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AADRESS PEAB
VIIMA KOHALE
Nagu pealkiri ütleb, peab aadress viima kohale mitte ainult kohalikke
inimesi vaid ka võõraid, päästeteenistust, kiirabi.
Laekvere Vallavolikogu otsusega lisandus Laekvere alevikku üks
uus tänav - Vassivere põik. See tänav algab Vassivere tee 11 maja
juurest, möödub majadest 5, 6, 7 ja 8 ning lõpeb Kesk tänaval. Uue
tänava äärde jäävate majade aadresse tuleb muuta järgmiselt:
Vana nimi
Vassivere tee 5
Vassivere tee 6
Vassivere tee 7
Vassivere tee 8

Uus nimi
Vassivere põik 1
Vassivere põik 2
Vassivere põik 4
Vassivere põik 3

Seoses sellega tuleb muuta ka Vassivere tee äärde jäävate
majade numbreid:
Vassivere tee 10
muutub
Vassivere tee 8
Vassivere tee 11
muutub
Vassivere tee 10
Laekvere keskuse pumbamaja
muutub
Vasivere tee 6
Kellele aga ei sobi tänava nimi Vassivere põik ning soovib tänavale
mingit muud nime, andke sellest teada. Ootan Teie arvamusi ja
ettepanekuid muudatuste kohta telefonil 322 2377 või e-maili
aadressil: irina@laekvere.ee
Irina Kuhlbach
valla maakorraldaja

VOLIKOGUS
25. novembri istungil:
1.Kooskõlastati Torma valla
üldplaneering. Ettekandja oli
Andrus Läll
2.Kinnitati munitsipaaleluruumidele järgmised üürimäärad 1m2 üldpinna kohta:
I grupp - mugavustega korterid
ja majad
10 krooni;
II grupp - ahjuküttega majad ja
korterid vee-ja kanalisatsiooniga
7 krooni;
III grupp - ahjuküttega majad
ja korterid ilma vee-ja
kanalisatsioonita 4 krooni.
Ettekandja oli Andrus Läll
Uued hinnad hakkavad kehtima
1. jaanuarist 2009.
3.Informatsioon
·Investeeringute pingerida
2009. aastaks
·Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinna
kinnitamine
·Laekvere aleviku sauna pileti
hinna määramine
·VIROL

Lumi uputas 23. ja 24.
novembril Eestimaad ja ka
Laekvere valda. Lumesahad
lükkasid kogu päeva kuid
lund aina tuiskas...On
meeletult suured hanged.
Näis, kas lubatud sula ja
soojem ilm toob autod
novembrikuu viimastel
päevadel lumevangist välja.
Novembris
tähistas
Laekvere lasteaia pere
isadepäeva. Rahva Majas
käis Marko Matvere
„Mustlasvankriga“.
Laekvere vald ja MTÜ PAIK
kutsusid kokku II Ettevõtjate
ümarlaua. Artiston OÜ avas
pidulikult oma remondihalli.
Ühesõnaga - selle pika ja
pimeda kuu jooksul tehti nii
mõndagi huvitavat.
Kohe oa aga käes jõuluaeg
ja kaugel see aastavahetuski
enam. Juba hakkavad
päkapikud meie laste
sussikesi täitma. Mõtetes
pöörame ka ise lehti tagasi
oma ajaraamatus ja vaatama,
kuidas on aasta möödunud.
Kas on seal rohkem head
või rohkem halba olnud? Ja
miks on see nii läinud? „Kõik
mis teed, teed endale ja
topelt pead Sa tagasi
saama!“ Sellises ütluses on
päris palju paikapidavust.
Kontrollige seda ütlust,
armsad vallaelanikud, oma
sisemuses ja te saate võibolla aru, miks mööduv aasta
teie jaoks oli just selline nagu
oli.
Ilusat advendiaega!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
4. novembri istungil:

18. novembri istungil:

1.Määrati toetus ravimite ja
abivahendite maksumuse kompenseerimiseks ühele valla
elanikule. Ühekordset toetust
määrati
kahele
isikule.
Ühekordset toetust jõuluetenduse maksumuse kompenseerimiseks maksti 13-le
lapsevanemale.
2.Ühele valla elanikule määrati
hooldaja ja hooldajale kinnitati
hooldajatoetus 800 krooni kuus
alates 1. novembrist 2008.
3.Vaba põllumajandusmaana
nõustuti 16,66 ha suuruse Kaera
katastriüksuse kasutusvaldusesse andmisega vastavalt
katastriüksuse plaanile osaühingule Venevere Farm.
4.Väljastati järgmised ehitusload: osaühingule Laekvere PM
349-kohalise noorloomalauda
rekonstrueerimiseks asukohaga
Suurfarmi maaüksus Salutaguse
külas ja Tõnu Siboltile puurkaevu
rajamiseks Pärna maaüksusele
Moora külas.
5.Sõlmiti järgmised teederemondi tõõvõtulepingud:
Rahkla-Rajaküla-Muuga tee
kilomeetrite 6,1-6,5 ja Rahkla küla
sisetee kilomeetrite 0,0-0,28
remondiks AS Virumaa Teed
poolt. Rahkla - Väljaotsa tee
kilomeetrite 0,0-2,3 remondiks
Lehtmaa Trans OÜ poolt. Moora
küla
bussiootepaviljoni
rajamiseks AS-iga Antaares
summas 29 996 krooni.

1.Määrati toetus ühele
lapsevanemale õpilase koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks. Ühele vallaelanikule
määrati küttetoetus 2000 kr.
2.Toimetulekutoetust sai 10
valla elanikku.
3.Väljastati Rain Rebasele
projekteerimistingimused
abihoone projekteerimiseks
asukohaga Poolmaa maaüksus
Moora külas.
4.Muudeti 05.08.2008 Muuga
PM OÜ-le väljastatud projekteerimistingimusi. Endine 8000 m˛
suurune vedelsõnnikuhoidja
lubatakse projekteerida nüüd 12
000 m˛ suuruse mahutavusega. Ja
ehitise projekt peab olema enne
ehitusloa taotlemist kontrollitud
ja kooskõlastatud Ida-Eesti
Päästekeskusega. Lääne-Virumaa
Tööinspektsiooni luba enam vaja
ei ole.
5.Korraldatud jäätmeveoga
liitumise vabastuse sai 8 isikut.
6.Korraldatud jäätmeveoga
liitunud isikutest sai harvema
tühjenduse, kaks korda aastas,
kaks valla elanikku.
7.Lõpetati 1. novembrist 2008
üürileping Janno Jõearuga, kes
kasutas 5-toalisest korterist
Vassivere tee 7-5 ühte tuba.
8.Väljastati kasutusluba OÜ
Salpeeter ehitisele Aru-Lepiku
külalistemaja I ehitusetapile

asukohaga Aru katastriüksus
Laekvere alevik.
9.Nõustuti Laekvere Rahva
Maja ja Laekvere eakate klubi
„Meenutus” osalemisega järgmistes projektides:
Projekt ”Advendikontsert
Vivaldi ”Aastaajad” Estonia
ooperikvartett”, mille raames
Muuga mõisa saalis toimub
14.12.2008 advendikontsert.
Projekti maksumus on 19 100
krooni, millest taotletav summa
on 7000 krooni, Laekvere Rahva
Maja osaluse suurus on 2100
krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 5000 krooni ja
osalejate loodetav omaosalus on
5000 krooni. Projekt esitatakse
Eesti Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupile.Projekt
”Hea elamus”, millega Laekvere
Rahva Maja noortekeskuse
noored sõidavad talvisel
koolivaheajal külla Tartu linna
Tähe noortekeskusele. Projekti
kogumaksumus on 9370 krooni,
millest taotletav summa on 4200
krooni, Laekvere Rahva Maja
osaluse suurus on 520 krooni ja
valla rahaliste kohustuste suurus
on 4650 krooni. Projekt esitatakse
Eesti Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupile.Projekt
“Eakate vesivõimlemise jätkamine”, millega Laekvere eakate
klubi „Meenutus” jätkab
terviseprojekti Avinurme ujulas

ajavahemikus 01.01.2009 –
15.05.2009.
Projekti
kogumaksumus on 17 500 krooni,
millest taotletav summa on 4000
krooni, valla rahaliste kohustuste
suurus on 4000 krooni ja osalejate
omaosalus on 9500 krooni.
Projekt esitatakse Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile.
Projekt “Eakate käsitööringi
töö”, mille raames Laekvere
eakate klubi „Meenutus”
eestvõttel
alustatakse
käsitööringi tegevust. Ringi
juhendab Mary Tammet. Projekt
algab 01.12.2008 ja kestab kuni
15.05.2009. Projekti kogumaksumus on 17 325 krooni,
millest taotletav summa on 5350
krooni, Laekvere Rahva Maja
osaluse suurus on 6475 krooni ja
valla rahaliste kohustuste suurus
5500 krooni. Projekt esitatakse
Eesti Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupile.
10.Munitsipaaleluruumide
üürimäärade muutmise eelnõu
suunati volikogule.
11.Torma valla üldplaneeringu
kooskõlastamine
suunati
volikogule.
12.Kehtestati Laekvere aleviku
saunas uued pileti hinnad:
täiskasvanutele 25 krooni ja
pensionäridele ning lastele 15
krooni. Hinnad hakkavad kehtima
1. jaanuarist 2009.a.

Ma jagan nende põllumeeste
arusaama, kes maaelukomisjonis
selgitasid probleemi olemust nii:
Praegune vilja kokkuostuhind on
eelmise aastaga võrreldes 2 krooni
madalam ja omahinnast väiksem.
Ühe krooni hinnalangusest võib
kirjutada selle arvele, et tänu
erakordselt heale saagile KeskEuroopas on vilja maailmaturuhind
niipalju langenud. Teise krooni
hinnalangusest põhjustas meie
vihmasest koristusperioodist
tulenev vilja kvaliteedi langus. Kui
siia lisada ka selle aasta suured
kaod, ning jätkuvad laenu- ja
liisingmaksete kohustused, on
selge, et üks osa teraviljakasvatajatest on keerulises
olukorras. Riigi võimalik erakorraline abi peab olema suunatud
ainult sellele sektorile, mitte
määrima seda ühtlase (ja väga
õhukese) kihina mööda kogu

põllumajandust laiali.
Väljendi „kriis” liiga sageda ja
vastutustundetu kasutamisega me
devalveerime selle mõiste sisu ja
loome olukorra, kus tänaste
poliitikute edevus tuleb põllumeestel saagikindlustuse süsteemi
käivitumisel oma taskust kinni
maksta. Seda sellepärast, et
kindlustusandjad on harjunud
elama teadmises, et põllumajanduses valitseb alalõpmata üks kriis.
Kui me soovist lõigata poliitilist
kasu võimendame igat põllumajandusega seotud probleemi,
muutume me varsti ise süüdlasteks,
miks maaelu ja põllumajanduse
maine nii madal on.

Omakasupüüdlik abi
Rõhuval enamusel tänastest
põllumeestest on piisavalt elukogemusi teadmaks, et aastad ei ole
vennad ja head saagiaastad
vahetuvad kehvematega. Mõned
muhedamad põllumehed unistavad isegi ilmataadi oma aktsionäriks meelitamisest, ikka sellepärast, et ühine huvi välistaks
ikalduse võimaluse.
Ma ei tea, millega mõned
poliitikutest külvivolinikud parajasti tegelesid, kui vanajumal
tarkust jagas, aga kohal neid ilmselt
polnud… Miks muidu on tuldud
lagedale sooviga moodustada
valitsuse juurde erikomisjon ning
lärmakalt ja „laiapõhjaliselt”
arutada põllumajanduses valitsevat kriisiolukorda.
Ühest küljest olen ma nõus
mõistma, et tegemist on opositsioonile omase käitumisega. Samas
tahaks selgitada, miks nimetatud
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initsiatiiv tundub mulle lahmiv ja
ebasiiras.
Põllumajandus ei ole kriisis! Kui
harutada põllumajandus lahti
tootepõhiselt, siis ma ei ole midagi
kuulnud kriisist mesinduses,
istiku-, lille-, puuvilja- ja köögiviljakasvatuses, sea- ja linnukasvatuses või piimatootmises. Kuigi
suuremaid või väiksemaid tagasilööke oli igas sektoris, on kõige
raskem praegu teraviljakasvatajatel, eriti sellel osal kes
panustasid seemnevilja ja leivavilja
kasvatusele. Just see osa meie
põllumajandusest vajab praegu
kiireid ja häid lahendusi. Üheks
võimaluseks rahapuuduse leevendamisel on 2008. aasta otsetoetuste
võimalikult kohene väljamaksmine.
PRIA omalt poolt on teinud kõik
neist oleneva ja alustab väljamaksetega juba 28. novembril, mis
on plaanitust paar nädalat varasem.

Kalev Kotkas
Riigikogu maaelukomisjoni
esimees
sotsiaaldemokraat
Laekvere Valla Sõnumid

Politsei kutsu
telefonil 110
Eesti Politsei sai 12. novembril 90.
aastaseks. Politseiniku töö nõuab
vastupidavust ja ennastsalgavust.
Küsimustele politseiniku elu ja olu
kohta vastab juhtivkonstaabel
Kauni Soon
Milline oli Sinu kõige esimene
töökoht ja eriala?
Laekvere sovhoos, statsionaarseteseadmete insener, hiljem
Laekvere töökojajuhataja.
Millal ja miks otsustasid ametit vahetada ja asuda tööle
korrakaitsjana (miilitsas kellena?)
1988 riiklik järelveinspektor, tegeles tehnoülevaatustega ja
majandites liiklus järelvalvega. Lihtsalt tundsin, et tahan minna.
Milline oluline muutus on Sinu arvates miilitsas töötatud aastatel
ja politseinikuna töötatud aastate vahel?
Tehnika on parem kui siis.
Räägi oma esimesest juhtumist, mille edukalt lahendasid, kui
olid veel miilits?
Siis olid tööülesanded teised.
Millise auastmeni sa miilitsas töötades jõudsid?
Leitnant
Olles nüüd Eesti Politseis tööl juhtivkonstaablina, oled sa
tunnetanud, et politseinikutöö nõuab sinult politseinikuks olemist
24 tundi ööpäevas? Kas vabal ajal tänaval või linnas olles märkad
kõike kui politseinik või kui kodanik, kellele ei lähe ümbritsev
tavaliselt korda?
Ei oska nii olla, et vabal ajal ei lähe korda, mis ümber toimub.
Kohustus on rikkumist nähes koheselt sekkuda.
Kas „kurikaelad“ on aastate jooksul Laekvere vallas oma
spetsialiteeti muutnud?
Eks kõik on jäänud samaks, ainult on juurde tulnud füüsiline
vägivald. Algul pannakse koos pidu ja hiljem läheb kakluseks.
Milline oleks sinu meelest, kui Sa poleks politseinik, õige
karistus „roolijoodikule“?
Minu arvates muutuvad karistused kogu aeg rangemaks. Aga peaks
muutuma ühiskonna suhtumine roolijoodikutesse. Kui keegi näeb,
et juht võib purjus olla siis tuleks helistada politseisse.
Oled Laekvere vallas ja ka mujal väga tuntud politseinikuna ja
vähem tuntud Laekvere vallavolikogu liikmena. Kas tuntus
politseinikuna on Sulle toonud vaid head või on sel olnud ka häirivaid
momente?
Ise küll ei tea, et ma tuntud olen
Kas vaatad politseitööd kirjeldavaid seriaale ja kuidas neisse
suhtud?
Ei ole aega vaadata.
Kui palju pead aega veetma laua taga pabereid täites?
Paberi tööd on nüüd natuke vähemaks jäänud.
Kas Laekvere vallas on noortega probleeme rohkem kui aastate
eest? Ja kui on, siis Sinu arvates miks on nii?
On probleeme rohkem ja see on alkoholi tarvitamine. Vanemad
peaksid kontrollima, millega nende lapsed tegelevad.

Laekvere Valla Sõnumid

Hambaarsti nõuanne
Terved hambad on terve lapsepõlve aluseks. Hambad on vajalikud
närimiseks, toidu korralikuks seedimiseks, normaalselt
kõnelemiseks ja loomulikult särava naeratuse jaoks.
Lapsevanemana oled oma lapse kõige esimene õpetaja ja inimene,
keda ta kõigepealt jälgima hakkab. Seega sõltub lapsele õigete
suuhügieeni tavade sissekirjutamine just Sinust. Tänu
hambaravile, hambaharjadele ja hambahooldusvahenditele, on
tänapäeva lastel suur võimalus kasvada suureks tugevate ja
kaariasevabade hammastega.
Et avastada võimalikke hammaste, igemete ja lõualuuga seotud
probleeme oma lapsel, tuleb nad tuua hambaarsti juurde kontrolli
pärast esimese hamba ilmumist või vähemalt enne esimest
sünnipäeva.
Kolmandaks eluaastaks peaks olema lapsel kõik 20 piimahammast
suus.. Umbes kuuendal eluaastal aga ilmuvad tagumiste
piimapurihammaste
taha
esimesed
jäävhambad.
Kaheteistkümnendaks kuni kolmeteistkümnendaks eluaastaks on
asendunud lapse suus kõik piimahambad jäävhammastega. Selleks
ajaks on teie lapsel 32-st hambast olemas 28. Viimased,
tarkusehambad kasvavad umbes 18. aasta vanuselt ja mõnel inimesel
ei kasva nad üldse.
Rääkige oma lastele, kui tähtis on hammaste jaoks tervislik toitumine
ja kui oluline on juba lapse enda jaoks hambahooldus. Sest kellele
meist ei meeldiks säravvalge naeratus!
Laekvere hambaarst
Maire Kruusamägi

Pesumaja ja keemilise
puhastuse teenused
OÜ Cleanhouse on Virumaal tegutsev puhastusteenuseid ja tarvikuid pakkuv ettevõte.
Pakume oma klientidele:
- pesumaja teenust
- rõivaste keemilist puhastust
- vaipade pesu
- puhastusaineid ja -tarvikuid
- hügieenitooteid
- hoolduskoristust
- teostame puhastuse eritöid (vahatamine, aknapesu, ehitusjärgne
koristus jms)
- rendime porivaipu
Ehk siis kõike, mis on puhtuse hoidmise ja loomisega seotud ning
kõike seda on nüüd võimalik tellida ühest kohast, ilma lisakulude ja
sekeldusteta.
Oleme välja arendanud uue kaubamärgi PUHAS MAJA. Oma
esinduspinnal Rakvere Põhjakeskuse esimesel korrusel pakume
klientidele võimalust kasutada ja tellida teenuseid otse
kaubanduskeskuses. Samas asub keemilise puhastuse ja pesumaja
vastuvõtupunkt. Teenindame nii eraisikuid kui ettevõtteid kõikidel
nädalapäevadel 10-21.
Hetkel kaalume regulaarset pesumaja, keemilise puhastuse ja
vaipade puhastamise teenuse osutamist ka väljaspool Rakveret. Uus
teenus tähendab seda, et meie PESUBUSS tuleb ja võtab
kokkulepitud kohas ja ajal Teie kodu lähedalt puhastamist vajavad
esemed ja toimetab need meie töötluskeskusesse Õli tn 3, Rakveres.
Maksimaalselt nädala jooksul puhastame ja peseme need puhtaks
ning toome Teie juurde tagasi.
Loodame Teiepoolset huvi ja tagasisidet antud küsimuses
meiliaadressil info@cleanhouse.ee või telefonidel 32 60528, 32 44034.
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Lasteaias tähistati isadepäeva
Minu isa
Isa, kellel vuntsid ees,
isadepäeval tähtis mees.
Armas, kallis mulle
ja ka mina talle.
Hanno (6a)
1. ”Minu isa Jaan”
Maris 5a
2. “Steni isa”
Sten emme,issiga
2. ”Minu isa”
Hanno emme,issiga
4. “Minu isa”
Kert emme,issiga
5. “Minu isa”
Erki 4a
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VEEL KORD JÄÄTMEVEOST
Uue aasta veograafikud
Aasta lõpp hakkab lähenema ning praegu kehtivatel
jäätmeveograafikutel on kirjas tühjenduspäevad vaid aasta lõpuni.
Jäätmevedu Laekvere vallas läheb ka uuel aastal edasi samade
graafikute alusel. Kuidas aga toimida, kui soovite ka järgmise
aasta kohta täpset infot, mis kuupäeval prügivedu toimub?
Need Ragn-Sells AS-i kliendid, kes saavad oma arved e-posti
teel, saavad ka uued veograafikud tasuta e-postiga. Neil, kellele
arved tulevad tavapostiga, ning kes soovivad ka uut jäätmeveo
graafikut paberil saada, tuleb ühendust võtta meie
klienditeenindusega telefonil 15 155 ning graafiku kojusaatmine
tellida. Veograafiku saatmine posti teel maksab 15 krooni.
Võlgnevused
Mis juhtub, kui on tekkinud võlgnevus prügiveo teenuste eest
tasumisel? Kliendid, kelle arve on tasumata, saavad teatud aja
möödudes kordusarve. Juhul, kui ka kordusarvet saades tekkinud
võlgnevust ei tasuta, lisandub järgmisele arvele kordusarve
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saatmise tasu. Klientidel, kes jätavad ka kordusarve tasumata,
peatatakse jäätmevedu ning teavitatakse sellest kohaliku
omavalitsust, kellel on õigus jäätmekäitlusest kõrvalehoidjaid
karistada rahatrahviga. Juhul, kui vedu on võlgnevuse tõttu olnud
mõneks ajaks peatatud, tuleb kliendil jäätmeveo uuesti
alustamiseks tasuda ka veo taasalustamise eest tasu 531 krooni.
Õigeaegselt arveid tasudes väldite selliste rahaliste lisakohustuste
tekkimist.
Jäätmevedu pühade ajal
Kas jäätmevedu toimub ka pühade ajal? Jah – jäätmevedu toimub
vastavalt Teile saadetud graafikutele sõltumata sellest, kas
graafikujärgne veopäev jääb pühadeaja sisse. Kui on aga pühade
tõttu vajadus lisatühjendusi tellida, tuleks tellimus esitada enne
pühade algust, kuna puhkepäevadel ja riiklikel pühadel
klienditeenindus ei tööta.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Infotelefon 15 155
Laekvere Valla Sõnumid

Mis avaks inimeste hingeuksi?
Olen leidnud ennast üsna sageli sellele küsimusele vastust otsimas.
Vastust nagu polegi, niipalju kui on erinevaid inimesi on ka erinevaid
soove, maitseid ja arvamusi. Tehes oma igapäevast tööd, tuleb mul
iga sündmuse planeerimisel mõelda, kas see võiks ka peale minu
veel kellelegi huvi pakkuda. Pean arvestama, mis eas on publik, kes
seda sündmust külastab ja kas see ka midagi õpetlikku neile pakub.
Iga korraldatud sündmus annab oma kogemuse - kas siis hea või
halva. Kuid kogemus on hea pagas, mida alati võid endaga kaasas
kanda.
Varsti lõppev aasta oli kultuuri poole pealt vaadates päris
sündmuste rohke. Ma usun, et kes vähegi tahtis, leidis endale midagi
sobivat ja meelepärast. Etendused ja kontserdid on läinud
täissaalidele .Siin on muidugi suur abi naabervaldade ja maakondade
publikust, sest külastajaid on nii Mustveest, Tormast, Avinurmest,
rääkimata Simunast, Roelast, Väike-Maarjast, Rakkest ja Rakverest.
Tantsupidusid korraldada ei ole meil mõtet, sest mõned tantsupaarid,
kes tantsida viitsivad, seavad end kella 23-e paiku koduteele ja nii
jääb bänd vaid rahvamaja töötajaid oma lugudega rõõmustama.
Aga Muuga mõisas korraldatud üritused on kõik väga kenasti
läinud. Eks siin on oma osa kordaminekus ka Muuga kooliperel, kes
suurema osa ürituste korraldamise tööst enda kanda on võtnud.
Siinkohal minu suur tänu neile selle eest!
Nüüd tahaksin natukene peatuda laste-ja noorteüritustel. Pool
aastat oli noortetuba suletud remondi ja kollektiivpuhkuse tõttu.
Sügisest saime koos noore huvijuhi Lea Aali tööle asumisega ka
noortetöö jälle käima. Täissoditud lagi sai üle võõbatud. Kõik
lõhutud asjad, mis veel kannatasid parandamist, ära parandatud.
Valvekaamerad aitavad jälgida toimuvat mitmes erinevas ruumis.
Ka üritused läksid kohe käima. Igal nädalal on multika
päev suurel ekraanil: Tüdrukud saavad käsitööd teha. Kord kuus
saab karaoket
laulda ja diskol käia. Oktoobris toimus muinasjutunädal. Novembri
kuus on käimas piljarditurniir, mida viib läbi Vaimar Abel. Kohale on
saabunud ja õige pea lähevad käiku elektoonilised tantsumatid,
mida on meie maakonnas vaid kolmel noortekeskusel.
Külastades naaber noortekeskusi, ei ole meie lähikonnas ühtegi
sellist noortekeskust, kus nii palju erinevaid võimalusi oleks noortel
tegevusteks ja vaba aja veetmiseks. Ainult üks erinevus on meie
nooretoal teistega. Meil on omad reeglid ja kord, mida tuleb järgida
kui tahetakse siin aega veeta. Seda mitte noorte inimeste
kiusamiseks, vaid sellepärast, et meie maja on avatud ka kõikidele
teistele külastajatele, kes ringides osalevad või üritustel viibivad.
Rahva Maja üheks tööülesandeks on laste koolivaheaegade

sisustamine. Olen sellega tegelenud kõik need kuus aastat, mis
noortetuba on avatud olnud. Tänu projekti-ja valla rahadele on meie
lastel väga palju võimalusi olnud väljasõitudel käia ja seda täiesti
tasuta. Samas kui teistes kohtades peab lapsevanem mitusada krooni
rahakotist võtma, et laps saaks oma vaheajapäevi toredasti veeta.
Miks ma seda kirjutan? Sellepärast, et lapsevanemad teaksid, kui
head võimalused nende lastele on loodud ja neid ka kasutaksid.
Sügisesel vaheajal planeerisime sisustada kolm päeva,
kahjuks sai sisustatud vaid üks, sest soovijaid ei olnud. Mulle endale
tundus põnev mõte viia poisid Kehala autolammutusse, et nad
saaksid käed õliseks teha. Sain ka Kehala töömehed nõusse, sest
arvata on, et nad suurima rõõmuga oma tööaega ära ei raiska. Kui
kõik oli kokku lepitud ja
bussgi tellitud, selgus, et 4 poissi soovis vaid Kehalasse minna.
Lõpuks kaks olid kindlad tulejad. Muidugi mõista jäi sõit ära, sest
patt oleks olnud töömeeste päeva ära rikkuda. Teine väljasõit oli
algklassi lastega planeeritud Võsule Mamsli mängutuppa. Sügisel
veetsid seal toreda päeva Rahvaõpistu täiskasvanud. Oli tellitud
muinasjutupakett, toitlustus ja buss. Kõik ikka lastele tasuta. Sõit jäi
ära, sest kuue lapsega oleks kogu üritus ikka väga kalliks läinud.
Kolmas päev oli seiklusmäng: See muidugi toimus ja oli osalejatele
huvitav. Aga 20-e kirja pandud lapse asemel tuli kohale vaid 10 ja
paar last saime majade vahelt kaasa haarata. Aga meie olime
arvestanud nii toitlustuse kui auhindadega kahekümnele lapsele.
Hiljem selgus, kui ma potensiaalsed osavõtjad läbi helistasin ,et
mõni ei viitsinud lihsalt tulla, mõni oli linna sõitnud ja mõni oli haige,
kuigi hiljem hullas noortetoas.
Ees on talvine vaheaeg ja me teeme plaane, kuid kellele? Ma kirjutan
projekte ja otsin põnevaid kohti kuhu minna. Teen seda meeleldi, kui
ma tean, et minu töö kannab vilja ja lapsed sellest rõõmu tunnevad.
Lihtsalt eikellelegi pole ju mõtet nii riigi kui valla raha kulutada.
Ja olengi jõudnud alguse juurde tagasi. Kuidas küll leida tee nii
suure kui väikese inimese hinge. Et tore ettevõtmine meeldiks
osavõtjatele ja korraldajatele. Kuigi see on meie töö ja me saame
selle eest palka, usume, et tähtsam rahast on tunne, kui näed, kuidas
meie töö on asja ette läinud.
Selle nimel tasub pingutada. Tehke siis meile seda rõõmu ja tulge
pakutust osa saama.
Ilusat jõuluaega soovides
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Kas teate, millised nahahooldus
tooded on just teie näo jaoks
parimad?
Pühapäeval, 7. detsembril kell 12
on Laekvere Rahva Majas Rahvaõpistu üritus, mille käigus on
huvilistel võimalik oma küsimustele vastused saada. Mõnusas
arutlevas ja abivalmis atmosfääris oleme valmis teile õpetama
elementaarseid näonaha hooldamise võtteid ja tootenippe.
Soovijatele teostame näonaha diagnostilise analüüsi. Analüüsi
viime läbi spetsiaalse diagnostika aparaadiga. Testiga läheb
aega iga inimese puhul 15 minutit. Test on valutu. Testi
soodushind 75 kr.
Kohtumiseni

Ele Kõlar ja Külli Püü
Oriflame sõltumatud ilukonsultandid
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Moora külla paigaldati 19.novembril bussijaam
Lk.5

MIKS ON HELKUR VAJALIK ?
Mida kohustab seadus?
Liikluseeskiri § 22. Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus
puudub kõnnitee, peab jalakäija
liikuma ainult vasakpoolsel
teepeenral, viimase puudumise
või käimiseks sobimatuse
korral aga sõiduteel selle vasaku
ääre lähedal, kusjuures halva
nähtavuse korral või pimeda ajal
valgustamata teel tohib sõiduteel
liikuda ainult ühes reas.
Liikluseeskiri § 25. Halva
nähtavuse korral või pimeda ajal
kõnniteeta ja valgustamata teel
liikudes peab jalakäija
kasutama helkurit või süüdatud
laternat.
Kui kaugelt autojuht pimedas
liikuvat jalakäijat näeb?
Kuigi jalakäija näeb tuledega
autot juba kaugelt, eristab
autojuht ilma helkurita jalakäijat
lähitulede valgusvihus alles 3040 m kauguselt. Pimedas sõites
häirivad juhti veel vastusõitvate
autode tuled, kriimustused ja
mustus esiklaasil või vihm ja udu.
Halb ilm võib peaaegu poole
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita
jalakäijat märkab. Halvemal juhul
on see vaid 15-20 meetrit, mis ei
ole piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale otsasõitu
vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto
peatumisteekond kuival teekattel
ligikaudu 70 meetrit. Märjal või
lumisel teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem.
Seega: Suure kiirusega sõites
on lähituledest valgustatud
teelõik palju lühem peatumiseks
vajalikust.
Kui kaugelt näeb autojuht
helkurit?
Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav juba
130-150 meetri kauguselt.
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Autojuhile jääb seega piisavalt
aega, et reageerida ja mööduda
helkurit kasutavast jalakäijast
ohutult.
Seega: Helkur on vajalik, et
autojuht pimedas liikuvat
jalakäijat juba varakult märkaks
ning jõuaks reageerida.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja
ajutiselt kinnitatavaid. Püsivalt
kinnitatav helkur on tavaliselt
kangale õmmeldud või liimitud
juba vabrikus. Samas on igaühel
võimalik oma riietele kauplusest
ostetud helkurpaela ise õmmelda
või kuumkinnitusega helkurmaterjal triikraua abil kleepida.
Rippuv helkur kinnitatakse
riietele haaknõela ja paela abil;
veniv helkurpael lihtsalt
tõmmatakse varruka või
püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada
nii, et see oleks nähtav võimalikult
mitmest suunast. Kuna maanteel
peab kõndima vasakpoolsel
teepeenral, siis tuleb siis tuleb
rippuv helkur paela ja
haaknõelaga kinnitada enda riiete
paremale, sõiduteepoolsele
küljele, näiteks tasku serva külge
nii, et helkur jääb rippuma umbes
põlve kõrgusele (umbes samal
kõrgusel asetsevad ka sõidukite
tuled). Päeval, kui helkuri
kasutamine ei ole vajalik, saab sel
moel kinnitatud helkuri panna
taskusse. Oluline on jälgida, et
helkur jope või mantli ääre alt
välja paistaks. Veniva helkurpaela
võib samal põhimõttel parempoolse varruka peale tõmmata.
Mitme helkuri olemasolul on
kõige turvalisem kasutada kahte
helkurit korraga, ühte paremal ja
teist vasakul küljel.
Õmmeldavast või kleebitavast
helkurmaterjalist kujundeid või
ribasid tuleks kinnitada rõivaste

sobivatesse kohtadesse arvestusega, et helkurid oleksid
nähtavad nii eest, tagant kui
küljelt.
Pimedas liikudes suurendab
jalakäija märgatavust ka hele
riietus.
Helkuri toime põhineb tema
ehitusel: helkur peegeldab temas
olevatele peegelpindadele
langenud valguskiire tagasi
valgusallika suunas. Kui helkuri
pind on kraabitud või kulunud,
tuleks helkur uue vastu vahetada,
kuna tema valgustpeegeldav
toime on märgatavalt väiksem kui
tervel ja puhtal helkuril.
Seega: Helkur tuleb riietele
kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast.
Maanteel tuleb kõndida alati
vasakpoolsel teepeenral st.
autode sõidusuunale vastupidises suunas.
Mida räägib liiklusõnnetuste
statistika?
Jalakäija ja jalgratturi risk
sattuda liiklusõnnetusse on
pimeda ajal mitmekordne
võrreldes hea nähtavusega
päeva ajal. Aastate lõikes võib
täheldada, et liiklusõnnetuste
tagajärjel üle poolte jälakäijate ja
iga viienda jalgratturi vigastumine või surmajuhtum leiab
aset pimedal või hämaral teel.
Viimaste aastate statistika
andmeil kasutasid helkurit vaid
üksikud õnnetusse sattunud
inimesed .
On iseloomulik, et suurem osa
pimeda ajal jalakäijatega
toimunud õnnetustest on aset
leidnud asulavälisel teel, samuti
täiskasvanud
inimestega.
Ligikaudu kolmveerand asulavälistel teedel hukkunud
jalakäijatest on aktiivses tööeas,
vanuses 25-65 aastased
inimesed. Sõidukite suure

sõidukiiruse tõttu lõpevad
asulavälisel teel toimunud
otsasõidud kas jalakäija surmaga
või üliraskete vigastustega.
Sageli on õnnetused seotud kas
vales teeservas kõndimisega
(sõidukite liikumise suunas samal
teepoolel, kus jalakäija ei näe
tagant lähenevat sõidukit),
sõiduteel hääletamisega või
ootamatu sõidutee ületamisega.
Käesoleva aasta üheksa kuuga
on pimeda ajal asulavälisel teel
toimunud liiklusõnnetustes
hukkunud juba 14 inimest.
Kas helkurit kasutatakse?
Tänu helkuri kasutamisele
suunatud teavitustööle on
jalakäijahelkuri kandmine aastaaastalt suurenenud nii laste kui
täiskasvanutest liiklejate seas.
Helkurite kandmist ja kampaania
tulemusi on mõõdetud AS Emor
poolt läbiviidud küsitlusuuringutega ning paralleelselt on
jälgitud muutusi liiklusõnnetuste
statistikas.
·Eesti
Tervisekasvatuse
Keskuse poolt läbiviidud täiskasvanud elanikkonna terviseuurimuse andmetel kandis 1995/
1996. a. seisuga helkurit vaid 6%
eesti täiskasvanud elanikkonnast
(võrdluseks Soomes 37%).
·2003. aastal Emori poolt
läbiviidud küsitlusuuringu andmetel kandis helkurit reeglina või
sageli juba 45% täiskasvanutest
ja 85% lastest, mis on täiesti
võrreldav
Põhjamaades
saavutatud vastavate näitajatega.
·Järgnevatel aastatel on helkuri
kandmine (reeglina või sageli)
kasvanud veelgi, ulatudes 2007.
aasta detsembris Emori poolt
läbiviidud küsitluse andmetel
63%-ni täiskasvanutel ja 91%-ni
lastel.
Millistele nõuetele peab helkur
vastama?
Et helkur teda kandvat inimest
kaitseks, peab see olema
autojuhile selgelt nähtav küllaltki
pika vahemaa tagant. Sellepärast
on jalakäijahelkurile kehtestatud
kvaliteedinõuded nii vaguspeegelduse, pinna suuruse kui
mitmete muude parameetrite
osas. Paraku on Eesti turul igal
Laekvere Valla Sõnumid

aastal liikvel ja avastatud
helkureid, mis kehtestatud
nõuetele ei vasta, mis omakorda
tähendab seda, et sellised
helkurid ei paku neid kandvatele
isikutele piisavat kaitset.
“Libahelkurite” avastamise teeb
keeruliseks
asjaolu,
et
mittekvaliteetset helkurit on
korralikust helkurist palja silmaga
väga raske, kui mitte võimatu
eristada. Helkuri kontrollimiseks
võib igaühele soovitada katse
läbiviimist pimedas autotulede
valguses, teades, et korralik
helkur on auto lähitulede
valgusvihus selgelt nähtav juba
130 - 150 meetri kauguselt.
Helkurite laboratoorset kontrolli
on Eestis võimalik läbi viia Tartu
Ülikooli Füüsikainstituudis.
Helkurile esitatavate nõuete
osas peab silmas pidama
järgmist:
·Jalakäijahelkur on EL Direktiivi
89/686/EMÜ kohaselt isikukaitsevahend.
·Helkur, mida kasutab jalakäija,
peab vastama standardi EVS-EN

13356 “Nähtavust parandavad
vahendid mitteprofessionaalseks
kasutamiseks. Katsemeetodid ja
nõuded” nõuetele.
·Helkuril või selle pakendil peab
olema CE-märgistus koos viitega
helkuri standardile EN 13356:2001
vastavuse kohta ja muu
nõuetekohane informatsioon
(helkurite valmistaja ja maaletooja
andmed), ning pakendil peab
olema või pakendisse peab olema
lisatud helkuri riigikeelne
kasutusjuhend.
·Pakutavate helkurite kohta
peab olema esitatud sertifikaat,
mis tõendab helkurite vastavust
standardis EN 13356:2001 esitatud
nõuetele.
·Helkuri kvaliteedile, pakendamisele ja tähistamisele esitatud
nõuetest peavad kinni pidama
kõik jalakäijahelkurite tootjad,
müüjad ja mistahes muul moel
nende levitajad.
·Helkurite kvaliteedi üle teostab
järelevalvet koostöös Maanteeametiga Eesti Tarbijakaitseamet.

Valla ettevõtjad ümarlauas
Laekvere vald ja MTÜ Paik
korraldasid 21. novembril
Laekveres Artiston OÜ
renoveeritud remondihallis
ettevõtjate ümarlaua. See oli juba
teine kokkusaamine, kus
ettevõtjad said omavahel suhelda
ja oma plaanidest ja tegevustest
kõnelda.
Aivar Niinemägi tutvustas
MTÜ PAIK Leader programmi
meetmeid, kust ettevõtjatel on

võimalus raha taotleda.
Aasta Põllumees 2008 Mati
Nurm rääkis ettevõtjatele oma
talust ja oma töödest-tegemistest.
EV regionaalminister Siim-Valmar
Kiisler tegi ettekande valdade
liitmise vajalikkusest.
Õhtu lõppes ettevõtjatele
Artiston OÜ remondihalli piduliku
avamisega.
Tiiu Nitsar

Detsembri kuu üritused
5. detsember kell 17.00 – 22.30
NOORTETOA SÜNNIPÄEVAPIDU
*Külas naaber noortekeskuste noored
* Hea tuju mängud Tiia Paistilt
*Film suurel ekraanil
*Disko DJ Davey
*Sünnipäevatort
Pidu on tasuta. Buss viib 22.30 koju
7. detsember kell 12 rahvaõpistu
Nahahooldus Rootsi kosmeetika baasil
Ilukonsultandid Ele Kõlar ja Külli Püü
7. detsember kell 12 koguperefilm lastele “Jõululugu”
Pääse 30 kr ja 40 kr
7.detsember kell 14 uus Eesti mängufilm “Detsembrikuumus” Pääse 30 kr ja 40 kr
9. detsember kell 14 jõulukaunistuste valmistamine
Õpetab Raija Hirvensalu Soomest
(materjal koha peal)
14. detsember kell 18 Muuga mõisas advendikontsert
Vivaldi “Aastaajad”
Estonia ooperikvarett, klavessiinil Ene Nael, sonetid Jüri
Aarmalt
Pääse 125 kr ja 100 kr
18 .detsember kell 19 Laekvere Rahva Majas Voore kooli
jõulupidu
19. detsember kell 17 väljasõit Tartusse Vanemuise
etendusele “Sugar”
20. detsember kell 11 valla koduste laste jõulupidu
Laekvere Rahva Majas
Jõulumeeleolu loob Tiia Paist lastega. Jõuluvana.
(transpordisoov teata Rahva Majja 15. detsembriks)
22. detsember kell 12 Muuga mõisas eakate jõulupidu
Külas on Heidy Tamme Jõululaud
(peole registreeri ja anna teada transpordi soovist 15.
detsembriks telefonil 325 3756 (Lea) või telefonil 329 5335
(Õilme)
27. detsember kell 20 Muuga mõisas aastavahetuse pidu
“Hea tujuga uude aastasse”
Operetimeloodiad ja lood Voldemar Kuslapilt
Tantsumuusika ans “Pihlapojad”
Nalja teeb Raimo Aas.
Tantsunumbrid Valgamaa Aakre neidudelt
Kohvilaud
.Pääse 100 kr, müügil Rahva Majas, Muuga raamatukogus
ja vallamajas (Vajalik kohtade reserv. 23. detsembriks)
29. detsember kell 10 laste koolivaheaja sisustamine
“Hea elamus” väljasõit Tartusse.
30. detsember kell 11 Lotte päev
Lotte uued lühifilmid, mängud ja võistlused koos Lottega

Laekvere Rahva Majas müügil CD ja kassetid.
(60.-/25.-) (rahvalik muusika)
H. Jõgioja koostatud raamat “Kaika Lainest Vangani” I osa.
ja äsja ilmunud sama raamatu II osa. Hind 60 krooni.
Soodne ja meeldiv jõulukink!

Laekvere Valla Sõnumid

Lk.7

Teostan metsa väljavedu.
Info tel 5284160, Priit.

Mis sest, et aeg nii kiirelt lendab,
ta kaasa midagi ei vii need aarded, mis on sinus endas,
need olid, on ja jäävadki...

Laupäeval, 13. detsembril kell 10 – 15 toimub
Muuga mõisas jõululaat.
Tule müüma ja ostma. Info telefonidel 3294475 ja 58044463

Õnnitleme!
60 Endla Saluvee

15. november

Muugast

70 Meedi Soon

11. november

Muugast

70 Reet Kuusmann

14. november

Laekverest

75 Heljo Ehand

04. november

Muugast

80 Eljada Aava

12. november

Laekverest

82 Valli Talur

21. november

Padust

82 Hermiine Õunapuu

29. november

Alekverelt

83 Elmagda Tannbaum

15. november

Paasverest

93 Leida Reimann

05. november

Veneverest

Laupäeval, 13. detsembril kell 19 Muuga mõisas
Muuga Maanaisteselts EHA 80. aastapäeva pidu.
Külalised Peterburist ja mujalt.
Eeskava, kohvilaud ja tantsuks ansambel TÖRTS
Piletid hinnaga 50 eelmüügis Muuga raamatukogus.
Info 3294475
9. detsembril kell 14 Laekvere Rahva Majas jõulukaunistuste
valmistamine. Õpetab Raija Hirvensalu Soomest.
/Materjal kohapeal/

16. detsembril kella 11 - 13 Laekvere Rahva Majas
uute riiete müük Kiviõlist.

Vesta Rahuoja ja Risto Kukke perre
Muuga külas sündis 17. oktoobril poeg Eik-Sigurd
Liisa Uukkivi ja Jaanus Soone perre
Laekvere alevikus sündis 2. oktoobril tütar Emma Loviise
Margit Zubarevi ja Sergei Deketi perre
Laekvere alevikus sündis 10. novembril poeg SERGIO

Kas kuuled, kuis nutab su kodu,
su puudumist leinates sääl?
Tal kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl...

Kes on huvitatud soodushindadega lippude või mastivimplite
tellimisest palun anda oma soovist teada vallamajja Karinile.
E-post: karin@laekvere.ee või tel. 322 2370

Jumalateenistused
Simuna kirikus
30. nov. I Advendi jumalateenistus kell 12.
7. dets. II Advendi jumalateenistus kell 12
14. dets. III Advendi jumalateenistus kell 12
21. dets. IV Advendi jumalateenistus kell 12.
Teenib õp. Tauno Teder

Jaan Ojandu
Paasverest
26.06.1945 – 26.09.2008
Asta Stroo
Arukselt
20.07.1925 – 07.11.2008

17. detsembris kell 10 Laekvere Rahva Majas
odavate riiete müük

Uno Ploom
Laekverest
29.12.1940 – 07.11.2008

24. dets. Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 19.
25. dets. I Jõulupüha jumalateenistus kell 12
28. dets. Jumalateenistus kell 12
31. dets. Vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 19.

31.detsembril Peoleo baaris kell 21
VANA-AASTA VIIMANE PEOÕHTU.
Meelelahutuseks ja tantsuks pakume elavat
muusikat. Broneeri peolaud enne 20. detsembrit
kohapeal või telefonil 526 3638.

Koguduse hooldajaõpetaja Enn Salveste. Kontakt: mobiiltel.
5345 3967; tel/fax 332 8021; e-mail: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid laupäeviti kell 12 – 16, pühapäeval tund
enne jumalateenistust.

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.

