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Emakene hea,
täna sul silitan pead
helluse ja hoole eest.
Õnne kogu südamest!
Ema, su pidupäev lillede kuul,
täna sind kallistab väike ja suur.

Maikuu teisel pühapäeval on emadepäev, mil peetakse meeles kõiki emasid ja väärtustatakse emade rolli ühiskonnas. Traditsioon pärineb USAst. Eestis tähistati seda päeva esmakordselt 1922. aastal Uderna koolis piduliku koosviibimisega, mille organiseeris Naiste
Karskusliit Helmi Mäelo algatusel. Üle-eestilisena tähistati seda päeva aasta hiljem, 3. juunil 1923. Emadepäeva tähistamine kogus populaarsust ja seda tähistati kuni 1940. aastani.
Uuesti hakati Eestis emadepäeva tähistama 1988. aastal.

Sinu kaunil päeval sulle
palju jaksu soovime,
tulevikus olgu ainult
rõõmu, päikest, õnne veel!

31. mai - 2. juuni XIII Laekvere Valla Päevad:
31. mai Veneveres
• kell 16.00 Laat
• kell 18.00 Vendade Johansonide kontsert
• kell 20.00 Simmann Kukerpillidega
• kell 01.00 VIDEO-RETRO-DISKO. DJ. Trax
1. juuni Muugas
• kell 10.00 Tänavakorvpalli turniir „Kossuäss“
1. juuni Laekveres
• Laekvere päevakeskuse korraldusel LASTEKAITSEPÄEV
• kell 11.30 rongkäik vallamaja eest
• kell 12.00 Lasteaia hoovis: elektriautod, näomaalingud, batuut, külla tuleb Väike MY
• kell 15.00 Kooli staadionil kogu perele: sumomaadlus. skyrunnerid, jalgpall hiidketside ja pamperpallidega
• Lisainfo telefonil 529 2336
1. juuni XIII Muuga Mõisa Päev
• kell 14.00 Estraadietendus „Kolmekesi paaris“. Peeter Kaljumäe ja
Meelis Sarv. (etendus 2,5 tundi, ühe vaheajaga)
• kell 16.30 Laekvere Valla laste sünnimedalite kätte andmine. Gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele vallavanema vastuvõtt
• KONTSERT ansamblilt „HÄÄLEMAA“
• kell 18.00 Rahvatantsutund
• kell 19.00 Kadrina Segakoori KONTSERT
• kell 21.00 Tantsuõhtu. Muusikat teeb Raen Väikene Elmari raadiost. Vahepausidel tantsivad Avinurme tantsijad Merle ja Reemo.
2. juuni Muugas
• kell 12.00 Võrkpalliturniir „Volleäss“.
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LAEKVERE RAHVA MAJA UUDISED

Kevad saabub sel aastal sügisel
Nii räägitakse. Rahva Maja kevad on
küll saabunud nii, nagu igal aastal-hooaja lõpuga. Kuigi ilmad pole veel teab
mis kiita, igatsevad isetegevuslased aiamaale ja lapsed õue. Rahva Majas jääb
aina vaiksemaks.
Pisike tagasivaade lõppevale hooajale.
Sügis tõi kaasa rõõmusõnumi algavast saaliremondist. Seega jäid ära sügisesed üritused, teatrid, kontserdid.
Ringiproovid siiski algasid kitsamates
tingimustes – fuajees. Maha sai peetud
ka esimene mälumängusari „Eesti
Mäng“, mille I vooru saime veel saalis korraldada, teised aga leidsid aset
fuajees. Mäng oli tore ja finaalist väljus
võitjana Andres Nurm, kes ka OÜ Artistonilt väärilise kingi sai.
Kindlasti tuleb sel sügisel „EEsti
Mäng“ II. Ootame sinna rohkelt osalejaid. Olgu märgitud, et selle hooaja I
mängus osales külalisena ka Virumaa
Teataja ajakirjanik Eva Klaas.
Noortetoa 10. sünnipäeva saime tähistada juba vast remonditud saalis.
Kena saal ei meelitanud kahjuks jõulupeole rohkem, kui mõnikümmend
inimest. Kahju, sest peo külaline Henrik
Normann näitas end hoopis teise külje
pealt, kui tavalisest teda oleme harjunud nägema. Need kes peol käisid, jäid
ka rahule.
Uus aasta tõi kaasa juubelipeod: kõigepealt Eesti Vabariigi ja Rahva Maja
juubel, siis eakate klubi juubel. Mõlemad peod olid meeldejäävad, rahvarohked ja juubelitele väärilised.
Külakosti teatrietenduste näol on
toonud nii kutselised teatrid, kui harrastusteatrid. Teater "Areena" etendus
"Krahh" ja Rakvere Teatri etendus "Elu
ja kuidas sellega toime tulla" olid erinevad-aga põnevad. Kahjuks publikut jällegi vaid pool saalitäit. Assikvere külateatri etendus "Roosid krahvinnale" oli
tõeliselt magus rosin, suure koosseisu,
huvitava lavakujunduse ja tõeliselt hea
lavastusega. Kahju vaid, et publikut oli
samapalju, kui näitlejaid laval.
Sügisel 11. hooaega alustanud "Rahvaõpistu" järg, "Nipikooslus", keskendus sel aastal elutarbelistele teemadele:
külas käis korstnapühkija, päästeameti
töötaja, loodusfotograaf. Viimane külaline oli aga Virumaa Teataja ajakirjanik

Eva Klaas, kes rääkis väga huvitavalt,
kuidas lood sünnivad ja ajalehte jõuavad. Küsimuse peale, kas ajakirjanik ka
kuulus on, vastas ta, et rohkem tuntakse teda ära maal, kui linnas. Kajastab ta
ju sündmusi Laekvere, Rakke ja VäikeMaarja vallast.
Nipikoosluse rahva kevadine väljasõit ootab veel ees. 18. mail teeme laevasõidu Tallinna lahel kuunariga „Kajsamoor“, külastame Lennusadamat ja
Kadriorgu.
Ka ringid jäävad suvepuhkusele.
Tantsurühmad peavad küll veel maikuugi harjutama, sest seenioritanturühma ootab ees Rakveres maakonna
Seenioritantsupidu. Ka saavad kõik
tantsurühmad kokku Muuga mõisapäeval tantsutunnis.
Noortetoas töötab teist kuud noor,
aga kindlasõnaline noortejuht Kai Õunapuu. Päris mitmeid toredaid üritusi on toimunud, plaanid tegevusteks
on tehtud aasta lõpuni. Ka said valmis
kirjutatud projektid raha taotluseteks,
mida ka vallavalitsus omapoolselt toetas. Kui palju plaanitust ka teostub, eks
see sõltugi peamiselt raha saamisest ja
noorte soovist kaasa lüüa. Nii püüame
koos vahepeal viltu vajunud noortetoarege taas teele tagasi saada. Eks sügis
näita, kuidas see meil õnnestub.
Ees on ootamas XIII Laekvere valla
päevad, kus erinevad MTÜ-d üritusi
korraldavad, loodatavasti tulevad need
huvitavad ja rahvarohked. Ka jaanipäevaks on külalised kutsutud ja kui selleks
ajaks soojaks ka läheb, on kõik väga
hästi.
Pärast suvepuhkust ja enne hooaja
algust on lootust, et Rahva Maja taas
remondimehed külastavad. Värskema
näo peaksid saama fuajee ja garderoobid.
Ja siis võibki juba hakata planeerima
uut, minu jaoks siin majas 15. kultuurihooaega. Tänan kõiki isetegevuslasi ja
ringijuhte, aga ka kõiki teisi, kes mõnikord Rahva Majast läbi astuvad, meeldiva hooaja ees. Soovin ilusat suveaega
ja mõtete kogumist, et sügisel taas jätkata.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

2. mai kell 11.00 Laekvere Rahva
Majas Lasteteater „Lepatriinu“ etendus
„Tahan, ei taha“. Pilet 2€.
3. mai kell 14.00 Laekvere Rahva Maja laste- ja noortetoas viktoriin
„Minu EEsti“ (5.-9.kl.).
10. mai kell 18.00 Laekvere Rahva Majas Laekvere Kooli emadepäeva
pidu.
10. mai kell 19.00 Laekvere Rahva
Majas DISKO noortele. DJ Tavey.
18. mai kell 7.30 Nipikoosluse väljasõit purjetusretkele kuunariga
„Kajsamoor“.
24. mai kell 13.00
Seeniortantsurühma osavõtt maakondlikust Seeniortantsupäevast Rakveres.
24. mai kell 21.00 – 25. mai kell 9.00
Laekvere Rahva Maja laste- ja noortetoas PIDŽAAMA PIDU.

31. mai - 2. juuni XIII Laekvere Valla Päevad:
31. mai Veneveres
kell 16.00 Laat
kell 18.00 Vendade Johansonide
kontsert
kell 20.00 Simmann Kukerpillidega
kell 01.00 VIDEO-RETRO-DISKO.
DJ. Trax
1. juuni Muugas
kell 10.00 Tänavakorvpalli turniir
"Kossuäss"
1. juuni Laekveres
Laekvere päevakeskuse korraldusel
LASTEKAITSEPÄEV
kell 11.30 rongkäik vallamaja eest
kell 12.00 Lasteaia hoovis: elektriautod, näomaalingud, batuut, külla tuleb
Väike MY
kell 15.00 Kooli staadionil kogu perele: sumomaadlus. skyrunnerid, jalgpall hiidketside ja pamperpallidega

Lisainfo telefonil 529 2336
1. juuni XIII Muuga Mõisa Päev
kell 14.00 Estraadietendus "Kolmekesi paaris". Peeter Kaljumäe ja Meelis
Sarv. (etendus 2,5 tundi, ühe vaheajaga)
kell 16.30 Laekvere vallas sündinud
lastele sünnimedalite kätteandmine.
Gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele vallavanema vastuvõtt.
KONTSERT ansamblilt „HÄÄLEMAA“
kell 18.00 Rahvatantsutund
kell 19.00 Kadrina Segakoori KONTSERT
kell 21.00 Tantsuõhtu. Muusikat
teeb Raen Väikene Elmari raadiost. Vahepausidel tantsivad Avinurme tantsijad Merle ja Reemo.
2. juuni Muugas
kell 12.00 Võrkpalliturniir „Volleäss“.

Klubi „Meenutus“ sai 25. aastaseks
Nutiring. Tegevust jätkub kõigile, kes
üle lahe Soomegi. On koguneKäesoleva aasta
huvi tunnevad.
nud hulganisti toredaid muljeid
märtsis tähisSiiski teeb murelikuks asjaolu, et
ja mälestusi.
tas eakate kluklubi tööst osavõtvate pensionäride arv
Rahvamajas toimuvast rahbi „Meenutus“
tasapisi väheneb. See on ka loomulik –
vaõpistust on klubi memmedoma 25. sünniinimesed ju vananevad ja väsivad. Nad
taadid olnud hoolsad osavõtjad.
päeva. Oli ilus
sooviksid nüüd juba mõnusalt saalis
Kohtusime seal nii tarkade kui
pidu, paljude
pealtvaatajte reas istuda.
kuulsate inimestega, kogusime
külaliste, sooOleks
ülimalt
nii uusi teadmisi
jade soovide ja
tore, kui tänaste
kui mitmesuguseid
lilledega.
noorte pensionärieluks vajalikke prakMeie klubi
de seas leiduks paltilisi oskusi. Kõik on
25 tegevusaasjusid, kes paneksid
olnud huvitav ja põtasse on mahklubi
tegemisele
nev.
tunud
palju
oma toetava õla alla
Põhilise osa klubi
huvitavat
ja
ja aitaksid senitehmoomitmekülgset Vaike Kivisep – I president tegevustest
tut edasi viia.
dustab isetegvus. Algas see
teegvust. Oleme loonud sõprussideEriti
vajaksid
koos klubi moodustamisemed mitmete eakate klubidega nii oma
täiendust
tantsuga, kui alustas tantmaakonnas
rühm ja ansambel.
simist
memmede
kui kaugemaMe soovime ja
ra hvat a nt su r ü h m
tes
Eestimaa
loodame, et meie
Ellu Leichteri käe all
piirkondades.
nii pikka aega tegutja üsna pea ka anVõimaluste piisambel õpetaja Ene Maire Tamm – sünnipäeva- senud klubi jääks
res toimuvad
edasi elujõuliseks ja
Kuusk juhendamivastastikused
torti lõikamas
tooks veel paljudel
sel. Aastate jooksul
külaskäigud ja
aastatel vaheldust ja rõõmuhetki eakate
on ringidele tulnud mitmesuühised ürituinimeste igapäevaellu.
gust lisa, muidugi on ka mõned
sed. Meie eksKlubi liikmete poolt soovin kõikidele
oma tegemise lõpetanud. Praekursiooniteed
valla pensionäridele kaunist kevadet ja
gu tegutsevad aga rõõmsalt edaon viinud easaabuvat sooja suve!
si nii tantsu- kui laulumemmed,
kaid nii Läänelahedat nalja nii publikule kui
Eesti saartele
Maire Tamm
tegijatele endile pakub estraadikui Setumaale.
klubi president
ring.
Koos
käivad
käsitööhuviliEelmisel suvel
Lea Kukner – II president
sed, võimlejad, uus ja põnev on
jõudsime juba

KOLLEKTIIVPUHKUS VALLAVALITSUSES 15.07 – 28.07.2013
Puhkused mais-juunis
vallavanem Aarne Laas:
majandusosakonna juhataja Andrus Läll:
pearaamatupidaja Kersti Altpere:
vanemraamatupidaja Helve Soon:
maakorraldaja Irina Kuhlbach:
lukksepp-majandustööline Hillar Pudel:

29. aprill – 10. mai 2013
13. mai – 23. mai 2013
27. mai – 2. juuni 2013
20. mai – 29. mai 2013
13. mai – 24. mai 2013
13. mai – 27. mai 2013

Mai 2013.a.
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 26. märts, 9. aprill, 23. aprill
Sotsiaalküsimused
• 1 isikuga sõlmiti sotsiaalpinna kasutamise leping kuni 1. aastaks;
• määrati toimetulekutoetus märtsikuus 22-le isikule kogusummas
2480,38 eurot ning aprillikuus 18-le
isikule kogusummas 27477,18 eurot;
• määrati 1-le isikule toetus ravimite
ostmise kulude katteks ja 2-le isikule
toetus prillide ostmise kulude katteks;
• määrati 4-le isikule muu ühekordne
toetus;
• nõustuti 1-le isikule SA Maarja Küla
õpilaskodu elamise teenuse osalise
katmisega ajavahemikus 01.01.2013
– 31.06.2013;
• määrati 1-le isikule hooldaja tähtajaga kuni 31.03.2016;
• otsustati peatada 1-le isikule peretoetuste ja sotsiaaltoetuste maksmine;
• otsustati esitada Viru Maakohtule
avaldus lapse perekonnast eraldamiseks esialge õiguskaitse kohaldamiseks ning vanemalt isikuhooldusõiguse ja varahooldusõiguse täielikuks äravõtmiseks;
• lõpetati 2-lepingut OÜ Kadrina
Hooldekoduga.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
• väljastati ehitusluba Kalmer Kaasikule üksikelamu püstitamiseks asukohaga Liivaku mü, Alekvere küla;
• väljastati Laekvere vallale, reg kood
75010803, projekteerimistingimused Laekvere-Moora kergliiklustee
projekteerimiseks;
• väljastati Eesti Energia Võrguehitus AS-le projekteerimistingimused
Laekvere vald, Arukse küla, Sivi Arukse alajaama F2 rekonstrueerimise projekti koostamiseks vastavalt
järgmiselt: – objekti asukoht Arukse
küla, Laekvere vald; – projekteerimistingimused on väljastatud Sivi
– Arukse 10/0,4 kV alajaama fiidri
F2 rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks;
• väljastati Eesti Energia Võrguehitus AS-le projekteerimistingimused
Laekvere vald, Rajaküla küla, 10kV
elektriliinide rekonstrueerimise projekti II0340 “Raja AJ F3 rek“ koostamiseks järgmiselt:
– objekti asukoht Rajaküla küla,
Laekvere vald; – projekteerimistingimused on väljastatud 10 kV elektriliinide rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks;

• kuulutati välja lihtmenetlusega hange “Laekvere-Moora kergliiklustee
projekteerimine“. Hankedokumendid nähtavad Laekvere valla kodulehel.
Moodustada hanke läbiviimiseks
komisjon järgmises koosseisus: Komisjoni esimees: Aarne Laas – vallavanem;
Komisjoni liikmed: Andrus Läll – majandusosakonna juhataja; Karin Tampere – vallasekretär; Irina Kuhlbachmaakorraldaja.
Eelarve ja vallavaraga seotud küsimused
• sõlmiti töövõtuleping Kaiferos OÜga Laekvere katlamaja kasutusest
maas oleva katla demontaažiks tingimusel, et töö hind on võrdne metalli hnnaga;
• otsustati kompenseerida 1 isiku
märtsikuu sõidukulud sõidupiletite
alusel seoses õppimisega huvikoolis
La Tormentita MTÜ;
• otsustati teha reservfondist eraldus
seoses 2 isiku laagrikulude osaliseks
katmiseks;
• otsustati teha vallavalitsuse reservfondist järgmised eraldused: – tegevusala 01112 vallavalitsus – kululiik
45 muud kulud täienduseks 120.00
eurot (Laekvere Vallavalitsusele
kuuluva hoone katuselt kukkunud
jää poolt tekitatud kahju hüvitamine); – tegevusala 08202 Laekvere
Rahva Maja – kululiik 5511 kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud täienduseks 360.00
eurot (Laekvere Vallavalitsusel kaasomandis oleva kinnistu Kesk tn 12
jagamine); nõustuti Laekvere valla
osalemisega Laekvere Rahva Maja
Noortetoa poolt algatatud projektides: – „Kaasaegse tehnikaga liikuvamaks, osavamaks”– projekti raames
soovitakse Laekvere Rahva Maja
Noortetuppa soetada täiendavaid
tehnilisi vahendeid vaba aja aktiivseks sisustamiseks. Projekt viiakse
läbi ajavahemikus 15.04.2013 –
10.06.2013. Projekti kogumaksumus
on 783.80 eurot, millest taotletav
summa on 394.80 eurot ja valla rahaliste kohustuste suurus on 389.00
eurot. – „Saa ilusaks, stiilseks, 5A2
(viisakaks)“– projekti raames soovitakse Laekvere Rahva Maja Noortetoas läbi viia ürituste sari, mis läbi
erinevate elukutsete tutvustamise
õpetab noortele, kuidas näha välja
ilus ja stiilne. Projekt viiakse läbi aja-

vahemikus 01.09.2013 – 30.11.2013.
Projekti kogumaksumus on 953.00
eurot, millest taotletav summa on
678 eurot ja valla rahaliste kohustuste suurus on 275 eurot. – „Suvelõpuseiklused Laekvere Pargis“-projekti
raames soovitakse Laekvere Rahva
Maja Noortetoa poolt läbi viia suve
lõppu tähistav üritus. Projekt viiakse läbi ajavahemikus 20.08.2013
–10.09.2013. Projekti kogumaksumus on 732 eurot, millest taotletav
summa on 436 eurot ja valla rahaliste kohustuste suurus on 296 eurot. – Projektitaotlused esitatakse
rahastamiseks Lääne-Viru maakonna Avatud Noortekeskuste projektikonkursile.
Personaliküsimused
• kinnitati vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide puhkuste ajakava;

•

•

•

•

•

•

•

Maaküsimused
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Venevere küla, Venevere-Sakssaare
tee, pindalaga 0,63 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Kaasiksaare küla, Venevere-Sakssaare tee, pindalaga 0,65 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L).
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Muuga küla, Tuuliku tee, pindalaga
0,21 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Paasvere küla, Paasvere-Adomäe
tee, pindalaga 1,01 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Paasvere küla, Paasvere-Adomäe
tee, pindalaga 1,26 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L).
esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu „Maa munitsipaliseerimisel katastriüksuse piiride, pindala
ja maksustamishinna kinnitamine,
sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine“;
nõustuti 7,25 ha suuruse Mooni katastriüksuse asukohaga Laekvere
alevik, Laekvere vald kasutusvaldusesse andmisega vastavalt katastriüksuse plaanile Osaühingule
Laekvere PM registrikood 10127865,

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi taotleda e-PRIAs!
Mai alguses jõuab kätte 2013. aasta
pindalatoetuste taotlusperiood ja seega
on taas käes viimane aeg hakata mõtlema pindalatoetuste taotlemise peale. Juba alates 2008. aastast on olnud
pindalatoetuste taotlejatel võimalik
toetustaotlus esitada e-PRIA portaali
vahendusel, kuid käesoleva aastani oli
poollooduslike koosluste hooldamise
toetuse taotlejatel vaja enda koosluste
kaardid Keskkonnaametiga kooskõlastada paberkujul ja seetõttu ei olnud
neil võimalik kõiki vajalikke vorme ePRIA kaudu esitada. Aprilli algusest on
e-PRIA kasutajatele avatud uus teenus
„Minu niidud“, mis on mõeldud just
poollooduslike koosluste alade aastaringseks haldamiseks ja elektrooniliseks kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.
PLK toetuse taotlemine muutus

mugavamaks
Nii käesolevaks aastaks valminud
teenus „Minu niidud“, kui e-PRIA teenus nimega „Minu põllud“ on avatud
aastaringselt ja seal on võimalik enda
maa-alasid digitaalselt e-PRIAsse joonistada kas või ööpäev läbi. Teenuste
ülesehitus ja loogika on sarnased. Kahe
teenuse erinevuseks ongi eelkõige see,
et kui muude pindalatoetuste puhul on
tarvis vaid põllud digitaalselt süsteemi
sisestada ja taotlusperioodil taotlusele lisada, siis poollooduslike koosluste
hooldamise toetuse (PLK) taotlemisel
tuleb taotlusalused alad enne toetuse
taotlemist kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. „Minu niidud“ teenuse
puhul ongi tegemist kahe ametkonna
ühise e-teenusega, kus kinnitamist vajavad alad jõuavad läbi e-teenuse automaatselt kooskõlastamisele ja need

on pärast kinnituse saamist võimalik
ka samast kohast taotlusele lisada. Uus
teenus muudab kindlasti PLK toetuse
taotlemise klientidele mugavamaks,
sest kaob ära vajadus paberitega mitme
ametkonna vahet käia.
Valmistuge taotlusperioodiks juba
praegu
Enda poollooduslike koosluste alasid on klientidel võimalik Keskkonnaametile kinnitamiseks saata alates 1.
aprillist ja alade e-PRIAsse joonistamine ning nende haldamine on võimalik
aastaringselt. Soovitame kindlasti tutvuda teenusega esimesel võimalusel
ja alustada nii PLK alade kui muude
toetustaotlusele lisatavate maa-alade
e-PRIAsse sissejoonistamisega juba
praegu. Kui teil on palju põlde, võtab
esimesel korral põldude joonistamine
kindlasti rohkem aega, kuid edaspidiseks jäävad põldude piirid e-PRIAsse
alles ning tulevatel aastatel piisab teil
vaid vahepeal tekkinud muudatuste
sisseviimisest.
Tutvuge kindlasti ka „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ teenuste videojuhenditega, mis juhatavad teid
samm-sammult läbi e-teenuse ja aitavad saada ülevaate teenusest juba
enne e-PRIAsse sisenemist. Juhendid

asukoht Laekvere alevik, Laekvere
vald, 46501 Lääne-Viru maakond)m,
kasutusvaldusesse antava maa sihtotstarve on maatulundusmaa;
• nõustuti
katastriüksuse
38101:002:1670, pindalaga 7,50 ha,
asukoht Laekvere alevik, Laekvere vald, jagamisega viieks eraldi
maaomandiks alljärgnevalt: – uue
nimega Külmapõllu katastriüksus
(pindala 13 495 m², sihtotstarve
maatulundusmaa), asukoht Laekvere alevik, Laekvere vald; – uue
nimega Külmaarumetsa katastriüksus (pindala 19 685 m², sihtotstarve
maatulundusmaa), asukoht Laekvere alevik, Laekvere vald;
– uue nimega Soojaaru katastriüksus
(pindala 10 230 m², sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Laekvere alevik,
Laekvere vald; – uue nimega Soojaarumetsa katastriüksus (pindala 2,53 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Laekvere alevik, Laekvere vald; –
nimega Külmaaru katastriüksus (pindala 6 219 m², sihtotstarve elamumaa),
asukoht Laekvere alevik, Laekvere vald;
• kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Rohu küla, Tänavääre tee, pindalaga
525 m², sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
• kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Paasvere küla, Pähklamäe tee, pindalaga 354 m², sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
• kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,

•

•

•

•

•
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Moora küla, Lilleoru tee, pindalaga
0,34 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Rahkla küla, Kadaka tee, pindalaga
0,22 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
kinnitati katastriüksus koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Kellavere küla, Kaasiku tee, pindalaga 0,14 ha, sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
nõustuti 8 790 m2 suuruse Ruudu
katastriüksuse, asukoht Salutaguse
küla, Laekvere vald, erastamisega
vastavalt katastriüksuste plaanile piirneva Sikkari kinnistu (kinnistu nr 3311231, katastritunnus
38101:004:0195) omanikule Osaühingule Artiston Kinnisvara (registrikood 10606620, asukoht Soola 8,
51013 Tartu), erastatava maa sihtotstarve on maatulundusmaa;
esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu „Laekvere Vallavolikogu
19.03.2013 otsuse nr 104 „Laekvere
valla territooriumil asuvate metsatee
osa sisaldavate tervikteede nimekirja kinnitamine“ osaline muutmine“;
esitati volikogule kinnitamiseks
otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.

Keskkonnaküsimused
• lubati 1-le isikule 30-50 l jäätmekoti
kasutust 01.05.2013 – 01.05.2016.

VOLIKOGU MATERJALID – 26. veebruar
• kinnitati otsus ”Laekvere valla territooriumil asuvate metsatee osa
sisaldavate tervikteede nimekirja
kinnitamine”
• võeti vastu määrus ”Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine”;
• võeti vastu määrus ”Laekvere Vallavalitsuse palgajuhend”;
• kinnitati otsus ”Projektis osalemine”

uue komisjoni esimehe valimisest.
MAK-i tegevusest. VIROL-i 2013. aasta
eelarve vastuvõtmisest. Omavalitsuste
osalemisest kergliiklusteede teemaplaneeringus.

Informatsioon
Kuulati Ain Suurkaevu sõnavõttu
Rakvere Haigla tegevustest, olevikust ja
tulevikust.
Aarne
Laas
rääkis
VIROL-i
15.03.2013 koosolekul räägitud teemadest – teede ehitusest Eestis, Haljala
viaduktist. Rakvere ringteed lähiajal ei
tule. Kirjandusauhinna väljaandmisest,
Kauni Kodu konkursi korraldamisest,

Ragn-Sellsi LääneVirumaa klientidel
muutus konteinerite
tühjenduspäev

on leitavad PRIA kodulehel aadressil
www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid ning
e-PRIAs vastava teenuse juures.
e-PRIA kasutamine
e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb teil esmalt saada e-PRIA kliendiks.
Eraisikul piisab selleks ID-kaardiga,
Mobiil-IDga või pangaparoolidega ePRIAsse sisse logimisest. Kohe kuvatakse teile e-PRIA kasutamise leping, mis
tuleb pärast läbilugemist lihtsalt kinnitada ja oletegi e-PRIA kasutaja.
Juriidilistel isikutel sõltub e-PRIA
kaudu lepingu sõlmimise võimalus sellest, kas lepingut sõlmida sooviv inimene on kantud äriregistri B kaardile või
mitte. e-PRIA kasutamise lepingu sõlmimise kohta leiate rohkem infot PRIA
kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/
ePRIA/Leping.
Kui soovite põldude joonistamisel
juhendamist, siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on
olemas kliendiarvutid ja meie töötajad
aitavad ning juhendavad teid.
Probleemide korral helistage PRIA
pindalatoetuste infotelefonil 7377 679
või pöörduge e-posti aadressil info@
pria.ee.
Head e-PRIA kasutamist!

1. aprillist muutus Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa maakonna klientidel veograafikutes teeninduse nädalapäev. Muudatus
tulenes logistilistest ümberkorraldustest
efektiivsemaks ja operatiivsemaks teenindamiseks.
„Seoses tühjenduspäeva muutusega
saatsime klientidele uued konteinerite
tühjendusgraafikud,“ ütles Merike Mägi
Ragn-Sellsi Ida regioonijuht „Kuna üldist veo sagedust ei muudetud võis
osadel klientidel tekkida olukord, kus
üleminekul uuele veograafikule jäi kahe
tühjenduse vaheline aeg kas kokkulepitud sagedusest lühemaks või pikemaks.
Palume kõiki kliente jälgida uusi tühjenduspäevi ja täname neid mõistva suhtumise eest.“
Kliendid saavad veograafikuid jälgida ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus
ning seda jooksvalt mitme kuu osas ette.
Ühtlasi saab iseteeninduskeskkonnas
näha arveid ja arvete ajalugu, muuta ja
täpsustada oma andmeid, saada infot
tegemata vedude kohta jms. Ragn-Sells
iseteeninduskeskkonda saab siseneda
nii ID-kaardiga kui Mobiili ID-ga.
Täiendava info saamiseks või küsimuste korral palume pöörduda RagnSellsi klienditeenindusse 15155
Keskkonnasõbralikult
Ragn-Sells AS
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Jutu- ja luulekonkurss
„Meie kiisul kriimud silmad“
tööd- jutte ja luuletusi lemmikloomaSimuna kihelkonnakoolide (Muuga
dest, tähtede õppimisest, õppimise vaPõhikool, Laekvere Põhikool, Simujalikkusest üldse.
na Kool, Salla Põhikool, Lahu Algkool,
2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraaRakke Gümnaasium) ühisüritusena toimatupäeval tegime Muuga mõisas konmus veebruaris-märtsis jutu- ja luulekursist kokkuvõtteid.
konkurss „Meie kiisul kriimud silmad“.
Noorima vanuserühma
2013. aasta on Eestis kuuvõitjaks osutus Salla kooli
lutatud kultuuripärandi aaspoiss Andro Turu luuletutaks.
sega „Meie kiisu“.
Selle aasta eesmärgiks
Keskmise vanuserühma
on teadvustada inimestele
võitjaks Muuga poiss Egert
kultuuripärandit ja vajadust
Veskilt luuletusega „Tarkus
seda ühiselt hoida, sest kulloodusest!“.
tuuripärand on meie identiVanemas
vanuserühteedi osa ja alus.
mas sai võitjaks Laekvere
Läbi aegade on eestlased
tüdruk Laura Tatkam luuoma teadvuses kandnud
rahvalaulu, V. Andersoni Ilmar Trull lugemas letusega „Kriimud silmad“.
võiduluuletust
Oma lustakat ja sõnapoolt üles kirjutatud luulemängulist loomingut käis tublidele kirtust „Meie kiisul kriimud silmad“ – nii
jutajatele tutvustamas Ilmar Trull ning
tekkis mõte korraldada jutu- ja luuleparimad kirjutajad said auhinnatud
konkurss just sellel teemal. Meie eesraamatutega.
märgiks oli selle luulepärandi hoidmine, selles sisalduva elutarkuse edasiMaarika Lausvee
kandmine.
Muuga Raamatukogu juhataja
Konkursile laekus 54 väga eriilmelist

Aprilli lõpp tõi meile toreda uudise: meie
kooli õpetaja Marje Tarto on kutsutud
emadepäeval presidendi vastuvõtule
Õpetaja Marje Tarto töötab Muuga Põhikoolis alates 1994. aastast. Ta on ise
kooli vilistlane ja pärit suurest perest.
Tema peres on viis last.
Vanem tütar Kati õpib Tartu Ülikoolis esimest aastat magistratuuris kirjandust.
Poeg Mati õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis mehhatroonikat ja töötab.
Tütar Kadri on omandanud rakendusliku kõrghariduse projektijuhtimises ja
töötab Suurbritannias. Tütar Mari õpib
Tallinna Tehnikakõrgkoolis geodeesiat
ning noorem tütar Triinu lõpetab kevadel Muuga Põhikooli 9. klassi.
Emana on Marje Tarto väga hoo-

litsev ja rahuarmastav. Kõik lapsed on
saanud tegeleda oma hobide ja huvidega. Mari tantsib rahvatantsu ansamblis
Savijalakesed, noorem tütar Triinu on
õpilasesinduse juht koolis ja otsib alles oma huviala , poeg Mati tegeleb isa
kõrval jahindusega. Neil kõigil on alati
olemas kodune tugi ja hoolivus.
Marje enda huvideks on aiandus ja
kudumine, vabal ajal loeb ja lahendab
ristsõnu, kui suure pere tegemiste kõrval õhtutundidel aega jääb. Tal on üks
lapselaps, kes saab sel kevadel aastaseks.
Agnes Maasild

Marje pere

Raamatukoguöö Muugas
Kolmanda õppeveerandi viimasel õhtul
kogunes Muuga raamatukogusse juba
neljandat korda seltskond raamatusõpru.
Enamasti oli tegemist kohaliku kooli õpilastega, kuid ka nende sõpradega

mujalt, kes olid huvitatud ööst raamatukogus.
Sel aastal rääkisime erinevate põlvkondade lemmikraamatutest. Tore oli
see, et päris mitmed lapsed haarasid
riiulist oma lemmikraamatu ja olid valmis seda teistele tutvustama.
Mängisime võistkondlikult kirjanduslikku bingomängu ja tähestikumängu.
Meisterdasime kauneid lillekimpe, mängisime lauamänge ja vaatasime filme. Toimeka öö lõpetasime pannkookide söömisega ning seejärel
läksid lapsed kevadist koolivaheaega veetma.
Tekst ja foto
Maarika Lausvee

Mai 2013.a.

Pildikesi Muuga kooli elust...
•
9. aprillil
käisime Rakveres
programmi „Tagasi kooli“ raames Swedbangas.
Meid võttis vastu kooli vilistlane
Talvi Gutmann (Suviste). Pangas toimusid 2 tundi: 1.-4.klassile ja 5.-9.
klassile teemal: “10 nõuannet lastele, kuidas oma rahaga mõistlikult
esimesed sammud astuda“. Lõõgastumas käisime AQVA ujulas;
• Kihelkonnakoolide
rahvastepalli
võistlustel 28. märtsil saavutas Muuga kooli 6.-9. klassi tüdrukute võistkond (Angela Buht, Kaisa Aasumets,
Deili Jaam, Kristi Mandel, Luisa
Lausvee, Merili Kaja, Dagmar Aasumets, Kairi Eigi) I koha;
• Samal võistlusel saavutas 1.-5. klassi võistkond (Marten Lausvee, Alex
Aasumets, Silver Tammsalu, Madli
Allikalt, Markus Kuhlbach, Hanno
Vahula, Marianne Viilveer ja Agne
Aasumets) III koha;
• 16. aprillil toimusid Muugas Simuna
kihelkonna koolide korvpallivõistlused, meie kooli võistkond saavutas
II koha. Tublid mängijad olid Riho
Reimann, Hanno Vahula, Egert Veskilt, Renee Reimann, Oliver Meltsas,

Robert Pikhof, Luisa Lausvee, Sten
Piirsalu;
• 12. aprillil toimus Rakveres liiklusviktoriin, millest võtsid osa kolme
maakonna – Järvamaa, Lääne- ja
Ida-Virumaa koolide 4 liikmelised
võistkonnad. Osales 58 võistkonda.
Meie kooli esindas 2 võistkonda.
II võistkond, kuhu kuulusid Sheryl
Hurt, Agne Aasumets, Egert Veskilt
ja Silver Tammsalu saavutas 4. koha
ja I võistkond koosseisus Mia Proover, Sandra Siling-Siland, Hanno
Vahula, Riho Reimann saavutasid 5.
koha;
• Juba mitu aastat koguneme jüripäeva hommikul kooliõuele jürihommiku jooksule. Jüripäeval on tujukad
ilmad, kunagi ei tea kuidas ilmaga
veab või ei vea. Tänavu saime jooksu
ilma vihmata tehtud. Parimad jooksjad olid Agne Aasumets, Markus
Müür, Mia Proover, Maris Kuhlbach,
Silver Tammsalu, Alex Aasumets,
Andres Tamm, Deili Jaam, Cris Siling-Siland, Kristi Mandel, Dagmar
Aasumets, Merili Kaja, Rainer Pikhoff. Toimus ka klasside vaheline
teatejooks, mille võitsid noorematest 3. klassi 1. võistkond ja vanematest 9. klass;

• Pärandiaasta üritused lähevad edasi. Otsustasime osaleda kultuurikrati
programmis. 8. mail tuleb meie lastele külla Virumaa Muuseumist Kaja
Visnapuu, kes räägib pärandist ja
selle kogumisest;
• Kooliaasta jooksul tutvustasid klassid nädala jooksul erinevaid maid.
Nädala idee oli tutvustada selle maa
kultuuri ja kombeid. Toimusid viktoriinid ja võistlused, vaadati filme,
tehti playbacki. Koolimenüü täienes huvitavate roogadega Itaaliast,
Soomest, Venemaalt, Rootsist ja Suurbritanniast. Kõik klassid olid oma
nädala huvitavalt planeerinud. Suur
tänu kõigile kes tegutsesid ja osa võtsid;
• Maikuus on tulemas veel mitmed
üritused: mõisakoolide teatrifestival
Tõstamaal, loodusepäev Tamsalus,
keemiaviktoriin Rakveres, kevadkontsert koolis, jalgratturi eksam 3.
klassile, ekskursioonid Rootsi, Saaremaale, Elistverre ja Jääajakeskusesse
Ülevaate tegi
direktor Agnes Maasild

PALUN ÄRA JÄTA MIND
Pöördun kõigi inimeste poole tõsise
palvega. Mõelge enne mitu korda järele, kui võtate endale armsa kassipoja
või kutsika. Inimesed, kellel on maal
suvekodud ning kui teate, et Teil ei ole
võimalik seda looma oma linnakodus
kusagile panna siis ärge võtke seda looma. Loom kasvab suuremaks ja suvi
saab läbi ning pahatihti jäetakse need
õnnetud loomakesed lihtsalt maha.
Loom on elusolend ja samasugune
pereliige nagu laps, ema, isa, vanaema
jne. Ei hülgaks ju keegi oma last kui ta
suureks kasvab?! Miks siis hüljata kaitsetut looma, kes on Teisse kiindunud ja
soovib ainult Teie veidikest tähelepanu,
hoolt ja armastust.
Arvan, et järgnevad read oleks vaja
hoolega läbi lugeda ning ligi pooled
nendest palvetest on lisaks koertele
ka kasside peas, rääkimata muudest
loomadest. Ärgem olgem nii julmad ja
südametud. Miks võtta loom, et ta pärast jääks koduta ning näljasena hulkuvaks loomakeseks. Loomad usaldavad
Meid, ärgem siis kuritarvitagem nende
usaldust. Hooligem loomadest nagu
hoolime iseendast ja oma lähedastest.
Hooligem loomadest nii, nagu nemad
hoolivad meist.
Peatselt hakkab kehtima uus Lemmikloomade pidamise eeskiri, millele
on lisatud juurde punkte ning mida

soovitan
kindlasti läbi
lugeda ning
endale need
selgeks teha.
Kõige uuema
punktina on
eeskirjale lisatud koduta
loomade toitmine ja eelkõige kortermajade juures. Samuti
kohustub uus
eeskiri koheselt teavitama vallavalitsust
koduta hulkuva looma leidmisel/märkamisel. Kui hakkate toitma hulkuvat
looma, hakkab loom Teie peale lootma
ka edaspidi. Sellisel juhul on uue lemmiklooma pidamise eeskirja kohaselt
edaspidi automaatselt looma omanik
isik, kes on looma toitma hakanud.
Nii mõneski kohas on probleeme
suure kassihulgaga, kes on hõivanud
ühismajade kõrvalhooneid. Toitmas
käib neid hoopis keegi kolmas isik, kes
ei ole tegelikult ei nende loomade ega
ka nende hoonetega vähimal määralgi
seotud. Sellisel juhul on korteriomanike kohustus keelata selline tegevus
nendele kuuluval territooriumil, või
vastasel juhul võib majaelanikke oodata väärt e o m e n e tlus, millega
k aa s n e v a d
s a n kt s i o o nid.
Nagu me
kõik teame

paljunevad kassid väga kiiresti ning
poegivad vähemalt 2-3 korda aastas.
Sellises olukorras, kus on koos suur
hulk erinevat sugu kasse, tekivadki suured kassikolooniad, kes hakkavad juba
majaelanike rahu häirima.
Kallid inimesed, mõelge enne kui
hakkate hulkuvaid loomi toitma, olete
koheselt selle looma omanik ning vastutate tema eest täiel määral. Antud
artikkel on mõeldud kõigile, kes plaanivad endale võtta lemmiklooma. Loom
ei ole mänguasi vaid elus hing – ärge
unustage seda.
Uus Kasside, koerte ja muude lemmikloomade eeskiri on kättesaadav valla kodulehel.
Hulkuvatest loomadest teavitage
koheselt Laekvere vallavalitsust tel 322
2370 või järelevalveinspektorit mobiiltelefonil 53 408 850.
(10 lemmiklooma palvet on pärit
juulikuu Eesti Jahimehest, artiklist «Sobiva jahikoera kutsika soetamine», autor Hans von Stackelberg)

LEMMIKLOOMADE 10 PALVET
1. Minu elu kestab umbes 10-15 aastat. Iga eemalolek Sinust on mulle kannatuseks! Arvesta sellega, enne kui Sa mu
endale võtad.
2. Anna mulle aega mõista, mida Sa minult nõuad!
3. Usalda mind – ma elan sellest!
4. Ära ole minu peale kunagi kaua pahane ega pane mind karistuseks kinni! Sinul on vaheldusrikas päevakava – minul
oled ainult Sina!
5. Räägi minuga. Ma ei mõista kõiki sõnu, aga seda paremini mõistan ma Sinu häält, millega sa minu poole pöördud.
6. Tea, et ma ei unusta iial, kuidas mind on koheldud!
7. Enne kui mind lööd, mõtle selle peale, et võiksin Su käe mõne hammustusega purustada, kuid seda siiski ei tee!
(koerad)
8. Enne kui Sa mind töö tegemisel kritiseerid või karistad, mõtle järele – võibolla teeb mulle häda sobimatu toit, valud
või juba kulunud süda.
9. Hoolitse minu eest, kui ma vananen – ka Sina jääd kord vanaks!
10. Käi ka raskel ajal minu kõrval. Kõik on minu jaoks kergem, kui Sina minuga oled – ka mu viimne teekond!

Mai 2013.a.
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Lõbusad noodid
18. aprilli pärastlõunal täitus Laekvere
Rahva Maja kaunite viisidega – toimus
järjekordne Simuna kihelkonna koolide
lauluvõistlus „Lõbusad noodid“.
29 laululast/noort Lahu, Salla, Simuna, Rakke, Muuga ja Laekvere koolidest oli kohale tulnud, et võistelda
kolmes vanusegrupis parima solisti
tiitlile. Võistlejaid oli hindama palutud
muusikaõpetajad Urve Tooming ja Terje Arro ning muusik Liisa Uukkivi, kelle
arvamuste kohaselt olid tublid kõik esinejad.
Esikoha vääriliseks hinnati 7.-9 aastastest laululastest Anette Klaasmägi
Laekvere koolist, kes esitas lustliku
laulu „Saladus“, teise koha saavutas
Carolin Ambos Lahu Algkoolist ning
kolmanda koha Andry Pent Simuna
koolist.
10.-12. aastastest lauljatest osutus
parimaks Sandra Ots Rakke Gümnaasiumist, kes laulis “Poriste põldude
laulu”, teisele kohale laulis end Merit
Männiste Laekvere koolist ning kol-

manda koha
medali
sai
kaela Kaupo
Pikhof Muuga koolist. Esile toodi selles vanusegrupis Simuna koolipoisi
Andris Pendi laulmine.
Vanimas vanuserühmas (13-16 a) tõi
laulu „Stairway To Heaven“ esitamine
Richard Sepajõele võidu, järgnesid
Anna-Liisa Nurm (mõlemad Laekvere koolist) ning Hanna-Liis Hiire Rakke Gümnaasiumist.
Publik valis oma lemmikuks AnnaLiisa Nurme.
Aitäh kõikidele lauljatele, nende
õpetajatele Eve Kuusele, Eve Põldmaale, Leelo Ambosele, Anne Pindrele ja
Rene Põllumaale toreda muusikalise
elamuse eest. Aitäh ka žüriile õiglase
hindamise eest ning Kultuurkapitali Lääne–Virumaa Ekspertgrupile, kes
toetas lauluvõistluse läbiviimist.
Tiia Lepp
Laekvere Põhikooli huvijuht

18. mail 2013 toimub Laekvere valla elanikelt ohtlike jäätmete,
kodumasinate, elektroonikaseadmete ja sõiduauto rehvide
vastuvõtmine
Kogumisauto peatub:
9.00 - 9.15
Venevere kaupluse
juures
9.25 - 9.45
Paasvere
endise
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 elamute
„Ants“ juures
12.25 - 13.00 Laekvere
ohtlike
jäätmete kogumispunkti juures

Kodutütarde laager toimus 25.01 –
26.01.2013 Jõhvis, Tammiku spordihoones. Laekverest osalesid Jane Siling-Siland, Merilin Siling-Siland, Andra Õun
ja Laura Leetberg.
Laagris oli väga tore. Laagris sai tõsta
järku, mängida erinevaid mänge.
Meil olid ka väga toredad juhendajad. Üritusel jagati parimatele ka nänni,
näiteks kodutütarde tasse ja taskulampe. Laagris pakuti väga maitsvat toitu

ning seltskond oli samuti tore.
Eriti meeldis meile mängida seltskonnamänge, kuna seal sai palju nalja.
Laagris said osaleda Alutaguse ringkonna kodutütred kui ka Kaitseliit. Kokku
oli meid koos juhendajatega umbes 60
ringis. Peale eestlaste oli seal ka venelasi. Laager oli väga tore ja sai väga palju
nalja ning uusi teadmisi.
Laura Leetberg ja Andra Õun

Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil
inimesed asuvad oma koduümbrust
korrastama, süüdatakse lõkked ja talvekorterisse viidud grillid tuuakse välja.
Lõkke tegemisel on, et tuleb täita kõiki
ohutusnõudeid: piirata lõkkease mittesüttiva pinnasega, hoida käepärast
esmased kustutusvahendid ning lõket
valvata. Järelevalveta jäetud kustutamata lõkkest saab sageli alguse ulatuslik kulu- või metsapõleng, mida päästjatel tuleb kustutada tunde, päevi või
halvemal juhul nädalaid.
Täiesti ohutut tule tegemist ei ole
olemas ning seetõttu tuleb alati valvas
olla ja hoida tulel silm peal. Ainult nii
saab õnnetuse juhtudes ise põlengu
kiirelt ära kustutada ning suurem kahju
jääb tekkimata.
Ohutu lõkke tegemine
Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte –
tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida
lõkkes põletada tohib.
Lõket tohib teha ainult nõrga tuulega ning ohutus kauguses metsast ja
hoonetest, sealhulgas kütte- või põlev-

Lihtmenetlusega hange
„Laekvere-Moora
kergliiklustee
projekteerimine”

Talvelaager

Vastu võetakse järgmisi ohtlike jäätmeid:
1. Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh
õlifiltrid ja -pakendid.
2. Värvi-, liimi- ja lakijäätmed,
lahustid, nende pakendid ning
nende ainetega määrdunud
töövahendid.
3. Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid.
4. Vanad akud.
5. Olmekeemiajäätmed.
6. Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted.
7. Elavhõbe.
8. Päevavalguslambid.
9. Patareid.

10. Tahmakassetid.
11. Teravad ja torkivad esemed.
12. Tundmatud ja eelpool nimetamata jäätmed.
Ära antavad kodumasinad ja elektroonikaseadmed peavad olema terved
s.t. lammutamata.
Jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras.
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla (st mitte tuua oma jäätmeid nt
eelmisel päeval kogumisauto seisukohta valmis).
INFO
Tel. 322 2374 või 504 6009
e-post: andrus.lall@laekvere.ee

Ida päästekeskus annab nõu, kuidas teha lõket ja
ohutult grillida

Võitjad. Foto Rita Pärn

Kodutütarde laager Jõhvis
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Laekvere Vallavalitsus kuulutas
välja lihtmenetlusega hanke
“Laekvere-Moora
kergliiklustee projekteerimine”.
Hankedokumendi saamiseks
peab pakkuja registreerima end
riigihankel osalemiseks, saates
vabas vormis taotluse
e-posti aadressile
andrus.lall@laekvere.ee.
Pakkumuste esitamise
tähtaeg 10.05.2013
Täpsem teave üleval ka Laekvere
valla kodulehel Uudiste all.

materjali
hoiukohtadest.
Lahtist
tuld
ei
tohi teha,
kui tuule kiirus
ületab 5,4
meetrit
sekundis.
O h u t u
kaugus
väikese,
alla meetrise läbimõõduga
lõkke puhul on vähemalt 8 meetrit hoonetest ja 10 meetrit metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta,
isegi mitte hetkeks, laske sel lõpuni põleda, kustutage veega või summutage
näiteks liivaga.

järelevalveta – see on tuleohutusnõuete
rikkumine, lõke ja grill tuleb enne lahkumist hoolikalt kustutada. Grillimisel
on nõutud kaugus hoonest eelvalmistatud söe puhul 2 meetrit, aga ise sütt
põletades 5 meetrit.
Lõkketegemise reegleid ja tuleohutusnõudeid tuleb kindlasti järgida
– nende rikkujat saab karistada kuni
800-eurose trahviga. Juriidilise isiku puhul on trahvisuuruseks isegi kuni 3200
eurot.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb
valvata ning loomulikult viimane kustutab tule!
Rohkem infot tuleohutusnõuete
kohta saate päästeala infotelefonilt
1524 või Päästeameti kodulehelt www.
rescue.ee/303.

Ohutu grillimine
Soojad kevadilmad on meelitanud
inimesed ka õue, et oma grillid taaskord üles seada. Liha grillides või näiteks kala suitsutades tuleb samuti tähelepanelik
olla,
et
lõbusast
ajaveetmisest
midagi
tõsisemat
välja
ei
kujune.
Põlevat grilli,
suitsuahju või lõket ei tohiks mitte
mingil
juhul jätta

Tel 339 1912 Mob 5330 8303

Merit Kaljus
Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päringud: Mob 533 08 795
press.ida@rescue.ee<mailto:press.
ida@rescue.ee

TEEME ÄRA 2013
TALGUPÄEV ROHU MÕISA PARGIS 18. MAIL kell 11.00
Teostame pargi hooldustöid kooskõlas pargis kehtiva kaitsekorraga.
Võimalusel kaasa võtta rehad, oksakäärid ja -lõikurid, töökindad.
Talgusupp kell 14.00
Meelelahutuslik osa kell 14.30 Lembit Uibo eestvõttel.
MTÜ Rohu Park
Info telefonil 5623 9087 või e-post: laine@lumisoft.ee
Külaselts Lilleke Rohus
Info telefonil 5804 1413, e-post: degrid.pudel@mail.ee
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Minu nimi on Kai
Õunapuu. Olen sündinud Rakveres ning
minu elukohaks on
olnud enamus minu
elust Laekvere.
Peale
Avinurme
Gümnaasiumi lõpetamist asusin õppima Tartu Ülikooli
sotsiaal- ja haridusteaduskonda eripedagoogikat. Hetkel olen ülikoolist
akadeemilisel puhkusel, et lisaks teoreetilistele teadmistele suurendada ka
väheke enam oma kogemuste pagasit.
Oma peamiseks hobiks ja huvialaks
pean hetkel zumbat. Alustasin zumbaga tegelemist juba Tartus elades ning
nüüd kodukohta naastes oli mul vaid
rõõm kuulda, et ka sedavõrd väikeses
kohas niivõrd äge treening olemas on.
Lisaks zumbale veedan palju aega ka
oma elukaaslase ning meie koera Min-

niga.
Miks just see töö?
Nagu ka eelnevalt mainitud, siis ülikoolis saab kuhjaga teoreetilisi teadmisi. Tundisn aga, et ülikoolist saadud
teadmiste kinnitamiseks oleks vajalik
ka praktika. Seega, mis oleks veel parem kui saada oma esimest suuremat
praktilist kogemust just oma kodukohas. Tundub, et saatus soosis mind ning
siin oli ka kohe tööpakkumine olemas –
haarasin härjal sarvist!
Mõtted/plaanid noortejuhina
Noortejuhina on ideid küllaga. Võimalik, et isegi liiga palju. Kuna tegemist
on vaid veel läbirääkimata ideedega,
siis väga midagi välja ei reklaamiks. Küll
aga esialgu olen võtnud endale plaani
siinsete noortega väheke enam tutvust
teha – mis on nende huvid? Mida nad
ootavad minult kui noortejuhilt?

Alates 2. maist AIP ja noortetuba
avatud uutel aegadel!
Laekvere Rahva Maja AIP ja
Noortetuba avatud
E 13.00 – 20.00
T 13.00 – 18.00
K 13.00 – 21.00
N 13.00 – 18.00
R 12.00 – 18.00
Laupäev ja pühapäev suletud!

Laglepesa OÜ
võtab vastu Teie peo- ja peielaua ning kulinaaria tellimused igal Teile sobival ajal.
Info telefonidel 526 3638
(Jaana) või 526 3884 (Karoliine)

Mai 2013.a.

Rattaretk “Kuidas elad, Pandivere?”

Järjekorras 24. rattaretk “Kuidas elad, Pandivere?” toimub 10.-12. mail 2013.
Retk algab ja lõppeb Tamsalus. Külastame Eesti selgeveelisemaid järvi, Pedja,
Loobu ja Valgejõe algusallikaid, vallutame Pandivere 4 kõrgemat tippu, tutvume Paeriigi ja Simuna meteoriidikraatiga. Täpsemalt vaata programmist.
Kolme päevaga läbime marsruudi
Tamsalu – Väike-Maarja – Ebavere –
Vao – Kiltsi – Rakke – Emumäe – Salla
– Simuna – Kellavere – Rohu raketibaas
– Eipri – Pandivere – Assamalla – Lasila – Pariisi – Neeruti – Udriku – Saksi –
Porkuni – Uudeküla.
Esimesel päeval on raja pikkus Tamsalust Emumäele 56 km, teisel päeval
läbime 79 km ja laager on Pariisis, kolmandal päeval jääb sõita 40 km, et jõu-

madega.

da ringiga tagasi Tamsallu. Kokku oleme kolmel päeval ratastel 175 km.
Rattaretkel tutvume kohaliku kultuurilooga ja huvitavate keskkonnatee-

SUVINE LAAGRIINFO
2013. aasta soodustuusikud on eraldatud Laagrijuhtide Nõukoja poolt
mitmetele noortelaagritele soodustuusikutega noorte vastuvõtmiseks 2013.
aasta laagrisuvel.
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt
2013. aasta eraldatud arvestuslik toetuse suurus laagripäeva kohta on 10,30
eurot.
See on toetus noortelaagri laagripäeva täismaksumusest, ülejäänud osa
tuusikust tuleb maksta kas kohalikul
omavalitsusel või lapsevanemal. Toetust eraldatakse 8 laagripäeva ulatuses.
Vähekindlustatud perede 7-15 aastastele lastele võimaldatakse soodustuusikuid osalemiseks ajavahemikus

12.08 – 19.08.
2013
Remniku
Noortelaagrisse.
Soodustuusikuid
Remniku
Noortelaagrisse
on meie valla
lastele 5.
TULE JA TEE
AVALDUS ning
laps saab veeta 8
imetoredat suvepäeva Remniku laagris koos teistega.
Avaldus laagris osalemiseks palun
esitada vallavalitsusele hiljemalt 10.
maiks 2013.

Info Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
tel 322 2376
5745 0313

Laste disko Päevakeskuses
Reedel 19. aprill toimus Laekvere Päevakeskuses taas kord laste disko, kuhu
olid oodatud kõik suuremad ja väiksemad tantsulõvid, kellel vanust kuni 7

eluaastat. Kes tuli koos emmega, kes
toodi ukseni, kuid pidulisi kogunes just
nii palju, et oli üheskoos tore aega veeta. Lauale pandi emmede poolt ühtteist
maitsvat pisipõnnidele.
Tegevust oli samuti: muusikat erinevale maitsele „Tibutantsust“, kuni
„Gangnam Style´ni“. Kõikidele soovijatele maaliti pähe näod (kõik soovisid, k.a ka mõned emmed). Sai ka ise
joonistada. Ka selleks puhuks olid va-

jalikud tarbed olemas. Kohal viibivad
emmed arutlesid päevakajaliste teemade üle ja juttu jätkus kauemaks. Kahju ainult, et ühtegi issit ei olnud, kuid
siinkohal võtab Päevakeskus kindlasti
edaspidi midagi ette!
Ütlus, „Algul ei saa vedama, pärast
enam pidama“, tundub, et peab ka paika mudilaste puhul. Nagu ikka, oldi
esialgu kohmetunud, tantsima keegi
ei kippunud ja liiguti rohkem mööda
seinaääri. Kuid õhtu lõppedes, oli nii
mõnigi lapsevanem hädas, kuna suud
vajusid kõverasse kohe, kui kojuminekust juttu tehti.
Neile, kes ise kohal ei viibinud, teame öelda, et lastele üritus meeldis.
Õhtu otsa nurgas istujaid ei näinud
ning ka nutmiseks ükski laps põhjust ei
leidnud. Kõigil oli väga tore. Pidulised
pidasid ennast hästi üleval ja käitusid
nii nagu ühele väiksele tublile diskolisele kohane. Leiti endale meelepärast
tegevust ja lubati kindlasti ka järgmine
kord kohal olla.
Seega, kallid lapsevanemad: kellel
vähegi aega ja võimalust oma võsukene

Taaskord prügist!

Kevadveed Veneveres

KOOLIDELE ERIPAKKUMINE!
Kooligrupi suurus alates 10 õpilasest
– õpetaja tasuta.
Iga 10 õpilase kohta ühele õpetajale
osalus tasuta. Grupi juhiks peab olema
õpetaja. Kui grupi suurus on näiteks
20 õpilast, siis teine gruppi saatev isik,
kes saab retkele tasuta võib olla lapsevanem (ei pea olema õpetaja). Koolide
pakkumine kehtib üldhariduskoolidele
kuni 12 klassini (k.a).
Täpsemalt saad lugeda rattaretke
kohta internetist aadressil: http://www.
rattaretked.ee/2013a-retk.html

Prügi ebaseaduslik ladestamine ning
võõrasse prügikasti toimetamise probleem on muutunud väga teravaks. Palju
on selliseid kodanikke, kes väidavad,
et neil prügi ei teki, samal ajal tekivad
metsa alla ning teepervedele prügihunnikud. Eriti on probleem kaaspurkide ja
pudelitega, mida tagastada ei saa, kuid
selleks on ometi olemas taarakonteinerid.
Kui prügi ei mahu oma konteinerisse siis on alati võimalik osta või rentida
suurem konteiner või leppida prügiveofirmaga kokku tihedam prügiveo
graafik. Samuti oleks soovitav prügi
sorteerida, kuna pakendid ja erinevad
mitteolmejäätmed võtavad palju ruumi
ja prügikast saab kiiresti täis. Karta on,

et jätkuva hinnatõusuga tõuseb varsti
ka olmeprügi äraveo eest tasutav hind.
Seega oleks mõistlik prügi sorteerida.
Samuti hakkab vallavalitsus järelevalvet
pidama ka nende inimeste üle, kes on
prügiveo firma poolt antud inkassosse ning nende prügivedu on peatatud.
Prügi tekib neil endiselt ja nad ongi kohustatud ära tõestama, kuidas nad oma
prügi käitlevad.
Suuri probleeme tekitab ka ehitusprahi lihtsalt loodusesse maha kallamine. Kas tõesti on raske võtta see prügi ja
viia selleks ettenähtud kohta. Inimesed
on valmis sõitma sadu kilomeetreid, et
see prügi kusagile metsa alla vedelema
jätta. Kas poleks siis targem ja odavam
see prügi viia prügilasse või jäätmejaa-

Päevakeskusesse toimetada, siis palun
tehke seda, sest Päevakeskusel on plaanis neidsamu üritusi edaspidigi korraldada ja lastele on seda väga (lugeda:

hädasti) vaja!
Meie omalt poolt lubame, et igav
neil ei hakka! Peale Päevakeskusest lahkumist on neil tubli annus positiivsust
juures ning samapalju energiat jätavad
nad sellel õhtul meile. Kas pole tore, kui
lapsuke õhtul rampväsinuna voodisse
heidab, endal mõnus muie näol?
Laekvere Päevakeskus

ma?!
Edaspidi karmistab vallavalitsus
oma tegevust. Ebaseadusliku prügi ladestamise eest saab määrata prügi ladestajale koheselt rahatrahvi kuni 400
euro ulatuses. Samuti hakkab see kehtima ka neile inimestele, kes oma prügi
võõrasse konteinerisse viivad.
Samas siit ka palve kõigile neile, kes
hoolivad keskkonnast enda ümber: kui
leiate metsas ladestatud prügi või on
Teil teada prügi ladestaja või märkate
sarnast tegevust, andke sellest koheselt
teada ka vallavalitsusele. E-post: laekvere@laekvere.ee, egle.ott@pandivere.
eu, või helistage tel. 5340 8850 järelevalveinspektor või Laekvere valla telefonile 322 2370.
Egle Ott
Laekvere valla järelevalveinspektor

Mai 2013.a.
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IX Emumäe jooks 25. mail 2013

Kevadmätas 2013 kutsub!

Emumäe jooks on Eesti esimene mäejooks, mille käigus joostakse ümber
Põhja-Eesti kõrgeima tipu – Emumäe.
Start põhidistantsidele – 10 ja 5,5 km
– antakse kell 13:00 Emumäe vaatetorni juures Rakke vallas Lääne-Virumaal.
Võistlejate registreerimine algab kell
11:00 ning numbrite väljastamine lõpeb kell 12:30.
5,5 km ring on avatud ka (kepi)käijatele. Tänavu on lisanudnud uus 2,5 km
distants kuni 12-aastastele lastele ning
toimuvad ka mudilaste jooksud (kuni
6-aastastele).
Jooksurajad kulgevad eelmisel aasta
rajatud ning jooksjatele väga põnevatel
ja väljakutset pakkuvatel radadel, kus
madalaima ja kõrgeima punkti kõrguste vahe on ca 50 meetrit. 10-kilomeetri
rajal on kaks, 5,5-kilomeetri rajal üks
joogipunkt. Jooksul on elektrooniline
ajavõtt.
Kõigil osalejatel tuleb mööduda
Emumäe vaatetornist, mis teeb jooksu
ka pealtvaatajatele atraktiivsemaks.
Emumäe jooks on kõigile eelregistreerujatele tasuta! Eelregistreerimine

Pühapäeval, 26. mail toimub Avinurme
Elulaadikeskuse juures kolmandat korda kevadlaat – Kevadmätas 2013.
Oodatud on kõik taimehuvilised, nii
ostma kui oma taimedega kauplema!
Kohapeal on võimalik soetada endale erinevaid taimi, alates lille-, maitse- ja amplitaimedest, lõpetades õuna
– pirnipuude ja ilupõõsastega.
Kevadmätta juurde on alati kuulunud ka võimalus ennast kohapeal aianduse vallas täiendada. Seekord on valmis oma teadmisi jagama sireliaretaja
Aavo Mägi, kelle aretatud propellerikujulised sireliõite sordid on kuulsad ka
kaugemal. Koolituse teemaks on seekord sirelid ja viinamarjad. Kõik huvilised on oodatud Avinurme head nõu ja

toimub veebilehel www.emumae.ee,
samuti triinupohlak@gmail.com (tel
522 3873).
Eelregistreerimine lõpeb 23. mail.
Juba kolmandat aastat toimub
Emumäe jooksuga samal ajal Emumäe laat. Laadaplats asub Emumäe
vaatetorni juures. Laadal pakutakse
juba alates keskpäevast käsitööd, keraamikat, aiasaadusi, talutoiduaineid
jpm ning seal saab ka keha kinnitada.
Oodatud on nii ostjad kui müüjad! Laada müüjatel palume kella 11ks kohal
olla ja hiljem autodega torni ümbruses
mitte liigelda. Täpsem info laada kohta
Aina (516 4683, emumagi@gmail.com).
Tasuta buss toob jooksjad-laadalised Rakkest, Simunast ja Kärust Emumäele ning viib peale üritust koju tagasi. Bussi väljumisajad: Rakke 11:00;
Simuna 11:15; Käru 11:30.
Emumäe jooksu korraldavad MTÜ
Emumäe, MTÜ Emumäe Arenduskeskus ja Spordiklubi Rakke.
Jookseme mäkke! Naudime loodust! Kohtume Emumäel!

soovitusi saama,
kohapeal võimalus ka sireli- ja viinamarjaistikuid
osta.
Iga aastaga on
aina populaarsemaks kujunenud
ja huvilisi juurde
võitnud ka rohevahetus. Vahetus,
kus on võimalus
mõne oma aias kasvanud ja liiga lopsakaks läinud taime istik või istikud mõne
kohapeal leitud huvitava taime vastu
vahetada, seda kõike ilma rahakotti taskust välja võtmata – taim – taime vastu.
Kevadmätta lahutamatuks osaks on
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ka kultuuriprogramm, kus mõeldud
kõigile, nii lastele kui vanaemadele –
vanaisadele.
Avinurme Elulaadikeskus
+372 5521331

MÄLUMÄNG VENEVERES
Juba neljandat aastat kogunevad mälumänguhuvilised oktoobrist aprillini
igal teisipäeval Venevere Seltsimajja,
et oma teadmisi kontrollida ja teistega
mõõtu võtta.

Esimestel mängudel osales umbes
kümme meeskonda ja nii on see jäänud

tänini. Kuigi osa seltskonnast on vahetunud, on siiski üle poole mängijatest
kõik need aastad meiega koos vastu pidanud. Esimestel mängudel osales vaid
oma valla rahvas, kuid pikkamisi on
mängijaid tulnud mujaltki – Rakverest,
Tartust ja naabervallast Avinurmest.
Juba kolmandat korda osales aprillis
toimuval hooaja lõpumängul ka VäikeMaarja-Tamsalu võistkond.
2012/2013 hooaja järjestus kujunes lõpuks selliseks:
1. Rakvere – Andres Pulver, Erkki
Leek, Jaanus Nurmoja ja Lennart Korbe
2. Algajad – Hille Meltsas, Ruth Abel,
Vaimar Abel
3. Põik 1 – Eve Kruusmaa, Hans
Maidla, Gunnar Vesiloo

4. M³ – Agnes Maasild, Maarika
Lausvee, Tanel Maasild
5. Perekond Pärs – Marin Pärs, Piret
Pärs, Priit Pärs
6. JK Puidutooted – Mona Kiik, Juho
Kiik, Joosep Kiik
7. Aarne ja co – Kersti Altpere, Karin
Tampere, Aarne Laas
8. Tolline laud – Kristel Nigul, Janno
Oja, Ragnar Oja
Alates eelmise aasta sügisest on kõik
küsimused, vastused ja tabelid ka Venevere kodulehel www.venevere.eu.
Oktoobri teisel teisipäeval ootame
kõiki vanu ja uusi huvilisi Veneverre
mälu mängima.

KIRJANDUSÕHTUD
Selle aasta jaanuarist aprillini toimus
Venevere Seltsimajas neli kirjandusõhtut-kohtumist erinevate kirjanikega.
Esimesed kolm viisime läbi Eesti Kultuurkapitali toetusel. Vaatajaid-kuulajaid oli üllatavalt palju.
Esimese õhtu külalisteks olid Kristiina Ehin ja tema muusikust abikaasa
Silver Sepp. Õues tormas ja sadas lund
ning need, kes koledat ilma trotsides
kohale olid tulnud said tõeliselt ilusa
elamuse osaliseks. Luuletused vaheldusid omapärastel pillidel esitatud
muusikaga. Ja kaasa laulda sai ka.
Järgmiseks esinejaks oli Contra, kelle humoorikad laulud-luuletused said
rahva kord suunurgast muigama, kord

rammi jälgides kuulsime
naerust rõkkama. Contra
sellest, kuidas läheb elu
oli ka see, kes tõi kohale
Baikali kallastel ning saikõige rohkem huvilisi – üle
me osa tema Supilinna
kaheksakümne inimese nii
mälestustest.
meilt kui mujalt.
Usun, et kõik, kes
Kolmanda õhtu külalinendest üritustest osa
seks oli teistega võrreldes
võtsid, jäid rahule. Tore
ehk veidi vähem tuntud
oli näha inimesi, kes seltRoy Strider koos oma kahe
simajja eriti tihti ei satu.
tiibeti mastifist sõbraga.
Aitäh kõigile osalejaRoy Strider jagas meiega
Olev Remsu
tele ja loodame, et edasoma nägemust sellest, kuipidigi taolisi üritusi korraldada õnnesdas Eestis võiks saada ökoriik ja kirjeltub.
das veidi oma Mongoolia reise.
Mongoolia ja mongolite uhkest ajaKristel Oja
loost rääkis meile ka selle kevade viimane külaline Olev Remsu. Slaidiprog-

Kulu põletamine ei ole lahendus

KOSSUÄSS
toimub
1. juunil 2013

11. SIMUNA – LAEKVERE RAHVAJOOKS ja
7. SIMUNA – LAEKVERE KÄIMISRETK
toimub 9. JUUNIL 2013
Start Laekvere kooli staadionil kell 12.00. Lõpp Simuna kooli staadionil
Distants 10 km
Kõigi osalejate vahel loositakse välja maastikujalgratas “TREK” RADEMARIST
Kõiki osalejaid autasustatakse diplomitega.
Vanuseklassid jooksjatele:
M1 – kuni 16 N1 – kuni 18
M2 – 17-29 N2 – 19-34
M3 – 30-44 N3 – ALATES 35
M4 – alates 45
Stardimaks: 5€ , 3€ noored.
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti kohapeal. Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 35 77
Peale põhijooksu lastejooksud kõige pisematele Simuna staadionil.
Buss stardipaika väljub Simunast 11.00
Pärast jooksu sõidab buss Simunast Laekverre.

kell 10.00 Muuga
välikorvpalliväljakul
Registreerimine
kohapeal lõpeb 9.45
Juhend:
Osavõtjad:
Võistkonnad 4-liikmelised, mängib
3. Mängitakse ühe mänguväljaku
poolel kuni 12 punktini, Streetball’i
reeglite järgi. Võistlussüsteem koostatakse vastavalt osavõtjate arvule.
Vanuseklassid:
M1 – kuni 17 aastased noormehed
M2 – 17 ja vanemad mehed
N – naised ja neiud
Osavõtutasu 5€ võistkond.
Registreerimine:
Saada osalemissoov e-mail’le:
sport@laekvere.ee
või helista telefonil 511 3577

Kevad on tasapisi saabumas, ergas
päike sulatab järkjärgult lume ja märkamatult on käes aeg tegeleda aia- ja
koristustöödega. Siin juures tuletab Ida
päästekeskus teile meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud.
237 metsa- ja maastikupõlengut
Virumaal
Möödunud aastal registreeriti Virumaal kokku 237 metsa- ja maastikupõlengut, millest pea enamus Ida-Virumaal. Ka ühe hoone tulekahju sai eelmisel aastal Virumaal alguse kulupõlengust. Õnneks ei saanud neis õnnetustes kannatada inimesed, kuid suurt
kahju kannatas loodus. Tuli hävitab
oma teel kõik elusorganismid - põleva
rohu sees hukkuvad putukad, konnad,
sisalikud ja pisiimetajad ning hävivad
nende pesad.
Loomulikult ei ole metsa- ja maastiku tulekahjude ainsaks põhjuseks
kulupõletamine, pinnas süttib ka hooletusest lõkke tegemisel, grillimisel või
ka kustutamata suitsukoni viskamisest
kuiva rohu sisse.
Olenemata põhjusest ootab kahju
tekitajat rahatrahv kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot).

Hooli loodusest ja tervisest
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna
trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute korral.
Selleks, et meie koduaia ümbrus ilus ja
korras oleks, saab kasutada palju paremaid lahendusi. Näiteks võib oma valdused niita juba sügisel või korraldada
sõpruskonnaga meeleolukas talgupäev!
Nende lisaväärtuseks on veel värskes
õhus viibimine ning füüsiline koormus.
Täiesti ohutut tuletegemist ei ole
olemas
Lahtise tulega ümber käies tuleb alati meeles pidada, et ei ole täiesti ohutut
viisi tule tegemisel, kuid järgides alltoodud nõudeid vähendate tuleõnnetuse
riski oluliselt.
• Tee tuli mittesüttivale aluspinnasele
• Lahtise tule läheduses ei tohi olla
süttivaid materjale
• Jälgi tuule kiirust ja suunda
• Hoia käepärast esmased tulekustutusvahendid (tuletekk, tulekustuti,
ämber veega vms)
Rohkem infot tuleohutusnõuete
kohta saate päästeala infotelefonilt
1524 või Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee
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Müüa maja (25 000 €):
Kissa-Varblase, Avanduse küla,
Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
katastritunnus 16101:001:0720,
maatulundusmaa 3,29 ha
•2 korrust, 3 tuba, üldpind 95m2
Ahjuküte, kuivkäimla majas ja õues,
vesi ja saun sees.Majja jäävad gaasipliit, pesumasin ja boiler.
Suur maakividest kõrvalhoone, kaevumaja, suveköök kamina ja suitsuahjuga, klaasist kasvuhoone.
Bussipeatusesse 100m, Simunasse ja
Rahklasse 5km., Laekveresse 9 km.

Simuna koguduses jumalateenistused pühapäeviti kell 14.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress: Allika
3, 46401 Simuna.
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell
12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga
võimalik kohtuda teistel aegadel.

Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka –
http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

Info telefonil 5803 4558
•••••••••••••••••••
Müüa turvatool Nania,
tüüp D9,0 -18KG, lubatud piir.
Hind 30 eurot.
Info telefonil 5837 8907
•••••••••••••••••••
Müüa 5-toaline renoveeritud korter.
Uksed-aknad vahetatud.
Korter asub Laekveres.
Info telefonil 5199 2146
•••••••••••••••••••
Müüa AKORDION
„Manfrini“ (96 bassi).
Info telefonil 506 8741
•••••••••••••••••••
Ostan varuosi lapsevanker Zekiwale.
Eesotsas vaja rattaid. Tulen ise
kohale või võtan vastu Laglepesas.
Info telefonil 526 3884 (Karoliine)
•••••••••••••••••••
Otsin meespartnerit rahvatantsuks, et
sügisel liituda tantsurühmaga.
Sobib eelneva kogemuseta.
526 3884 (Karoliine)
•••••••••••••••••••
Korstnapühkija AIVAR NEEDO
on vallas teenust osutamas
esmaspäevast – reedeni,
13.-17. mai 2013
Soovi korral pane ennast kirja
vallavalitsuse telefonil 322 2370
või e-postil: laekvere@laekvere.ee
•••••••••••••••••••
Kutsetunnistust omav
korstnapühkija teostab küttekollete
hooldust ja remonti.
Info telefonil 5695 5596 Peep
•••••••••••••••••••
Müüa töökorras
haagis MAZ Zubrjonok,
tent, tagavararatas,
allalastav tagaluuk, kehtiv ülevaatus.
Helista ja lepime hinnas kokku!
Info telefonil 5340 0006
•••••••••••••••••••
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus.
Info telefonil 5557 5294
•••••••••••••••••••
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm.
Okas-, sega- ja lehtpuu, märg ja kuiv.
Hinnad alates 30 €/rm.
Info telefonil 515 7741
•••••••••••••••••••
Anda rendile maamaja koos aiamaaga.
Saun ja vesi sees suure tee lähedal Rajaküla külas.
Info telefonil 527 0058
•••••••••••••••••••
Kollektsionäär ostab vanaraha,
münte, kopikaid, paberraha,
märke, marke, postkaarte.
Kojukutsed tasuta, hea hind,
korrektne asjaajamine.
Raha kohe!
Info telefonil 5665 5551
•••••••••••••••••••
KÜLAPÄEV Rohu pargis toimub
20. juulil 2013 algusega kell 12.00.
Info telefonil 5623 9087
või e-post: laine@lumisoft.ee
Lisainfo Degrid Pudel
telefon 5804 1413
e-post: degrid.pudel@mail.ee
•••••••••••••••••••
Palun, kas kellelgi on ära anda nurgadiivan või tavaline diivan. (võiks olla
enam-vähem korralik).
Kontakt: 53496195

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI!

MAI
65
75
80
81

82
84
85
86
89

Leib ja lilled need olgu Su laual,
õnn ja lootus need olgu Su toas.
Tervis ja rõõm need olgu Su peres,
rahu ja üksmeel lisaks veel!

Endla Nikolainen
Urve Küla
Vilma Benga
Elvi Harjo
Silvi Kasak
Kalle Aru
Endel Väljaots
Olga Lepp
Uno Kaja
Milda-Anette Tieck
Linda Õunapuu

13. mai
8. mai
16. mai
15. mai
16. mai
16. mai
9. mai
20. mai
18. mai
25. mai
26. mai

Ilistvere
Laekvere
Muuga
Sirevere
Rohu
Rahkla
Venevere
Laekvere
Rajaküla
Rajaküla
Venevere

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!

Pea astumas teel, kaks jalga nii väikest
kaks tillukest kätt pea haaramas päikest.
Jääb emale, isale, mure ja lootus
ja rõõm, mis mured kustutab sootuks.

ATS KARU 4. märts, Laekvere
ema Anneli Kannel, isa Andrus Karu
HEGON VESKIS 19. märts, Muuga
ema Kadi Lehtme, isa Heigo Veskis
ANDREAS REBANE 2. aprill, Moora
ema Annika Eelma, isa Andres Rebane

Piiri Hambaravi Torma hambaravi kabinet

Torma Kesk 1 1 korrus
Teisipäev 9.00 – 15.00
Hammaste proteesimine, hambaravi, hammaste eemaldamine.
Visiiditasu ei võeta
Kolmapäev 9.00 – 15.00
Hammaskonna kontroll tasuta
täiskasvanute ja laste hambaravi, hammaste eemaldamine,
igemete ravi, esteetilised protseduurid
(hammaste valgendus, pastapuhastus, hambakaunistused)
Hambaarst Dr. Rehi
Tasuta hambaravi lastele kuni 19. eluaastani. Hambakaunistused lastele
Hambaproteesidele 20% allahindlus
Kõigile vanadus- ja töövõimetuspensionäridele proteeside riiklik hüvitis 255.65
Info ja registreerumine iga päev telefonil 773 4366

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada …

MÄLESTAME
Maie Rajamets
Gertta Hünninen
Silvi Arro

15.03.1937 – 17.03.2013 Paasverest
10.05.1929 – 15.04.2013 Rahklast
14.07.1947 – 28.04.2013 Rohust

