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Toimetaja veerg
Kevad on käes. Lund on aga ikka väga
palju. Ja päikest on väga vähe. Aga õnneks saab see talvine märts kohe läbi.
Viimasel nädalavahetusel keerame
jälle kella. Seekord siis tunni võrra edasi. Arvan, et pole hullu, sest päev läheb
ikka pikemaks ja valgemaks.
Kui nüüd päike ka ennast korralikult
üleval peaks ja oma tööd teeks. Järelejäänud lume võiks ju teedelt tema ära
koristada. Sest valla rahako on tohutu
lumelükkamise tagajärjel õhuke. Ja arvata on, et sel kevadel teede remondiks
enam raha ei jätkugi. Eelarve numbrid
on tänases lehes näha. Kuid kolm kuud
sellest aastast on juba möödunud ja
teile nähtavaid arve tublis kahandanud. Kes vallaelanikest täpsemalt eelarvega kursis tahab olla, peab hemini
kohalikke raamatukogusid külastama.
Seal on volikogu materjalid kõigile kättesaadavad.
Mida veel kevadest rääkida? Et Laekvere lasteaia remondi alustamine venib, et Boxer ikka koondas oma inimesi,
et koolides on vaheaeg ja et elu ei olegi
nii tore kui veel aasta tagasi. Igal ühel
meist on oma probleemid lahendada.
Kuidas nendega hakkama saadakse on juba uus teema.
Olge tublid!
Tiiu Nitsar

Tere tulemast kevad!

Foto: T. Nitsar

OÜ SILMARÕÕM
Tatari 1, 10116 TALLINN
Tel/faks 646 4614, GSM 50 23 290

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida nägemisteravust ja tellida vastavalt
sellele prille.
Prilliklaasid:
Nägemisteravuse kontroll maksab 100
*mineraalklaasid alates 320 krooni (2
krooni. Prillitellijale on kontroll TASUTA
klaasi+töö)
*plas kklaasid kõvapinnaga alates 420
Vastuvõtule on soovitav e eregistreerimine.
krooni (2 klaas+töö)
*plas kklaasid arvu kaitsega alates 620
Prilliraamid:
krooni (2 klaasi+töö)
*plas kraamid alates 200 kroonist
*õhendatud plas kklaas alates 820 kroo*metallraamid alates 650 kroonist
ni (2 klaasi+töö)
*bifokaalsed prilliklaasid alates 850
Pensionäridele prillide tellimisel hinnasoodustus -10%
krooni (2 klaasi+töö)
OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust kontrollida nägemisteravust ja tellida vastavalt sellele
prille Laekvere Tervisekeskuses 30. aprillil alates kell 10:00
Registreeri ennast telefonil 322 2370.
Prillid saadame kahe nädala jooksul pos teel. Pos kulu maksame meie

OÜ PUURAIE PAKUB
• Ohtlike puude raiet
• Ohtlike puude okste lõikust
• Kalmistu puude raiet
Haljashalade hooldustööd (muruniitmine, võsaraie, korrastustööd).
Töid teostavad omaala
absoluutsed proﬁd koos
kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon
(tööde planeerimine) TASUTA
Kontakt tel. 5350 8397,
www.puuraie.ee
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Märtsil on silmad vesised ja jalad märjad...
Nii arvan öeldavat kevadekuu
kohta. Sellel aastal on aga kõik
teisiti. Ka Rahva Majas on tulnud
mõningaid ümberpaigutusi teha.
Tundub, et peamiselt noortel ja
keskealistel on elumured ülepea
kasvanud ja pole tahtmist ega tuju
meelt lahutamas käia. Aga oleme
püüdnud ikkagi pakkuda meie
võimaluste kohaselt mitmekesist
“menüüd” ja kes on tahtnud, on
ka oma koha siin majas leidnud.
Mõnda ei too kodust välja ei ussiega püssirohi!
Endiselt on oma hooaega lõpetamas 7. aastane Rahvaõpistu ja
2. aastane Folkloorirühm.
Soomekeele huvilised, nii lapsed kui täiskasvanud, alustasid
suure hooga. Kevadeks on mõlemate rühmade õppurite read
üsna hõredaks jäänud. Tore, et
visamadki alles on ja loodetavasti
kevadeni vastu peavad.
Noorteringidest on bailatinotantsijad ühe hooaja harjutanud
ja seega sellest tantsustiilist ehk
midagi ka teada saanud. Eks isetegevuspäeval näeme, kuidas
neil tantsimine edeneb. Laste
laulustuudio on vapralt oma nelja
lauljaga ka kevadesse trügimas.
Kihelkonna lauluvõistluselgi ära
käidud. Kunstiring lubab vallapäevadeks uue näituse üles seada ja
ka käsitööring on valmis isetegevuspäeval oma tööd publiku ette
tooma. Ujumisbuss Avinurme sõi-

duks on üle reedeti ikka peaaegu
täis, vahel on ruumipuuduski olnud. Isegi tervisevõimlemisrühma daamid pakuvad vaatamiseks
toolitantsu. Külateater “Eedi” on
õppimas uut näitemängu, mis
loodetavasti vallapäevadeks lavalaudadele jõuab. Teatri seeniorirühm aga võttis tänavu aasta esimest korda osa maakonna
naljapäevast “Aadama küljeluu”
ja tuleb tunnistada, et ega meie
memmed maakonna estraaditegijatele alla ei jäänud! Ka naisrühm tantsib oma väiksema koosseisuga edasi. Muuga segarühma
mehed on sihikule võtnud suvise meeste tantsupeo. Esimene
ülevaatuski seljataga. Memmed
õpivad uusi laule kihelkonna naljapäevaks. Eakate tantsurühm on
paisunud 16ne liikmeni, mille üle
ma eriti rõõmustan. Lisaks omaloomingulistele tantsudele õpetab Ellu Leichter neile ka teiste
rahvaste seltskonnatantse, nii et
elu igavaks ei tohiks minna.
Laste ja noortetöö on hoo sisse
saanud ja mõnel nädalal on mitu
üritust ees ootamas. Eks suuresti
on see tänu maavalitsuse poolt
pakutud ohutusalasele ringile,
mille töös meie noored Marit
Roosvalti eestvedamisel osalevad
ja mida ka maavalitsus rahaliselt
toetab. Kui Vana Baskini Teateri
etendus “Hilinenud pulmaöö”
tõi meile taaskord täis saali, tõsi

küll, ikka rohkem naabervaldade
inimeste osavõtul, siis aastapäeva retropidu kulges oodatult isetegevuslaste toel. Aga selle eest
oli see teistsugune kui teistel
aastatel ja härra Vello Tafenau ei
pidanud paljuks meie peokülaliseks olla. Kaks toredat elamust
on meie isetegevuslased veel saanud. Näitering külastas veebruaris Tartus Sadamateatris “Richard
III” etendust, mis jättis kõigile sügava mulje ja on andnud teemasid siiamaani näiteringi proovides
aruteludeks. Teine tore elamus
oli 9. märtsil Jõhvi kontserdimaja
külastus, kus kuulasime Revalia
Kammerkoori ja Chalis´i emakeelepäevale pühendatud kontserti.
Aga enne seda saime tund aega
uurida kontsertmaja saale ja lavataguseid ruume, kus meie ekskursiooni juhiks oli kontsertmaja
tubli müügijuht Keio.
Ees on nüüd ootamas isetegevuspäev ja vallapäevad. Olen
püüdnud kümne aasta jooksul
isetegevuspäeva küll nii või naamoodi korraldada. Ikka on ta tundunud kuidagi nagu üheülbaline,
mis lõpeb enamasti pärast isetegevuskontserti. Sellel aastal otsustasime koos “Laglepesa” perenaisega, et isetegevuspidu jätkub
just nimelt selles majas tantsu ja
pidutsemisega. Ehk toovad söögitare vabama õhkkonnaga seinad
Laekvere rahva lõpuks kodunt

välja tantsima. Igatahes kõik on
oodatud. Ootab teid ka pillimees
Raen Väikene Elmari raadiost.
Ka vallapäevade osas on uued
mõtted ja plaanid tekkinud. Kuidas need ka realiseeritud saavad,
eks seda peame veel natuke ootama, kuni kultuurkapitali projektitulemused selguvad. Laias laastus
aga võin öelda, et vallapäevad algavad 28. mail Veneveres. 29. mail
on traditsiooniline Muuga mõisa
päev. 30. mai hommikupoolikul
põnnide paraad ja pärastlõunal
eakate üritus koos “Seelikuküttidega”. Siinkohal tuletangi meelde, et paras aeg on esitada oma
vanaemade-vanaisade kandidaadid tegusama vanaema ja vanaisa
konkursile. Kui vanem põlvkond
seda ise ei julge teha, siis lapsed
ja lapselapsed andke teada oma
tublidest memmedest-taatidest
Laekvere Rahva Majja.
Siis saan juba varakult nendega läbirääkimisi pidama hakata ja
ega see mai kuu ju enam mägede
taga olegi. Olge siis julged teatama, muidu võib meie tore pidu
läbi kukkuda.
Niiviisi me kohe algavale kevadele vastu trügime, tuleb ta siis
kalendri järgi või tõelise kevadena.
Ilusat kevadet kõigile soovides
ja ikka teid Rahva Majas oodates
Õilme Lainesaar

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav
taotlusvoor Laekvere vallas
Täiendava taotlustevooru väljakuulutamise põhjuseks on taotluste vähene esitamine 2009 aasta taotlusvoorus
Hajaasustuse veeprogrammi
eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus
või selle parandamine. Taotlusi
saavad esitada hajaasustuses
asuvate majapidamiste omanikud (valla elanike registris enne
1. jaanuari 2009.a registreeritud)
ning vallas registreeritud mittetulundusühingud ning sihtasutused,
kes täidavad korteri- ja veeühistu
ülesandeid või mille põhikirjaliste
tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine.
Toetuse maksimaalne suurus
on 100 000 krooni ja toetus ei
saa olla suurem kui 2/3 projekti

üldmaksumusest, seega taotleja
peab arvestama vähemalt 1/3
osas oma rahalise panusega.
Toetatakse:
1. kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist;
2. senistest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist
või praeguse rekonstrueerimist;
3. vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud seadmete soetamist ning paigaldamist;
4. hoonetevälise veesüsteemi
teostusmõõdistamist;
5. vanade puurkaevude tampoonimist;
6. vee kvaliteedi analüüsi.
Punktides 4 – 6 toodud tegevusi toetatakse vaid juhul, kui nad

kaasnevad punktides 1 – 3 toodud tegevustega.
Infot taotlemiseks vajalike dokumentide ja tingimuste kohta
saab vallavalitsusest kontaktisikult või Laekvere valla kodulehe
esilehelt.
Samuti Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt valiku Regionaalsed toetusprogrammid alt
(otseviide http://www2.l-virumv.
ee/?id=23643) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt
valiku Avalikule ja mittetulundussektorile alt (otseviide http://
www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/
avalike-teenuste-arendamine/
hajaasustuse-veeprogramm/

ueldjutt).
Taotlusi võetakse vastu Laekvere vallavalitsuses Salutaguse tee
2, Laekvere alevik.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 29. aprill 2010.a.
Programmi kontaktisik Laekvere vallas on majandusosakonna
juhataja Andrus Läll, tel 322 2374
või 504 6009, e-post: andrus@
laekvere.ee
Kontaktisik maakonnas: LääneViru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati
Jõgi (tel 325 8010, 505 6177, epost mati.jogi@l-virumv.ee)
LVS
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Vallavalitsuses

Volikogus

25. veebruari istungil:
1. Määrata toimetulekutoetus veebruaris kogusummas 37 559 krooni
24-le isikutele.
2. Küttetoetust 2 000 krooni määrati kahele valla elanikule. Ühekordset
toetust 300 krooni sai üks valla elanik.
3. Ühele valla elanikule Padu külast määrati alates 01. märtsist tasuta
koduteenuse osutamine Laekvere Vallavalitsuse hooldustöötaja poolt.
4. Otsustati esitada Kersti Altpere koostatud vallavolikogu määruse eelnõu „Laekvere valla 2010. aasta eelarve II lugemine“ koos tehtud täiendustega volikogule.
5. Väljastati ehitusluba Rain Rebasele abihoone rekonstrueerimiseks
asukohaga Poolmaa m/ü Moora küla ja Kalmer Kaasikule puurkaevu rajamiseks Liivaku m/ü Alekvere küla.
6. Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud vallavolikogu otsuse eelnõu
„Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa taotlusele” volikogule.
7. Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud vallavolikogu otsuse eelnõu
„Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele“ volikogule.
8. Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt välisõhu saasteloa
väljastamise AS Boxer Puidu Eksport Laekvere tootmise katlaseadmetele
summaarse võimsusega 1,12MWth.
9. Tühistati korraldus, mis lubas hüvitada tööks ettenähtud prillide
maksumuse. Uus taotlus võetakse arutusele siis, kui prillide eelmisest
kompenseerimisest nõutav aeg on möödas.
10. Nõustuti Sootaguse külas asuva katastriüksuse jagamisega kaheks
eraldi maaomandiks: Kurvi katastriüksuseks (pindala 8 307 m², sihtotstarve elamumaa), asukoht Sootaguse küla ja Nokko katastriüksuseks (pindala
16,69 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Sootaguse küla.
11. Informatsiooni jagati KIK`i taotlustest, Kellavere puhkeala projektist
ja riigihangetest.

18. märtsi istungil:
1. Võeti vastu Laekvere valla 2010. aasta eelarve (vaata eraldi)
2. Võeti vastu hangete korraldamise kord
3. Tunnistati kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 29.12.2009 otsus nr
22 „Munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmine“.
4. Muudeti Paasvere külas asuva Ambose katastriüksuse (katastritunnus 38101:002:0357) sihtotstarve ärimaaks.
5. Otsustati kiita heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt maavara kaevandamise loa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu FIE Tõnu
Sibolt Pärna Talu maavara kaevandamise loa andmiseks ehitusliiva
kaevandamiseks ning keskkonnamõju hindamise mittevajalikkusest
Kellavere-Veskimäe liivamaardlas, mis paikneb Padu külas Laekvere
vallas. Ja otsustati anda nõusolek FIE Tõnu Sibolt Pärna Talule Keskkonnaameti Viru regiooni poolt maavara kaevandamise loa andmiseks ehitusliiva kaevandamiseks Kellavere-Veskimäe liivamaardlas,
mis asub Padu külas Laekvere vallas arendajale kuuluvatel kinnistutel
Pärna ja Pärnamäe taotletava mäeeraldise teenindusmaa pindala on
19,96 ha, sh mäeeraldise pindala 15,39 ha.
6. Otsustati kiita heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt geoloogilise uuringu loa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu Ida Regionaalse Maanteeametile geoloogilise uuringuloa andmiseks liiva
kvaliteedi ja teede ehituses sobilikkuse hindamiseks ning keskkonnamõju hindamise mittevajalikkusest Moora pinnasekarjääris Moora
uuringuruumis, mis paikneb Kellavere külas Laekvere vallas.
Anti nõusolek Ida Regionaalsele Maanteeametile Keskkonnaameti
Viru regiooni poolt geoloogilise uuringu loa andmiseks liiva kvaliteedi ja teede ehituseks sobilikkuse hindamiseks Moora pinnasekarjääris Moora uuringuruumis, mis asub Kellavere külas Laekvere vallas
riigi omandis oleval Moora pinnasekarjääri maaüksusel teenindusala
pindalaga 5,03 ha mille valitseja on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.
7. Võeti vastu Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri.
8. Kinnitati Laekvere, Muuga ja Venevere raamatukogude põhimäärused.
9. Kinnitati volikogu revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaan.
10. Informeeriti volikogu liikmeid PAIKi ja VIROLi tegemistest ning
EMOLi maapäevast.

11. märtsi istungil:
1. „Laekvere valla 2010. aasta eelarve“ eelnõu otsustati koos tehtud
täiendustega saata volikogule
2. Anti korraldus sõlmida laenuleping AS-ga SEB Pank järgnevatel tingimustel: laenusumma 2 500 000 Eesti krooni; laenu tagasimakse 10 aasta
jooksul; laenu tagasimakse võrdsetes osades alates 01.01.2011; intress 6
kuu Euribor + 2,8 % aastas; lepingu sõlmimise tasu 0,1 % laenusummast.
3. Laekvere, Muuga ja Venevere raamatukogude põhimääruste eelnõud koos tehtud parandustega saadeti volikogule kinnitamiseks.
4. Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri otsustati saata volikogule vastu võtmiseks.
5. Hangete korraldamise korra eelnõu otsustati saata volikogule.
6. Otsustati jätta kehtima 31. jaanuaril 2007. aastal vastuvõetud määrus „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Laekvere vallas.“
7. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange nimetusega “Muuga küla kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekonstrueerimise
projekteerimistööd“ vastavalt pakkumusjuhendile ja küsida pakkumust
firmadelt Kagumerk OÜ, Sweco Projekt AS ja OÜ Alkranel.
Riigihanke korraldamise eest vastutavaks isikuks määrati majandusosakonna juhataja Andrus Läll.
8. Väljastati ehitusload Heljo Ehand´ile puurkaevu rajamiseks Papli
maaüksusele Muuga küla Laekvere vald ja ELTEL Networks AS-le Kellavere
EMT masti-Kellavere õhuseireradari vahelise valgusoptilise kaabli rajamiseks.
9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti veoperioodi lõpuni
Küüni maaüksus Kellavere külas, mis kuulub Argo Simsile ja Kingu maaüksus Laekvere alevikus, mis kuulub Siim Raiele. Kummaski majapidamises
ei elata alaliselt.
10. Anti korraldus kuulutada Laekvere vallas välja hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor taotluste esitamise lõpptähtajaga 29.
aprill 2010.
11. Väljastati Helges Tomingale projekteerimistingimused Paasvere
mõisa kõrvalhoone rekonstrueerimiseks puhkemajaks asukohaga Ambose maaüksusel Paasvere külas.
12. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmise eelnõu esitati volikogule.
13. Nõustuti Sootaguse külas asuva 2491 m² ja 30,82 ha suuruse Adremaa katastriüksuste, ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Ain Arula’le ja Sootaguse külas asuva
14,78 ha suuruse Poolemaa katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Raul Vahterile.
14. Otsustati lubada rakendada Laekvere Rahva Majas kollektiivpuhkust 05. juulist kuni 17. augustini 2010.
15. Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide puhkuste ajakava.
16. Informeeriti valitsuse liikmeid riigihangetest.

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Laekvere vallavalitsuse juures
peatub pangabuss üks kord kuus
teisipäeviti kell 12.00–13.30
(13. aprill, 11. mai, 15. juuni)
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda
ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
erinevaid lepinguid.
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310
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Laekvere valla 2010.
aasta eelarve
TULUD
Maksud
Füüsilise isiku tulumaks (laekumine on planeeritud)
Maamaks (laekumine on planeeritud)

10 510 000
8 160 000
2 350 000

Kaupade ja teenuste müük
Riigilõiv (laekumine on planeeritud)
Laekumine majandustegevusest (laekumine on planeeritud)

1 920 000
40 000
1 880 000

Toetused
Sihtotstarbelised toetused (laekumine on planeeritud)
Riigieelarve toetusfond (laekumine on planeeritud)

8 920 000
724 310
8 195 690

Haridus
Laekvere lasteaed “Rüblik”
Eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakohtadeks
Laekvere Põhikool
Muuga Põhikool
Koolitoit
Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks
Õpilasliin
Ühisürituste korraldamiskulud
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Üldhoolekodud
Muud eakate toetused
Koolkodu
Perekondade ja laste toetused
Koduteenused
Toimetulekutoetus
Muu riskirühmade kaitse
KULUD KOKKU

Muud tulud
Varade müük (laekumine on planeeritud)
Tulud varadelt (laekumine on planeeritud)
Muud tulud (laekumine on planeeritud)
TULUD KOKKU

297 000
50 000
153 000
94 000
21 647 000

KULUD
Üldvalitsemine
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Pandivere koostööprojekt
Eraldised omavalitsusliitudele
Võla teenindamine
Riigikaitse
Kaitseliit (Sh. Laekvere rühmale 3 500 kr,
Noorkotkastele/Kodutütardele 3 500 kr)
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Majandus
Elektriteenuse vahendamine elanikele
Soojateenuse vahendamine elanikele
Tänavate ja asulate korrashoid
Vallateede korrashoid
Transport
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Parkide korrastamine
Muu keskkonnakaitse

2 921 000
40 000
2 300 000
220 000
100 000
113 000
148 000
7 000
7 000
60 000
60 000
2 033 800
50 000
930 000
200 000
813 800
40 000
180 000
80 000
60 000
40 000

Elamu- ja kommunaalmajandus
Veemajandus
Tänavavalgustus
Elamumajandus
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud tegevused
Saunateenused
Muud elamu-kommunaalmajanduse kulud
Tervishoid
Apteek
Tervisekeskus
Rakvere Haigla

1 394 000
984 000
150 000
50 000
40 000
10 000
60 000
100 000
158 000
30 000
35 000
93 000

Vaba aeg, kultuur
Muuga spordi- ja raamatukoguhoone
Internetipunkt
Laekvere raamatukogu
Muuga raamatukogu
Venevere raamatukogu
Laekvere Rahva Maja
Venevere seltsimaja
Seltsitegevuste toetuseks
Simuna kirik

2 745 000
570 000
90 000
230 000
235 000
165 000
1 120 000
280 000
50 000
5 000

12 680 100
3 804 000
20 000
3 671 500
3 446 600
296 500
800 000
620 000
21 500
1 564 100
160 000
300 000
46 000
50 000
441 800
200 000
256 000
110 300
23 743 000

FINANTSEERIMISTEHINGUD
Aasta alguse vaba jääk
Kohustuste suurenemine - laen KOIT kava omaosaluseks
Kohustuste vähenemine
- Võetud laenude taagasimakse
- Kapitaliliisingute maksed

577 100
2 500 000
(-)981 100
(-)872 000
(-)109 100

FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

2 096 000

Teade!
Laekvere Vallavalitsuse 4. veebruari 2010 määrusega nr 1 on
kinnitatud Laekvere valla haldusterritooriumil alates 1. juunist
2010 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos käibemaksuga järgnevalt: vesi - 18 kr/m3, heitvesi - 14,4 kr/ m3.

Projekteerimist ja ehitamist puudutavad
küsimused
lahendab arhitekt Priit Pent iga kuu teisel teispäeval kl 10-12
(tel 5333 8802, e-mail priit.pent@virol.ee) Laekvere vallamajas.
Vallaelanikel on nimetatud päeval võimalik ametnikuga konsulteerida tema valdkonda puudutavates küsimustes.

Laekvere Rahva Maja aprilli
kuu üritused
1. aprill kell 16 eakate klubi “Meenutus” osavõtt Simuna kihelkonna eakate naljapäevast Simunas.
3. aprill kell 19 Laekvere valla XI isetegevuspäeva KONTSERT Laekvere Rahva Majas. Kontsert on tasuta. Pidu läheb
edasi söögitares “Laglepesa”, kus muusikat teeb Raen Väikene
Elmari raadiost. Pääse 35 kr; isetegevuslastel tasuta.
11. aprill kell 12 Rahvaõpistu. “Tuleohutusest kodus” Külas
on Tamrex OÜ Virumaa müügijuht Jüri Aavik.
14. aprill kell 16 Ohutusalase ringi õppepäev “Nööripääste”. Lektor Mati Kõiv.
16. aprill kell 17 Laekvere kooli üritus “Säravad tähed”.
21. aprill kell 16 Ohutusalase ringi õppepäev “Veeohutus”.
Lektor Ando Vainjärv.
23. aprill kell 16 Ohutusalase ringi õppepäev “Metsatulekahjude tekkepõhjused ja kulutuli” Lektor Targo Tikkerber.
24. - 25. aprill Rahvaõpistu hooajalõpu väljasõit Setomaale.
Registreerida 15. aprilliks Rahva Majas Õilme juures.
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Kihelkonna laste lauluvõistlus
Simuna kihelkonna rahvamajade laste laulustuudiote VI
lauluvõistlus toimus 11. märtsil
seekord Muuga mõisas. Kolme
rahvamaja laululapsi oli kokku
tulnud 27. Kõige tublim on Simuna rahvamaja laulustuudio. Sealt
oli tulnud 16 osavõtjat. Rakke ja
Laekvere lapsed nii agaralt laulda
ei armasta.
Võisteldi kolmes vanuseklassis: eelkooliealised lapsed; 7.
– 10. aastased lapsed ja 11.- 13.
aastased lapsed. Lauljaid hindas
zürii koosseisus: Agnes Maasild
- Muuga kooli direktor, Jaana
Hamer-Muuga kooli õpetaja ja
Auli Kadastik - Simuna rahvamaja
kunstiline juht.
Kõik laululapsed olid tublid ja
andsid endast parima. Žüriil oli
päris raske oma valikuid teha, eriti keskmises vanuserühmas. Siiski
said kõik diplomid ja auhinnad jagatud. Kõige noorimad osavõtjad
said eraldi ära märgitud. Markus

Merila Simunast ja Sandra Veelmaa Rakkest olid vaid kolme aastased, kuid laulsid väga ilusasti.
Eelkooliealiste laste vanuserühmas olid kolm paremat Simuna
laululapsed: I Mia Lotta Maasik;
II Joel - Henri Visnapuu; III Joanete Visnapuu.
7. - 10. aastaste laste vanuserühma parimad olid samuti Simuna lapsed: I - Andris Pent; II - Gilly
Põldra ja III - Kristella Luht. 1113.a. laste vanuserühmas kuulus
I koht Richard Sepajõele, kes on
küll Laekvere poiss aga laulmas
käib Simunas. Richardile kuulus
ka säravaima tähe ja publiku lemmiku preemia. II koht läks Mariann Põldrale Simunast ja III koht
Anna-Liisa Nurmele Laekverest.
Tänati ka tublisid lauluõpetajaid: Angela Raik - Simunast,
Rene Põllumaa – Rakkest ja Aivi
Õis Laekverest. Nii alguseks kui
lõpetuseks kõlas Muuga mõisa
saalis laululaste ühislaul “Laulu-

hääl”. Kontserti juhtis Laekvere
Rahva Maja noortejuht Marit
Roosvalt. Temalgi oli see esimene
kord selles ametis. Kui laululapsi
ikka jätkub, siis järgmisel aastal
kohtutakse Avanduse mõisas.
Meie laululastel on küll lauluhuvi väheks jäänud, sest vaid neli
tublit tüdrukut on sellel hooajal
rahvamajja laulma jõudnud. Olgu
nende nimedki siin ära märgitud. Lisaks Anna-Liisale võistlesid
Laekverest veel Kristel Kruusmaa,
Merilin Kruusmaa ja Merit Männiste.
Täname ka Muuga kooli kokka
Ilme Kristmanni, kes laululastele
ja nende vanematele kringlilaua
katsid. Ja kiidan ka Simuna tublisid lapsevanemaid, kes suure osa
publikust moodustasid ja lauljatele väärilise aplausi eest hoolitsesid.
Õilme Lainesaar,
Laekvere Rahva Majast

Ootame mälestusi
Muuga MNS Eha järgib oma tegemistes mõttetera „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta“.
Sellest mõtteterast lähtudes
tahame jäädvustada tulevastele
põlvedele endise koolidirektori
Emil Langi mälestust.
Oli aasta 1944, kui sõjamöllus
põles maha Muuga koolimaja.
Selleaegsele koolidirektorile Emil
Langile anti valida kahe mõisa
vahel: kas kolida kooliga Paasvere või Muuga mõisa. Emil Lang
valis Muuga mõisa. Tema juhatas kooli selles majas 1944. aasta
sügisest kuni 1960. aasta aprilli-

ni, mil tema elutee katkes raske
haiguse tagajärjel. Emil Lang ei
olnud ainult koolidirektor, vaid
väga aktiivne küla- ja seltsielu
edendaja. Ta juhatas laulukoori,
mis sai 1960. aastal ka Tallinnasse
üldlaulupeole, oli näiteringi eestvedaja ja tema algatusel püstitati
1959. aastal Muuga parki Eduard
Vilde büst.
Tänavu 19. septembril oleks
see tubli mees saanud 100 aastaseks. Teda mälestades tahame
paigutada Muuga koolimajja mälestustahvli ja anda välja väikese
mälestusraamatu: „Emil Lang sõ-

nas ja pildis“
Pöördume endiste kooliõpilaste ja õpetajate poole palvega
edastada seltsile pilte ja mälestusi temast hiljemalt 30. maiks.
Palume pildi juurde lisada selgituse toimuvast. Pildid tagastame
omanikele.
Ootame mälestusi aadressil:
Muuga MNS Eha; Alekvere tee
1; Muuga küla; Lääne- Virumaa;
46502. Ette tänades ja huvitavaid
mälestusi ootama jäädes
Ilma Lausvee,
Muuga MNS Eha esinaine

3. aprillil kell 19 Laekvere Rahva Majas

Eduard Vilde 145
Eduard Vilde 145. sünniaastapäeva ja lugemisaasta tähistamiseks kuulutasid Muuga
Põhikool, Muuga raamatukogu ja Muuga Maanaisteselts
Eha jaanuaris välja Simuna
kihelkonnakoolide õpilastele
jutu- ja luulekonkursi „Minu
esimesed „triibulised““. Eks
sai ju väike Eedi just oma
esimesed triibulised Muuga
mõisatiigil parvetamise ja porisõja pidamise pärast.
Veebruari keskpaigaks laekus meile Muuga, Laekvere,
Simuna, Lahu ja Salla kooli
lastelt 101 väga eri-ilmelist
tööd ning žürii võis oma tööd
alustada.
3. märtsil toimus Muuga
mõisas Eduard Vilde 145.
sünniaastapäeva tähistamine,
kuhu olid kogunenud kõikide
koolide parimad kirjutajad
ning nende juhendajad. Eduard Vilde kohaliku näiteringi
liikme Vaimar Abeli esituses
jagas oma lapsepõlve muljeid, oma kirjanikuteest ja
loomingust rääkis Vilde nimelise kirjanduspreemia kahekordne laureaat Kalju Saaber
ning Vilde muuseumi esindaja tutvustas lühifilmi „Sõber“.
Ürituse käigus said tublid
kirjutajad auhinnatud. Kõige
paremate tööde autoriteks
olid seekord: I vanuseastmes
luuletusega Õnnela Turu Salla
koolist ja jutuga Siim Vunder
Lahu koolist; II vanuseastmes
luuletusega Martin Nõlvak
Laekvere koolist ja jutuga
Andreas Ahlberg Simuna koolist ning III vanuseastmes luuletusega Liis Alliksoo Laekvere
Põhikoolist ja jutuga Martin
Õunapuu Muuga koolist.

Maarika Lausvee
Muuga raamatukogu juhataja

Laekvere valla XI isetegevuspäev
- esinevad valla isetegevuslased
- kontsert kõigile tasuta
- pärast kontserti kell 21 läheb
pidu edasi söögitares “Laglepesa”
- isetegevuslastele kringli ja
kohvilaud
- tantsumuusikat teeb Raen Väikene Elmari raadiost
- pilet 35 krooni müügil Laglepesas

Tänuavaldus!

Ootame pidutsema kõiki, kes
soovivad tantsida!

Vilma Tatkam

Tahan Alekvere küla inimeste nimel tänada Martin
Tepomeest, kes on väga korrapäraselt kogu talve jooksul
lund lükanud nii, et ka väravaesised on lahti lükatud
- varasematel aastatel pole
seda täheldanud.
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Pärandkultuuri jälgedel Laekvere vallas
Eesti ajaloo pöördeliste sündmuste tõttu on katkenud meie
seni põlvest põlve edasi kantud
mälu. Et unustuse hõlma vajunud
kultuurimärgid uuesti tähelepanu
alla tuua, on algatatud pärandkultuuri objektide inventeerimine.
Riigimetsa Majandamise Keskuse
(RMK) eesmärk on inventeerida
kogu Eesti pärandkultuur, sõltumata maa- ja omandivormist.
2009. aasta veebruaris käivitus
projekt „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi
avardaja“. Tegevuste rahastaja
on Euroopa Liit Interreg IVA KeskLäänemere programmi LõunaSoome ja Eesti piireületava koostööprogrammi kaudu ning RMK.
Projekti kestvus on kolm aastat.
Projekti „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi
avardaja” Eesti poole kuludest
kaetakse 85% EL struktuurifondidest, 15% kuludest on projekti
taotlejate kanda. Projekti maht
on ligi miljon eurot. Möödunud
aasta märtsis Lääne-Virumaal
alanud pärandkultuuriobjektide
inventeerimine on jõudnud nüüd
Laekvere valda.
Pärandkultuuriks nimetatakse
eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul. Levinumad pärandkultuuri objektid on taluhoo-

nete asukohad, kiviaiad, vanad
metsateed, veskikohad, pärimustega seotud kivid, puud ja allikad,
lubja- ja tõrvapõletusahjud ning
kohanimed; kuid pärandkultuuri tüübistik on võrreldamatult
mitme¬kesisem.
Vähe muutuvatel metsamaadel võib leida puutumatuid pärandkultuuriobjekte, mida ei ole
raietööde käigus kahjustatud.
Põllu- ja elamumaadel olevad kultuuriobjektid võivad kahjustatud
saada lammutamise, ehitustegevuse või prügistamise tagajärjel.
Seepärast on pärandkultuuri säilimise võtmeküsimuseks maaomanike ja maastikul tegutsejate teadlikkus, mis loob eelduse
omanikuhoiu tekkeks.
Pärandkultuuri
inventuuri
eesmärk on maastikus leiduvate ja unustuse hõlma vajunud
inimtegevuse jälgede taasavastamine ja eeskätt maaomanikele tutvustamine. Seeläbi teab ja
tunneb maaomanik oma metsa
ka kultuuripärandist lähtudes ja
oskab metsa majandamisel neid
väärtusi ka hoida ja huvi korral
teistelegi näidata. Arvele võetud
kultuuriobjektid kantakse avalikku andmebaasi ja märkimisväärsematest objektidest koostatakse
maakonnaraamat. Tänaseks on

andmebaasi kantud Läänemaa,
Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa,
Ida-Virumaa Võrumaa ning Valgamaa pärandkultuurobjektid.
Andmebaasi on osaliselt kantud
ka Lääne-Virumaa, välja arvatud
Tamsalu ja Laekvere valla pärandkultuuri objektid, kus inventeerimine veel toimub. Andmekogusse
kantud pärandkultuuri objektidega saab tutvuda Maa-ameti Interneti kaardiserveri vahendusel.
Pärandkultuuri objektid ei ole
kaitse all ja neid ei ole ka tulevikus plaanis kaitse alla võtta –
nende kultuurimärkide hoidmine
on meie endi kätes. Seega kultuuriobjektide inventeerimisega ei
kaasne maaomanikule kohustusi.
Laekvere vallas inventeerib
pärandkultuuri Janek Kivi. Kodukandi ajaloopärandit tundvad vallaelanikud saavad ühendust võtta
telefonil 5346 8016 ning e-postiaadressil janek.kivi@gmail.com
Miks on pärandkultuuri kirjeldamine oluline?
- võimaldab analüüsida ja hinnata objektide väärtust – see on
edaspidi muinsuskaitse ja kultuuriväärtuste kaitse reserv;
- võimaldab luua ühtse andmebaasi seni arhiivides ja fondides
laialiolevate üksikteadete asemel
ning lisada sinna senitundmatuid

kultuuriväärtusi;
- inventuuri tulemusel tekib
andmestik, mis on abivahendiks
metsamajanduslike otsuste tegemisel;
- võimaldab selgitustööga korraldada omanikukaitset objekti
hävimise eest teadmatuse tõttu;
- teadlik kultuuriväärtuste kaitse metsas loob lisaväärtuse metsa sertifitseerimisel;
- tutvustamise teel tõstab paikkonna mainet, kohaliku rahva
enesehinnangut ja väärtustab
konkreetset omandit;
- võimaldab koostada kodulooturismi ja looduslooturismi õpperadasid ning marsruute;
- tõstab metsamaastiku üldist
väärtust puhkealana;
- võimaldab edasisi uuringuid
paikkondade elu ja töökultuuri
võrdlevaks analüüsiks.
Kust leida lisainfot?
- Kõikides maaraamatukogudes
on saadaval „Väike pärandkultuuri
käsiraamat“ (Tarang, L. jt. 2007)
- Artikleid ja juhendmaterjali
võib leida Eesti Metsaseltsi kodulehelt www.metsaselts.ee
- Pärandkultuuri objektide andmebaas asub aadressil xgis.maaamet.ee
LVS

Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid
Juba viiendat aastat tegutsev
Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib
uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama. Äikesevaatlustega võivad
liituda kõik huvilised sõltumata
vanusest ja tegevusalast. Nagu
näitavad eelnenud aastate kogemused on häid vaatlejaid nii
kooliõpilaste, täiskasvanute kui
pensionäride hulgas. Oodatud on
vaatlejad nii linnadest kui maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine
ei eelda erialaste teadmiste ega
mõõteriistade olemasolu, oluline

on vaid huvi ja valmisolek äikese esinemise korral seda jälgida.
Kõige olulisemateks vaatlusteks
on äikese esinemiskuupäevade ja
kellaaegade määramine. Selleks
pole vaja muid instrumente peale
tavalise kella. Kõigile registreerunud vaatlejatele saadetakse aprilli algul tasuta vaatlusjuhend ning
vaatluslehed.
Huvilistel palutakse endast
teada anda kuni 5. aprillini 2010
tavakirjaga aadressil Sven-Erik
Enno, Tartu Ülikooli Geograafia

osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-mailiga aadressil
seenno@ut.ee. Kirjas märkida
kindlasti ära oma nimi ja täpne
postiaadress. Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos
kokkuvõtetega eelmiste aastate
vaatlustest on saadaval Internetis aadressil http://web.zone.ee/
funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses
Eestis 105 äikesevaatlejat, kes
teostasid kokku umbes 1500
vaatlust. Vaatlusandmeid kasu-

tatakse automaatselt (äikesedetektorite abil) kogutud andmete
täiendamiseks ja hindamiseks.
Samuti võimaldab asjahuvilistest
koosnev vaatlusvõrk koguda andmeid äikesega kaasnenud ohtlike
nähtuste ja kahjustuste kohta.
Möödunud suvel teatasid äikesevaatlejad näiteks tormituultest,
paduvihmadest, rahesadudest,
välgukahjustustest ja keravälgust.
Sven-Erik Enno,
EÄV peakoordinaator

TÖÖTULE
Väike-Maarja klienditeenindus asub Pikk tänav 7.
Laekvere piirkonna inimeste
konsultant on Viia Kiik. Telefon
326 1798, e-post viia.kiik@tta.
ee

Laekvere vallas:
Vastuvõtuajad:
31.01.09 - 32 inimest
Esmaspäev
09.00-16.00
28.02.09 – 40 inimest
Teisipäev
09.00-18.00
31.03.09 – 61 inimest
Kolmapäev
09.00-16.00
30.04.09 – 67 inimest
Neljapäev
09.00-16.00
31.05.09 – 63 inimest
Reede
09.00-13.00
31.07.09 – 59 inimest
Statistika töötute arvude kohta

31.08.09 – 64 inimest
30.09.09 – 74 inimest
31.10.09 – 77 inimest
30.11.09 – 86 inimest
31.12.09 – 84 inimest
31.01.10 – 91 inimest
28.02.10 – 104 inimest
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Sportlik talvepäev
18. veebruari hommikul asusid Laekvere kooli rõõmsad õpilased ja
nende toredad õpetajad bussidega Mõedaku poole teele. Plaan nägi
ette mitmeid tunde talvemõnusid. Ilmgi oli selleks päevaks justkui tellitud: pehme ja päikeseline.
Spordipäev algas rivistusega. Direktor pidas väikese kõne, millest ei
puudunud keelud-käsud ega ohutusnõuete täitmine. Õnneks oli seda,
mis lubatud, ka piisavalt palju. Seejärel võtsid õpilased gruppidesse ja
läksid – kes meelepärasele metsarajale, kes mäele kelgutama. Tegemist oli küllaga.
Hiljem toimusid vastlapäeva-teemalised võistlused. Igast klassist
selgitati pikima liu laskja. Kel võisteldud, võis puhkemajja sööma
minna. Pakuti maitsvat hernesuppi, vahvaid vastlakukleid ja sooja
teed. Sai soojas ruumis istuda ja veidi hinge tõmmata. Pärast sööki
oli võimalik laenutada mäesuuski ja lumelaudu. Kahjuks ei jätkunud
populaarseid lumelaudu kõigile, mistõttu pidid osad õpilased kurvalt
vaatama, kuidas teised mäest alla liuglesid.
Suusatamisest-kelgutamisest isu täis, koguneti busside juurde ja
kojusõit võis alata. Tundus, et keegi polnud väga väsinud, sest laste
jutusumin kestis kogu tee.
Kadi Laarmaa ja Kelly Kivirand

Vältimaks sügisesi
pikki järjekordi kutsu
korstnapühkija juba kevadel
Et vältida sügisesi pikki järjekordi oma maja südame hooldamiseks kutsu korstnapühkija koju juba kevadel. Korrast ära
kütteseadmed, nende vääriti kasutamine, hooldamata ja järelevalveta jätmine jms tuleohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raskeid tuleõnnetusi.
Jälgima peab, et hoone korsten ja suitsulõõrid on pragudeta ja puhtad. Kütteseadmeid tuleb hooldada regulaarselt, sest
puhastamata korstnates/lõõrides koguneb tahm ja nõgi, mis
süttides võivad põhjustada tulekahju. Aastaringse puiduga
kütmise korral tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid vähemalt üks kord enne kütteperioodi algust ja gaasikütteseadmeid üks kord aastas.
Ühepereelamu korstent võivad elanikud ise pühkida, kui
selleks on olemas vajalikud teadmised ja oskused, kortermajade elanikud peavad tellima kutsetunnistust omava korstnapühkija. Kütteseadme ostmisel tuleb veenduda kasutamisjuhendi olemasolus ja selle puudumisel seda müüjalt nõuda.
Pliiti, maja- ja/või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt, vastavalt
kasutajajuhendile. Kütte- ja soojendusseadmeid ei tohi jätta
järelevalveta. Küttekollete läheduses ei tohi hoida küttematerjali ega muid kergestisüttivaid materjale.
Paneme inimestele südamele mitte põletada ahjus olmejäätmeid. Pakendite põletamisel aurustavad või kondenseeruvad osad koostisained korstnas. Tagajärjeks on suitsulõõri ummistumine ja korstna külge jäänud plasti koostisosade põlema
süttimine, mis omakorda võib põhjustada tulekahju.
Oma maja südant saame korras hoida vaid ise!
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt: http://www.korsten.ee
Liina Järvi
Ida-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhtivspetsialist
tel. 339 1912; 515 1035

Steriliseeri / kastreeri oma kass
soodushinnaga
Eesti Loomakaitse Selts koostöös mitmete kliinikute ja toetajatega korraldavad alates 15.märtsist kampaaniat, mille
raames on loomaomanikul võimalik oma kass steriliseerida/
kastreerida soodushinnaga. Registreerimine operatsioonidele toimub vahemikus 15.03-11.04 ja operatsioonid toimuvad
01.04-30.04.
Lisaks sellele on kampaania eesmärgiks juhtida ühiskonna
tähelepanu kassidega seonduvatele probleemidele. Tõsta inimeste teadlikkust loomade heaolu parandamiseks. Kutsuda
inimesi üles oma lemmiku eest paremini hoolitsema, neid steriliseerima/kastreerima, et ennetada hulkuvate loomade arvu
kasvu ja soovimatutest järglastest vabanemist julmal viisil. Samuti vähendada hulkuvate loomade arvu tänavatel. Eelmisel
aastal jõudis Eesti varjupaikadest Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse veidi üle 20 tonni lemmikloomi.
Lõikamata kass võib saada aastas kuni 20 järglast.
Täpsemat infot kampaania kohta saab aadressilt www.loomakaitse.ee ja telefonil 52 67 117. Operatsioonidele saab registreeruda alates 15. märtsist.
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TEEME ÄRA TALGUD
Kuigi suur lumi on veel väljas,
on meie mõtted suunatud juba
kevadesse, ikka 1. mai suunas.
Jah, ka sel aastal on Teeme Ära
meeskonnal plaanis jälle üks asi
ära teha. Sel aastal on Teeme Ära
sündmuseks suur üle-eestiline
talgupäev.
Talgupäeva raames võib istutada, koristada, ehitada, heakorrastada, remontida, võsa lõigata,
laudteid ehitada, terviseradu
puhastada või miks mitte – pead
taas kord kokku panna ja mõtelda.
Üldised küsimused:
Millised talgud sobivad? Mida
saab talgute korras ära teha?
Igaüks võib ise otsustada, mis
just tema kodukandis või lihtsalt
südamelähedases paigas tegemist vajab. Sobivad kõik talgud,
mis inimestele korda lähevad.
See võib olla vajadus korrastada
räämas parki, haljasala või kiigeplatsi, puhastada võsast ohvrikivi või vana mõisatall, teha
suurpuhastus küla seltsimajas, istutada metsa või taastada võsastuvat pärandkooslust, koristada
prügi või lõhkuda puid. Piiranguid
sisuliselt ei ole, kui leidub eestvedajaid ja osalejaid, siis järelikult
väärib Ära Tegemist
Kes võib talguid korraldada?
Kõik, kes soovivad. Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane,
ühing või sõpruskond. Muidugi ka

KUULUTUSED
Müüa Laekvere alevikus Kesk tn
10 asuv endine „Tiina“ pood. Hind
kokkuleppel. Info tel 5620 6774 või
5646 3669.
Müüa väike jahuveski. Tel 5811
2142
Müüa lõhutud küttepuid. Tel
5554 6093
Ostame vanu autoakusid. Tel
5631 6939
Igas hetkes elusaatus
igal hetkel oma hind
iga hetk võib tulla viimne vaatus
ja sulgunud jäävalt eluring

REIN LOOMETS
Muugast
26.04.1933 – 02.03.2010
THERESE VEELEID
Rajakülast
01.10.1907 – 13.03.2010

ettevõte, omavalitsus või riigiasutus.
Kes on talgujuht?
Igal talgul peab olema talgujuht (suuremal talgul võib olla
ka mitu). Talgujuht seisab hea
talgute ladusa korralduse eest
talgupäeval. Talgujuht annab talgulistele teada kuhu tulla ja mida
kaasa võtta, juhendab kohapeal
töid ning vaatab, et kõigile jaguks
tegevusi. Kõige paremini sobib
talgujuhiks muidugi talgute korraldaja või talguobjekti omanik
ise, kuna on asjadega kõige paremini kursis. Kui oled korraldamas
mitmeid talguid või suurema osalejate arvuga üritust, kutsu (kaas)
talgujuhiks mõni oma sõber, tuttav või üleaedne. Talgujuht peab
olema täisealine.
Tahan korraldada talguid aga
mul pole ideed?
Soovitame rääkida oma sõpradega ja kodukandi inimestega,
ühiselt tuleb kindlasti mõtteid,
millele oleks tarvis käsi külge
panna. Vahel võib mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära maakonna
koordinaatoril (tema kontaktid
leiad alates 4. märtsist www.teemeara.ee).
Kuidas katta talgute kulud?
Kas kulusid katab ka Teeme
Ära?
Keskset eelarvet talgute korralduskulude katmiseks Teeme Äral
ei ole. Seega tuleb hakkama saaÕnne lapse sünni puhul,
õnne igaks elu juhuks!
Kadri Suurvälja ja Tanel
Veermetsa perre Rahkla külas sündis 2. märtsil poeg
STEN-ANDERO

da kohapealsete jõududega. Kui
kavandatavad talgud eeldavad
rahalisi kulutusi, tasub uurida kohaliku omavalitsuse või ettevõtete võimalusi toetamiseks. Sageli
võib olla mõttekam otsida hoopis mitterahalist toetust, näiteks
vald võib saada aidata prügiveoga, toitlustusettevõtja või tootja
aidata talgulauda katta või mõni
ettevõte pakkuda töömaterjale
või laenata tööriistu. Kohalik jahiselts või puhkemaja võib olla
nõus talgulistele peale tööd sauna kütma.
Milliseid ettevalmistusi pean
talgute korraldamiseks tegema?
Korraldamiseks oleks vaja esmalt läbi mõelda tehtavad tööd,
vajalikud tööriistad, paras osalejate arv ning töödega kaasnevad
kulutused ning võimalused neid
katta. Kui ei ole teada, tuleb kindlasti uurida, kes on talguobjekti
omanik ja kas objekt on muinsus- või looduskaitse all. Selles
osas saab Sind vajadusel aidata
Teeme Ära maakonna koordinaator (tema kontaktid leiad alates 4.
märtsist www.teemeara.ee). Talguideest tasub kindlasti rääkida
oma sõprade-tuttavatega, Sinu
küla või linnaosa elanikega ning
kutsuda neid kaasa ühiselt korraldama.
Kuidas talgud registreerida?
Alates 4. märtsist avanes kodulehel www.teemeara.ee talgukohtade registreerimise võimalus,
kus saate ise oma külaplatsi korrastamise või mõttetalgute korraldamise või hoopis mingi muu
vahva ühistegevuse sisse kanda
ning seeläbi siis hiljem abilisi-talgulisi leida.
Teeme Ära talgupäeva meeskond.

Kaunimad õied sel päeval teil olgu
parimad sõbrad te juurde kõik tulgu!
Palju, palju õnne sünnipäevaks!
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Enn Riispapp
Ada Silvere
Vallot Harjo
Mai Laaspere
Nadežda Laur
Elle Kaja
Lidia Erikson
Elvi Muna
Karl Senkel
Alide-Marie Kastan
Virve Kalmet
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Muuga
Rahkla
Vassivere
Laekvere
Moora
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Rajaküla
Arukse
Muuga

Filmide päev
Laekvere Rahva
Majas
26. märtsil kell 16 laste film
“Väike nõid Lilli - draakon ja
võluraamat” - pääse 25 kr ja
35 kr. Kell 19 uus Eesti mängufilm-muinasjutt täiskasvanutele “Lumekuninganna”
- pääse 25 kr ja 35 kr.
Filmist “Väike nõid Lilli draakon ja võluraamat: lugu
sellest, kuidas vana nõia
jaoks muutub elu tema armsas ja ilusas kodus ohtlikuks
ning seiklusterohkeks!
Üks vana ja vastik võlur
püüab tungida Vana Nõia
majja, et varastada sealt
nõiaraamat. Selle plaani
nurjab küll draakon Hektor,
aga Vana Nõid peab leidma
endale järglase - nõiaraamatu kaitsja. Nii saabubki
draakon paraja mürgli ning
nõiaraamatu saatel väikese
nõia Lilli majja. Lilli katsetused nõiakunsti omandamises
raamatu abil tekitavad algul
suurt segadust - tuba täitub
ahvidega, kes muutuvad kitsedeks, ning klassiruumist
saab bassein! Draakonil tekib
hirm, et nii ei saa Lillist kunagi Vana Nõia järglast ega
nõiaraamatu kaitsjat. Samal
ajal aga sepitseb õel võlur
plaani, kuidas saada enda
kätte nii nõiaraamat kui orjastada kogu maailm oma
teenistusse.
Filmi tegelastele on andnud oma hääle näitlejad: Tiit
Sukk, Tõnu Oja, Greta Haak
jt.
Filmist „Lumekuninganna“:
iselaadi armastuslugu jutustab loo, kuidas Jäälossis elav
naine meelitab enda juurde
poisi, kes naise ja jääriigi ilust
lummatuna unustab inimeste maailma. Naine varjab
poisi eest saladust, miks ta
külmas elab. Tegu on romantilise draamaga, mis räägib
kõikevõitva armastuse tärkamisest. Marko Raadi muinasjutt täiskasvanutele põhineb
motiivil H. C. Anderseni “Lumekiningannast”.
Osades: Helena Merzin,
Artur Tedremägi, Egon Nuter, Toomas Suuman, Anni
Kreem.

