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Laekvere vald osaleb 2015.a.
hajaasustusprogrammis
Laekvere vald osaleb 2015.a. hajaasustusprogrammis, mille eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Toetust saavad taotleda Laekvere valla
hajaasustusega maapiirkonnas asuvate
majapidamiste alalised elanikud, kusjuures taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistri kanne ei saa olla hilisem, kui
01.01.2015
Erinevalt varasemast saavad sel aastal toetust küsida ka need majapidamised, kus lapsi pole.
Lääne-Viru maavanem kuulutas
Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru avatuks alates
9. märtsist 2015. a.

peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest
hajaasustuse programmi voorudest kui
ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
veesüsteemid;
kanalisatsioonisüsteemid;
juurdepääsuteed;
autonoomsed elektrisüsteemid.

Täpsem informatsioon toetatavate
tegevuste ja abikõlbulike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel:
http://www.eas.ee/et/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist
Laekvere valla kontaktisik on majandusosakonna juhataja Andrus Läll,
e-post: andrus@laekvere.ee, tel +372 32
22374
Maakondlik programmi kontaktisik
on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna
peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.
knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67%
abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja
ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas

Taotlusi võetakse vastu 11. maini
2015. a. Laekvere vallavalitsuses (Salutaguse tee 2, Laekvere alevik) või epostiaadressil: laekvere@laekvere.ee

Laekvere
kooli lipu
kavandivõistlus
Meie koolil on oma logo, kuid puudub vahva ja OMA lipp. Kuulutan välja
Laekvere kooli lipu kavandivõistluse.
Lipp võib olla väga eriline ja uhke.
Võib sisaldada erinevaid värve ja sõnu.
Lipp peab kõnetama meid ja meie olemist, meie kuuluvust ja traditsioone.
Lipul on oma lugu. Meie kooli lipp on
kergesti äratuntav ja lihtne.
Kooli lipuvärvid võiks sisaldada kollast ja rohelist, sest need värvid on ka
OMA valla lipul ja vapil.
Kavandile kirjutada oma nimi.
Kavandite esitamise tähtaeg on
15. mai 2015 kell 12.00
Kavandid esitada paberkandjal

1 807 080

Maksutulud

931 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

174 500

Saadavad toetused tegevuskuludeks

566 480

Muud tegevustulud

135 100

Põhitegevuse kulud kokku

1 790 784

Antavad toetused tegevuskuludeks

209 648

Muud tegevuskulud

1 581 136

Põhitegevuse tulem

16 295

Investeerimistegevus kokku

-6 065

Põhivara soetus (-)

636 546

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

643 680

Finantskulud (-)

13 200

Eelarve tulem

10 230

Finantseerimistegevus

-10 230

Kohustuste tasumine (-)

62 800

Likviidsete varade muutus (+)

52 570

Laekvere vallavolikogu 26. veebruari
2015 määrusega nr 4 kinnitati Laekvere
valla 2015. aasta eelarve koos lisaga 1
Kehtestati eelarvest tulenevad
määrad ja piirsummad:
1. sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 320 eurot;
2. küttetoetuse suuruseks 150 eurot;
3. matusetoetuse suuruseks 100 eurot;
4. ranitsatoetuse suuruseks 32 eurot;
5. põhikooli 5-tega lõpetajatele 100
eurot ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 50
eurot;

6. eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 35 eurot, vanuses 85 ja
80 aastat 30 eurot ja vanuses 75 aastat
25 eurot;
7. isikliku sõiduki kasutamisel ametisõitudeks kompenseerimise aluseks
on planeeritud 0,30 eurot kilomeetri
kohta;
8. ametiauto isiklikeks sõitudeks ja
muudeks sõitudeks kasutamisel kompenseerimise aluseks on planeeritud
0,30 eurot kilomeetri kohta, elektriautol
0,15 eurot kilomeetri kohta;
9. haridusasutuste õppekoha tege-

või elektrooniliselt laekverepk@laekvere.ee
Kavandite hulgast valib komisjon
välja KOLM parimat. Võitjaks osutub
kolme hulgast parim. Kõik kavandid arhiveeritakse.
Edukate kavandite loojaid premeeritakse. Lipu esmaesitlus on 3.
oktoobril 2015, mil on kooli 95. sünnipäev.
Ootama jäädes rohket osavõttu,
Teie kool

Munapüha
Ülestõusmispühade ehk munapühadega seostub komme värvida mune,
neid üksteisele kinkida ja üksteise vastu
koksida – võidab see, kelle muna terveks jääb. Munade värvimise tava päritolu kohta on eri legende, täpne algus on
teadmata. Ilmselt seostub see paastu
lõppemisega.
Lastele räägitakse lihavõttepühade
ajal lihavõttejänesest, kes peidab öösel
majja või aeda mune või maiustusi. Tänapäeval on pühade ajal populaarsed
šokolaadimunad.
Kuna ülestõusmispühadel lõppes

Laekvere vallavolikogus
Põhitegevuse tulud kokku

TASUTA

vuskulu õpilase kohta on planeeritud
91 eurot kuus;
10. toidupäeva maksumuseks kinnitatakse Laekvere valla koolides kuni 1
euro õpilastele ja lasteaias kuni 1,50 eurot lastele ning Laekvere valla töötajate
ja teistele toitlustatavatele 1,50 eurot.
11. koolilõuna toetusena väljaspool
valla territooriumi asuvates haridusasutustes kuni 2 eurot ühe koolipäeva
eest;
12. lasteaia kohatasu katmiseks kuni
20 eurot kuus ühe lapse eest;
13. kooli õpilaskodu/ühiselamu kohatasu katmiseks kuni 30 eurot kuus
ning erandkorras kuni 90 eurot kuus
õpilaskodusse suunamisel vallavalitsuse algatusel;
14. tugiisiku tunni tasu 3,30 eurot;
15. jõulupaki toetuse suuruseks kuni
10 eurot ühe paki maksumuseks.
Määrust rakendatakse alates 01. jaanuar 2015 v a § 2 punktid 6, 10, 13 ja 14,
mis jõustuvad alates 01. märts 2015.

Siberi lehise voodrilaud,
profiil UYL hinnaga alates
10€/m2+km.
Lisaks lehisest terrassilauad,
katuselauad, aialipid.
59192469 www.wellmax.ee

paast, seostuvad nendega mitmesugused muna- ja piimatoidud. Üks tuntumaid nende seast on pasha.

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
Rahvaõpistu 15. hooaja lõpureis
toimub 16. mail. Külastame Jääajakeskust, Luua puukooli arboreetumi ja Palamuse Kihelkonnakooli Muuseumi.
Kutsume
kõiki
huvitatuid
meiega koos reisima.
Osavõtust teatada 1. maiks telefonil 329 5335,504 4582.
Osavõtumaks kuni 15€ (oleneb
osavõtjate arvust) sisaldab transporti, pileteid, giiditasusid ja lõunasööki.
Kohtumiseni!
Õilme Lainesaar
Rahvaõpistu projektijuht
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 19. veebruar, 5. märts, 12. märts, 24. märts
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus veebruaris 18-le isikule kogusummas 2434,91 € ning märtsis 18-le isikule
kogusummas 2246,88 €;
• Määrati ravimitoetus 3-le isikule;
• Määrati prillidetoetus 3-le isikule;
• Määrati muu ühekordne toetus 4-le perele;
• Määrati lasteaia kohatasu katmiseks toetus 1-le
perele;
• Määrati küttepuudetoetus 8-le isikule;
• Määrati kooli õpilaskodu kohatasu katmiseks toetus 4-le õpilasele;
• Määrati koolitoidu maksumuse kompenseerimiseks toetus 2-le õpilasele;
• Määrati tasulise ravi ja hoolduskulude katmiseks
toetus 2-le isikule;
• Suunati üks isik hooldekodusse;
• Määrati puudega lapse vanemale hooldajatoetuse maksmine;
• Seati hooldus ning määrati hooldajatoetus 1-le
isikule;
• 1-le isikule keelduti sotsiaaltoetuse eraldamisest.
Ehitus- ja planeerimisküsimused, kasutusload
• Väljastati projekteerimistingimused Company201
OÜ-le Allee tee 2 maaüksusel Muuga külas asuva hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks koos senise
kasutusotstarbe muutmisega;
• Väljastati Muuga Agro OÜ-le järgmised ehitusload: ehitise “noorloomalaut“ rekonstrueerimiseks
asukohaga Tulbi mü Muuga küla; ehitise “vedelsõnnikuhoidla“ püstitamiseks asukohaga Tulbi mü Muuga
küla; ehitise “silohoidla“ püstitamiseks asukohaga Reinu mü Muuga küla. Ehitusload kaotavad kehtivuse, kui
ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa
väljastamise päevast arvates;
• Väljastati Elektrilevi OÜ-le ehitusluba ehitise
“Maakaabelliin“ püstitamiseks asukohaga Ilvese mü
Salutaguse küla. Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui
ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa
väljastamise päevast arvates.
Avalik kord, vallavara
• Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asu-

tuste juhtide kuu töötasumäärad tagasiulatuvalt alates
01. jaanuarist 2015;
• Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide puhkuste ajakava 2015. aastal järgmiselt:
1. Vaimar Abel, 27.04 – 06.05 (9), 22.06 – 30.06
(7), 06.07 – 24.07 (19) Muuga Spordihoone juhataja
2. Terje Arro, 03.06 – 09.06 (7), 25.06 – 02.08 (39),
10.08 – 19.08 (10) Laekvere Lasteaia direktor
3. Aive Hanninen, 15.07-11.08 (28), 22.12-31.12
(7) Laekvere Raamatukogu juhataja
4. Arne Labe, 22.06 – 18.08 (56) Laekvere Põhikooli direktor
5. Õilme Lainesaar, 29.06 – 02.08 (35) Laekvere
Rahva Maja juhataja
6. Maarika Lausvee, 22.06 – 28.07 (35) Muuga
Raamatukogu juhataja
7. Agnes Maasild, 25.06 – 19.08 (56) Muuga Põhikooli direktor
8. Sirje Raudmäe,15.06 – 30.06 (14), 13.07 –
26.07 (14), 24.08 – 30.08 (7) Venevere Raamatukogu
juhataja
9. Kaarel Šestakov, 18.05 – 01.06 (14), 08.06 –
14.06 (7), 29.06 – 12.07 (14) Venevere Seltsimaja
juhataja;
• Lubati Laekvere Lasteaias „Rüblik“ rakendada
kollektiivpuhkust 25. juunist kuni 29. juulini 2015 (35
kalendripäeva);
• Lubati Laekvere Rahva Majas rakendada kollektiivpuhkust 29. juunist kuni 02. augustini 2015 (35
kalendripäeva);
• Kinnitati Laekvere valla 2015. aasta hankeplaan;
• Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel
Laekvere vallale kuuluv valla ülesannete täitmiseks
mittevajalik elamu ehitusaluse pinnaga 58 m2 ja kuur
ehitusaluse pinnaga 43 m2 asukohaga Tormi mü Rahkla
küla, alghinnaga 2200 eurot.
Huvikoolid, tasuta sõidu tõendid
• Otsustati garanteerida 3 õpilase eest huvitegevuse kohatasu kuutasu tasumine 85% ulatuses;
Hajaasustuse programm
• Moodustati “Hajaasustuse programmis” esitatud
nõuetele vastavate taotluste hindamiseks komisjon
järgmises koosseisus:

1.1. komisjoni esimees Aarne Laas
1.2. liikmed: Andrus Läll, Silvi Sirelpuu, Irina Kuhlbach, Kersti Altpere.
Otsustati seada hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda:
2.1 I prioriteet – vee- ja kanalisatsioonisüsteemid;
2.2 II prioriteet – juurdepääsuteed;
2.3 III prioriteet – autonoomsed elektrisüsteemid.
Maaküsimused
• Nõustuti 2 332 m² suuruse Nurmenuku katastriüksuse, asukohaga Rohu küla Laekvere vald, ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile hoonete
omanikule;
• Lõpetati U. Freienthal’ile maa ostueesõigusega
erastamise menetlus ja mitte seada riigimaale hoonestusõigust;
• Määrati E. Lehtmets’ale Moora külas maa ostueesõigusega erastamiseks katastriüksuse moodustamise toimiku Laekvere Vallavalitsusele esitamise
tähtpäevaks 16. juuni 2015. Kui maa erastaja ei esita
toimikut määratud tähtpäevaks, kaotab ta maa erastamise õiguse, maa läheb riigi omandisse ning hoonete
omaniku kasuks seatakse hooneid teenindavale maale
hoonestusõigus;
• Nõustuti 10,14 ha suuruse Tiku katastriüksuse,
asukohaga Muuga küla, ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile hoonete omanikule R.
Visser’ile;
• Nõustuti 4 107 m² suuruse Tihase katastriüksuse,
asukohaga Venevere küla, ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile hoonete omanikule A.
Vainu’le;
• Kinnitati katastriüksuse koha-aadressiga Sirevere küla, Puurkaevu pindalaga 403 m², sihtotstarbega
tootmismaa;
• Määrati riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks
Karja katastriüksuse, Venevere külas asuvate ehitiste
teenindusmaa suuruseks 1 988 m²;
• Tagastati T. Mändmets’ale, Vana-Mätliku maaomandi taastamiseks Paasvere külas katastriüksused
pindalaga 19,12 ha, 7023 m², 6,81 ha, 8,49 ha ja 6,81
ha.

VOLIKOGU MATERJALID – 27. jaanuar, 26. veebruar
• Võeti vastu Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade ühine jäätmekava 2015-2020;
• Määrati Laekvere valla 2014-2017 majandusaastate aruannetele vandeaudiitori aruande esitajaks
Audiitorbüroo ELSS AS;
• Kinnitati Laekvere valla 2015. aasta eelarve koos
lisaga 1;
• Muudeti Laekvere Vallavolikogu 18. detsembri
2012. a määruse nr 48 “Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ Lisa
1A alljärgnevalt:
Sotsiaalosakonna struktuuriüksusesse lisati uus
töökoht: Sotsiaalosakond – Tugiisik - 0,5;
• Muudeti Laekvere Vallavolikogu 19. märtsi 2013.
a määrust nr 61 “Laekvere Vallavalitsuse palgajuhend“
alljärgnevalt: paragrahvi 5 lõike 2 punkti 1 lisatakse
sõna – “tugiisik”, sõnastades see alljärgnevalt: I palgagrupp, kuhu kuuluvad teenistujad, kes täidavad
rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid ja toetavad
protsesse ning teenindavad teenistuskohad (hooldustöötaja, koristaja, majahoidja, lukksepp-majandustööline, tugiisik) ning paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 asen-

datakse number “320” sõnadega “palga alammäär”;
• Muudeti 26. novembri 2013 otsust nr 12 „Vallavanemale töötasu määramine ning kütuse ja telekommunikatsiooniteenuste kasutuspiirmäärade kehtestamine“ järgmiselt: punkt 1 sõnastatakse: Määrata
Laekvere vallavanema Aarne Laas`i töötasuks 1800
eurot kuus tagasiulatuvalt alates 01.01.2015.
• Taotleti Laekvere valla munitsipaalomandisse
Sirevere külas asuv Puurkaevu maaüksus suurusega
403m². Määrati katastriüksuste sihtotstarbeks tootmismaa;
Tuvastati Rahkla külas veetorustiku ligikaudse pikkusega 658 m (ehitisregistri nr 220721544) peremehetus seoses vastuväidete puudumise;
• Kinnitati Laekvere Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaan alljärgnevalt:
Vallavalitsuse tegevuse kontrollimine – aprill-juuni; 2014. aasta eelarve täitmise kontroll, tutvumine
majandusaasta aruandega – juuni; huvide deklaratsioonide kontrollimine – II poolaasta; vallavalitsuse
hallatava asutuse või asutuste kontrollimine – september-november;

• Toetati kinniasja omandamise loa andmist Muuga
Agro OÜ’le Muuga külas asuva 40,47 ha kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
Info
KUULATI:
Revisjonikomisjoni esimees Aivar Tamm tutvustas
revisjonikomisjoni kontrolli tulemusi.
KUULATI:
Aarne Laas rääkis Rakvere tervisekeskuse rajamisega tõusetunud küsimustest. Rakvere linn palus asjaga
oodata, kuna ei ole kokku lepitud tervisekeskuse asukohas.
KUULATI:
Vallasekretär Karin Tampere rääkis Viru Maakohtu poolt saadetud kirjast, milles palutakse hiljemalt
1. juuniks valida uued rahvakohtuniku kandidaadid.
Laekvere vallas tuleb valida kaks kandidaati. Ühise
arutelu käigus otsustati, et vallavalitsus paneb valla
veebilehele ja ka järgmisse valla ajalehte kuulutuse, et
esitataks rahvakohtunike kandidaate.

Kaksteist soodustuusikut Remniku Noortelaagrisse
14. – 21. juuli 2015
Lapsevanem, tule ja tee avaldus hiljemalt 1. maiks
ning laps saab veeta 8 imetoredat suvepäeva Remniku
Noortelaagris koos teistega.
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt 2015. aastaks

eraldatud arvestuslik toetuse suurus laagripäeva kohta on 10.40 € ja ülejäänud summa 9,60 € laagripäeva
kohta tasub vald. Laagripäeva täishind ühe päeva eest
on 20 €.

Saadaval veel 3 kohta laagrisse.
Täpsem info, Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313

Simuna kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad, töötajad!
Simuna hariduselu 325. aastapäeva tähistamine
toimub 23. mail 2015. a.
Päevakava:
12.00 algab osalejate registreerimine Simuna
kooli fuajees. Võimalik külastada klassiruume ja õpilastööde näitust
12.00-15.00 – korvpalliturniir spordihoones
12.00-15.00 avatud juubelijooksu ja kõnnirada (5
km). Algus koolimaja peaukse juurest
14.00-19.00 – toitlustamine koolisööklas
15.30-16.30 – rongkäik (koolimaja-kirik-rahvamaja); kogunemine koolimaja torni juures

17.00-18.30 – aktus Simuna rahvamajas
18.30 – kutsetega külaliste vastuvõtt õpetajate
toas
18.30-20.00 – tutvumine vana koolimajaga
20.00-02.00 pidu rahvamajas. Tantsuks ansambel
Taas. Avatud kohvikbaar
02.00 – Lõpetamine. Üllatus
Osalustasu:
• kuni 17. maini 15 eurot; sularahas saab kohapeal
tasuda tööpäeviti kell 8.00-16.00;
• 23. mail 20 eurot; tasumine ainult sularahas.

• Osalemine kuni 1950. a (k.a) lõpetanutele TASUTA
Osavõtumaksu saab tasuda ülekandega Kaja
Põldmaa nimele Swedbank`is arveldusarvele
EE322200221061379038. Ülekandega tasumisel
märkida selgituseks: Simuna kool 325, oma ees- ja
perekonnanimi kooli lõpetamisel ning kooli lõpetamise
aasta.
Oodatud on kõik Simuna koolis õppinud ja
töötanud inimesed!

Euroopa Liidu toiduabi jagamine
toimetulekuraskustes inimestele on alanud
Esimene toiduabi jagamine uuest Euroopa Liidu abifondist algab juba lähipäevadel. Eestis saab toidupaki
ligi 20 000 toimetulekuraskustes inimest.
Paraku on ka kõige paremini toimivas riigis alati
inimesi, kes vajavad toimetulekuks teistest enam abi.
Nii aitab ka meie riik mitmete toetuste ja teenustega neid, kes mingil hetkel ise hakkama ei saa. Üheks
täiendavaks abinõuks on lisaks riigipoolsele sotsiaalkaitsele Euroopa Liidu toiduabi, mida on Eestis jagatud
päris mitu aastat.
Kuni 2013. aastani, kui Euroopa põllumajandustoodangut jäi üle, jagati toiduabi Euroopa Põllumajandusfondi vahenditest põllumajandusministeeriumi
korraldamisel. Mullu loodi Euroopa abifond enim
puudust kannatavate inimeste jaoks, mis keskendub
just toidupuuduse, toidu raiskamise, kodutuse ja laste
materiaalse puuduse vähendamisele. Nii muutus sellest aastast ka toiduabi jagamise kord.
Eestil on uuest abifondist aastani 2020 toiduabi
jagamiseks kasutada kokku 8,9 miljonit eurot. Abifondi toetuse kasutamist koordineerib nüüd sotsiaalministeerium. Ministeerium hangib toidu ning selle
aitab inimesteni toimetada ministeeriumi partner Eesti
Toidupank. Igas maakonnas on Toidupangal jaotuspunktid, ühtlasi teeb Toidupank tihedat tööd kohalike
omavalitsustega, et inimene saaks toiduabi kätte võimalikult lihtsalt ning kodu lähedalt.
Kes hakkab toiduabi saama?
Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile
võrdsed. Nii on õigus toiduabile toimetulekutoetuse
taotlejatel, kes vastavad toetuse saaja tingimustele või
kelle sissetulek pärast eluasemekulude maha arvamist
ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri enam kui 15%.
Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse taotluste alusel ja selle toetuse taotlemiseks
peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Samuti hakkavad
toiduabi saama kodutute öömajades viibivad kindla
elukohata inimesed.
Esimesi toiduabipakke saab erinevates Eesti paikades juba märtsi lõpust või aprilli algusest. Sellel kevadel saavad toiduabi tänavu jaanuaris või veebruaris
toimetulekutoetust taotlejad ja kodutute öömajades
viibinud elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi
jagamisega plaanime alustada oktoobri lõpus ning
abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris
toimetulekutoetust taotlevatest inimestest.
Kuni 2020. aastani jagatakse riigi poolt toiduabi
kaks korda aastas. Iga aasta lõpus otsustatakse, millal
järgmisel aastal toiduabi jagatakse ning kas sihtrühma
kriteeriumid vajavad täiendamist või muutmist.

Kuidas ja millal inimene oma toiduabi saab?
Toiduabi jagab Eesti Toidupank kindlatel päevadel
kahe kuu jooksul spetsiaalsetes jaotuspunktides, mida
on igas maakonnas vähemalt üks. Selleks, et inimesed
saaksid abi kätte võimalikult kodu lähedalt, tehakse
tihedat koostööd ka kohalike omavalitsustega.
Toiduabi hakatakse jagama eelnevalt koostatud
nimekirja alusel ning inimene saab toidupaki kätte
oma maakonnast. Toiduabi saajal peab olema kaasas
isikut tõendav dokument või allkirjastatud volitus. Erivajadustega inimestele ning neile, kes ei saa pikaajalise
haiguse tõttu toidule järgi tulla, tuuakse see koju.
Kõige lihtsamini saab inimene infot toiduabi jagamise kohta oma sotsiaaltöötajalt. Samuti leiab jagamispunktide täpse nimekirja ja lahtiolekuajad Eesti
Toidupanga veebilehelt http://www.toidupank.ee/
euroabi.
Mida toidupakk sisaldab?
Uuest abifondist jagatav toiduabi on mitmekesisem kui varasematel aastatel. Toidupakist leiab tatart,
riisi, pudruhelbeid, makarone, suhkrut, rapsiõli, aga ka
liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi.
Et toiduained oleksid võimalikult värsked, hangitakse
need iga kord vahetult enne jagamisperioodi.
Toiduabi saaja peaks arvestama, et toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 15 kilogrammi
ning seepärast tasub kaasa võtta vähemalt kaks vastupidavat kandekotti. Kui komplekte on mitu, siis komplektide kaupa saab neid välja võtta ka mitmel korral.
Kust saab toimetulekuraskustes inimene
muud abi?
Toimetulekuraskustest inimesi aitavad nii riik
kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida
sobivat tööd ja täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes
toetusi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab
inimese ja pere vajadusi ning pakub sellest lähtuvalt
sotsiaalteenuseid, toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.
Samuti on Eestis mitmeid mittetulundusühinguid
ja organisatsioone, mis toetavad toimetulekuraskustes
inimesi. Nende kohta saab infot küsida oma valla sotsiaaltöötajalt.
Toiduabi saajatele antakse koos toidupakkidega
voldikud, millest leiab infot, kuhu saab toimetulekuraskustes inimene oma maakonnas pöörduda ja milliseid teenuseid ja toetusi taotleda.
Merle Ploompuu,
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist

Euroopa Liidu toiduabi hakatakse jagama toimetulekuraskustes inimestele.
Jagamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile ühesugused. Sellel aastal
jagatakse toiduabi kahel korral, aprillis ja oktoobris.
Aprillis saavad toiduabi need, kes jaanuaris või veebruaris toimetulekutoetust taotlesid.
Oktoobris saavad toiduabi need, kes toimetulekutoetust taotlevad
augustis ja septembris.
Toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 15 kg ja see tuleb
korraga kaasa võtta. Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite siis, kui toimetulekutoetust taotlemas
käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta
vastav arv kotte/kast.
Uuest abifondist jagatav toiduabi on mitmekesisem kui varasematel
aastatel. Toidupakist leiab tatart, riisi, pudruhelbeid, makarone, suhkrut, rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve, rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi.
Toiduabi jaotame Laglepesa ruumides alljärgnevatel aegadel:
E - 13. aprill - kell 11.00 - 13.00
T - 14. aprill - kell 11.00 - 13.00
Info: sotsiaalkonsultant Silvi Sirelpuu,
telefonid 322 2376 või 5745 0313

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
- Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.
- Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.
- Ohtlike puude raiet kalmistutel.
- Puude seisukorra ja elujõu hindamist.
- Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.
- Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
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Laekvere
Rahva Majas
• Avatud kunstnik Riina Rillo isikunäitus “Igal päeval oma nägu”.

Riina Rillo näituse avamisel.
Foto: Margus Sarnet
• Samas avatud Laekvere Rahva Maja
käsitööringi kevadnäitus. (juhendaja
Mary Tammet).
Näitusi saab külastada igal tööpäeval kella 10.00-18.00. Samuti ürituste
toimumise ajal. Näitused jäävad avatuks aprilli lõpuni. Ootame külla!
• 17. aprillil kell 19.00 – Külateater
“Eedi” külalisetendus Ulvi klubis.
• 19. aprillil kell 12.00 – Rahvaõpistu “Soola vabad toidud”. Marika Vartla;
kell 15.00 – Uus mängufilm “Vehkleja”. Peaosas Märt Avandi . Pääse 2€/3€.
• 21. aprill kell 13.30 – Inkotuba
müüb abivahendeid abivajatele

• 24. aprill kell 19.00 – Kuressaare Linnateater/ Ugala teater etendus “
Vana õngitseja”. Peaosas Luule Komissarov. Pääse kõigile 17. aprillini 9€. Pärast 17. aprilli 9€/12 €. Piletid müügil
Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja Piletimaailmas.
• 25. aprill kell 11.00 – X Lääne-Virumaa näitemängupäev. Üles astuvad
harrastusteatrid Laekverest, Haljalast,
Kundast, Sõmerult, Simunast, Kadilast,
Roelast. Päev täis näitemängu, tasuta.
Ootame väga publikut.

Laekvere saun töötab
igal laupäeval
NAISED 14.00-16.30
MEHED 16.30-20.30
NAISED 20.30- 22.00
Alates 2. maist maksab saunapilet täiskasvanutele 2,00 €, lapsed ja pensionärid 1,30€
Sauna pesuruumi põrand on libe,
soovitame kanda plätusid!

Suitsetamine saunas ja vallamaja
hoones on keelatud!!
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III veerand Laekvere Põhikoolis
Koolis tähistasime dressipükste-, kallistamis-, Nutella-, sõbra-, vastlapäeva
-käies Mõedakul suusatamas-, emakeelepäeva ja vabariigi aastapäeva Avinurme meeskoori seltsis.
Teeküünlatopside kogumisaktsioonis osales 1.-6. klass (12.4 kg ehk 9538
tk).
Algklassiõpilastel oli hea võimalus näha oma koolikaaslast Lisette
Klaasmägi`t esinemas balletietenduses
Rakvere teatri laval.
Õpilased osalesid võistujoonistamises, korvpallivõistlustel, „Midrimaa“
luulekonkursil, kirjandi kirjutamisel,
algklasside ja Skype viktoriinil.
Kool oli esindatud järgnevatel olümpiaadidel: bioloogia, eesti keel, matemaatika, kunst, käsitöö, inglise keel.

Nendel üritustel käisid 27 last, nendest 3 korda Kai-Riin ja Martin (4. kl),
2 korda Gert, Kert, Erki (5.kl), Edmond,
Tarvo, Rudolf, Mihkel, Relika, Elizabeth, Merylin, Marian.
III veerandi väga tublid (keskmine
hinne 5) ja tublid olid Lisette, Janek,
Kristofer, Martin, Mattias, Janette, Janari, Joonas, Romeo, Markus, Janne, Taavi, Andrei, Anette (5), Elis (5), Karmen,
Gätliin, Kristel, Lauri, Martin, Kelly, Anna-Liisa, Kristi, Edmond, Kaisa, Sivone,
Sten, Relika (5), Kai-Riin (5), Marian,
Eleriin, Elizabeth, Kelli, Laura, Merylin,
Elisabeth.
Rita Pärn
Laekvere Põhikooli õppealajuhataja
kt
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NUKU teater
Aprillis sõidab NUKU teater
erinevate etendustega üle
Eesti. Tuleme külla Haapsallu, Paidesse, Pärnusse,
Rakverre.
Rakveres etendub 22.
aprillil tempokas ja kasulik
lavastus „Nublu“. Loo peategelane on valkjas, pruunide laikudega koerake,
kes eksib juhuslikult tuletõrjemajja ning temast saab
pritsimeeste lemmik ja tubli tuletõrjekoer.
Nukuetenduse käigus osaleb teatripublik tuleohutusõppusel, mida viivad läbi lustakad tuletõrjujad
Mustpea (Tarmo Männard) ja Valgemaa (Mihkel Tikerpalu) ning nende tuletõrjekoer Nublu. Õppusega koos
jutustavad nad loo sellest, kuidas vapper Nublu nende
juurde tuli, vahepeal kaduma läks ja siis jälle õnnelikult
tuletõrjemeeskonnaga liitus.
See õpetlik lugu on hea võimalus lastaia- ja koo-

lilastele selgitada tuletohutuse reegleid ning
käitumist ohu korral.
NUKU teater on loonud ka
tuleohutustkooli videod,
millega saab tutvuda internetis: https://www.
youtube.com/watch?v=LFg40bPOIQ
Vähem oluline pole ka
tuttav lugu Jaan Rannapi raamatust, mis tihti soovituslik lugemise nimekirjas on.
Soovituslik vanus: 5-10, kestus 50 minutit.
Hannele Känd
NUKU teatri ja muuseumi kommunikatsioonijuht
5669 8839 / 6679510
hannele.kand@nuku.ee
www.nuku.ee
www.facebook.com/teaterNUKU

Hooaeg pakkus teravaid
ja magusaid elamusi

Laekvere Pk III veerandi parimad. Foto Arne Labe

LAEKVERE RAHVA MAJAS
15.04.2015 kell 12.00-13.00
RAHVUSLIKU MOTIIVIGA SÄRKIDE/TUUNIKATE

SOODUSMÜÜK

SUKKPÜKSTE KAMPAANIA 2 = 3
OSTAD 2 PAARI – SAAD 3 PEALEKAUBA!!!
VÄRVILISED/MUSTRILISED SUKKPÜKSID (5-7€);
STRETŠ PÜKSID (18€); HAAREMIPÜKSID (12€).
PUUVILLASED MUSTRILISED RETUUSID (10€) JA
DRESSIPÜKSID (9€). BAMBUSEST SOKID (1€),
MUSTAD RETUUSID (7€), NAISTE ALUSPÜKSID (3€).
RAHVUSLIKU MOTIIVIGA TUUNIKAD (25€).

SAADAVAL SUURED SUURUSED!
LASTELE DISNEY RETUUSID, SOKID, ALUSPÜKSID

Kuigi kevade silmad on alles märjad ja aprilli alguseski
veel valgeid lumehelbeid taevast alla langeb, hakkab
kultuurihooaeg tasapisi lõpu poole jõudma. Sest loodetavasti maikuus saab juba aiasõber näpud mulda
pista. Hooaeg on tõesti tormiliselt kulgenud, pakkudes
nii magusat, soolast kui teravat. Seda ka üsna otseses
mõttes ,sest sügisel läks käima Rahvaõpistu suur söögitegemise – eri, mis palju huvilisi kokku tõi ja lõppes
oma valla juhtide osavõtule lisaks Riigikogusse pürgijate kaasa löömisega. Sai nii maitse kui meeleolu elamusi. Ka „Eesti mäng“ III sai oma kolmanda võitja ning
asjaosalised ja huvilised preemiareisil Pühajärvel ära
käidud. Teravust meie kultuuriellu tõid kindlasti uued
kinofilmid „Nullpunkt“ ja „1944“, mis ka rekordarvu
kinokülastajaid saali tõi. Alla ei vandunud sellele publiku arvu poolest ka Jan Uuspõllu monoetendus „Brüsseli kapsas“. Märksa mahedamad olid Komöödiateatri
„Kvartett“ ja Rakvere Teatri „Maalermeister“.
Jõuluaeg möödus jälle päkapikukooli tehes, ning
sinna sekka jõudsime nii Rahvaõpistus uusi teadmisi
hankida kui külateatriga „Eedi“ reisimas käia. Nagu
aprillikuu üritustekavast näete, on veel sel kuulgi päris
mitu vahvat asja ees.
Siiski panen südamele, et külastage kindlasti 26.
aprillil X Lääne-Virumaa näitemängupäeva, sest seal
saab terve päeva ilma rahata teatrikunsti nautida.
Oleme oma fuajees saanud pakkuda ka ilusaid
kunstinäitusi. Vabariigi aastapäevast saati oli üleval
Tiiu Tagametsa meremaalide näitus. Nüüd avas oma
näituse kunstnik Riina Rillo. Selle kõrval saab vaadata
ka kohalike käsitööringis osalejate näputöösid.
Lapsedki on oma osa saanud. Nähtud on Reky
teatri imearmast „Pöial-Liisi“ ja 20. mail tuleb Reky
taas külla oma alles valminud etendusega „Vembu ja
Tembu“.
Et maikuus valla lehte ei ilmu, püüan teile eelteateid anda ka XIV Laekvere Valla päevadest ja XVI Muuga mõisa päevast maikuu lõpus. Kuna nii pika aja peale
päris täpselt veel kõik paigas pole, siis jälgige ikka enne
pidustusi reklaame ja valla kodulehte.
XIV Laekvere valla päevad toimuvad seekord
29. maist-1. juunini.
29. mail alustame isetegevuslaste tantsuetendusega „Külast külla“. Sõidamegi tantsijatega oma valla
küladesse, kuhu me oodatud oleme ja anname seal väi-

kese kontserdi. Soovi on avaldanud Rohu küla, kindlasti
teeme kontserdi ka Laekvere südames. Milliseid külasid
veel külastame ja mis kellaaegadel, sellest saate teada
kuulutuste kaudu. Igatahes minu tööle asumise algusaastatel me ühe sellise tuuri tegime ja see on nii inimestel kui esinejatel tänini meeles. Ootame seekordki
sellest kahepoolset rõõmu.
30. mai on spordi ja Muuga mõisa päev. Mõisapäev
kannab sel aastal juba numbrit XVI. Alustame mõisapäeva kell 15.00 Meelis Kubo „Mustkunstishowga“.
Meelis Kubo tegi ilusa etteaste meie selle aasta eakate
jõulupeol. Usun, et teda võiks vaadata ka noorem rahvas. Kell 16.00 esinevad mõisas „Lõõtspillivägilased“,
need on Karksi-Nuia muusikakooli lõõtsapoisid koos
oma õpetaja Margus Põldsepaga. Kontsert on väga
hea, jaanuarikuus oli võimalus neid Laekvere Rahva
Majas kuulata – seal me kokku leppisimegi. Kindlasti
kutsub Laekvere vallavanem ka sel aastal oma vastuvõtule Laekvere Vallas aasta jooksul sündinud beebid
ja nende vanemad ning gümnaasiumi- ja kutsekoolide lõpetajad. Seejärel on võimalus nautida kaunist
kontserti ansamblilt „SOOV“ (Merle Lilje, Toivo Asmer
ja Peeter Kaljuste) ning õhtut jääb lõpetama tantsuõhtuga ansambel Taas Roelast.
31. mai oleme sel aastal kuulutanud SEENIORIPÄEVAKS. Teeme meeldiva tervisematka Laekvere-Moora
kergliiklusrajal ja pärast kuulame Rahva Majas mõnusat kontserti.
1. juunil aga teeme koostöös Laekvere Lasteaiaga
„Rüblik“ taas PÕNNIDE PARAADI. Kutsume kaasa lööma
ka kõiki valla noori peresid vankritega ja ilma. Paraadi
juhivad PIIP ja TUUT. Paraad läheb Rahva Maja juurest
parki, kus PIIP ja TUUT lastele midagi õpetlikku teada
annavad. Nii, et olge head, pöörake ikka pilgud teadete
tahvli poole, kui mööda jalutate, Margus valmistab ilusad värvilised kuulutused, mis teile teada annavad, mis
kell kusagil midagi toimub.
2. mail aga külastage Avinurmes KEVADLAATA, kus
nii meie memmed, kui Muuga segarühm ka tantsivad.
Ja niimoodi ehk jõuamegi jaanipäeva, kui aprillikuu külm ära ei võta. Olge ikka meiega.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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Metsaomaniku jaoks
vajalikud tähtajad
Metsa majandamine nõuab asjatundlikku suhtumist, arukat planeerimist ja
palju tööd. Paljudele küsimustele, mis
seoses metsa majandamisega tekkida
võivad, leiab omanik vastuse metsamajandamiskavast. Kui metsaomanik
soovib teha oma metsas uuendus-,
harvendus- või valikraiet ning Temale
kuuluval kinnisasjal on metsa rohkem
kui viis hektarit, tuleb tellida metsa inventeerimine (inventeerimisandmed).
Kui metsaomanik soovib, siis koostatakse koos metsa inventeerimisega ka
metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel
suureks abiks. Metsa inventeerimise
ja metsamajandamiskava koostamise
eest on võimalik taotleda toetust, kuid
selleks peab metsaomanik kuuluma
metsaühistusse. Täpsemat infot toetuse
tähtaegade kohta saab metsaühistult.
Metsa uuendamise toetuse taotluste
esitamise tähtpäev on 15.07.2015. Toetust saab küsida neljale tegevusele:
1) metsakultiveerimismaterjali soetamiseks;
2) maapinna ettevalmistamiseks;
3) metsaistutamistöödeks;
4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.
Igal erametsaomanikul on õigus
metsakonsulendilt saada riigi poolt finantseeritud nõustamist kuni 15 tundi kalendriaastas. Metsaomanikul on
võimalus pöörduda metsaühistusse,
kus metsakonsulent leiab võimalusel
metsaomanikule sobivad lahendused.
Näiteks aitab tellida metsamajandamiskava, on abiks toetuste taotlemisel
ning metsatööde organiseerimisel.
Metsamaaparandustööde toetuse
taotluste esitamise tähtpäev on loode-

Balti Puurkaev OÜ teenusteks on
puurkaevude, maaküttekaevude
puurimine, projekteerimine, veeja kanalisatsooni tööd. Septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus. Ettevõte tegutseb aastast
2008.
Koduleht:
www.baltipuur-

tavasti 2015. aasta II poolel. Toetuse
andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse taotlemiseks tuleb metsaomanikul tellida
maaparanduse uuendustööde kava.
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlemise tähtaeg
on 30.06.2015.
2015.a. alustatakse loodetavasti ka
metsanduse valdkonnas Euroopa Liidu toetuste uue perioodi taotluste vastuvõttu. Praeguse informatsiooni järgi
saab ka sel perioodil taotleda toetust
hooldusraiete ning teiste metsakasvatuslike tööde tegemiseks (taotlusi planeeritakse vastu võtta juunis). Natura
2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu
võtta 2.-21. maini 2015. a. Toetus annab võimaluse osaliselt kompenseerida
erametsaomanikule Natura 2000 metsaalade majandamisel saamatajäänud
tulu. Taotluste vastuvõtmise täpsed
tähtajad ja tingimused selguvad alles
siis, kui määrused on kinnitatud.
Olgu ka nimetatud, et 1. jaanuaril 2015. a jõustus tulumaksuseaduse
muudatus, mis muudab füüsilistele isikutele makstavad Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse alusel makstavad toetused tulumaksuga maksustavaks. PRIA peab
kinni füüsiliste isikute toetustelt tulumaksu juba toetuste väljamaksmisel.
Soovin metsaomanikele head tahet omandi majandamisel ja vajalike
tähtaegadega arvestamisel. Täpsemat
informatsiooni ja nõu saab küsida ka
Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-lt.
Kairi Kliimand, Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ (info@kemo.ee; www.
kemo.ee; tel. 513 2844)

kaev.ee e-post: info@baltipuurkaev.ee, tel. 5217415
2015 aastal on võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida kohalikust vallast.

Aprill 2015.a.

Et kulu ei põleks!
Soojad kevadpäevad sulatavad lume
ning toovad nähtavale kuivanud rohu.
Päästjate jaoks on põleva kulu kustutamine igakevadine probleem, siiski saab
selliseid põlenguid küllaltki kergesti ise
ära hoida. Kulupõlengud saavad enamjaolt alguse inimlikust lohakusest või
suisa huligaansusest. Lõket tehes tuleb
jälgida, et sellest ei saaks alguse kulupõleng.
Tuleohutuse seaduse § 16 keelab
kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.
Viskad hõõguva suitsukoni, tapad
siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju keskkonnale, oht inimeludele ja varale ning päästemeeskondade
hõivatus kulupõlengute kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid
Sind enne tikutõmbamist või hõõguva
suitsukoni hooletut äraviskamist pane-

ma mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna
trööstitu nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli
hävitab oma teel kõik elusorganismid
– põleva rohu sees hukkuvad putukad,
konnad, sisalikud, aga ka pisiimetajad

ja
hävivad
nende pesad.
Kulutulest alguse saanud
kahjutules
on hävinud
hooned. On
olnud ka juhtumeid, kui
kulupõlengu
süütaja langeb põlenguohvriks ja
hukkub.
Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästeautod ei jõua
teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab
aset suurem õnnetus. Lõpuks puudutavad suured kulutused, mis riik teeb
kulupõlengute kustutamisele, kaudselt
meie kõigi rahakotti.
Anna oma panus kulupõlengute
vähendamiseks!
• Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks
üks Sinu kevadtöödest!
• Selgita oma lastele kuluheina
süütamisest tulenevaid ohte!
• Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta tuld järelevalveta!
• Õigusrikkumisi märgates teata
nendest Keskkonnakaitseinspektsiooni telefonil 1313!
Ohutusnõuded on ka lõkke tegemisel!
• Tee lõket vaid nõrga tuulega ja jälgi
selle suunda!
• Ära tee lõket lähemal kui 8 meetrit
hoonest, sest hõõguvad sädemed võivad lennata väga kaugele.
• Puhasta lõkke ümbrus kuivanud

taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist! Kasulik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind märjaks kasta
ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva
pinnasega piirata.
• Kõik põlevad lõkked peavad olema
pideva järelevalve all! Käepärast peaks
olema ka esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti.
• Metsas tee lõket vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas!
Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi ootab looduses
tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv.
Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse tagamise või
tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni
kakssada trahviühikut (üks trahviühik =
neli eurot) või arestiga. Sama teo eest,
kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni
3200 eurot.
Ole hoolas tulega!
Liina Järvi
Ennetustöö büroo peaspetsialst
Ida päästekeskus

Ohutusõppe läbimine on elutähtis!
Ida päästekeskus koolitab Ida- ja
Lääne-Virumaa gümnaasiumi ja kutsekooli noori teemal „Oska hinnata
veekogul olevaid ohtusid!“. Koolituse
eesmärk on tõsta noorte teadlikkust
ohutusest veekogu ääres viibides ja
aidata kaasa uppunute arvu vähendamisele Eestis.
Oskus hinnata ohtusid veekogul on
tegelikult tähtis igal aastaajal. Kui ilmad
on külmad, siis oskus hinnata jääolusid
veekogul on väga oluline. Suvel on ohtude hindamine noorukite puhul veelgi
olulisem – noored on hulljulgemad, võtavad rohkem riske ning kipuvad oma
võimeid üle hindama. Koolitusel käsitletakse kõiki neid teemasid ning tuletatakse noortele meelde, kuidas peab
veekogude juures käituma ning mis on
eluohtlik. Peale ennetusbüroo ametnike on koolitajateks ka vabatahtlikud

päästjad erinevatest Virumaa vabatahtlikest päästekomandodest.
“Veepääste on päästeteenistusel üks
prioriteetidest seetõttu, et Eestis upub
väga palju inimesi. Veeõnnetuste üks
peamisi põhjusi on oma võimete ülehindamine, samuti hoolimatus ja mõnikord lausa rumalus. Paljud traagiliselt
lõppenud veeõnnetused võinuks esmaseid ohutusnõudeid jälgides olemata
olla. Õnnetusi on lihtsam ära hoida, kui
nende tagajärgi likvideerida,” ütles Ida
päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist Liina Järvi.
Kolmveerandtunnises loengus räägitakse noortele veeõnnetuste põhjustest ja õpetatakse, kuidas hinnata riske
nii suvisel kui talvisel veekogul. Lisaks
tutvustatakse päästevahendeid – selgitatakse, kuidas kasutada päästerõngast,
viskeliini või mõnd muud käepärast va-

hendit.
Eelmisel aastal koolitasid ennetajad veeohutuse teemal Lääne-Virumaal 598 õpilast, neist 175 koolitasid
vabatahtlikud päästjad. Ida-Virus läbis
koolituse 1031 noort, neist 262 said
koolituse vabatahtlikelt päästjatelt. Sel
aastal on planeeritud koolitada 1600
koolinoort.
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

„Igal päeval oma nägu“
… niisugust pealkirja kannab kunstnik
Riina Rillo isikunäitus, mille ta märtsikuu viimasel päeval Laekvere Rahva
Majja üles pani. Näituse avamisele oli

Riina Rillo näituse avamine.
Foto: Margus Sarnet
tulnud ligi paarkümmend kunstihuvilist. Löödi kokku šampuseklaase, sooviti kunstnikule palju ilusaid pilte ja
üksteisele ilusat kevadet. Siis sai sõna
kunstnik ise: oma lihtsal ja soojal moel
rääkis ta oma kunstniku teest ja sellest,
kuidas ta kunsti juurde sattus. Mis on
saanud nüüd tema elu lahutamatuks
osaks. Nii kunstigaleriis töötades, kui
ise pilte luues. Nii nagu Riinast endastki õhkub siirust ja südamlikkust, nii on

ka piltides tema „hing“ sees. Paljudel
piltidel on „oma lugu“, mida vaataja ei
pruugi kunagi teada saadagi. Nii sünnibki vaataja ja kunstniku ühte sulamine värvide, tunnete ja emotsioonide
kaudu. Riina Rillol on hulga enam pilte,
kui meie Rahva Maja fuajee sein mahutab. Aga seegi väike osa loob rõõmsa
tunde ja hea meeleolu.
Aitäh Riinale ja tema abikaasale
Matile, kes vaatamata kiirele ajagraafikule leidsid võimaluse Laekverre sõita,
näituse üles panna ja „laekverelastega“
kohtuda. Näitus jääb avatuks aprilli lõpuni. Näitust saab külastada igal tööpäeval 10.00-18.00-ni ja ürituste ajal.
Kuid fuajees on üleval veel teinegi
vahva näitus. Laekvere Rahva Maja käsitööring Mary Tammeti juhendamisel
on terve hooaja igal kolmapäeval usinasti „nokitsenud“. Selle nokitsemise
tulemusena valmiski tehtust uhke näitus. Nii, et armsad inimesed-teil on to-

Kaunid käsitööd
pelt põhjust tulla Rahva Majast läbi.
Ka see näitus jääb avatuks aprilli lõpuni.
Kauneid kunstielamusi soovides,
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Aprill 2015.a.
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Muuga raamatukogu tegemistest
Lisaks Eduard Vilde sünniaastapäeva
tähistamisele on raamatukogus toimunud teisigi üritusi.
* Sõbrapäeval külastas meid matkasell Marko Kaldur koos oma sõbra Valge
Tähekiirega ja rääkis meile samojeedi
koertest, Tähekiire kasvamisest – kasvatamisest ja ühistest matkamistest mööda Eestimaad.
* Kolmanda veerandi viimasel õhtul
kogunesime juba kuuendat korda RAAMATUKOGUÖÖLE. Seekord oli meil
külaliseks Piret Soosaar VAT Teatrist,
kes viis läbi põneva improvisatsiooni
töötoa. Pika õhtu jooksul mängisime
erinevaid kirjanduslikke mänge, valmistasime kevade ootuses liblikaid,
lugesime raamatuid ja vaatasime filmi. Seekordne raamatukoguöö läheb
ajalukku esimese kirjandusliku Bingo
täismängu võiduga- niivõrd head olid
võistkonna teadmised raamatutegelastest. Öö möödus mõnele magades, mõnel sõpradega suheldes ja hommikul
koju minnes oldi üsna kindlad, et aasta

pärast ööbime jälle.
* 4. klassi õpilased Samantha Hurt,
Andres Tamm ja Markus Müür osalesid
üle - eestilise kirjandusmängu maakondlikus eelvoorus. Lapsed lugesid
paari kuuga läbi 21 lastekrimkat ning
Lääne- Virumaa Keskraamatukogus
täitis nende detektiivibüroo „Eedi büroo” aktiivselt jälitustegevuse protokolle. Võitjaks me ei tulnud, aga kõige positiivsem selle mängu juures on ju huvi
raamatute ja lugemise vastu – ja sel
talvel on nemad küll kõige aktiivsemad
lugejad laste hulgas.
* 2. aprillil, rahvusvahelisel lasteraamatupäeval ja H. CH. Anderseni sünniaastapäeval toimus mõisas kohtumine
Urve Tinnuriga. Tema lustakad muinasjutuainelised luuletused tegid sombuse
kevadpäeva rõõmsaks ja panid naeru
pugistama nii väikesed kui suured kuulajad. Meie jääme huviga ootama Urve
Tinnuri uute raamatute ilmumist!
Maarika Lausvee

Venevere “Jututoa” tegemised
1. aprillil toimus Venevere raamatukogus järjekordne “Jututuba”. Külla
kutsusime Simuna kirikuõpetaja, kes
rääkis meile Ülestõusmispühadest.
Traditsiooniliselt valmistasime meie
vanaemade aegseid toite, mis pakkusid
meie noortele väga suurt huvi ja olid
väga maitsvad. Õnnitlesime oma “Jututoa” sünnipäevalapsi. Tegime ka plaane
maikuuks ja otsustasime kutsuda järgmine kord külla füsioterapeudi, kes rää-

giks meile tervislikust toitumisest. “Jututuba” käib meil koos juba mitu aastat
ja toimub korra kuus. Osa võtavad nii,
mehed kui naised. Meie kõige noorem
liige on 4 aastane ja kõige vanem on 78
aastat vana. Ja juttu jätkub meil kauemaks.
Sirje Raudmäe
Venevere raamatukogu juhataja

Väike kodune pagariäri
pakub maitsvaid ja naturaalsest toorainest valmistatud torte, kooke, kringleid
ja teisi kondiitritooteid. Pakume catering teenust erinevateks tähtpäevadeks
ja sündmusteks.

AUS TEHING
ÕIGLANE HIND
KOHENE TASUMINE
Maapartner OÜ tegeleb metsa ja maa
ostu-müügi, hooldamise, järelevalve,
taastamise ja hindamisega. Pakume ausat ja professionaalset koostööd, tasuvat hinda, korrektset kliendi huvidega
arvestavat lepingut ja kiireid arveldusi.
Ostame:
- Metsakinnistud
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Raieõigus

Info ja tellimine telefonil 55940418
(Ange Preem) või e-posti aadressil anx.
preem@gmail.com.
Pildigalerii tehtud töödest leiate
Confetty OÜ Facebooki lehelt.

- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud
- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Omame raiebrigaadi
- Koostame metsamajanduskavasid
Ostame hakkpuidu toormaterjali!
Metsamaa hinnad: 500-15000 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-5000 eur/ha
Maapartner OÜ
telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee
www.maapartner.ee

Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva tähistamine
Muugas
2013. Näitusega tutvudes
4. märtsil möödus 150.
oli võimalik lahendada eriaastat Eduard Vilde sünneva raskusastmega nupunist. Muugas, kus kirjanik
tamisülesandeid Vilde elu
veetis oma lapsepõlve, toija loomingu kohta.
mus kooli, seltsi ja raamaKuna näitus osaleb ka
tukogu koostöös sel puhul
Eesti Raamatukoguhoidjamitmeid üritusi – mõisas
te Ühingu ja Eduard Vilde
toimunud aktusel andis
muuseumi
korraldatud
allakirjutanu lühikese ülekonkursil „Tabamata Vilvaate Eduard Vilde elust
de”, siis on näitusega võija õpilased tutvustasid kirmalik tutvuda juunikuu
janiku neid jutustusi, mis
lõpuni raamatukogus ning
ainest saanud just Viruseejärel
külastusmängu
maalt. Seejärel süütasime
„Unustatud mõisad” päemälestusküünlad
1959.
vadel Muuga mõisa vestiaastal Eestis esimesena
valminud Vilde ausamba Mälestusküünlad E.Vilde büülis.
ausamba jalamil
Kavas on ümbruskonna
jalamil ning suundusime
koolidele matkapäevaks pakkuda välja
raamatukogusse, kus avasime näituse
„Jalutuskäik Eduard Vilde lapsepõlve„Tabamata Vilde” ning sõime sünniradadel”, kus nn. maastikumängu eespäevakooki. Näitus on koostatud Vilde
kujul erinevaid ülesandeid lahendades
elu ja loomingut tutvustavatest raamaon võimalik läbi käia kõik olulised Viltutest läbi aegade – näituse vanim raadega seotud paigad Muugas.
mat on ilmunud aastal 1888 ja uusim

Elukestva õppe mõiste leiab meie ühiskonnas ja igaühe teadvuses järjest laiemat arusaamist ja heakskiitu. Elame
kiirete muutuste ajastul ja nagu kinnitavad praktika ning arvamusliidrid ja
karjäärinõustajad, on parim viis muutustega toime tulekuks ise muutuda,
olla valmis uusi oskusi õppima ja, miks
mitte, ka elukutset vahetama.
Viimase majanduskriisi ajal taipasid paljud, et just õppimine ja seeläbi
lisaeriala või täiesti uue eriala omandamine ning oma senise karjääri kindlustamine, on parim viis hoida ennast
turvaliselt muutuste kursil ja parandada positsioone tööturul. Tartu ülikooli
õpetajakoolitus pakub ka järgneval õppeaastal selleks palju võimalusi.
Vajame mitmekesiste oskustega
õpetajaid ja eripedagooge nii koolis
kui lasteaias
Lasteaiaõpetajate erialaliidu esindajad loetlevad 13.02.2015 Õpetajate
Lehe artiklis „Kas lasteaiaõpetajaid
koolitatakse piisavalt?“, et lasteaiad
vajavad järjest rohkem haritud lasteaiaõpetajaid, rühmaõpetajaid, muusikaõpetajaid, liikumisõpetajaid eri- ja
sobitusrühmade õpetajaid, logopeede ja eripedagooge. Koolivõrgu pidev
korrastamine püstitab uued valikud ka
üldhariduskoolide õpetajaskonna ette.
Kas õppida juurde mõni lisaeriala või
õppeaine, et tagada senine koormus ja

Vilde teemalist täherägastikku lahendamas. Fotod: Maarika Lausvee
Ootame kõiki huvilisi Muuga raamatukogusse näitusega tutvuma!
Maarika Lausvee

kindlustada töökoht?
2014. aastal viidi Tartu ülikoolis filosoofiateaduskonna eestvõttel läbi uuring mitme aine õpetaja tööturu vajaduste väljaselgitamiseks. Uuringu tulemusena selgus, et lisaks põhikooli mitme aine õpetajale, on rohkem vaja ka
gümnaasiumiastme mitme aine õpetajaid. See leevendaks koolis töötavate
õpetajate, nagu näiteks kunsti, käsitöö,
muusika, tööõpetuse, saksa keele jt
õpetajate, koormuse probleemi. Lisaks
juba loeteletule on koolides suur puudus ka logopeedidest ja eripedagoogidest. Tartu ülikooli haridusteaduste
instituut aitab, pakkudes avatud ülikoolis järgnevaid õppekavasid:
Koolieelse lasteasutuse õpetaja –
bakalaureuseõpe
Koolieelse lasteasutuse pedagoog
– magistriõpe
Põhikooli mitme aine õpetaja –
magistriõpe
Eripedagoogika – bakalaureuseõpe
Eripedagoogika ja logopeedia –
magistriõpe
Kasvatuseteadused – magistriõpe
Kutseõpetaja – bakalaureuseõpe
Hariduskorraldus – magistriõpe

sest, kus samm-sammult soovitud eriala omandamise poole liigud, võttes tasemeõppe aineid täienduskoolitusena.
Vaata lähemalt: http://www.ht.ut.ee/
et/taiendusope/tasemeoppe-ainedtaiendusoppena.

Loe rohkem: http://www.ht.ut.ee/
et/sisseastumine
Otsuse tegemisega kiirustama ei
pea, alustada võib ka täienduskoolitu-

Eeva Kumberg
tel 5251852
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Avatud ülikoolis saab õppida tasuta, sõltumata vanusest ja ametist
Avatud ülikool on mõtteaine neile, kes juba töötavad, kuid ei ole veel
omandanud antud töökohal nõutud
haridust, aga ka neile, kes on juba mõne
ameti selgeks õppinud, kuid vajaka jääb
oma oskuste edasiandmisest kolleegidele, teistele õppijatele. Ja muidugi neile, kes on muu ameti kõrvalt avastanud
huvi õpetamise, kasvatusteaduste vastu. Avatud ülikooli õppevormis passib
ka neile, kes juba aastaid on koolis või
lasteaias õpetajaametit pidanud, kuid
nüüd valmis lisaerialasid õppima, et
jätkata senisel töökohal veelgi vajalikumana, sest tuleviku kool vajab rohkem
mitme aine õpetajaid ja erinevate lisapädevustega personali. Avatud ülikooli
õppevorm toetab pere ja töö kõrvalt õppimist, toimub tsüklitena kord kuus nädalalõppudel ja ning on õppijale tasuta.

MUNADEPÜHA KOSSUTURNIIR toimus 3. aprillil
Registreerus 8 võistkonda. Mängiti kahes alagrupis. Alagruppide 2 paremat
selgitasid omavahel poolfinaalides turniiri võitjad.
1. Veskimäe Liivamaardla: Taivo
Hiielaid, Jaanus Lahe, Kristo Eisenberg,
Mart Lumeste, Rainis Fomotškin, Ind-

Kristjan Nurmsalu, Eiko Laine, Mairold
Dilberfeldt
3. Rakke: Kardo Smoljar, Ergo Sildmets, Raigo Birnbaum, Martin Õunapuu, Sander Kahm, Mait Jalast
4. Roela: A. Hensaar, I. Lepasaar, G.
Kaljusalu, K. Jürgenson, M. Mägi, K.

LAEKVERE TERVISEKESKUSES
Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil: 3222370

Vaade näitusele Tabamata Vilde

Aeg õppimiseks on küps, ehk mõned head võimalused
elukestvas õppes osalemiseks

13. mai 2015. a. KELLA 10:00-st
Silmade kontroll maksab 10€. Prillitellijale on kontroll TASUTA.

5

Munadepüha kossuturniiri esikolmik. Foto: Vaimar Abel
Veskus
rek Saar, Oliver Sibolt
5. Muuga: Rainek Raudla, Kerli Tik2. Tamsalu: Jaano Konnapere, Siim
kerber, Veljo Mägi, Tenno Tampere,
Suve, Karel Eesmaa, Priit Põldmaa,

Rando Tikkerber, Virgo Tammemägi
6. Määri: Madis Sillamaa, Viljar Sillamaa, Erkki Sillamaa, Eerik Sillamaa,
Margus Leet, Marko Piho, Rauno Lett
7. Avinurme: Virgo Agan, Rainer
Amok, Martin Mölder, Kristjan Palm,
Renel Tooming, Margus Nigul, Tarvo
Kruup
8. BGM ehitus: Sander Klaan, Tanel Laumets, Indrek Müürsep, Taimo
Tiimus, Janari Taar, Argo Liivak, Priit
Pohlak
TULEMUSED:
Poolfinaalid:
A1-B2 BGM ehitus - Rakke 21:12
A2-B1 Tamsalu – Määri 22:14
3. koha mäng:
Rakke – Määri 24:19
1. koha mäng:
BGM ehitus – Tamsalu 21:14
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Pommigrupp teeb
tööd 24/7
Eestimaal on kevad käes. Kui lund
enam ei ole ning taimestik pole veel tihedaks jõudnud kasvada, on üsna suur
tõenäosus leida maast kahtlaseid esemeid. Leide, mille päritolu inimene ei
tea või meenutavad need lõhkekeha ei
tohi katsuda või veel hullem liigutada.
Kõik lõhkekehad on mõeldud tapmiseks ja suurte purustuste tekitamiseks.
Sel aastal on Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad käinud enam kui 25 väljakutsel, millest lahingumoona leiuga
seotud väljakutseid oli 18. Kahjutuks on
tehtud 40 lõhkekeha.
Eelmine aasta läbi statistika prisma
2014. aasta oli Ida-Eesti pommigrupi
demineerijatele töörohke: väljakutseid
oli 365, neist 315 olid seotud sõjaaegse
lahingumoonaga. Kõige rohkem väljakutseid lahingumoona kahjutuks tegemiseks oli Ida-Virumaale Vaivara valda
– 156 korda – mis on praktikas tavapäraseks kujunenud, kuna see piirkond
oli Teises maalimasõjas üks lahinguterohkeim koht Eestis. Lääne-Virumaale
oli väljakutseid 63, peamiselt olid need
seotud lahingumoona leiuga.
Kokku hävitati möödunud aastal
Ida-Eesti pommigrupi tööpiirkonnas
1205 lõhkekeha, 3709 padrunit ja 4501
grammi erinevat lõhkeainet. Kõige rohkem tuleb lõhkekehi välja põllutöödel,
metsatöödel ja aina rohkem Eestimaal
levima hakanud detektoritega otsimise
tagajärjel.
Viimastest suurtest lahingutest Eesti
pinnal on möödas üle 70 aasta ning lõhkekehad muutuvad maapõues järjest
ohtlikumaks ning ettearvamatuteks.
Inimeste seas leviv arvamus, et 70. aastaga on lõhkekehad muutunud ohutuks
on ekslik. Aja jooksul muutuvad tööstuslikult valmistatud lõhkekehad väliskeskkonna mõjul ettearvamatuteks.
2014.aasta on meeldejääv selle poolest, et Ida- ja Lääne-Virumaal mitte
ükski inimene lõhkematerjali plahvatusest ei hukkunud ega saanud viga. Kahjuks kõik aastad ei ole olnud nii head.
Aastatel 1992 – 2013 on Ida- ja LääneVirumaal lõhkematerjali plahvatusest
hukkunud kokku 24 inimest ja saanud
vigastada 49 inimest.
Kui asi tundub kahtlane, ära puutu!
Nii Lääne- kui ka Ida-Virumaa elanikud on üldiselt ohuteadlikud ning
annavad enamasti igast leiust koheselt
teada. Demineerijad paluvad inimestel
samas vaimus jätkata – maha jäänud
ohtlik rämps on vaja ära koristada ja
see on väga tähtis meie keskkonna turvalisemaks muutmisel! Demineerijad
on valmisolekus 24 tundi seitse päeva
nädalas, kuid kindlasti peab väljakutsete kõrgperioodil – kevadel – varuma
rohkem kannatust, sest alati ei pruugi
demineerijad jõuda leiukohale samal
päeval. Mitte mingil juhul ei tohi plahvatusohtliku leidu ise puudutada ega
transportida, sellest tuleb teavitada
numbril 112. Vajadusel võtab demineerimismeeskonna juht leidjaga ühendust, täpsustab olukorda ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks.
Päästeameti soovib turvalisuse tasemelt jõuda aastaks 2025 järele teistele
Põhjamaadele ja seda saavutame ainult
iga Eesti inimese ehk igaühe kaasabil!
Fotod: http://1drv.ms/1C1x61J
Edastas:
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
Jakob Juhanson
Päästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupi juhataja
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Viis küsimust korstnapühkijale
Ilmad muutuvad aina kevadisemaks
ning majaomanikud saavad soojaks
ajaks oma ahjude ja kaminate kütmise ära unustada. Keegi ei taha enam
mõelda, et juba poole aasta pärast on
Eestimaal taas külm ning oma kodusid tuleb kütma hakata. Päästeamet
tuletab teile just praegu seda tõsiasja
meelde ning soovitab juba kevadel
kutsuda oma koju kutsetunnistusega
korstnapühkija.
Küsimustele vastab kutsetunnistusega korstnapühkija ja Ida päästekeskuse Narva päästekomando päästja
Aleksei Seppenen:
1. Kust ma leian korstnapühkija?
Korstnapühkijate kontaktid on veebilehel www.korsten.ee. Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida
ka päästeala infotelefonilt 1524. Oluline
on lisada, et korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb
enne töö tellimist kindlasti kontrollida
päästeala infotelefonilt 1524 või kutseregistrist, mis on nähtav aadressil www.
kutsekoda.ee.
2. Mida teeb korstnapühkija?
Korstnapühkija vaatab maja küttekolded ja korstnad üle ning puhastab
need. Kui vaja, teeb ka pisiparandused,
näiteks vahetab tahmatopsid, teeb pliidiremondi, vaatab korstna olukorra üle
ja ummistuste korral likvideerib need.
Peale korstnapühkija visiiti on küttekolded tuleohutud ja kütta võib julgelt.
Kui korstnapühkija avastab, et küttekolle vajab remonti või ümberehitust,
siis suvi annab selleks piisavalt aega ja
ka võimaluse, kuna maja ei pea ilmtingimata kütma.
3. Millal peaks korstnapühkija viivitamatult koju kutsuma?
Kui ilmnevad esimesed tunnused,
et küttekolle ei tõmba ja majas on tunda suitsu lõhna, küttekoldeuksest ajab
tuppa vingu, soojamüür ei lähe soojaks või on tekkinud tahmapõleng. Kui
korstnast on leek väljas, siis tegelikult
ei sütti tahm, vaid nõgi, mis on ladestunud korstna siseseintele. Küttekolle
võib üsna mitmel moel märku anda, et
see on korrast ära, tuleb olla tähelepanelik ning mitte eirata ohu märke.
Eramajas võib küttesüsteeme puhastada ka ise, kuid mitte vähem kui

kord iga viie aasta tagant peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Seadus, mis kohustab seda tegema,
jõustus aastal 2010, mis tähendab, et
2015. aasta septembriks peab igal eramaja omanikul olema ette näidata akt,
et tema küttesüsteemid on üle vaadanud kutsetunnistusega korstnapühkija.
See seadus laieneb ka suvilatele, aiamajadele ning väikeehitistele. Kui viimase viie aasta jooksul pole teie juures
korstnapühkija käinud, siis on viimane
aeg ta kutsuda.
Kortermajade kütte- ja ventilatsioonisüsteeme peab kutsetunnistusega
korstnapühkija kontrollima vähemalt
korra aastas.
4. Milliseid pabereid väljastab
korstnapühkija?
Peale hooldustöid saab korstnapühkijalt akti, millele mõlemad pooled alla
kirjutavad. Sellel paberil on kirjas korstnapühkija poolt tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number.
Muidugi esitab korstnapühkija ka arve.
5. Mida ma veel pean silmas pidama seoses küttekolde ohutusega?
Aastaringse puiduga kütmise korral
tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada
kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid
üks kord enne kütteperioodi algust.
Ahju tuleks kütta kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse
halva kvaliteediga küttematerjale, siis
tuleb ka küttekeha tihedamini hooldada. Halva kvaliteediga küttematerjal on
okaspuu, pinnud, märg küttepuu jne.
Puhastatud korsten tagab säästlikuma
kütmise ning turvalisuse, sest pühkimata korsten on väga suur ohuallikas
tulekahju tekkeks.
Lõpetuseks tahaksin lisada, et ka
tuleohutuse seadus kohustab eramaja
omanikke kutsuma korstnapühkija vähemalt üks kord viie aasta jooksul.
Et su kodu küttekolle oleks korras
sügisel, kutsu korstnapühkija juba kevadel!
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja,
Päästeamet,
kommunikatsiooniosakond,
e-post:
helen.tammets@rescue.ee,
+372 513 4187

Vargad on sihikule võtnud maamajad
Televiisor, võimendi, raadio, tööriistad,
hoidised jne, need on osa asjadest, mis
viimasel ajal on vargad maakodudest
kaasa haaranud. Ainuüksi märtsikuus
registreeriti Rakvere politseis 11 juhtumit, kus kurjategijad on murdnud kas
elamutesse või kõrvalhoonetesse.
Kuna sissemurdmised on sagenenud, siis pöörab politsei kõigi majaomanike tähelepanu oma kodu turvalisemaks muutmisel. Vargad valivad just kõrvalistes kohtades asuvaid
maju, sest eluruumidesse sisenemisel
akna või ukseklaasi lõhkumisega tekitatud müra ei pälvi kellegi tähelepanu.
Samuti võib nentida, et väiksemates
kohtades pole inimesed pole turvameetmeid aktiivselt kasutusele võtnud.
Arusaadavalt ei ole võimalik varaste
käikusid ette näha, kuid siinkohal peaks
toimima naabrite hoolivus ja tähelepanelikkus võõraste suhtes. Näiteks naabrimaja hoovis seisev võõras auto ning
tundmatud askeldavad isikud on juba
piisav põhjus, et helistada lühinumbril
112 ja oma kahtlustest teada anda. Kui
kõne tulemusel tabatakse vargad, siis
võite kindlad olla, et teile on tänulikud
nii naabrid kui ka politsei. Kindlasti
oleks vihjete alusel jäänud ka Huljalt
varastamata alumiiniumkarkassi ja
plastikkattega kasvuhoone, mis asust
majast kõigest 200 meetri kaugusel või
Tobia külas varastatud 2500-eurone
murutraktor.
Kodu turvaliseks muutmisel saab

majaomanik ise väga palju ära teha,
alustades esmalt akende ning uste
kindlustamisest lukustusega. Taludest,
nende kõrvalhoonetest ning hoovidelt
saab vargusi ära hoida, kui hooned on
valve all, lisaks on soovitatav paigaldada hoovi liikumisanduritega varustatud
valgustid.
Politsei paneb inimestele veel südamele, et vanametall tuleks paigutada võõraste pilkude eest varjule. Kõige
parem oleks, kui vanametalli üldse
kodude juurde ei koguks, sest see võib
äratada varastes ebatervet huvi ja uudishimu.
Kui keegi on varguse ohvriks langenud või kui hoonel on lõhutud mõni
uks-aken, aga varastatud midagi ei ole,
siis tuleb neist juhtumitest kindlasti
teada anda politseile. Inimesed võivad
mõelda, et miks ta peaks teatama, kui
varastatud on kõigest kaks alumiiniumist piimanõud. Mõeldakse, et ei hakka nii „tühisest“ asjast kuhugi teatama.
Aga tegelikult on ka ühe piimanõu varastamine karistatav. Samuti on vargustest (ja süütegudest üldiselt) teadaandmine oluline sellel lihtsal põhjusel, et
info on politseile vajalik tervikpildi kokkupanemisel ning see kiirendab varaste
tabamist.
Avo Koppas
Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinik

Firma müüb puidugraanuleid (pelleteid)
Preemium klass.
Diameeter: 8 mm ja 6 mm
Alusel: -960 (60 - kotti x16 kg)

Hind: =180, 00 EUR/tonni
Aadress: Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Tel: (+372) 58 38 03 42
Pakkumine kehtib kuni 15.04.2015
või kuni kaupa jätkub!
Kõik küimused saatke meile palun aadressil:
GreenEnergyHoldingsInc@gtw-offshore.com
Kohtumise aeg palun
leppida eelnevalt kokku!

Eesti Põllumajandusmuuseumi
koduste toiduretseptide
kogumisvõistlus „Kodu maitsed“
Kaasaja elutempo määrab suuresti
meie igapäevaelu rütmi. Teatavasti on
alati kiire ning iga minut arvel. Kodus
valmistatud toidule pakuvad alternatiivi arvukad söögikohad, kaupluste
kulinaarialettidelt ja poolfabrikaatide
riiuleilt leitav aitab oluliselt kokku hoida perenaise aega. Seda suurem on
äratundmisrõõm, kui mõnes turismitalus pakutakse magustoiduks näiteks
lumepallisuppi või küllatulnud sõbranna kraamib kotist välja omavalmistatud
pirukad.
Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub üles aega maha võtma ning tegema mõttes nostalgilist meenutusretke
lapsepõlve, kus ema toimetas hubases
koduköögis ning valmistas perele headparemat. Pange oma mälestused kirja ja
saatke Eesti Põllumajandusmuuseumile.
Palun valige oma mälestustest välja kuni 5 märgilist toitu, mis olid Teie
peres olulised ning mida ikka veel aegajalt valmistate või mida kõige enam
taga igatsete. Pange nende toitude retseptid kirja, lisage andmed retsepti kasutusaja ja toidu valmistaja kohta ning
saatke
Põllumajandusmuuseumile.
Samuti selgitage, kuidas retsept välja
kujunes, miks see toit on Teile oluline,
millised traditsioonid on sellega seotud, milline koht on sel Teie pere toidulaual praegu jms. Tore, kui Teil on lisada
ka vanu fotosid toiduvalmistamisest või
kaetud (peo)laudadest; fotodele lisage

sellel oleva sündmuse kirjeldus, aeg ja
koht, võimalusel ka fotograafi nimi.
Võistlustööle palume Teil lisada oma
nimi, sünniaasta ja kontaktandmed.
Teie saadetist ootame Eesti Põllumajandusmuuseumisse 30. aprilliks
2015 aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714,
Tartu maakond või e-postiga ell.vahtramae@epm.ee.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti
Põllumajandusmuuseumis.
Hinnatakse:
• retsepti järgi valmistatud toidu
maitset;
• retseptile lisatud lugusid;
• võistlustöö terviklikkust ja ajastukohasust.
Muuseumi perenaine valmistab Teie
saadetud retsepti järgi toidu, mida saavad süüa ja hinnata kõik soovijad. Teavet, millal Teie kodumaitseline roog on
muuseumi menüüs ning retseptivõistluse kaastööde pingereast saab meie
kodulehelt www.epm.ee.
Täiendav info:
Ell Vahtramäelt telefonil 7383817
või e-postiga aadressil ell.vahtramae@
epm.ee;
Liivi Sinirohtilt telefonil 7383823 või
e-postiga aadressil liivi.siniroht@epm.
ee;
Vormistamise juhend kodulehel:
www.epm.ee/kodu-maitsed
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Kaitsevägi korraldab tänavu mais kõigi aegade suurima õppuse

112 – KIIRABI, PÄÄSTE,
POLITSEI

Kaitsevägi korraldab sel kevadel 4.–15.
maini üle Eesti läbi aastate suurima
õppuse Siil, mis toimub iga-aastase
õppuse Kevadtorm asemel ning millest
võtab osa enam kui 13 000 inimest.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant
Riho Terrase sõnul on paljud eestimaalased juba harjunud, et kaitsevägi
korraldab igal kevadel õppuse Kevadtorm. „Sel aastal korraldab kaitsevägi
Kevadtormi asemel õppuse Siil, mis
on suurim õppus pärast Eesti vabariigi taasiseseisvumist. Siilil osaleb pea
13 000 inimest, neist enam kui 7000 on
reservväelased,“ ütles kindralleitnant
Riho Terras. „Suurim erinevus tänavusel õppusel võrreldes varasematega on
see, et kui igakevadisel Kevadtormil on
kokku harjutanud üks pataljon, siis Siili
puhul on põhirõhk terve jalaväebrigaadi väljaõppel.“
Õppus Siil hõlmab kogu Eesti territooriumi, kuid suurem osa tegevusest
koondub Lääne- ja Ida-Virumaale.
Õppuse eesmärk on harjutada 1. jalaväebrigaadi formeerimist, selle käigus kontrollitakse õppusel kaitseväe ja
Kaitseliidu sõjalist valmisolekut kiirreageerimiseks, üksuste moodustamiseks
ja kokku harjutamiseks ning sõjaliseks
juhtimiseks. Ühtlasi on õppus Siil ka
lõpueksam ajateenijatest jalaväepataljonile, mis tegutseb 1. jalaväebrigaadi
koosseisus. Pärast õppust lähevad ajateenijad reservi. Õppus Siil toob tänavu
kokku lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlastele ka meie NATO
liitlased Ameerika Ühendriikidest,
Ühendkuningriigist, Belgiast, Saksamaalt, Poolast, Leedust ja Lätist.
Õppus Siil on jagatud kolme etap-

pi – formeerimine, koostegevusõpe ja
õppuse lõpetamine. Esimene etapp
toimub 4.–8. maini, teine etapp 9.–12.
maini ning kolmas etapp 13.–15. maini.
Õppuse esimeses etapis formeeritakse üksused ja viiakse läbi esmane
väljaõpe. See tähendab, et 7000 reservväelast peavad kätte saama oma varustuse ja relvastuse ning neist tuleb moodustada üksused. Teises etapis toimub
1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus,
mis on üksikvõitleja jaoks ajateenistuses õpitu kordamine. Üksuste tasemel
on tegu esimest korda nii mastaapse
harjutusega, sest kunagi varem pole
terve brigaad koos reservväelastega
kokku harjutanud. Kolmandas etapis
lõpetatakse operatsioon, hooldatakse
ja tagastatakse varustus.
Kui reservväelased formeeritakse
paljudes kohtades üle Eesti, siis õppuse
koostegevusõpe ja õppuse lõpetav osa
koondub Lääne- ja Ida-Virumaale, mis
tähendab üle Eesti kaitseväe sõidukite
kolonnide liikumist. Seoses õppelahingute ja kolonnide liikumisega võivad
teedel olla ajutised liikluspiirangud,
seetõttu palub kaitsevägi kõigil autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest
tähelepanelikum ja jälgida liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka teenistusrelvad automaatidest kuni suuremakaliibriliste
haubitsateni. Õppuse ajal kasutavad
kaitseväelased aga vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mitte päris laskemoona. Sellega
seoses panevad õppuse korraldajad

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi,
päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi,
helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele
hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles
on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele,
millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää
abita. Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.

KOLLEKTIIVPUHKUS
VALLAVALITSUSES 13.07. – 26.07.2015
Puhkused aprillis – mais
majandusosakonna juhataja Andrus Läll:
vanemraamatupidaja Helve Soon:
maakorraldaja Irina Kuhlbach:
vallasekretär Karin Tampere:
sekretär Ruth Abel:
sotsiaalkonsultant Silvi Sirelpuu:
kommunaaltehnik Rein Talvis:

20. aprill – 26. aprill ning 11. mai - 17. mai
19. mai – 26. mai
11. mai – 22. mai
10. aprill – 17. aprill ning 11. mai – 17. mai
27. aprill – 4. mai ning 25. mai – 31. mai
27. aprill – 4. mai
6. aprill – 12. aprill ning 18. mai – 25. mai

kodanikele südamele, et kui
keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul
tekib kahtlus, et
tegu võib olla
ohtliku esemega (lõhkemata
jäänud lõhkepakett või muu taoline),
siis palutakse seda kindlasti mitte ise
puutuda, vaid jätta meelde selle asukoht ja teavitada sellest kas kaitseväelasi või helistada telefonil 112. Ühtlasi
võib õppusel kasutavate imitatsioonija lennuvahendite kasutamine tekitada
suurema müra, mis võib eriti häirida
koduloomi. Seepärast palub kaitsevägi
õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema kapten Viljar Kure
sõnul ei ole nii suurt õppust võimalik
korraldada vaid Eesti riigile kuuluvatel
maadel ja kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomandusse jäävaid alasid. „Loodame kõikide eestimaalaste mõistvale
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles kapten Kurg. „Lubades
kaitseväelastel omal maal harjutada,
saavad kõik eestimaalased anda oma
panuse Eesti riigikaitsesse. Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskond proovib kooskõlastada eramaa omanikega
nende maa kasutamise enne õppust,
kuid see võib olla mõnikord keeruline.
Sellistel juhtudel palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist.“
Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand
– auto, tee, põld, aed vms, siis palub
kaitsevägi viivitamatult ühendust võtta
õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kahjustada
saanud, proovida fikseerida kahju tekitaja (auto number, väeosa nimetus või
mõne kaitseväelase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefonil 717 1931 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.
Õppus Siil 2015 toimub peamiselt
Jõhvi, Kohtla, Mäetaguse, Lüganuse,
Väike-Maarja, Sonda Laekvere, Vinni ja
Rägavere valdades.

8

23 (169) – Laekvere Valla Sõnumid

Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata 30 - 60
cm pikkusteks.
Info telefonil 528 4160.
........................................................
Müüa lõhutud küttepuid, hinnad
soodsad. Info telefonil 5554 6093.
........................................................
Müüa küttepuud (30, 40, 50 cm),
samas müüa ka pikki 3m puid (sega)
Laekverest. Info telefonil 502 3148.
........................................................
Küttepuud Simunast!
Info telefonil 515 7741.
........................................................
* Ohtlike puude likvideerimine;
* Küttepuude lõikus, lõhkumine (halumasinaga) ja ladumine;
* Müüa kuivi ja lõhutuid küttepuid.
Kontakt: tel 55 49113 Margo
........................................................

Korstnapühkija

AIVAR NEEDO
on vallas teenust osutamas
11. maist - 15. maini 2015.
Info telefonil 510 1250.
Soovi korral pane ennast
kirja sekretäri juures telefonil 322 2370 või helista otse
korstnapühkijale ning lepi
aeg kokku.

M.R.A. Grupp OÜ teostab ehitustöid
ja võtab põllumaad rendile.
Info tel. 5668 4208 või mragrupp@
hot.ee.
........................................................
Fekaaliveo teenus
E – R 09.00 – 16.30
Väljaspool
tööaega väljasõit kokkuleppel.
Ettetellimine telefonil 503 0311.
Hind 40 €.
........................................................
Müüa odavalt uus Itaalia veepump
„NOCCI“. Info tel. 5386 9012
........................................................
INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt
Sõiduabi
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Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@
mail.ee
........................................................

ÕNNITLEME!

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.
Ehitusliiva müük, täiteliiva ja
kruusa müük tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on võimalik osta ka koos
transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või liivamaardla@gmail.com
.......................................................
MÜÜA KÜTTEPUID (KASK, LEPP).
KOORMAD LAOTUD, TRANSPORT
TASUTA.
Info tel. 518 2665, VEIKO

MÄRTS

HEATEGEVUSTUBA AVATUD
15. aprillil, 13. mail
Asume aadressil Vassivere põik 4-14
Saad meid külastada kell 10.00 – 12.00
NB! HEATEGU HEATEO VASTU!
HEA INIMENE, kui sul on vähegi võimalust, siis saad annetada
raha Avinurme, Väike-Maarja ja Simuna kogudustele, kelle kaudu
meile sotsiaalabi saabub!
HEATEGU HEATOE VASTU!
Kogumiskast on avatud heategevustoa lahtioleku aegadel!
NB! Alati on võimalik ka teistel päevadel heategevustuba külastada,
selleks võta ühendust Eda, Elika või Silviga.

Midagi tõeliselt ilusat, head!
Midagi kaunist, mis hingele jääb!
Midagi lihtsat, mis meelest ei läe!
Õnne, õnne soovime Teil!
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Tõnu Põldoja
Sulev Tamm
Mäidu Maurus
Maret Kiik
Udo Peensalu
Mai Laaspere
Virve Kalmet
Elle Kaja
Elvi Muna
Lidia Erikson
Liane-Heljula Mirt
Helmi Käär
Silja-Juhanna Tamm
Ada Silvere

9. märts
14. märts
23. märts
25. märts
27. märts
6. märts
31. märts
26. märts
27. märts
27. märts
20. märts
22. märts
27. märts
2. märts

Venevere
Arukse
Paasvere
Rohu
Padu
Laekvere
Muuga
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Venevere
Laekvere
Vassivere
Rahkla

8. aprill
13. aprill
4. aprill
18. aprill
7. aprill
29. aprill
3. aprill
15. aprill
6. aprill
10. aprill
8. aprill
6. aprill
6. aprill
24. aprill

Rajaküla
Moora
Paasvere
Laekvere
Rahkla
Sirevere
Paasvere
Paasvere
Moora
Laekvere
Paasvere
Venevere
Laekvere
Paasvere

APRILL
60
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83
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90

Elsa Liiv
Üllar Võrno
Eevi Kristmann
Helle Lehtmets
Elvi Siniorg
Saimi Uibo
Ester-Marianne Rannala
Helle Pärenson
Linda Kundsing
Helga Kuusk
Laine Kruusoja
Selma-Johanna Oja
Helgi Kuusk
Ilse Mändmets

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

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!

EMMA MELTSAS,

Väike käsi, mis Su pihku poetus
täna kõiges veel on alustaja.
Sinu mõistvat sõna, mõttetoetust
on tal tulevikus väga vaja...

sündis 2. märts, Laekvere
ema Kai Meltsas, isa Sven Meltsas

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

MÄLESTAME
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/

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab...
Elsa Liis
Helgi Peensalu
Eha Kalajas

06.09.1926 – 12.02.2015
09.10.1948 – 18.02.2015
01.06.1940 – 09.03.2015

Muuga
Moora
Paasvere

