NR. 3 (120)

MÄRTS 2008

TASUTA

Kevad algas 20. märtsil kell 7:48

Venevere Seltsimajast
Ühel hommikul, lugedes
seltsimajja saabunud e-maile,
avastasin nende hulgast Tiiult
saabunud kirja. Selles oli
ettepanek kirjutada artikkel
Veneverest. Mõtlesin, et mis
kirjamees mina ikka olen.
Lükkasin seda tööd iga päev aina
edasi. Lubadus oli ikkagi antud
ja lõpuks võtsin asja käsile.
Selle aasta kõige positiivsemaks sündmuseks on seni
olnud Venevere Haridus- ja
Kultuuriseltsi 5. aastapäev.
Seoses sellega toimus seltsimajas 2.veebruaril juubelipidu.
Rahvast oli nii lähedalt kui ka
kaugemalt Muugast ja Lahust.
Silmale pakkus ilu võistlustantsupaar Tartust. Meeli ergutas
oma särtsaka esinemisega
vokaalkvartet UR2KAM. Pärastpoole sai ansambel Energia järgi
jalga keerutada. Tundus, et
peokülalised jäid rahule. Toreda
üllatuse valmistasid Venevere
rahvale Merje Morozov ja Rein
Leichter. Tänu neile ehib
Venevere Seltsimaja tore silt.
Nüüd peaks meie maja kõigile
leitav olema. S e l t s i m a j a s
toimub veel muudki peale pidude.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
treenivad maleringi noored.

Teisipäeviti käib koos näitering.
Kolmapäeviti muutuvad meie
neiud ja naised aeroobika trennis
üha kenamaks. Kes soovivad
meie aeroobika trenniga
ühineda, olge kolmapäev kell 19
kohal. Pärast rahmeldamist saab
saunas lõõgastuda. Aeroobika
tunni eest tuleb ka natuke tasu
maksta. See on 50 krooni kuu
eest. Kellele jääb aeroobikast
väheseks, võib veel lauatennist
või piljardit mängida ja jõusaalis
musklit pungitada. Jõusaali on
üles leidnud ka Avinurme
noored, kes seda usinalt
kasutavad.
15. märtsil toimus seltsimajas
kolmevõistlus. Turniiri aladeks
olid noolevise, lauatennis ja
male. Pärast eelvoore pääses
finaali kuusteist võistlejat.
Esikoha saavutas Janar Arold.
Temale järgnesid Renno
Raudmäe, Eerik Lumiste, Tanel
Kadai, Lennart Oja ja Priit
Põhjala. Samuti märgiks ära ka
alade võitjad: noolevise - Priit
Põhjala, male - Tanel Kadai,
lauatennis - Renno Raudmäe.
Samal päeval sai tasutud ka üks
vana võlg. 2007. aastal toimunud
piljardi turniiri „Venevere
Hõbekuul“ võitjate rinda ehivad

nüüd medalid. Kolm paremat olid
siis Janar Arold, Kris Smoljar ja
Janno Raudmäe. Juba toimuvad
ka selle aasta piljardi eelturniiri
mängud.
Lõpetuseks ka natuke 4. aprillil
toimuvast ansambel Metsatöll
kontserdist. Pääsmed lähevad
müüki kontserdi päeval tund
enne algust, see on kell 20. Olge
kohal!
Kaarel Shestakov
seltsimaja juhataja

Lp. lapsevanem!
Kui Teie laps läheb 1.
septembril 2009. a. I klassi ja
soovite oma lapsele lasteaia
kohta 1. septembrist 2008, siis
palume tulla lasteaeda
kirjutama avaldust. Avaldusi
võtame vastu 21. maini 2008
igal kolmapäeval 9-12.
Info tel. 3295370
Lasteaia juhataja
Terje Arro

TOIMETAJA
VEERG
On märtsikuu viimane
nädal. Kevad murrab täiega
sisse. Kuu viimased
päevad tulevad juba päikeselised ja soojad.
Tänases lehes on jätkuvalt
igasugust erinevat reklaami prügi korjamise ja
sorteerimise kohta. Ilusate
ilmade saavudes ongi siis
hea alustada oma koduümbruse koristamisega.
Tehke seda üksi või koos
perega. Ja loomulikult
andke oma panus 3. mail
toimuval Teeme Ära koristuspäeval. Igatahes vallavalitsuse töötajad on kogu
kollektiiviga ennast juba
koristuspäevale registreerinud.
Märtsikuu on tähtis ka
vallamajas. Siin sai just
äsja vastu võetud valla
eelarve. Kinnitati ka
mõningad uued ametikohad töötajatele ja
muudeti hallatavate asutuste palgakorralduse aluseid. Niiet üks valla jaoks
tähtis sündmus sai läbitud.
Ka kevadekuulutajad
kuldnokad on Laekvere
maile juba saabunud.
Tasub vaid hommikuti
terasemalt kuulatada ja
ümbrust jälgida. Pesakastide otsing on igatahes
neil käsil. Kahjuks on aga
linnupuure kodudes vähemaks jäänud. Ilmselt on
lauamaterjal liiga kalliks
läinud.
Olge siis ikka tublid ja
tegijad, armas vallarahvas,
ja nautige kevadisi päikesekiiri! See annab teile jõudu!

Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
4. märtsi istungil:
1.Määrati küttetoetus 2000 krooni kolmele valla elanikule. Ravimite
ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks määrati toetus
samuti kolmele inimesele.
2.Lõpetati hooldus kahe valla elaniku suhtes.
3.Nõustuti Teeveeru katastriüksuse jagamisega Raimo
katastriüksuseks (10 125m˛ , sihtotstarve elamumaa) Laekvere
alevikus ja Teeveeru katastriüksuseks (6 433 m˛, sihtotstarve
maatulundusmaa) Laekvere alevikus.
4.Nõustuti 10 833 m˛ suuruse Kasetuka katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega Kaasiksaare külas hoonete omanikule
Katrin Sirtsele.
5.Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ning nõustuti Rohu
külas asuva 9 574 m˛ suuruse Pullilauda katastriüksuse ja 17 911 m˛
suuruse Karjalauda katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule OÜ Rahkla Farm.
6.Nõustuti Rahkla külas asuva 3 195 m˛ suuruse Metsaserva
katastriüksuse erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile
piirneva Metsanurga kinnistu omanikule Õilme Reimannile.
7.Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud otsuse eelnõu „Ehitiste
peremehetuse tuvastamine“ volikogule.
8.Kinnitati Rahkla külas peremehetuks tunnistatud 4 -korteriga
elamus korter nr 3 hindamisväärtuseks koos kuuriga 30 000 krooni.
Nimetatud ehitised võeti arvele Laekvere Vallavalitsuses.
9.Esitati kutsed hinnapakkumise küsimiseks Laekvere Põhikooli
köögi renoveerimistööde teostamiseks ehitusfirmadele OÜ Restaure,
AS Antaares ja OÜ Oto Ehitus.
10.Otsustati esitada Aarne Laasi koostatud volikogu määruse
eelnõu „Laekvere Lasteaia muudes kuludes vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine „ volikogule.

18. märtsi istungil:
1.Otsustati esitada Laekvere valla 2008. aasta eelarve eelnõu
volikogule .
2.Toetus määrati viiele valla elanikule ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks. Küttetoetust 2000 krooni sai üks valla elanik.
Ühekordne toetus määrati kahele valla elanikule.
3.Toimetulekutoetus märtsi kuu eest määrati kuule valla elanikule
4.Tehti ettepanek Lääne-Viru Pensioniametile maksta ühe valla lapse
igakuine lastetoetus vanaemale, kuna tütar on jätnud oma lapse
suhtes vanemlikud kohustused täitmata.
5.Kahele valla elanikule määrati hooldaja. Samas kinnitati ka
hooldajale toetuse maksmise suurus.
6.Nõustuti Salutaguse külas asuva katastriüksuse (17,2 ha)
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Mari katastriüksus (pindala
9,31 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) asukoht Salutaguse küla ja
Madi katastriüksus (pindala 7,84 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)
asukoht Salutaguse küla.
7.Nõustuti Rohu külas asuva katastriüksuse (18,63 ha) jagamisega
kaheks eraldi maaomandiks: Rukkikuninga katastriüksus (pindala
17,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) asukoht Rohu küla ja
Kuninga katastriüksus (pindala 12 120 m˛, sihtotstarve elamumaa)

VALLAVOLIKOGUS
25. märtsi istungil:
1.Muudeti Laekvere Vallavolikogu 19. detsembri 2006. a määrust
nr 23 „Laekvere Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse alused”.
2.Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja
teenistujate koosseis.
3.Kehtestati Laekvere Lasteaia “Rüblik” muude kulude
(majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning
õppevahendite kulud) katmises vanemate poolt kaetava osa määraks
ühes kuus: ühe lasteasutuses käiva lapse kohta 200 krooni; kahe
Lk.2

asukoht Rohu küla.
8.Määrati Paasvere külas Laekvere vallale kuuluva hoone (endine
kauplus) aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1 848
m˛. Määrati Paasvere külas Laekvere vallale kuuluva hoone
(Ambose) aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 1
978 m˛. Määrati Rahkla külas Laekvere vallale kuuluva hoone (Ussiku)
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 11 391 m˛.
9.Otsustati esitada volikogule eelnõud Laekvere valla
munitsipaalomandisse taotlemiseks Laekvere vallas Paasvere külas
asuv Ambose maaüksus ja Teeristi maaüksus ning Rahkla külas
asuv Ussiku maaüksus.
10.Otsustati esitada volikogule kinnitamiseks vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate III nimekiri, milles on
1 ettevõtja ja 1 põllumajandusühistu.
11.Otsustati esitada otsuse eelnõu ”Ettepaneku tegemine vaba
põllumajandusmaa maatüki nr 8 kasutusvaldusesse saaja
kinnitamine” volikogule.
12.Otsustati esitada otsuse eelnõu ”Ettepaneku tegemine vaba
põllumajandusmaa maatüki nr 19 kasutusvaldusesse saaja
kinnitamine” volikogule.
13.Otsustati esitada otsuse eelnõu ”Vaba põllumajandusmaa
maatüki nr 3 kasutusvaldusse andmisest keeldumine” volikogule.
14.Otsustati sõlmida tööettevõtuleping Laekvere Põhikooli köögi
renoveerimistööde ja seadmete paigaldamiseks OÜ-ga Restaure
summas 1 078 971,95 krooni.
15.Nõustuti Laekvere Valla osalemisega järgmistes projektides:
- “Jahimeeste olme- ja õppebaasi hoone renoveerimine”, millega
renoveeritakse Veskimetsa Jahilasketiiru üks olmehoonetest.
Laekvere vald osaleb Laekvere Jahimeeste Ühingu poolt algatatud
projektis partnerina. Projekti kogumaksumus on 670 000 krooni,
millest taotletav summa on 570 000 krooni, valla rahaliste kohustuste
suurus 70 000 krooni ja taotleja omaosalus on 30 000 krooni. Taotlus
projekti finantseerimiseks esitatakse Keskonna Investeeringute
Keskusele (KIK).
- ”Toolid Muuga mõisa saali”, millega Muuga Maanaisteselts
”Eha” soetab 100 Muuga mõisa sobivat pehme põhjaga tooli. Projekti
kogumaksumus on 156 553 krooni, millest taotletav summa on 97
250 krooni, valla rahaliste kohustuste suurus 39 303 krooni ja kooli
kaasfinantseering on 20 00 krooni. Taotlus projekti finantseerimiseks
esitatakse Kultuuriministeeriumi hasartmängumaksu programmile.
- ”Laekvere Rahvamaja noortetoa remont”, millega Laekvere vald
remondib Laekvere Rahva Majas oleva noortetoa. Projekti
kogumaksumus 780 052 krooni, millest taotletav summa on 740 000
krooni ja valla rahaliste kohustuste suurus 40 052 krooni. Taotlus
projekti finantseerimiseks esitatakse Eesti Noorsootöö Keskusele
16.Otsustati esitada Aarne Laasi koostatud volikogu määruse
eelnõu ”Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu
kinnitamine” volikogule.
17.Otsustati esitada Aarne Laasi koostatud volikogu määruse
eelnõu ””Laekvere Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse alused” muutmine”
volikogule.

ühest perest lasteasutuses käiva lapse kohta kokku 300 krooni; ühest
perest kolme ja enama lasteasutuses käiva lapse kohta kokku 350
krooni. Vallavalitsus võib sõltuvalt perekonna majanduslikust
olukorrast lapsevanema, lasteaia hoolekogu või vallavalitsuse
sotsiaalkonsultandi ettepanekul vähendada vanema poolt kaetava
osa määra või vabastada vanem maksmisest.
4.Võeti vastu Laekvere valla 2008. aasta eelarve. (vaata eraldi)
5.Tuvastati järgmiste ehitiste ja rajatiste peremehetus Laekvere
vallas: Rahkla külas 4-korteriga elamus korter nr 3 ja korteri nr 3
juurde kuuluv kuur. Ehitiste viimane teadaolev omanik Einar
Jõgeva on surnud ja keegi ei ole asunud temast järelejäänud vara
Laekvere Valla Sõnumid
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valdama ja käsutama.
6.Otsustati taotleda Laekvere valla munitsipaalomandisse Laekvere
vallas Paasvere külas asuv Ambose maaüksus suurusega 1 978 m˛ja
Teeristi maaüksus suurusega 1 848 m˛. Otsustati taotleda Laekvere
valla munitsipaalomandisse ka Rahkla külas asuv Ussiku maaüksus
suurusega 11 391 m˛.
7.Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate III
nimekiri.
8.Otsustati teha Lääne-Viru maavanemale ettepanek kinnitada
Laekvere vallas Muuga külas maatüki nr.8, ligikaudse pindalaga 5,0
ha, kasutusvaldusesse saajaks Muuga PM OÜ.
9.Otsustati teha Lääne- Viru maavanemale ettepanek kinnitada
Laekvere vallas Moora külas maatüki nr. 19, ligikaudse pindalaga 5,0
ha kasutusvaldusesse saajaks OÜ Laekvere PM.
10.Keelduti Tarmo Mursali vaba põllumajandusmaa saajaks
kinnitamisest, kuna ta ei vasta ”Maareformi seaduse” § 23³ lõike 2
sätestatud tingimustele.
11.Vallavanem Aarne Laas informeeris volikogu VIROLi ja PAIKi
tegemistest. Majandusosakonnajuhataja Andrus Läll kõneles
teehoolduskavadest.

Laekvere valla 2008. aasta
eelar
ve võeti vastu
eelarve
TULUD
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud
TULUD KOKKU

12 200 000
1 815 000
12 727 000
496 000
27 238 000

KULUD
Üldvalitsemine
Riigikaitse
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vaba aeg, kultuur
Haridus
Sotsiaalne kaitse
KULUD KOKKU

4 120 000
20 000
130 000
4 090 000
392 000
1 330 000
220 000
3 555 000
12 477 000
1 390 000
27 724 000

FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
486 000
Sünnitoetuse suuruseks kinnitati 5 000 krooni, küttetoetuse
suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni ning
ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega lõpetajatele
500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; eakatele
sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80
aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni.
Haridusasutuste toidupäeva maksumuseks kinnitati kuni 12 krooni
õpilastele ning 15 krooni personalile ja teistele toitlustatavatele.
Kassatagavaraks kinnitati 10 000 krooni.

Laekvere Vallavalitsus võtab suvehooajaks
alates 1. maist kuni 30. septembrini tööle *heakorratöölise.*
Põhiline töö on trimmeriga ja murutraktoriga niitmine.
Palk kokkuleppel.
Info tel 32 22 3734 või 50 46 009,e-post:andrus@laekvere.ee
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Õppereis Pärnumaale
13.-14. märts 2008
13.-14. märts toimus keskkonnaametnike õppereis Pärnumaale, et
tutvuda sealsete jäätmemajandusprobleemide ja oludega. Huvi tunti
selle vastu, kuidas läheb neil seal peale korraldatud jäätmeveoga
liitumist ja kuidas on asjad korraldatud jäätme-ja
sorteerimisjaama-des.
Esimese päeva esimesel poolel külastati AS Ragn Sellsi Seljametsa
sorteerimisjaama ning AS Paikre sorteerimisjaama. Vaadati prügi
sorteerimist ja uuriti liigiti taaskasutuse erinevaid võimalusi. Mõlemas
jaamas oli probleemiks, et OLMEJÄÄTMEID ON LIIGA PALJU
SORTEERITUD JÄÄTMETE (PAKEND, PABER/PAPP)
KONTEINERITES.
AS Paikre sorteerimisjaamas tekkis mõte, et võiks koguda valget
kilet ja puhast pappi ja seda viia Paikre, sest jaam oli nõus seda raha
eest vastu võtma. Kõige väärtuslikum materjal, millest annab üldse
midagi uut teha, ongi valge kile. Mõned materjalid on aga nii
väärtusetud, et sorteerimisjaamad peavad nende äratoimetamise eest
pealegi maksma.
MÕNINGAD MÕTTETERAD, MIS ON ABIKS SORTEERIMISEL
Sorteeritud pakendijäätmete hulka ei kuulu:
1.Kohvipakid, mis sisaldavad fooliumit
2.Plastmassesemed (suured)
3.Laste mänguasjad
4.Vineer, puitesemed
5.Mustad prügikotid
Sorteeritud pakendjäätmed tuleks panna läbipaistvasse kilekotti
või spetsiaalsesse sorteeritud prügi jaoks mõeldud kotti!
Paberi- ja papikonteinerisse tuleb panna raamatud ilma kaanteta
(kaaned käivad olmepügi hulka).
Kõikvõimalikud kiled (nt. leivakotid) on soovitav koguda ühte
kilekotti
Klaaspurkidel ja -pudelitel tuleks korgid maha keerata ja panna
samuti pakendikonteinerisse.
Teine pool päevast möödus Halinga vallamajas. Seal tutvuti Are,
Halinga ja Sauga valla ühise jäätmeveo piirkonnaga ja jäätmevaldajate
registri pidamisega. Neis kolmes vallas hakkas korraldatud
jäätmevedu kehtima 2007 aasta septembrist, kuid siiamaani on palju
rahulolematuid kodanikke, kes sellega kuidagi leppida ei taha, kuigi
sealsed prügiveohinnad on pea poole soodsamad kui Pandivere
piirkonnas.
Teise päeva hommikul tutvuti Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuse
tööga. Keskus tegeleb 6 maakonnas ja 27 omavalitsuses. Külastati
veel Türi jäätmejaama ja Väätsa prügilat.
Reis oli väga informatiivne ja huvitav. Reisilt saime palju uusi ideid
ja innustust, et ümbritsevat keskkonna paremaks ja ilusamaks muuta.
Inimestele tahaks siinkohal südamele panna, et pange oma jäätmed
selleks ette nähtud kohtadesse, mitte metsa alla ja SORTEERIGE
puhas pakend/papp olmeprügist ikka eraldi.
Igasuguste keskkonnajärelvalve küsimustes (räämas
majapidamised, vanad lagunenud majad, ebaseaduslikud prügimäed
jms) võite pöörduda MTÜ Rohelise Paik´i järelvalvespetsialisti Liina
Lepp poole.
Kaunist ja prügivaba kevadet!
MTÜ Rohelise Paik‘i järelvalvespetsialist
Liina Lepp
Kontakt liina.lepp@pandivere.eu või tel 5340 8850
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Muuda oma kodu tuleohutumaks!
Eelmisel aastal käivitunud päästeala ennetustöö programm, mille
keskmes on projekt “Kodu tuleohutuks!’’, jätkub ka tänavu.
Õnnetuste analüüs näitab, et tulekahjud, mille tagajärjel saavad
vigastada ning hukkuvad inimesed, leiavad aset valdavalt kodudes.
Projekti „Kodu tuleohutuks!“ algatamisel sai otsustavaks kurb
statistiline tõdemus, et igal aastal hukkub Eestis tuleõnnetuste tõttu
keskmisel 140 inimest. Läinud aastal oli see arv 132. Peamised
tulekahjude tekke põhjused on hooletus lahtise tule kasutamisel,
hooletu suitsetamine, küttekollete nõuetele mittevastav kasutamine
või paigaldus, aga ka rikkis elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste taga peituvad mitmetahulised probleemid,
mille lahendamiseks ei piisa ainult päästeasutuste tegevusest.
Kodude tuleohutumaks muutmisel ning inimeste elu ja vara kaitsmisel
teeme aktiivset koostööd maavalitsuste, kohalike omavalitsuste,
meedia, vabatahtlike organisatsioonide ja ettevõtjatega.
Täname kõiki koostööpartnereid, kes peavad oluliseks elanike
turvalisuse tõstmist!
Eelmisel aastal külastasid päästekeskuse töötajad Ida- ja LääneVirumaal ligi nelisada kodu ning paigaldasid kohalike omavalitsuste
väljavalitud majapidamistesse 360 suitsuandurit. Piirkonna
tuleohutusalasesse ennetustustöösse olid kaasatud kõik meie
tegevuspiirkonna 37 kohalikku omavalitsust, kellest aktiivsemad
muretsesid lisaks meie paigaldatutele oma elanikele 1273
suitsuandurit.
Käesoleval aastal on päästekeskusel plaanis külastada 800 kodu
ning paigaldada vähemalt 400 suitsuandurit, millele lisanduvad
kohalike omavalitsuste muretsetud. Vähekindlustatutele antakse ja

paigaldatakse suitsuandurid tasuta.
Lisaks kohalike omavalitsuste väljavalitud majapidamistele
võivad tuleohutuse spetsialisti aga koju kutsuda kõik soovijad.
Selleks tuleb helistada päästeala infotelefonile 1524. Teenus on
tasuta. Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid fikseeritakse
olukord ja arutatakse lahendusi kodu võimalikult tuleohutumaks
muutmisel. Kui olete eelnevalt muretsenud suitsuanduri, siis saame
abistada ka selle õigel paigaldamisel.
Kodukülastused kestavad aprillist kuni novembrikuu lõpuni.
Aasta lõpus loositakse külastatud kodude seast välja auhinnasaajad.
Kodu peab perele tagama turvalise ja ka tuleohutu elukeskkonna.
Projekti “Kodu tuleohutuks!” eesmärk on parandada inimeste
teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest ning anda oskused,
teadmised ja vastavad vahendid kodu tuleohutumaks muutmiseks.
Alati ei ole turvalise elukeskkonna loomiseks vaja teha suuremahulisi
investeeringuid või omada päästealaseid süvateadmisi. Näiteks
esmase tuleohu korral on kolm peamist kodukaitsjat - suitsuandur,
tulekustuti ja tuletekk - lihtsalt käsitsetavad abivahendid.
Kutsun üles kõiki inimesi hoolivalt suhtuma inimeludesse ja varasse. Tulesurmade ja -kahjude vähendamine võiks olla meie kõigi
ühine eesmärk.
Marika Uussalu,
Ida-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö büroo juhataja.
Lisainfo:
Marika Uussalu, tel. 53 428 860, e-post:
marika.uussalu@rescue.ee

Soojusta oma kodu ja säästa
Tihtipeale hakkavad majaomanikud alles sügisel eelolevale
talvele mõtlema ning oma elumaja
soojapidavuse pärast muret tundma.
Nõukogudeaegsed majad ehitati
enamasti õhuvahedega seintes, sest
sellist ehitustaktikat peeti vajalikuks
just sooja õhuvoolu liikumise
tagajärjel seintes, ehitise
soojapidavuse tekkeks. Tegelikult on
aga maja välisseintes olevad
õhuvahed otsekui „lõõrid“, mis
suure osa soojusest ruumidest välja
juhivad.
Majas soojenenud õhk tõuseb
tühjas õhuvahes üles ning umbes
70% soojusest juhitakse hoonest
välja, selle asemele tuleb külm õhk,
mis pääseb hoonesse erinevate
avade kaudu. Soe õhk, mis ei ole
jõudnud pööningu kaudu eralduda,
puutub vastu külmi välistelliseid,
annab oma soojuse neile edasi ja
vajub jahtudes allapoole, kuni saab
jällegi siseseinast soojust. Selline
seinte kaudu toimuv kon-vektsioon
on üle 20% sooja õhu kao põhjus.
Paljud on seda juba mõistnud ning
üritanud oma maja soojustada, kas
villa või vahtpolüstüreenist
soojustusplaatidega maja välisseintel
ning selline soojustusviis nõuab
ilmtingimata majale ka uue fassaadi
panekut, mis teeb kogu ettevõtmise
üsna kulukaks ning soojustades
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seinad väljastpoolt, õhu tsirkulatsioon tühjades õhuavades ainult
aeglustub, kuid soojus juhitakse
sellegipoolest välja. Millega siis täita
seina sees olev „lõõr“, kui maja on
juba valmis ehitatatud?
Kasutatav materjal peab täitma
seintes olevad õhuvahed 100%
ulatuses ning peatama seintes kogu
õhutsirkulatsiooni, sest ainult
liikumatu õhk on parim soojusisolaator. Soojustamiseks kasutatav
materjal peab olema stabiilne,
vastupidav ega tohi olla niiskustimav,
sest niiskus ei tohi siseseinteni jõuda.
Samuti ei tohi materjal suurendada
seinte mahtu, sest see ohustab majakonstruktsiooni. Materjal peab
olema stabiilne ja vastupidav.
Kui täita õhuvahed teralise ainega,
tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:
1) ehkki õhk tsirkuleerib aeglasemalt, eraldub siiski täitegraanulite vahelt suur osa soojusest,
kas suudetakse garanteerida 100%
õõnsuste täituvus;
2) paljudel juhtudel võib teraline
soojustus väikestest avadest välja
pudeneda;
3) enamik teralisi aineid muutub
pudedaks ja nii tekivad uued tühjad
õhuvahed;
4) seinte õhuvahesid on raske täita
teralise ainega ilma fassaadi ilmet

rikkumata.
Tunduvalt tõhusam moodus on
seinte õhuvahede täitmine Termovahuga. See ei riku fassaadi ilmet,
vaht täidab korralikult kõik vahed
ning õhu tsirkulatsioon peatub
täielikult. Millega peab aga tavaline
majaomanik arvestama, et valida
endale paljude tehnoloogiate,
materjalide, kvaliteediomaduste ja
hinnavaliku seast sobivaim
soojustusmoodus? Kui see valik ei
õnnestu, on seda viga hiljem väga
keeruline parandada.
Kui õhuvahede täitmiseks
kasutatakse Termovahu tehnoloogiat, tuleks tõsiselt kaaluda kõiki
järgmisi tegureid:
1. Termovahu omadused (ei ima
niiskust, laseb auru läbi, ei suurenda
seinamahtu, soojustakistus on
piisav).
2. Termovahu pikaealisus ja
seinavahede täitmise kvaliteedi
garantii. Ettevõtted, kes toodavad
heast materjalist kvaliteetset
termovahtu ja seda seinte õhuvahedesse paigaldavad, annavad
oma klientidele ilma kõhklemata
pikaajalise garantii. Selle garantii
alusel võtavad nad endale vastutuse
termovahu pikaealisuse ja
seinapragude täitmise kvaliteedi eest.
Mõned ettevõtted loobuvad aga
igasugusest vastutu-sest.

3.Maja soojustamise hind.
Madalam hind ei tähenda alati
seda, et maksate maja soojustamise
eest vähem. Kindlasti ei ole võimalik
esialgu täpselt välja arvestada, kui
suur on seinte õhuvahede maht, kuid
eksimus ei tohiks ületada 20%.
Ebareaalselt madal hind tähendab
sageli ka seda, et kasutatakse kõige
odavamaid (ja seega ka viletsamaid)
materjale ja tehtud töö kvaliteedi eest
ei võeta täielikku vastutust. Tuleks
tõsiselt mõelda, kas tasub selle töö
tegemine tellida kõige madalamat
hinda pakkuvalt ettevõttelt, kellel
puuduvad tõsiselt võetavad
dokumendid, mis tõestaksid tema
reklaam-lauseid materjali omaduste
ja pikaajalisuse kohta või valida
pikaajalist garantiid pakkuva
ettevõtte teenus, mis võib esilagu
tunduda kulukam, kuid pikemas
perspektiivis siiski säästvam, sest ei
teki vajadust korduvalt töid ümber
teha, fassaadile raha kulutada ning
soojapidavas majas väheneb
küttekulu märgatavalt.
Maja tuleks hakata soojustama
juba kevadel, tehes seda läbimõeldult
ja eelistades vaid parimat sobivat
materjali.
Steve Eerma
OÜ Therm 5660 6010
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Perekonnaseadus nõrgema kaitsel
Pole just palju seadusi, mis
saaksid nautida ligilähedaseltki
sama rohket avalikku tähelepanu
kui uue perekonnaseaduse
eelnõu.
Tähelepanu
on
põhjendatud, sest tegu on ühe
viimase õigusvaldkonnaga, mis
on meie eraõiguses veel
reformimata. See tähendab, et
praegu
kehtivad
õiguspõhimõtted neis valdkondades
on suures osas pärit aastakümnete tagant – suletud ja
sisuliselt eraomandita ühiskonnast – ega vasta enam meie
igapäevasele tegelikule elule.
Teisalt aga on perekonnaseaduse eelnõu puhul see
laialdane tähelepanu mõnevõrra
kreeni kaldunud. Nimelt võib
ajakirjandust jälgides jääda mulje,
et uus seadus piirdub üksnes
uuendustega
abikaasade
varalistes suhetes, täpsemalt
vara jagamises lahutuse korral.
See on tähtis teema küll, kuid
ainult sellele keskendudes
unustatakse
kõik
muud
muudatused sootuks. Seadusemuudatusi ei saa kiloga kaaluda,
kuid ilmselt on uue seaduse
eelnõus kõige radikaalsemalt
muudetud hoopis hoolduse ja
eestkoste osa. Esmalt aga tuleb
siiski ümber lükata üks tõsine
väärarusaam, mis on kahjuks
võrdlemisi laialt liikvele läinud.
Mehe ja naise vara kasvab
võrdselt. Uue seaduse kriitikud
väidavad, justkui hakkaks
edaspidi abielupaaridele kehtima
lahusvarasüsteem. Ei hakka.

Lahusvarasüsteem on selline
varasuhete korraldus, mille puhul
abikaasadel ühist vara ei ole ega
teki ning lahkumineku korral
kumbki teise varast osa ei saa.
Selline võimalus on olemas ja
selline võimalus jääb ka edaspidi:
kui mees-naine tahavad oma
varasuhted sel moel korraldada,
teevad nad notari juures
abieluvaralepingu. Kuid üldise
reeglina selline süsteem kehtima
ei hakka.
Uutele abiellujatele nähakse
ette näiteks Soomes ja Saksamaal
kehtiv vararežiim, mida võib
nimetada majanduslikus mõttes
ühisvaraks. See tähendab, et
tehinguvabaduse huvides on
kumbki abikaasa abielu ajal oma
vara omanik, ehkki piirangutega:
näiteks ühiseks koduks oleva
korteri või majaga ei saaks mees
ilma naise nõusolekuta mingeid
tehinguid teha. Lahutuse korral
aga jagatakse abielu vältel
soetatud vara väärtus pooleks,
kusjuures vara hulka arvestatakse ka abielu jooksul maha
müüdu. Seega on ka mõttetu
üritada osa vara enne lahutust nö välja kantida – teine abikaasa
saab sellestki pool endale.
Peamise erinevusena praegu
justkui kehtivast, aga tegelikult
mittetoimivast ühisvararežiimist
ei nõuaks uus seadus enam, et
näiteks leiba ostes, pangaülekannet tehes või taksoarvet
makstes tuleb kõigepealt teine
abikaasa nõusse saada. Praegune
seadus aga just seda eeldabki.

„ P e h m e m a t e s t ”
pereväärtustest. Lapsevanema
roll pole mitte lapse üle võimu
teostada, vaid vastutada selle
eest, et lapsele oleks tagatud kõik
eluks ja arenguks vajalik. Uus
seadus on ses mõttes senisest
märksa konkreetsem. Täiesti
muutub vanema hooldusõigus:
vanema õigused lapse suhtes
seotakse tema tegeliku osalusega
lapse kasvatamises. Praegu on ka
vanemal, kes pole aastaid lapse
kasvatamise vastu vähimatki huvi
tundnud, õigus „sobival” hetkel
last esindada ja tema nimel
tehinguid teha ning sekkuda last
puudutavate otsuste tegemisse.
Edaspidi saaks vanemate
lahuselu korral lapse hooldusõiguse see vanem, kes last
tegelikult kasvatab, teisele jääb
õigus lapsega kohtuda ja
suhelda.
Teiseks saab suurema kaalu
ülalpidamiskohustus. Praegu on
Eesti, kus tööl käiv mees ei pea
kodu ja laste eest hoolitsevat
naist ülal pidama, selle poolest
terves Euroopa Liidus ainulaadne.
Kui lahus elaval vanemal ei ole
vahendeid lapsele elatise
maksmiseks, peab ta piirama oma
vajadusi ja väljaminekuid, et
tagada lapse ülalpidamine. See ei
ole deklaratiivne säte. Justiitsministeeriumi analüüs näitab, et
kui kohus on elatise välja
mõistnud, siis enamasti
õnnestub see ka täitemenetluses
sisse nõuda. Seetõttu tuleb

julgustada üksikvanemaid
elatisnõuetega kohtu poole
pöörduma.
Samuti laiendatakse isa
kohustust lapse ema sünnituse
ja väikelapse kasvatamise ajal ülal
pidada. Kui praegu kehtib selline
kohustus ainult abielumeestele,
siis uue seaduse järgi peab mees
lapse ema ülal pidama ka juhul,
kui nad ei ole abielus.
Eestkoste eesmärk on kaitsta
piiratud teovõimega laste ja
täisealiste isiklikke ja varalisi
õigusi. Praegu peab omavalitsus
otsustama, kas lubada eestkostjal
lapse eest tehinguid teha.
Probleem on selles, et sotsiaaltöötajailt ei saa eeldada lapse
varaga tehtavateks tehinguteks
vajalikke majandus- ja õigusteadmisi. Edaspidi hakkab
selliseid asju otsustama kohus.
Nii välistatakse ka praegune
olukord, kus omavalitsus täidab
nii eestkostja kui järelevalvaja
ülesandeid ehk valvab iseenda
tegevuse järgi.
Kokkuvõttes võib öelda, et
ükski seadus ei pane kedagi
abielluma ega lahutama. Küll aga
tugevdab uus perekonnaseadus
lapsele ja vähemkindlustatud
kaasale senisest enam kaitset
pakkudes peresuhteid ning
muudab ka lahutuse kõigile
osalistele valutumaks.
Andra Olm
Justiitsministeeriumi
eraõiguse talituse nõunik

Väike-Maarja Õppekeskus ootab 2008/09 õppeaastal
noormehi ja neide õppima järgnevatele erialadele :
PÕHIHARIDUSE BAASIL
·Müüja- õppeaeg 3 aastat
·Arvutid ja arvutivõrgud – ka füüsilise puudega õpilastele, õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
·Puhastusteenindus- õppeaeg 3 aastat
·Kokk – õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
·Autotehnik - õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud
Lihtsustatud õppekava alusel saab õppida puhastusteeninduse ja koka erialal.
Võtke kindlasti kaasa
·lõputunnistus ja hinneteleht
·meditsiiniline tõend, mis lubab vastaval erialal töötada
·pass või ID kaart
·4 fotot
·tervisekaart
·iseloomustus
Koolil on korralikud õppeklassid, õpilaskodu, võimla ja söökla.

Laekvere Valla Sõnumid

LAHTISTE USTE PÄEV TOIMUB 17. aprillil 2008.a
TÄPSEM INFO www.v-maarja.ee/vmok
Dokumentide vastuvõtt alates 01. juuni 2008. a
Kooli aadress: Pikk tn 1A Väike-Maarja 46202 Lääne-Virumaa
Tel. 32 618 92
E-post:
vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg:
www.v-maarja.ee/vmok
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PRÜGIKOLLIJAHIHOOAEG ON AMETLIKULT AVATUD!
Mis küll mõlkus selle mehe
mõtteis, kes selliseid… (Viimne
Reliikvia, laulusõnad).
Juhul kui auto enam sõita ei
taha ja välja sureb, peetakse see
kinni ja tehakse kapott lahti.
Selleks, et järgi vaadata, mis viga
on ning võimaluse korral see viga
ära parandada. Inimese puhul
aitab veidrast käitumisest sageli
üle saada psühhoanalüüs. Üks
kahjuks üsna levinud käitumishälve Eesti ühiskonnas on seni
olnud oma prügi illegaalne
ladustamine avalikku ruumi.
Psühhoanalüütiline lähenemine
näitab, et noil tüüpidel on olnud
raske lapsepõlv, neil on raskusi
süsteemse mõtlemisega, neil
esinevad raskused maailma
lahtimõtestamisega ja nad ei saa
aru kuidas ökosüsteem ja
inimühiskond funktsioneerivad.
Diagnoos on pandud, tuleb

alustada raviga. Ravimeetoditeks
on esimeses faasis soovitavalt
ühiskondlik hukkamõist, avalik
häbistamine ja muidugi soolvees
leotatud vitstega läbinüpeldamine linnaväljakul. Kuna meist
on vahepeal aga saanud Euroopa
Liidu liikmesriik, siis tuleb
arvestada ka eurodirektiividega
ning vitstega nuhtlemine tuleb
kahjuks asendada argumendiga,
millest tänasel päeval iga tola aru
saab – rahalise karistusega.
Teeme Ära 2008 projekt (kes
veel ei tea millega tegu, uurigu
järgi www.teeme2008.ee) ei ole
tegelikult prügi ära koristamise
projekt. Prügi ära korjamine on
hoopis vahend. Vahend selleks
et aidata Eesti elanikud uuele
mentaalsele tasandile. Sellisele
tasandile, kus inimestele ei tule
enam pähe, et prügi metsa viimine
võiks olla aktsepteeritud ja

normaalne tegevus. Sest see ei
ole ju. Kui Eesti Politsei tegeleb
päevast päeva Liiklusseaduse
rikkujate tabamisega ja trahvib
armutult neid, kes kiirust ületavad
või turvavöö kinnitamata jätavad,
siis PRÜGI METSA VISKAMINE
ei ole – üllatus-üllatus! - mitte
mingi inimõigus vaid täpselt
samasugune seaduserikkumine
(selle seaduse nimeks on
Jäätmeseadus) nagu purjus
peaga rooli ronimine. See väärib
jälitamist ning õiglast karistust
kui kaaskodanikke masendav,
nende psüühilist tasakaalu häiriv
ja ühiskonnale põhjendamatuid
kulutusi kaasa toov antisotsiaalne tegevus. Jah, Teeme
Ära projekt ei ole mõeldud
ühekordse metsaaluste puhastamise aktsiooninina, siin leidub
ka paras annus ärategemist ;) !
Siinkohal siis esitangi üles-

kutse (taas vaba tsiteering
Viimsest Reliikviast): Jälitage ja
tabage noid kaabakaid, kes meie
ühist keskkonnaruumi risustavad. Ärge andke neile rahu ei
päeval ega ööl, ei maal ega vees…
Pildistage neid ja andke nad
Keskkonnainspektsioonile üles.
Prügikollijahihooaeg on
ametlikult avatud!
Teeme Ära projekti raames
jälitatakse illegaalseid prügistajaid nii otsese jälgimise kui ka
veebikaamerate abil – umbes
nagu metssigu. Keskkonnainspektsioon on talveunest
äratatud, tulemas on näidispoomised. Kas teie juba teadsite,
et ka oma rämpsu metsa
vedamise eest saab 18 000 krooni
trahvi väänata? Ja hakataksegi
väänama – nii et pisar silmas!
Reigo Lehtla

TÄHELEPANU!
Laekvere vallas toimub 19 .aprillil käesoleval aastal elanikkonnalt
ohtlike jäätmete, kodumasinate, elektoonika seadmete ja sõiduauto
kummide kogumisreid. Reidi viib läbi OÜ Ekoservis Teenused koos
Laekvere Vallavalitsusega
Kogumisring on mõeldud elanikonnale!!!
Firmadel ja FIE-del, kes soovivad jäätmeid kogumisauto peale
anda võtta eelnevalt ühendust projektijuht Leino Võeras´ga telefonil
5092934
Kogumisauto peatub:
9.00 – 9.15
Venevere kaupluse juures
9.25 – 9.45
Paasvere kaupluse juures
10.00 – 10.20 Muuga kaupluse juures
10.35 – 10.50 Rajaküla endise karjalauda juures
11.05 – 11.25 Rahkla endise kaupluse juures
11.30 – 11.45 Rohu endise kaupluse juures
12.05 – 12.20 Moora küla bussipeatuse juures
12.25– 13.00
Laekvere vallamaja juures
Vastu võetakse järgmisi ohtlike jäätmeid
1.Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja –pakendid.
2.Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nimetatud pakendid ning nende
ainetega määrdunud töövahendid.
3.Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid.
4.Vanad akud
5.Leelised ja pesuained.
6.Orgaanilised happed, sh äädik- ja sipelgahape.
7.Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted.
8.Elavhõbedakraadiklaasid.
9.Päevavalguslambid.
10.Patareid.
11.Televiisorid,külmkapid,pesumasinad,pliidid,arvutid
,elektoonikaseadmed jms.
12.Sõiduauto kummid kuni 8 kummi ühe inimese kohta
Ära antavad kodumasinad ja elektroonikaseadmed peavad olema
terved s.t.lammutamata!
Selliseid jäätmeid ei tohi visata tavalisse prügikasti ega jätta
vedelema. Need tuleb kokku koguda, et neid seejärel spetsiaalselt
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töödelda.
Ohtlikke jäätmeid ära andes on kasulik teada:
Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi segada ei omavahel ega ka teiste
jäätmete või ainetega .
Ohtlike jäätmete hoidmiseks ja transpordiks on parimad nende
toodete originaalpakendid.
Kui te ei ole kindel, kas tegemist on ohtliku jäätmega või mitte,
tooge see kogumisautosse.
Tooge kindlasti oma majapidamistes tekkivad ja sinna kogunenud
ohtlikud jäätmed ning elektoonikaseadmed kogumisautosse!

Lugupidamisega
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
Tel. 32 22 374, 50 46009
e-mail:andrus.lall@mail.ee

Teade!
Muuga külas asub kaupluse juures 2,5 m³ sinist värvi papi-ja
paberi kogumiskonteiner.
Venevere seltsimaja juures asub sinist värvi 800 liitrine papi-ja
paberi kogumiskonteiner.
Rahkla endise kaupluse juures asub 600 liitrine halli värvi papija paberi kogumiskonteiner.
Laekvere alevikus Salutaguse tee 2 vallamaja juures ja Vassivere
tee 5 maja vastas parklas asuvad 2,5 m³ sinist värvi papi-ja paberi
kogumiskonteinerid.
Palume pappkastid ja muu selline enne konteinerisse panekut
ära lammutada, nii mahub konteinerisse rohkem!

Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Maja aprilli kuu üritused
9. aprill kell 9
Rahvaõpistu väljasõit Tallinnasse.
Kohtumine Kristiina Ojulandi kutsel Riigikogus.(Soovijatel
teatada 1.aprilliks Rahva Majja nimi ja isikukood.)
13. aprill kell 13 koguperefilm “Sabatäht Muumiorus”
Pääse 30 kr ja 40 kr

SPORDIST
* Muuga võistkond osales HAT-Auto Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel korvpallis
teises liigas. 2007/2008 hooajal savutati 8. koht. Mänge peeti 18,
neist võideti 6 ja kaotati 12, korve visati 1262 ja endale lasti visata
1352.

19. aprill kell 14 IX Laekvere valla isetegevuspäeva”Simman
Muuga mõisas” Kutsume osalema kõiki valla isetegevusringe.
Anna osavõtusoovist teada Rahva Majja 10. aprilliks.
Tantsime Heino Koosa lõõtspillilugude järgi.

* Sulgpalli võistlustel Muugas on peetud kolm etappi. Naistest
juhivad Merike, Marge ja Tiina, meestest Silvar, Priit ja Vaimar. Samuti
on kolm etappi läbi lauatennises, kus juhivad Kardo ja Margus,
Priidul ja Kristol on võrdselt punkte.

26. - 27. aprill
Rahvaõpistu õppeaasta lõpetamine
Noarootsis. (Küsi infot Rahva Majast)

* 23. märtsil toimus Muuga spordihoones korvpalliturniir, kuhu oli
kohale tulnud 4 võistkonda.

Simuna kihelkonna laululapsed
tähistasid naistepäeva lauluvõistlusega
2005. aastal sai Simuna kihelkonna rahvamajade ühisel mõttetalgul
alguse tore traditsioon - korraldada igal aastal naistepäeva aegu
rahvamajade laulustuudiote laululaste lauluvõistlus. Et igas vallas
on oma mõis, siis lepiti kokku, et lauldakse kordamööda igas mõisas
ja ilma mikrofoni ja võimenduseta. Teadagi on mõisasaalide akustika
selleks igati sobilik.
Esimene lauluvõistlus toimuski 8. märtsil Avanduse mõisas.
Järgmisel aasal Salla mõisas ja eelmisel aastal laulsid lapsed Muuga
mõisas. Selle aasa 6. märtsil saadi kokku taas Avanduse mõisas.
Laululapsi oli kolme laulustuudio peale kokku üle 25. Lauljad olid
jaotatud kolme vanusegruppi: 5-7 aastased, 8-10 aastased ja 12-15
aastased. Igast vanusegrupist valis zürii välja kaks paremat. Veel
valiti Simuna Kihelkonna Laululind 2008 (poiss ja tüdruk) ning anti
välja teisigi preemiaid. Zürii koosnes peaaegu muusikutest: Eve
Sarnet – Simuna Muusikakooli õpetaja; Ville-Markus Kell - VäikeMaarja kultuurimaja direktor, helilooja ja muusikaõpetaja; Leelo
Ambos - Rakke muusikaõpetaja; Marju Metsmann - Väike-Maarja
vallalehe toimetaja ja Laekvere valla esindajana allakirjutanu.
5-7 aastastest lastest saavutas I koha Andris Pent (Simuna
laulustuudio) ning II koha Aive Paas (Rakke laulustuudio).
Turgutusauhind kuulus muhedale poisile Indrek Morozovile (Simuna
laulustuudio). 8-10 aastaste laste seas sai I koha Anna-Liisa Nurm
(Laekvere laulustuudiost). II koha Mariann Põdra (Simuna
laulustuudiost). Turgutusauhind läks Laura Tatkamile (Laekvere
laulustuudio). 12-15 aastased: I koht Gerli Prinken (Simuna
laulustuudio), II koht Kelly Kivirand (Laekvere laulustuudio) ja
turgutusauhind Kelly Paabut (Simuna laulustuudio). Artistlikuse
auhinna pälvis Grete Tamm. Publiku lemmikud olid Andris Pent ja
Richard Sepajõe ja Grete Tamm (kõik Simuna laulustuudiost).
Simuna Kihelkonna Laululinnuks 2008 krooniti tüdrukutest 8
aastane Kristella Luht lauluga “Suvehääl” (Simuna laulustuudiost)
ning poistest 9 aastane Richard Sepajõe J. Trump´i lauluga
“Telekapuldi laul” (Simuna laulustuudio). Juhendajateks on Angela
Raik (Simuna), Rene Põllumaa (Rakke) ja Aivi Õis (Laekvere
laulustuudio) andsid kõik väärika panuse laste vokaalsete võimete
arendamisel.
Meie laulustuudio lastel läks üllatavalt hästi. Neljast osavõtjast 3
said preemiad. Võiks ehk minna pareminigi, sest meil on suurepärane
lauluõpetaja, kui noored solistid veidigi rohkem harjutada tahaksid
ja juhendaja õpetusi kuulda võtaksid. Siinkohal kutse kõigile, kel
laulutahtmist. Kasutage võimalust tasuta laulutunde saada kuni meil
juhendaja olemas on. Üsna tihti on kella 14 ja 15 vahel juhendajal
lausa “vaba tund” ja siis viimasel tunnil tulevad kõik korraga.
Kindlasti sõltub see palju koolitundidest aga mitte alati ei ole see nii.
Lustlikku laulumist ja järgmisel aastal kohtutakse taas Salla mõisas.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Maja juhataja/zürii liige
Laekvere Valla Sõnumid

RAHKLA
VENEVERE
MUUGA
VANAD
Imre Aunapuu Kardo Smoljar Tõnis Kaasik
Vaimar Abel
Kerli Tikkerber Rando Kristmann Martin Tepomees Aarne Laas
Tenno Tampere Margus Olvi
Kalev Mund
Margo Klaasmägi
Tarvo Tampere Erki Põldoja
Rainis Undrest
Targo Tikkerber
Toomas Treial Taimar Vestenberg Silvar Stroo
Rainek Tikka
Veljo Mägi
Janno Oja
Ain Trakman Tõnu Lepner
Henri Abel
Mikk Grauberg Mikk Värraval Mati Lepp
Tiit Reitel
Gustav Põldmaa
Tanel Maasild Kaspar Põldmaa
Muuga noored mehed oma võistkonda kokku ei saanud, oma
panuse andsid nad seepärast teistes võistkondades. Heal tasemel
mängu näitasid kõik võistkonnad. Võitluseta ei alistutud kellelegi.
Päeva võitja selgitas Muuga ja Vanade omavaheline väga tasavägine
heitlus, kus võit tuli Vanadele ühepunktilise ülekaaluga.
·Spordihoonesse on soetatud pulsikellad, mille abil saab jälgida
oma pulssi treeningu ajal. Tulge, paneme teile pulsikella peale, sätime
vastavusse teie kehakaalu ja vanusega ning kell annab teile märku,
kas pulss on liiga madal või liiga kõrge. Treeningu lõpul saate teada
ka põletatud kalorite arvu. Umbes samad omadused on ka
sammuloenduril, mida spordihoonel on 1 kasutada anda.

Tir
Tirrr – tir
tirrr – tir
tirrr...
Ema: Hallo!
Poeg: Ma tean, et sa kodus oled! Kuidas meeleolu on?
Ema: Olen erutatud veel praegugi. Pidu oli tore. Kuid mind
vaevab mõte. Miks mina ei osanud sünnipäevalisi õnnitleda?
Poeg: Aga tee seda meie vallalehe kaudu!....
Armsad eakad! Teen seda lühidalt ja südamest. Õnnitlen eakate
klubi „Meenutus“ sünnipäeva puhul, kõiki eakate klubis
tegutsevaid tantsijaid, näitlejaid ja nende juhendajaid - toetajaid!
Tänan teid peolise poolt, kes on ise eakas, kuid tegevusest
võtan osa vaid koos teiega peol või ekskursioonil käies. Ma
olen teie hulgas alati end omana tundnud. Need päevad kiirgavad
mälestusi minu üksildases elus. Usun, et minuga ühinevad kõik
peolised.
Palju jõudu ja jaksu ikka edasiseks!
Pensionär Leeni Veneverest

Teade!
Ravimi ja abivahendite kompenseerimise toetust
määratakse nüüd 100% ulatuses töövõimetuspensionäridele
ja vanaduspensionäridele peresissetulekuga kuni 3 500
krooni kuus.
Kellel on see summa väikem, on võimalus taotleda toetust.
Selleks palun pöörduda sotsiaalkonsultandi poole
vallamajas.
Lk.7

Aastad te kätest ei lase veel lahti,
päevade tuuled näe pööravad lehti...
Palju, palju tervist Teile!

Õnnitleme!
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Kenno Merivald 11. märts Paasverest
Aino Harjo
01. märts Laekverest
Eva Mättas
06. märts Laekverest
Eve Suviste
01. märts Veneverest
Valdur Sillamaa 25. märts Laekverest
Richard Rahuoja30. märts Muugast
Ada Silvere
02. märts Rahklast
Elsa Höövelsoo 22. märts Alekverelt
Nadeþda Laur 22. märts Moorast
Karl Senkel
27. märts Rajakülast
Vallot Harjo
03. märts Vassiverest
Aksenja Roseman
28. märts Moorast
Alide-Marie Kastan 31. märts Arukselt

Kallis Laekvere valla elanik
Kui sa tahad, et sinu koduvald oleks prügist puhas, siis
võta midagi ette!
1.Teavita meid, kui sa tead mõnda ebaseaduslikult
tekkinud prügihunnikut
2.Registreeri end Eesti suurimale
koristuspäevale, mis toimub
3. mail 2008
Neid toiminguid saad teha valla maakorraldaja
Irina Kuhlbachi tel 32 22 377
irina@laekevere.ee
või keskkonnajärelvalvespetsialisti
Liina Lepp juures tel 53 408 850
liina.lepp@pandivere.eu

TEADE!
Heili Vellemaa ja Claid Polli perre Laekvere

Ragn Sells AS sõlmib Laekvere vallas jäätmeveo lepinguid:
Teisipäeval 22. aprillil
kella 9 – 18 Laekvere Vallavalitsuses
(Salutaguse tee 2 kabinet 11)

alevikus sündis 7. märtsil poeg JAKO.
Pille Ramuli ja Janar Liidaru perre Laekvere
alevikus sündis 20. märtsil poeg RANEL.

Teisipäeval 22. aprillil
kella 9.30 - 15.00 Muuga Raamatukogus (Alekvere tee 1)

Rita Kampuse ja Priit Pärna perre Veneveres
sündis 5. märtsil tütar KATI.

Rahu ja vaikus sinuga,
mälestused meiega.
Olav Kull
Veneverest
04.04.1939 – 03.03.2008

OÜ Viru Haab müüb tooreid lõhutuid küttepuid, 40-50cm (lepp
450-, kuusk 500-, kask 600-). Pakume ka küttepuu saagimis- ja
lõhkumisteenust halumasinal. Tel 514 3901
Roela mööblipood on avatud reedeti kell 9 -17, laupäeviti ja
pühapäeviti kell 9 – 15. Müügil kasutatud mööbel ja igasugust
erinevat kaupa Soomest.

Teisipäeval 22. aprillil
kella 15.30 - 17.30 Venevere Raamatukogus
Inimesed, kes soovivad taotleda:
Harvemat tühjendamissagedust kui iga 86 päeva tagant
Mitme pere peale ühe jäätmemahuti kasutamist
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist
Palume esitada avaldus vastaval blanketil Laekvere
Vallavalitsusele Salutaguse tee 2 Laekvere alevik
Blanketil avalduse võib saata ka e-postiga:laekvere@laekvere.ee
Blanketid on saadaval: Laekvere Vallavalitsuses (tuba 19),
Muuga Raamatukogus (Alekvere tee 1), Venevere
Raamatukogus ja Laekvere valla kodulehel (www.laekvere.ee)
Täiendav informatsioon: Laekvere Vallavalitsuses Andrus
Läll 32 22374 ja Karin Tampere 32 22370

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.

