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katused, mis lumest veel tühjaks
loopimist ootasid, olid ilmselt raske
kandami all. Õnneks Laekvere mail
Esimene kuu sellest 2011. aastast
on esimesed talvekuud möödunud
hakkab kohe otsa saama. See on
nii, et inimesed ja katused on
olnud eriline aasta algus. Euro on
kroonide asemel meie rahakottides. terveks jäänud. Mida veel tahta?

TOIMETAJA VEERG

Mulle isiklikult tundub veel
praegugi see eurosentide lugemine
üsna raske. Pigem kasutan
võimalusel pangakaarti kui
pingutan oma nägemist erinevate
sentide ülelugemiseks. Aga nagu
paljud ütlevad ega siin vene
kopikatega suurt vahet pole. Siis oli
ju ka neid rahakotis palju erinevaid
ja hakkama saime kõik.
Pangakaardiga maksmine oli siis
utoopia.

TASUTA
„Õhtusöök viiele“ isegi kaks meie
valla tublit ja hakkajat naist.
Olgem siis netikommentaarides
mõistvad ja sallivamad. Sest
katsuge ise kaamerate ees rääkida,
olla ja toimetada. Ega see pole
„pullitegemine“. Õigeid
emotsioone oskab edasi anda vaid
asjaosaline ise.

Ikka hoolimist ja mõistmist, ikka
tähelepanelikkust ja sallivust.
Laekvere vald on kohe kuulsaks
saamas televisooni kaudu. Kanal 11
saates „Kodutunne“ on varsti üks
Kaunist küünlakuu algust!
meie valla suurpere ja TV3 saates
Tiiu Nitsar

Aga mis kõige tähtsam. Meie
Laekvere aleviku kaupluste
müüjaid tahaks ma küll kiita. Ei
läinud nemad selle kahe nädala
jooksul kordagi närviliseks, kui
käibel oli kroon ja euro. Ma lausa
imestasin, kuidas nad oskavad ja
suudavad. Aga näed, hakkama said
ja paganama hästi veel.
Veel tõi jaanuar ühe
märkimisväärse päeva - 9. jaanuari
sula. Selle talve esimese siis.
Lumehanged vähendasid umbes 20
cm võrra oma kõrgusi. Aga

„Lumekoristusel on abiks ka vallavalitsuse traktor“

ELA, kuniks elu antud.
7. Ümbritse end meeldivate asjadega, olgu see siis
Elufilosoofiat
1. Viska välja ebavajalikud numbrid, sh vanus, kaal ja perekond, lemmikloomad, amuletid, muusika, taimed,
hobid või mistahes muud asjad. Sinu kodu on Su
pikkus. Laske nende pärast muretseda arstidel. Sellepärast
pelgupaik.
nad ju raha saavadki.
2. Suhtle ainult toredate sõpradega. Virisejad rikuvad 8. Väärtusta tervist. Kui see on hea, siis hoia seda. Kui
see on ebakindel, siis paranda seda. Kui see on seisus,
Su tuju ära.
mida ise parandada enam ei saa, kutsu abi.
3. Õpi midagi. Käi arvuti-, käsitöö-, aianduse- ja
9. Ära end vaeva oma süüd meenutades. Mine
mistahes-kursustel. Ära lase ajul puhata. „Laiskus on
soppama või turismireisile, aga MITTE sinna paika, kus
kuradi peapadi“. Ja kuradi nimi on Alzheimeri tõbi.
ärkavad ebameeldivad mälestused.
4. Naudi lihtsaid asju.
Ütle inimestele, et Sa neid armastad. Tee seda igal
5. Naera palju, pikalt ja valjult. Naera, kuni pead õhku võimalusel NING PEA MEELES: Elu ei mõõdeta
ahmima.
hingetõmmete arvuga, vaid hetkedega, mis on
6. Pisaraidki sajab. Kannata, leina ja liigu edasi. Ainus hingematvalt kaunid.
inimene, kellega saad kogu elu koos veeta, oled Sina ise.

Kuidas jääda nooreks
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välisõhu saasteloa väljastamine Aktsiaseltsile
Palmako Laekvere alevikus asuva puidutööstuse
katlamaja põletusseadmetele, mille summaarne
soojusvõimsus on 1,25 Mwth.

VALLAVALITSUSES
18. jaanuari istungil:

1. Määrati toetus kaheksale lapsevanemale
6. Kuulutati nurjunuks riigihange “Muuga küla
haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse
kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti
kompenseerimiseks 1.60 euro ulatuses ühe koolipäeva
rekonstrueerimise ehitustööde teostamine“. Tunnistati
eest ajavahemikul 03.01.2011 – 30.06.2011.
AS EVIKO poolt esitatud pakkumus
hanketingimustele mittevastavaks, kuna pakkumus
2. Võeti vastu osaühingu A.V.R Projekt poolt
ületas hankija poolt eeldatud eelarvelise maksumust
koostatud Laekvere aleviku Rahkla tee 8 kinnistu ja
olulisel määral ja hankemenetluses ei olnud tagatud
sellega piirneva maa-ala detailplaneering.
piisav konkurents.
4. Väljastati kasutusload AS Eltel Networks ehitisele
Laekvere-Simuna-Rakke-Kärde-Koeru valguskaabel,
asukohaga Laekvere alevik, Moora, Kellavere, Padu,
Sirevere külad; Kuuno Raudmäe ehitisele puurkaev,
asukohaga Oru mü Venevere külas; Marie-Helene
Tannebergi ehitisele puurkaev, asukohaga Kuuseheki
mü Muuga külas.

Otsustati korraldada uus avatud menetlusega
riigihange nimetusega “Muuga küla
kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti
rekonstrueerimise ehitustööde teostamine“ ja kinnitati
hankedokumentatsioon.

NB! Volikogu istungit jaanuari kuus ei
5. Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt toimu!
3.

Muudeti Laekvere vallas asuvate katastriüksuste lähiaadresse alljärgnevalt:

Asula

Katastriüksuse tunnus

Salutaguse küla 38101:004:0087
Laekvere alevik 38101:003:0452
Rahkla küla
38101:001:0901
Rahkla küla
38101:001:0902
Laekvere alevik 38101:003:0482
Padu küla
38101:001:0109
Kaasiksaare küla 38101:005:0290
Sirevere küla
38101:004:0085
Sirevere küla
38101:004:0086

Katastriüksuse vana nimi
Cristopheri
Kaare tn 4
Kasetänava
Kasetänava
Kesk tn 2
Otti
Vabriku Tammeotsa
Styna
Styna

Katastriüksuse uus nimi
Kristo
Kaarepõllu
Kasepõllu
Kasetohu
Keldri
Karuoti
Vabriku-Tammeotsa
Stiina
Stiina

Kui raugeb lumemöllus sinu jaks, siis
päikese toob välja Mirra-Luxe!

Kõikidele nendele ja paljudele teistele küsimustele
võid saada vastuse, kui tuled uudishimutsema või
küsima pühapäeval, 13. veebruaril kell 12 Laekvere
rahvamajja Mirra-Luxe´i teabepäevale ehk
tervisepäevale.

Kuidas osutada endale abi, kui sa oled ennast ära
põletanud sauna kerisega, sa oled ennast vigastanud
noaga, sa oled oma käed valutama rookinud või
libedaga jala ära väänanud. Su higise turja peal on
tantsinud külm tuul; su juuksed on lahti ja küüned
murduvad, lapsel on köha jne jne jne. Mirras on
olemas ka kogu dekoratiivkosmeetika.

Toodetest räägib meile Mirra-Luxe´i maaletooja ja
firma esindaja Jelena Ilina Tallinnast (üritus eesti
keeles). Moskva firmast, mis loodud, vene sõjaväe
salajasest laborist, turumajanduse saabudes, saad
ülevaate ka interneti aadressil www.mirra24.ee
Info: Helina Lakk 51937373,
helina.lakk@gmail.com
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Hea vallarahvas
Oktoobrikuu vallalehes kirjutasin
üsna tõredalt sellest, mis oli mu silma
ja (ilu)meelt riivanud. Kuid nüüd on
valge lumevaip katnud kõik risu-räsu
(ka need hunnikud, mis on kellegi
poolt Kellavere mäe jalamile veetud)
ja valge maapind teeb ka hinge
helgemaks.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma
kirjutada, vaid tahtsin hoopiski kiita.
Jah, tõesti tahan kiita Muuga mõisa ja
selles majas töötajaid-õppijaid.
Tegin eelmise aasta lõpul ühe väga
targa teo ning kutsusin oma külalised
Muuga mõisa. Ja see oli tõesti tark
tegu! Ei olnud nendest minu
külalistest enamus sellisest mõisast
midagi kuulnud ja kes ka kuulnud
olid, polnud seal kunagi käinud. Aga
meeldivalt üllatanud olid kõik.
Selline kaunis mõis ja nii korras! Ja
kui nad said teada, et see maja on iga
päev täidetud „kunstihuviliste“
noortega, kes omi andeid sageli
tavatsevad seintele jäädvustada, mida
aga seal majas kusagil näha ei olnud,
oli ahhetamist heas mõttes küllaga.
Maja perenaise Agnese sissejuhatus
andis rahvale tõuke ka ise natukene
mõisa ajalugu uurida. Ühel külalisel
läks eriti hästi. Ta leidis oma
perekonnanime, mida üks
mõisahärradest kunagi kandnud oli.
Ja nagu juba aru saite, oli kutse
põhjuseks pidu. Aga mis pidu sa tühja
kõhuga ikka pead. Igipõline seapraad
hapukapsaga läks nagu kerisele ja
täidetud munad koos heeringaga veel
lisaks. Jah, eks kaugelt tulijail oli kõht
ka tühi, mis teadagi ju hea kokk. Aga
eks toit oli ikka maitsev ka. Söödi ja
matsutati.
Tänan teid, Agnes! Ja ka kõiki selle
kooli õpetajaid, poisse ja tüdrukuid
tänan enda ja oma külaliste nimel, et
olete sellise kauni koha suutnud
kaunina hoida ja ei keela-karda
võõraid oma majja lasta. Edu sellele
majale ja õnnelikku 2011.aastat.
Sedasama soovin ka kõigile teile, hea
vallarahvas.
Tiina Köster
moorakas
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Teade!

ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Detailplaneeringu avalik arutelu
Laekvere aleviku Rahkla tee 8
kinnistu ja sellega piirneva maaala on Laekvere vallamajas
(Salutaguse tee 2, Laekvere alevik)
detailplaneeringu avalik väljapanek on Laekvere Vallavalitsuse 17.veebruaril kell 16.00.
kantseleis Salutaguse tee 2, Laek- Planeeringuala suurus on 2168 m².
vere alevik ajavahemikul 01.- 15. Põhieesmärgiks on detailplaneeringu alal ehitusõiguse määramine
veebruar 2011.
jäätmejaama rajamiseks.
Avaliku väljapaneku kestel on
õigus esitada ettepanekuid

Statistika 2010. aasta kohta
Laekvere valla 18 küla ja Laekvere aleviku elanike arv seisuga 03.01.2011:
MEHED

NAISED

KOKKU

1. Alekvere küla

19

10

29

2. Arukse küla

8

9

17

3. Ilistvere küla

2

2

4

4. Kaasiksaare küla

19

12

31

5. Kellavere küla

3

3

6

LAEKVERE ALEVIK

207

256

463

6. Moora küla

64

71

135

7. Muuga küla

132

138

270

8. Paasvere küla

88

102

190

9. Padu küla

32

23

55

10. Rahkla küla

81

74

155

11. Rajaküla küla

36

27

63

12. Rohu küla

25

31

55

13. Salutaguse küla

14

10

24

14. Sirevere küla

13

12

25

15. Sootaguse küla

1

1

2

16. Vassivere küla

18

13

31

17. Venevere küla

82

78

160

18. Luusika küla

-

-

-

LAEKVERE VALD
kokku

843
eelmine
aasta
849

872
eelmine
aasta
894

1715
eelmine
aasta
1743

MUUTUS

-28

Valda sündis 2010. aastal 12 last, neist 6 tüdrukut ja 6 poissi.
Suri 24 inimest, neist 10 naist ja 14 meest.
Valda saabus elama 38 inimest, mujale elama lahkus 64 inimest.
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Lugu sellest, kuidas ma
Laekveres käisin
Olen 71. aastane mutt. Miks
mutt? Mutt on paks, vana naine on
kole ja eakas on ilus. Mina olen mutt.
Kaalun oma 163cm pikkuse juures pea
100 kilo. Olen ju mutt?
Ühel ilusal jaanuarikuu päeval
koperdasin Laekverre. See tähendab, et
tahtsin bussiga tulla aga bussi ei
tulnudki – oli koolivaheaeg. Laekvere
ma jõudsin, kuna oma kogutud kroonid
pidin ju sukasäärest eurodeks
vahetama. Ega see väga keeruline
olnudki. Kena naisterahvas vahtis vaid
kogu aeg pealt, kust ma midagi võtan
ja kuhu pärast panen. Aga need uued ja
ilusad rahad ma Laekvere
postkontorist kätte sain. Panin need
sukasäärde tagasi, kuigi hoopis
väiksem sukk nüüd...
Ma polnud juba mitu kuud
apteeki saanud. Nüüd sain. Mitte
midagi polnud muutunud. Ikka see
pikk koridor täis pappkaste ja
aknapealne täis mingeid potililli. Mul
on küll kodus ilusamad – mõtlesin siis.
Ja suitsu hais. See oli küll täpselt nagu
mul kodus, kui mu poisivolask, kes on
peaaegu 50ne aastane, pliidi ees suitsu
teeb.
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Arvasin, et vaatan selle
vallamaja siis kah üle. Teadsin, et ega
sealt küll midagi anta – ei jahu ega
kaerahelbeid. Aga ega vaataja
silmadesse ka lööda. Issake, milline
trepp sinna viis. Ikka seesama, mis
meierei ajal. Lohistasin enda paksu
kogu kuidagi ülesse ja oh ime.
Kemmerg kohe vastas. Uks ka kohe
kutsuvalt pärani. Ja kui soe. Jummel!
Mul kodus pikk maa, enne kui sinna
heasse kohta lumega koperdatud saan.
Mõttes panin ühe plussi.
Kiikasin siis mööda pikka
koridori. Esimene uks kohe lahti oli.
Aga kedagi sees ei olnud kahjuks.
Sealt oleks ma kindlalt midagi saanud
aga nagu selgus – proua aga linna
läinud pikemaks ajaks. Hiljem tehti
kodus muttide kambas mulle selgeks,
et ega volask poleks kah abi saanud.
Sest minu pents on nii suur, et pean
talle kah suitsuraha andma. Õnneks ta
seda ise ei tea. Las käib külakorda ja
teenib ise!
Järgmine uks oli jälle lahti. Seal
istusid kaks või isegi kolm tükki. Üks
ei paistnud klaasi tagant kohe väljagi.
Selle juurde ma läksingi. Tahtsin
kuulutada. Kuulutasingi. Kahjuks
tulemusteta. No seda oligi arvata.
Vaatsin kohe, et ta kaotab selle
pisikese kollase lipaka ära, kuhu
kriitseldas minu jutu.
Kõige tähtsam mees oli kah

linnas – vist. Igatahes laua taga teda
polnud ja ma ei julenud uurida kah kui
kauaks too siis ära on.
Aga ühel uksel oli suur silt, et
vabandage – olen haige! Mina ei
vabandanud midagi, sest haige ma
polnud.
Üks uks oli veel avatud. Seal
istusid kaks prillidega naist ja vahtisid
numbreid. Andsin ka oma numbritega
lehe nende kätte. Õnneks sain seal istet
võtta. Ilus punane pehme tool oli nurka
pandud. Minu ees seisis noor daam,
kel kästi teise tuppa minna vahepeal
oma numbripaberiga. Õnneks mina ei
pidanud minema. Prillidega naine ise
käis minu eest. Õnneks! Ma poleks
nagunii sealt toolilt krapsti püsti
saanud, sest see pagan ju "pööras"
ettearvamatult.
Kui ära hakkasin tulema, tundus
see taevatrepp veel hirmsam. Ma ei
imesta üldse, et vallas kõik need naised
nii vormis on.
Õues koperdasin õnneks kohe
oma naabrimehele otsa. Kutsus mu
auto peale. Läksingi, sest uued rahad
olid kotis ja ma pidin need ju enne
selgeks saama, kui poetiirule saan.
Oma poetiirust räägin järgmine
kord!
Elfriide
(juttude põhjal kokku miksinud
Tiiu Nitsar)

kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumist Tiina
Peterson, Tiina Kivirand ja Regina Eimre, Tallinna
Haridusametist Urve Raudsepp-Alt, Tartu Linnavalitsusest
Meeri Tampere, Tallinna Ülikoolist Silvi Suur, Tartu
lasteaiast Pääsupesa Jana Pillmann ja Lääne-Viru
Kaasava hariduse põhimõtted ja laste erivajaduse
Õppenõustamiskeskusest Monica Jaanimets.
võimalikult varajane märkamine ja toetamine on aktuaalsed
Nimetatud töögrupp oli 11.jaanuaril Lääne-Virumaal,
teemad meie hariduselus. Oluline on, et kaasavat haridust
Rakveres. Kõigepealt viibiti Lääne-Viru
ka õigesti rakendataks.
Õppenõustamiskeskuses ning siis suunduti aruteluks Lääne
Haridus- ja Teadusministeerium ja Sotsiaalministeerium on
-Viru Maavalitsuse õppeklassi.
oma loodavates arengukavades palju tähelepanu pööranud
erivajadustega lastele arenemiseks ja õppimiseks sobiva
Arutelu alla olid teemad:
keskkonna loomisele. Mõtete elluviimiseks planeeritakse
1. Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri
konkreetseid tegevusi ja rahalisi ressursse.
soovitused ja ettepanekud varajase sekkumise ning
Sotsiaalministeerium koostab Laste ja perede arengukava
märkamise valdkonnas.
aastateks 2011-2020. Selle raames on näiteks arutletud,
2. Koolieelse lasteasutuse seaduse, koolieelse
kuidas toetada kohalikke omavalitsusi, kes tahavad luua
lasteasutuse riikliku õppekava ja pedagoogide
väikesi rühmi erivajadustega lastele ning kuidas
miinimumkoosseisu muudatuste ettepanekud.
maakondlikke õppenõustamiskeskusi kõige otstarbekamalt
3. Kohaliku omavalitsuse ja õppenõustamiskeskuse
rakendada.
roll erivajadustega laste toetamisel.
Uue põhikooli ja gümnaasiumiseadusega seoses on vajalik
muuta ka Koolieelse lasteasutuse seadust.
Seadusemuudatused puudutavad kõige rohkem just
Monica Jaanimets
erivajadustega lapsi ning täienduste ja muudatuste
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse
aruteludeks on kokku kutsutud töögrupp. Töögruppi
koordinaator

Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmisega
tegelev töögrupp külastas Lääne-Virumaad
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kellegi lisandumine turule. Eestlased ju ei
oska ise oma prügi käidelda!
3.) Kui tahad APTEEKI avada, siis saame
30 minuti jooksul selgeks, et seadusega on
see KEELATUD
Kõhedust tekitab justiitsminister Rein
4.) Kui soovid Põhjamaa tiigerpankadest
Langi artikkel, kus ta väidab, et majanvabaneda ja luua oma RAHVAPANKA,
duskriis läks meist mööda ja meid see ei
mis ei toodaks kasumeid Rootsi
puudutanud. Kui sellised mehed on ka
pensionäridele, siis finantsinspektsioon
peale valimisi “ersatshertsogitena” oma
teatab, et esmaemissiooniga panka luua ei
kohtadel jätkamas, siis ma pean tunsaa (seadus). Tean seda isegi !
nistama, et Eesti rahva mõistus on kuskil
5.) Kütuse vahendustegevusega
mujal maailmas oluliselt parema rakenduse
Küll
aga
ajab
iiveldama
kui
ennast
paksuks
tegelemiseks nüüd pead kohe olema rikas,
leidnud.
söönud poliitbroiler, kes soovitab: hakake et pank sulle annaks 100000 EURO
"Kui see on kriis, siis sellises kriisis ma
ettevõtjaks ja kiidab takka, et olge
suuruse garantii, mida saad hr. Ligile
tahaksingi elada!" Võid kindel olla!
innovaatilised teadmata selle sõna
näidata.
tähendust.
6.) Kui tahad saada Eestis normaalselt,
Ansip asus majanduse ülekuumenemise
väärikalt elada, siis eesmärgiks peaks
ajal keskklassilt ja vaesematelt kärpimiste
Kuidas
saab
siis
EESTIS
täna
noor
võtma EESTIS mitte maailmas
ja aktsiiside ja käibemaksu tõstmisega
ülikoolist
väljunu
või
töötu
ettevõtlust
tasustatavate töökohtade edetabeli. Saame
viimaseid sente taskust õngitsema ja suutis
luua?
Toon
mõned
näited
elust
enesest.
teada, et eesmärk peaks olema tipp poliitik,
sellega viia rahva vaesusesse ning
1.) Ehitusettevõtjaks hakates pead algul
arst, ja et neljatunnise notariaalse lepingu
rekordiomanikuks majanduslanguses ja
olema
kellelegi
alltöövõtja
ja
välistatud
on
eest võtab notar 5000 EUR.
tööpuuduses. Oleme nüüd euroalas ja
tõusmine
peatöövõtjaks
ja
eriti
veel
täna,
7.) EAS starditoetused 60% on läinud
naudime Euroopa Liidu vaeseima riiki
kus
ehitatakse
paragrahvide
mitte
juuksurite ja ilusalongide avamiseks. Kas
staatust. Valitsus suretab ka ettevõtlust,
kelludega.
Riigihangetel
nõuded
see ongi meie unistus oma Nokiast?
sest vananev riik, riigikohustused (s.h.
osalemiseks
ulmelised.
riigikogulase palk ja 2 kordseks paisutatud
2.) Prügikäitlemine on roheline mõtlemine Astusin Rahvaliitu selleks, et saaksin
riigiaparaat) vajavad ju teenindamist!
ja täna vägagi pop teema. Kui asud
Eestis veel ettevõtteid luua ja neid
teemaga silmitsi, siis saad teada, et kui sul arendada, aga mitte teenindada
Olen Eestis osalenud kütusefirma looei ole 3 aastast tegevusajalugu siis ära trügi riigikogulase rahakotti!
mises, osalenud puidutööstuse loomises,
siia. Rootsi Ragn-Sells ja Prantsuse Veolia
osalenud hüdroelektrijaama rajamises,
tõenäoliselt annavad juhtpoliitikutele
Rene Naptal
kinnisvara arendustegevuses, paari IT
põhjust rahul olla ning et oleks välistatud
ERL-i majandustoimkond

Kuidas peab töötu töökohti
tekitama?!

firma käivitamises ja käitamises, osalenud
ehitusettevõtluses, turbatööstuses ja hetkel
biogaasi jaama rajamises. Seega ei saaks
nagu väita, et ajusid ei oleks. Kaubanduse
Tallinnas sulgesin, sest maksud sõid kogu
laekuva raha. Kuna eestlaste ostujõud on
kahandatud miinimumi, siis minu enda
innovaatiline ärimudel seisneb Jaapanist
autode ostmisega ja Soome müümisega ja
mis te arvate, kas Eesti riik saab sellest
kasu?

Märkame ja aitame ligimest!

Tuletame meelde, et küünlad põleksid eemal süttivatest
materjalidest ja oleksid asetatud kuumakindlale alusele. Põlevaid
küünlaid ei tohi jätta järelevalveta - need tuleb kindlasti
kustutada enne toast lahkumist või magama minemist.
Muudame lähedaste kodu turvaliseks kinkides neile kolm
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja tormi, mure ja
kodukaitsjat
pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesapaik, kuhu on hea
Küsime, kas kõik meie lähedased teavad, et kahjutule puhkedes
tulla ja perega koos olla. Eestis saab iga päev tules kahjustada
kuus kodu. Enamasti on põhjuseks olnud rikkis elektriseade, väär muutub ruumis viibimine juba mõne minutiga eluohtlikuks ja
peagi on kogu ruum tuld ja suitsu täis. Tulekahju suits sisaldab
küttekolde kasutamine, hooletus suitsetamisel või hooletus
vingugaasi ja on väga mürgine.
lahtise tule kasutamisel.
Kõige kiiremini avastab tulekahju õigesti paigaldatud töökorras
Nüüd, kui oleme kodus teinud kõik meist oleneva
suitsuandur. Valjuhäälse häiresignaaliga märku andes teavitab
tuleõnnetuse vältimiseks- elektri- ja kütteseadmed on korras,
meie väike abimees põlengust selle algusjärgus, mil inimeste
tikud asuvad laste käeulatusest kaugemal, koju paigaldatud
pääsemine ja tule summutamine on esmaste
suitsuandurid töötavad ja kõigile pereliikmetele on teada, kuhu
õnnetuse korral helistada, siis võiksime mõelda, kui turvaline ja tulekustutusvahenditega jõukohane.
Seepärast paigaldame vajadusel oma lähedaste koju suitsuanduri.
ohutu on meie eraldielavate lähedaste kodu. Õnnetus hüüab,
Selgitame, kuidas suitsuanduri töökorras olekut kontrollida ja
lausa kisendab tulles - tuleb vaid tahta teda kuulata ja märgata.
õpetame patareid vahetama. Varakult avastatud tulekahju
Kuidas märgata ja ennetada õnnetusi?
kustutamiseks kingime meile kallitele inimestele tulekustutusteki
Vaatame üle elektriseadmed
ja tulekustuti. Tulekustutustekiga saab kiirelt summutada näiteks
Memme või taati külastades vaatame, milliseid elektriseadmeid
köögis puhkenud tulekahju ja tulekustutiga elektriseadmes või nad oma kodus kasutavad ja kui suurt koormust talub majja
juhtmestikust puhkenud põlengut.
paigaldatud elektrijuhtmestik. Vaatame üle pistikupesad, lülitid
ja pikendusjuhtmed: ei tohi olla nähtavaid vigastusi, sulamisjälgi Selgitame, millistele numbritele abi saamiseks helistada
ja põlenud kohti. Jälgime, et elektri- ja pikendusjuhtmed oleksid Uurime, kas olulisemad lühinumbrid on telefoni juures
kaitstud mehaaniliste vigastuste eest. Näiteks juhet diivani jala all paigutatud nähtavale kohale.
112- hädaabinumber
või uksevahel muljudes viimase läbilaskevõime muutub ja juhe
1524- pääste infotelefon, millelt saab informatsiooni tuleohutuse
võib hakata kuumenema.
kohta
Vaatame üle küttesüsteemi
1220- perearsti nõuandetelefon
Kui meile armsad inimesed elavad ahjuküttega elamus, siis
vaatame kriitilise pilguga üle kogu küttesüsteemi- kas soemüür, 110- politsei
1343- Eesti Energia rikketelefon
lõõrid, ahi, pliit ja korsten on terved ja pragudeta, kas
1510- Maanteeinfokeskus
tahmaluugid on kindlalt kinni ja ega kuskilt suits sisse imbu.
1313- Keskkonnainspektsioon
Kutsume regulaarselt korstnapühkija puhastama küttesüsteemi
sinna kogunenud tahmast ja pigist. Hooldamata korstnalõõridesse Täpsemat infot ja nõuandeid saab veebilehelt: http://
kogunenud tahm ja pigi süttivad, leegid tungivad pragudest välja www.rescue.ee
Külastame tihemini üksikult elavaid eakaid ja aitame muuta
ja tuli levib edasi.
Samuti paneme tähele, kas puukorv, kuivama asetatud riided või nende kodu turvalisemaks!
muu põlevmaterjal asetsevad köetud ja kuuma õhkavast ahjust
Milvi Kompus
ohutul kauguses.
Vestleme lahtise tule ohutust kasutamisest
Külastades memme-taati kogu perega on eriti oluline, et
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
märkame, kas tuletikud on lastele kättesaamatus paigas.
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Laekvere Rahva Maja veebruari kuu üritused
6. veebruar kell 12 folklooripühapäev
9. veebruar kell 16 noorte ohutusalane ring "Teadmiste
kontroll"
11. veebruar kell 19 sõbrapäeva stiili disko. DJ Tavey
Pääse 2 €
13. veebruar kell 12 rahvaõpistus MIRRA-LUXE teabeehk tervisepäev
15. veebruar kell 15 – 18 Laekvere Rahva Maja juures
SILMABUSS. Silmade kontroll kõigile tasuta
18. veebruar kell 14 Rahva Maja juures noortele
lumekindluse ehitamine ja lumesõda
20. veebruar kell 19 Vabariigi aastapäevale ja Rahva
Maja aastapäevale pühendatud "Kella seitsme tee"
- Hansahoovi Teater esitleb monoetendust kahes vaatuses
A. Kivirähk "Sinised kilesussid jalas" (humoorikad lood
elust enesest). Osatäitja Indrek Taalmaa.
- pakume teed ja barankasid
- täiskasvanute karaoke koos Tiia Paistiga. Parimatele
auhinnad
25. veebruar kell 14 ohutusalase ringi väljasõit Rakvere
Politseijaoskonda. Info noortejuhilt
27. veebruar kell 12 rahvaõpistus kohtumine Peeter
Võsaga

30. jaanuaril kell 12 Rahvaõpistus kohtumine rännuja laulumees Marek Sadamaga. Ootame ka kõiki neid,
kes olid kunagi N-EURO fännid

Keegi ei peata aastate sõudu
soovida jääb vaid õnne ja jõudu!
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Maria Vahermägi
Helju-Anne Aru
Õilme Heina
Alvine Sirelmets
Vilma-Lisette Õunapuu
Tiit Kadak
Vaike Järvelt
Linda Nurm
Loori Ustav
Ants Mägi
Ants Tamm
Aadu Kaskema

01.01.1941
02.01.1941
03.01.1927
04.01.1924
11.01.1921
13.01.1946
19.01.1929
21.01.1925
27.01.1930
27.01.1946
28.01.1929
29.01.1941

Laekvere
Rahkla
Rohu
Muuga
Alekvere
Muuga
Rahkla
Rohu
Salutaguse
Moora
Vassivere
Laekvere

Õnnitleme kõiki jaanuari kuus sündinud valla elanikke!

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestused meiega...
Velli Olvi Vassiverest
23.06.1925 – 10.01.2011
Ilse Altnurm Paasverest
26.01.1923 – 13.01.2011
Aivo Leoma Veneverest
16.09.1941 - 21.01.2011

Müüa lõhutuid küttepuid.
Tel. 5554 6093
Katuse puhastamine
lumest ja jääpurikatest. Tel.
5062896 või 5682 7009
11. veebruar kell 12
Laekvere Rahva Majas
MTÜ Inkotuba tarvikute
MÜÜK

Laekvere Rahva Majas müügil Heldur Jõgioja CD ja
raamatud. Müügil ka viimane raamat "Kaika Lainest
Vangani". (Välja andnud H. Jõgioja abikaasa) Hinnad
endiselt soodsad.

Hansahoovi Teater esitleb
Laekvere Rahva Majas
Andrus Kivirähki kahe

vaatusega monoetendust
"Sinised kilesussid jalas".
Humoorikad lood elust endast
Mängib INDREK
TAALMAA.

Margit Halopi Õigusabi ja
Konsultatsioon MTÜ pakub
juriidilisi teenuseid tsiviil- ja
haldusasjades (nt lepingute
koostamine ja analüüs,
tööõiguse küsimused,
perekonnaõigus - abieluvara,
laste hooldusõigus, elatis,
eestkoste, lahutus;

pärimisõigus, asjaõigus
(kinnisvaraga seonduv),
äriõigus (ettevõtete asutamine,
likvideerimine), haldusõigus asjaajamine riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustega jms).
Esmane konsultatsioon tasuta.
Info ja registreerimine: tel 517
9278, e-post
mh.konsult@hot.ee

20. veebruaril kell 19

Müüa kemikaalivaba toidukartulit "Laura" ja "Maret". 30 kg
võrk maksab 6.50 €. Tel. 5341 0604 Ants Habakuk.
Müün kanamune 10 muna 1 euro. Telli telefonil 58364595, Õie

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee.
Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord kuus. Trükitud: Agur Trükikoda. Trükiarv 750.
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

