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TASUTA

TOIMETAJA VEERG
Astroloogiline kevad saabus 21.
märtsil. Sel hommikul jalgsi tööle
tulles püüdsin seda kevadet
meeleheitlikult fotoaparaati saada.
Kahjuks ei leidnud ma teda kusagilt.
Tuul vihises kõrvus ja teed olid jäised
ning libedad. Tunnet, et kevad on
alanud, mina küll ei tundnud...
Päevad aga lähevad kiiruga. Volikogu
kinnitas eelarve. Lasteaed kolis
Laekvere koolist oma ilusasse majja
tagasi. Kellad keerasime kõik ühe
tunni võrra edasi. Ja imede ime –
päevad tunduvad nüüd küll pikemad
olevat. Õhtuti on ikka kaua valge ja
kodukoristamist ei saa enam kuidagi
laupäeva-pühapäeva peale edasi
lükata.

See ongi märts 2011

Loodan, et lumi meil ikka ka kunagi
ära sulab. Samas tekib kohe hulga teisi
hädasid. Lume raskuse tõttu on
paljudes kodudes vanade hoonete
katused lääpa vajanud. Hekid on
lösakil vastu maad. Traataiad on
kõverad ja väljaveninud nagu vanad
sukad. Kes seda kõike päästa suudab?
Kes aitab aia sirgeks ja kes teeb uue

katuse? „Küll teeks või laseks teha, kui
raha oleks. Küll teeks koos kui
kaaslane oleks. Küll teeks ise kui
tahtmine oleks. Nagu muud siin ilmas
polekski – vaid häda, viletsus ja
mured“, ütles hiljuti mu tuttav
naisterahvas, kes selle kõigega nüüd
silmitsi on. „Kevadel hüppab isegi
laast teise laastu peale“ - teab mu

Teeme Ära Talgupäeva lühitutvustus

ühiselt ära tehtud saada. Oodatud on nii värsked
talguideed kui pikema talgutraditsiooniga külad
ja ühingud, et olla eeskujuks ja innustajaks
teistele.

Mis on talgupäev? Kodanikualgatuse Teeme
Ära 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009.
aasta mõttetalgute järel jõuti 2010. aastal üleeestilise talgupäeva formaadini. Talgupäeva
peamiseks tunnuseks on see, et iga kogukond,
ühendus või aktiivne kodanik saab ise
otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks
teisi inimesi kaasa kutsuda. 2010. aasta
talgupäeval korraldati üle Eesti 1130 talgut,
millel osales 31 299 inimest (2,27% Eesti
elanikest).
Millal toimub? Tänavune Teeme Ära
talgupäev toimub maikuu esimesel laupäeval,
7. mail 2011. Talgupäeva eesmärk on
panustada Eesti elukeskkonna ja
kodanikuühiskonna arengusse, edendades
kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades
kohalikke kogukondi ja toetades nende liidrite
kujunemist.
Millal saab talguid registreerida? Üleskutse
talgujuhtidele kõlas 15. märtsil. Seetõttu on
just praegu paras aeg hakata mõtlema, mis
minu kodukandis võiks tänavusel talgupäeval

töökaaslane. Aga kuhu hüppad sina,
armas inimene, kes sa kevade ootuses
üksi oma muredega oled? Ma ei oska
Sulle nõu anda – kahjuks. Tean vaid, et
miski pole nii hull, et enam hullemaks
minna ei saa.
Päikest!
Tiiu Nitsar

muid ühiseid ettevõtmisi. Maikuu esimesel
laupäeval üle Eesti peetav talgupäev võiks
jäädagi kindlaks traditsiooniks, kus aasta-aastalt
üha uuesti kokku tullakse ja sammhaaval uusi
inimesi talgupisikuga nakatatakse. Mõte ei ole
Millal algab talguliste kirjapanek? Talguliste ju milleski muus kui inimeste ja kogukondade
kutsumine algab 11. aprillil. Kel aga plaan juba enda aktiivses eluhoiakus, koos tegutsemise
varakult tehtud ja lemmiktalgud leitud, ei ole
jõus, millega luua endale ühiselt mõnusam
mõistagi keelatud end ka varem kirja panna.
elukeskkond. Just selline, nagu meie oma
Milline on tänavune põhisõnum? Talgupäeva kogukond seda soovib.
kommunikatsioonis soovime puudutada
Mis jäi ütlemata? See, et tänavu soovime
sügavamaid väärtusi ja esile tuua asjaolu, et
talgupäeva raames aidata tugevdada ka
talgud on olnud loomulik osa meie elulaadist.
põlvkondade sidet ning innustada nooremaid ja
Seepärast toob talgupäeva tänavune
vanemaid inimesi omavahel aktiivsemalt
tunnuslause välja neid elulisi väärtusi, mida
suhtlema. Koostöös Eesti Rahva Muuseumiga
inimesed talgutelt on leidnud.
kutsume kõiki üles jagama oma talgute lugusid.
Vanemad inimesed saavad rääkida, kuidas
talgud ajast aega on toimunud. Noorematel on
elurõõmu, armastuse, kodutunde, elukaaslase, jagada lugusid Teeme Ära talgutelt või oma
äriidee, sõbra, naabri, töö, aarde, iseenda /…/ ühistegemistelt. Oma talguloo saab sisestada
Teeme Ära veebilehel.
Seejuures toetume elust endast pärit
Kõik küsimused ja ideed on väga oodatud,
talgulugudele – tagasisidele, mida on jaganud
samuti kaasalöömine ja panustamine
varasemate talgupäevade osalejad, nii
korraldusse!
talgujuhid kui talgulised.
Tule talgutele, leiad …

Mis saab edasi? Teeme Ära talgupäev ei ole
enam kaugeltki ühekordne kampaania.
Talgupäevadest on välja kasvanud mitmeid

Teeme Ära talgupäeva meeskond
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direktor – 13. juuni –18. aug; Sirje
Raudmäe, Venevere Raamatukogu juhataja
– 13. juuni –19. juuni; 11. juuli –24. juuli
ja 03. okt – 16. okt; Kaarel Šestakov,
Määrati toimetulekutoetus veebruari
Venevere Seltsimaja juhataja – 02. mai –
kuu eest 35-le valla elanikule kogusummas 15. mai ja 18.juuli – 07. aug.
4674, 30 eurot.
Tunnistati kehtetuks Laekvere
Määrati toetus ravimite ja abivahendite Vallavalitsuse 21. märtsi 1997 määrus nr 7
kompenseerimiseks ühele valla elanikule. “Isikliku sõiduauto ametisõitudeks
Küttetoetus 128 eurot määrati ühele valla kasutamise kulude hüvitamise kord”.
elanikule. Muu ühekordne toetus määrati
Riigihanke „Muuga küla
kahele valla elanikule
kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti
Otsustati taotleda Heini Vahula'le
rekonstrueerimise ehitustööde teostamine“
kuuluva Hanno kinnistu koormamist
pakkujateks kvalifitseeriti ja pakkumused
isikliku kasutusõigusega Laekvere
tunnistati vastavaks järgmistel firmadel:
Vallavalitsuse kasuks. Isikliku
Wesico Projekt OÜ; AS Antaares; AS
kasutusõiguse sisuks on
Terrat; AS Viimsi Keevitus ja AS Eviko.
kanalisatsioonitorustike projekteerimine
Kõige edukamaks pakkumuseks kinnitati
Muuga külla.
madalama pakkumuse tegija AS Antaares.
Detailplaneeringu koostamise
algatamine. Esitada Irina Kuhlbachi poolt
15. märtsi istungil:
koostatud volikogu otsuse eelnõu
„Detailplaneeringu koostamise
Laekvere valla 2011. aasta eelarve
algatamine“ volikogule.
eelnõu suunati volikogule
Kehtestati osaühingu A.V.R Projekt
Määrati toetus ravimite ja abivahendite
poolt koostatud Laekvere aleviku Rahkla
kompenseerimiseks kahele inimesele ja
tee 8 kinnistu ja sellega piirneva maa-ala
muu ühekordne toetus samuti kahele valla
detailplaneering.
elanikule.
Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud
Lõpetati 01. märtsist 2011.a.
volikogu otsuse eelnõu „Arvamuse
vallavalitsuse 04. novembri 2008
andmine maavara kaevandamise loa
korraldusega nr 182 määratud
taotlusele“ volikogule.
hooldusleping ühe valla elaniku suhtes.
Väljastati kasutusluba Laekvere vallale
Esitati Viru Maakohtule avaldus
Laekvere lasteaed-päevakeskuse
täisealisele isikule eestkoste seadmise
kasutamiseks Salutaguse tee 6 maaüksusel
pikendamiseks.
Laekvere alevikus. Väljastati kasutusluba
Kinnitati ühise jäätmemahuti
OÜ Salpeeter Aru-Lepiku külalistemaja II
kasutamise
varasemad kokkulepped.
ehitusjärgu kasutamiseks Aru maaüksusel
Kinnitati
uued jäätmeveo korraldamise
asukohaga Aru, Laekvere alevik, Laekvere
vormid
:
korraldatud
jäätmeveoga
vald.
mitteliitunuks
lugemise
taotlus;
Otsustati esitada Agnes Maasilla
korraldatud
jäätmeveoga
perioodilise
koostatud volikogu määruse eelnõu
liitumise
taotlus;
ühise
jäätmemahuti
„Muuga Põhikooli põhimäärus“ koos
kasutamise taotlus ja jäätmekoti
parandustega volikogule.
kasutamise taotlus.
Otsustati lubada Laekvere Lasteaias
Esitati Andrus Lälli koostatud volikogu
rakendada kollektiivpuhkust 27. juunist
otsuse
eelnõu „Loa andmine riigihanke
kuni 31. juulini 2011 (35 kalendripäeva).
„Laekvere valla õpilasliinide ja tellitava
Otsustati lubada Laekvere Rahva Majas
sõitjateveo osutamine“ korraldamiseks“
rakendada kollektiivpuhkust 04. juulist
volikogule.
kuni 07. augustini 2011 (35
Esitati Andrus Lälli koostatud volikogu
kalendripäeva).
otsuse eelnõu „Ehitiste peremehetuse
Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse
tuvastamine“ volikogule.
hallatavate asutuste juhtide puhkuste
Väljastati Laekvere vallale järgmised
ajakava 2011. aastal järgmiselt: Vaimar
ehitusload:
Muuga reoveepuhasti ja
Abel, Muuga Spordihoone juhataja – 02.
biotiikide
rekonstrueerimiseks
asukohaga
mai – 12. mai; 11. juuli – 05. august ja 03.
Muuga
biotiigi
maaüksusel
ja
Muuga
küla
okt – 12. okt; Terje Arro, Laekvere
kanalisatsioonitorustike
Lasteaia direktor – 27. juuni – 22. aug;
rekonstrueerimiseks asukohaga Muuga
Aive Hanninen, Laekvere Raamatukogu
külas.
juhataja – 13. juuli – 16. aug; Arne Labe,
Volitati CO2 emissiooni vähendamise
Laekvere Põhikooli direktor – 25. juuni –
riigihankeid
läbi viima Riigi Kinnisvara
27. aug; Õilme Lainesaar, Laekvere Rahva
Aktsiaseltsi,
täitma kõiki riigihangete
Maja juhataja – 04. juuli - 07. aug;
läbiviimisega
seotud riigihangete seadusest
Maarika Lausvee, Muuga Raamatukogu
tulenevaid
kohustusi
ning tegema
juhataja – 27. juuni – 31. juuli ja 19. dets 30. dets; Agnes Maasild, Muuga Põhikooli hankemenetlusega seotud toiminguid,

VALLAVALITSUSES
1. märtsi istungil:
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sealhulgas kinnitama riigihanke komisjoni
koosseisu, valima hankemenetluse liigi,
võtma vastu kõiki riigihanke menetlusega
seonduvaid otsuseid, kinnitama ja muutma
hankedokumente, sõlmima hankelepingut
ja esindama hankijat hankemenetlusega
seotud vaidlustustes, teostama toiminguid
Riiklikus riigihangete registris ning
sõlmima vastavaid hankelepinguid
Laekvere Vallavalitsuse nimel.
Sõlmiti Laekvere valla projektile
„Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja
reoveepuhasti rekonstrueerimise
ehitustööde teostamine“ töövõtuleping
aktsiaseltsiga Antaares summas 309 042
eurot, millele lisandub käibemaks.

VOLIKOGUS
22. märtsi istungil:
Võeti vastu Laekvere valla 2011. aasta
eelarve. (vaata eraldi)
Otsusti algatada detailplaneering
Muuga külas asuval jätkuvalt riigi omandis
oleval maa-alal ligikaudse pindalaga 2,3
ha, mis piirneb Alekvere tee 1 kinnistuga,
Allee tee 2 kinnistuga ja Allee tee 6
kinnistuga. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on spordi- ja mänguväljakute
rajamine ning krundile sihtotstarbe,
ehitusõiguse, liikluskorralduse,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning
haljastuse ja heakorrastuse määramine.
Lubati Laekvere Vallavalitsusel
korraldada riigihange “Laekvere valla
õpilasliinide ja tellitava sõitjateveo teenuse
ostmine“ 5 aastase perioodi jooksul.
Anti nõusolek Maanteeameti Ida
regioonile Keskkonnaameti Viru regiooni
poolt maavara kaevandamise loa
andmiseks kohaliku tähtsusega KellavereVeskimäe liivamaardlas Moora
liivakarjääris ehitusliiva, ehituskruusa ja
täiteliiva kaevandamiseks. Taotletav
mäeeraldis asub Lääne-Virumaal Laekvere
vallas Kellavere külas riigimaal.
Taotletava mäeeraldise pindala on 4,64 ha
ja selle teenindusmaa pindala on 5,33 ha.
Tuvastati Laekvere vallas järgmiste
ehitiste peremehetus seoses vastuväidete
puudumisega:
Kellavere külas silohoidla (Augu).
Ehitise viimane omanik Laekvere kolhoos;
Rahkla külas elamu ja majandushoone
(Tormi). Ehitiste viimane omanik Rein
Lahesoo.
Võeti vastu Muuga Põhikooli
põhimäärus.
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Prügiveost Laekvere vallas mis muutub?
Laekvere vallas rakendus
korraldatud jäätmevedu 2008 ning siis anti
olmejäätmete veo ainuõigus kolmeks
aastaks AS-le Ragn-Sells. Senine
ainuõiguse periood lõppeb 30. aprillil
2011. MTÜ Roheline Paik korraldas 2010
detsembris uue avaliku konkursi
soodsaimat hinda pakkuva jäätmevedaja
leidmiseks Laekvere, Rakke, VäikeMaarja ja Tamsalu valdade
haldusterritooriumil.
Parima pakkumise
segaolmejäätmete veoks tegi taas AS Ragn
-Sells, kellele Laekvere Vallavalitsus andis
alates 01. maist 2011 viieks aastaks oma
valla territooriumil jäätmeveo ainuõiguse.
Uue korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse perioodiga kaasnev oluline
info:
Kehtivuse kaotavad kõik Laekvere
Vallavalitsuse korraldustega antud
harvema tühjendussageduse ja
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise load.
Seni toimivad jäätmevaldajate
vahelised ühise jäätmemahuti kasutamise
kokkulepped kinnitatakse vallavalitsuse
korraldusega. Kui kokkulepped on
ebamõistlikud (väike konteiner, kuhu toob
prügi palju inimesi ja konteineri liialt harv
tühjendussagedus), siis need jäetakse
kinnitamata ning kokkuleppepooltele
saadetakse uued lepingud.
Kehtima jäävad kõik eelmisel
jäätmeveoperioodil Ragn-Sells AS-iga
sõlmitud jäätmeveolepingud. Vanadele
liitujatele saadetakse ainult lepingulisa,
uus hinnakiri ning veograafik.
Lepingulisaga täpsustatakse jooksva aasta
jäätmeveopäevad jms. Juhul, kui
jäätmeveopäeval jäätmeid üle ei anta, on
vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve.
Lepingus märgitud kuupäeval peab olema
ligipääs konteinerile tagatud, probleemide
korral tuleb vedajat vähemalt üks tööpäev
ette teavitada.
Uutele liitujatele saadetakse
lepingud, kus on kirjas jäätmemahuti
suurus ja tühjendussagedus. Kui lepingu
tingimusi on vaja muuta või täpsustada,
siis tuleb parandatud leping AS-le RagnSells tagasi saata, vastasel korral ei ole see
kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga
loetakse automaatselt liitunuks kõik
jäätmevaldajad ning lepingu sõlmimata
jätmine jäätmevaldajat jäätmeveost ei
vabasta. Erandkorras saab korraldatud
jäätmeveost vabastuse anda üksnes
Laekvere Vallavalitsus juhul kui kinnistul
ei elata või kinnistut ei kasutata.
1.maist 2011 on võimalik kasutada
ka niinimetatud kotiteenust. See tähendab,
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et prügi võib üle anda ka 30-50 liitri
suuruse spetsiaalse prügikotiga, mille sisu
maksimaalne lubatud kaal on 10 kg.
Selline uuendus on mõeldud ainult nendele
majapidamistele, kus elab kuni 2 inimest
ning biolagunevaid jäätmeid on võimalik
kompostida. Kotiteenuse kasutamiseks on
vaja teha vastavasisuline avaldus Laekvere
Vallavalitsusele. Kui taotlus rahuldatakse,
saab jäätmevaldaja esimese koti
vallavalitsusest ning edaspidi juba vedaja
käest.
Kuna jätkuvalt viiakse prügi metsa
alla, tühermaadele, asutuste konteineritesse
ning toimub prügi põletamine, siis
Laekvere Vallavalitsus enam lubasid
jäätmemahutite harvemaks tühjendamiseks
ei anna. Kui jäätmemahuti ei täitu, siis
tuleb mahuti väiksema vastu välja
vahetada või jäätmed kotiga üle anda.
Rendikonteinereid vahetab Ragn-Sells AS
kolme kuu jooksul tasuta. Hiljem on
konteineri vahetuse hind 26,84€.
Konteinerid peavad olema puhtad, muidu
lisandub konteineri pesemistasu vastavalt
hinnakirjale. Samuti võivad
naaberkinnistud kasutada ühiseid
jäätmemahuteid. Selleks peavad
jäätmevaldajad esitama vallavalitsusele
ühise kirjaliku sooviavalduse (blankett),
milles näidatakse ära kõik kinnistud, nende
omanikud, jäätmete osakaal mahutis
kinnistute lõikes, jäätmekäitluse eest
vastutav isik ning ühismahuti asukoht.
Kui jäätmevaldaja kasutab oma
kinnistut ainult suviti (suvekodud), siis on
tal võimalik vallavalitsusest taotleda luba
jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks.
Perioodilisel liitumisel peab olmejäätmeid
üle andma vähemalt kahel korral
ajavahemikul 01.mai – 31.oktoober.
Tulenevalt jäätmeseadusest ja
volikogu määrustest peab jäätmemahuteid
tühjendama sagedusega, mis väldib nende
ületäitumist ja ebameeldiva lõhna tekke,
kuid mitte harvemini kui üks kord 12
nädala jooksul ning kümne ja enama
korteritega elamute korral mitte harvemini
kui üks kord kuus.
Laekvere vallavolikogu on
kehtestanud uue jäätmehoolduseeskirja,
millega on võimalik tutvuda valla
kodulehel (www.laekvere.ee) Samas on
ka saadaval uued taotluse vormid:
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise taotlus
Korraldatud jäätmeveoga perioodilise
liitumise taotlus
Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus
Jäätmekoti kasutamise taotlus
Nimetatud taotluste blankette saab küsida
ka vallamaja kantseleist.
Segaolmejäätmete jäätmemahuti

tühjendushind ja jäätmemahuti ühe kuu
rendihind koos käibemaksuga alates 1.
maist 2011:
*Teenustasu sisaldab jäätmekoti hinda
Kui soovite edaspidi paberarvete asemel
saada e-arveid, andke sellest Ragn-Sells
AS-ile teada! E-maili kaudu saate teada
jäätmekäitlusinfot ning iga aasta lõpus uue
aasta tühjendusgraafiku. Samuti andke
teada oma telefoninumber, et vajadusel
saaks Teiega kiiresti ühendust.

Teenustasu
ühekordse
käitlemise
eest
koos
käibemaksug
a
€/kr

Jäätmemahut
i rent
koos
käibemaksug
a

30 l-50 l
kott

1,73*/27,05*

X

80 l

2,15/33,65

2,68/41,95

140 l

2,34/36,60

2,68/41,95

190 l,
240 l

2,73/42,70

2,68/41,95

340 l,
360 l,
370 l

3,26/51,00

4,22/66,05

600 l,
660 l

4,11/64,30

4,60/71,95

750
l,770
l,800 l

4,68/73,25

9,20/143,95

1,5 m3

7,60/118,80

13,04/204,05

2,5 m3

11,32/177,10

13,19/206,40

4,5 m3

19,10/298,85

22,62/353,95

Mahuti
tüüp

€/kuus / kr/
kuus

Täiendavat informatsiooni
korraldatud jäätmeveo tingimuste
kohta saab küsida Ragn-Sells AS-i
telefonil 15155 või tulla ise kohale
kliendiinfopäevale Laekvere
Vallavalitsusse
05. aprillil 2011 kell 10 - 18
Irina Kuhlbach
Laekvere valla maakorraldaja
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Käitumisjuhised üleujutusohuks
Seoses kevadise jää ja lume sulamisega kaasneva
suurveeohuga hoiatame Ida- ja Lääne-Viru maakonna
elanikke, et selleks tuleb valmis olla. Eriti tähelepanelik
tuleb olla piirkondades, kus kevadine suurvesi on ka
varasematel aastatel probleeme põhjustanud – seal on
tänavu suure lumerohkuse tõttu oht üleujutuseks eriti
suur.
Seoses veeuputusohuga soovitame majaomanikel
soetada veepumbad, et vajadusel oleks võimalik koheselt
vesi keldritest välja pumbata. Päästjad sõidavad
väljakutsele, kui inimeste elu ja tervist ähvardab oht,
elamute keldritest vee väljapumpamisega päästeteenistus
üldjuhul ei tegele. Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku sõnul on
ühekordsel vee keldrist välja pumpamise kasutegur
väike. Kevadise tulvavee tõttu on maapinnases niiskuse
tase kõrge ning vesi imbub keldritesse tagasi. Vee kiire
tagasi imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone
rohkem kui seisev vesi. Efektiivseid taastamistöid tasub
aga alustada alles peale veetaseme alanemist ja
maapinna niiskustaseme normaliseerumist.
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Juhuks, kui Sinu pereliikmed ei ole koos, siis leppige
kokku koht, kus vajadusel kohtute.
Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse kohta.
Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka
naaber.
Kodust lahkumisel lülita välja elekter ja teavita
lahkumisest ka kohalikku omavalitsust.
ÜLEUJUTUSE AJAL
Ruumides:
Tähelepanu! Häda korral helista hädaabinumbril 112 ja
kutsu abi!
Kui vesi tõuseb kiiresti ja hakkab tungima hoonesse
enne, kui oled jõudnud evakueeruda, siis tagane
ülemisele korrusele. Ära unusta ka kodu- ja
lemmikloomi.
Enne vee keldrist välja pumpamist veendu, et mõni
elektriseade või katkine juhe ei ulatuks veeni - vesi juhib
elektrit väga hästi! Kui majja voolanud vesi hakkab
ohustama elektrisüsteeme, tuleb elekter elamust välja
lülitada.
Vedelkütusega töötavat veepumpa kasuta vaid hästi
ventileeritavates ruumides.

Lülita välja elekter ruumides, kuhu vesi on tungimas
või võib tungida. Märgunud elektrijuhistiku või -seadme
Veekogu ääres elades ole kursis täpse ilmaprognoosi ja kasutamisel tekkinud lühisest võib puhkeda hoones
veetaseme muutumisega.
tulekahju. Samuti on oht saada elektrilöök, kuna vesi
juhib elektrit väga hästi.
Majapidamise veetõusu eest kaitsmiseks tihenda
keldrikorruse aknad, vajadusel lao akende ette liivakotid. Väljaspool ruume:
ENNE ÜLEUJUTUST

Kogu joogivett - tulvaveed võivad rikkuda joogivee.
Vii mööbel, olmeelektroonika, elektririistad,
väärisesemed ja riided maapinnast kõrgemale korrusele.
Samuti vii kõrgemale õlid, lahustid ja muud mürgised
ained, et vältida nende vette sattumist.
Selgita välja, millised ohud võivad üleujutusega
kaasneda kari- ja koduloomadele ning loomasöödale.

Üleujutatud teelõiku nähes mine tuldud teed tagasi.
Tugev vool võib inimesel jalad alt viia ka siis, kui vesi
on vaid 15–20 sentimeetrit sügav.
Väldi autoga liiklemist üleujutatud piirkonnas.
Hoia eemale üleujutatud alajaamadest.
PEALE ÜLEUJUTUST

Ole ettevaatlik üleujutuse piirkonnas- kummijalatsid ja
Kontrolli küttepuude hoiustamise paika, et tulvad halge –kindad kaitsevad elektrilöögi ohu eest ruumides, kus
minema ei kannaks. Võimalusel varu osa puid varju alla
põrandal on veel veekiht.
kõrgemale alusele, et niiskunud maja hiljem kuivade
Tulekahju puhkemise vältimiseks tuleb elektrijuhistikul
puudega kütta.
või -seadmel lasta enne vooluvõrku lülitamist korralikult
Kinnita õues olevad lahtised esemed.
ära kuivada.
Pane valmis vajalikud vahendid kodust lahkumiseks Kuivata nii ruttu kui võimalik hoones märgunud
ravimid, laetud akuga mobiiltelefon, esmaabivahendid,
materjale, et pidurdada hallitusseente ja bakterite kasvu.
ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud ning
Aita ka naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada
söök ja jook. Ära unusta ka isikut tõendavat dokumenti.
erilist hoolt ja abi!
Selgita välja kogunemispaik (sugulaste või tuttavate
Infot üleujutusohu korral käitumiseks saab
juures või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega, …),
ööpäevaringselt
töötavalt päästeala infotelefonilt 1524
kus saaksite üleujutuse korral ajutiselt viibida. Lahku
ja veebilehelt www.rescue.ee.
kodunt juba ennetavalt, kui majja sissepääs ega majast
Ida-Eesti Päästekeskus
väljumine veetaseme tõusu tõttu veel takistatud pole.
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Ole inimene, vastuta oma
lemmiklooma eest!

Lk 5

pole ju viie aastane kass sugugi vana. Tal oleks veel aega
10-15 aastat muretult elada, kui seda pidevat poegimist
poleks. Lisaks on "Merekooli " saatmine kriminaalkorras
karistatav olenemata sellest, kas uputatakse vastsündinud
või nädalavanuseid kassipoegi.
Mäe memme kassikoloonia on aga üle küla tuntud. Kunagi
oli temalgi vaid üks emane kass, kuid see peitis oma pojad
ära ja nii sai ühest kassist korraga kuus. Kolm poegadest
olid veel nagu nuhtluseks emased. Poole aasta pärast said
need kolm ja ka mamma igaüks veel neli poega. Nii oligi
korraga juba 22 kassi. Memmekese kogu pension kulub
kasside toitmiseks. Oma söögi ja ravimite peale kuluv
summa on palju väiksem. Vahest jääb kasse küll ka
vähemaks, sest haiguste laine käib üle, kuid mõni emane
jääb ikka ellu ja paneb alguse uuele põlvkonnale. Ka siin
oleks olnud ju tegelikult abi esimese kassi
steriliseerimisest. Tookord tundus see nii üüratult kallis,
kuid praegu kiisude söögile kuluv raha on igakuiselt palju
suurem.

On ilus laupäeva hommik ja nagu ikka kogunevad
külainimesed poe juurde, et natuke juttu ajada. Mõne aja
pärast jõuab vestlus ka suurte loomade juurest väikeste
peale ja Juhan kurdab: „Mu kassirajakas pole jälle nädal
aega koju tulnud. Ilmselt läks kuskile pulma ja nüüd vist
rebase saagiks langenud. Iga kord, kui kass pulmast tuli, oli
ta nii katki kistud, et mõnikord tilkus mäda põskedest ja oli
vaja lausa tohtri juurde minna. Suure summa raha kulutasin
ta peale. Nüüd aga vaja omale uus kass kuskilt hankida“.
Maali vastab: „Oh, kui kahju. Ma just eile ajasin oma kassi
pojad ämbrisse, oleks võinud ju ühe sullegi jätta.“ Ilmar
omakorda lohutab: „Sa mine parem selle Mäe memme
juurest läbi. Tal vanust juba 80 ja ei leia enam neid poegi
ülesse. Tal juba umbes 30 kassi maja ümber ringi
jooksmas. Saad omale just sellist värvi kassi nagu hing
ihaldab. Ole ainult ettevaatlik ja ära mädaste silmadega
poega võta. Mihkel võttis ja see suri tal nädalaga kätte ära.“ Selleks, et eelpool kirjeldatud olukordi vältida, korraldab
Eesti Loomakaitse Selts koostöös Royal Caniniga ka sel
Kõlab nagu tavapärane jutuajamine, mida kindlasti paljud kevadel kampaania, mille raames on võimalik oma
on kõrvalt kuulnud, kuid kui mõtlema hakata, on seal ju nii lemmikloomi steriliseerida/kastreerida.
mõndagi valesti. Juhani kass oleks võinud elada veel
Kampaaniast võtavad osa mitmed kliinikud üle Eesti.
aastaid, kui ta oleks haavade lappimise raha kastreerimise Kampaania peamine rõhk on kutsuda loomaomanikke
jaoks välja käinud. Kõuts oleks muutunud kodusemaks ja
steriliseerima/kastreerima oma kasse, kuid sel korral
pulmad poleks enam huvitanud. Suure tõenäosusega ei
võimaldavad mõned kliinikud ka koerte steriliseerimist/
oleks ka rebane talle enam nii lihtsalt peale sattunud, sest
kastreerimist.
koduõuele tavapäraselt metsloom ei tiku.
Kampaanias osalemiseks tutvu tingimustega ja registreeru
lehel www.loomakaitse.ee või võta ühendust OÜ-ga
Maali kass toob ilmale kaks- kolm korda aastas aga 4-5
Rakvere Loomakliinik, Vabaduse 14, tel: 322 7707
kassipoega, keda kellelgi vaja pole. Enamasti lähevad nad
koera steriliseerimine 38 € , kassi kastreerimine 25 €
„merekooli“. Kassi jaoks tähendab see pidevat koormust
koera steriliseerimine ja kastreerimine sõltub koera
tiinuse näol, mis tihti lõppeb piimanäärmepõletikuga. Ta ei
kaalust vastavalt alates 115 € ja 100 € Paku oma
ole sugugi õnnelik kass, vaid näeb viieaastasena välja nagu
lemmikule elamisväärne elu ja ära lase tal muutuda
vana loom ja ka hiirepüüdjana pole tast enam asja.
järjekordseks sünnitusmasinaks või pooliku kõrvaga
Perenaine ütleb, et eks vanus teeb juba liiga. Tegelikult
haisvaks kakluskõutsiks.
Plaadilt nr 5 võime lugeda: "Meie
Issanda aastal 1458 peetripäeval
(kolmapäev 22.veebruaril) suri
2011. aastal möödub 570 aastat
Moora küla esmamainimisest (1441. a) Herman Moer, paluge hinge eest"
vanades ürikutes
Herman Moer´i (Moer, Mor)
Moora mõisast on esimesi teateid
päritolu
kohta on raske midagi öelda,
aastast 1551, s.o 460 aastat tagasi
kuna
see
nimi esineb Eesti
Moora mõisa karjamõis oli
kontaktaladel õige sageli. Näiteks oli
Kellavere (Kellawer)
Henric de Mor Holsten´i krahvi vasall
18. sajandil kuulus Moora mõis
1247. aastal. Juba 1241. aastal on teada
Rosenbach´ile.
Viimane mõisaomanik oli Heinrich Virumaalt isand (dominus) Jon Mor.
Nimi Hermen esineb Moer´i suguvõsas
Alexander Stackelberg
1391. aastast alates.
Moora mõisa peahoone põletati
Suguvõsa valdus Moora
maha talupoegade poolt 1905. aastal
Pirita kloostri kiriku siseseintel on (Morenhof) on nime saanud valdaja
järgi, mitte vastupidi.
eksponeeritud hauakivid. Tekstita
Moer´i nimeline suguvõsa on
hauakive on leitud 14 tk, millest 13 tk
Virumaal
kustunud 16. sajandi lõpuks
kuuluvad 15-ndasse või 16-ndasse
1468.
aasta
29. juunil määras
sajandisse.

Moora küla ajaloost

Herman Moer (jun) oma Simuna
kihelkonnas asuvad valdused Otto
Tuve´le. Järelikult on Pirita kloostrisse
maetud Herman Moer (sen) eelmise
isa, kellele varem oli kuulunud osa
nimetatud külast (Moora) Simuna
kihelkonnas
VT: V. Raam, J. Tamm – Pirita
kloostri ehitus ja uurimislugu – Eesti
Entsüklopeediakirjastus; Tallinn 2005;
lk 62 – 66
NB! Plaat nr 5 asub kiriku keskel
pikuti. Kiriku pikkus on 56m ja laiaus
24m ning pindala 1360m².
Ajaloost välja kaevanud
Andres Nurm
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VALIMISTULEMUSED Laekvere vallas
Regi
str.
num
ber

Kandidaadi ees- ja
perekonnanimi

Hääli Hääli Hääli
Laekve Muug Veneve
rest
ast
rest

158

Allan Jaakus

2

2

0

159

Lembi-Liis Ebre

2

0

0

160

Riho Kokk

1

0

0

161

Riho Rannikmaa

1

0

0

162

Andres Suvi

0

0

0

163

Ahto Neidak

0

1

164

Jevgeni Tširkin

0

Erakond Eestimaa
Rohelised
281

535

Vello Tafenau

30

25

7

536

Andres Ots

1

0

0

537

Leo Aadel

1

0

0

99

55

17

Eesti Reformierakond
656

Peeter Võsa

76

40

5

657

Toomas Väinaste

6

13

1

658

Siret Kotka

3

0

0

659

Liis Tappo-Treial

0

0

0

660

Andres Sõber

1

0

0

0

661

Jelena Fjodorova

0

0

1

0

0

662

Toomas Varek

2

5

0

6

3

0

88

58

7

Marko Pomerants

42

20

10

0

0

0

282

Helle Noorväli

4

1

1

0

0

0

283

Mihkel Juhkami

3

1

0

Kaido Nõmmik

4

1

0

284

Ain Suurkaev

0

0

0

Eesti Iseseisvuspartei

4

1

0

285

Rainer Miltop

2

0

1

790

Andrus Blok

16

11

4

286

Hannes Mets

5

5

0

791

Õie Reineberg

1

0

0

287

Alari Kirt

0

0

0

792

Eerik Lumiste

29

33

54

56

27

12

793

Hanno Nõmme

1

0

1

794

Toivo Leemets

0

0

0

795

Samuel Golomb

1

1

1

Eestimaa Rahvaliit

48

45

60

Andrus Mänd

2

2

0

Erakond Eesti Kristlikud
Demokraadid

2

2

0

6

0

1

Üksikkandidaat

6

0

1

Kehtivaid pabersedeleid kokku

378

236

116

386

239

117

765

446

186

Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit
406

Indrek Saar

55

29

17

407

Rannar Vassiljev

11

15

0

408

Kairit Pihlak

2

0

0

409

Andres Haidak

1

0

0

410

Tiina Murumägi

0

1

0

411

Raivo Heinmets

0

0

0

412

Garri Raagmaa

0

0

2

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

69

45

19

Eesti Keskerakond
729

Larissa Neštšadimova

Vene Erakond Eestis
747

850

881

Aivar Koitla

531

Hanno Pevkur

49

21

3

532

Paul-Eerik Rummo

7

4

1

533

Einar Vallbaum

9

5

5

Osalejaid kokku (kehtivad +
kehtetud)

534

Roman Kusma

2

0

1

Valijaid kokku:
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Laekvere valla 2011. aasta eelarve
TULUD
Maksud
Füüsilise isiku tulumaks laekumine on planeeritud
Maamaks laekumine on planeeritud

684 752
534 560
150 192

Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivlaekumine on planeeritud
laekumine majandustegevusest laekumine
on planeeritud

128 790
2 050

Toetused
Sihtotstarbelised toetused laekumine on planeeritud
Riigieelarve toetusfond laekumine on planeeritud

988 770
501 118
487 652

Muud tulud
Varade müük laekumine on planeeritud
Tulud varadelt laekumine on planeeritud
Muud tulud laekumine on planeeritud
TULUD KOKKU
KULUD

126 740

83 425
4 000
17 825
61 600
1 885 737

ja majandamiskuludeks 1 799 eurot
Vallateede korrashoid
Majandamiskuludeks on planeeritud 52 880 eurot
Transport
Majandamiskuludeks on planeeritud 2 555 eurot.
Kaubandus
Eraldistena on planeeritud 960 eurot
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Majandamiskuludeks on planeeritud 3 835 eurot
Parkide korrastamine
Majandamiskuludeks on planeeritud 2 065 eurot

52 880
2 555
960
5 900
3 835
2 065

Elamu- ja kommunaalmajandus
450 662
Veemajandus
429 277
Investeeringuteks on planeeritud 376 741 eurot, hajaasustuse vee
programmi toetuseks 19 330 eurot, personalikuludeks 11 576
eurot
(töötasudeks 8 613 ja sotsiaalmakseteks 2 963 eurot),
majandamiskuludeks 16 517 eurot ja muudeks kuludeks 5 113
eurot
Tänavavalgustus
6 300
Majandamiskuludeks on planeeritud 6 300 eurot
Elamumajandus
2 555
Majandamiskuludeks on planeeritud 2 555 eurot
Kalmistud
2 555
Eraldistena on planeeritud 2 555 eurot
Hulkuvate loomadega seotud tegevused
640
Majandamiskuludeks on planeeritud 640 eurot
Saunateenused
3 335
Majandamiskuludeks on planeeritud 3 335 eurot
Muud elamu-kommunaalamajanduse kulud
6 000
Personalikuludeks on planeeritud 4 125 eurot
(töötasudeks 3 069 ja sotsiaalmakseteks 1 056 eurot)
ja majandamiskuludeks 1 875 eurot

Üldvalitsemine
185 220
Vallavolikogu
1 915
Majandamiskuludeks on planeeritud 1 915 eurot
Vallavalitsus
143 000
Personalikuludeks on planeeritud 116 760 eurot
(töötasudeks 86 475,
erisoodustusteks 320 ja sotsiaalmakseteks 29 965 eurot),
majandamis kuludeks 25 940 eurot ja
muudeks kuludeks 300 eurot.
Reservfond
18 705
Reserviks on planeeritud 18 705 eurot
Pandivere koostööprojekt
6 390 Tervishoid
5 790
Majandamiskuludeks on planeeritud 6 390 eurot
Apteek
1 000
Eraldised omavalitsusliitudele
6 710 Majandamiskuludeks on planeeritud 1 000 eurot
Eraldisteks on planeeritud 6 710 eurot
Tervisekeskus
1 914
Võla teenindamine
8 500 Majandamiskuludeks on planeeritud 1 914 eurot
Intressikuludeks on planeeritud 8 500 eurot
Rakvere Haigla
2 876
Eraldisteks on planeeritud 2 876 eurot
Riigikaitse
3 580
Kaitseliit
3 580 Vaba aeg, kultuur
158 375
Majandamiskuludeks on planeeritud 3 580 eurot
Vabaaja- ja sporditeenused
40 180
Muuga spordi- ja raamatukoguhoone
34 430
Personalikuludeks on planeeritud 12 763 eurot (töötasudeks
Avalik kord ja julgeolek
3 710 9 496 ja sotsiaalmakseteks 3 267 eurot) ja
Politsei
2 435 majandamiskuludeks 21 667 eurot
Personalikuludeks on planeeritud 1 156 eurot
Internetipunkt
5 750
(töötasudeks 860 eurot, sotsiaalmakseteks 296 eurot)
Majandamiskuludeks on planeeritud 5 750 eurot
ja majandamiskuludeks 1 279 eurot
Kultuuriteenused
118 195
Päästeteenistus
1 275
Raamatukogud
39 625
Majandamiskuludeks on planeeritud 1 275 eurot
Laekvere raamatukogu
14 380
Personalikuludeks on planeeritud 6 288 eurot
Majandus
124 600 (töötasudeks 4 678 ja sotsiaalmakseteks 1 610 eurot)
Elektriteenuse vahendamine elanikele
3 200 ja majandamiskuludeks 8 092 eurot
Majandamiskuludeks on planeeritud 3 200 eurot
Muuga raamatukogu
14 700
Soojateenuse vahendamine elanikele
55 000 Personalikuludeks on planeeritud 8 452 eurot
Majandamiskuludeks on planeeritud 55 000 eurot
(töötasudeks 6 289 ja sotsiaalmakseteks 2 163 eurot)
Tänavate ja asulate korrashoid
10 005 ja majandamiskuludeks 6 248 krooni
Personalikuludeks on planeeritud 8 206 eurot
(töötasudeks 6 106 ja sotsiaalmakseteks 2 100 eurot)
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Venevere raamatukogu
10 225 Sotsiaalne kaitse
128 727
Personalikuludeks on planeeritud 5 153 eurot
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
10 200
(töötasudeks 3 834 eurot ja sotsiaalmakseteks 1 319 eurot)
Eraldistena on planeeritud 10 200 eurot
ja majandamiskuludeks 5 072 eurot
Üldhoolekodud
25 000
Raamatukogude ühisüritus
320 Majandamiskuludeks on planeeritud 25 000 eurot
Majandamiskuludeks on planeeritud 320 eurot
Muu eakate sotsiaalne kaitse
3 000
Eraldisteks on planeeritud 3 000 eurot
Rahva- ja kultuurimajad
75 055
Koolkodu
2 045
Laekvere Rahva Maja
60 435 Majandamiskuludeks on planeeritud 2 045 eurot
Personalikuludeks on planeeritud 29 996 eurot
Perekondade ja laste toetused
42 794
(töötasudeks 22 319 ja sotsiaalmakseteks 7 677 eurot)
Eraldistena on planeeritud 42 794 eurot
ja majandamiskuludeks 30 439 eurot
Koduteenused
12 784
Venevere seltsimaja
14 620 Tegevuskuludeks on planeeritud 12 784 eurot
Personalikuludeks on planeeritud 9 797 eurot
Toimetulekutoetus
31 480
(töötasudeks 7 290 ja sotsiaalmakseteks 2 507 eurot)
Eraldistena on planeeritud 29 936 eurot ja majandamiskuluna
ja majandamiskuludeks 4 823 eurot
1 544 eurot
Seltsitegevuste toetuseks
3 195
Muu riskirühmade kaitse
1 424
Eraldisteks on planeeritud 2 556 ja majandamiskuludeks
Eraldistena on planeeritud 1 424 eurot
639 eurot
Eelk Simuna kogudus
320 KULUD KOKKU
1 957 387
Eraldisteks on planeeritud 320 eurot
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Haridus
890 823
Koolieelsed lasteasutused
343 520
Laekvere lasteaed “Rüblik”
342 880 Aasta alguse vaba jääk
57 045
Investeeringuteks
on
planeeritud
262 477
eurot, Kohustuste suurenemine –
personalikuludeks
laen KOIT kava omaosaluseks
50 760
59 534 eurot (töötasudeks 44 291 ja sotsiaalmakseteks 15 243 Kohustuste vähenemine
(-)36 155
eurot)
Võetud laenude tagasimakse
(-)36 155
ja majandamiskuludeks 20 869 eurot
Eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakohtadeks FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU
(-)71 650
640
Majandamiskuludeks on planeeritud 640 eurot
Põhikoolid
454 855 § 2. Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 320 eurot,
Laekvere Põhikool
249 627 küttetoetuse suuruseks 128 eurot, matusetoetuse suuruseks 64
Investeeringuteks on planeeritud 2 606 eurot, personalikuludeks eurot ning ranitsatoetuse suuruseks 32 eurot; põhikooli 5-tega
189 549 krooni (töötasudeks 140 073, erisoodustusteks lõpetajatele 32 eurot ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 16 eurot;
767 ja sotsiaal- makseteks 48 709 eurot) ja majandamiskuludeks eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 32 eurot, vanuses
57 472 eurot
85 ja 80 aastat 26 eurot ja vanuses 75 aastat 19 eurot.
Muuga Põhikool
205 228
Investeeringuteks on planeeritud 2 097 eurot, personalikuludeks §
3.
Isikliku
sõiduki
kasutamisel
ametisõitudeks
148 667 eurot (töötasudeks 109 647, erisoodustusteks 773 ja
kompenseerimise aluseks on planeeritud 0,20 eurot kilomeetri
sotsiaalmakseteks 38 247 eurot) ja majandamiskuludeks 54 464 kohta; haridusasutuste õppekoha tegevuskulu õpilase kohta on
eurot
planeeritud 74 eurot kuus.
Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks 50 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 50 000 eurot
§ 4. Toidupäeva maksumuseks kinnitatakse koolides kuni 77
Õpilasliin
40 260 eurosenti õpilastele ja lasteaias kuni 1,28 eurot lastele ning
Eraldistena on planeeritud 40 260 eurot
haridusasutuste personalile ja teistele toitlustatavatele 96
Ühisürituste korraldamiskulud
2 188 eurosenti.
Eraldistena on planeeritud 2 188 eurot
§ 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 640 eurot.

Teade!
Margit Halopi Õigusabi ja Konsultatsioon MTÜ pakub
juriidilisi teenuseid tsiviil- ja haldusasjades (nt lepingute
koostamine ja analüüs, tööõiguse küsimused, perekonnaõiguselatis, eestkoste, lahutus, abieluvara, laste hooldusõigus;
pärimisõigus (pärandi vastuvõtt ja pärandist loobumine,
korraldused surma puhuks); asjaõigus (kinnisvaraga seonduv),
äriõigus (ettevõtete asutamine, likvideerimine), haldusõigus (asjaajamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega jms).
Esmane konsultatsioon tasuta.
Asukoht Kastani 10, Rakvere.
Info ja registreerimine: tel 322 0030 ja 517 9278, e-post
mh.konsult@hot.ee

Jaanuarist on avatud nõustamiskeskkond
www.vastused.ee, kus vastavad inimeste küsimustele
professionaalsed nõuandjad
Asjatundjate vastused aitavad probleemile lahenduse
leida. Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus,
perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted,
lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne.
Nõu küsimine on tasuta ja anonüümne
Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste
lugemisel
Julgustame Teid oma probleemidele lahendusi otsima!
vastused.ee toimetus
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Laekvere Rahva Maja üritused
1. aprillil kell 12 Simuna kihelkonna XI eakate naljapäev.
Osa võtavad Rakke, Simuna ja Laekvere eakate klubid.
Mõnusat muusikat teeb Valdek Kilk.
Ühine naljapäeva eine.
Osavõtust teatada 28. märtsiks. Tel. 329 5335
3. aprill kell 12 Rahvaõpistu MIRRA LUX teabepäev.

OÜ SILMARÕÕM pakub võimalust
kontrollida nägemisteravust ja tellida
vastavalt sellele prille
Laekvere Tervisekeskuses
14. aprillil kella 10-st
Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40€
(100 EEK).

Tagasiside eelmisele loengule. Kindlasti ka midagi uut
Jelena Ilinalt. Võimalik osta tooteid.

Prillitellijale on kontroll TASUTA

10. aprill kell 12 Laekvere Külateater "Eedi" etendus
"Külarapsoodia "Väike-Maarja Rahvamajas.

Vastuvõtule on soovitav etteregistreerimine
telefonil 322 2370

10. aprill kell 17 Roela segakoori KONTSERT. Kaasa teeb
kvartett "SÄRA" Pääse 2 €

PAKUME

11. aprill kell 14 Pühadekaunistuste valmistamine. Juhendab
Rajja Hirvensalo Soomest

Prilliraamid:
*plastikraamid alates 15.90€ (248.90 EEK)
*metallraamid alates 41.90€ (655.60 EEK´)

12. aprill kell 16 noorte ohutusalane ring. Vaadatakse õppefilmi
Prilliklaasid:
„Vangla ennetustöö”
*Mineraalklaasid alates 26.90€
14. aprill kell17 noorte ohutusalane ring teema „Tule ja
(420.90 EEK)
veeohutusalane loominguvõistlus”
*Plastikklaasid kõvapinnaga alates 26.90€
*Plastikklaasid arvutikaitsega alates 39.90€
16. aprill külateater „Eedi” osavõtt maakondlikust
(624.30 EEK)
näitemängupäevast Sõmerul
*Õhendatud plastikklaas alates 59.90€
17. aprill kell 12 folklooripühapäev.
Viib läbi Aivi Õis
(937.20 EEK)
* Bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90€
21. aprill kell 19 Laekvere valla XII ISETEGEVUSPÄEV
(859.-EEK)
24. aprillil kell 9 Rahvaõpistu väljasõit Mustveesse.
Pensionäridele prillide tellimisel
Külastame Betaania kirikut.
hinnasoodustus -10%
Prillid saadame kahe nädala jooksul posti
27. aprill kell 17 noorte ohutusalane ring teema
teel.
„Keskkonnaohutus”
Postikulu maksame meie.
29. aprill kell 19.30 noorteüritus „Öine pidzaamapidu. (5. - 9.
klassi õpilastele)
30. aprill kell 7 Rahvaõpistu hooajalõpu väljasõit „PaideEestimaa süda” Osavõtust teatada 25. aprilliks telefonil 329
5335

Eduard Vilde "Mäeküla piimamees"

1. mail kell 14 Liliputtide tsirkus.Pääse lastele2€,
täiskasvanutele 3€

Sissepääs 2 € või 4 € vastavalt vanusele

11. aprillil kell 12 Inkotoa tarvikute müük
13. aprillil 10 - 12 uute riiete müük Kiviõlist.
Minu tänusõnad kuuluvad Teile,
armas Laekvere valla rahvas, kes
Riigikogu valimistel mulle oma
hääle usaldasid. Olen jätkuvalt
valmis meeldivateks kohtumisteks
Teie seltsis!
Vello Tafenau

Muuga mõisas
30. aprillil kell 16
Paide Huviteatri etendus

Lisainfo tel 329 4422

Teade!
Laekvere Vallavolikogu 22.03. 2011 otsusega algatati Muuga külas
Alekvere tee 1, Allee tee 2 ja Allee tee 6 kinnistutega piirneval maa
-alal detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on:
1. spordi-ja mänguväljakute rajamine.
2. puurkaevu juurde maa eraldamine ja sihtotstarbe määramine.
Detailplaneeringu ala ligikaudne pindala on 2,3 ha.
Tunnistati kehtetuks Laekvere Vallavolikogu 23.11.2010
otsus nr 49.
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Mingu teist mööda
tormid ja äikesed
Täitugu kõik teie soovid
nii suured kui väikesed
85

Ada Silvere
02.03.1926
Rahkla
Vallot Harjo
03.03.1919
Vassivere
Õie Merivald
05.03.1951
Paasvere
Ene Reikla
15.03.1951
Muuga
Nadežda Laur
22.03.1922
Moora
Uno Punder
22.03.1946
Laekvere
Heldur Lausvee
27.03.1946
Muuga
Karl Senkel
27.03.1922
Rajaküla
Maie Ehlvest
28.03.1941
Laekvere
Alide-Marie Kastan
31.03.1914
Arukse
Maie Aavoja
31.03.1951
Paasvere

92
60
60
89
65
65
89
70
97
60

Teen autoremonti ja
keevitustöid Moora
töökojas. Tel 515 7704

Korstnapühkija Aivar Needo puhastab
Laekvere vallas eramajade ja korterite
küttekoldeid 5; 6; 9. ja 10. mail!!
Registreerimine vallavalitsuse sekretäri
juures tel 322 2370 või e-postiga:
laekvere@laekvere.ee

Müüa toidukartulit
Piret ja Maret. Kilo hind
0,32 eurot. Tel 526
1797, Asta Maurus

Müüme saetud ja lõhutud küttepuid.
Mõõdud vastavalt tellija soovile Pakume
ka 3 m küttepuid (lepp, sanglepp, saar,
kask, haab, okaspuu) ning puitbriketti
Tel 501 3862

Müüa lõhutuid
küttepuid.
Tel 5554 6093

Eesti Erametsa OÜ ostab
metsakinnistuid.
Tel 507 2544

Müüa keemiavaba
toidukartulit ja
"seakartulit" Ando.
Hind kokkuleppel.
Laekvere alevik, Kaare
3, Lembit Kask.
Tel 5911 0079

Teade!
Muuga küla kanalisatsioonitorustike ja
reoveepuhasti rekonstrueerimise
ehitustööde teostamise töövõtulepingu
sõlmimine toimub
kolmapäeval 30 . märtsil kell 13.00
Laekvere Vallavalitsuses Salutaguse tee 2.

Olgu kerged, olgu
rasked ajad iga lapse sünd on
elujaatus!
Kadri Roosi ja Kristo
Üidiku perre Rahkla
külas sündis 18.
veebruaril 2011 tütar
ALIISE
Su kodu on nüüd seal,
kus linnutee see helendav rada,
kui sädelev kee...
Kairit Jõuram Rahklast
25.11.2009 – 25.02.2011
*

*
*
*
*
Jüri Uduste Moorast

25.11.1944 – 07.03.2011

Teade!
Seoses pingelise
eelarvega lõpetati
tänavate
valgustamine
Laekvere vallas 28.
märtsil 2011.
Uuesti lülitatakse
valgustus sisse
sügisel.

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: Agur Trükikoda. Trükiarv 750.
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

