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Ise küsin, ise vastan?!
Miks vee- ja kanalisatsiooni teenuse
hinda peab tõstma?
Aastatel 2011-2015 viisime Laekvere
vallas ellu kaks suurt projekti:
1. „Laekvere aleviku veevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ ja 2. „Muuga küla ja Moora küla
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine
ning Rahkla, Venevere ja Paasvere küla
ühisveevärgi rekonstrueerimine“.
Kokku oli investeeringute suurus
2 732 982 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus oli 2 067 257 eurot ja valla
omaosalus 665 723 eurot. Neile summadele lisandub veel käibemaks. Valla
omaosaluse katteks võttis vald laenu
650 000 eurot.
Nüüd võime öelda, et Laekvere vallas on kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteemid rekonstrueeritud kaasaegsel
tasemel.
Laekvere vallas on -17 693 m joogivee torusid, 7096 m isevoolset kanalisatsiooni ja 1800 m survekanalisatsiooni. Kasutusele on võetud 2 varem kasutuseta olnud puurkaevu ja puuritud on
kolm uut puurkaevu, rekonstrueeritud

on 2 puurkaevu. Ehitatud on 7 uut
kaasaegset pumbamaja, milledest kolmes on ka veepuhastussüsteem. Veesüsteemide jälgimine ja reguleerimine
toimub üle interneti kasutades Scada
programmi.
Kokkuvõtvalt. Viie aastaga oleme
Laekvere valda rajanud kaasaegsed
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.
Igal medalil on kaks poolt. Ühelt
poolt on hea, et Euroopa Liidu vahendid on edukalt kasutatud. Teiselt poolt
tuleb rajatud süsteeme heaperemehelikult hooldada ja võetud laenud tagasi
maksta.
Lisas 1 toodud tabelis on näha, et
praeguste müügimahtude ja täna kehtivate hindade juures annab vee- ja kanalisatsiooni teenus Laekvere vallale ca
75 tuhat eurot kahjumit aastas.
Kindlasti tegeleme kulude kokkuhoiuvõimaluste otsimisega, aga ilma
veehinda tõstmata läbi ei saa.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse hinna tõusuga tagame veevarustuse jätkusuutlikkuse.
Lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (§ 14) peab vee-ette-

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
võte, st Laekvere vald olema isemajandav, ehk suutma katta oma tuludega
enda jooksvad kulutused ja omavahenditest (mitte eurorahadest) soetatud
põhivarakulumi ning teenida mõistlikku kasumit.
Lähtudes eeltoodust on Laekvere
Vallavalitsusele tehtud ettepanek tõsta
nii vee kui kanalisatsiooni teenuse hinda 25 % võrra ehk 35 senti 1m3 kohta.
Uued hinnad ei taga veel kõigi kulude
katmist, kuid on samm selles suunas.
LISA 1

Laekvere vald prognoos 2016
Kulud
Töötajatega seotud kulud
palgakulu
palgaga kaasnevad maksud
Keskkonnatasud
vee-erikasutustasu
heitvee saastetasu
Sisseostetud teenused
sisseostetud rem., kaevetööd
haljasalade niitmine
elektriseadmete hooldus
töötervisehoid
veeproovid, analüüsid
Materjalid, kütus, energia
materjal, kaup
eri- ja vormiriietus
kemikaalid
elektrienergia
Sõidukikulud
masinate rent
kindlustus
bussi hooldus, kütus
Administratiivkulud
andmeside, telefon, internett
koolitusteenused
prügiveoteenus
Muud kulud: intressikulu
Põhivara kulum
KULUD
laenu tagasimaks
KULUD KOKKU
Müük
Realiseerimine kokku
Kasum/kahjum
2016 Prognoos
Kokku
sh. Eratarbijad
sh. Asutused/ettevõtted

Veevarustusteenus
6 067,95
4 542,01
1 525,94
2 173,11
2 173,11

1 905,26
13 504,04
46 645,96
15 631,44
62 277,40

139,73
421,63
500,43
394,66
67,68
38,09
1 905,26
21 684,15
46 938,32
15 631,44
62 569,76

Kulud kokku
12 135,90
9 084,02
3 051,88
3 703,45
2 173,11
1 530,34
8 080,95
3 108,50
1 028,72
2 428,70
65,66
1 449,37
25 961,75
4 318,54
237,68
732,01
20 673,52
2 739,01
400,00
582,21
1 756,80
1 964,51
1 644,42
282,00
38,09
3 810,52
35 188,19
93 584,28
31 262,88
124 847,16

27 172,62
-35 104,78

22 129,90
-40 439,86

49 302,52
-75 544,64

Vesi müük m3
19 423,32
17 169,78
2 253,54

Kanal müük m3
15 216,98
12 963,44
2 253,54

1 530,34
3 178,00
746,04
1 028,72
582,88
15,76
804,60
11 510,83
1 036,45
57,04
556,33
9 861,01
561,36

4 902,95
2 362,46
1 845,82
49,90
644,77
14 450,92
3 282,09
180,64
175,68
10 812,51
2 177,65
400,00
442,48
1 335,17
1 464,08
1 249,76
214,32

Hinnakomponendid 2015 €
Töötajatega seotud kulud
Keskkonnatasud
Sisseostetud teenused
Materjalid, kütus, energia
Tootmislikud masinakulud
Administratiivkulud
Muud kulud
Põhivara kulum
Laenu tagasimakse
Tegelik prognoositud hind 2016.aastal €/1m3
kehtiv hind
Vajalik muutus (+€/1m3kohta)
Uus hind (ilma käibemaksuta)
Uus hind (koos käibemaksuga)

Kanalisatsiooniteenus
6 067,95
4 542,01
1 525,94
1 530,34

Keskmiselt
Vesi kr.
0,31
0,11
0,25
0,74
0,11
0,08
0,10
0,70
0,80
3,21
1,35
1,86
1.70
2.04

Kanal kr.
0,40
0,10
0,21
0,76
0,04
0,03
0,13
1,42
1,03
4,11
1,35
2,76
1.70
2.04

kokku
0,71
0,21
0,46
1,50
0,15
0,11
0,22
2,12
1,83
7,32
2,70
4,62
3.40
4.04

Millised on Laekvere valla
plaanid seoses kavandatava
haldusreformiga?
Peab kohe alguses tunnistama, et
õiget plaani veel ei ole ja aega sellega justkui oleks. Riigikogule ei ole ju
veel esitatud haldusreformi seaduse
eelnõudki, mis siis täpsetest juhistest
rääkida. Samas on terves riigis alanud
üks läbirääkimiste paanika. Kõik teevad kõigile ettepanekuid ühinemisläbirääkimisteks. Ka Laekvere vallale
on tehtud mitmed sellesuunalised
ettepanekud:
22.12.2015 tegi Tamsalu Vallavolikogu ettepaneku haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks ja ühise omavalitsuse moodustamiseks Laekvere, Väike-Maarja, Rakke, Järva-Jaani,
Ambla, Koeru ja Tapa vallale.
8.01.2016 tegi Torma Vallavolikogu ettepaneku haldusterritoriaalse
korralduse muutmise ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Laekvere,
Palamuse, Saare, Kasepää, Lohusuu,
Avinurme, Väike-Maarja, Rakke, Jõgeva valdadele ja Mustvee linnale.
21.01.2016 tegi Avinurme Vallavolikogu ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks Lohusuu, Tudulinna, Laekvere,
Torma, Kasepää, Saare valdadele ja
Mustvee linnale.
Puudub veel ettepanek Vinni vallalt, kes on otsustanud ise „kosilasi“
oodata.
Seega ootavad Laekvere Vallavolikogul ees tähtsad otsused, kellega algatada läbirääkimised ja kellega mitte. Esimene otsus on tehtud. 26. jaanuaril otsustati mitte toetada Torma
ettepanekut ühinemisläbirääkimiste
algatamiseks. Päevakorraväliselt arutas volikogu pea tund aega eesootava

haldusreformiga seonduvaid küsimusi. Mõningad laiemat toetust leidnud
seisukohad olid.
Laekvere vald on seni üksi hästi
hakkama saanud ja otsest vajadust
haldusreformiks ei ole. Enne seaduse
vastuvõtmist ei peaks reformiga tegelema.
Haldusreformi seaduse eelnõus
on põhiline osa seotud ainult valdade
piiride liitmisega. Väga vähe on tähelepanu pööratud finantsvõimekuse
parandamisele, maavalitsuste reformile, pealinna staatusele jne.
Laekvere valla seisukoha kujundamiseks tuleb kindlasti korraldada
rahvaküsitlus ja selle tulemustest juhinduda. Täna on veel vara küsitluse
läbiviimiseks.
Tamsalu, Väike-Maarja ja Rakke
vallaga võiks ühise valla moodustamise läbirääkimistel osaleda.
Laekvere vald peaks ise Vinni vallale tegema ettepaneku ühinemisläbirääkimiste algatamiseks, kuna
eraalgatuse korras on seda liitumissuunda peetud kõige mõistlikumaks.
Seega Laekvere vald haldusreformiga praegu ei kiirusta. Hoiame
mitmed liitumissuunad töös. Kaalume kõiki poolt ja vastu argumente.
Kindlasti küsime ka kõigi vallaelanike
arvamust. Ootame kõigi inimeste ettepanekuid ja arvamusi, nii kirjalikult
kui suuliselt.
Kaasake oma aruteludele/koosolekutele ka volikogu liikmed. Siis on
neil lihtsam otsustada.
Aarne Laas

Laekvere valla elanike arv
seisuga 1. jaanuar 2016
on 1525.
2015. aastal registreeris end Laekvere valda 36 inimest ja lahkus
50 inimest. Eelmisel aastal suri 27 inimest, sündis juurde 23 last.
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 12. jaanuar, 21. jaanuar
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus jaanuaris 15-le isikule kogusummas 3406,99 €;
• Sõlmiti ühe perega sotsiaalpinna
kasutamise leping üheks aastaks;
• Pikendati ühe isikuga sotsiaalpinna kasutamise lepingut üheks aastaks;
• Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega 1 isiku suhtes;
• Määrati ühele isikule toetus abivahendite kulude katmiseks;
• Määrati kolmele isikule küttepuude toetus;
• Määrati kahele isikule muu ühekordne toetus;
• Määrati toetus ühe lapse lasteaia kohatasu katmiseks ajavahemikul
01.01.2016 kuni 30.06.2016;
• Määrati toetus kolme lapse õpilaskodu kohatasu katmiseks ajavahemikul
01.01.2016 kuni 30.06.2016;
• Määrati toetus ühe lapse koolitoidu
maksumuse kompenseerimiseks ajavahemikul 01.01.2016 kuni 30.06.2016.

Ehitus- ja planeerimisküsimused
• Väljastati projekteerimistingimused ELA 086 sidekanalisatsiooni projekteerimiseks. Projekteeritav ehitis:
Laekvere-Avinurme-Tudulinna-Kauksi-Mustvee sidekanalisatsioon;
Maaküsimused
• Kinnitati Vahevälja katastriüksuse piirid ja pindala ning määratia koha-adress sihtotstarbega üldkasutatav
maa;
• Nõustuti 91 m² suuruse Pumbamaja katastriüksuse, asukohaga Muuga küla, ostueesõigusega erastamisega
vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile.
Ostueesõigusega erastatav maa asub
õigusvastaselt võõrandatud Kaasiku
A-65 talu maadel;
Avalik kord, vallavara, hanked
• Eraldati raha kolmele noorele spordilaagrite kulude katteks;

• Muudeti Laekvere Vallavalitsuse
26. jaanuari 2012 määrust nr 2 „Laekvere valla koolieelsesse lasteasutusse
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord“ alljärgnevalt:
(1) Paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1tunnistati kehtetuks.
(2) Paragrahvi 8 lõike 3 punkt 5 tunnistati kehtetuks.
(3) Paragrahvi 4 lõiget 3 muudeti,
sõnastades see alljärgnevalt: Mängurühma teenust osutatakse kuni lapse
3- aastaseks saamiseni. Kui laps saab
õppeaasta keskel 3- aastaseks, võimaldatakse mängurühmas käia õppeaasta
lõpuni, s o 31. augustini.
(4) Paragrahvi 8 lõike 3 punkti 3
muudeti, sõnastades see alljärgnevalt:
Laps arvatakse lasteasutusest ja mängurühmast välja lasteaia direktori ühepoolse otsuse alusel, kui lapsevanem ei
ole vähemalt kahe kuu eest peale maksetähtaja möödumist tasunud vanemate poolt kaetava osa määra.

VOLIKOGU MATERJALID – 29. detsember, 26. jaanuar
• Võeti vastu Laekvere valla finantsjuhtimise kord /tutvuda saab valla kodulehel Avalikud teated/kehtivad õigusaktid alt/;
• Võeti vastu Laekvere valla hankekord /tutvuda saab valla kodulehel
Avalikud teated/kehtivad õigusaktid
alt/;
• Võeti vastu Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused /tutvuda saab valla
kodulehel Avalikud teated/kehtivad õigusaktid alt/;
• Võeti vastu Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise
kord /tutvuda saab valla kodulehel
Avalikud teated/kehtivad õigusaktid
alt/;
• Nõustuti Laekvere valla osalemisega projektis „Kasutusest välja langenud

Info
29.12.2015
Eerik Lumiste rääkis VIROL-i istungist, kus oli SA Arenduskeskus ja Põhja-Eesti Turism olid tutvustanud oma
tegevusi, muudetud oli mõne komisjoni koosseise, Maanteeameti teehoiu
kavadest.
Aarne Laas rääkis järgmise aasta eelarve koostamisest, võimalikust veehinna tõusust.
26.01.2016
Haldusterritoriaalse
korralduse
muutmise algatamise ettepanekud:
Aarne Laas rääkis Tamsalu valla 29.12.2015 ettepanekust alustada

elamu lammutamine“, mille raames
lammutatakse Allee tee 3, Muuga külas asuv korterelamu vastavalt FIE Aare
Traks´i poolt koostatud lammutusprojektile. Projekt viiakse läbi ajavahemikul 01.03.2016 - 15.06 .2016;
• Kinnitati sotsiaalkorteriks Laekvere
valla munitsipaalomandis olev korter
aadressil Vassivere põik 4-18, Laekvere
alevik.
• Toetati kinniasja omandamise loa
andmist Osaühingule Artiston Kinnisvara järgmiste kinnistute omandamiseks: Muuga külas ja Rajakülas asuva
31,2 ha suuruse Tamme kinnistu omandamiseks ning Rajakülas asuva 17,06 ha
suuruse Leppiku kinnistu omandamiseks.
• Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse Muuga külas

asuv Allee tee 3 maaüksus suurusega 6
733 m² ning Muuga külas asuv Saunavälja maaüksus suurusega 2 461 m²;
• Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette Laekvere valla
vara valitsemise korra muutmise või
uue korra eelnõu. Korraldada vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kooskõlla viimine (muutmine)
vallavara valitsemise korraga ja koostada Muuga põhikooli/Muuga mõisa ruumide kasutusse andmise korra
eelnõu või esitada vastav regulatsioon
Muuga kooli põhimääruses;
• Keelduti läbirääkimiste alustamisest uue kohaliku omavalitsuse üksuse
moodustamiseks Torma Vallavolikogu
otsuses toodud kohaliku omavalitsuste
üksuste ühinemise teel.

ühinemisläbirääkimisi. Arutleti sellel
teemal. Ühise arutelu tulemusel jõuti
otsusele, et vallavalitsus valmistab järgmiseks vallavolikogu istungiks ette eelnõu, millega antakse nõusolek Tamsalu
vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks uue kohaliku omavalitsuse
üksuse moodustamiseks. Samuti tehti
ettepanek valmistada ette volikogu otsuse eelnõu, milles tehakse ettepanek
Vinni vallavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Vallavanemal
paluti teha järgmisse vallalehte artikkel, milles lahti selgitada haldusreformi
temaatika ja sellest tulenevad volikogu
otsused.
Probleemid valla 2016. aasta eelar-

vega:
Aarne Laas rääkis eelarve hetkeseisust. Puudu on õpetajate palgaraha
ca 40 000 eurot. Arutleti, kuidas saada
eelarve tasakaalu, mis variandid üldse
oleks. Koolijuhid on esitanud uued arvutused, mis tulevad arutelule järgmisel hariduskomisjoni koosolekul.
Korterite vastuvõtmine võlgade katteks
Aarne Laas rääkis ühe korteriomaniku pakkumisest võlgade katteks ära
anda vallale oma kaks korterit. Arutleti, kas on mõistlik need korterid vastu
võtta. Jõuti otsusele, et vallavalitsus valmistab ette eelnõu korterite vastuvõtmiseks võlgade katteks.

RAGN-SELLS AS jätkab korraldatud segaolmejäätmete vedu
Laekvere vallas
MTÜ Roheline Paik viis läbi riigihanke
„Kontsessiooni andmine korraldatud
jäätmeveoks Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vallas perioodil
01.05.2016-30.04.2021“. Hanke võitis
Ragn-Sells AS, kes tegi kõige soodsama
segaolmejäätmete kogumise, äraveo ja
käitlemise pakkumuse. Võrreldes seniste konteinerite tühjendushindadega
muutub teenus alates 01.05.2016 Laekvere vallas soodsamaks.
Uuel
jäätmeveo
perioodil
01.05.2016-30.04.2021
korraldatud
jäätmeveo tingimused Laekvere vallas
ei muutu, st kehtib 23.11.2010 vastu
võetud jäätmehoolduseeskiri. Seega tänastele Ragn-Sells AS klientidele
saadetakse märtsilõpus olemasoleva
lepingule lisa, kus on kirjas jäätmeveo
uus periood, hinnakiri ja veograafik.
Ragn-Sells AS kirjutab 01.05.2016 algavast jäätmeveo perioodi muudatustest

aprillikuu Infolehes.
Alates 01.05.2016 a. hakkab kehtima
Ragn-Sells AS uued konteinerite tühjendus- ja rendihinnad.
NB! Palume kõigil, kellele on Laekvere Vallavalitsus korraldusega andnud
perioodil 01.05.2011-30.04.2016 õiguse
Mahuti (m3)
kilekott kuni 0,05*
konteiner 0,08
konteiner 0,14
konteiner 0,24
konteiner 0,37
konteiner 0,6
konteiner 0,8
konteiner 1,5
konteiner 2,5
konteiner 4,5

ühismahuti kasutamiseks või perioodilise liitumiseks võtta ühendust maakorraldaja Irina Kuhlbach’iga tel. 322 2377
või e-mail irina@laekvere.ee . Soovime
teada, kas te jätkate ühismahuti kasutamist või perioodilist liitumist ajavahemikul 01.05.2016-30.04.2021.

Ühekordne konteineri
tühjendushind € käibemaksuga
1,70
1,70
1,88
2,11
2,56
3,33
3,70
6,24
9,24
14,55

Konteineri rendihind
€ käibemaksuga
–
2,68
2,68
2,68
4,22
6,00
10,80
15,60
18,00
30,00

1. jaanuarist kehtib uus abivahendite
teenuse korraldus
Koos uue aasta algusega hakkas Eestis kehtima uus
abivahendite korraldus, mis lubab abivahendi osta või
rentida inimese enda valitud ettevõttest ja sobivaima
hinnaga. Riik kompenseerib abivahendi vastavalt
piirhinnale. Kallimate abivahendite puhul on võimalik
taotleda erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart
olemas, võib abivahendi saamiseks pöörduda otse
abivahendeid pakkuva ettevõtte poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest
üle Eesti, et leida endale sobivaima funktsionaalsuse ja
maksumusega abivahend (ettevõtete nimekirja leiab
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/). Abivahendi
soetamisel ei ole inimene seega enam seotud elukohajärgsete ettevõtete ja maakonnaga – raha liigub koos
inimesega. Infot abivahendi hindade kohta võib küsida
ettevõtetelt ka telefoni teel.
Abivahendi soodustused jäävad
Kui varasemalt kompenseeris riik teatud protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on abivahenditele
kehtestatud lisaks piirhinnad, mille siseselt on kättesaadavad kaks kolmandiku enam kasutusel olevatest
abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi
soodustus.
Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks
Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga,
kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis
kesta ka 8–9 kuud, on nüüd taotluse läbivaatamise
maksimaalne aeg 30 päeva ja vajaduse korral kaasab
Sotsiaalkindlustusamet eksperte.
Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt (http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> blanketid ->
abivahendi blanketid). Posti või e-posti teel taotlust
esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist
või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas
isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus
kas nimetuse või kirjeldusena välja toodud. Taotlust
saab esitada ka klienditeeninduses. E-posti teel tuleb
taotlus saata aadressile abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee. Vastus saadetakse taotlejale posti teel ja
see tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta koos
isikut tõendava dokumendi ning arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja on avaldanud soovi
saada otsus e-posti teel, peab ta selle välja printima
koos kinnituslehega ja ettevõttesse kaasa võtma.
Uue isikliku abivahendi kaardi ja duplikaadi saab Sotsiaalkindlustusametist
Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb esmalt saada tõend pere- või
eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla
tõendile märgitud nii nimetuse või kirjeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi vajadus
võib olla välja toodud ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanis.
Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul
tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või saata taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks posti või e-posti teel. Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist
või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas
isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus
kas nimetuse või kirjeldusena välja toodud. Posti või
e-posti teel kaarti taotlejale saadetakse isikliku abiva-

hendi kaart posti teel. Väljastatud kaardiga saate juba
otse ettevõtete poole pöörduda. Ka kaardi duplikaadi
saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.
Abivahendite soetamisel võib esineda olukordi,
kus teatud abivahendite grupi eelarve on mõnel hetkel
suletud. Sellisel juhul tekib Sotsiaalkindlustusameti
juurde üleriigiline järjekord, kuhu inimese suulise sooviavalduse alusel lisab teda abivahendeid pakkuv ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi soovijale sellekohase teate, millega
tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või võtta ühendust
endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõttega. Kaasa
tuleb võtta: järjekorra saabumise teade, isikut tõendav
dokument, kehtiv isikliku abivahendi kaart ja arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Ettevõte väljastab
abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Abivahendite süsteemi muutustest on teavitatud
ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nende
käest saab küsida nõu ning abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte
leidmiseks või muul viisil abivahendi kättesaamiseks,
näiteks hinnapakkumiste küsimiseks ning vajadusel
transpordi organiseerimiseks.
Abivahendeid on õigustatud taotlema:
▶ kuni 18-aastane laps;
▶ kuni 18-aastane puudega laps;
▶ 18 – 63-aaastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 protsendi ulatuses või enam;
▶ 18-aastane ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
▶ alates 18-aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
▶ 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine
isik;
ning lisaks
▶ isik, kes vajab rinnaproteesi;
▶ isik, kes vajab silmaproteesi;
▶ isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates
30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.
Abivahendite loetelu leiab Astangu Puudealase
Teabe ja Abivahendite Keskuse leheküljelt http://
www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/.
Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti teel abivahendid@
sotsiaalkindlustusamet.ee, infotelefonil 16106 või
minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse,
mille asukohad leiab ameti kodulehelt http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.
LISA:
Kuidas käib piirhinna arvestamine (näited
70% soodustuse korral)?
Odavam abivahend:
müügihind: 20,00 piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 20,00 x 0,70 = 14,00
kasutaja omaosalus: 20,00-14,00 = 6,00
Kallim abivahend:
müügihind: 35,00 piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 27,80 x 0,70 = 19,46
kasutaja omaosalus: 35,00-19,46 = 15,54
Merlin Veinberg,
Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste üksuse
abivahendite nõunik

Vastavalt Maaeluministri 23.10.2015 määrusele number 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ Mittetulundusühing PAIK kuulutab välja projektitoetuse
tähtajad alljärgevalt:
Meetme
number

nimetus

Projekti
esitamise tähtaeg

hindamise tähtaeg

1.1
2.1

Tärkav Pandivere
Kodupaik Pandivere

7.-9. Märts 2016
16.-18. Märts 2016

21. Märts 2016
02. Aprill 2016

Täiendav informatsioon www.pandivere.eu 3228449, 53088077
Taotlused tuleb esitada e-PRIAs
Infopäevad toetuse taotlejatele:
19. veebruaril 2016 kell 11 Kurtna külamajas
29. veebruaril 2016 kell 15 Porkuni külamajas
2. märtsil 2016 Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklassis, E-PRIAs taotluse esitamine
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Laekvere Rahva Maja
veebruarikuu üritused
18. veebruar kell 14.00 Lauamängude võistlus laste- ja noortetoas.
21. veebruar kell 18.00 Vabariigi aastapäeva ja Rahva Maja aastapäeva
KONTSERT
Esinevad Kaurikooli balletiklass ja ajaloolise tantsu ansambel „Fioretto“, Viru-Nigula mehed, Laekvere Rahva Maja isetegevuslased. Tantsumuusikat teevad Hillar ja Ervin.
23. veebruar kell 13.00 Inkotarvikute müük.
23. veebruar kell 13.00 Rahva Maja ja kodumaa sünnipäeva tähistamine laste-ja noortetoas.
*nutimäng;
*tordi valmistamine;
*pidulaua katmine;
*Karaoke.
28. veebruar kell 12.00 Laekvere Rahva Maja memmede hobytantsurühma 15. aastapäeva Pidu „Ikka edasi“. Külas on sõbrad ja Simuna kapell.

Laekvere Rahva Maja
märtsikuu üritused
3. märts kell 13.30 Laste- ja noortetoas „Mis tähtpäev on naistepäev?“
6. märts kell 12.00 Rahvaõpistu. “Külas on rännu– ja loodusmees HENRIK RELVE.
6. märts kell15.00 Eesti uus mängufilm „Klassikokkutulek“. Pääse
2.50€/4€.
7. märts-11. märts Laste- ja noortetoas „Viisaka käitumise nädal“
*üks viisakusetera iga päev;
*Tublimatele auhinnad.
9. märts kell 19.00 Rakvere Teatri etendus „Sinatraga kuu peale.“
Pääsmed 11/13€ eelmüügil Laekvere Rahva Majas ja Muuga raamatukogus.
17. märts kell14.00 Laste- ja noortetoas „Emakeelepäeva tähistamine“.
Läheme külla Muuga raamatukokku.
22. märts kell13.00 Inkotarvikute müük.
22. märts kell 9.30 koolivaheaja sisustamine. Kohtumine mamsel Janikaga Jaanioja käsitöötalus. (I-IV kl.).
24. märts kell13.00 Seiklusmäng „Geopeitus“. (alates IV klassist).
27. märts kell12.00 Rahvaõpistu. “Armastame end ja oma peret toidu
kaudu“. Külas on toitlustus ja tervisliku toitumise õppejõud Sirje Rekkor.
28.-31. märtsini Laste- ja noortetoas Piljarditurniir.

Meie põhilisteks tegevusaladeks on katusematerjalide, fassaadimaterjalide, vihmaveesüsteemide ja teiste üldehitusmaterjalide müük. Lisaks tegeleme veel ehitusjärelvalvega, san-remonditöödega, majade soojustamisega, pleki kantimisega, renoveerimise ja palju muuga. Meie professionaalne ja kokkuhoidev
meeskond tagab kõrge kvaliteedi ning korrektse töö.
Anname oma tehtud töödele garantii.
Küsi pakkumist tel 5060781 või vaata lähemalt www.am3baltic.ee
Talvekuudel ohtlike puude raie valdadele -15 % odavam
ja tööde valmimine kiirkorras.
Teostame valdadele, linnadele, eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade, liinide, kõrvalhoonete lähedusest
• Ohtlike puude raiet kalmistutel
• Ohtlike okste eemaldust ja puude kärpimist
• Puude elujõu hindamist ning konsultatsiooni
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: greenman.est@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

Greenman Estonia OÜ
Tel: 5810 9846
18. veebruaril kell 18.00 toimub Laekvere Rahva Majas
Andres Nurme eestvõtmisel koduloohuviliste kokkusaamine. Ootame kõiki (ka nooremaid inimesi), kes on oma
kodukoha ajaloo uurimisest huvitatud.
Huvi korral võta ühendust Õilme või Andresega.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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Märtsis algabki mai...
Nii kõlab üks Uno Loobi tuntud laul.
Meil vist päris nii ei ole. Ei oska me ette
arvata, mis ilmad meil märtsis või mais
on. Niisiis tulebki kõike planeerida oma
sisetunde järgi.
Veebruar on käes, aga kes teab, kas
vastlasõitu teha saab. Ilm on heitlik
ja ettearvamatu. Aga siseruumides ei
kimbuta ilmaolud meid mitte. Seepärast tulge nautima Komöödiateatri
etendust „Pime, kurt ja tumm...“, usun,
et saab nalja ja mis meie hallis argipäevas muud vaja ongi.
Vabariigi aastapäeva ja Rahva Maja
aastapäeva tähistame 21. veebruaril.
Seekord on külas Kaurikooli noored
balletitantsijad, üks neist ka meie oma
Laekvere tüdruk. Siinkohal suur tänu
tema emale, kes mulle infot andis ja
kelle toel esinemine teoks saab. Nime
jätan avaldamata, olgu see üllatuseks,

et meil on selliseid tublisid lapsi ja
lapsevanemaid. Tulge vaatama! Peale selle on külas toredad Viru-Nigula
mehed oma laulukavaga. Esinevad ka
meie oma isetegevusringid, sest millal
veel siis esineda, kui mitte oma Rahva
Maja aastapäeval. Pakume vahuveini
ja pidupäevakringlit. Ka Ervini&Hillari
pillimuusika saatel saab keskööni jalga
keerutada.
Kuu lõpus tähistavad meie hobytantsurühma memmed oma 15. tantsuaastat. Seegi on märkimisväärne
sündmus, sest osa tantsijatest on ületanud 80. aastakünnise. Tulge neile õnne
soovima!
Mätsikuu algab väga huvitava kohtumisega. Kes meist ei teaks Henrik Relvet.
Enne meiega kohtumist läheb ta
reisile Etioopiasse. Võib siis arvata,

millised muljed ja filmid tal meie jaoks
kaasas on. Ärge magage maha seda harukordset kohtumist.
9. märtsil on meil külas Rakvere Teater. Vahva etendus, mille lavastamise
käigus käidi kogemusi saamas Rakvere Haiglas. Tulge veenduge ise, kuidas
näitlejad hakkama saavad.
27. märtsil kutsub Rahvaõpistu taas
kohtuma huvitava inimesega. Sirje Rekkor on inimene, kes tegeleb toitlustuse
ja tervisliku toitumisega kõrgemal tasemel. Usun, et meie üritusest võtavad
osa ka valla koolide ja söögiasutuste kokad: ma usun, et tasuta HEA NÕU ON
ALATI VAJALIK.
Nii saabubki meie aprill – naljakuu.
Vaatame, mis põnevat siis pakume.
Seniks olge terved ja tulge ikka Rahva
Majja.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Päev täis elamusi
Talvisel koolivaheajal otsustasime laste- ja noortetoa tegevuste raames korraldada lastele väljasõidu Tartusse.
Mõtlesime külastada Ahhaa teaduskekust, vaadata 4D elamuskino, mis asub
Lõunakeskuses. Et juba seal kandis olime, siis arvasime, et noortele pakuks
huvi ka natuke seigelda Lõunakeskuse
seiklusparki, mis asub otse jäähalli kohal. Seekord oli soovijaid rohkemgi, kui
bussis kohti. Aga lähtuda sai sellest, et
seiklusparki väga väikeseid ei lubata.
6. jaanuari hommikul asusime vahvate sellidega Tartu poole teele. Sõit
möödus lõbusalt lobisedes ja ei saanud arugi, kui Tartu juba paistis. Ahhaa
teaduskeskus oli tõesti vahva ja pakkus
võimalusi kõigile. Veetsime seal pool
päeva. Aega jäi vähekski, et kõik kohad
läbi käia. Ka lõunasöök Newtoni kohvikus oli meeldiv.
Valgete linadega lauad ja kenad ettekandjad tõid meile soovitud prae ja
magustoidu. Siinkohal kiitus meie lastele: kõik käitusid väga viisakalt. Lauakombed on kõigil väga selged – ka noorimatel. Põhiline: keegi ei virisenud ega
jätnud toitu alles (välja arvatud salat ja
noortel preilidel magustoit).
Ahhaa teaduskeskusest sõitsime
Lõunakeskusesse. Meie paketti sees oli
4D elamuskino vaatamine. Seda kohta
ma ei oska kommenteerida, sest mina
seal ei käinud. Küll aga vaatasid Margus ja Heldi filmi koos lastega ära. Ja
kohe ootas meid ka seikluspark. Minul
läks süda pahaks juba neid nööre- ja

köisi nähes, mis
jäähalli kohal rippusid. Aga meie
noored on tublid.
Kõik läbisid raja,
suuremad
veel
kaks korda. Ka
Heldi ei andnud
alla ja läbis raja:
öeldes, ega ma
ei saa ju noortest
maha jääda.
Nii meie käik
Tartusse lõppeski. Loodan, et
noortele meeldis.
Ja kuna väiksemad lapsed seekord reisule ei
saanud, siis märtsis teeme tuuri
just väiksemate
lastega.
Tegin väljasõidu kaasa ja jäin
meie
noortega
väga rahule. Võtke mind ikka kaasa, kui sõiduks
läheb!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Maja juhataja
Fotod:
Margus Sarnet

Abiks raske või sügava puudega lapse vanemale
Jaanuari lõpust käivitus Lääne-Virumaal Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel
projekt „Puudega laste tugiteenuste
arendamine ja pakkumine“, mille eesmärgiks on raske ja sügava puudega
lastele pakkuda tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja toetava teenusena
transport –, vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.
Teenused on suunatud raske ja sügava puudega 0-17aastastele lastele,
kelle vanemad ei saa osaleda tööhõives,
kuna laps vajab ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet ning on kodus vanema hooldamisel.
Teenuste mahuks 2016. ja 2017. aastal on ette nähtud 4918 eurot ühe lapse
kohta aastas. Raha ei saa vanemad, vaid
sotsiaalkindlustusamet maksab tellitud
teenuste eest otse teenusepakkujale.

Abi ei kata tõenäoliselt kõiki vajadusi,
kuid loodetavasti on siiski abiks.
ESFi projekti rahastusele lisaks jätkab riik endiselt riigi rahastatava lapsehoiu eest maksmist (402 eurot aastas).
Raske ja sügava puudega laste
vanemad, kes soovivad osaleda projektis ning kelle lapsed vajavad lapsehoiu- ja/või tugiisiku teenust ning
eelnimetatud teenusele sõitmiseks
transporditeenust, saavad pöörduda
oma piirkonna koordinaatori, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna
või teenusepakkuja (st. MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kontaktisiku)
poole. Neilt saab ka lähemat informatsiooni teenuste täpse mahu ja korralduse kohta.
Avalduse blankett ja vajalik lisainformatsioon on kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaal-

kindlustuamet.ee.
Lääne-Virumaal on sotsiaalkindlustusameti poolne kontaktisik/koordinaator Kersti Suun-Deketi kontaktandmed – email: kersti.suun-deket@
sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 327 8371
või 5346 7887.
Lääne-Virumaa
teenusepakkuja
on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus, kontaktisik Ene Augasmägi, tel:
5598 0670 või email: tapa.vabatahtlik@
gmail.com. Täiendav info MTÜ kodulehel: www.vabatahtlik.com
Ene Augasmägi
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Maavanem ja kogudused
austasid väärikaid
abielupaare
Reedel, 11. detsembril tehti Rakvere Kolmainu koguduses sügav kummardus
viieteistkümnele Lääne-Virumaa abielupaarile, kes pikkade aastate kestel abieluväärtust hoidnud ja tähistavad tänavu kuldpulma.
Austamisgala eesmärgiks oli tunnustada ja väärtustada abielu ning peretraditsioone. Abielupaare tervitasid ja
õnnitlesid ning soovisid neile jätkuvalt
toredaid kooseluaastaid Lääne-Viru
maavanem Marko Torm, EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno
Toompuu ja Rakvere Karmeli Koguduse
pastor Gunnar Kotiesen.
Mendelssohni pulmamarsi saatel
saabusid austamisgalale rõõmsa ja õnneliku olekuga paarid, kel täitunud või
täitub sel aastal 50 või rohkem kooselatud aastat.
Väärikaid abielupaare tervitati Mendelssohni pulmamarsiga.
„Need ongi meie emad ja isad, kes
oma eeskujuga näitavad, kuidas seda
elu tuleb elada,“ sõnas maavanem Marko Torm. „Ajas tuleb kõike ette, aga kok-

kuhoidmine, armastus ja teineteisest
hoolimine on kõige olulisem.“
„Sügav kummardus ja suur tunnustus kogu maakonna poolt meie kuldpulmalistele ja kõikidele panustajatele,
tänu kellele see tunnustamispäev võimalikuks on saanud,“ kõneles maavanem Marko Torm.
Laulutervituse tõi abielupaaridele Keio Soomelt, kes esitas peamiselt
Tõnis Mäe loomingut. Kõik abielupaarid said kingituseks raamitud foto, mis
nendest enne ürituse algust tehti, tõmmise kunagisest abielutunnistusest ja
tunnuskirja.
Ürituse korraldas Lääne-Viru Maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega.
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Kui Arno aru sai, et ostetud asi temani ei
jõuagi, oli kelm juba raha ära kulutanud
Politsei saab iga päev keskmiselt kaks
teadet selle kohta, et keegi on interneti
vahendusel kasutatud asja ostmisel või
müümisel petta saanud. Petta saamise
põhjuseid ei pea kaugelt otsima – sama
lihtne, kui ostjal on interneti vahendusel leida huvipakkuvaid kaupu, on ka
petturitel ostjaid pika ninaga jätta. Internetis kauplemine toimib usalduse
põhimõttel – kõigepealt maksad ja siis
saad kauba.
Kuigi enamus Facebookis, foorumites, kuulutusteportaalides ja suhtlusportaalides oma kasutatud asju müügiks pakkuvatest inimestest on ausad ja
siirad, ei tohi unustada, et ka petturid
liiguvad seal, kus toimuvad tehingud.
Suur osa kauplemisest on viimastel
aastatel kolinud internetti, aga sedasama on teinud ka kurjategijad, kes virtuaalmaailma poolt pakutavaid võimalusi kurjasti ära kasutavad.
Levinuimaks pettuseks interneti vahendusel sõlmitud tehingute puhul on
see, et ostja tasub kauba eest, kuid kaupa kunagi ei saa. Oluliselt vähem, kuid
siiski märkimisväärselt on neid juhtumeid, kus ostja sai kokku lepitule mitte
vastava asja ning umbes sama palju on
juhtumeid, kus müüja sai petta.
Internet pakub anonüümsust ja
distantsi, kiiret kontakti saamist, kiiret
tehingut ning ära kadumise võimalust.
Kuid ei maksa unustada, et samamoodi
pakub internet ka kiiret informatsiooni
ja tagasisidet petistest müüjate kohta. Kui seda informatsiooni koos kaine
mõistusega rakendada, on võimalik ennast ka petta saamiste vastu kaitsta.
Kui me tahame, et petta saamiste
arv väheneks, tuleb ühiskonnas hukka
mõista ja teadvustatult lõpetada kahtlaselt odavate asjade ostmine, anonüümsete tehingute tegemine ja kiirustamine. On mõned põhimõtted, mida
järgides saab petta saamise võimalust

oluliselt vähendada.
Kõige tähtsam on kontrollida müüja
tausta ning vältida neid müüjaid, kelle kohta leidub negatiivset tagasiside.
Esimene abinõu on kindlasti Google otsing, mis tihtipeale toob välja nn
„mustad nimekirjad“, mida paljudes
foorumites ja Facebooki gruppides petistest müüjate kohta peetakse. Abiks
on kindlasti Facebook`i kaudu leitud
müüja puhul Facebooki enda otsing .
Kuluta julgesti aega taustakontrolli tegemiseks. Sul tegelikult ei ole ju selle
asja saamisega nii kiire. Kui müüjal on
väga kiire, siis see peaks olema esimene ohumärk. Otsingus kasuta kindlasti
müüja nime, telefoninumbrit, e-posti
aadressi ja igasugust muud tema kohta
teada olevat informatsiooni.
Kui taust kahtlust ei tekita, siis võimalusel eelista käest-kätte kauba üleandmist ja ostjaga kohtumist. Ostjal on
võimalus kaup üle vaadata ning müüja
saab raha kohapeal, viies võimalused
arusaamatusteks miinimumini.
Kui käest-kätte variant ei sobi, tavaliselt ostja-müüja erinevate asukohtade
tõttu, siis tuleks kindlasti sõlmida ostja-müüja vaheline kirjalik leping, mida
on täna väga lihtne koostada ja digitaalselt allkirjastada. Lepingus on oluline
fikseerida kõik ostja ja müüja andmed
(aadressid, telefonid jne) ning võimalikult täpselt kirjeldada kokku lepitut.
Leping on ühest küljest võimalus petta saamise korral kohtusse pöörduda,
kuid teisest küljest on see ka hea ennetav abinõu – kui ostja või müüja hakkab
puiklema, lepingut ei soovi või ei soovi
oma andmeid avaldada, siis tasub põhjalikult mõelda, kas seda asja ikka on nii
väga vaja ja kas see on riski väärt.
Müüjatele soovitaks ostetud kaupa
mitte enne teele panna, kui kauba eest
on tasutud. Ka ostjate seas liigub pettureid, kes lubavad ülekande teha näiteks

õhtul või saadavad lausa võltsitud maksekorraldusi.
Väike, aga tihtipeale oluline abinõu
on jälgida, et arveldusarve, kuhu oma
soovitud kauba eest tasutakse, kuuluks
sellele isikule, kes kaupa müüb. Müüja
on usaldusväärsem, kui ta müüb kaupa
oma õige nime alt. Pahatihti on müüjatel välja tuua hulk põhjuseid, miks raha
on vaja kanda kuhugi mujale kui tema
enda kontole. Praktika aga näitab, et
tihti on tegelikuks põhjuseks soov petta ja ennast tehingust distantseerida.
Sama põhimõte kehtib ka ostja kohta
müüjatele.
Üldine põhimõte on aga see, et
kui miski on liiga odav, et olla tõsi, siis
ilmselt see nii ka on ja see peaks samuti
kahtlust äratama. Eelnevalt võiks teada
või uurida, mis on toote turuhind.
Odavamal hinnal on pea alati ka mingi
põhjus, olgu selleks siis halb kvaliteet
või midagi veel hullemat. Petta saamise
kibedus annab veel kaua tunda pärast
seda, kui odava hinna joovastus on
möödunud!
Kui aga juhtub see, et olete petta
saanud, siis kindlasti pöörduge politsei
poole. Hoidke alles kõik e-kirjad ning
internetis peetud vestlused, sõnumid.
Samuti ka raha ülekandmist tõendav
dokument. Enne ostu on soovitatav
kuulutuse link endale arvutisse salvestada ning teha ka ekraanitõmmis
(screenshot) või pilt ekraanist, sest pahatihti kippuvad petturid peale raha
kättesaamist kuulutusi ära kustutama.
Mida rohkem on informatsiooni, seda
lihtsam on oma õigust hiljem taga nõuda!
Turvalist ostlemist!
Natalia Valem
Ida prefektuur
Rakvere politseijaoskond
Piirkonnapolitseinik

Töötukassa juhatus kinnitas töötuskindlustushüvitise
maksimumsuuruse 2016. a
Töötuskindlustushüvitist on võimalik
saada maksimaalselt 1303 eurot ja 86
senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on
käesoleval aastal 201 eurot ja 5 senti
(minimaalne päevamäär on 6,5 eurot).
Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva
töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe
kalendripäeva töötasu 28 eurot ja 4 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu
arvutab töötukassa igaks kalendriaas-

taks möödunud aastal kindlustatute
makstud
töötuskindlustusmaksete
alusel. Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel
sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast
kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele.
Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele
on kehtestatud ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. 2016. a on hüvitist võimalik saada

esimesel sajal päeva 42 eurot ja 6 senti
päevas ja alates 101. päevast 33 eurot ja
65 senti päevas. Töötuskindlustusega
hõlmatute arv oli eelmisel aastal 606
999 inimest, mis on 4442 inimest rohkem kui 2014. aastal.
Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 4
eurot ja 41 senti päevas. Töötutoetuse
31-kordne päevamäär on 136 eurot ja
71 senti.

Laekvere vallast oli 31. detsembri 2015. a seisuga Töötukassas kirjas 29 töötut.

Meedi ja Raunalt Toming

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

02.05. 2016.a.
kella 10.00-st
LAEKVERE TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15-eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Laste sünnimedalid, mis ootavad
vallamajas kätteandmist
Ke it ly n G himire
Ka ro l i in e Pu lla t
Lis a n d ra Silv e r
L a u ra Te d e r
Mir te l Pü ü
Av e - Ly Vi id e ma nn
Mia Taa le r
He g o n Ve s kis
A ks e l O ja
B ra n d o n R a tta s
E d ga r Pu lma n
Kallid lapsevanemad, tulge järgi!
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Lasteaia tegemistest

Oleme jälle avatud.
Päevatoitlustus toimub 11.30-14.00
(kokkuleppeliselt ka muul ajal)
Peo- ja peielauad majas ja majast väljas.
Ettetellimisel müüme ka valmistoitu ja küpsetisi.
Jaana 5263638 ja Karoliine 5263884
laglesoogitare@gmail.com

Igasse kuusse jätkub lasteaias üritusi
ja muid tegemisi. Õppeaasta alguses
käisime kogu lasteaiaga terviserajal. Et
lastele põnevust pakkuda, sai lasteaeda kutsuda kloun Ummi tsirkus, trikke
püüdsid lapsedki kaasa teha. Oli tore
show!
Igal sügisel viime läbi tuleohutusõppuse ja traditsiooniliselt abistab
täiendavalt õppepäevaga Väike-Maarja
Päästekomando. Elevust pakkus lastele
päästeauto uudistamine. Iga laps huvitub politseitööst, seepärast sai vanema rühma lastele korraldada õppekäik
Rakvere Politseimuuseumisse, mis oli
kahtlemata põnev reis.

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.

Ehitusliiva müük, täiteliiva ja
kruusa müük

ris
tähistasime
muusikapäeva
muusikahommikuga „Karjalaste
pillid, laulud ja
mängud“. Viljandi
Pärimusmuusika
Keskusest Annika
Mändmaa tutvustas lastele enda
meisterdatud
karjalaste pille,
kuulsime tema
esituses toredaid
„Mõmmikud“ rühma laste tööd: „Lumemehed“
pillilugusid. Laulseos. Mängimine aitab kaasa ka loovusime ja mängisime koos pärimuslikke
sele. Lapse loovus areneb eriti nende
laulumänge, lapsed
mängude kaudu, kus tuleb rakendada
said palju põnevat
fantaasiat, kujutlusvõimet. Loomisteada pillide valmisrõõm on see, mis paneb lastel silmad
tamisest. Rühmades
särama, mille üle tunneme meiegi
on toimunud mitüheskoos lastega rõõmu. Sisenedes
meid üritusi koos varühmaruumi võib näha huvitavaid ja
nematega.
väga põnevaid kunstilisi lahendusi- lasMillega tegeldakse
te töid, mis teeb hea tuju.
lasteaias igapäevaLasteaia saali ukse ees seisab meil
selt? On arvamus, et
hoopis teistsugune lumemees, töö aulasteaias laps ainult
tor on lasteaiaõpetaja Eda. Õpetaja sai
mängib ja õppimist ei
ideid internetist ja nii valmiski 480-st
toimu, kuid tegelikult
plastiktopsist hiiglaslik lumemees.
läbi mängu suudab

tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on võimalik osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com

„Lumemees“ (Johannes 4a)
Laps omandab teadmisi läbi mängu
ja ka muinasjutu kaudu. Muinasjutt ei
ole lapse jaoks lihtsalt üks lugu, see täidab erinevaid ülesandeid. Muinasjutu
kaudu omandab laps teadmisi läbi õpetuslike lugude. Lastele meeldib kuuldud jutu järgi mängida nii üksinda kui
koos sõpradega rollimänge. Seepärast
on tore kui lasteaia saal muutub aegajalt muinasjutumaaks läbi teatrietenduste. Sügisel etendusid meil Ervin Lillepea teatritrupi esituses „Puhh ja tema
sõbrad“, Anne Velli Lasteshow „Elevandike, kes tahtis mängida“. Oktoob-

laps õppida rohkem
kui muul meetodil
ning seetõttu räägime mängulisest õpikeskkonnast. Mänguline õpikeskkond
ongi üks tähtsamaid
ja olulisemaid eelkooliealise
lapse
arengus. Läbi aktiivse mängu saab laps
uusi teadmisi ning
mängu ja õppimise
vahel on väga tihe

„Lumemees“ töö autor: õpetaja Eda
Fotod: Terje Arro
Rühmas tegid lapsed plastiktopsidest
väiksed lumemehed. Vahel on õpetajatel erilised soovid, siis tuleb küsida,
milleks on vaja ühte või teist asja. Tegelikult saab väga erinevatest asjadest
meisterdada põnevaid asju. Vahvatest
ideedest sünnivad toredad tööd. Ja nii
päevast-päeva mängime ja õpime kõik
üheskoos lasteaias.
Rõõmurikkaid elamusi laste töödest
ja tegemistest!
Terje Arro
Laekvere Lasteaed „Rüblik“ direktor
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Laekvere Post 100
Esimene teade postsidest Eestimaal pärineb aastast 1532, Muhu saarelt, Koguva külast.
Korrapärane postijaamade töö algas 17. sajandi I poolel. Sama sajandi
II poolel hakkasid tööle postkontorid
Tallinnas, Narvas, Pärnus, Rakveres,
Kuressaares, Haapsalus ja Valgas. Postijaamad olid Eestis suurte maanteede
ääres ja asustati 18. sajandi I poolel,
nende vahemaa oli 21-23 versta, s.o.
2 kuni 2,5 tunni hobusõidu kaugusel
üksteisest. 1863. a. oli Eestis juba 59
postijaama. Tavaliselt oli postijaam kas
ühes majas koos kõrtsiga või siis täitsa
kõrvuti. Meie piirkonnas oli ka tuntud
kõrtse- postijaamu nagu Koeru kõrts,
Simuna kõrts (põles maha 1951), Põrna
kõrts, Pärniku kõrts. Samuti olid kõrtsid
ka Aruksel, Voorel Viru-Jaagupi lähedal
jm.
Rakkes töötas post alates 1877. aastast. Simuna ja siinse kihelkonna posti
võttis vastu kihelkonna palgaline hooldaja – köster Normann. Nii nägi ette ka
Simuna kihelkonna konvendi määrus.
Pärast posti sorteerimist anti post mõisade ja vallavalitsuste postimeestele
selle kohaletoimetamiseks. Enne Rakke posti asustamist käis post Avanduse
mõisa.
Postikorraldus Simunas ei vastanud
enam aja nõuetele: ei saanud saata rahasaadetisi, tähitud korrespondentsi
ega telegramme. Lähim post asus 14
versta kaugusel Rakkes. Simunas asuv
post tahtis hakata teenindama 11 mõisat, 14 kauplust, 5 viinavabrikut, 5 piimaühisust ja 2 vallavalitsust s.o. Avanduse ja Paasvere, ka Simuna kihelkonna keskust, kirikut, doktoraati, apteeki,
kaupluseid, riigi viinapoodi ja tööstusettevõtteid.
1912. a. juunikuu 11. päeval saadeti
Simuna ja selle ümbruskonna elanike
palvel Posti- ja Telegraafi Peavalitsuse
ülemale kiri palvega avada Simunas
Post. Omaltpoolt lubati võtta oma kanda postijaoskonna kulud s.o. korter,
küte ja kantseleikulud 3 aasta jooksul,

samuti postivedu Rakke ja Simuna vahel. Kirjale oli alla kirjutanud 28 isikut,
eesotsas Rohu mõisahärra Lilienfeldiga, kellele järgnesid Simuna LaenuHoiu Ühisuse esimees Peterson, Simuna Tarvitajate Ühisuse „Edu“ esimees
M. Kümnik, Avanduse Piimaühingu ja
kindlustusseltsi esindajad, kihelkonna hooldaja Stackelberg- Moora mõisa
omanik, Avanduse mõisa omanik Bremen, Paasvere mõisnik parun Maydell,
Venevere omanik, Avanduse vallavanem Pärila, tuletõrje salgaülem Liiv,
talu- ja majaomanikke, kooliõpetaja,
apteeker, kaupmehed jne.
Kirjale reageeriti kiiresti ja juba 11.
juulil saatis ringkonnavalitseja kirja
sellesama ettepanekuga Eesti kubernerile. Järgnes kirjavahetus sellesama
ettepaneku kohta ringkonnaülema ja
kihelkonna hooldaja vahel ruumide ja
postivahetuse tiheduse üle Rakkega.
1913.a. 1. oktoobril läks Simunast
Riiga telegramm, et tänasest alates on
Simuna postijaoskond avatud. Simuna
postile leiti ruumid Leesmanni maja
alumisel korrusel. Samal ajal tehti ka
ettepanek luua postiühendus Paasvere
vallaga Laekveres. Septembris aga teatas Paasvere vallavalitsus, et ei soovi Simunaga posti vahetada.
Posti hakkas vedama hobustega
Rakke ja Simuna vahel Jaan Tamm,
palgaga 240.- rubla aastas, ühtlasi oli ta
Rakke posti palgal. Väljasõit algas Rakkest hommikul kell 10 ja tagasijõudmine Rakkesse õhtul pool kuus, vastavalt
postivagunite nr 39 ja 40 läbisõiduaegadele. Postitalud olid Hirlas, Võiveres,
Sootiigil, Liinemõisas, Pudiveres, Orgusel, Määris, Kissas, Sireveres, Padus ja
Rohus.
Laekveres hakkas postioperatsioone
toimetama Laekvere vallavalitsus 1911.
aastal. Juba 1912. aastal on olemas ka
kalendertempel kirjaga „PASTFERSKOJE VOLOSTNOE PRAVLENIJE-ESTLAND“. 1916.a 1. jaanuaril avati Laekvere postijaoskond, mille asukohaks jäi
vallamaja praegusel Kesk tänaval. Eesti
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postivõrku lülitati Laekvere alles 1922.
aasta 1. juulil. Postiametnik oli vallamajas vallasekretär.
1923. a. 19. veebruaril avati Veneveres postijaoskond ja see asus Venevere
vallamajas. Venevere posti ülem oli
Freienthal, Laekvere posti ülem Freiberg. Seega võib Laekvere postsidejaoskond pidada oma 100. aastast või
isegi enamat (1911 a) tööjuubelit 2016.
aastal.
Alates 1925. aastast kui avati autobussiliin Paasvere-Rakke-Koeru, mille
omanik oli Rakke mees Peeter Dulff
(Tulff ), hakati posti vedama Simunasse ja Laekveresse bussiga. Buss sõitis
kooskõlas rongiaegadega Rakke raudteejaamas, nii et reisijad said rongile ja
ka tagasi bussi peale, samal ajal veeti ka
bussiga posti. 1939.a. 1. aprillist läks see
bussiliin ja ka Muuga-Rakvere liin uue
omaniku Johannes Arak`u kätte. Ühtekokku oli Rakvere ärimehel Arakul 17
omnibussi. Need bussid olid erinevate
suurustega, vastavalt reisijate arvule.
Sellest ettevõttest sai alguse Rakvere
bussipark, kui 1940. aastal Araku ettevõte riigistati. Muuga buss sõitis Tallinna rongi ajaks Rakvere raudteejaama
hommikul, päeval käis suviti Võsul ja
õhtul alustas tagasisõitu Muuga poole.
Postivedu Laekvere ja Simuna piirkonnas toimis Rakke raudteejaamast kuni
1944. aastani.
Alates 1945. aastast, s.o. peale sõda,
alustati Tamsalu postkontori töökoormuse suurendamist ja postivagunid
hakkasid posti vahetama Tamsalu
raudteejaamas. Postkontor asus Tamsalu raudteejaama vastas olevas kivimajas kuni 1970. aastani. Tamsalus
laaditi maha postisaadetised Porkunisse, Väike- Maarjasse, Simunasse, Laekveresse, Veneveresse, Muuka, Rakke,
Kiltsi ja Vajangule. Sihtkohta toimetati
post edasi postihobustega, hiljem juba
postiautodega. Postivagunite ärajäämisel 1991. aastal hakati posti vedama ja
koguma postiautodega.
Laekveres tegutses postkontor esialgu Paasvere vallamajas, praegusel Kesk
tänaval, peale sõda, alates 1945, asus
postkontor küla lõpus, Simuna poole

sõites
vasakut
kätt, samuti Kesk
tänaval. 1991 kolis
postkontor
endise meierei
teisele korrusele
ning kui tekkis
Laekvere vald, siis
koliti postkontor
üle tee uue kolhoosikontori esimesele korrusele
Salutaguse tee 1.
Endise postkonKäsmu sidejaoskonna hoone.
tori,
hoiukassa
ja raamatukogu
hoone küla lõpus
põles ära tulekahjus 1992. aasta
septembris.
Esimese vabariigi ajal toimetati posti edasi ka
kohalike kaupluste kaudu. Nii
oli Paasveres nn.
Risti
kauplus,
mis asus Paasvere teeristil. Padus
Käsmu sidejaoskonna juhataja – Anne Kaukvere.
oli aga Kuuse
kauplus.
Tolle
aja kohta räägiti anekdootlikke
lugusid.
Kord
saatnud
tütarlaps, ise vähese
kooliharidusega,
oma peigmehele
sinna Kuuse poodi kirja, millel oli
aadressiks: Pattu
külla, Kuse potti, Treiali perse,
Laekvere sidejaoskond: Eha Nurm (kirjakandja), Reet Siim
oli aga vaja saata
(kirjakandja), Maie Aavoja (jaoskonna juhataja), Anne Nõlvak
Treiali peresse.
Kasutatud kir- (kirjakandja), Monika Kasemaa (postioperaator), Uno Ploom
(kirjakandja).
jandus:
1. ENE – 2 1987
7. H. Ross – Simuna kihelkonna mõi2. EE – 2006
sad VIII
3. „Viru Sõna“ 15. X 1988
4. „Virumaa Teataja“ 30. V 1998
Andres Nurm
5. R. Ülevaino – Tamsalu – 2007
6. H. Ross – Simuna post – 2005
…jätkub järgmises lehes

Swedbank pakub Laekveres sularaha väljavõtmise lahendust Aldar Marketi kaupluses
Alates 01. novembrist 2015 on võimalik Laekveres Aldar Marketi kauplusest
(Kesk 12) sularaha teenustasuta välja
võtta ainult Swedbank AS poolt välja
antud deebetkaardiga.
Lubatud on kaupmehel välja maksta läbi terminali ainult 5
kordsetes
nominaalides,
nagu
5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 EUR
Kõige mugavamalt on pangateenused klientidele kättesaadavad interneti,
mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel.
Tutvustame lähemalt, mis on mis
ning kuidas neid kasutada.
TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontorisse tulemiseta,
kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril 6
310 310. Telefonipangas suhtlete te otse
nõustajaga.
Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma rahaasjadest ülevaate
nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt
kättesaadav kui pangakontori puhul,
sest telefonipank töötab tööpäevadel
kella 8-20 ja nädalavahetustel kella 1018.
Telefonipangas saate:
• Küsida infot oma konto kohta
• Teha vajalike maksetehinguid ja
väärtpaberitehinguid
• Sõlmida lepinguid
• Sulgeda pangakaardi, kui see on
kadunud
• Vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on pangaga seotud

Selleks, et neid tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida leping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi,
PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See
on sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige
Teile antud juhiseid ja saate turvaliselt
korraldada kõik vajalikud toimingud.
Kõik telefonipanga kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati kindlustunne, et
võimalike vaidluste ja arusaamatuste
korral saab uuesti kuulata Teie ja pangatöötaja vahelise kõne salvestust.
Telefonipangaga liitumine
• Telefonipangaga saate liituda Swedbanki nõustaja juures.
• Pärast lepingu sõlmimist saate
paroolikaardi ning seejärel saate kohe
mugavalt oma tehinguid tegema hakata.
• Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei pea.
• Tehingute eest teenustasud on samad, mis pangakontorist sama tehingut teostades.
• Telefonipanga kasutamisel on
vajalik mobiiltelefoni või nuppudega
lauatelefon.
INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on koht,
kus pääsete oma makseid ja lepinguid
sõlmima mis tahes kellajal ja mis tahes
kohast – tähtis on vaid, et saate kasutada internetiühendusega arvutit. Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki kui organisatsiooni kohta. Samuti saate siin sõlmida
lepinguid ning teha pangatehinguid.
Internetipangas on paljude tehingute

tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui sõlmite
pangakontoris lepingu.
MOBIILIPANK
Mobiilpank – pank alati taskus. Mobiilipanga kaudu on igalt poolt kiirelt
kättesaadavad:
• Kontojääk ja väljavõte
• Maksed ja väärtpaberitehingud
• Pangaautomaatide ja kontorite
asukohad
SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503, saate igal ajal küsida telefoni
teel infot oma konto jäägi kohta. Nii ei
pea Te olema teadmatuses, kas kontol
on ikka piisavalt raha soovitud ostu tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu konto
jäägi küsimise eest tuleb tasuda vaid
mobiilsideoperaatori kehtestatud teenusenumbri minutitasu.
“Saldo mobiilis” lepingu saate sõlmida internetipangas ja pangakontoris.
MÄÄRATUD MAKSED
Igakuiseid makseid on võimalik
teostada ka läbi pangautomaadi. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas
või pangakontoris nõustajal sisestada
vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus
vajalikud rekvisiidid olemas. Kui need
on tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse
teostatud.
Teie Swedbank
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Päästeamet tugevdab kontrolli
kodude tuleohutuse üle
Päästeameti
tuleohutusjärelevalve
inspektorid alustavad tuleval nädalal
tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti
kontrollreidide käigus just suitsuanduri olemasolule ja töökorras olekule ning küttekolde korrasolekule ja
hooldusele.
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul peab kahjuks
tõdema, et kuigi 2016. aasta algusest
on möödunud vaid üks kuu ja natuke
peale, on meil juba 12 tulekahjus hukkunut, kellest ainult kahel oli töökorras suitsuandur. „Kontrollid on üks
osa Päästeameti tööst, sest kahjuks
kõikide jaoks nõustamine ja selgituste jagamine ei ole piisav. Suur hulk
inimesi jätab kodusele tuleohutusele
tähelepanu pööramata just hooletusest, mis on pahatahtlik oma lähedaste ja naabrite suhtes. Just hooletu
suhtumisega elanikega tegeleb tuleohutusjärelevalve ja vajadusel kutsub
korrale läbi trahvimeetme,“ selgitas
Tammsalu kontrollide vajadust.
Päästeameti soov on, et tuleõnnetusi ei juhtuks, sest tegelikkuses on
nende ennetamine väga lihtne. Eriti
traagilised on põlengud kodudes, mille tõttu jäävad peavarjuta selle pere
ja tihti ka kaaskannatajana naabrid.
Võrreldes eelmise aastaga on eluhoonete tulekahjude arv tänavu kahekordistunud. Peamised põhjused on
inimeste hooletus ja küttesüsteemide
mittekorrasolek ning hooldamatus.

„Kodu on koht, kus inimene peaks
end kõige turvalisemalt tundma.
Kontrollidega seda meelde tuletamegi, sest suitsuandur on siin väga oluline abimees tulekahju võimalikult
kiireks avastamiseks, kui veel ei ole
ohus inimeste elu ning tuli pole jõudnud teha suurt kahju. Samuti peab
mõtlema sellele, kas küttesüsteemid,
mida kodus kasutatakse, on tuleohutud ja hooldatud. Kui inimesel on kõik
korras, siis ei pea ta ka kontrolle kartma ja võib rahuliku südamega õhtuti
magama minna,“ lisas peadirektori
asetäitja.
Tuleohutuskontrolli läbiviivad tuleohutusjärelevalve inspektorid liiguvad ringi punast värvi päästeameti
eraldusmärke kandvate sõidukitega
ja kannavad Päästeameti tunnustega
riietust ning esitavad kindlasti esmalt
enda ametitõendi. Päästjad kontrolle
läbi ei vii.
Kokku on tänavu tules hukkunud
12 inimest, mida on võrreldes eelmise
aasta sama ajaga kolme inimese võrra
rohkem.
Suitsuanduri puudumisel on maksimaalne trahvimäär 1200 eurot –
suitsuandur on üle 100 korra odavam!
Liina Reinsaar
Päästeamet
kommunikatsiooniosakond
E-mail liina.reinsaar@rescue.ee
Lauatelefon 628 2085
Mobiil 517 7601
www.facebook.com/paasteamet

Ainult IGAÜHE KAASABIL
vähendame õnnetuste arvu!
Jaanuaris võttis Päästeamet kokku
2015.aasta statistika ning esitles seda
Eesti elanikele. Viimastel aastatel on
tule- ja veeohutusalast ennetustööd
tehtud väga suures mahus, kuid õnnetustes hukkus eelmisel aastal Eestis
kokku 87 inimest.
Lääne-Virumaal hukkus tules 6
inimest, kellest 2 olid alla 7-aastased
lapsed. Ida-Virumaal kaotas oma elu
tules 8 inimest ning uppus 11 inimest,
neist kaks olid lapsed.
Päästeameti peamine fookus selleks ja järgmisteks aastateks on õnnetuste arvu vähendamine igaühe
kaasabil.
Päästeamet on tule- ja veeõnnetuste ennetamiseks teinud palju tööd,
ent hukkunuid tulekahjudes ja veeõnnetustes on paraku meie väikese
riigi jaoks ikkagi liiga palju. Tuleohutu
kodu, turvalise kogukonna kujunemisele ning veeõnnetuste ärahoidmisele
saab ja peab kaasa aitama iga inimene, mitte ainult päästja, ennetaja, sotsiaaltöötaja või politseinik. Märkame
abivajajat, hoolime temast ja aitame!
Täna saame öelda, et enamus tulekahjusid, kus inimesed hukkusid,
olid seotud lahtise tulega (näiteks,
küünlad) ja ka hooletu suitsetamisega. Äramärkimist väärib ka asjaolu,
et paljud tulekahjud on seotud liigse
alkoholitarbimisega. Palju õnnetusi
juhtub ka eakate inimestega, kes elavad üksinda. Tulekahjud saavad tihtipeale alguse ka vanadest ja katkistest
elektrisüsteemidest või –seadmetest,
kontrollimata ja hooldamata küttekolletest ning gaasiseadmetest. Enam
kui pooltes hukkunuga tulekahjudes,
polnud hoones lakke paigaldatud
suitsuandurit või oli see majapidamises olemas, aga laest alla võetud või
ilma patareita.

Veeõnnetuste põhjusena kerkivad esile sellised tegurid nagu: oma
oskuste ülehindamine ja ilmastikuoludega mitte arvestamine, inimeste
terviseprobleemid veekogule minnes
ja kalameeste hooletus (näiteks, päästevest). Hea on tõdeda, et alkoholi- ja
narkojoobes juhtunud uppumiste
arv on langustrendis ja see on umbes
veerand kõigist uppumisjuhtumitest.
Eelnevatel aastatel on joobes olnud
keskmiselt pooled veeõnnetustes
hukkunud.
2016. aastal suunab Päästeamet
oma tegevused tule- ja veeõnnetuste
ärahoidmiseks nii, et see saaks ellu
viidud igaühe kaasabil. See tähendab,
et me jätkame seniseid ennetustegevusi nii koolituste, nõustamiste kui
kampaaniate näol, suurendame veelgi oma partnerite kaasatust ning aitame inimestel teadlikkust tõsta ohutuma elukeskkonna loomisel: hinnata,
kas minu igapäevased tegevused ja
harjumused on õnnetusi ärahoidvad,
milline on minu enda ja lähedaste
kodu ja koduümbrus tuleohutuse seisukohast, kuidas ikkagi õigel ajal märgata abivajajat ning kuidas ma saan
ise aidata või talle abi kutsuda. Märgakem abivajajat, hoolige ja aidake!
Alati on ennetada lihtsam ja odavam,
kui pärast kahjudega tegeleda.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Kutsume teid kaasa lööma ettevõtmises, mille käigus soovime jäädvustada
tänast Eestimaad läbi lugude ja maalide. Ootame selleks teie lugusid huvitavatest Eesti paikadest, inimestest,
probleemidest, olukordadest, hetkedest ja sündmustest, mis kõnetavad
meid – Eesti inimesi – nendel aegadel kõige ilmekamalt. Lisaks on kõik
kunstnikud oodatud neid inspireerivaid lugusid maalidel kujutama. Parimad lood ja maalid avaldame Maalehes, samuti jõuavad need järgmisel
aastal suurtele näitustele Tallinnas
ja mujal Eestis ning väärika raamatu
kaante vahele.
Kui anname hinnangut millelegi erakordsele, siis kasutame kirjeldamiseks tihti just sõna „maaliline“.
Eesti elu ja inimesed on erakordsed.
Suurejoonelise ja tavapärasest teistmoodi ettevõtmisega tahame kokku
koguda põnevad lood meie inimeste
elust ning kõige tipuks saavad need
lood maalideks, mis kestavad pikki
põlvkondi. Maale hoitakse ja vaadatakse erilise pilguga, nad jutustavad
väga erilisi lugusid, annavad järeltulevate põlvede jaoks erilise kokkuvõtte.
See on samaaegselt ka üks erakordne
ja mitmekesine rännak meie juurte
juurde.
Maaleht ootab kõikide lugusid
kuni märtsi lõpuni ja et need kirjeldaksid võimalikult ehedalt praegust
Eesti elu. Saadetavad lood võiksid
selgitada, miks just see paik, sündmus, probleem või inimene vääriks
tulevastele põlvedele jäädvustamist.
Hea, kui põhjendus mahuks 500-1000
tähemärgi sisse, mis on kuni pool lehekülge trükitud teksti. Lood palume
saata e-aadressile maal@maaleht.ee
või postiaadressile Maaleht, Narva
mnt 13, 10151 Tallinn, märksõnaga
Jäädvustame Eesti.
Kui soovite olla aga üks nendest,
kes soovib sirvida meile laekunud
lugusid ja sealt maalimiseks inspiratsiooni saada, siis palun andke endast
20. märtsiks 2016 märku e-aadressil
maal@maaleht.ee. Sel moel saame
teile edastada Maalehele laekunud

lood või jagada muud kaasalöömiseks
tarvilikku infot.
Selle ettevõtmise raames sündiv
maal peaks valmima hiljemalt 31.
oktoobriks 2016. Reprot teosest koos
autori ja pildi kohta käivate rekvisiitidega ootame aadressile maal@
maaleht.ee Maalehe ajakirjanikud
sõidavad mööda Eestit pidevalt ringi,
et anda oma lugejatele kõige vahetum
pilt Eestimaa elust selle erinevates
servades. Nendel sõitudel mõistame
iga kord, kui omanäolised on Eesti

Müüa II sordi (BC) SIBERI LEHISE puitmaterjale:
Siberi lehist ei pea immutama ega värvima.
Oma omaduste poolest kestab lehis naturaalselt 3x kauem,
kui immutatud puitmaterjalid.
Kalibreeritud karkassimaterjal SHP 45x95/120/145mm hinnaga 390 eur/m3
Terrassilaud sileda pinnaga SHP 28x120/145mm hinnaga 9,90 eur/m2
(Terrasilaud AB sort 17 eur/m2)
Saematerjal 25/32/38x100-200mm hinnaga 230 eur/m3
Voodrilaud UYL 7eur/m2
Aialipid, tuulekastilauad jms kõik ettetellimisel saadaval!

7

erinevad paigad, lood ning inimesed,
kui põnev on Eesti elu. See ongi meid
viinud mõttele jäädvustada tänane
Eestimaa tulevastele põlvedele lugude ja maalidena.
Mõeldes südamega Eesti maa ja
rahva peale! Lisainfo saamiseks ja kõikide küsimuste korral palun kirjutada
aadressile maal@maaleht.ee või helistada telefonile 661 3310 / 661 3300.
Andres Eilart
Maalehe peatoimetaja

Kontakt:
+37259192469
myyk@wellmax.ee
www.wellmax.ee
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1 (174) – Laekvere Valla Sõnumid

OST
Ostan väiksema (kuni 10 ha) metsamaa, mis võib olla osaliselt raiutud ja
koormatud hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.
56389588 kivilo1@hotmail.com
..........................................................
Ostan üheteljelise kallutava haagise.
Telefon 5150693

TEENUS

Metsa ja maa uued hinnad.
Hetkel on õige aeg metsa ja maa realiseerimiseks.
Me suudame Teile kohe praegu pakkuda väga head hinda!

Omame pikaajalisi kogemusi ja
seetõttu võid olla kindel, et saad
kvaliteetse teenuse.
Kui soovid optimaalseid, elegantseid
ja elu kergemaks muutvaid lahendusi
siis oleme Sulle just õige partner.
Pakume järgnevaid teenuseid:
• Sanitaatehnilised tööd
• Torutööd
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitus
• Drenaaži ja sadevee ehitus
• Küttesüsteemide ehitus
• Küttesüsteemide tasakaalustamine
• Püstikute vahetusega
• Põrandakütte paigaldus
• Väikekatlamajate ehitus

ÕNNITLEME!
Üks päev kui pärl
ta teiste seas

Ostame:

INVATRANSPORDITEENUS
OÜ-lt Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378
või rein.sula@mail.ee
..........................................................
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata
30-60 cm pikkusteks.
Info telefonil 528 4160 Priit
..........................................................
Aitame Sul lahendada kõik probleemid,
mis on seotud torutöödega!

Veebruar 2016.a.

AUS TEHING.
ÕIGLANE HIND.
KOHENE TASUMINE.
- Metsakinnistud
- Raieõigus
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud
- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Omame raiebrigaadi
- Koostame metsamajanduskavasid

kord aastas
särab igas eas !

VEEBRUAR
60

Maret Pikhof

1. veebruar

Muuga

Tiit Mustasaar

3. veebruar

Laekvere

Maimu Block

14. veebruar

Muuga

Elli Braust

26. veebruar

Moora

65

Tiit Kukk

13. veebruar

Kellavere

80

Aino Leetberg

2. veebruar

Venevere

Valdur Kaja

17. veebruar

Laekvere

Hilja-Anita Talpas

25. veebruar

Paasvere

81

Iida Põder

2. veebruar

Venevere

Ostame hakkpuidu toormaterjali.
Pakume harvesteri teenust.
Metsamaa hinnad: 500-12500 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-4500 eur/ha

82

Milda Laidre

15. veebruar

Moora

84

Evi Boolmann

25. veebruar

Laekvere

85

Johannes-Lembit Järvelt

8. veebruar

Rahkla

Endel Põder

26. veebruar

Venevere

Maapartner OÜ
telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee
www: www.maapartner.ee

86

Antonina Vahtra

13. veebruar

Venevere

Loreida Leichter

22. veebruar

Paasvere

87

Arnold Grauberg

22. veebruar

Sirevere

93

Pauline-Elfride Lõo

19. veebruar

Vassivere

Hilma Siirak

5. märts

Sirevere

Harri Kundsing

9. märts

Moora

Liina Rand

23. märts

Muuga

Õie Merivald

5. märts

Paasvere

Ene Reikla

15. märts

Muuga

Maie Aavoja

31. märts

Paasvere

Uno Punder

22. märts

Laekvere

Heldur Lausvee

27. märts

Muuga

75

Maie Ehlvest

28. märts

Laekvere

81

Elvi Muna

27. märts

Laekvere

Lidia Erikson

27. märts

Laekvere

82

Liane-Heljula Mirt

20. märts

Venevere

84

Helmi Käär

22. märts

Laekvere

Silja-Juhanna Tamm

27. märts

Vassivere

Ada Silvere

2. märts

Rahkla

MÄRTS
60

Kui saame Teile kasulikud olla siis
võtke kindlasti ühendust.
Ivo Raidla
OÜ Rivoco
info@rivoco.ee
Tel: +372 5653915

MÜÜK
Müüa 4-toaline keskküttega
korter Laekvere alevikus.
Telefon 5801 9631
..........................................................
Müüa Laekvere alevikus 3-toaline
keskküttega renoveeritud
korter Vassivere põik 1-7.
Info telefonil 5563 8122
..........................................................
Müüa odavalt uued
naastkummid 175/70 R13 82T.
Info telefonil 5904 4941

Firma müüb
puidugraanuleid (pelleteid):
Preemium klass
Diameeter: 8 mm ja 6 mm
Alusel:-960 kg (60 kotti x16 kg)
Hind: =170, 00 EUR/tonni.
Alus hind – 163.20 EUR !
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: (+372) 58 29 4774

65

70

90

TEATED

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Lugupeetud Maaomanik!
Kohalik põllumees
võtab rendile põllumaid.
Headel tingimustel, hea hind.
Lepingud vähemalt 5 a ja pikemalt.
DVS OÜ
Kontakt telefonil 5384 9103
..........................................................
Kaduma läinud noor taksikoer,
musta värvi.
Lemmikut ootavad koju lapsed.
Vaevatasu.
Info telefonile 5656 6880

Kõik küsimused saatke meile palun aadressil:
parim.pellet@gmail.com

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!

Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

Simuna koguduses

ema Marina Siling-Siland, isa Agur Siim

jumalateenistused pühapäeviti kell 10.00.
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.

ELMAR BRAUST, sündis 30. detsember, Moora

MÄLESTAME

Need silmad, see nina ja väikesed sõrmed
ja nahk, mis on maailma hellusest õrnem,
see hääl, mis teeb säravaks ilma halli,
see pisike kullake – kallimast kallim!

GREGOR-ANDREAS SIIM, sündis 21. detsember, Paasvere

ema Ly Braust, isa Ants Braust

REIO ALTDORF, sündis 11. jaanuar, Sirevere
ema Getter Koppel, isa Rauno Altdorf

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/

Tuul sind unustab küsida,
jäljed tasandab liiv.
Kuid me südamest iialgi
sind küll aastad ei vii.
Margarita Žuravljova
Lonni Vellema
Elle Uulmann
Rein Allemann
Helle Pärenson

25.02.1940 – 06.12.2015
01.09.1932 – 17.12.2015
04.04.1937 – 05.01.2016
10.02.1942 – 23.01.2016
15.04.1934 – 27.01.2016

Laekvere
Venevere
Rohu
Laekvere
Paasvere

