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RAHVAKÜSITLUS
Ajavahemikul 23.–27. november 2016 viiakse Rägavere, Laekvere ja
Vinni valdades läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus valdade kavandatava ühendamise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks
saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab asjaomase omavalitsuse territooriumil.
Laekvere valla elanikud saavad küsitlusest osa võtta järgnevalt:
24. novembril Muuga raamatukogus kell 9.00 – 17.00
27. novembril Laekvere Rahva Majas kell 9.00 – 17.00
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel,
võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus
küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 27. novembril kella 14.00-ks.
Karin Tampere
vallasekretär

ELSA LAURIL täitus 11. juulil 95 eluaastat.
Palju õnne ja tervist!
Alloleva luuletuse kirjutas
tema auks pojatütar Taiga Laur:
Mööda teed me kõnnime kõik,
hea kui jääb sõpru teele,
hea kui jääb keegi meelde.
Mööda teed – jälle üks lõik
mineku argipäevast,
killuke heledast taevast.
Minema pead – see tee ju kuulub sulle,
halvas või heas sa lubad kohtumist mulle...
Mööda teed – jälgede read,
tagasivaatamata pöörleme elurattas.
Mööda teed – minna vaid võid...
siin on su salasoovid, mida sa täita proovid...

OKTOOBER 2016

Toiduabi on mõeldud inimestele, kes said toimetulekutoetust või
vajaduspõhist peretoetust selle aasta AUGUSTI- JA SEPTEMBRIKUUS. Jaotamine toimub sotsiaalministeeriumi poolt koostatud
nimekirja alusel.
Toiduabi jagame Laekvere alevikus aadressil
Vassivere põik 1-1:
• 25. oktoobril kell 11–14
• 26. oktoobril kell 11-14
Toiduabi komplekt kaalub ligikaudu 15 kg. Komplektide arv sõltub Teie leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite, kui toetust
taotlemas käisite. Kui pere on 5-liikmeline, kus kõigile on ette nähtud toiduabi, saab viis komplekti ehk 5 x 15 kg = 75 kg, mis on vaja
korraga ära viia.
NB! Kui ei ole võimalik neil päevadel järele tulla, võta julgesti
ühendust, lepime kokku, millal saate tulla või kuidas kauba kätte
saate.
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
tel 322 2376, 5745 0313

TASUTA

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 9. august, 5. september, 20. september, 5. oktoober
Sotsiaalküsimused
Määrati toimetulekutoetus juunis 13-le isikule kogusummas 2287,97€, juulis 12-le isikule kogusummas
2274,61€, augustis 8-le isikule kogusummas 1313,93€
ning septembris 13-le isikule kogusummas 2084,39€;
Määrati toetus ravimite, prillide, abivahendite
ostmise, tasulise ravi või hoolduse kulude katmiseks
11 isikule;
Toetus haridusasutuste õpilaste koolitoidu maksumuse kompenseerimiseks määrati ühele noorele;
Toetus kooli õpilaskodu kohatasu katmiseks ajavahemikul 01.09.2016 – 31.12.2016 määrati üheksale
noorele;
Toetus Muuga-Laekvere Kooli Laekvere lasteaia
kohatasu katmiseks määrati viiele lapsele;
Määrati viiele isikule küttepuude toetus;
Määrati kahele isikule muu ühekordne toetus;
Määrati kaheteistkümnele I klassi astuvale lapsele
ranitsatoetus;
Esitati Viru Maakohtule avaldus täisealisele isikule
eestkoste seadmise pikendamiseks;
Lõpetati hooldekodu ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingud kahe isiku suhtes;
Määrati tasuline koduteenuse osutamine ühele
isikule alates 01.10.2016 ning ühe isiku puhul lõpetati
koduteenuse osutamise leping;
Lõpetati sotsiaalpinna kasutamise lepingud kahe
isikuga;
Nõustuti kahele isikule hooldajatoetuse maksmisega kuni hooldusvajaduse lõppemiseni;
Nõustuti ühe isiku suunamisega ööpäevaringsele
hooldusteenusele.

Ehitus- ja planeerimisküsimused
Väljastati ehitusload kahele isikule ja ühele OÜ-le
ehitise „Puurkaev“ rajamiseks;
Väljastati Muuga Agro OÜ-le kasutusluba silohoidla kasutamiseks aadressil Reinu mü, Muuga küla;
Kooskõlastati ühe isiku poolt esitatud rajatava tarbevee puurkaevu asukoht Petri mü Rohu külas;
Otsustati kuulutada välja lihtmenetlusega hange
“Lumetõrje teostamine Laekvere valla teedel ja tänavatel 2016/2017 talvel“.
Maaküsimused
Nõustuti 11 310 m² suuruse Kärje katastriüksuste,
asukohaga Paasvere küla, ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile. Ostueesõigusega erastatav maa asub endisel Paasvere metskonna
maadel, erastatava maa sihtotstarve on elamumaa;
Määrati Laekvere aleviku liikluspindade kohanimedeks Kuusiku tee, Otsa tee, Lilleoru tee, Mäeveeru tee;
Määrati Laekvere alevikku läbiva 17106 Laekvere-Muuga riigimaantee lõigule alates katastriüksusest
tunnusega 38101:002:0460 kuni katastriüksuseni
tunnusega 38101:002:1370, liikluspinna kohanimeks
Muuga tee;
Määrati Laekvere alevikku läbiva 15124 Kapu-Rakke-Paasvere riigimaantee lõigule alates katastriüksusest tunnusega 38101:002:1780 kuni katastriüksuseni
tunnusega 38101:002:0120, liikluspinna kohanimeks
Paasvere tee;
Pikendati Laekvere alevikku läbiva 17107 Laekvere-Arukse riigimaanteel (aadress Salutaguse küla) asu-

va liikluspinna, Vassivere tee leviala katastriüksuseni
38101:002:0303;
Nõustuti Paasvere külas asuva piiriettepaneku
numbriga AT1603180074 maaüksuse, pindalaga 0,14
ha riigi omandisse jätmisega ning määrati maaüksusele transpordimaa, sihtotstarve ja koha-aadressiks
Kärje – Pasti tee;
Nõustuti kaheksa maaüksuse maa riigi omandisse
jätmisega ning määrati nendele maaüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid;
Muudeti Laekvere alevikus asuvate katastriüksuste
lähiaadresse alljärgnevalt:
Katastriüksuse Katastriüksuse Katastriüksuse
tunnus
vana nimi
uus nimi
38101:001:2520 Tõnu
Kuusiku tee 2
38101:001:1040 Kivisaare
Kuusiku tee 4
38101:001:0321 Saare
Kuusiku tee 6
38101:001:0200 Altvälja
Kuusiku tee 8
38101:001:2140 Kuusiku
Kuusiku tee 10
38101:001:0151 Väljaotsa
Kuusiku tee 12
38101:002:0338 Hoidla
Muuga tee 2
38101:001:0135 Reisi
Muuga tee 3
38101:002:0478 Põllukivi
Muuga tee 4
38101:001:0159 Lageda
Muuga tee 5
38101:002:2120 Lembitu
Muuga tee 6
38101:001:2160 Aru
Muuga tee 7
38101:002:0518 Külmaaru
Muuga tee 8
38101:001:2150 Tõnise
Muuga tee 9
38101:001:0318 Pärnaõie
Muuga tee 11
38101:003:0290 Mäe
Mäeveeru tee 2
38101:001:1770 Pukialuse
Mäeveeru tee 4
38101:001:0005 Joosepi
Mäeveeru tee 6

VOLIKOGU MATERJALID – 28. juuni, 30. august, 13. september, 27. september
Kinnitati Muuga-Laekvere Kooli uus põhimäärus;
Kinnitati uus Laekvere valla sotsiaalteenuste osutamise kord;
Täiendati Laekvere Vallavolikogu 31. mai 2016
määrust nr 7 ”Sotsiaaltoetuste määramise kord Laekvere vallas”;
Muudeti majandusosakonna struktuuriüksuses
järgmiste töökohtade nimetusi ja sõnastati need alljärgnevalt:
Majandusosakond
Traktorist-majandustööline 1;
Heakorra- ja remonditööline 1;
Võeti vastu Laekvere valla arengukava (20132025) ja eelarvestrateegia (2017-2025) muudetud ja
täiendatud redaktsioonis. Tunnistati kehtetuks LaekTegevuse aeg Tegevuse teostaja
1
2
2016. a
Volikogu
35. nädal

vere Vallavolikogu 25. septembri 2012 määrus nr 40
„Laekvere valla arengukava aastateks 2013 - 2020
kinnitamine“.
Kinnitati sotsiaalkorteriks Laekvere valla munitsipaalomandis olev korter aadressil Vassivere põik 1-1,
Laekvere alevik üldpinnaga 91.00 m²;
Kinnitati Laekvere valla 2015. aasta majandusaasta aruanne;
Kinnitati Laekvere valla 2017. aasta eelarve koostamise töögraafik alljärgneval kujul.
Otsustati koormata Laekvere vallale kuuluv Venevere-Mariküla tee katastriüksus isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
Otsustati keelduda läbirääkimiste alustamisest uue
kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks VäikeTegevuse kirjeldus
3

Maarja Vallavolikogu otsuses toodud kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemise teel;
Otsustati avalikustada koostatud ühinemislepingu
projekt „Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla
ühinemisleping“ ajavahemikul 10. oktoober – 30.
oktoober 2016. Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 01. novembriks 2016 Laekvere
Vallavalitsusele, aadressil Salutaguse tee 2, Laekvere
alevik, Laekvere vald või e-posti aadressil: laekvere@
laekvere.ee;
Muudeti Laekvere Vallavolikogu 29. märtsi 2016
otsuse nr 14 „ Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ ning lisati uued alapunktid alljärgnevalt: Laekvere alevikus asuv Möldri maaüksus suurusega 1,71 ha;
Tegevuse edasiandmine
4

Kinnitab 2017. aasta eelarve koostamise ajakava.

Paneb kokku eelarve tulude projekti.Koostab alaeelarvete projektide esitami- Antakse edasi vallaasutustele ja teistele alaeelse lähtetingimused ja annab alaeelarvete koostajatele ette tähtajad.
arvete koostajatele. Tähtaeg 26. september
Vallaasutused ja teised
Taotlused laekuvad vallavalitsusele.
39.- 42. nädal
Koostavad alaeelarvete esialgsed projektid, võttes aluseks lähtetingimused.
alaeelarvete koostajad
Tähtaeg 24. oktoober
Paneb kokku eelarve tulude-kulude projektid. Liidab asutuste jne alaeelarved Antakse edasi volikogule seisukoha võtmiseks.
43.- 46. nädal Valitsus
ja koostab koondeelarve esialgse projekti.
Tähtaeg 21. november
Antakse edasi volikogu komisjonidele.
47. nädal
Volikogu
Eelarve projekti I lugemine.
Tähtaeg 28. november
Vaatavad valitsuse poolt esitatud eelarve esialgse projekti üle ja teevad oma Antakse tagasi valitsusele aruteluks.
48.-51. nädal
Volikogu komisjonid
ettepanekud.
Tähtaeg 23. detsember
52. Edastab korrigeeritud eelarve projekti alaeelValitsus
Viib eelarve projekti sisse vajalikud muudatused.
2017. a 2. nädal
arvete koostajatele. Tähtaeg 16. jaanuar
Vallaasutused ja teised Vaatavad läbi korrigeeritud alaeelarvete projektid ja esitavad oma parandusTagastatakse valitsusele. Tähtaeg 18. jaanuar
3. nädal
alaeelarvete koostajad ettepanekud.
Koondab kõik alaeelarved ja koostab uue koondeelarve projekti. Viiakse sisse Antakse edasi volikogu komisjonidele.
3. nädal
Valitsus
arengukavas ja eelarvestrateegias planeeritud investeeringud.
Tähtaeg 23. jaanuar
Vaatavad valitsuse esitatud eelarve koondprojekti üle ja teevad oma ettepa- Antakse edasi volikogule ja vallavalitsusele
4. - 6. nädal
Volikogu komisjonid
nekud muudatusteks.
aruteluks ja otsustamiseks. Tähtaeg 13. veebruar
Võtab seisukoha tehtud muudatusettepanekute kohta ja teeb koondprojekti Esitab volikogule II lugemiseks.
7. – 8. nädal
Valitsus
vajalikud muudatused.
Tähtaeg 20. veebruar
9. nädal
Volikogu
Eelarve projekti II lugemine. Eelarve võetakse vastu
Tähtaeg 06. märts
Edastab vastuvõetud eelarve vallaasutustele ja teistele alaeelarvete kasuta10. nädal
Valitsus
jatele. Sõlmib lepingud mitmesugustele osalustele. Alustab eelarve täitmise
jälgimist.
Kui eelarvet II lugemisel vastu ei võeta, siis:
Eelarve projekti II lugemine. Vaatab esitatud eelarve koondprojekti üle ja
Antakse tagasi valitsusele vajalike muudatuste
9. nädal
Volikogu
teeb ettepanekud nii tulude kui kulude plaani korrigeerimiseks, võttes alutegemiseks.
seks komisjonide ettepanekuid.
Võtab seisukoha tehtud muudatusettepanekute kohta ja teeb koondprojekti Projekt antakse edasi volikogu komisjonidele
Valitsus
vajalikud muudatused.
arutamiseks. Tähtaeg 06. märts
Vaatavad valitsuse esitatud eelarve koondprojekti üle ja teevad oma ettepa- Antakse edasi volikogule ja vallavalitsusele
10. - 11. nädal Volikogu komisjonid
nekud muudatusteks.
aruteluks ja otsustamiseks. Tähtaeg 20. märts
Võtab seisukoha tehtud muudatusettepanekute kohta ja teeb koondprojekti Esitab volikogule II lugemiseks.
12. nädal
Valitsus
vajalikud muudatused.
Tähtaeg 27. märts
13. nädal
Volikogu
Eelarve projekti III lugemine. Eelarve võetakse vastu.
Tähtaeg 31. märts
Edastab vastuvõetud eelarve vallaasutustele ja teistele alaeelarvete kasuta14. - 15. nädal Valitsus
jatele. Sõlmib lepingud mitmesugustele osalustele. Alustab eelarve täitmise
jälgimist.
… - 38. nädal

Vallavalitsus

38101:002:0486
38101:002:0902
38101:002:0488
38101:002:0950
38101:002:0303
38101:002:1780
38101:002:1090
38101:002:0179
38101:001:0015
38101:001:2170
38101:001:2382
38101:003:0044

Jürilo
Lilleoru
Rohtla
Tiigi
Kaini
Liiva
Kõrgemäe
Kingu
Otsa
Silvia
Kulasalu
Raimo

Lilleoru tee 2
Lilleoru tee 4
Lilleoru tee 6
Lilleoru tee 8
Vassivere tee 14
Paasvere tee 1
Paasvere tee 2
Paasvere tee 3
Otsa tee 2
Otsa tee 4
Otsa tee 6
Pargi tänav 18

Jäätmemajandus
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti 1
isik (perioodil 07.09.2016-31.12.2018), kuna kinnistul
ei elata;
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti 1
isik (perioodil 01.10.2016-01.05.2021), kuna kinnistul
ei elata.
Hajaasustusprogramm
Lõpetati 18.06.2015 Laekvere Vallavalitsuse, isiku
ja Vassivere Traktor OÜ vahel sõlmitud hajaasustuse
programmi toetusleping nr 12-2/130;
Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti
“Lillemäe mü Venevere küla olemasoleva salvkaevu
puhastamine, veetorustiku rajamine ja veetõsteseadme paigaldamine“ aruanne.
Avalik kord, vallavara, finants, hanked
Lõpetati alates 1. oktoobrist 2016 eluruumi üürileping korteri kasutamiseks aadressil Allee tee 9-12,
Muuga küla;
Laekvere alevikus asuv Nurga maaüksus suurusega 1
404 m²; Nurga maaüksuse sihtotstarve on üldkasutatav maa;
Nõustuti Laekvere valla osalemisega järgmises
Lääne-Virumaa ühisprojektis: Erivajadustega inimeste
tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal. Projekti
eeldatav esialgne kogumaksumus on 375 675 eurot,
millest KOV-de rahaliste kohustuste suurus on 84
611.25 eurot ja taotletav toetus on 291 063.75 eurot.
Projekt esitatakse Sotsiaalministeeriumi ESF avatud
taotlusvooru. Laekvere Vallavolikogu garanteerib
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidule 5640.75 euro
suuruse omaosaluse eraldamise Laekvere valla eelarvelistest vahenditest kahel järjestikusel eelarveaastal
alljärgnevalt – aastal 2017 – 1821.90 eurot ning aastal
2018 - 3818.85 eurot.;
Laekvere Vallavolikogu esindajaks Vabariigi Presidendi valimiskogusse valiti volikogu esimees Eerik
Lumiste.
Info
30.08.2016
Lasteaiakohtade tasumine naaberomavalitsustele
Eerik Lumiste – Vallavalitsuse poole on pöördunud
mõned lapsevanemad sooviga panna oma lapsed teise valla lasteaeda. See tooks vallale kaasa kohe päris
suure kohamaksu tasumise teisele omavalitsusele.
Siiani on vastatud neile eitavalt, kuna meil on olemas
lasteaed, jagub ka kohtasid. Nüüd on aga seis selline,

Otsustati teha vallavalitsuse reservfondist eraldus
ühele isikule;
Laekvere Vallavalitsuse 27.05.2016. a määruses nr
4 “Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine“ tehti järgmine muudatused –
Laekvere Rahva Maja koosseisust kaotatakse järgmised
töökohad: juhataja abi (1), ringijuht (0,5). Koosseisu
lisatakse järgmine töökoht – tehnik (1).
Haridus
Muudeti Laekvere Vallavalitsuse 05. märtsi 2016
korraldust nr 29 “Laekvere Vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide töötasude määramine”;
Muudeti Laekvere Vallavalitsuse 21. juuni 2016
korraldust nr 99 „Vallavanema puhkus“;
Otsustati tasuda huvikooli kohamaksu 1. septembrist 2016 kuni 2016/2017õppeaasta lõpuni vastavalt
esitatud arvetele, kuid mitte rohkem kui 125 eurot
kalendrikuus 6 õpilase eest;
Koostöös bussiettevõttega AS GoBus, väljastati tasuta sõidu tõend kahele õpilasele;
Otsustati garanteerida üheteistkümne Laekvere
valla õpilase huvitegevuse kuutasu 85% ulatuses vastavalt esitatud arvetele kuni 2016/2017 õppeaasta
lõpuni;
Laekvere Vallavalitsuse 23. augusti 2016 määrus
nr 7 alusel otsustati sulgeda alates 1. septembrist 2016
Laekvere Lasteaia „Rüblik“ mängurühm;
Laekvere Vallavalitsuse 23. augusti 2016 määrus nr
8 otsustati suurendada lasteaiarühma laste arvu 2 lapse võrra. Lasteaiarühma registreeritud laste arv on kuni
24 last ning suurendada liitrühma laste arvu 2 lapse
võrra. Liitrühma registreeritud laste arv on kuni 20 last.

et paar lapsevanemat on saanud tööle naabervalla haridusasutustesse ja neil oleks väga keeruline ja tülikas
oma lapsi vedada nii hommikul kui õhtul teise valla
otsa lasteaeda ja siis ise minna tööle. Jutt on Venevere
piirkonnast, inimesed said tööle Avinurme, üks kooli ja
teine lasteaeda. Neil oleks tunduvalt lihtsam ja loogilisem, kui nad saaksid lapsed viia Avinurme lasteaeda.
Aarne Laas – praeguse seisuga on vist mõistlik
lubada neil oma lapsed sinna viia, kuna meie lasteaiakohad saavad arvatavasti täis ja meil ei olegi varsti
kohta anda. Samuti elukoha suhtes on neil Avinurme
lasteaeda last viia lähemale kui tuua Laekverre. Seda
enam, et nad ise lähevad ka Avinurme tööle.
Jõuti kokkuleppele, et lubatakse erandjuhul lapsed
viia teise omavalitsuse lasteaeda ja tasutakse nende
eest kohamaks.
VIROL
Eerik Lumiste rääkis lühidalt viimasest VIROL-i
koosolekust, mis toimus uues Tapa Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskuses. See on erivajadustega lastele mõeldud kool. Maanteeamet tutvustas
liiklusmärkide paigaldamise nõudeid. Kohalik omavalitsus võib oma teedele kehtestada kiirusepiiranguid,
enam ei ole nõudeks, et kohalikult teelt riigi teele
peaks olema enne „Anna teed“ märki hoiatus, et tulemas on ristmik. Selle võib panna kohalik omavalitsus
kui tahab.
VIROL võtab igasse omavalitsusse projekti raames
tööle ühe inimese, kes osutab isikliku abistaja teenust
kuni 8 inimesele. Projekti kestus on 5 aastat.

22.10. Laekvere Päevakeskuses
kell 10.00-16.00
Massaaž põrandal matil läbi kergete ja
õhukeste riiete.
Tai massaaž – sisaldab endas jooga ja akupunktuuri elemente avamaks
liigeseid ning energialiine. Vähendab
lihaspingeid, suurendab liigeste liikuvust, harmoniseerib vaimu ja keha tasakaalu.
Refleksoloogia – põhineb teadmisel,
et osake peegeldab tervikut. Mõjutatakse jalataldadel, säärtel, reitel, kõhul,
kätel, kõrvadel ja peas olevaid tsoone.
Mõjutamine sõrmedega, sõrmenukkidega ja spetsiaalsete pulkadega. Punktide mõjutamine stimuleerib närvilõpmeid ja vereringet, parandab organite
tööd, ühtlasi leevendab stressi ja pinget
kogu kehas.
Biodünaamiline hingamine ja trauma vabastamine – BIODYNAMIC
Breath & Trauma Release System® võimaldab meil kogeda kõiki aistinguid
ja emotsioone, mis on kättesaadavad
inimolendile. Pealegi laiendab see lähenemisviis meie võimet mahutada ja
toetada meie energia vaba voolamist
ja lubab traumadel terveneda. Rest-

ruktureerib keha raku tasandini, toetades selgroo täielikku avanemist ja
vabastades kroonilisest pingest, mis on
salvestunud närvisüsteemis. Läbi selle
laseme minna negatiivsel ettekujutusel
iseendast, kroonilisest pingest ja füüsilisest valust.
Maagilise Maatrixi teraapia – Maagiline Matrix ehk MM on kõrgetel sagedustel toimiv energeetiline tervendamine, mida juhib Puhas Teadvus. MM
annab võimaluse taastada kõikides
energiamustrites algne korrastatus. Kui
muutub energeetilise tasandi informatsioon, siis võib koheselt või mõningase
viiteaja jooksul korrastuda ka füüsiline
tasand.
Kuna seansi kestvus on 1-1,5 tundi, siis ole hea ja lepi enne aeg kokku,
mis kell sobib sulle kõige paremini.
Kui antud kuupäeval pole võimalik
tulla, siis võib alati helistada ja leppida
kokku mingi teine aeg.
Triinu Reissaar tel. 5880 5912
Pille Kaasik tel. 5695 5582
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Hingelinnu puudutusest
28. juuni varahommikul oli Laekvere
kandis tunda ärevusehõngu – kaheksa
meie kooli õpilast ja kaks õpetajat ootasid bussi, et üheskoos sõita Tallinnasse
viiendale massvõimlemispeole „Hingelind“. Ees ootas viis proove ja esinemisi
täis päeva.
Tallinnasse jõudes saime hea uudisena teada, et meie koolile oli Tallinna
Reaalkoolis eraldatud eraldi klassiruum, mis sai viieks päevaks meie „koduks“.

Et laupäevastel etendustel, kus osales umbes 5000 võimlejat, kõik hästi
välja tuleks, algasid proovid juba teisipäeval. Staadionile jõudes tuli kõigepealt üles otsida staadionimurul olevad
numbritega märgid ja knopkad ning
neid tuli kogu aeg jälgida, et rivid sirged
ja joonised ilusad oleksid. Pikkadest
proovidest (kus kõige raskem oli ootamine) hoolimata oli vaimustav tunne
olla üks 600-st DNA võimlejast. Proovid
tegid raskeks ka muudatused kavades,

joonistesse minemine ja olemine ning
kuumalt paistev päike.
Kui päikesest põlenuna „koju“ sõitsime, ei olnud keegi väsinud, vaid tantsimisest saadud head tunnet jätkati
lauldes. Proovidest vabal ajal käidi ujumas, Solarises ja ka loomaaias.
Kui proovides läks üht-teist veel segamini ja enne esinemisi oli närv sees,
siis juba peaproovis oli tunne, nagu
oleks midagi suurt ja vägevat saavutatud!
Äge oli tantsida
Tanel Padari, Ott
Leplandi, Karl-Erik
Taukari ja Getter Jaani live-esituse saatel
ning kõik raskused
olidki kadunud.
Võimlemispidu
telerist vaadates ja
mustreid imetledes
oli uhke tunne sees,
aga kohapeal olla oli
kordades vahvam.
Võimlemispeol osalemine oli võimas kogemus, mis väärib
osalejate arvates kogemist ja soov viie
aasta pärast taas võimlemispeole minna, pakitseb enamuse osalejate hinges.
Aitäh kõigile, kes meie ettevõtmist
toetasid, ilma Teie abita ei oleks Hingelind meid nii sügavalt puudutanud.
Kai-Riini, Anna-Liisa, Gätliini ja Alehandra, kirjutiste põhjal
Tiia Lepp
Foto: Erakogu

LAEKVERE
RAHVA MAJAS
Pühapäeval, 6. novembril
2016 kell 13.00

VAIMSE TERVISE PÄEV
Külla tulevad:
• SENTA MALVA - MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projektijuht
• ANU JOONUKS – mälutreener
• Pakume kehakinnitust
OODATUD ON KÕIK KELLEL VÄHEGI HUVI!

Hea lugeja!
Taas on sügis oma värvikirevas toreduses. Alanud on järjekordne õppeaasta
muutuste tuules.
Loodud on Muuga-Laekvere Kool.
Selle uue nime taga on Laekvere kool,
Muuga kool ja lasteaed.
Kooliteed alustas 6 õpilast Laekveres ja 6 õpilast Muugas. Hetkel on meie
koolis 110 õpilast ja lasteaias 43 mudilast.
Töötajaid kolmes hoones on kokku
43. Iga uus on kõikidele ootusärev ja
tundmatu.
Meie plaan ja soov on kolmes hoo27. septembril suundusime neljakesi
(Marian, Tarvo, Kai-Riin ja mina) kõigepealt Rakverre, et sealt bussiga edasi Tallinna sõita. Nimelt ootas meid
loeng TTÜ-s. Meie teadsime, et lähme
kuulama USA astronauti Douglas H.
Wheelock’i.
TTÜ-sse jõudnud, jagati koolid kahte tiimi ning meid viidi erinevatesse
ruumidesse. Seal tegelesime programmeerimisega, mis võttis aega umbes

nes töö korraldamine selliselt, et lastel
oleks jätkuvalt tore, mugav ja turvaline
olemine igapäevaselt.
Tahame osaleda koos sportimisel ja
muudes ettevõtmistes.
Püüdleme võimalikult palju ühiste
tegemiste poole. Kas see ka nõnda õnnestub nagu plaanime, näitab tulevik.
Soovin meie kooli kõikide inimeste
nimel ilusat sügist.
Lugupidamisega,
Arne Labe
Direktor
tunni. Pärast seda oli meil veidike aega,
kuid peagi hakkas Mektorys Douglas H.
Wheelock’i loeng, mis meile meeldis.
Teema oli meie jaoks huvitav ning sellist loengut kuulaksime veel.
Tagasi jõudsime heatujuliste ja
meeldivate emotsioonidega TTÜ
Mektoryst USA päevalt.
Elizabeth Sepp 9. kl
Muuga-Laekvere Kool
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Laekvere Rahva
Maja üritused
Oktoober
21. oktoober kell 19.00 – Vana Baskini Teatri etendus „Petised“. Pääsmed
12€/14€ müügil Laekvere Rahva Majas
ja Muuga raamatukogus.
23. oktoober kell 13.00 – Rahvaõpistu. Rägavere, Laekvere ja Vinni valla
ühinemislepingu tutvustamine. Kohal
on valdade esindajad.
23. oktoober kell 15.00 – Eesti mängufilm „Ameerika suvi“. Pääse 2.50€ ja
4€.
25. oktoober kell14.00 – Laste koolivaheaja sisustamine. „Mõnusate mõtete päev.“ Külas on juuksur Helen Kull.
27. oktoober kell 9.00 – Laste koolivaheaja sisustamine. Väljasõit Kilplaste
külla ja Järva-Jaani tuletõrje muuseumi.
Info noortejuhilt.
30. oktoober kell 13.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.
30. oktoober kell 15.00 – Eesti film
„Õnn tuleb magades“. Pääse 2.50€/4€.
November
2. november kell 12.30 – Hingedepäeva kontsert – “Hingedemuusika“ –
Atlan Karp (bariton), Johan Raudvere
(klaver). Kontsert tasuta.
4. november kell 19.00 – Indrek
Taalma monoetendus „Lollidemaa“.
Pääse 10€/12€ müügil Laekvere Rahva
Majas ja Muuga raamatukogus.
6. november kell 12.00 – Eesti Mäng
V hooaja I mäng.
6. november kell 13.00 – Vaimse
Tervise Päev. Külla tulevad Senta Malva
– MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse
projektijuht ja Anu Joonuks – mälutreener.
13. november kell 12.00 – Rahvaõpistu. Terviseloeng „4. sammu terviseni“.
13. november kell 15.00 – Eesti film
„Luuraja ja luuletaja“. Pääse 2.50€/4€.
18. november kell 19.00 – Sügisesimmann „Pisikeste pillide pundiga“.
20. november kell 12.00 – Eesti
Mäng V hooaja II mäng.
20. november kell 13.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.
27. november kell 9.00 – 17.00 Rahvahääletus.
27. november kell 12.00 – Rahvaõpistu. „Advendi ja jõulukaunistuste valmistamine“. Õpetab Mary Tammet.
27. november kell 14.00 – Avinurme
suveteatri etendus “Vooruslik elumees”.
Detsember
4. detsember kell 12.00 – Eesti
Mäng V hooaja finaalid ja lõpetamine.
11. detsember kell 9.00 – Eesti Mängust osavõtjate ja publiku auhinnasõit
Laulasmaa Spaasse.
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Kuldse sügise kuldsed päevad
Sügiskuu on kinkinud meile kaks toredat päeva: vanavanemate päeva ja eakate päeva. Sellel aastal õnnestus neid
mõlemaid ka kuldselt kaunis sügises
tähistada.
10. septembril toimunud vanavanemate päeval olime üllatuskülaliseks
palunud lauljanna Katrin Karisma.
Mõtlesime selgitada välja ka oma
valla tegusama vanaema ja vanaisa.
Selleks palusime lastel esitada kandidaatideks oma vanavanemaid ja kirjeldada, miks nad on kõige paremad. Kon-

hunt kriimsilm oma üheksa ametiga.
Pole vahet, mis probleemiga keegi
meist kohale sajab, tal on alati lahendus“. Ja vanaisa Raivo kohta kirjutavad

kursile laekus viis vanaema kandidaati
ja üks vanaisa kandidaat.
Lapsed kirjutasid oma vanavanematest nii armsalt. Siinkohal mõtted/väljavõtted nende kirjadest.
Vanaema Ellu lapselapsed kirjutavad: „Vanaema Ellu on meie jaoks nagu

need samad lapsed. „Meie vanaisal on
kuldsed käed – ta saab hakkama kõigega – jalgratta rehvi pumpamisest pildiraami jaoks klaasi lõikamiseni. Isegi
koera rakendas
meile talvel saani
ette“.
Vanaema Maie
lapselapsed kirjutasid nii. „Meie
vanaema
Maie
on parim memm,
kuna meil oleks
raske elada temata.
Kes küll kooks
siis meile sokid.
Kes küll mängiks meiega pokrit.

Oktoober 2016.a.
Kes küll hoiaks väikest õde.
Kes ütleks, mis on vale ja mis tõde Ei keegi muu, kui tema-meie vanaema“.
Vanaema Maire lapselapsed kirjutasid: „Meie vanaema on väga töökas, ta
oskab teha häid küpsetisi ja hoidiseid.
Ta on osav autojuht ja sõidutab meid
iga ilmaga. Vanaema aias kasvavad väga
ilusad lilled, mida me saame vajadusel
sõpradele kinkida. Meil on vanaemaga
väga vedanud“.
Vanaema Vilma kohta kirjutab lapselaps Merilin nii: „Minu vanaema on
parim, sest ta on tore, naljakas ja töökas. Ta käib kõikidel sünnipäevadel ja
pidudel. Ta patrab alati oma riietest.
Ta annab meile alati taskuraha, kuigi
emme ütleb, et alati pole vaja. Ma ei
hooli, kui ta ei võida, sest minu jaoks on
ta juba võitnud“.
Lastest koosnes ka žürii, kus olid
veel vallavanem, valla sotsiaaltöö spetsialist ja rahva maja noortejuht.
Vanavanemad pidid rääkima unejuttu, valmistama
magusa suupiste,
kasutades fantaasiat seadma end
piduehte, panema
kokku puslet.
Kõige
raskemaks
osutuski
pusle
kokkupanemine. See-eest
fantaasiavoor andis kõige rohkem punkte meie vanaisale.
Vanaisadest võitiski vanaisa Raivo
Leichter. Kuigi tal konkurente polnud,
võistles ta vanaemadega võrdselt. Ühe
punktise eduga võitis vanaema Vilma
Tatkam Ellu Leichteri ees.
Vanaema ja vanaisa ootab ees spaa-

pakett AQVA-s, mille pani välja OÜ Artiston, teised osalejad said meened ja
kinkekaardi. Päev lõppes kringli ja kohvilauas.
2. oktoobril toimunud eakate päeva
avasime toreda Jõgevamaa noormehe
Rain Rähni fotonäitusega. Tervitama oli
tulnud ka vallavanem, kes rääkis toimuvast haldusreformist. Üllatuskülaliseks
oli palutud Tiia Paist ikka koos pilliga.

Et meie eakad väga armastavad Tiiaga
laulda oli rõõm kahepoolne. Kringli ja
kohvi kõrval kõlasid ühised ilusad laulud. Meil külas olnud Jõgevamaa noored, kes küll eakad polnud, kiitsid päeva
väga ja olid rõõmsad, et said selle koos
meiega veeta.
Nii,et meie eakad elavad tegusalt ja
rõõmsalt ja jätkugu neil tervist ka sellel
hooaja kõiges kaasa lüüa.

Pääse 10 € ja 12 €

Õilme Lainesaar
Rahva Majast
Fotod: Margus Sarnet

SALAKAVAL VINGUGAAS
Peavalu, nõrkus, väsimus, iiveldus, oksendamine. Haigestumine grippi? Ei, hoopis vingugaasi
(CO) mürgituse esimesed tundemärgid.
Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas.
Hingates sattub vingugaas inimese organismi, kus see
reageerib hemoglobiiniga. Veri kaotab võime transportida hapnikku, selle asemel ringleb organismis hemoglobiiniga reageerinud vingugaas, põhjustades organites hapnikupuuduse, mille tagajärjel inimene lämbub.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel hapnikuvaeses keskkonnas. Vingugaas levib ruumi tulekahju puhkedes, ahjust, mille siiber on liiga vara kinni
pandud, garaažis töötavast mootorsõidukist, valesti
reguleeritud gaasipliidist või halva tõmbega gaasiboilerist. Oht vingugaasimürgituseks tekib siis, kui ruumis
on vähe puhast õhku.
Vingugaasi mürgituse tunnused olenevad
sissehingatavast CO kogusest. Vähese koguse
sissehingamisel tekib pulseerimine oimukohtades,
uimasus, nõrkus, peavalu, kohin kõrvades, iiveldus, oksendamine, pisaratevoolus, köhatamine. Edasi võivad
esineda unisus, teadvusekadu, hingamishäired. Raske
mürgituse korral kaotab inimene teadvuse, ajutegevus
lakkab, saabub surm. Kõige tundlikumad on vingugaasimürgituse suhtes lapsed, hingamiselundite ja vere-

ringehaigusi põdevad inimesed.
Vingugaasimürgistuse kahtluse korral lahku
ruumist võimalikult ruttu ja mine värske õhu kätte.
Rahuliku ja sügava hingamisega mööduvad kergemad
mürgituse nähud mõne aja pärast. Tugevama mürgituse korral tuleb kutsuda kiirabi, sest kannatanu vajab
täiendavat hapnikku.
Vingugaasi avastab vingugaasiandur. Paigalda vingugaasiandur vastavalt kasutusjuhendile toa
seinale, umbes 0,5-1,5 meetri kõrgusele põrandast.
Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada anduri
n-ö hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on
inimese nägu diivanil istudes, magamistoas umbes
padjakõrgusele. Vingugaasiandur reageerib ohtliku
gaasi kontsentratsioonile õhus ning on vajalik ennekõike ruumides. Üks vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri
juures leviva CO taset. Kui vingu võib tekkida teisteski
ruumides, tuleks ka sinna andurid paigaldada. Vingugaasiandur töötab 3 x 1,5V AA patarei toitel.
NB! Pea meeles, et vinguandur ei asenda
suitsuandurit ega vastupidi.
Liina Järvi, Ida päästekeskus, ennetusbüroo peaspetsialist

Küttekolle pole prügikonteiner!
Mida talve poole, seda rohkem võib nii
mõnegi asula tänaval tunda kirbet lõhna – ei küttepuu, isegi mitte kateldes
põletatav kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. Tegemist
on hoopis jäätmete (suuresti plastijäätmete) põletamise lõhnaga. Kui peaaegu kümme aastat tagasi tehtud elanike
keskkonnakäitumise küsitlusest selgus,
et keskmiselt 10, maapiirkondades suisa 30 protsenti leibkondadest põletas
prügi, siis võime eeldada, et praeguseks on olukord paranenud. Kuigi sama
täpsusega uuringuid pole hiljem tehtud, siis näitab kasvõi 2016. aasta Eesti
elanike keskkonnateadlikkuse uuring,
et ligi kaks kolmandiku inimesi sordib
jäätmeid ning suhteliselt laialt levinud
on ka pakendijäätmete kogumine spetsiaalse kotikogumissüsteemi toel või
avalikesse kogumiskonteinerisse viimine. Sellegipoolest eeldame, et probleem pole täielikult kadunud ning peame vajalikuks meenutada, et koduahju
kasutamine „prügipõletusseadmena“
kahjustab nii ümbritsevat keskkonda
kui ka inimeste tervist.
Kodune majapidamine ning jäätmepõletustehas ei ole samad
Eestis on jäätmete põletamine üks
osa jäätmekäitlusest. Jäätmete põletamine on jäätmete taaskasutamise moodus ainult sellisel juhul, kui seda tehakse energiatõhusalt ehk vabanev energia
kasutatakse ära efektiivselt. Jäätmepõletusele on esitatud väga ranged keskkonnakaitselised nõuded, mida tuleb
täita ja mille täitmist jälgitakse pidevalt.
Jäätmepõletuse peamine keskkonnaoht on seotud dioksiinide – ühe kõige
mürgisema ühendiga, mida inimene
on suuteline tekitama – tekkega ja just
selles osas on Euroopa Liidu nõuded
kõige rangemad maailmas. Spetsiaalses
tehases jäätmete põletamine on seega
ohutu inimestele ja keskkonnale. Üks
Eestis asuvatest jäätmepõletustehastest
asub Irus, kus põletatakse üle 200 000
tonni segaolmejäätmed aastas.
Et oleks tagatud jäätmete täielik põlemine, peab põletusprotsess toimuma väga kõrgel temperatuuril. Täieliku
põlemise korrektseid tingimusi ei ole
võimalik täita koduses ahjus, kaminas
või ka lõkkes. Lisaks puuduvad kodumajade korstnatel filtrid, mis aga jäätmepõletustehasel on kohustuslikud.
Filtrid on selleks, et vähendada veelgi
võimalust, et ohtlikud ained pääseksid
keskkonda. Kodumaja korstna mürgine suits hajub ümbruskonnas ka aeda
ja põllule, tulles sealt inimese toiduna
tagasi. Iga aednik teab, et tuhk on hea
väetis ja kahjurite tõrjuja ning ta raputab aeg-ajalt seda puude ja põõsaste
alla, aga kui tuhas on ka ohtlikud ained,

mis pärinevad plasti või kahtlase väärtusega puidu põletamisest, siis ei tee
see meie aiale enam kasu vaid kahju.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes
õliküttekolletes. Poodides ja internetis
müüakse isegi vanaõlipõleteid, kuid
Eestis neid vanaõlide põletamiseks
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud
jäätmed ning neid tohib põletada ainult vastavaid keskkonnalube omavas
jäätmepõletustehases. Vanaõli põletamisel – nagu ka muude jäätmete põletamisel – eraldub palju ohtlikke aineid,
mis jäätmepõletustehastes filtrite abil
kinni püütakse. Samuti ei saa inimene
veendunud olla, et vanaõli ei sisalda ka
muid põlevaid vedelikke. Kui vanaõlis
on näiteks bensiini, siis sellise vedeliku
kasutamine võib olla plahvatusohtlik.
Korsten „kasvab kinni“
Kodusel jäätmepõletusel on halbu
mõjusid veel, seda saavad täpsemalt
selgitada igale küttekolde omanikule
päästeametnikud ja korstnapühkijad.
Kuna plast ja ka muud jäätmed ei põle
tavalise küttekolde tingimustes hästi,
siis koguneb igasugust saasta ka suitsukäiku – lõõri ja korstnasse. Usin prügipõletaja võib nii suitsukäigu välimuselt
kivistunud „plast-nõega“ ka ummistada, nii et isegi korstnapühkijad ei saa
enam aidata. Ummistuse kõige kallim
lahendus on uue korstna ehitus. Sellisel
juhul on näiline väike kokkuhoid jäätmekäitluskuludelt pöördunud kordi
suuremaks kahjuks. Muidugi tekib ummistunud korstnaga ka kõrgendatud
tuleoht, kui tuld peaks võtma korstna
sisemus.
Vabane prügist – lahendused on
olemas
Jäätmete osas on tegevusjuhis lihtne.
Igal majapidamisel peaks olema segaolmejäätmete konteiner (kohalike olusid
arvestades võib see olla ka ühiskonteiner
naabritega), lisaks liigiti kogumise konteinerid, mis kohaliku omavalitsuse reeglite
järgi kinnistul olema peavad (sagedamini
vanapaberi- ja biojäätmete konteinerid).
Pakendijäätmed saab viia avalikesse
pakendijäätmete konteineritesse ning
näiteks vana mööbli jäätmejaama. Uuri
kohalikust omavalitsusest, millised jäätmete liigiti kogumise võimalused ja nõuded on sinu kodukohas, kus asub ja mida
võetakse vastu jäätmejaamas, lisateavet
annab ka veebileht kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja puuküttel pliit ei ole jäätmekonteineri asendajad.
Prügi põletamise ohtudest loe lähemalt lingilt http://www.envir.ee/ahi
Kaili Kuusk
Keskkonnaministeeriumi
osakonna nõunik

jäätme-
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Positiivne vaimne tervis ja heaolu – kuidas seda saavutada?
Positiivne vaimne tervis ja heaolu on
väga olulised tervise komponendid
läbi inimese elutee. Kiired muutused,
ebamäärasus ja emotsionaalselt laetud
sündmused on saanud igapäevaelu
loomulikuks osaks. Paljud uuringud on
näidanud, et psüühika- ja käitumishäired on tõsine rahvatervise probleem ja
avaldavad ühiskonnale suurt majanduslikku ja sotsiaalset survet (toimetulematus, varajane suremus, otsesed
ja kaudsed kulud). Lisaks avaldab hea
vaimse tervise puudumine olulist negatiivset mõju inimesele elukvaliteedile, perekondadele ja kogukondadele
tervikuna. Hea vaimne tervis on meie
inimõigus ja me kõik oleme seda väärt!
Kuidas tulla toime selle keerukusega
nii, et säiliks positiivne vaimne tervis,
psühholoogiline heaolu ja sisemine
tasakaal? Maailma Terviseorganisatsioon (2001) on defineerinud positiivset vaimset tervist kui “inimese heaolu
seisundit, milles inimene on võimeline
hindama enda võimeid, saab hakkama
igapäevaelu normaalse stressiga, suudab tulemuslikult töötada ning on võimeline tegema koostööd kogukonnaga”.
Vaimset tervist ja heaolu saab hoida
ja edendada läbi vaimse tervise kaitsetegurite tugevdamise ning riskitegurite vähendamise nii individuaalsel, kogukondlikul, kui strukturaalsel
tasandil.
Vaimse tervise riskitegurid on:
• indiviidi tasandil – madal enesehinnang, vähesed toimetulekuoskused, ebaturvaline seotus lapsepõlves,

akadeemiline
ebaedu,
kehaline või intellektuaalne puue, krooniline valu,
kroonilised unehäired.
• sotsiaalsel tasandil – väärkohtlemine ja vägivald, tõrjutus, krooniliste
haigete või dementsete hooldamine,
sõprade puudumine ja sotsiaalne isolatsioon, perekonfliktid, kaotus ja lein,
psüühikahäirega lapsevanem.
• struktuursel tasandil – vägivaldne
ja kriminaalne naabruskond, vaesus,
töötus ja majanduslik ebaturvalisus,
sotsiaalne ja/või kultuuriline diskrimineerimine, puudulikud tugiteenuseid.
Vaimse tervise kaitsetegurid:
• indiviidi tasandil – positiivne enesetunnetus, head toimetulekuoskused,
perekondlik kuuluvus, head suhtlemisoskused, hea füüsiline tervis, positiivne
hariduskogemus, majanduslik kindlustatus.
• sotsiaalsel tasandil – positiivne
kogemus varasest seotustundest, kohanemisvõime, toetav ja hooliv perekond,
head suhtlemis- ja probleemilahendamise oskused, toetav suhtevõrgustik,
kuuluvustunne, osalemine kogukonna
tegevustes, vaimset tervist edendavad
koolid ja töökohad.
• struktuursel tasandil – turvaline
elukeskkond, majanduslik turvalisus,
tööhõive, positiivne hariduskogemus,
ligupääs tugiteenustele.
Indiviidide ja kogukondade vaimse tervise edendamisele saab iga inimene kaasa aidata kolmes laiemas
valdkonnas:

• Arendada vaimset tervist hoidvat ja
toetavat kogukonda.
• Arendada oskusi osaleda kogukondade tegevuses, suurendada sallivust
ning mõista vastastikuse vastutuse tähendusest.
• Arendada oskusi tulla toime enda
mõtete ja tunnetega juhtida enda elu
ning olla emotsionaalselt vastupidav.
Vaimset tervist saab edendada läbi
inimeste hoiakute ja oskuste, inimest
ümbritseva keskkonna ja elutingimuste kujundamisel nii, et need toetavad tervislikku eluviisi ja loovad
eelduse heaks vaimseks terviseks.
Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon on koostanud ja Sotsiaalministeeriumile üle andnud Vaimse tervise
strateegia 2016-2025. Dokument on leitav VATEK-i kodulehel www.vatek.ee.
Artikkel on tellitud MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse poolt KYSK toetatud projekt “Lääne-Virumaa tugiisikuid
ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks” raames.
Airi Mitendorf
Vaimse tervise spetsialist, projektijuht
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)

Rakvere Ametikool kutsub tasuta kursustele
Rakvere Ametikool annab teada, et veel
on vabu kohti peagi algavatele tasuta
kursustele.
Kursused on suunatud erialase hariduseta täiskasvanutele, keskhariduseta
täiskasvanutele ja aegunud oskustega
tööealistele inimestele vanuses 50+.
Lähiajal algavad kursused:
• Rullmaterjalide paigaldamine, 80t

• Savikrohvimine, 32t
• Kuivkrohvimine, 70t
• Kõnniteekatete paigaldamine ja
paekivimüüritiste ladumine, 80t
• Puidupingi operaatori koolitus, 60t
• Keevitaja täiendkoolitus-eurosertifikaadi EVS_NE ISO 9606-1 omandamiseks, 40t
• Koostöö suhtlemisoskuse arenda-

mine, 40t
• Valmistumine puhastusteenindaja
tase 3 ja tase 4 kutseeksamiks, 40t
• Dekoratiivviimistlemine, 60t
Täpsem info: http://www.rak.ee/tasuta-kursused/
Info ja registreerimine: tel 329 5035
või e-posti aadressil maimu.poldma@
rak.ee
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Rohu VI külapäev
Rohu küla traditsiooniline külapäev
toimus
seekord 17. juulil
Rohu pargis.
Üheskoos vaadati dokumentaalfilmi «Rohu küla
lood» teist osa.
Jaanus Leki salvestatud videofilmis
andsid Rohu küla
ajalugu edasi Tiiu
Kuntor, Õilme Heina, Elmar Pudel,
Jaan Salus, Heino
Aasa jt.
Külapäeval sai
tutvuda ka Annika
Sulkinoja ja Peeter Išpajevi taieste
ning keraamikaga.
Juba teist suve
oli peol avatud
Lastekohvik, kus
head ja paremat
pakkusid
Rohu
küla lapsed ja lapsevanemad.
Aitäh
kõigile tublidele Rohu
küla
inimestele,
kellega koostöös
külapäev
teoks
saab!
Peoplatsile on
juunikuus paigutatud ka Kohaliku
Omaalgatuse Programmi
toetusel
soetatud puidust
lehtla, mis hõlbustab
väliürituste
korraldamist ning
mida saab kasutada ka küla koosolekuteks ja puhkekohana pargiteedel
liikudes.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Annika Sulkinoja

Jaan Salus

Lastekohvik.
Fotod: Külli Seppa

Telli Eesti lipud,
mastivimplid
ja lipumastid
e-poest:
www.lipuvabrik.ee

10. detsembril
10.00 – 15.00
Muuga
Spordihoones
Muuga MNS EHA

XIII JÕULULAAT
Info ja registreerimine:

Ilma Lausvee
58044463,
Muuga raamatukogu
3294475

Pilet 2 €

muugarmtk@laekvere.ee
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See jalg on ikka õigel teel,
mis adra taga käib!
Eestlased on põllupidaja rahvas ja see
Carl Robert Jakobsoni väide peab senini paika–vaatamata sellele, et tänapäeval kündmine adra taga käimist otseselt
ei nõua.
Muuga külas elav 12-aastane Andres
Tamm on kündmise saladustega hästi
kursis, sest õnnestus tal 23. – 24. septembril Olustveres toimunud rahvusvahelisel koolinoorte künnivõistlusel
saavutada 153 punktiga väga tubli 9.

koht. Andres esindas võistlustel firmat
Dotnuva Baltic AS.
Võistlusel oli 27 osalejat, neist 15
väisvõistlejat ja enamus ameti- ja kutsekoolide õpilased, Andres oli noorim
osaleja. Esimene välisvõistleja platseerus Andrese selja taha 10. kohale.
Idee võistlusel osalemiseks käis välja
poisi isa Aivar Tamm ning Raido Kunila, kes on mitmekordne Eesti meister
kündmises ja osalenud mitmeid kordi

ka kündmise MM-il, jagas õpetussõnu,
aitas teha ettevalmistusi ning oli abiks
ka võistluse ajal.
Küsisin Andreselt, et kuidas selline
võistlus käib?
Andres: „Võistlusele peab minema
oma traktoriga ning kündma spetsiaalse võistluskünni adraga. Minu
künnitraktoriks oli Case, mille sõidutas Olustveresse ja tagasi Jaanus Soon.
Reedel toimus platside ja kündmisjärjekorra loosimine ning sai
teha proovikündi.
Järgmisel päeval võistlesin õhtuses vahetuses. Iga
võistleja seadistab ise adra,
juhendaja võib abistada ka –
nii et Raido sai mind aidata.
Künda tuleb maatükk, mis
on 20 m lai ja 100 m pikk ja
seda tuleb teha teatud aja
jooksul. Tuleb paika panna
sihitikud, künda avavagu,
teha põhikünd – vajadusel
saab vihikust vaadata ka
legendi. Ja mõned asjad on
päris keerulised.
Kohtunikud
hindavad
1-15 punkti süsteemis künni sirgust, üldpilti, algus-ja
lõpuvagu, põhikündi, puhtust.
Kas see künnivõistlustel
osalemine oli ühekordne
ettevõtmine või jätab isa
nüüd kõik kodused põllud
sinu künda, et saaksid harjutada?
Andres: Ma künnan kodupõldudel küll ja tahaks
tulevikus ka künnivõistlustel veel osaleda. Ja tahan tänada Laekvere Vallavalitsust ning teisi toetajaidabilisi.
Jõudu ning jaksu Andresele ning
tema perele edasiseks tegutsemiseks
– Tamme pere põldude künnivaod on
meie kandis ilmselt ühed ilusamad ja
sirgemad.
Maarika Lausvee
Fotod: Sven Arbet

Igaühe jaoks on sobiv helkurtoode
Täna, 11.10.2016, algab Maanteeameti,
Politsei- ja Piirivalveameti, Prike ning
kindlustusseltside IF , PZU ja Seesam
koostöös helkurkampaania „Olen silmapaistev“. Kampaania eesmärgiks on
inspireerida elanikkonda läbi uudsete
lahenduste tutvustamise leidma sobivaim viis enda pimedal ajal nähtavaks
tegemiseks.
Eestlaste meelestatus helkuri vajalikkuse osas on ülikõrge – 2015.a küsitluse kohaselt on see näitaja üle 14-aastase elanikkonna seas 91% ja laste puhul 99%. Tegelikkuses kinnitab enda
rõivale mõne enda nähtavaks tegemise
vahendi 66 % täiskasvanutest. Helkuri
mittekandjad on reeglina 16 – 34-aastased, mehed, tallinlased ja igapäevased
autosõitjad.
Politsei- ja Piirivalveameti andmete kohaselt jättis 2015.aastal liikluses
elu 24 jalakäijat, kellest 16 said surma
pimedal ajal. Hukkunutest vaid kolm

kandsid helkurit. Jalakäijaõnnetused
toimuvad suures osas neljas linnas –
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Eelnevat arvesse võttes ei saa keskenduda
ainult helkuri vajalikkusele maanteel,
vaid aina suurema tähelepanu all on ka
asulakeskkond oma spetsiifikaga.

„Oluline on, et me pimedatel õhtutel ja hommikutel silma paistaksime
ja üksteist märkaksime. Seetõttu on
soovituslik kanda korraga mitmeid eri
funktsiooniga valgustpeegeldavaid tooteid, millest üks peaks olema kindlasti
sertifitseeritud,“ ütleb Maanteeameti
ennetustöö osakonna juhataja Moni-

ka Heinrand. Innovatiivseteks lahendusteks on helkuraerosool, laetavad
helkurid, helkurtraksid, helkurniidiga
kudumid, rõivale triigitavad helkivad
kujundid, helkurkleebised ja -prossid,
käsitööhelkurid, helkurpulgad jalgratta
kodaratele jne.
PZU Kindlustuse turundusjuht Triin
Piibor rõhutab liikluskultuuri eden-

damise vajalikkust, et aidata inimesel
olla võimalikust õnnetusest sammu
võrra ees. „Täna on kaubanduses saadaval väga põnevaid helkurlahendusi, mis sobivad erinevate eelistuste ja
elustiilidega inimestele“. If Kindlustuse
turundusjuht Tambet Asi lisab, et tihti
kiputakse helkuri sobivust ületähtsustama, kuid tegelikult peaks iga liikleja
kandma helkurit nagu presidendi auraha – suure uhkusega. „Autojuhi silmis
on helkuriga jalakäija alati armastatud,
vaatamata sellele, milline lõige või materjal paraskjagu moes on“.
Seesami varakindlustuse tootejuht
Dagmar Gilden kutsub üles ise helkurit valmistama: “Perega veedetud aeg
on kõige väärtuslikum ja koostegemine
suurendab nii turvalisust kui ka pakub
rõõmu“.
AS Prike personalijuht Kelly Kuur
toob välja, et nende sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte liitus „Olen silmapaistev“ kampaaniaga, kuna antud
ettevõtmise järele on reaalne vajadus
ning ellu viiduna muudab see ühiskonda paremaks.
Kampaania oluliseks osaks on Maanteeameti ja partnerite iganädalased aktsioonid, eesmärgiga tõsta esile üks liikluses ohustatud sihtgrupp. Sel nädalal
on fookuses noored ning pressikonverentsil kingitakse Koolitantsu Kompaniile erinevad helkurtooteid, mis leiavad
kasutust ka nende etenduses.
Maanteeameti
helkurkampaania
„Olen silmapaistev“ kestab 11. detsembrini ning selle aja jooksul viiakse
läbi üheksa erinevat enda nähtavaks
tegemise aktsiooni, mis kaasab nii vastsündinuid, tudengeid, mehi, töökollektiive, tervisesportlasi kui ka eakaid.
Pressikontakt:
Gerli Grünberg
Ennetustöö osakond
Tel: 446 4603
Mob: 5305 4499
e-post: gerli.grynberg@mnt.ee

Oktoober 2016.a.
Veel on vabu kohti Väike-Maarja Õppekeskuses ajavahemikul september – detsember 2016 Haridus- ja
Teadusministeeriumi riiklikul koolitustellimusel Euroopa Sotsiaalfondi
programmi
„Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine“ raames 2016. a II poolaastal toimuvatele tööalastele täienduskoolituse kursustele.

4 (177) – Laekvere Valla Sõnumid
Täienduskoolituse kursuste sihtrühmadeks on erialase hariduseta
täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Täienduskoolituse kursused on

osalejatele TASUTA, finantseeritakse
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Õppetöö toimub kell 9.00 – 15.50
Info ja registreerimine: 326 1892,
5103585
e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg:
www.vmok.vmaarja.ee (täiendõpe/tasuta kursused)
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Vahetada elamiskõlbulik,
kuid remonti vajav 2-toaline ahiküttega
korter Koeru vallas Kuusna külas korteri vastu Laekvere valla külades.
Ei pea olema registreeritud
kellegi elukohana.
Info telefon 5669 3339
..........................................................
Müüa korter Laekveres.
Ahjuküttega, 2-toaline. Remonti vajav.
Hind 3500.Info telefonil 5696 6041
..........................................................
Küttepuud Simunast.
Tel 515 7741
..........................................................
Müüa kahetoaline ahjuküttega korter,
puud on olemas.
Korter asub esimesel korrusel.
Kontakttelefon : 55684590 Daisy
..........................................................
Anda rendile 1-toaline ahjuküttega
korter Laekveres. Rendihind 60€ kuus.
Info telefonil 527 0058

Tööpakkumine
koduabilisele
Neljalapseline pere Laekveres otsib koduabilist.
Peamine tööülesanne on kodumajapidamise korras hoidmine,
B-kategooria juhilubade olemasolu
korral lisanduks tööülesannete hulka transpordi korraldamine huviringidesse.
Tööaeg on paindlik ajavahemikus 8.00-18.00. Töösuhe võiks alata
võimalikult kiiresti.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust ja usaldusväärsust.
CV palun saata meiliaadressile
lili@neti.ee ja lisainfot saab
telefoninumbrilt 5164746

Uueks eluaastaks headust ja hellust,
rõõmu ja naeru, rohkem tervist
ja õnnesära silmadesse!

OKTOOBER
60
65
70
75
81
84
90
91
92

60
65
70

KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD.
KÜTTESÜSTEEMIDE KONTROLL ja REMONT.
SUITSUANDURITE KONTROLL, PAIGALDUS.
KORSTNAPÜHKIJA-POTTSEPP MART PRUUL Simunast.
Kutsetunnistused nr 086153 ja nr 095036.

HELISTA TELEFONIL 5596 4614

16. novembril kell 19 Veneveres
sudoku-teemaline õhtu
Sudoku on populaarne loogikamäng, mis on leidnud oma koha pea
kõikides päevalehtes. Eesti meistrivõistlusi on peetud alates 2006.
aastast. Samal aastal alustati ka maailmameistrivõistlustega. Mõlemate võistluste korraldajate hulgas on olnud ja on järvamaalane Jaanus
Laidna, kes on ka tuntud väljaande KUMA ristsõnakoostaja.
16. novembril kell 19 tuleb ta Veneverre.
Plaanime läbi viia väikese turniiri, mis sisaldaks erineva raskusastmega sudokusid ja oleksid jõukohased ka päris algajatele. Peale võistlust aga räägiks Jaanus Laidna värsketest MM-i tulemustest, oktoobri
keskel Bratislavas toimunud võistlustele läks see aasta koguni kaks
võistkonda. Kindlasti tuleb jutuks ka mälumäng ja ristsõnade lahendamine.
Olete oodatud!
Selgitame esimesed Laekvere valla meistrid sellel alal.

Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@mail.ee

Uute rehvide müük.
Info tel 509 8272 Erki.

2. oktoober
3. oktoober
3. oktoober
27. oktoober
17. oktoober
29. oktoober
3. oktoober
5. oktoober
25. oktoober
31. oktoober

Rahkla
Laekvere
Laekvere
Rahkla
Venevere
Laekvere
Muuga
Laekvere
Laekvere
Paasvere

28. november
1. november
21. november
25. november
26. november
4. november
19. november
14. november
8. november
22. november
24. november
4. november
21. november
29. november

Muuga
Venevere
Paasvere
Paasvere
Moora
Venevere
Laekvere
Rohu
Laekvere
Muuga
Laekvere
Muuga
Padu
Alekvere

NOVEMBER

INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

Sõiduautode,
kaubikute
ja maasturite
rehvitööd.

Mati Treial
Aaro Talur
Maia Roosaare
Avo Sinimets
Ago Blaat
Elma Poolma
Alvi-Julide Veskilt
Rosilda Viira
Evi Tannberk
Karl Mändmets

75
80
81
82
83
90

Kaljo Kitshard
Veera Treumann
Liiljan Allmäe
Emilia Pärtelpoeg
Arvo Nurm
Ilmar Kask
Tiina Haugas
Riita Suuder
Vaike Rosenthal
Kalju Kaldavee
Evald Liivak
Heljo Ehand
Valli Talur
Hermine Õunapuu

ÕNNESOOVID AUGUSTI- JA SEPTEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE!
Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

MÄLESTAME
Igale meist on antud aeg –
aeg tulla, olla ja minna ...
Maimu Block
Ülo Alavere
Rivo Jürimaa
Arnold Grauberg
Linda Kundsing
Mati Mäesepp
Heino Kanna
Lidia Erikson
Sulev Leemets
Ruldolf Keel

14.02.1956 – 12.07.2016
28.08.1967 – 13.07.2016
29.07.1974 – 29.07.2016
22.02.1929 – 20.08.2016
06.04.1932 – 28.08.2016
16.02.1952 – 03.09.2016
26.11.1952 – 10.09.2016
27.03.1935 – 20.09.2016
27.12.1942 – 29.09.2016
22.07.1928 – 12.10.2016

Muuga
Rohu
Laekvere
Sirevere
Moora
Paasvere
Laekvere
Laekvere
Moora
Muuga

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma!
MAIROLD MÄE, sündis 28. juuni, Laekvere
ema Siiri Mäe, isa Mati Mäe

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.

Ehitusliiva müük, täiteliiva
ja kruusa müük
tööpäeviti 8.00-17.00

Toodangut on võimalik osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com
Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu

Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka – http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti
kell 12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda teistel aegadel.

