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Palju palju aastaringe,
õnne taskusse ja hinge,
kerget jalga, sirget selga
ära antud aastaid pelga!
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TASUTA

Toimetaja veerg
No nüüd on küll võrratu talv käes.
Vaid lumi ja külm. Tõeliselt kaunis ja
põhjamaine. Ma ei ole küll mingi talve
fänn, kuid päikeselise ilmaga on tänavune talv tõesti super. Saab suusatada,
kelgutada, lund rookida, ahju kütta.
Kahjuks lumesõda ei ole saanud pidada, kuna ühtegi sula ilma pole olnud.
Jaanaurikuu esimene üritus oli jõulupuudest tuleskulptuuride tegemine
Laekvere kruusaaugus. Ja mis välja tuli.
Nii nagu ikka – keegi ei tulnud kohale.
Appi, appi! Rahvamaja juhataja helistas siis vallavanemale, siis tuli veel
perekond Nurm, Rein Talvis ja veel mõned tublid eakamad inimesed. Nemad
ei kartnud külma ja tegid skulptuurid
õhtuks valmis. Aga kuhu jäid noored?
Kuhu jäid aleviku lapsed? Imelik. Kas
kõiki oleks pidanud isiklikult kutsumas
käima, et tulge ja aidake...
Üks mittetegijatest ütles muiates
õhtul: „Tuld ei viitsinud keegi teha aga
sooja ronivad kõik“. Jah, vaatajaid kogunes kalda peale kella viieks päris palju. Tähendab,et rahvast ikka Laekvere
vallas on, aga teoinimesi mitte.
Jaanuaris on uudiseid muidki. Laekvere raamatukogu asub nüüd rahvale
lähemal. Kohe keset küla – koolimaja
vastas Laglepesa ruumides. Üks noor
naine, kes on juba paar aastat Laekvere
alevikus elanud, sai nüüd esimest korda
raamatukogus ära käia. Enne polevat
viitsinud otsida. See on ka hea, et raamatukogu asub bussijaama läheduses.
Aja parajaks tegemiseks ja külma eest
peitu pugemiseks on hea raamatukogus ajalehti ja ajakirju lugeda. Uudised
ja soe tuba korraga - proovige järgi,
armsad vallaelanikud, te ei kahetse!
Ka apteek kolis poodidele lähemale.
Nimelt Laekvere vallamaja esimesele
korrusele. Ja jääb sinna seniks, kuni
Laekvere lasteaia majas uued ruumid
valmis. Millal see täpselt juhtub, ei oskagi öelda.
Nautige siis, armsad vallaelanikud,
seda tõelise talve ilu ja küll see sula ka
ükskord tuleb.
Tervisi soovides,
Tiiu Nitsar
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2010 on lugemisaasta
Kuna 2010. aasta on kuulutatud lugemisaastaks, siis allpool räägivad oma lugemiskogemustest Laekvere vallavalituse pearaamatupidaja Kersti Altpere; Laekvere hambaarst Maire Kruusamägi; OÜ Laglepesa omanik Karoliine
Lagle ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu õigusnõunik Margit Halop.
Kui vanalt õppisid lugema?
Kersti: „Vanust ei mäleta, aga
enne venna kooliminekut õppisin
tema kõrval tähed selgeks. Vend
käis minust kaks klassi ees.“
Maire: „7. aastaselt.“
Margit: „Räägitakse, et 3-aastaselt - ise ei mäleta:)“
Karoliine: „Pean ütlema, et
„Miki hiired“ olid ainsad, mida
ma enne kooli olin nõus võtma
endale lugemiseks. Päriselt lugema õppisin ma alles esimese klassi jõuluks. Minu ema, tol ajal veel
kaunis kogenematu, polnud lugema õpetamises minust sitkem,
kuna olin endale siiski kindlaks
nõuks võtnud, et minul toda pulli küll vaja pole. Õnneks oli õpetaja Maia minust vähe kangem,
eks jätkus temal ka elukogemust
rohkem - minusugusega oli seda
ka vaja.“

Milline oli sinu lapsepõlve
lemmikraamat?
Kersti: „Koduse lapsena omapead olles lugesin palju. Erilist
lemmikraamatut ei olnud. Meelde on jäänud muinasjuttude sari
„Saja rahva lood“.“
Maire: „Lemmikraamat oli Oskar Lutsu „Kevade“.“
Margit: „Lugesin lapsena palju,
aga otsest lemmikut ei olnudki.
Meelde tuleb näiteks „Pipi Pikksukk“ ja „Viplala lood“.“
Karoliine: „„Pipi Pikksukk“ ja
„Berti päevikud“, praeguseks on
see mu jaoks müsteerium, miks
just nood.“

Millise sisuga raamatud sulle kõige rohkem meeldivad?
Kersti: „Valik on aastatega
muutunud. Kui loen, siis midagi sellist, millel on seos olnu või
olevaga. Olen eesmärgiksvõtnud
läbi lugeda 2009. aastal ilmunud
Päevalehe raamatud.“
Maire: „Põneva dünaamilise
sisuga, meditsiiniga või armastusega seotud õnnelikud lood, looduse ja reisijutud.“
Margit: „Põneva süžeega raamatud, nii et ei saa raamatut
enne läbilugemist käest panna.
See ei pea olema kriminull.“
Karoliine: „Teaduslikud, tões-

tisündinud lood (ka õõvastavad).
Enamasti jõuab minu kapi peale
populaarteaduslik kirjandus, väga
vähe on romaane, ent mõned
valitud siiski on ja sinna eksib ka
elulookirjeldusi ja armastuslugusid (viimaseid väga vähe, kuna
imal tekst ei suuda mind kauaks
köita).“

Kas sul on lugemiseks kindel aeg, päev, koht?
Kersti: „Ei, aga kui loen, siis
enamasti enne magama jäämist“
Maire: „Vajan vaikust, et saaks
süveneda.“
Margit: „On kujunenud nii, et
kindlasti loen pühapäeva õhtupoolikul mõned tunnid, muul ajal
- juhuslikult.“
Karoliine: „Kindlasti mitte. Aga
üha sagedamini avastan, end lugemast kott-toolil lösutades, varajastel hommikutundidel, varakult enne päikesetõusu, suvaliselt
valitud päevadel või mõni päev/
tund enne järgmist eksamit.“

asendub uuega. Läbivat kangelast
ei ole.“
Karoliine: „Eih!“

Mida soovitad lastele, kes
sugugi lugeda ei viitsi?
Kersti: „Ei piisa ainult nn arvutikeelest. Raamatute lugemine
arendab sõnavara ning väljendusoskust. Valige mõni raamat,
näiteks mis tuleb kirjanduse
tunniks läbi lugeda ja alustage
paarist leheküljest. Täna mõni
lehekülg, homme järgmised...
Ärge pange raamatut enne silma
alt ära, kui viimane lehekülg läbi.
Võib kuluda palju päevi, aga lugege lõpuni.“
Maire: „Kui vaja, küll loevad“
Margit: „Kui ikka ei viitsi, siis
vägisi ei sunni kedagi lugema.
Aga paljust huvitavast jäävad nad
ilma...“
Karoliine: „S. Henno “Mereröövlimäng” ja enamus algklasside kohustuslikust lugemisvarast
kõlbab ka lugeda.“

Millist raamatut lugesid
viimati?
Kersti: „Peale seda, kui käisin
Laekvere koolis ettelugemispäeval, pole ilukirjandust lugenud.
Tutvustamiseks ja enne uuesti läbilugemiseks valisin A. Grini „Punased purjed“.“
Maire: „ Lugesin Roy Strideri
teost „Himaalaja jutud“. Olen ise
Nepaalis käinud!“
Margit: „Mul on tavaliselt mitu
raamatut korraga käsil. Diagonaalis lugesin Seppo Zetterbergi
“Eesti ajalugu”, sirvisin Siret Seederi “Eesti oma feng shui”, läbi lugesin Kerttu Rakke “Rahatuulutaja”, Enno Tammeri “Simon Levin:
sündinud advokaadiks” ja hetkel
loen Sandra Browni “Kiivalt varjatud saladus”.“
Karoliine: „L. Tungal “Samet ja
saepuru”; A. Paju “Ravimtaimed”;
N. Mikelsaar “ENSV kalad” ja mõned kudumite raamatud on olnud
viimase kahe nädala saagiks, peale loengukonspektide muidugi.“

Oskad sa soovitada lugejatele mõnd raamatut, mis on
sind ennast mõtlema pannud või on millegi pärast
eriti meelde jäänud?
Kersti: „Meelde on jäänud raamat „Siinpool vikerkaart“. See on
kirjutatud lastele - kokkupuutest
elus kõige raskemaga ja sellega
toimetulekust.“
Maire: „Lemmikraamat – Erich
Maria Remarque „Arc de Triomphe“. Teadjamehe Gunnar Aarma
raamatuid sirvin, et olla õnnelik
ja endaga rahul.“
Margit: „Viimasel ajal loetust Sofi Oksaneni “Puhastus”.“
Karoliine: „L. Tungal “Seltsimees laps”, siiruse ja vahetu jutustamise oskuse pärast.“

Kas mõne raamatu tegelane
on sulle eriti meeltmööda?
Kes?
Kersti: „Kunagi lappasin tihti
„Karupoeg Puhhi“.“
Maire: „Lumivalguke ja seitse
pöialpoissi.“
Margit: „Iga raamatu puhul
kuulub kellelegi suurem sümpaatia, mis järgmist raamatut lugedes

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Laekvere vallavalitsuse juures
peatub pangabuss üks kord kuus
teisipäeviti kell 12.00–13.30
(9. veebruar, 9. märts, 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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Naised kodukaitses
Lähenemas on tähtpäev, millega tähistatakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril. Sel päeval avaldati Tallinnas „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“, milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik
Eesti Vabariik. 24. veebruar on Eesti riigipüha ja iseseisvuspäev.
Tänapäeval oleme süvenenud
liialt argimuredesse ja unustame
tõelised väärtused. Kirume riiki ja
presidenti, küsime, kas sellist Eestit
me tahtsime. Jah, aga millist siis?
Kas sellist, nagu ta oli kaheksakümne aasta eest, millest oleme kuulnud vanavanematelt või lugenud
ajalooraamatust? Või hoopis mingit
omamoodi Eestit? Milline peaks siis
kirujate meelest olema see õige isamaa nägu? Kas me mitte ise ei kujundagi seda? Sest tegelikult on iga
riik oma rahva nägu. Meie isamaa
nägu peegeldub meie nägudelt.
Oled Sa kunagi mõelnud, mida
võiksid Sina teha oma riigi heaks?
Kuidas Sina oma kodanikukohust
täidad? Kas riik on loodud Sind teenima või tahad Sa ka omapoolse
panuse anda?
Naiskodukaitses on võimalik Sul
seda teha: ühendada meeldiv kasulikuga!
Naiskodukaitse on Kaitseliidu
eriorganisatsioon, mis koondab
isamaalisi ja teotahtelisi naisi üle
Eesti. Põhikirja kohaselt on Naiskodukaitse ülesandeks toetada Kaitseliitu ja sellest lähtub ka suur osa
organisatsiooni tegevusest. Kaitseliitu kuulub 12 000 liiget. Koos
Kaitseliidu
eriorganisatsioonide
Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja
Kodutütardega on Kaitseliidu peres
tegev üle 19 000 vabatahtliku.
Naiskodukaitse koondab isamaalisi ja teotahtelisi naisi üle Eesti.
Liikmed kuuluvad erinevatesse vanusegruppidesse kõikvõimalikest
Eestimaa punktidest, erinevatelt
elualadelt, kuid ühtsed ideaalid ja
sarnased eesmärgid seovad ometi
tugevalt. Naiskodukaitsjad on täis
teotahet ja kodumaa-armastust!
Läbi mitmekülgse tegevuse saab
toetada Kaitseliitu ja edasi kanda
eestlust. Organisatsiooni kuulumine toob vaheldust argipäeva läbi
hea väljaõppe, mõnusa füüsilise
koormuse ja paljude praktiliste
teadmistega.
Kui suur on tõenäosus leida ennast ühtäkki eksinuna metsas?
Üksinda, ilma puhta vee, toidu ja
vähimagi vihjeta asustusest? Millal
pidid Sa viimati 300-le näljast tigedale inimesele süüa tegema? Kuidas vastu pidada, kui tekib vajadus
jala kümnete kilomeetrite pikkusi
vahemaid läbida? Mida teha, kui
Sa sõidad õhtul töölt koju ja maanteel on juhtunud autoõnnetus? Kas

suudad säilitada kainet mõistust?
Oskad tegutseda? Tahaksid õigesti
käituda?
Eelpoolmainitud olukorrad pole
teab mis tõenäolised, kuid oma
harulduses seda hirmuäratavamad.
Naiskodukaitsjat ükski nendest
situatsioonidest ei hirmuta, sest
omandatud teadmised ja oskused
annavad talle enesekindlust igas
olukorras hakkama saada. Tõepoolest - kas poleks hea olla teadlik ja
tark, osav ja innukas...
Selleks, et anda elupäästvat esmaabi, ei pea olema arst, välikokana tegutsemiseks ei pea omama
tingimata vastavat erialapaberit.
Naiskodukaitse pakub igaühele midagi, olenemata rikkusest või vanusest.
Naiskodukaitse on organisatsioon
kogu eluks! Kui kümne või viieteistkümne aasta pärast ei jaksa koormusmatkal rassida, ei taha enam
kuusevaiguga hambaid puhastada
ja kolmandat päeva järjest täpselt
sama märgi saapaid jalga tõmmata, kas isamaa ei vajaks Sind siis
enam? Mina arvan, et vajab ikka.
Alati jäävad Naiskodukaitses pisut
vähem füüsilist pingutust nõudvad
tegevused nagu toitlustamine, sidepidamine ja avalike suhete vallas
toimetamine. Või kui ühel hetkel
oled näiteks liiga kogukas ega saa
enam supikatla otsa ronitud, kas
see tähendab, et kodumaa ei vaja
Sind? Ikka vajab, sest Naiskodukaitse spordilaagris on tarvis köit
tõmmata. Aga vaadakem tõele näkku ja küsigem, kas Naiskodukaitse
vajab Sind ka viiekümne aasta pärast? Mina julgen sellele küsimusele vastata, et jah, vajab küll. Peale
selle, et alati jääb formeerimine ja
sokijagamine, jäävad loodetavasti
kõigile vaimsed võimed ja meelsus,
millega organisatsiooni panustada.
Usun, et iga inimene on väärtus
omaette ja igal inimesel on oma,
sageli esmapilgul täiesti märkamatuks jääv rikkalik pagas, mida teistega jagada.
Üks väärikas naiskodukaitsja on
vahel mõelnud, et huvitav, milline
ta elu oleks, kui ta poleks Naiskodukaitsesse astunud. Millega ta siis tegeleks? Käiks aeroobikas ja koeraga
jalutamas? Lahendaks ohtralt sudokusid? Veedaks päevi pliidi ääres
kokanduslikke imesid välja mõeldes? Tõsiasi on see, et tegelikult ei
kujutata ettegi, mida siis tehtaks või

Baasväljaõpe - sõdurioskused.
milline elu oleks. Üht aga teatakse
kindlasti: elu oleks märksa vaesem.
Naiskodukaitsja Inna Lälli jaoks
on Naiskodukaitse organisatsioon,
kuhu kuuluvad paljud tema parimad sõbrad. „Kui tundub, et Sul on
vähe tõelisi sõpru, kellele toetuda
rasketel aegadel, siis on paras viimane aeg leida üles Kaitseliidu Viru
maleva uks Pikk tänav 15 Rakveres,“
arvab ta. Inna sõnutsi on Naiskodukaitse Viru ringkonnas palju pereüritusi, kuhu saab oma pere kaasa
võtta ning võimalus neile midagi
huvitavat ja kasulikku õpetada.
Uurisin ka Innalt, et miks tema
arvates peaks keegi kuuluma Naiskodukaitsesse? Tema arvas, et
mõne jaoks on tähtsad peod või
väliüritused, keegi leiab töökoha.
Inna lisab, et ei käida ainult metsas
püssiga jooksmas. On ka tubaseid
motivatsiooniõhtuid, kus tegeldakse erinevate käsitöö- asjadega.
Inna räägib, et naistel on väga uhked isetehtud õlasallid, pärlikeed
ja muud armsad pisividinad. „Meie
pidulik vorm on nii mõnelgi mehel
silma särama pannud, olevat nagu
uus naine kohe“, sõnab Inna uhkusega Naiskodukaitse vormirõiva ilu
kiites.
Naiskodukaitse liikmeks astumiseks tuleb esitada järgnevad doku-

mendid:
- sooviavaldus koos kolme soovitaja allkirjaga (soovitajateks saab
olla Naiskodukaitse või Kaitseliidu
liige, kes on olnud liige üle ühe aasta. Vähemalt 1 soovitaja peab olema Naiskodukaitse liige.
- perearsti tõend oma tervisliku
seisundi kohta
- koopia isikut tõendavast dokumendist
- 4 passipilti
Sooviavalduse ja perearsti tõendi
blanketid on saadaval Viru maleva
kodulehel www.virumalev.ee, Naiskodukaitse rubriigi all. Vormikohase
avalduse ja perearsti tõendi blanketid on saadaval ka Viru maleva staabis, Pikk tänav 15, Rakveres.
Kontakt:
Viru ringkonna instruktor pr Maire Laht, tel 520 1703, laht.maire@
gmail.com
Viru ringkonna esinaine pr Urve
Rosenberg, tel 5344 6130, urve.rosenberg@mail.ee
Rakvere jaoskonna esinaine
pr Marit Mägi, tel 5671 7720, siren39@gmail.com
Väike-Maarja jaoskond (loomisel) pr Kristel Kitsing, tel 57 845
943, Krispiinz@hotmail.com
Lisainfo:
www.virumalev.ee,
www.naiskodukaitse.ee
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Kelly jõudis tippu. Kille, Koit
ja Kaido 2009. aastal samuti.
Jutt on märtsikuus treeninglaagris olles Hispaania kõrgeima mäetipu (3481m) vallutamisest jalgsi, ühel treeningkorral.
Pärast kosutavat omavalmistatud hommikusööki pakime asjad, võtame kaasa väikese snäki
ning sõidame kahe rendiautoga
Hispaania tuntuimasse talispordikeskusesse 2200 m kõrgusel
asuvasse Sierra Nevadasse. Sealt
algab teekond jalgsi üles – mööda lund ja liustikke. Paistab, pole
midagi, tipp on lähedal. Algul
lähebki libedalt kuid mida kõrgemale, seda hõredamaks läheb
õhk, seda järsemaks tõusumeetrid. Tunnike turnitud, hakkavad
grupis suuremad vahed tekkima.
Kelly, grupi „pesamuna“, rühib
vapralt esimestega koos, mina
kõige vanemana jään maha.
Ja tõesti, kolme ja poole tunni
pärast jõuavad esimesed tippu,
Kelly nende hulgas. Viimased
paarsada tõusumeetrit tuleb edasi liikuda käpuli.
Raske, väga raske, külm ja tuuline – ometigi on kõigi päikesest
põlenud näod naerul. Allatulek
läheb muidugi libedalt. Alles nüüd
on aega nautida looduse ilu. Millised vaated, millised mäed – super!
Tagasisõidul elukohta eksime teelt. Niiöelda vale tee viib
meid läbi väiksematest küladest
ja linnakestest, üle mägedest ja
orgudest. Tõelise pildi Lõuna-Hispaaniast saame just siin. Ajutises
elupaigas ootavad meid ees aias
kasvavad apelsinipuud küpsete
viljadega – mida veel noortele
sportlastele tahta? See oli 2009.
aasta kõige raskem treeningpäev.
Suvel püstitab Kelly Nevolihhin
kaks Eesti noorterekordit. 1500m
ja 2000m takistusjooksus on rekordinumbrid nüüd 5.12,54 ja
7.21,33.
25. aasta vanune maakonna
1500 m jooksurekord on sellest

suvest samuti Kelly käes ajaga
4.50,2. Noor tulevikulootus sai
tuleristsed ka rahvusvahelisel
areenil. Euroopa noorte klubide
karikavõistlustelt Bosnia Hertsegoviinast tuli 4. koht 3000m jooksus.
Isiklike tulemuste tippu jõudsid
2009.aastal kõik meie treeninggrupi liikmed. Kille Nevolihhin
juhib Eestis tütarlaste edetabelit
B-vanuseklassi 1500m jooksus.
L-Virumaal oma vanuseklassis tal
vastast ei ole. Minule teeb kõige
rohkem rõõmu Kille jooksutehniline areng ja see, et ta õest maha
jääda ei taha. Oluliselt on tõusnud Kille huvi treeningute vastu,
mis ongi edu aluseks tulevikus.
Koit Aasumets on sügisest
gümnasist Rakveres ning eredaks
näiteks õppimise ja spordi ühendamisest hea tahtmise korral.
Koit tõusis 2009.a. maakonna
keskmaajooksu esinumbriks PAvanuseklassis. Noormehe 1500m
jooksu rekord paranes 5.04-lt
4.38-le! Minule imponeerib eriti
tema nõtke ja kerge jooksustiil
ning püsiv positiivne hoiak ja
huumorimeel.
Kaido Aasumets on jooksustiililt vennale täielik vastand. Pange
rajale mäed ja mülkad ette, Kaido
sisu tuleb välja just siis. Ta on tõeline krossijooksja. Emumäe jooksu ja Ebavere jooksu esikohad
kinnitavad seda täielikult. Füüsilist mitmekülgsust tunnistab ka
odaviske tulemus 45.78.
Kõikidest võistlustest ülevaadet teha ei jõua, tooksin aga näite ühest treeningpäevast suvel.
Väike sinine POLO (auto) alustab
Vinnist ja võtab peale Johannese.
Kulinalt tuleb peale Risto, Rajakülast Koit ja Kaido ning Moora külast Kelly ja Kille. Sõidame Porkuni

poole. Võtaks peale ka Padu küla
Pille aga kahjuks pole kohta. Porkuni järve ääres saab seltskond
autost välja, algab põhitreening
6,2 km pikkune jooksuring ümber
Porkuni järve. Pärast jooksuringi
korralik võimlemine ning venitusharjutused ja siis juba 1,5-2
tundi rannavõrkpalli vaheldumisi
vettehüppamiste ja ujumisega.
Olenevalt ilmast kestab treening
kokku 2,5-3 tundi – pole siis ime,
et vastupidavus kasvab! Tagasisõidul tuleb läbi käia jäätisepoest
ja hernepõllult...
Hispaania kõrgeim tipp (loenoorteklassi tipp) on vallutatud.
Ees ootavad aga kõrgemad tipud
– Kilimandžaro ja Mount Everest.
Loetletud tippude alistamine võtab aega.
Treeningutel tuleb muidugi taluda rutiini ja monotoonsust, ent
palju rohkem näen ma silmade
sära ja energiat, näen tahet järgmisel treeningul jälle kokku saada. Meie ettevalmistus 2010.a.
kergejõustikuhooajaks juba käib.
Käib ka 2009.a. parima sportlase valimine Lääne-Virumaal.
Neidude arvestuses individuaalaladel on parim kahtlemata Kelly
Nevolihhin. Parim selgitatakse
rahvahääletuse kaudu interneti
teel või Virumaa Teataja küsitluslehe postitamise teel. Hääletada
saab mugavalt ja ajakohaselt ka
täites ankeedi spordiliidu kodulehel www.lvsl.ee Teil kõigil on
võimalus kodukandi neiule oma
toetus anda.
Spordis ilma abimeesteta ei
saa. Täname väga vallavanem Aarne Laasi, Laekvere Vallavalitsust,
volikogu esimeest Margo Klaasmäge ja firmat Artiston.
Treener, Väino Kondoja

Venevere mälumängusari
Esimene mäng oli 12. jaanuaril.
Osalesid võistkonnad:
1. UMA (Tanel Maasild, Maarika
Lausvee, Agnes Maasild), 2. Põik
1 (Hans Maidla, Gunnar Vesiloo,
Eve Kruusmaa), 3. Muuga II (Elsa
Liiv, Ilma Lausvee, Hille Meltsas),
4. Neljas laud (Kristel Nigul, Rag-

nar Oja, Janno Oja), 5. Aarne ja
Co (Kersti Altpere, Aarne Laas,
Karin Tampere), 6. Rebased (Aldur Raudmäe, Kristjan Raudmäe,
Sirje Raudmäe), 7. Kummi-jukud
(Annika Block, Marko Palm), 8.
K.K.A. (Külli Lumiste, Kardo Smoljar, Argo Palm), 9. Y9K (Kerdo

Smoljar, Kris Smoljar, Kristo Raudmäe), 10. RJR (Reemet Kampus,
Janno Lumiste, Reino Altpere)
Mängud toimuvad iga kuu teisel teisipäeval. Järgmine mäng
09. veebruaril kell 19. Tulge mängima. Infot ja registreerida saab
telefonil 5343 5909 (Kaarel).

Säravad
sportlased!
See on imekspandav, millise
entusiasmiga ja innuga Väino Kondoja oma jooksulapsi
juhendab! Laste joostud kilomeetrid ja treeningud on nii
hästi organiseeritud, et ei ole
tekitanud lastes mingit tüdimuse või tuima töö tegemise tunnet. Spordihoone saali
sisetrenni tegema tulles on
kõigil näod naerul ja olemine
optimistlik. Olen neid vahest
viinud ka Vinni või Kadrinasse
laagritesse. Esimesena hakkab
silma laste ülim positiivsus,
tahe ja kõikehaarav rõõmsameelsus. Isegi kui laager on
lõppenud ja rasked treeningud
seljataga, kohtad alati naeratust ja optimismi.
Loomulikult, andekad lapsed ongi positiivsed ja teavad,
mille nimel nad trenni teevad.
Kõike seda on aga suunanud ja
õpetanud neile Väino, kes pedagoogiliste, psühholoogiliste
ja ainult talle teadaolevate
nippide abil on selle teoks teinud. Edu ja sitkust meie noorsportlastele ning jaksu Väino
Kondojale!

Vaimar Abel
Muuga spordihoonest

Teade Venevere
rahvale!
Alates reedest, 5. veebruarist, sõidab buss igal reedel kell
10:30 Veneverest Laekverre.
Tagasisõidu kellaaeg lepitakse
kokku sõitjatega. Buss on esialgu käigus 2 kuud. Sõitjate olemasolul ka edaspidi. Infot võib
küsida telefonil 5046009.

Muuga postkontor
osutab postiteenuseid kaupluses
Postiteenuseid osutatakse
Eesti Posti ja Aldar Trading OÜ
vahel sõlmitud koostöölepingu
alusel.
Frantsiisikontoris võetakse
vastu ja väljastatakse liht- ja
tähtkirju, postipakke ning rahakaarte. Samuti saab tasuda
makse, võetakse vastu perioodikatellimusi ning müüakse
postmarke, ümbrikke ja pakkematerjale. Postiteenuseid osutatakse Muuga kaupluses E – R
9:00–18:00 ja L 9:00–14:00.
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Vallavalitsuses
4. jaanuari istungil:
1. An nõusolek, et Rahkla külas elava perekonna alaealised
lapsed loobuvad onu pärandist.
21. jaanuari istungil:
1. Toimetulekutoetus jaanuaris 2010 määra 22-le isikule kogusummas 33 725 krooni.
2. Määra toetus kaheksale lapsevanemale haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks 25
krooni ulatuses ühe koolipäeva eest ajavahemikul 04.01.201030.06.2010. Toetus ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks
määra kuuele isikule. Kü etoetus 2 000 krooni määra neljale
valla elanikule.
3. Üks valla elanik suuna Väike-Maarja Hoolekande-ja Tervisekeskuse hooldekodusse alates 15.01.2010.a. Üks valla elanik
suuna OÜ Kadrina Hooldekodusse alates 11.01.2010.a.
4. Uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord suuna
volikogule arutamiseks.
5. Omaniku avalduse alusel muude Muuga külas asuvate katastriüksuse nimed alljärgnevalt:
Katastritunnus
Vana nimi
Uus nimi
38101:002:0020
Nurga
Nurgapõllu
38101:002:0022
Nurga
Nurgametsa
6. Määra ehi ste teenindamiseks vajalik maa ning nõustu
10 530 m² suuruse Kesk tn 21 katastriüksuse, asukoht Laekvere alevik, ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse
plaanile hoonete omanikule Vahur Lang’ile.
7. Suuna volikogusse eelnõu, mis lubaks Laekvere Vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:
- Laekvere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine;
- Laekvere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise torus ke projekteerimis-ehitustööd;
- Laekvere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise reoveepuhas projekteerimis-ehitustööd;
- Laekvere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise insenerihange;
- Muuga Põhikooli hoone varustamine soojusenergiaga 10 aastase perioodi jooksul
8. Saade volikogule otsuse eelnõu, mis jätaks keh ma Laekvere Vallavolikogu 27.02.2001 otsuse nr 52 , millega kinnita Laekvere valla üldplaneering.
9. Lõpeta 1. jaanuarist 2010 üürileping Reelika Lukk´iga, mis
oli sõlmitud Vassivere põik 3 - 20 korteri kasutamise kohta.
10. Alates 01.02.2010 anda Valja Kasemaale üürile määramata
ajaks korter asukohaga Vassivere põik 3- 20 Laekvere alevik, üldpinnaga 33,5 m2.
11. Otsusta sõlmida Laekvere valla projek le “Muuga kooli
kütmine“ sobiva kütmisvõimaluse ja teenusepakkuja leidmiseks
avaliku konkursi korraldamiseks töövõtuleping ERKAS Valduse
OÜ-ga summas 18 000 krooni.
12. Volikogule suuna eelnõu, mis lubaks võ a ÜF projek
„Laekvere aleviku veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omaosaluse katmiseks laenu 9 402 221 krooni
tagasimaksu tähtajaga 20 aastat. Vallavalitsus esitab laenu kooskõlastamiseks taotluse Rahandusministeeriumile.
13. Kinnita juhend Laekvere vallas Muuga mõisas asuvale
põhikoolile �nantsmajanduslikult ja tehnoloogiliselt sobivaima
kü elahenduse avaliku konkursi korraldamiseks. Valla nimel viib
lepingu alusel konkursi läbi ERKAS Valduse OÜ.
14. Väljasta Ees Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusload Venevere külas Jätukolga talu elektri õhuliiniga liitumiseks ning Rahkla
ja Paasvere külades elektri õhuliini pingeparandamiseks.
Järgmine istung toimub 28. jaanuaril kell 16.

Sta s kat Laekvere
valla kohta
Laekvere valla elanike arv seisuga 04.01.2010:
MEHED
NAISED
1. Alekvere küla
18
9
2. Arukse küla
8
9
3. Ilistvere küla
3
2
4. Kaasiksaare küla
20
12
5. Kellavere küla
3
3
LAEKVERE ALEVIK
208
268
6. Moora küla
63
73
7. Muuga küla
133
141
8. Paasvere küla
93
100
9. Padu küla
28
22
10. Rahkla küla
83
77
11. Rajaküla küla
34
28
12. Rohu küla
25
34
13. Salutaguse küla
14
11
14. Sirevere küla
12
8
15. Sootaguse küla
1
1
16. Vassivere küla
17
16
17. Venevere küla
86
80
18. Luusika küla
LAEKVERE VALD kokku 849
894
Eelmisel aastal kokku
864
901

KOKKU
27
17
5
32
6
476
136
274
193
50
160
62
59
25
20
2
33
166
1743
1765

Muutus
-1
-1
-1
-6
-6
+7
+2
+2
-10
-9
-2
+1
+6
+18
-36

• Valda sündis 2009 aastal 21 last, neist 8 poissi ja 13 tüdrukut. Paljud nendest noortest peredest ja sündinud lastest ka meie valda jäävad?
• Eelmisel aastal suri 21 inimest, 8 meest ja 13 naist.
Justnagu tasakaal siin ilmas, ühed lahkuvad meie hulgast, lapsed sünnivad
ilma.
• Valda saabus elama 41 inimest, neist mehi 20 ja naisi 21, linnadest tuli 9
inimest, 32 inimest erinevatest valdadest.
• Vallast lahkus mujale elama 53 inimest, neist mehi 26 ja naisi 27. Nendest
8 läks välismaale, 13 inimest linnadesse ning 32 erinevatesse valdadesse.

Andmed pani kirja
Silvi Sirelpuu, vallasekretär

Teade!

Teade!

Lapsevanemad, kellel on
koduste laste kommipakid
saamata,
palume neile vallamaja
kantseleisse järgi tulla.
Pakke saab kä e kuni 12.
veebruarini 2010.

Venevere näitering esitab
Andrus Kivirähu
“Kalevipoega”
29. jaanuaril kell 19
Venevere Seltsimajas.
Sissepääs 20 krooni.

Spordihuviline!
Jälgi valla kodulehte, sest tulemas on:
* suusavõistlus Kellaveres
* lauatenniseturniir Veneveres
Täpseid kuupäevi veel ei tea.
Tule ka Muuka uisutama!
Spordihoone kõrval on plats valmis.
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. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast.
Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, e epanekud.
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E evaatust jääl!

Üritused
veebruaris

Selle talve märksõnad on krõbe pakane ja rohkes lund. Pikalt püsinud külmakraadid on veekogudele kasvatanud jääkaane, mis ahvatleb inimesi sellele minema keda jalutama, keda mängima või kalastama. Kahjuks juhtub õnnetusi veekogudel
ka sellisel ilusal perioodil.
Reeglina kannab inimest vähemalt kümne sen meetri paksune
pragudeta, ühtlane ja sile jää.
Samas võib jääka e paksus ühe
veekogu piires olla erinev. Ohtlikum on ala sügisene ja kevadine
jääkate. Sügisel toimub jäätumine ebaühtlaselt, kevadel muutuvad jää ngimused tundidega.
Näiteks hommikul ületatud jõejää ei pruugi õhtul enam inimest
kanda.
Ohtlikud kohad jäätunud veekogudel, kus tasub olla eri e evaatlik või neid üldse väl da, on
kõrkjate kasvukohad, koolmekohad, allikakohad (lumeka eta
jääl näha tumedate laikudena) ja
ve e langenud puuvõrade ümbrus. Teadma peab, et jää on ala
nõrgem vooluveekogudes, suudmekohtades, paadisildade posde ümbruses ja kohtades, kus
veekogud kitsenevad.
Mida teha, et talvisel veekogul
viibimine võimalikult ohutu ja
turvaline oleks?
Enne jääle minekut teavita oma
lähedasi, võimalusel kutsu kaasa
sõber. Hangi võimalikult palju infot veekogu kohta, kuhu on plaanis minna ning tutvu ilmateate ja
kohalike oludega. Püüa sä da
oma väljasõit valgele ajale.
Jäätunud veekogule minnes
võta endaga kaasa jäänaasklid,
mille abil saad külma ve e vajudes jääaugust välja ronida. Kindlas tuleb need riputada kaela,
kõige pealmise riietuse peale,
kust vajadusel lihtsalt kä e saaks.
Lisaks võta kaasa ühest otsast
terava metallotsikuga puust jääkepp. Sellega saab kontrollida jää
tugevust või siis läbi jää vajudes
toetuspinna
suurendamiseks
jääaugu servadele toetada. Turvalisuse suurendamiseks kanna
päästeves , mida saab valmistada ka ise. Selleks pane seljako
veekindlasse kileko
pakitud
vahetusriided (�iis, sokid, kindad,
müts). Seljako s olev veekindlalt
suletud kileko hoiab sind läbi
jää vajumise korral veepinnal,
ühtlasi on pärast jäist suplust kuivad vahetusriided väga vajalikud.
Veetemperatuur Ees oludes jää

all on umbes 4°C ja seal puudub
ka tuul. Saades tagasi jääle, peab
arvestama ka tuule ja temperatuuri koosmõju. Näiteks õhutemperatuuril -10°C ja tuulekiirusel
10 m/s peab arvestama 31°C külmaga.
Jääl viibides pane hoolega tähele ohumärke, kuhu ei maksa minna. Näiteks jääs olevad tumedad
kohad näitavad tavaliselt õhema
jääga koh - jää ise on hele, kuid
läbi kumav vesi tume. Kuuldes
kerget raginat, lahku jäält - see on
signaal, et kusagil on jäässe tekkinud praod. Lahku jäält tuldud
rada pidi - nii võid kindel olla, et
jää kannab sind.
Kui vaatamata kõigile e evaatusabinõudele oled siiski läbi jää
vajunud, anna oma hä asa umisest hääle või vilega märku.
Võimalusel helista numbrile 112.
Jääaugust väljaronimiseks pööra
end ala näoga tuldud suunda
(tulles jää ju kandis). Toeta käed
(peopesad, sõrmed harali) koos
randmetega õlgade laiuselt jääle

nii, et ka küünarnukid toetuksid
jääle. Tõsta jalad võimalikult veepinnale. Kui sul on jäänaasklid,
siis suru nende teravikud jäässe.
Jääle saades rooma või rulli end
tuldud teed tagasi. Ära tõuse püsenne, kui oled veendunud, et
jää sind kannab. Saanud turvaliselt ohutusse kohta, tee kõik selleks, et ru u sooja saada.
Õnnetusi on kergem ära hoida,
kui nende tagajärgi likvideerida.
Soovitan veekogudel liikumisel
mõtelda ala „üks samm e e“ enne veel, kui lähed jäätunud järvele, jõele või igile, mängi mõttes läbi stsenaarium, mis saab
siis, kui läbi jää vajud ja külma
ve e kukud.
Täpsemalt, kuidas ennast kaitsta ja teisi aidata loe veebilehtedelt www.kustu .ee/paasterongas/ ja www.veeohutus.ee
Ohutut viibimist veekogudel!
Karmo Lillemets
Ida-Ees Päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist

KUULUTUSED
• Ees Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid. Tel. 507 2544,
e-post: info@erametsa.ee
• Ostan vanu auto akusid. Tel
56176024
• Soovin osta metsaga kinnistu ja talukoha. Tel: 5047436, email: caravanm@gmail.com
• Müün Brevi turvatooli
Grand Prix T2 0 – 18 kg. Saab
kasutada sünnist alates, seljaga
sõidusuunas kuni 10 kg ja näoga
sõidusuunas 9-18 kg. Müün, sest
hakkab väikeseks jääma. Saab
samasugusesse lamamisasendisse panna nagu on turvahäll.
Ka eriie kerges eemaldatav
ja pestav. Mina olen iga rahule jäänud. Hele- ja tumesinise

ka eriidega. Ostsin 2007 aasta
juunis 2100 kr eest. Müün 1000
kr. Tel: 53556524
• Laekvere Rahva Majas töötab jätkuvalt teisipäevi väga
hea massöör. Pane ennast kirja
telefonil 56613650.
• Kellel oleks ära anda suusad
ja suusasaapad nr 39 – 40. Helista palun telefonil 58182463,
Heiki
• Müüa 3 m kü epuid kohaletoomisega. Teostan metsamaterjali kokkuvedu. Info tel
5284160, Priit
• 10. veebruaril kell 11 – 13
Laekvere Rahva Majas Ees trikotaaztoodete müük.

5. veebruar kell 19 Vana
Baskini Teatri etendus “Hilinenud pulmaöö” Pile d 125
kr/150 kr müügil Rahva Majas
ja Muuga raamatukogus.
7. veebruar kell 12 folklooripühapäev.
9. veebruar kell 14 noorte
lumeskulptuuride ehitamise
konkurss Rahva Maja siseõuel.
Moodustage 3-liikmelised
võistkonnad. Parimatele väärilised auhinnad. Info ja registreerimine noortetoas.
12. veebruar kell 16 Sõbrapäeva pidu “The BEST Friend”
noortele. Karaoke koos parima
sõbraga, suus sulava maiuse
küpsetamine koos sõbraga,
sõbrapäeva postkast, viktoriin
ja palju muud põnevat.
14. veebruar kell 12 rahvaõpistu “Pärlitehnika” õpetab
Irina Tarassova.
15.-19. veebruar noortele
fotokonkurss “Talvine Laekvere” 5 liikmelised võistkonnad
parimatele auhinnad.
16. veebruar kell 11 eakate
vastlapäeva liug Roela mäel
koos Roela eakatega
16. veebruar kell 17 külateater “Eedi” harrastusnäitlejate ühiskülastus Tartusse
“Kuningas Richard Kolmas”
etendusele.
21. veebruar kell 12 folklooripühapäev.
23. veebruar kell 19 Laekvere Rahva Maja ja Ees Vabariigi
„Retro - aastapäevapidu“ - aktus, autasustamine, külas Petja ja Hunt, uus ees mängu�lm
“Pangarööv”, pärast kino tants,
puhvet. Peo pilet 2 krooni.

Mu isamaa on minu arm,
ja tahan puhata.
Mälestame kallist ema,
vanaema ja vanavanaema
IDA MÜLLERIT
11.05.1929 - 25.01.2009
1. surmaaastapäeval
Valve, Tiiu, Tiina, Tiit
peredega.

Unehõlma süda vajus mälestused helged maha jäid...
VELLO BLOCK
Muugast
27.05.1943 – 02.01.2010

AGO MÄNDMETS
Paasverest
27.05.1956 – 08.01.2010

ERNA NURM
Moorast
17.08.1921 - 14.01.2010

