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Naistepäev – 8. märts
Naistepäev on erakordselt kummalise saatusega päev, mida riikliku tähtpäeva või koguni riigipühana pühitseti
peaaegu kogu nõukogude aja vältel.
Ametlikult tähendas see koosviibimisi
töökohtades ja pidu pereringis. East ja
staatusest sõltumata kingiti naistele ja
tüdrukutele lilli. Nagu vanade kevadtalviste naistepühade puhul, oli ideaaliks, et naiste töö teevad sel päeval mehed. Osteti torti ja pakuti kooke. Üsna
lahutamatult kuulus selle päeva juurde
ka pidulik jook.
Emakeelepäev – 14. märts
Eesti keele ja kultuuri päeva hakati esimese eesti luuletaja Kristjan Jaak
Petersoni sünniaastapäeval tähistama
1996. aastal. Selle päeva tähistamise
mõtte algataja oli Sondas elav kooliõpetaja ja keelemees Meinhard Laks. 1999.
aastal kuulutati emakeelepäev riiklikuks pühaks. Sel päeval korraldatakse
teemakohaseid üritusi kogu Eestis, eelkõige koolides ja kultuuriasutustes.
Käädripäev (käändrepäev, kärdlapäev, käärdlipäev), ka ussiliikumise
päev – 17. märts
Tähistati Lätiga kokkupuutealal Lõuna-Eestis, kus ta asendab sealkandis
tundmatut madisepäeva. Kirikukalendris on see püha Gertrudi surmapäev.
Väga oluline oli käädripäeval usside ja
putukate tõrjumine, milleks tuli lõnga
kerida (ussid on keras).
• Töökeelud
Ei tohtinud külvata, pesu pesta ega
pead kammida.
• Loodus
Karu keerab end käpuli, putukatel ja
ussidel tuleb elu sisse, siga hakkab end
ise toitma.
Patrikupäev – 17. märts
Püha Patricku päeva on eestlased
hakanud tähistama 1980. aastatel linnades iiri muusika ja kultuuri tõusulainega, hiljem ka seoses iiri pubide asutamisega. Päeva tähistatakse muusika
kuulamise ja õllejoomisega, eelistatud
on Iirimaa õlled. Õnn ootab ees neid,
kes kannavad ristikheinalehe kujutisega märke ja rohelist värvi rõivaid – siis
pole kaaskodanikel õigust neid näpis-

tada.
Maarjapäev, ka paastumaarjapäev,
punamaarjapäev, kapsamaarjapäev –
25. märts
Üks tähtsamaid kevadtalviseid pühi,
mille juures on olulisemad järgmised
jooned ja nimetused: kevade alguspäev,
naistepüha, ebaõnne metsiku viimise
jm kommetega tõrjumine, kapsapüha,
maagilise edu meelitamise püha.
Kirikukalendris tähistatakse Maarja
paastumispüha, millega ta alustas pärast seda, kui peaingel Gaabriel teatas
talle lapsest.
Maarjapäeva kui ‘naiste väe’ püha
on 1990. aastatel pühitsetud asutustes
ja kõrgkoolides lauludega päikest tervitades, saunas käies ja puna maitstes.
19. sajandil ja varem lubati tüdrukud
maarjapäevast välja (aita) magama ja
lisandus keskhommikune söögikord.
Üldiselt käidi sel päeval veel kõrtsis
teenijaid ja karjuseid kauplemas. Kui
karjus oli juba peres olemas, tuli sellele
pakkuda paremaid roogi.
Maarjapäevaks tuli lõpetada talvised
naistetööd kangaste kudumine ja ketramine. Olulised oli mitmed maagilise
taustaga kombed ja riitused: põllule tuli
viia koorem sõnnikut (see tagas mõjukuse ka järgmistele koormatele, põllu
viljakuse ja kahjurite vähesuse), liigutati viljaseemet, kiiguti rehe all viljaõnne.
• Töökeelud
Maarjapäeval ja sellest alates oli rangelt keelatud õhtune tule valgel käsitöö
tegemine, et vältida orase kahjustamist.
Keelatud olid naiste käsitööd, nõelumine ja kudumine, samuti sõelumine, pea
kammimine, põranda pühkimine.
• Rituaalsed toidud
Maarjapuna (punaseks värvitud õlu,
viin, vein, mahl), punased marjad. Ülepannikoogid. Karask. Ida- ja Kagu-Eestis kuivatatud kala ja haug.
• Ennustamine
Kõige tuntum on olnud maarjapäeval seakontidega ennustamine. Need
asetati põrandale ja pandi kokkuleppeliselt igale kondile tüdruku nimi. Kelle
nimega kondi tuppa lastud koer esimesena haaras, see tüdruk sai esimesena
mehele.

„MAALE ELAMA“ mess toimub
sel aastal Tartus
Eelmisel aastal rohkelt meedia tähelepanu ja kõlapinda saanud algatus
“Maale elama” jätkub ka 2014. aastal.
„MAALE ELAMA“ MESS toimub sel
aastal 26. aprillil Tartus Turu tänava
spordihoones. Kutsume üles kogukondi üle kogu Eesti tutvustama end väärt
elukeskkonnana nii messil kui ka kodulehel www.maale-elama.ee.
2012 aastal alguse saanud „Maale
elama“ kampaania on toetanud paljude eestimaalaste soovi linnast maale
kolida. Algatuse mõjul on endale maale
elukoha soetanud üle 40 pere ja üle 100
inimese. Maal elamise kuvand on muutunud oluliselt positiivsemaks.
Kodanikualgatuse „Maale elama“
eesmärgiks on tõsta teadlikkust maal

elamise suhtes, muuta ühiskonna hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu
soodustada linnast maale elama asumise trendi.
Lisainfo: www.maale-elama.ee
Ivika Nõgel
Korraldusmeeskonna koordinaator,
MTÜ Partnerlus
5115914, ivika@vaa.ee
Meel Valk
Korraldusmeeskonna liige, Värska
kogukonna eestvedaja
53463610, meel@verska.ee
Margus Timmo
Korraldusmeeskonna liige, Setomaa
Valdade Liidu juht
56222886, timmo@kagureis.ee

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Laglepesa OÜ
Avatud: E-R 11.30- 14.30
Päevaseks toitlustuseks
Avatud igal Teile sobival ajal:
Kulinaaria tellimusteks
ja peo- ja peielaudadeks.
Nüüd on võimalik tellida ka
Käsitöö trühvleid ja täidisega
šokolaadi kompvekke.
Jaana 5263638
Karoliine 5263884

KAHEKSA SOODUSTUUSIKUT REMNIKU
NOORTELAAGRISSE 11. – 18. august 2014
Laager on mõeldud 7.-14. aasta
vanustele noortele.
Lapsevanem, tule ja tee avaldus hiljemalt 1. maiks ning laps
saab veeta 8 imetoredat suvepäeva Remniku Noortelaagris
koos teistega.

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt 2014. aastaks eraldatud arvestuslik toetuse suurus laagripäeva kohta on 10,40
eurot ja ülejäänud summa 8,60
eurot tasub vald. Laagripäeva
täishind ühe päeva eest on 19

eurot.
Täpsem info,
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
322 2376
5745 0313
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 21. jaanuar, 24. jaanuar, 4. veebruar, 20. veebruar, 4. märts
Sotsiaalküsimused
• määrati toimetulekutoetus jaanuaris 21-le isikule kogusummas 3431,19
eurot, veebruaris 24-le isikule kogusummas 3941,66 eurot;
• määrati õpilaskodu kohatasu katmiseks toetus 4-le õpilasele;
• määrati koolitoidu maksumuse
kompenseerimiseks toetus 1-le õpilasele;
• määrati lasteaia kohatasu katmiseks toetus 4-le lapsele;
• määrati küttepuude toetus 5-le isikule;
• määrati ravimite kulude katmiseks
toetus 2-le isikule;
• määrati muu ühekordne toetus
4-le perele;
• keelduti sotsiaaltoetuse eraldamisest 4-le isikule;
• suunati hooldekodudesse 2 isikut;
• nõustuti hooldajatoetuse maksmisega 2-le isikule;
• määrati ühele perele tugiisik;
• esitati avaldus maakohtule eestkoste seadmise pikendamiseks täisealisele isikule;
• anti kasutada 1-le isikule sotsiaalpind asukohaga Vassivere põik 4-13,
Laekvere alevik alates 01.03.2014 –
31.12.2014.
• lõpetati OÜ Pandivere Pansioni ning Laekvere Vallavalitsuse vahel
06.02.2014 sõlmitud hooldusleping.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
• riigihanke Laekvere valla asulate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide
projekteerimis-ehitustööd“ tunnistati
edukaks kvalifitseeritud ja vastavaks
tunnistatud pakkumustest kõige madalama maksumusega Viimsi Keevitus
AS (registrikood 10041320) pakkumus
maksumusega 1 133 130,00 EUR, millele lisandub käibemaks;
• tühistati 24. jaanuari 2014 korralduse nr 22 „Hanketulemuste kinnitamine“ punktis 2 VALMAP GRUPP AS
(registrikood 10251602) kohta tehtud
otsus, mille kohaselt pakkujat ei kvalifitseeritud puuduva tegevusloa tõttu;

• kvalifitseeriti VALMAP GRUPP AS,
kes on täitnud kõik hankemenetluses
esitatud
kvalifitseerimistingimused
ja esitanud kõik nende täitmise tõendamiseks nõutud dokumendid ning
tunnistati tema pakkumus riigihankes
„Laekvere valla asulate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisehitustööd“ (nr 147946) vastavaks;
• sõlmiti töövõtuleping FIE Aare
Traks (reg 11720424), Soosaare talu,
Emumäe küla, Rakke vald, sotsiaalkorteri (aadressil Vassivere põik 4-13
Laekvere alevik) remondiprojekti koostamiseks summas 1368 eurot koos käibemaksuga;
• kiideti heaks Salutaguse külas Maire kinnistule katastritunnus
38101:003:0343 heitveerajatise (ehitisregistri kood 220689529) paigaldamise
projekti aruanne;
Avalik kord, vallavaraga seotud küsimused
• kehtestati Laekvere lasteaiale 2
hooajalist tegutsemisperioodi:
2. jaanuar kuni 22. juuni;
1. august kuni 21. detsember.
• Kehtestati Laekvere Lasteaia päevane lahtiolekuaeg tööpäeviti kella
7.30-st kuni 17.30-ni;
• kinnitati Laekvere Rahva Maja tasuliste teenuste hinnakiri järgmiselt:
(1) Ruumide üürimine:
1) professionaalseteks teatri- või
kontserdietendusteks 15% müüdud
pääsmete summast.
2) nõupidamisteks, seminarideks,
müükideks ja muudeks taolisteks ettevõtmisteks:
2.1) fuajee või salong 4 eurot/tund;
2.2) suur saal 10 eurot/tund;
2.3) garderoob, laste- ja noortetuba,
eakate tuba 1 euro/tund või 4 eurot/
päev.
(2) Koopiamasinal paljunduse tegemine:
1) formaat A4 0,15 eurot/leht;
2) formaat A3 0,20 eurot/leht.
(3) Avalikus internetipunktis printimine 0,10 eurot/leht.

Valla ametiasutused, vallavalitsuse
hallatavad asutused ja vallas registreeritud mittetulundusühingud saavad
Laekvere Rahva Maja ruume kasutada
tasuta.
• tööks ettenähtud prillide maksumuse osaline hüvitamine 1-le töötajale;
• koostöös bussiettevõtetega AS GoBus ja M.K.Reis-X OÜ, väljastati tasuta
sõidu tõendid 2-le õpilasele;
• Riigikogu valimise seaduse alusel
moodustati Laekvere vallas valimisringkonnas nr 1 kolm valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 hääletusruumide asukohaga Laekvere Rahva
Majas (Kesk tn 12, Laekvere alevik) ja
mille piiridesse kuuluvad: Kellavere
küla, Laekvere alevik, Moora küla, Padu
küla, Rahkla küla, Rohu küla, Salutaguse küla, Sirevere küla, Sootaguse küla ja
Vassivere küla;
2) valimisjaoskond nr 2 hääletamisruumide asukohaga Muuga Spordihoones (Alekvere tee 1, Muuga küla) ja mille piiridesse kuuluvad: Alekvere küla,
Muuga küla, Paasvere küla ja Rajaküla
küla;
3) valimisjaoskond nr 3 hääletamisruumide asukohaga Venevere Seltsimajas (Venevere küla) ja mille piiridesse kuuluvad: Arukse küla, Ilistvere
küla, Kaasiksaare küla, Luusika küla ja
Venevere küla.
Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset
jaoskonda ning selles valimisjaoskonnas saavad hääletada ka need valijad,
kelle elukoha andmed Laekvere vallas
on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega.
• anti üürile alates 01. märtsist 2014
määramata ajaks 2-toaline keskküttega
korter üldpinnaga 45,9 m2, asukohaga
Vassivere põik 3-8, Laekvere alevik
• saata välislähetusse 17.0319.03.2014 Vene Föderatsiooni Pihkva
oblastisse Strugi Krasnõje rajooni Lääne-Viru Maavalitsuse poolt korraldatavale kultuuri-, spordi- ja sotsiaalpoliitika valdkonna visiidile, vallavanem

Aarne Laasi. Visiidi eesmärgiks on luua
vastastikku kasulikke koostöökontakte
Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi
ning kohalike omavalitsuste vahel kultuuri-, spordi- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, samuti valmistada ette piiriüleseid koostöö- ja koolitusprojekte EestiVene programmi raames.

küla, Kuivati ringtee, pindalaga 947 m²,
sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
• katastriüksus koha-aadressiga
Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Rahkla
küla, Toomaste tee, pindalaga 827 m²,
sihtotstarbega transpordimaa (007;L);
•
nõustuti
katastriüksuse
38101:002:0184, pindalaga 16,71 ha,

Keskkonnaküsimused
• loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 2 isikut.

kohustub kinnisasja omanikule tehnorajatise talumise kohustuse eest tasu
maksma vastavalt seadusele; 1.5 tehnorajatise omanik kohustub: 1.5.1 pärast
isikliku kasutusõiguse eseme valmimist
heakorrastama isikliku kasutusõiguse
ala ning taastama ümbritseval alal oma
kulul tööde alustamisele eelnenud olukorra, kui ei lepita teisiti kokku kinnisasja omanikuga ning iga liiki hooldus-,
remondi- ja rekonstrueerimistööde lõpetamisel omal kulul taastama tööde
alustamisele eelnenud olukorra; 1.5.2
teavitama kinnisasja omanikku tehtavate plaaniliste hooldus- ja remonttööde teostamisest ette 5 tööpäeva; 1.5.3
isikliku kasutusõiguse eseme avarii viivitamatult likvideerima ja rakendama

abinõud kahju tekitamise vältimiseks;
1.5.4 tasuma kõik isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud.
• moodustati valla põhimääruse
muutmise vajaduse väljaselgitamiseks
ning vajadusel vastava eelnõu väljatöötamiseks volikogu ajutine komisjon
järgmises koosseisus: esimees Margit
Halop, aseesimees Eerik Lumiste, liige
Karin Tampere;
• otsustati mitte vastu võtta vallavalitsuse poolt esitatud volikogu määruse
eelnõu ”Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine” vastavalt häältega: 1 volikogu liige vastuvõtmise poolt; 6 vastu
ja 4 erapooletud;
• 25.02.2104 volikogu luges vallavalitsuse poolt esitatud määruse eelnõu

”Laekvere valla 2014. aasta eelarve” II
lugemine läbituks;

Laekvere Vallavalitsus
võtab hooajaks tööle
heakorratöölise.
Tööperiood mai kuni september, põhiline töö trimmeriga niitmine.

17. aprillil 19.00
Muuga mõisas

KEVADINE
KIRBUTURG

Maaküsimused
• nõustuti 3,17 ha suuruse Kelluka
katastriüksuse asukohaga Sirevere küla,
kasutusvaldusesse andmisega vastavalt
katastriüksuse plaanile Osaühingule
K&G Saarelt;
• nõustuti 3,22 ha suuruse Piibelehe
katastriüksuse asukohaga Padu küla,
kasutusvaldusesse andmisega vastavalt
katastriüksuse plaanile Osaühingule
K&G Saarelt;
• nõustuti 3,08 ha suuruse Rebasesaba katastriüksuse asukohaga Sirevere küla, kasutusvaldusesse andmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile Osaühingule K&G Saarelt;
• kinnitati järgmiste katastriüksuste
piirid ja pindalad ning määrata kohaaadressid ja sihtotstarbed:
• katastriüksus koha-aadressiga
Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Muuga
• Katastriüksuse tunnus
• 38101:003:0075
• 38101:003:0057
• 38101:003:0014
• 38101:003:0006
• 38101:003:0022
• 38101:003:0005
• 38101:003:0056
• 38101:003:0360
• 38101:003:0470
• 38101:003:0058
• 38101:003:0009

asukoht Muuga küla, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks alljärgnevalt:
– uue nimega Päikese katastriüksus
(pindala 2 090 m² ha, sihtotstarve elamumaa), asukoht Muuga küla, Laekvere vald;
– nimega Lepiku katastriüksus
(pindala 16,51 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Muuga küla,
Laekvere vald;
• nõustuti 1 1108 m² suuruse Nurmenuku katastriüksuse asukohaga
Padu küla, kasutusvaldusesse andmisega vastavalt katastriüksuse plaanile
Osaühingule K&G Saarelt;
• nõustuti 1 9525 m² suuruse Pääsusilma katastriüksuse asukohaga Padu
küla, kasutusvaldusesse andmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile Osaühingule K&G Saarelt;
• määrati Laekvere aleviku liikluspinna kohanimeks Töökoja tee, muudeti Laekvere alevikku läbiva 15124
Kapu – Rakke – Paasvere riigimaanteel asuva liikluspinna Kesk tänav leviala pikemaks kuni katastriüksuseni
38101:001:2610;
• muudeti Laekvere alevikus asuvate
katastriüksuste lähiaadresse alljärgnevalt:

Katastriüksuse vana nimi
Rahkla tee 6a
Rahkla tee 16a
Rahkla tee 20//22//24//26
Rahkla tee 8
Töökoja
Rahkla tee 8a
Rahkla tee 10//12//14
Rahkla tee 16
Tera
Rahkla tee 18
Rukki

Katastriüksuse uus nimi
Rahkla tee 8
Rahkla tee 10
Rahkla tee 12
Töökoja tee 1
Töökoja tee 3
Töökoja tee 2
Töökoja tee 4
Töökoja tee 6
Kesk tn 25
Kesk tn 27
Kesk tn 29

VOLIKOGU MATERJALID – 7. veebruar
• alates 1. augustist 2014 on lasteaia
muudes kuludes vanemate poolt kaetava osa määrad alljärgnevad:
(1) ühe lasteasutuses käiva lapse
kohta 30 eurot;
(2) kahe ühest perest lasteasutuses
käiva lapse kohta kokku 40 eurot;
(3) ühest perest kolme ja enama lasteasutuses käiva lapse kohta kokku 50
eurot.
• lubati Laekvere Vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked: Laekvere-Moora kergliiklustee ehitamine;
Laekvere Raamatukogu ruumide ehitamine;
• otsustati jätta kehtima Laekvere
Vallavolikogu 27.02.2001 otsusega nr 52
vastu võetud Laekvere valla üldplanee-

ring;
• otsustati koormata Laekvere vallale
kuuluv Paasvere-Adomäe tee katastriüksus (katastritunnus 38101:002:00514,
asukoht Paasvere küla, Laekvere vald,
Lääne-Viru maakond) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee
63, 12915 Tallinn) kasuks alljärgnevatel
tingimustel: 1.1 isikliku kasutusõiguse
sisuks on 0,4 kV elektrimaakaabelliini
(edaspidi nimetatud tehnorajatis) rajamine; 1.2 isiklik kasutusõigus seatakse tehnorajatisele, mille kaitsevööndi
laius on 1 m äärmisest kaablist, kokku
48 m² ulatuses vastavalt juurdelisatud
asendiplaanile; 1.3 isiklik kasutusõigus
on tähtajatu; 1.4 tehnorajatise omanik

Reedel, 14. märtsil kell 12.00
Muuga Maanaisteseltsi ruumides

INKOTOA LOENG
Loeng on abiks uriinipidamatusega inimestele ja nende hooldajatele.
TASUTA konsultatsioonid ja toote/abivahendite tutvustused.
MÜÜGIS täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad aluslinad,
madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid, nahahooldusvahendid,
(potitoolid ja rulaatorid ettetellimisel)
MÜÜK SOODUSTUSEGA puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja lastele alates 3. eluaastast isikliku abivahendi kaardi
omamisel.
TÄISHINNAGA MÜÜK KÕIKIDELE ABIVAHENDITE VAJAJAILE!
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt 5 tööpäeva varem!
Info 5343 9837 Ülle

Eeldame soovi ja tahet tööd
teha ning tööajal
kaine olla!
Sooviavalduse palume
esitada hiljemalt
15. aprilliks Salutaguse tee 2
Laekvere või e-postiga:
laekvere@laekvere.ee.
Info tel.+372504 6009
Alkoholisõltlastel palun
mitte tülitada!

KEVADPIDU
• esinevad Estonia solistid
sopran Heli Veskus, bariton
Rauno Elp, klaveril Jaanika
Rand – Sirp
• estraadipalad Muuga näiteringilt
• tantsuks ansambel
Pilet 5.-. Valla põhikoolide
õpilastele on üritus TASUTA.
Reserveeri laud või osta pilet
eelmüügist Muuga raamatukogust hiljemalt 10. aprillil.

Informatsioon
• 25.02.210 volikogus rääkis PAIKi
juhataja Aivar Niinemägi PAIKi tegemistest perioodil 2008-2013. Tutvustas
PAIK projektitoetuste taotlemist 2014.
aastal.
• vallavanem Aarne Laas rääkis valla
hariduselu teemal.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 25. märtsil

17. mail Venevere kaupluse
juures kell 11.00 – 15.00.
Tulla võib kõigega,
mis kodus ülearune.
Kohtade broneerimiseks
võtta ühendust:
Riina Rosin 5349 2585
Ootame rohket osavõttu, nii
müüjate kui ostjate näol.
Ilus ilm on selleks
päevaks tellitud!
Kohtumiseni Veneveres!
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RAHVA MAJA UUDISED
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Pitka matk

MÄRTSIKUU
16. märts kell 12.00 Rahvaõpistu. Sisekujundus kodus. Lektor Jule Käen-Torm
Rakvere Loovuskoolist.
25. märts kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Ho(s)tell“. Piletid 8€/10€ müügil Rahva Majas ja Muuga raamatukogus. Broneerimine telefonil 329 5335.
30. märts kell 12.00 Simuna Kihelkonna XIV eakate NALJAPÄEV „Õnn tuli
meie õuele-au kolhoosi korrale“
• teemakohased esinemiskavad;
• pakutakse pelmeene ja pontšikuid;
• autasustatakse diplomite ja medalitega;
• päeva juhib Samuel Golomb

APRILLIKUU
6. aprill kell 12.00 Rahvaõpistu. Külas on kunstnik ja tervendaja URMAS
VAINO, tervendavate mandalate autor. Kaasa tuleb ka tema abikaasa, kes on samuti
kunstnik, teeb tervendavaid ehteid.
9. aprill kell 15.00 Lihavõttekaunistuste valmistamine. Korraldab Simuna kogudus.
13. aprill kell 13.00 Laekvere Eakate klubi “Meenutus” isetegevuslased ja külateater Eedi esinevad Väike-Maarjas eakate peol.

Laekvere Rahva Maja võtab tööle
1. aprillist 2014 NOORTE HUVIJUHI
kellel on:
-

vähemalt keskharidus;
tahe ja soov töötada laste ja noortega;
väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
võimalus töötada pärastlõunasel ja õhtusel ajal.

Avaldus ja CV saata meiliaadressil oilme.lainesaar@mail.ee 23. märtsiks 2014.

21. jaanuaril 2014 kinnitati
Laekvere Rahva Maja
tasuliste teenuste hinnakiri
järgmiselt:
(1) Ruumide üürimine:
1) professionaalseteks teatri- või kontserdietendusteks 15 % müüdud
pääsmete summast.
2) nõupidamisteks, seminarideks, müükideks ja muudeks taolisteks
ettevõtmisteks:
2.1) fuajee või salong
4 eurot/tund;
2.2) suur saal
10 eurot/tund;
2.3) garderoob, laste- ja noortetuba, eakate tuba
1 euro/tund või 4 eurot/päev.
(2) Koopiamasinal paljunduse tegemine:
1) formaat A4
0,15 eurot/leht;
2) formaat A3
0,20 eurot/leht.
(3) Avalikus internetipunktis printimine 0,10 eurot/leht.
Valla ametiasutused, vallavalitsuse hallatavad asutused ja vallas registreeritud
mittetulundusühingud saavad Laekvere Rahva Maja ruume kasutada tasuta.

Kodutütarde laagrist
24.-25. jaanuaril toimus Venevere seltsimajas Alutaguse ringkonna kodutütarde laager. Kohal oli päris palju inimesi, ligikaudu 50 kodutütart koos oma
juhendajatega. Kohal oli ka ringkonna
vanem Sille ja tema abiline Aivo. Aivo
oli väga naljakas. Ta pani oma nimesildi
jala peale ja kui keegi tahtis tema nime
teada, siis pidi tema ees kummardama.
Esimesel päeval me mängisime mänge,
näiteks pidime rääkimata juuste pikkuse järgi end ritta seadma. Iga rühm
pidi tegema kohapeal näidendi ja seda
teistele esitama. Õhtul oli väga maitsev
õhtusöök. Kui end magama sättisime,
siis ütles Aivo, et kui kellelgi ei tule und,
siis võib tema juurde tulla muinasjuttu
kuulama, s.t kodutütarde reegleid kuulama. Kõik olid nii väsinud, et jäid ilma
muinsjututagi magama.
Hommikul, peale sööki, oli järgutestide õppimine ja nende esitamine.
Mina tegin ära viienda järgu testi, kuues
oli juba varem tehtud. Siis panime kõik

end pidulikult riidesse ja algas autasustamine.
Kõigepealt võeti vastu uued kodutütarde liikmed, neid oli ligikaudu kümme. Tunnistused andis kätte ringkonna
vanem Sille Laks. Ta küsis igalt uuelt kodutütrelt ühe kodutütarde reegli, milline peab kodutütar olema. Siis andsid
uued kodutütred ka vande. Peale seda
anti kätte ka järgutestide tunnistused,
kõige madalam oli viies ja kõige kõrgem
teine järk. Kõige lõpus toimus tänamisering, mille käigus tänati kõiki inimesi
ja asutusi, kes aitasid laagrit korraldada
ja läbi viia ning anti tänukiri ja kaitseliidu logoga kruus. Tänukirja sai ka Venevere rühmajuht Tiina, seltsimaja juhataja Kaarel ja Laekvere Vallavalitsus.
Kõige lõpus oli tordi söömine ja siis
kojusõit. Oli väga tore üritus.
Venevere rühma kodutütar Maris
Kuhlbach Muuga kooli 4. klassi õpilane

16. veebruaril toimus juba kaheksandat
korda rahvamatk Järvamaalt pärit admiral Johan Pitka mälestuseks. Matka
korraldas Järva malev koos Kareda ja
Järva-Jaani vallavalitsustega. Matkast
võtsid osa juba teist aastat ka Muuga
kooli noorkotkad, kodutütred ja teised
tervislikke eluviise harrastavad õpilased koos Urve ja minuga, kokku 10 inimest.
Hommikul vara korjas meid Veneveres ja Paasveres peale Alutaguse maleva
buss, kes viis meid matka alguse sihtkohta Jalgsemale, kus Pitka mälestuskivi juures toimus Järva Kaitseliidu poolt
korraldatud väike avakõne koos admirali mälestamisega ning pärast avapauku matk algaski. Ligikaudu 20 kilomeetrine matkatee kulges Jalgsemalt
Pitka mälestuskivi juurest läbi
Järva-Jaani Peetrisse. Esimesed
viis kilomeetrit kõndisime koos
ligikaudu viiesaja matkalisega
ühes grupis, peale Jalalõpe küla,
kus me naljatamisi tõdesime, et
nüüd lõpeb jalgsi matk ära, hakkas matkarivi pikemaks venima.
Peale kümne kilomeetri läbimist
oli väike vahepeatus Järva-Jaani
vallamajas, kus sai jalga puhata
ja hädavajalikku asutust külastada. Toimingud tehtud, asusime
taas teele. Meie 10 liikmeline
Muuga kooli rühm oli laiali valgunud, kiiremad olid nägemisulatusest juba väljas, meie koos
kahe väiksema neljanda klassi
tüdrukuga olime viimased oma
seltskonnast, kuid mitte kogu
matkaliste seltskonnast. Veel li-

gikaudu 5 kilomeetrit kõndimist ning
taas Järva-Jaani ja Kareda valla piiril
väike keha kinnitamise peatus, kus
pakuti teed ja pirukat. Siin sai osaleda
ka loosimisel, kus kahjuks iga pilet ei
võitnud, kuid üks meie väike matkaline
võitis aga sini-must-valge helkuri, mille sai kätte lõpp-punktis. Küsisin toidu
jagaja käest, et palju veel kõndida on,
vastuseks tuli, et 5-8 kilomeetrit. Need
viimased kilomeetrid tulid aga väga
raskelt. Kui mõtetes olime juba pea kohale jõudnud, siis tuli silt Peetri 5 km,
pettumus oli suur. Meie juures peatus
küll mitmeid kordi matkabuss, kes korjas väsinud matkalised peale ning aitas
neil sellega jalavaeva vähendada. Mida
lõpupoole, seda rohkem täis oli buss.

Pakkusin mitmeid kordi oma väikestele kaaslastele bussi peale minekut,
aga vastuseks tuli, et kõnnitakse kuni
võiduka lõpuni ja varsti see lõpp tuligi.
Peale ligi 4 tunnist kõndimist jõudsime
lõpuks Kareda vallamajja, kus pakuti
hernesuppi ja morssi. Olime küll väsinud, aga õnnelikud, et sellise vägiteoga
hakkama saime. Kogunesime taas bussi, mis meid matkale tõi ja siis algas sõit
kodu poole. Järgmisel päeval olid küll
lastel jalad haiged, aga küsimuse peale,
kas järgmine aasta jääb siis matk ära,
tuli kiire vastus „ei, sest selleks ajaks on
jalad terved“.
Matkaline Irina Kuhlbach
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Eesti Energia pakub üle 100 praktikakoha
Eesti Energia pakub sel kevadel ja suvel
kõrg- ja kutsekoolide õppuritele rohkem kui 100 praktikakohta. Praktikante
ootavad kõik Eesti Energia kontserni ettevõtted üle Eesti.
Eesti Energia ootab praktikale erineva tausta ja ettevalmistusega noori, nii
kutsekoolidest kui ülikoolidest. Praktikakohti pakutakse kõikides ettevõtte
tegevusvaldkondades: põlevkivi kaevandamises, elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmises, energia jaotamises ja
müügis või hoopis äriarenduse üksustes uudsete äri- ja tehnoloogialahenduste loomisel.
Eesti Energia välise järelkasvu projektijuhi Mirjam Lindpere sõnul pakub
praktika Eesti Energias kõrg- ja kutse-

koolide õppuritele võimalust saada ettekujutus eesootavast tööelust.
„Praktika pakub tudengile head võimalust omandada töökogemust valitud
erialal ja saada uusi teadmisi parimate
asjatundjate juhendamisel. Ettevõtte
jaoks on praktika hea võimalus tutvuda ettevõtlike ja asjatundlike noortega,
keda saab pärast kooli lõpetamist Eesti
Energia meeskonnaga liituma kutsuda," julgustas Lindpere Eesti Energiasse
praktikale kandideerima.
Sõltuvalt praktikandi ettevalmistusest ja ülesannetest maksab Eesti Energia praktikantidele tasu ning tublimatele võidakse praktika lõppedes teha
tööpakkumine edasiseks tööks Eesti
Energias.

Kõrgkoolidest ootab Eesti Energia
praktikale eelkõige järgmiste valdkondade õppureid – automaatika, ehitus,
elektro- ja soojusenergeetika, geoloogia ja mäendus, IT, keemia ja kütuste
tehnoloogia, masinaehitus ja mehhatroonika, tootearendus, matemaatika,
statistika ja majandus. Kutsekoolide
õppuritest on oodatud eelkõige järgmistel erialadel õppijad – automaatik,
elektrik, keemiaprotsesside operaator,
keevitaja, mehhatroonik ja soojusseadmete käitaja. Praktikakohti pakutakse
ka teiste erialade õppuritele.
Ülevaadet pakutavatest praktikakohtadest leiab Eesti Energia kodulehelt aadressilt www.energia.ee/praktika.

ELF (Eestimaa Looduse Fond) koos partneritega korraldab
juba kolmandat aastat konnade üle tee aitamise ettevõtmist
“Konnad teel(t)”. Otsime inimesi, kes soovivad sel kevadel
konni üle tee aidata
*Konnaränne*
Konnad ja teised kahepaikseid talvituvad veekogudes või maase kaevunult.
Kui saabub kevad, siis konnad ärkavad ja neil tekib vastupandamatu soov
suunduda veekogudesse, kus nad on
harjunud paljunema. Nii on nad rännanud juba ammu enne seda, kui inimesed rajasid maanteed. Et päästa võimalikult palju kahepaikseid autorataste
alt, tuleks maanteede kavandamisel arvestada rändeteedega. Seni, kuni seda
tehtud ei ole, saame siiski konnadele
abiks olla, aidates neid kõige kibedamal
rändamise ajal ohutult üle tee.
Tavaliselt hakkavad konnad liikuma
aprilli lõpus, kuid kõik oleneb ilmast:
vajalik on püsiv ööpäevaringne plusstemperatuur ja väike vihm. Päeva lõikes liiguvad konnad päikeseloojangust
alates 2-4 tunni jooksul.

Kordaläinud
võistlused
Laekvere Põhikooli õpilased osalesid LääneViru maakonna talvistel kergejõustikuvõistlustel kolmes vanuseklassis järgmiselt:
• 22. jaanuaril 2014 toimus
C-vanuseklassi talvine kergejõustikuvõistlus

T kaugushüpe

3. koht

MARIT PUDEL

T 60 m.

6. koht

MARIT PUDEL

T 60 mtj.

6. koht

KELLY MAIDLA

P 60m.

6. koht

TARVO RAMUL

P kaugushüpe

5. koht

TARVO RAMUL

P kuulitõuge

6. koht

TARVO RAMUL

P 60m. 2002

6. koht

GERT KUHI

• 12. veebruaril 2014 toimus
D-vanuseklassi talvine kergejõustikuvõistlus

T kuulitõuge

1. koht

KAISA MAIDLA

4. koht

SIRLI PUDEL

T 60m.

6. koht

SIRLI PUDEL

T kaugushüpe

5. koht

SIRLI PUDEL

P kuulitõuge

2. koht

ERKI MARKUS

P kõrgushüpe

3. koht

ERKI MARKUS

4. koht

EDMOND ARU

• 6. märtsil 2014 toimus
E-vanuseklassi talvine kergejõustikuvõistlus

T kuulitõuge

3. koht

KARMEN KRUUSMA

4. koht

ANETTE KLAASMÄGI

Suur tänu lapsevanem TOOMAS MAASILE, kes meid lahkelt nõus oli
võistlustele sõidutama.
Õpetaja Iivi Maidla

*Kuidas konni aidata?*
Otsi oma kodu lähedal üles kohad,
kus konnade kevadised rändeteed ristuvad autoteedega. Ehk oled selliseid
kohti juba eelnevatel aastatel märganud? Kui ei, vaata kaarti < http://www.
elfond.ee/konnadteel> kahepaiksete
rändeinfoga . Jälgi õhtuti, kui päike on
loojunud ja kui ilm on soe ning niiske,
kas konnad on juba liikvel. Keegi oska
ennustada, millal ränne täpselt hakkab,
seega tuleb olla ise tähelepanelik ja kiire. Kui näed, et konnad on asunud teed

ületama, kutsu sõbrad, naabrid ja pereliikmed appi. Korjake konnad sellelt
teepoolelt, kust nad tulevad, puhastesse
ämbritesse. Kindlasti kandke kindaid,
sest konnade nahk on väga tundlik. Viige konnad ämbritega sinnapoole teed,
kuhu nad minna tahavad, võimalikult
lähedale nende sihtpunktiks olevale
veekogule. Tegevuse muudab efektiivsemaks võrgust konnatõke tee ääres.
Seda saab küsida ELF-ist või ise teha.
Pidage silmas ka liiklusohutust!
*Konnad teel(t) talgud 2014*
Kõik aktiivsed loodusesõbrad on oodatud korraldama konnatalgusid oma
kodukohas. Selleks: pane end ELF-i
veebilehel
kirja<http://www.elfond.
ee/et/component/content/article/41konnad-teel/1643-talgukorraldajale>
Sinuga võetakse ühendust. Sulle
toimetatakse talgude stardiämber, mis
sisaldab infomaterjale konnade kohta, 5 helkurvesti, meeneid talgulistele,
pealampe koos patareidega pimedas
toimetamiseks, 5 paari kindaid, 2 plakatit talgute reklaamiks. Sulle antakse
ka täpsemat infot selle kohta, kuidas
konnadega ümber käia ja milliseid korralduslikke küsimusi peaksid silmas pidama. Osale võimalusel koolituspäeval.
Otsi oma sõprade ja tuttavate hulgast talgulised. Neid ei pea olema palju,
aitab ka paarist inimesest. Kui talgulisi
jääb puudu, anna meile teada <http://

www.elfond.ee/et/konnadteel/kontakt> ja aitame otsida. Jälgi, millal konnad liikuma hakkavad ja kui see juhtub,
helista kiiresti oma talgulistele ja aidake
konnad üle tee.
Anna meile pärast teada, palju konni
päästsite. Meie omakorda anname sulle
teada, millal toimub tänuüritus.
Kui ise korraldamiseks jaksu pole,
siis hakka konnatalguliseks <http://
www.elfond.ee/et/component/content/article/41-konnad-teel/1642-konnatalgulistele> Konnarände ajal kutsutakse sind appi konni üle maantee
viima.
*Koolituspäevad*
Ootame kõiki vabatahtlikke konnatalgude korraldajaid ja teisi huvilisi
koolituspäevadele, mis toimuvad
8. märtsil Tallinnas (algus kl 10.00,
Tallinn Lai 29A, Eesti Loodusmuuseum)
15. märtsil Tartus (algus kl 10.00,
Tartu Lille 10, Tartu Loodusmaja).
Infopäev kestab 4h, millest 2h on
pühendatud konnade bioloogiale ja liigikaitsele, 1h liiklusohutusele maanteel
ja 1h konnatalgute läbiviimise praktilisele poolele.
Registreerimise info peatselt konnad
teel(t) kodulehel: *http://www.elfond.
ee/konnadteel* <http://www.elfond.
ee/konnadteel>.
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Avage, politsei!
Sihtasutusele Virumaa Muuseumid
kuuluv Eesti Politseimuuseum pakub
Teile huvitavat ja harivat ettevõtmist
oma meeskonna arendamisel ja uute
plaanide tegemisel.
Asukoht: Rakvere, Tallinna tn. 3.
Pakume Teile huvitavat programmi
ja võimalust pidada maha oma nõupidamine Politseimuuseumis.
Programmi kestvus: 1,5 - 4 tundi.

1,5 tundi on ringkäik muuseumis ja
seda soovitame neile, kel igale poole
kiire.
Programmiks soovitame vähemalt
2 tundi, millele lisandub või eelneb
nõupidamise, kohvipauside aeg. Võime
pakkuda ka süüa ja söögid valmivad
sel juhul meie linnuses Schenkenbergi
Kõrtsis.
Programmi sisu:
- tutvumine politseimuuseumiga

Programm: IGA TEGU JÄTAB JÄLJE
Eesmärk: Tutvustada lähemalt politseitöö ühte osa – kuritegude avastamist.
Kirjeldus: Õpime tundma kriminalistika põnevamat poolt ja saame ülevaate vahenditest, millega politsei avastab
kurjategijaid. Läbi praktiliste tegevuste
asetame ennast uurija rolli ning ülesandeid lahendades avame seifi, mille sisust
igaüks midagi kingituseks saab.
Tegevused: sõrmejälgede kaardi täit-

mine, fotoroboti koostamine, seifi koodi
ära arvamine, taalrimäng, mäng „Jäta
asjad meelde"
Aeg: aastaringselt
Sihtrühm: 1. - 4. klass
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna 3, Rakvere
Kestvus: 1 tund
Hind: 3 €

Programm: POLITSEIAKADEEMIA
Eesmärk: Tutvustada lastele politseitöö olemust.
Kirjeldus:
Politseiakadeemias
saavad väikestest poistest ja tüdrukutest
politseinikud.
Vaatame,
missugused omadused peavad sellesse
ametisse pürgijal olema, teeme läbi
sisseastumiskatsed ja saame esimesed
õppetunnid.
Tutvume
politseiniku
riietuse ja töövarustusega. Mängides
detektiive, aitame lepatriinul kadunud

täpid üles leida. Tunni lõpus saab iga
laps akadeemia lõputunnistuse.
Tegevused: politseimütsi meisterdamine, temaatilised mängud.
Aeg: aastaringselt
Sihtrühm: 5-8 aastased
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna 3, Rakvere
Kestvus: 1 tund
Hind: 3€

- autode kiiruse mõõtmine tänaval
silmaga ja radariga
- mälestusfotode tegemine politseiautos ja “kongis”
- korraldame rahvarahutuse ja surume selle maha märulipolitseinikena
- kasutame sensitiivseid võimeid ja
deduktiivset mõtlemist arvamaks, millise pildi taga asub seif
- leiame seifi koodi ja avame, leides
sealt auhinna, mis on inspireeriv
- siseneme relvastatult korterisse,
kus on pantvang, kelle elu ohus ja vahistame kurjategija
- võtame sõrmejäljed kõikidelt osavõtjatelt (need saate kaasa) ja erinevatelt esemetelt
- analüüsime kuulijälgi erinevatel

esemetel
- koostame fotoroboti arvatavast
kurjategijast
suundume
ekspertidena
sündmuskohale, kus tuleb leida süüt.
endeid mõrva ja sissemurdmise toimepannud isikute tabamiseks
Meeskonnatöö:
programmi saab lahendada ka nii,
et grupp jagatakse pooleks ja toimub
sõbralik võistlus, kus erinevatel aladel
hinnatakse tegevusi ja võitja võistkond
saab auhinna.
Programm on sobilik meeskonnatöö tugevdamiseks, kus kogutakse uusi
muljeid ja ühiste tegevuste läbi paraneb koostöö.

Hind: ringkäik 1,5 tundi 6 eurot,
programm 7 eurot.
Kokkuleppeliselt koosoleku, seminari ruumikasutus, toitlustamine jne.
Lisaks: soovi korral saame programmile “Avage, politsei!” lisada programmi Rakvere
Linnuses koos pidusöögiga või programmi AQVA SPA-s.
REGISTREERIMINE ja INFO –
Kätri Kaik, 52 29397,
katri@svm.ee
www.politseimuuseum.ee
Ootame Teid!

Programm: JALGRATTURI ABC
Eesmärk: Jalgratturi turvavarustuse
ja ohutu liiklemise põhitõdede turvustamine.
Kirjeldus: Tunnis saavad lapsed ülevaate, milliste jalgratastega sõitsid inimesed vanasti ja missuguse rattaga on

turvaline tänapäeval tänavale minna.
Ühiselt uurime, kuidas õigesti kasutada
jalgrattakiivrit. Kus asuvad rattal suunatuled ja kas kõnniteel sõit on lubatud?
Tegevused: munakiivri katse, rattalipu meisterdamine

Aeg: aprill – juuni
Sihtrühm: 1. - 4. klass
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna 3, Rakvere
Kestvus: 1 tund
Hind: 3 €

Programm: LAPSENA LIIKLUSES
Eesmärk: õpime tundma ohutu liiklemise põhitõdesid.
Kirjeldus: Tunni käigus saavad lapsed
ülevaate sellest, kuidas tänaval turvaliselt
liigelda. Uurime, mis pistmist on kassisilmadel helkuriga ja kuhu ja kuidas väike
elupäästja kinnitada. Selgitame välja
lapse jaoks olulisemad liiklusmärgid,
mille tähendust läbi mängude tundma
õpime.

Tegevused: liiklusmängud, temaatiliste puslede kokku panemine, kaasa
kingitus.
Aeg: aastaringselt
Sihtrühm: 5-8 aastased
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna 3, Rakvere
Kestvus: 1 tund
Hind: 3 €

Programm: KOOS LOOME TURVALISUSE

Programm: UURIMISE ALL

Eesmärk: Tutvustada koolinoortele
politsei kui ühe riikliku organi tegevust
ja nende rolli ühiskonnas turvalisuse
tagamisel.
Kirjeldus: Tunni käigus õpime tundma politseitöö erinevaid tahke ja uurime,
milline on politsei roll tänapäeva Eestis.
Rollimängudes kehastume nii liikluspolitseinikuks kui ka krirninalistiks ja surume maha näitliku massirahutuse. Arutleme, kuidas iga kodanik saab kaasa aidata
turvalisema elukeskkonna loomisele ja
hoidmisele. Kummutame levinumad
müüdid politseitööst ja õpime väärtus-

Eesmärk: Tutvustada lähemalt politseitöö ühte osa – kuritegude avastamist.
Kirjeldus: Õpime tundma kriminalistika põnevamat poolt ja saame ülevaate
vahenditest, millega politsei avastab kurjategijaid. Asume ise kriminalisti rolli –
uurime toimunud kuritegu, analüüsime
kogutud tõendeid, teeme neile tuginedes järeldusi ning tuvastame kurjategija.
Meeskonnatöö tulemusena lahendame
seifi uksekoodi mõistatuse, kus ootab
kõiki osalejaid üllatus.
Tegevused: sõrmejälgede kaardi täitmine, sõrmejälgede võtmine esemetelt,

tama ennetustöö olulisust selles ametis.
Tegevused: turvavöö stendi katsetamine, reaktsioonikiiruse mõõtmine,
joodikuprillide proovimine, massirahutustes osalemine, sõrmejälgede võtmine
kaardile (igaüks saab koju kaasa), fotoroboti koostamine, valeraha tuvastamine,
musta kasti saladuse avastamine.
Aeg: aastaringselt
Sihtrühm: 5. - 12. klass
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna tn 3, Rakvere
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 5 €
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fotoroboti koostamine, seifi koodi ära
arvamine, kuriteo uurimine.
Aeg: aastaringselt
Sihtrühm: 8. - 12. klass
Koht: Eesti Politseimuuseum, Tallinna 3, Rakvere.
Kestvus: 1,5 tundi
Hind: 5 €
REGISTREERIMINE ja INFO – Kätri Kaik 52 29397, katri@svm.ee
Teeme elu põnevaks!

Suitsuandur
on vajalik ja
kohustuslik
Suitsuandur päästab elu – see ei
ole tühipaljas sõnakõlks. See on
nii ja seda näitavad ka viimased
juhtunud sündmused üle Eesti.
Suitsuandur on varakult tulekahjust teada andnud ning päästnud
mitmeid elusid. Varakult avastatud põlengu saab pererahvas ise
kustutatud ja päästjate abi pole
tarviski.
16 tulekahjus hukkunut kahe
kuu jooksul on palju ja kurb selle
juures on fakt, et ühelgi juhul ei
olnud elupaigas töökorras suitsuandurit, mis oleks tulekahjust
varakult teada andnud. Enamikel
juhtudel olid tulekahju tekkimise
ajal naabrid kodus, nad oleksid
suitsuanduri häält kuulnud ning
saanud varakult abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest
on räägitud aastaid ja vastav seadusesäte jõustus 2009. aastal. Seadus kohustab omanikku paigaldama igasse elupaika suitsuanduri.
Päästjad soovitavad suitsuandurit
kontrollida igal pühapäeval ja
aeg ajalt puhastada tolmust. Patarei vahetuse vajadusest annab
suitsuandur Sulle ise märku. Kui
Sul endal ei ole võimalik patareid
vahetada, palu oma lähedasi või
naabrit.
Suitsuanduri puudumisel või
kui suitsuandur pole töökorras
võib omanikku või üürnikku karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot.
Täiendavat infot leiab Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee
või päästeala infotelefonilt 1524.
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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Nädal lasteaias
3.-7. märtsini oli lasteaias värvide ja
tüdrukute nädal. Sel ajal pöörati rohkem tähelepanu tüdrukutele. Iga päeva
iseloomustas kindel värv ja riietuse va-

mikul tutvustas „Mõmmikud“ rühmas
lapsevanem tüdrukutele meikimisega
seonduvat. Pärast kogunesid rühmad
saali, ka meie kõige pisemad, mängurühma lapsed, kõik olid pidulikes riietes. Alustuseks väike intervjuu tüdrukutega. Edasi etteasted tüdrukutelt ja
poisid esinesid tüdrukutele. Vanema
rühma tüdrukud tantsisid lilledega „Lillede keeles“. Järgnes oodatud moešõu.
Kõigepealt olid tüdrukud modellid ja
liikusid muusika saatel, seejärel tulid
hoogsama muusika taustal poisid. Lõpetuseks andsid poisid tüdrukutele üle
enda valmistatud kingituse, ei unustatud ka meie lasteaia töötajaid, keda
rõõmustati kaardiga. On tore kui iga
lasteaia töötajat meie väikses kollektiivis meeles peetakse. Aitäh! Lõuna ajal
ootas lapsi magus üllatus, mida nad
eelmisel päeval olid koos valmistanud.

„Mõmmikud“ rühmas meisterdati pabernukke, vesteldi lastega värvidest
ning iga laps pidi leidma ümbritsevast
midagi sinist.

Rüblikud rõõmustamas
harjutasime lastega modelli kõndimist.
Ega see nii kerge polegi ja eeskätt on
vaja julgust.

taja juhendamisel küpsisetorti, mis oli
väga ahvatlev.
Neljapäeval oli suur pidupäev. Hom-

Mõmmikud rühmas tordi valmistamine

Mõmmikud rühma tüdrukud

Tort saigi valmis
lis igaüks vastavalt selle päeva värvile,
nii lapsed kui ka lasteaia töötajad.
Esmaspäeva alustasime siniste
värvitoonidega. „Rüblikud“ rühmas
kuulati esmaspäeva hommikul „Sinist
muinasjuttu“. Vesteldi naiste töödest
ja sellest, mis tööd iga lapse ema teeb.

Teisipäeval olid punased toonid.
Sel päeval tähistasime ka vastlapäeva,
lapsed said pargis mänge mängida.
„Mõmmikud“ rühmas õppisid poisid
luuletusi ja tegid paberlilledest kingitused tüdrukutele. Muusika tegevuses

Reedel oli roheline päev. Iga tüdruk
võis sel päeval kaasa võtta oma lemmiknuku. Ka meie töötajad olid nukud
kaasa võtnud. „Mõmmikud“ rühma
õpetaja abi rääkis oma lapse nukust ja
õpetajal oli ka oma lapse nukk kaasas.
Oli põnev nukkude kokkusaamine. Iga
laps rääkis loo, kuidas tema selle nuku
sai, kellele oli jõuluvana toonud, kellele
vanaisa, üks poiss oli ise pabernuku valmistanud. Sel päeval viisin rühmadesse ka uue nuku, keda võeti hästi vastu.
„Rüblikud“ rühmas räägiti reedel naistepäevast ja koos lapsevanemaga tehti
üheskoos magusaid moorapalle. Mängurühmas korraldati nukkudele mängupidu. Nukkudele kaeti laud ja pärast
mängiti üheskoos. Iga päev oli eri värvi
ja jagus nuputamist nii vanematele kui
ka meie lasteaia personalile, et leida
sellele päevale vastavas värvitoonis
riietus. Oli see vast tegemisterohke nädal. Kuna märtsikuu on teatrikuu, siis
järgmisel nädalal ootame lasteaeda
Ervin Lillepea teatritruppi etendusega
„Seiklused Maal ja Kuul“.
Terje Arro
Lasteaia direktor

Kolmapäev oli kollane. „Rüblikud“
rühmas kuulati „Kollast muinasjuttu“.
Sel päeval särasid laste silmad ootusest.
Laual olid maiustused valmis ja algaski
kirju koogi valmistamine. Iga laps sai
koogi tegemisest osa, ehkki tekkis nii
mõnelgi maiasmokal kiusatus maiustada, läksid küpsised ja kommid kaussi, millest valmis kook. „Mõmmikud“
rühmas disainiti paberist nukukleidile
mustrit. Pärastlõunal tegid lapsed õpe-

Viis aastat edukat regionaalpoliitikat
Ammu pole enam
uudis, et iga aastaga tõmbub maapiirkondades osutatavate teenuste
ring
koomale.
Uksi keeravad lukku nii apteegid kui
p a nga ko nt o r i d ,
rääkimata koolimajadest ja toidupoodidest.
Kõige
selle
taustal näib uskumatu, et viis aastat
tagasi Eestis esmakordselt kanda
kinnitanud pakiautomaaditeenusel on
õnnestunud ujuda sulgemistelaines
vastuvoolu. Ja seda nii edukalt, et mitmes mõttes on tegu regionaalpoliitilise
päästerõngaga, mis toob ka suurematest linnadest väljas elavatele inimestele lähemale nii internetipoodnike poolt
pakutava kui igapäevased tarbekaubad.
Tulles vastu nõudlusele
Viis aastat on ühe logistikaettevõtte jaoks tihti alles enese tõestamiseks
vajalik aeg. Esimesed pakiautomaadid

Eestis üles seadnud SmartPOSTil on
õnnestunud oma iseteenindusliku mudeliga see periood palju kiiremini läbi
elada ning saada tarbijale nii lähedaseks, et pea pooled väljastuspunktidest
kättesaadavad pakid saabuvad SmartPOSTi kaudu.
Postkontorite kunagise keskse koha
taandudes kolis kaasaegne postiteenus
sinna, kus see tarbijale kõige mugavamalt ligipääsetav on ja igapäevaste tegevustega sobitub – kaubanduskeskustesse. Nii saab klient ise oma aega juhtida ning minna tellitud pakile järele siis,
kui talle endale, mitte kullerile sobib.
Kohalikust rahvusvaheliseks
Ehkki arvuliselt on pakiautomaate
enim suuremates tõmbekeskustes, näitab nende elulist regionaalset tähtsust
asjaolu, et just maapiirkondade elanikud saavad aastas keskmisest enam
pakke. Aktiivsema pakiautomaatide
kasutamise maapiirkondades tingib
eelkõige e-kaubanduse universaalne
kättesaadavus ja alternatiivsete ostuvõimaluste puudumine.
Statistika kinnitab, et kui keskmine tallinlane saab aastas kolm ja pool
postipakki, siis väikelinnade ja külade

elanikud koguni kuus. Regionaalse edu
kõrval on aga tormilise kiirusega arenemas ka rahvusvaheline teenus.
Pakiautomaatide põlvkonnavahetus
Eesti juurtega ettevõte on lükanud
hoo sisse maailma esimesele toimivale piiriülesele automaadivõrgule. Nii
on Espoo, Oulu, Kuopio ning kümned
teised Soome linnad Eesti pakisaatjale
sama lähedal kui Rapla, Kärdla, KohtlaJärve, Türi või mistahes teine väikelinn
Eestis.
Mida toovad järgmised viis aastat
Eesti postipakiturul, on raske ennustada. Üks on aga kindel, maakonnakeskuste ühendamine ja kohalolek väljaspool tõmbekeskusi jäävad mängima
olulist rolli. Nii saab just SmartPOSTi
sünnilinnast Viljandist alguse pakiautomaatide põlvkonnavahetus – juba
lähiajal on Viljandi elanikel võimalik
esimestena kasutada maailmas ainulaadset kasutajasõbralikku ja ruumisäästlikku pakirobotit.
Risto Eelmaa,
Itella SmartPOSTi tegevjuht
Mängurühm
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20. märts kell 17.30 kevade alguse
sulgpalliturniir
Mängime kahes tugevusgrupis, kõik
saavad ise enesele sobiva grupi valida.
Mängime turniirisüsteemi – kõik
mängivad kõigiga läbi.

MUNADEPÜHA KOSSUTURNIIR 18. aprill 2014 kell 10
Registreerimine kuni 16. aprillini.
Turniirisüsteem. Kõik mängivad kõigiga läbi. Kokku 15 mängu.
Võistkonnas kuni 7 meest. Mänguaeg
2x8 min. Aeg jooksev, välja-arvatud viimane minut ja vabavisete ajal. Isiklikke
vigu 4, võistkondlikke 3.
Osalustasu 20€ võistkond (tasutakse

7

enne mänge kohapeal). Võitjaid autasustatakse medalitega ja võitjameeskonda karikaga.
Registreerimine: 511 35 77 sport@
laekvere.ee See e-posti aadress on
spämmirobotite eest kaitstud. Selle
nägemiseks peab su veebilehitsejas
olema JavaSkript sisse lülitatud.
NB! Turniirile saavad 6 esimest registreerunud võistkonda! Põhimõttel
– kes ees, see mees!
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TEATED

ÕNNITLEME!
Soovime Te ellu
kevadist värskust,
suvist soojust
ja südamesse õnnehetki ilusaid!

Teostan sõidukite remonti Rahklas.
Info telefonil 5462 0144 (Ardo) või
ardo1992@outlook.com
* * * * * * * * * * * * * *
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm. Okas-, segaja lehtpuu, märg ja kuiv.
Hinnad alates 30 €/rm.
Info telefonil 515 7741
* * * * * * * * * * * * * *
Küttepuud!
3 m pikkused hind 18€/rm.
Müüa ka 40, 50 cm lõhutuid küttepuid (nii kuiva kui märga).
Hind alates 30€/rm.
Info telefonil 502 3148
* * * * * * * * * * * * * *
Korstende ja küttekollete hooldus
info 5695 5596 või peep.olvi@mail.ee
* * * * * * * * * * * * * *
Müüa KUIVAD KÜTTEPUUD 40L
VÕRGUS. (lepp, kask).
Info telefonil 518 2665 Veiko
* * * * * * * * * * * * * *
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus. Hinnad al. 669€, järelmaks alates 50€ kuus.
Info telefonil 5388 4884 või www.
ohksoojus.eu
* * * * * * * * * * * * * *
„Süstime seinad soojaks“ hingava
Termovahuga.
Omame pikaajalist kogemust hoonete soojustamises.
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee,
info@therm.ee, telefon 5660 6010
* * * * * * * * * * * * * *
INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt
Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@
mail.ee
* * * * * * * * * * * * * *
Soovin osta kontaktoreid, kaitselüliteid, raadiojaamu, otsilloskoope, trükkplaate ja detaile.
Info telefonil 52 699 76
Jakopsoni 15-8 Viljandi. Tel. 54 58 33
70 (Gunnar Oja)
Arve tasume ülekandega.
* * * * * * * * * * * * * *
Müüa töökorras haagis MAZ Zubrjonok, tent, tagavararatas, allalastav tagaluuk. Helista ja lepime hinnas kokku!
Info telefonil 5340 0006
* * * * * * * * * * * * * *
Saen ja lõhun Teie küttepuud halumasinaga!
Info telefonil 528 4160 Priit
* * * * * * * * * * * * * *
Ostan nõukaaegseid fotoaparaate,
objektiive ja vanemaid postkaarte, fotosid.
Info telefonil 5665 5551
* * * * * * * * * * * * * *
OÜ Estest PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Telefonid: 504
5215; 514 5215
või
info@estland.ee
* * * * * * * * * * * * * *
Kaevude hooldus ja remont – puhas
joogivesi ja kaevu pikk iga. Kvaliteetne
teenus, mitme kaevu puhul kehtib soodustus. Töötame 7 päeva nädalas.
Info telefonil 58 71 11 71
Kirju Kass OÜ
Tornimäe 5, Tallinn

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/

* * * * * * * * * * * * * *
Müüa toidukartuleid Laekveres,
hind 25 senti/kg.
Tel. 518 4160
* * * * * * * * * * * * * *
Müüa lõhutud küttepuid. Saen ja lõhun teie küttepuud halumasinaga.
Tel. 5554 6093 (Kalmer).

MÄRTS
60
Väino Peensalu
65
Hurmas Sepp
Raivo Leichter
80
Liane-Heljula Mirt
81
Richard Rahuoja
82
Helmi Käär
Silja-Juhanna Tamm
88
Ada Silvere

5. märts
15. märts
16. märts
20. märts
2. märts
22. märts
27. märts
2. märts

Moora
Laekvere
Paasvere
Venevere
Muuga
Laekvere
Vassivere
Rahkla

APRILL
60
Ülle Urb
65
Helle Kivimäe
Silva Veskus
70
Mart Välba
Ants Braust
75
Milvi Veeväli
Endel Kaasik
80
Ester-Marianne Rannala
Helle Pärenson
82
Linda Kundsing
Helga Kuusk
84
Laine Kruusoja
89
Selma-Johanna Oja
Helgi Kuusk
Ilse Mändmets

22. aprill
2. aprill
18. aprill
15. aprill
25. aprill
12. aprill
15. aprill
3. aprill
15. aprill
6. aprill
10. aprill
8. aprill
6. aprill
6. aprill
24. aprill

Rahkla
Salutaguse
Rohu
Moora
Moora
Laekvere
Kaasiksaare
Paasvere
Paasvere
Moora
Laekvere
Paasvere
Venevere
Laekvere
Paasvere

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!
Nüüdsest peale nutujoru
ajab peres pisipoju.
Õnne-rõõmu temale
ja ka emal-isale...
MARTEN KALAJAS
sündis 15.02.2014
ema Karis Mugamäe, isa Artur Kalajas Paasvere küla
OLIVER OTT
sündis 05.03.2014
ema Egle Ott, isa Jaanis Ott, Moora

Laekvere Jahimeeste Ühingu liikmed!
15. märtsil algusega kell 9.00 toimub hoogtööpäevaku
korras metsasihtide lahtiraiumine. Kaasa võtta vastav varustus.
Ühingu korraline üldkoosolek toimub algusega
kell 14.00 Arukse külas, Laekvere JÜ lasketiirus.
Päevakord:
1.
Revidendi aruanne.
2.
Aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine.
3.
Liikmemaksu ja jahiosalustasu kinnitamine.
4.
Liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtmine.
5.
Teenuste hinnakirja kinnitamine.
6.
Tegevuskava 2014.a.
7.
Jahihooaja lõpetamine.
Laekvere JÜ juhatus

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 1215, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

MÄLESTAME
Mälestus püha
Sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas...
Helene-Marie Tanneberg
Aare Arund
Mall Vabaorg
Leida Reimann
Juhan Kristmann

14.04.1921 – 29.01.2014 Muuga
15.08.1951 – 24.02.2014 Moora
01.09.1936 – 27.02.2014 Venevere
05.11.1915 – 04.03.2014 Venevere
16.06.1942 – 08.03.2014 Paasvere

