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Ilusat talve jätku, armsad vallaelanikud!

Veelkord Vassivere tee aadresside
muudatustest
Novembrikuu valla lehes oli juttu Vassivere tee majade aadresside muutmisest. Nüüd on see
ära tehtud. Laekvere Vallavalitsuse 13. jaanuari 2009 a korraldusega nr 9 „Lähiaadresside muutmine
Vassivere tee Laekvere alevik“ muudeti Laekvere alevikus asuvate aadresse alljärgnevalt:
Vana nimi
Uus nimi
Vassivere tee 5
Vassivere põik 1
Vassivere tee 6
Vassivere põik 2
Vassivere tee 7
Vassivere põik 4
Vassivere tee 8
Vassivere põik 3
Laekvere keskuse pumbamaja
Vassivere tee 6
Vassivere tee 11
Vassivere tee 10
Endine Vassivere tee 10, mille juurde maa veel mõõdistamata, saab nimeks Vassivere tee 8.
Kõiki nende majade elanikke teavitati kirjalikult muudatustest. Peale seda esitati ka mõningaid
küsimusi, millele püüan siin vastata.
Kõigepealt teavitame muudatustest maakatastrit, kes viib sisse parandused maaregistris,
aadressandmete süsteemis ning kinnistusregistris. Kui need muudatused on tehtud, siis Laekvere
valla sekretär saadab andmed rahvastikuregistrile muutmiseks.
Elionile, Eesti Postile, Eesti Energiale saadame küll vallavalitsuse korraldused, kuid me pole
kindlad, kas ametkonnad võtavad need muudatused arvesse. Pigem peaks inimesed ise teatama
firmadele, kellega lepingud sõlmitud, oma aadressi muutmisest.
Küsiti ka, kuidas teavitada panka. Internetipanga omanikud saavad ise muuta arvutis oma
kontaktandmeid, teised peavad teatama panka ise.
Kõikide nende muudatuste tegemine võtab aega. Kevadel paigutame Vassivere põik ja Vassivere
tee kõikidele majadele uued majanumbrid ja Vassivere põik tänava otstesse ka tänava sildid.
Saan aru, et igasugune muudatus tekitab alguses segadust aga küll kõik tasapisi laabub.
Õnneks meie alevikus kõik teavad kõiki ja kui kirjal on inimese nimi olemas, siis küll see kohale
jõuab, ükskõik milline aadress seal seisab.
Mõistvale suhtumisele lootes
Irina Kuhlbach
Laekvere valla maakorraldaja

Käes on uus aasta – igas
mõttes. Algas ju alles
esmaspäeval kollase maapühvli aasta. Algas Innovatsiooniaasta. Algas majanduslangus...Ühesõnaga,
sellel aastal on uusi
üllatusi palju. Kõigepealt
kui kuulsin, et Vabariigi
President Toomas Hendrik
Ilves kuulutas uusaasta
tervituskõnes välja Innovatsiooniaasta, ei saanud
ma aru, mis see innovatsioon siis tähendab. Ma
arvan, armas vallarahvas,
et ka teist paljud ei teadnud
selle sõna tähendust. Nüüd
aga küll. Niiet, tuleb
mõelda uudselt, tegutseda
uut moodi ja olla avatud
kõigele uuele...Vot!
Ega siin kaoses tõega
enam vanamoodi hakkama
saagi. Iga päevaga tuleb
proovida elada säästlikumalt, hädaga uus ametki
õppida, niiet...innovatsioon
missugune.
Kõigi raskuste kiuste
majanduses, kimbutab
veel meid mingi jube gripp.
Nädalavahetusel
olin
täiega ise selle küüsis.
Ühesõnaga, armsad inimesed Laekvere vallas,
sööge küüslaauku ja
sibulat, siis vast gripp läheb
teist kaarega mööda. Kas
aga töökoht meil kõigil veel
poole aasta pärast alles on,
pole just kindel. Ja selle
tarvis retsepti pakkuda,
mina küll ei oska.

Jääge terveks!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
13. jaanuari istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja abivahendite maksumuse
kompenseerimiseks kolmele valla elanikule. Üks valla elanik sai
toetust haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse
kompenseerimiseks 100% ulatuses tagasiulatuvalt ajavahemikul
05.01.2009 – 30.06.2009. Ühekordne toetus määrati ühele
inimesele.
2.Lõpetati ühe valla elanikuga sotsiaalpinna kasutamise leping
alates 02.01.2009 seoses elukoha muutusega.
3.Otsustati esitada Marju Baikovi koostatud eelnõu, mis määrab
Laekvere vallas uue sotsiaaltoetuse maksmise korra, volikogule
kinnitamiseks.
4.Väljastati järgmised ehitusload: MTÜ Venevere Haridus-ja
Kultuuriseltsile Venevere seltsimaja II korruse rekonstrueerimiseks
asukohaga Kooli maaüksus Venevere külas.
OÜ-le Sulavesi puurkaevu rajamiseks Erete maaüksusele asukohaga
Rahkla külas.
5.Kinnitati korraldatud jäätmeveoga liitunud Ants Tamme
jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine. Konteiner
tühjendatakse kaks korda aastas: aprillis ja septembris.
6.Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse, mis kehtib
01.02.2009 – 30.04. 2009. a. said Ats Kriel Ormisaare kinnistul ja Uno
Altermann Kasera kinnistul, kuna nad ei ela seal alaliselt.
7.Esitati Andrus Lälli koostatud volikogu määruse eelnõu ”LääneViru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur” kooskõlastamine” volikogule.
8.Nõustuti 15 236 m˛ suuruse Moora mõis katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile
hoonete omanikule Annelii Eelma’le Moora külas ja 3,78 ha suuruse
Lihuniku katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Ülo Mitt’ile Padu külas.
9.Muudeti Laekvere alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadresse
alljärgnevalt:
Katastriüksuse tunnus vana nimi
uus nimi
38101:001:2640
Uue
Kesk tn 3
38101:003:0034
Laekvere Põhikooli
Kesk tn 8
38101:003:0001
Keskuse, Kesk tn 12
Kesk tn 12
38101:003:0390
Kõrtsi
Kesk tn 15
38101:003:0021
Töökoja Rahkla tee 10//12//14//18
38101:003:0360
Angaari
Rahkla tee 16
38101:003:0014
Saekaatri Rahkla tee 20//22//24//26
38101:003:0070
Läänemetsa
Vassivere tee 3
38101:003:0032
Laekvere vallamaja, Salutaguse tee 2
Salutaguse tee 2
38101:003:0029
Laekvere lasteaia
Salutaguse tee 6
38101:003:0130
Salutaguse tee 7-3 Salutaguse tee 7/3
38101:003:0240
Salutaguse tee 7-2 Salutaguse tee 7/2
38101:003:0170
Salutaguse tee 7-1 Salutaguse tee 7/1
38101:003:0024
Lepiku
Kaare tn 3

22. jaanuari istungil:
1.Määrati ühele inimesele toetus ravimite ja abivahendite
maksumuse kompenseerimiseks ja üks valla elanik sai ühekordset
toetust.
2.Anti kasutada Avo Moorile sotsiaalpind asukohaga Laekvere
alevik, Vassivere tee 7-13 (10 m2 suurune tuba) üheks aastaks, s.o
15.01.2009-14.01.2010.
3.Esitati Viru Maakohtule avaldus eestkoste seadmiseks ühe valla
elaniku üle ja määrati talle siis eestkostja.
4.Määrati toimetulekutoetus jaanuaris 2009. a kaheteistkümnele
isikutele.
5.Korraldatud jäätmeveoga liitunud Avo Niinsalule Nõmme
kinnistul määrati jäätmemahutite tühjendussageduseks 2 korda
aastas.
6.Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse Laekvere vallas,
mis kehtib 01.02.2009 – 01.02.2010. a., said 4 inimest: Janek Tsilk,
Priit Jõesaar, Leo-Aleksander Palmiste ja Helvi Tropp.
7.Väljastati ehitusluba MTÜ Laekvere Jahimeeste Ühingule Ulukite
esmase käitlemise hoone ehitamiseks asukohaga Lasketiiru
maaüksus Arukse külas.
8.Väljastati Muuga Maanaisteseltsile Eha projekteerimistingimused
Paasvere endise kauplusehoonesse Paasvere seltsimaja
projekteerimiseks, asukohaga Teeristi maaüksus. Väljastati MTÜ
Laekvere Jahimeeste Ühingule projekteerimistingimused
olemasolevasse hoonesse lasketiiru olme-ja õppehoone
projekteerimiseks, asukohaga Lasketiiru maaüksus Arukse külas.
9.Kinnitati Laekvere Rahva Majas osutatavate teenuste hinnakiri
järgmiselt: ruumide rentimine professionaalseteks teatri-või
kontserdietendusteks – 14-16% müüdud pääsmete summast;
nõupidamisteks, seminarideks, müükideks, ja muudeks taolisteks
ettevõtmisteks fuajees, tantsusaalis või salongis 60 krooni tund;
vaatesaal 100-150 krooni tund; garderoob, laste-ja noortetuba 10
krooni tund või 50 krooni päev; koopiamasinal paljunduse tegemine:
formaat A4 – 2 krooni leht; formaat A3 - 3 krooni leht; avalikus
internetipunktis printimine 1kroon leht.
10.Eelnõu projektis osalemise kohta“Laekvere külakeskuse katuse
renoveerimine”, mille raames soovitakse täielikult välja vahetada
Laekvere keskuses asuva endise meierei hoone katus” saadeti
volikogule
Järgmine vallavalitsuse istung toimub 10. veebruaril

AS LLaekvere
aekvere Ehitus
(likvideerimisel) müüb:
*Autotõstuk Zil
*Zil-i haagis
*Alumiiniumtelling Krause
*Kummimontaazhipink
ja tasakaalustaja
*Kütusehoidla 3 tonnine
koos tankuriga
*Küttetsistern
*Kasutatud kontorimööbel
*Suur hulk kasutatud

10.Muudeti Laekvere alevikus Vassivere teel asuvate
katastriüksuste lähiaadresse alljärgnevalt:
Katastriüksuse tunnus vana nimi
uus nimi
38101:003:0035
Vassivere tee 5
Vassivere põik 1
38101:003:0002
Vassivere tee 6
Vassivere põik 2
38101:003:0040
Vassivere tee 7
Vassivere põik 4
38101:003:0036
Vassivere tee 8
Vassivere põik 3
38101:003:0033
Laekvere keskuse Vassivere tee 6
pumbamaja
38101:003:0012
Vassivere tee 11
Vassivere tee 10
tööriistu on müügil kaupluses
11.Esitati Irina Kuhlbachi koostatud volikogu otsuse eelnõu
„Katastriüksuse sihtotstarvete määramine“ volikogule.
12.Esitati Irina Kuhlbachi koostatud volikogu otsuse eelnõu
„Kinnisasja omandamiseks loa andmisest keeldumine“ volikogule.
13.Lubati Laekvere Rahva Majas rakendada kollektiivpuhkust 06.
juulist kuni 09. augustini 2009. aastal.
14.Informatsioonina esitas vallavanem Laekvere Rahva Maja
aruande projektides osalemise kohta.ja kõneles ka PRIA toetustest.
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Kaupadel allahindlus
Kaulpus avatud
T, K, N, R 8 – 17
L
9 – 14
Info tel 514 6001

Laekvere valla maakorraldaja Vabariigi aastapäeva ja
vastlapäeva PEREPÄEV
23. veebruaril kell 13
Muuga kooli staadionil
·soomekelguralli
·lumest kõrgeima ehitise
ehitamine
·50m sprint suuskadel
·lõbus viktoriin
·hernesupp ja vastlakuklid

Teade!
Talvine lauatennise
ja sulgpalliturniir
Muuga spordihoones.
Registreeruge
sport@laekvere.ee
Seejärel selgub
etappide arv ja ajakava.

Laekvere Valla Sõnumid

Prügi põletamisest
Järjest suurem tarbimine hoogustab küll majandust, kuid toob kaasa
ka jäätme tekke. Osta mida iganes, ikka kipub sellest midagi üle jääma.
Kuhu see kõik panna, seda eriti juhul, kui puudub regulaarne
prügiveoteenus? Laekvere vallas on küll regulaarne prügiveoteenus
(korraldatud olmejäätmete vedu), kuid seda ei taheta 100 % kasutada.
Majades, kus on küttekolle või muu põletamisvõimalus, kiputakse
vähemalt osa jäätmetest ära põletama. Kuid ettevaatust! Kodus võib
põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit
või pappi. Plastide kodus põletamist tuleks täielikult vältida. Kui
nende puhul üldse erandit tohib teha, siis vaid polüetüleenkilest ja
polüpropüleenist (näiteks leivakotid) pakenditele, mida võib pliidi
all või ahjus väga väikestes kogustes põletada. (Polüetüleenesemeid
tunneb ära selle järgi, et need tunduvad katsumisel rasvasena,
pehmenevad soojendamisel kergesti ja põlevad sinaka leegiga,
levitades sulatatud parafiini lõhna.)
Suures koguses seguplastide põletamine, seda just madalal
temperatuuril ja puuduliku tõmbega, on ohtlik, sest osa plaste ei
põle ära, vaid aurustuvad ja võivad kondenseeruda korstnas.
Tagajärjeks on suitsulõõri selline ummistumine, et korstnapühkija
soovitab kogu korstna uuega asendada, kuid võib ka hullemini minna.
Umbe läinud suitsulõõrist võib süttida ka korsten ja seejärel maja.
Korsten on aga väike mure. Hoopis suuremas ohus on meie kõigi
tervis, sest plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku lausa
mürgikokteil, mis sisaldab ka kantserogeenseid ehk vähkitekitavaid
ühendeid. Näiteks dioksiine, mille puhul on tegemist ühe kõige

mürgisema ühendiga, mida inimene on suuteline tekitama – ja
seda just kodusel jäätmepõletusel.
Seega – plastmaterjali kodus (ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise
korral on aga tegemist otsese keskkonna mürgitamisega, mis ohustab
ka inimesi. Kindlasti tekib küsimus, et kuidas on ohtlik jäätmete
lõkkes põletamine inimese tervisele? Kuna tahm ja dioksiidid, mis
tekivad põlemisel langevad lõkke lähedale maha ja satuvad nii
sademete kaudu põhjavette ning sealt edasi juba inimorganismi.
Keskkonnatervishoiu spetsialistide sõnul on üldteada, et mürgiste
gaaside sissehingamine soodustab väärarenguid ja vähki.
Ühekordne mõju pole märkimisväärne, kuid ohtlikud on kuhjuvad
mõjud, mis võivad nõrgestada organismi üldiselt, kahjustada neere
või maksa.
Kuidas siis jäätmetega toime tulla?
Sordi jäätmeid juba tekke kohal ning kasuta jäätmete
taaskasutussüsteeme (jäätmejaamad, jäätmekogumispunktid), isegi
kui need ei asu päris koduukse kõrval!
Ära viska jäätmeid teepervele või metsa alla!
Ära sokuta neid kellegi teise konteinerisse!
Liitu korraldatud jäätmeveoga, nii ei koorma sa oma jäätmetega
teisi inimesi ja keskkonda.
Igaüks saab jäätmete ohutu käitlemisega hakkama!
Liina Lepp
järelevalveinspektor
5 340 8850

Algab päästeala
loominguvõistlus

Haigekassa kasutab alates
1. jaanuarist rahvastikuregistri aadresse

Päästeamet koostöös kohalike päästeasutustega kuulutavad välja
päästeteemalise
loominguvõistluse. Selle eesmärgiks on arutleda tuleohutuse ja
päästeala teemadel, samuti populariseerida päästetöötaja elukutset
ning sellele omaseid väärtusi.
Loomevõistlus annab ilmeka pildi peamiselt laste ja noorte
ohukäsitlusest, tõekspidamistest ning väärtushinnangutest. Samuti
annab see ennetustöötajatele ka palju ideid, kuidas päästeala
ennetustööd elanikkonna hulgas paremini ellu viia.
Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused,
algklasside, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased ning täiskasvanud.
Võistlustöödeks võivad olla nii joonistused, maalid, kollaazhid,
esseed, luuletused, meisterdused, videod kui ka helisalvestised.
Maakondlike võistluste parimad tööd saadetakse Päästeametisse,
kus valitakse igast vanusegrupist välja parimad tööd, mille autorid
saavad auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori vastuvõtule.
Päästealal loominguvõistlust korraldatakse seitsmendat aastat.
Eelmisel aastal esitati konkursile ligi 6000 loometööd, sealhulgas
Ida-Virumaalt 538 ja Lääne-Virumaalt 247.
Päästeala loominguvõistluse teemad on:
1. Kujundan endale ägeda suitsuanduri
2. Veeohud suvel ja talvel
3. Aurupritsist päästeautoni
4. Ka mina võin olla päästja
5. Kui pomm plahvatab on juba hilja
6. Miks ma helistan numbrile 112?
7. Tegime koos Nubluga
8. Minu kodukoha riskid
Võistlustööd tuleb toimetada hiljemalt 16. märtsiks lähimasse
päästekomandosse. Päästeala loominguvõistluse juhendi leiab: http:/
/www.rescue.ee/20873
Lisainformatsioon:
Lääne-Virumaal juhtivspetsialist Milvi Kompus,
322 5852, 5345 6 665

Laekvere Valla Sõnumid

Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris
olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et kõik kirjad ja
muud dokumendid saadab Haigekassa edaspidi inimese
Rahvastikuregistris märgitud aadressile. Oma aadressi muudatusest
ei saa haigekassat enam eraldi teavitada, piisab vaid
rahvastikuregistri teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või
dokumentide (teated kindlustuskaitse lõppemisest, euroopa
ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi, vähiskriiningu kutse
jne) saatmiseks.
Isiku soovil saadab haigekassa näiteks Euroopa
ravikindlustuskaardi inimese põhielukohast erinevale aadressile.
Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal
konkreetsel taotlusel.
Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja vähiskriiningu kutsed
aga saadetakse inimese rahvastikuregistris märgitud aadressile.
Seega on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris
oleksid õiged. Vastasel juhul ei pruugi inimesed olulisi teateid kätte
saada.
Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse
teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemas
olul või andmete puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida
kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis
www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb
esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade.
Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või
digiallkirjaga e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri eteenuseid riigiportaalis www.eesti.ee. Lisainfot elukoha
registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi kodulehelt
http://www.siseministeerium.ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles rahvastikuregistris oma
elukohaandmete õigsust kontrollima ning vajadusel parandama!
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Hinge uks avaneb seest poolt
...seepärast saab igaüks ise
valida, mis tema hingekeeli
liigutab ja seeläbi enesetunnet
parandab ja päeva või õhtu
kaunimaks muudab.
Kui Hiina uusaasta algas mõnel
pool karnevali, tulemöllu ja
ilutulestikuga, siis meie Laekvere
Rahva Majas katsume tasa ja
targu Pühvli aasta tegemistele
hoo sisse saada. Ilusaks, hingekosutavaks alguseks sellele oli
eelmisel pühapäeval Muuga
mõisas toimunud Mihkel
Mattiiseni mõnus muusikaõhtu.
Eks sealgi võis igaüks õdusa
küünlaleegi enda jaoks suureks
tulevärgiks mõelda. Mängis ja
laulis ju pealtnäha tagasihoidlik
Mihkelgi ennast suureks
professionaaliks, kes valdab
hästi nii klassikalise kui
kaasaegse muusika tehnikat,
lisaks meeldiv lauluhääl. Kahju
vaid, et huvi kauni kontserdi
vastu üsna tagasihoidlikuks jäi.
Eks see sunnibki meid väga
mõtlema ja kaaluma, mida küll
alanud aastal publikule pakkuda.
Aasta aastalt lähevad valikud
aina raskemaks. 2009. aasta on
Laekvere kultuurielus märkimisväärne selle poolest,et paljude
traditsioonide algustamistest
saab 10 aastat.
10 aastat möödub esimesest ja
ainukesest Telepäevast Laekveres. Tulemas on X Laekvere
valla isetegevuspäev, X
Laekvere valla päevad ja 10.
korda saavad Laekvere vallas
sündinud lapsed sünnimedaleid.
Ja enamik isetegevusringegi
tähistab oma 10. sünnipäeva.
23. veebruaril oletegi kõik
oodatud Laekvere Rahva Majja
peoõhtule “10 aastat Laekvere
Telepäevast”. Tolleaegsed
lapsed
on
neiudeksnoormeesteks sirgunud, paljud
tol õhtul üles astunud inimestest
on saanud senini rahva maja
ringides kaasa lööjad. Paljudele
jäi see aga ainukeseks etteasteks
sellel laval.
Lugedes kümne aasta taguseid
ajalehe artikleid, selgus, et saalis
oli rekordarv publikut – üle 300
inimese, et helikvaliteet oli
kontserdil kehva ja kontsert liiga
pikk. Aga sellegi poolest said
maha “mängitud” Lastehommik,
Prillitoos, Klaver põõsas, Reisile
sinuga, Teleteater ja päeva lõpus
„poliitilised päevasündmused“.
Uut Telepäeva me seekord enam
Lk.4

tegema ei hakka aga ootan teid
kõiki pidule küll, eriti neid, kes sel
üritusel kunagi kaasa lõid ja
esinesid.
Vaatame aastataguseid esinemisi säilinud filmilindilt ja
kohtume inimestega, kes on
hoopis teises kandis oma elu
leidnud. Seekordse kontserdi
annab igavesti noor ja
heatujuline Heidy Tamme.
Tantsumuusikat teeb ansambel
“Tänatehtu”. Esinevad ka praegu
tegutsevad isetegevusringid.
Avatud on baar ja väljas on Tõnis
Nurga kaunis fotonäitus. Seekord
peakas saalis kohti kõigile
jätkuma: Kohti saab enne pidu
saalis olevatesse laudadesse
reserveerida..
X valla isetegevuspäeval 4.
aprillil saavad isetegevuslased
seekord kokku Venevere
seltsimajas.
1. mail tähistame tantsupäeva ja
sellega koos kõhutantsuringi 5.
ja naisrahvatantsurühma 10.
sünnipäeva. Kindlasti saavad
igat sori tantsijad sel päeval naha
kuumaks tantsida.
X Laekvere Valla Päevad on sel
aastal 28. - 31. maini. Kui mäletate,
siis esimese vallapäevade aegu
käisid isetegevuslased ringi
külades ja andsid lühikontserte.
Meenub Moora küla rahva
südamlik vastuvõtt, kus
isetegevuslasi oodati koduõlle ja
kookidega. Veel esineti Rahklas,
Muugas, Paasveres, Vassiveres
ja Veneveres. Sellel aastal oleme
valmis taas küladesse esinema
tulema. On ju paljudes külades
oma külaplatsid ja kooskäimise
kohad. Siin kohal minu suur palve
kõikidele külavanematele: andke
teada, kui soovite oma külas näha
isetegevuslaste kontserti. Teame
siis varakult plaane teha ja
kollektiivid paika panna.
Kontserdid peaksid jääma 28 ja
29.mai õhtusse. 30. mai on
traditsiooniline XI Muuga mõisa
päev. 31. mail kell 12 olete kõik
oodatud Laekvere parki
saatesarja “Laulge kaasa”
salvestusele. Produtsent Valdur
Seppa sõnul teeb see saade läbi
ka pisukese uuenduskuuri. Nii, et
jääme põnevusega ootama!
Jaaniõhtu on sel aastal 22.
juunil pargis. Loodame, et sellel
aastal ikka pidu jälle vihma pärast
pidamata ei jää. Tantsumuusikat
tuleb tegema ansambel Amulet.
Endiselt ootab Rahvaõpistu

inimesi ees hulga huvitavaid
kohtumisi. Aga alati võib iga
huvitatu loengule kohale tulla.
Hoo on sisse saanud ka
folklooriring Tiia Paisti
eestlaulmisel ja aprilli lõpus ootab
seda kaht kooslust ühine
kahepäevane reis Setumaale.
Naistepäeva tähistame 8. märtsil
Muuga mõisas omapärase laulja
Kirille Loo osavõtul. Emadepäeval aga musitseerivad Muuga
mõisas Tiit Peterson kitarril,
kaaslaseks seekord hiinlanna.
Püüame ka Eesti uute filmidega
teid kursis hoida. 15. veebruaril
kell 14 näete “Detsembrikuumust” ja 15. märtsil linastub
uus noortefilm “Vacha”, peaosas
Tallinna koolipoiss.
Ikka teeme me ka noortele üritusi
ja sisustame märtsivaheaega.
Kindlasti tuleb veel väiksemaid
üritusi aga jälgige ikka
kultuurikalendrit vallalehes ja

loodetavasti saab õige pea valmis
ka Laekvere Rahva Maja
kodulehekülg internetis.
Kasutage ikka masööri
teenuseid seni, kuni ta meie
juures käib. Eakatele teadmiseks,
et viimasel ajal on vabu kohti ka
ujumisbussis. Andke endast
julgesti teada.
Ka noortetoa ja AIP lahtioleku
ajad on muutunud. Ootame noori
noortetuppa E, T, N kell 13 - 20; K
kell 13 .- 22. Reedel, laupäeval ja
pühapäeval on noortetuba
suletud. Hea uudis on ka see, et
1. veebruarist saab internetti
kasutada tasuta. Suure tungi ära
hoidmiseks on aga vajalik ette
registreerimine. Mõnusalt
seiklusrohket pühvli aastat
kõigile.
Meeldivate kohtumisteni
Rahva Majas
Õilme Lainesaar

PESUBUSS PEATUB IGAL NELJAPÄEVAL::
·Tamsalus – kell 10.30-11.00
·Väike-Maarjas – kell 11.15-11.45
·Rakkes – kell 12.00- 12.30
·Simunas – kell 12.45-13.15
·Laekveres – kell 13.30-14.00
·Roelas – kell 14.15-14.45
·Viru-Jaagupis – kell 15.00-15.30
Pesubuss tuleb ja võtab kokkulepitud kohas ja ajal Teie kodu
lähedalt puhastamist vajavad esemed ja toimetab need meie
töötluskeskusesse Õli tn 3, Rakveres. Maksimaalselt nädala
jooksul puhastame ja peseme need puhtaks ning toome Teie
juurde tagasi.
Mõned meie keemilise puhastuse teenuste hinnad:
Püksid tk 55.Pintsak tk 70.Sulejope tk 100.Villane mantel tk 120.Kaltsuvaip kg 26.UUS TEENUS!!!
Kingsepatööd ja võtmete valmistamine.
Loodame Teiepoolset huvi ja tagasisidet antud küsimuses
meiliaadressil info@cleanhouse.ee või
telefonidel 32 60528, 32 44034. OÜ Cleanhouse

11. veebruaril kell 10 Rahva Majas
odavate riiete müük (Maiu Tartust)
18. veebruaril kell 10 – 12 Rahva Majas
kodumaise trikotaazi müük

Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Majas veebruari kuus
1 .veebruar kell 12 Rahvaõpistu. “Etikett”
Külas on Raivo Riim
8. veebruar kell 12 folklooripühapäev Tiia Paist`iga
15. veebruar kell 12 Rahvaõpistu. Kunstnik Riina Rillo loeng
“Kaunistamine on põnev”
Toimub praktiline kunstitund, kus iga soovija saab enesele ise
maalida kas vahva kuumanõu aluse või toreda sisustus-pildikese.
(materjalid kohapeal olemas). Riina Rillo maalinäitus
15. veebruar kell 12 koguperefilm “Minu hobune”
Pääse 35.-/45.kell 14 Eesti mängufilm “Detsembrikuumus”
Pääse 50.-/40.17. veebruar kell 11 Simuna Rahvamaja laululaste esituses K.
Sillamaa”Pöialliisi”Osalevad ka Anna-Liisa Nurm ja Richard
Sepajõe Laekverest Etendus tasuta.
20. veebruar kell 17.30 Laekvere Kooli “Säravad tähed”
20. veebruar kell 19 Disko. DJ. Tavey. Pääse 25.(Buss viib koju)
22. veebruar kell 12 Folklooripühapäev.

Filmist „Minu
hobune”
Välk (Trigger) on
imekaunis hobune,
kellega 11-aastane
Alise ühel saatuslikul
päeval kohtub. Hobune
on täiesti metsik ja tema
jalg on vigastatud.
Sellest kohtumisest
algab seiklus, mida
keegi ei oleks osanud oodata ning Alisest, kes üle kõige kardab
hobuseid, saab korraga enese tahtmata ainus inimene, kes võiks
hobuse elu päästa.
Alise on maailma kõige suurem argpüks. Alise satub aga tõeliselt
piinlikusse olukorda kui korvpalliväljakul juhtub õnnetus metsiku
hobusega. Nimelt teavad Alise sõbrad tema suurt armastust
hobuste vastu ning loodavad, et ta oskab hätta sattunud looma
maha rahustada. Siin aga peitub Alise suur saladus – ta on kõigest
teistele valetanud! Tegelikult on tal hobuste ees suur hirm!
Alise vanaisa oli ammustel aegadel aga tõeline ratsanik, kes teadis
hobustest kõike. See oli aga nii kaua aega tagasi – ammu enne seda
kui kui vanaisast sai vana ja vihane vanamees.
Siit algab lugu sellest, kuidas ülla eesmärgi nimel on võimalik oma
hirmudest üle saada. Ilus lugu tüdrukust, kes saab jagu oma kõige
suurematest hirmudest, et päästa hukkamisele mõistetud metsik
hobune.
Osades: Ann-Kristin S¸mme, Sven Wollter, Anneke von der
Lippe, Reidar S¸rensen
Norra 2006 / Filmi pikkus: 78 min / film on dubleeritud eesti keelde!

Laekvere Rahva Majas on võimalik veebruaris
soovijate olemasolul taas kolmapäeviti 9 – 17
massööri külastada.
Pange 4. veebruari kellaaeg kirja Rahva Majas
telefonil 329 5335.
Laekvere Valla Sõnumid

23. veebruar kell 19
meeleolukas peoõhtu
“10 aastat LLaekvere
aekvere TTelepäevast”
elepäevast”
Kontserdi peaesineja on Heidy Tamme
Palju erinevaid külalisi ja esinejaid. Tantsumuusika
ansamblilt “Tänatehtu” . Baar. Võimalus ette tellida koht
kohvilauas saalis. Pääse 80.-/50.-

Filmist „Detsembrikuumus”
On 29. november 1924...
Näib, et kommunismitont enam Eesti Vabariiki ei ohusta. Noor
abielupaar Tanel ja Anna üritavad toime tulla Eesti sõjaväelase ning
sidekeskuse töötaja kasina sissetulekuga, kuid otsustavad sõita
Pariisi paremat elu otsima. Samal ajal aga kogutakse piiri taga mehi,
Tallinnas varjavad end mässulised, rahva hulgas töötavad
agitaatorid.
1. detsembril, ärasõiduhommikul, lähevad Tanel ja Anna Balti jaama,
kus satuvad aga otse keset äsjapuhkenud riigipöördekatset.
Mõlemad langevad mässuliste küüsi ja lahutatakse teineteisest.
Anna satub pantvangi kommunistide liidri kätte, kellega teda seob
ühine minevik, ning Tanel peab võitlema nii vabariigi kui oma naise
päästmise nimel... Kas noor ja habras Eesti Vabariik suudab püsima
jääda?
”Detsembrikuumus´ kaasahaarav põnevusfilm 1924. aastal
toimunud riigipöördekatse tagamaadest.
Osades: Sergo Vares, Liisi Koikson, Tõnu Kark, Mait Malmsten,
Tambet Tuisk, Ain Lutsepp, Piret Kalda, Tiit Sukk jpt. Filmi
lavastaja: Asko Kase
Alla 12. a mitte soovitav! / Filmi kestvus 92 minutit / 2008, Eetriüksus
OÜ

Kogume töötute lugusid
Hää inimene, aeg on Teie jaoks raske.
Aga rahvatarkus ütleb: jagatud mure on poole väiksem.
Ja hättasattunud teavad: teinekord on abiks seegi, kui teate, et
teistel on samasugused probleemid.
Ning murest pääsenud tõdevad: just samasuguste probleemidega
inimestelt leiab kõige paremini häid lahendusi.
Nii olemegi algatanud töötute lugude kogumise. Kui soovite, on
Teil võimalus panna kirja kõik, mis südamel. Kuidas töötuks jäite,
mida töötuna tunnete, kuidas Teie elu on muutunud, kuidas Teid
on koheldud, kust olete leidnud, kust loodate leida abi.
Kui soovite, garanteerime anonüümsuse, kuid meie peaksime
siiski Teie pärisnime ja kontakte teadma.
Teie lood on oodatud aadressil Eesti Päevalehe esindus, Tallinna
15, Rakvere, 44306. Elektronpost: rein.sikk@epl.ee , telefon 32 –
23487, Rein Sikk. Sealt saab ka täiendavat infot.
Teie lugude põhjal valmivad Eesti Päevalehte artiklid. Teie
lugudest õpib Tööturuamet, kuidas inimesi paremini aidata. Teie
lood jäävad meie ajalukku, Eesti Rahva Muuseumi kogudesse,
õpetuseks ja teadmiseks tulevastele põlvedele.
Lugupidamisega, edu soovides ja koostööle lootes:
Eesti Päevaleht, Tööturuamet, Eesti Rahva Muuseum

Lk.5

Teen maalritöid (pahteldan, värvin, lakin, tapeedin). Elan Muuga
külas. Tel. 56954512.

Keegi ei peata aastate sõudu
soovida jääb vaid tervist ja jõudu!

Müüa kasutatud 4 plaadiga elektripliit (100 kr), elektri radiaator
(500 kr), elektriline soojenduskott (60 kr). Tel. 53815421.

Õnnitleme!
60 Erna Vestenberg
2. jaanuar
60 Anti Saar
29. jaanaur
60 Gunnar Vesiloo
20. jaanuar
65 Malle Bachhaus
27. jaanuar
75 Kaunileid Pukk
25. jaanuar
80 Vaike Järvelt
19. jaanuar
80 Ants Tamm
28. jaanuar
82 Õilme Heina
03. jaanuar
84 Linda Nurm
21. jaanuar
85 Alvine Sirelmets
04. jaanuar
88Salomonia Zakovatskaja27. jaanuar
88Vilma-Lisette Õunapuu 11. jaanuar

Rohust
Veneverest
Laekverest
Laekverest
Paasverest
Rahklast
Vassiverest
Rohust
Rohust
Muugast
Rohust
Alekverelt

Pangabuss peatub üle nädala kell 15 – 16 Laekvere vallavalitsuse
juures 27. jaanuaril, 10. veebruaril, 10. ja 24. märtsil, 7. ja 21. aprillil. 5.
ja 19. mail, 2., 16. ja 30. juunil.

Roheline P
aik teatab:
Paik
On valminud Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere
valdade jäätmekava 2009 - 2014 eelnõu ning jäätmekava avalik
väljapanek toimub 28.01 - 11.02.2009a.
Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda Laekvere vallavalitsuse
kantseleis Salutaguse tee 2, Laekvere raamatukogus Salutaguse
tee 6 ja Laekvere valla kodulehel www.laekvere.ee
Avaliku väljapaneku ajal saab jäätmekava kohta esitada kirjalikke
ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid Laekvere vallavalitsustele.
Avalik istung jäätmekava eelnõu arutamiseks toimub 17.
veebruaril algusega kell 15 Laekvere vallamajas Salutaguse tee
2
Lisainfot küsi e-posti aadressil: andrus@laekvere.ee või tel 322
2374 Andrus Läll

L asteabitelefon 116 111.
Kõigel on kuskil algus
lõpp on kuskil ka.
Kuskil süttimas valgus teisal on kustunud ta.
Marge Reikla Muugast
25.04.1976 – 01.01.2009

Anette Aavik Salutaguselt
28.06.1914 – 22.01.2009

Therese Altvälja Veneverest Ida Müller Muugast
21.12.1915 – 06.01.2009
11.05.1929 – 25. 01.2009

Müüa küttepuid. Tel 5053289 või 5098272

1. jaanuarist 2009 käivitus üle-eestiline lasteabitelefon 116 111.
Abitelefon võimaldab kõigil operatiivselt teatada abivajavast lapsest
ning pakub lastele ja lastega seotud täiskasvanutele tarvilikku
infot ja nõu ning vajadusel ka esmast kriisinõustamist.Telefon on
eelkõige mõeldud lastele ,et nad saaksid küsida abi ja selleks, et
küsida nõu, mida ühes või teises keerulises olukorras teha, kust
saada abi, nõustamist, teenuseid. Küsida võib ka lastega seotud
seaduste, asutuste ning muude teemade kohta.
Telefon 116 111 töötab ööpäevaringselt. Teenus on tasuta nii
fikseeritud kui mobiilsidevõrkudest helistajale. Kõnedele
vastatakse nii eesti, vene kui inglise keeles. On avatud ka veebileht
www.lasteabi.ee
Projekt: Täiskasvanute
tööalane koolitus
kutseõppeasutustes

Müüa lõhutud küttepuid. Tel 51966425
Ostan suure 1930-1950. aastate söögilaua ja toolid. Võib pakkuda
ka muid vanu esemeid. Sobiva hinna ja kauba eest raha kohe
kätte. Tulen ise järele. Tel.5051490.
Meie firma teostab ohtlikute puude ja võsa lõikust.
Hinnapäringuks võtke ühendust 58 033 503 või e-maili aadressil:
Aiameister23@hot.ee.
Laekvere aleviku turuplatsil müügil iga kolmapäev kell 9:30 –
14:30 vähekasutatud riided: joped, lastejoped, fliisid, mütsid-sallid
. Samas ka uued meeste joped ja traksipüksid. Hinnad väga
soodsad
Raietööd otse omanikule, varustus ja transport olemas. Kuulutus
ei aegu. Tel. 5030612
Lõikame ja viime tasuta ära teie võsa. Samas lammutame ka
vanu lagunenud puumaju tasuta.
Kontaktandmed: Temur Invest OÜ, e-post: maigert@hot.ee, tel.
55593117.

VÄIKE – MAARJA ÕPPEKESKUS
korraldab riikliku koolitustellimuse kursused, mis on tellitud
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ning finantseeritud
Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 ja Eesti Riikliku Arengukava
toetusel alates 2009 aasta jaanuarist.
Kursuse sihtgrupiks on samal erialal töötavad kutseta
inimesed, teiste erialade inimesed, kelledele antud kursused
on tööalaselt vajalikud, sundpuhkusel olijad ning lapsega kodus
olevad vanemad. Kursused on osalejatele tasuta.
*MÜÜJA (80 tundi) koolitus toimub Rakveres
27.veebruar – 15.mai 2009
Piiri 8 Rakvere Ametikooli täiendõppeosakonnas
*PUHASTUSTEENINDAJA (60 tundi)
06.märts – 08.mai 2009
Koolitus toimub Väike Maarja Õppekeskuses
Pikk 1a Väike- Maarja
*Õppetöö toimub mõlemal kursusel reedeti kella 9.00- 15.50
Info ja registreerimine: 326 1892, 326 1264, 5 399 1090
e-post: oie25@hot.ee
kodulehekülg:www.v-maarja.ee/vmok (õppetöö/täiendõpe)

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükitud OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

