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Kevad Laekvere alevikus

Ühine jäätmekava 2009-2014

Jäätmeseadusest tulenevalt koostatakse jäätmehoolduse kavandamiseks riigi ja kohaliku
omavalitsuse üksus(t)e jäätmekava, kus käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, selle korraldamise
ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks.
Riigi jäätmekava võeti vastu Vabariigi Valitsuses 29.mail 2008a. korraldusega nr 234. Riigi
jäätmekava 2008-2013 olulisemaks muudatuseks on, et kui senini toimus valdavalt segajäätmete
ladestamine prügilatesse, siis uuteks suundadeks on, kas jäätmepõletus spetsiaalsetes
jäätmepõletustehastes või selle alternatiivina segajäätmetest jäätmekütuse tootmine.
Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere vallad otsustasid koostada järgnevaks viieks aastaks
ühise jäätmekava. Ühise jäätmekava koostamise eesmärgiks oli kirjeldada piirkonna valdade
jäätmehoolduse hetkeseis täna, tuua välja hetkeprobleemid ja mõelda, kuidas minna edasi. Ühise
jäätmekava rakendamisel on märksõnadena määratletud jäätmetekke stabiliseerimine, jäätmete
taaskasutamise suurendamine, keskkonna- ja terviseriskide vähendamine ning majanduslikult ja
sotsiaalselt vastuvõetava jäätmemajanduse rakendamine. Esmatähtis on muidugi seejuures kõigi
jäätmetekitajate haaramine jäätmekäitlussüsteemi ja jäätmete eelsorteerimise tõhustamine.
Ühise jäätmekava kohaselt tahame jätkata jäätmete liigitikogumise arendamist – jäätmejaamade,
jäätmemajade ja kompostimisväljakute ehitamist või täiustamist. Samuti plaanime neljas vallas
korraldada ühiseid jäätmealaseid kampaaniaid nii haridusasutustele kui elanikkonnale. Samuti
tuleb perioodil 2009-2014 a. sulgeda keskkonnanõuetele vastavalt Rakke prügila.
Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2009-2014 avalikel väljapanekutel
ja istungitel täiendusi ja ettepanekuid jäätmekavasse ei tehtud.
Laekvere Vallavolikogu võttis vastu 17.02.2009 määrusega nr 50 “Jäätmekava 2009-2014”.
Aastad on selline rikkus, mida osta või müüa ei saa,
18. aprillil kell 19 Vana Baskini
need tuleb igaühel ükshaaval elada,
kõik mured ja rõõmus raashaaval koguda
Teatri etendus “Kihluspidu”
ja kogutud kullaterad edasi jagada.

Alide-Marie Kastan 95
Õnnitlevad Malle, Ants, Milvi ja Enn

Pääse 150 kr/ 125 kr
Eelmüügil Laekvere Rahva Majas ja
Muuga Raamatukogus

Kevad käes ja paks lumi
maas. Selline oli siis märtsi
lõpp aastal 2009. Ka kella
keerasime tunnikese edasi ja nüüd vaja siis varem
tõusta. „Tühja sest kellast
ja lumest, kui kuhugi ometi
minna oleks“ – nii rääkis
mu hea tuttav, kes on kaks
kuud tagasi töötuks jäänud.
Ja tal oli täiesti õigus. Ei
too rõõmu kevad neile,
kellel enam tööd pole. Aina
rohkem ja rohkem on
inimesi, kes on juba kaotanud töö või on kohe töötuks
jäämas. Ja seda just meeste hulgas. Jube kahju on!
Suured Laekvere valla
pered ootavad toetajaliikmeid. Kuidas neid küll
toetada? Vaid oma hea idee
või mõttega?. Rahalist
toetust neil vist suurt loota
ei tasu. Sest isegi meie
„väike riigikogu“ ei loobunud tasust, mis nad saavad
iga volikogu istungil osalemise eest. Muidugi oli sel
„väikesel riigikogul“ ka
inimesi, kes oleksid nõus
olnud oma tasust loobuma, kuid nende hääled ei
olnud ülekaalus. Praegu
on küll tunne, et Laekvere
valla volikogu mängib piiri
peal.
Eelarve
läheb
viimasel minutil kolmandale lugemisele ja ka vastu
võetud peab ta 31. märtsil
siis saama.
Õnneks aga toimuvad
Laekvere Rahva Majas
kõigele vaatamata toredad
üritused, Muugas spordivõistlused ja Veneveres
ägedad peod. Niiet, häda
pole midagi!
Ka teie, armsad vallaelanikud, püüdke saabuvast kevadest rõõmu tunda!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
2. märtsi istungil:

16. märtsi istungil:

1.Otsustati tühistada Laekvere Vallavalitsuse 05.11.2003
korraldus nr 254 “Nõusoleku andmine Villemi katastriüksuse
jagamiseks ning katastriüksuste nime muutmiseks”.
1.Otsustati suunata üks Laekvere valla elanik OÜ Kadrina
2.Määrati korteriomandi seadmiseks Muuga külas Allee tee 8
Hooldekodusse alates 25.02.2009. a.
asuva
6-korterilise ridaelamu aluse ja selle teenindamiseks
2.Toimetulekutoetust veebruari kuu eest määrati 9-le valla
vajaliku maa suuruseks 2 645 m˛ .Määrati korteriomandi
elanikule.
seadmiseks Muuga külas Allee tee 14 asuva 6-korterilise
3.Määrati toetus ravimite ja abivahendite maksumuse
ridaelamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
kompenseerimiseks kahele valla elanikule. Küttetoetus 2 000
6 867 m˛.
krooni määrati ühele valla elanikule. Ühekordne toetus määrati
3.Määrati toetus ravimite ja abivahendite maksumuse
neljale inimesele.
kompenseerimiseks kahele inimesele. Küttetoetust 2000 krooni
4.Väljastati kasutusluba Sirje Otti puurkaevu ehitisele Jassi
sai üks valla elanik. Muu ühekordne toetus määrati kolmele valla
katastriüksusel Padu külas.
elanikule.
5.Üks valla elanik loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks,
4.Otsustati suunata kooskõlastamiseks Lääne-Viru maavanema
kuna ta ei ela oma kinnistul.
poolt
esitatud „Lääne-Viru maakonna hooldus- ja õendusabivõrgu
6.Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti veoperioodi lõpuni
arengukava 2009-2015” volikogule.
kaks Laekvere valla kinnistu omanikku.
5.Otsustati väljastada ehitusluba Raul Mägile puurkaevu
7.Olmejäätmete mahuti tühjendussagedust muudeti kolmel
rajamiseks
Kivipiiri maaüksusele asukohaga Rahkla küla
jäätmeveoga liitunud kinnistu omanikul.
8. Nõustuti Vassivere külas asuva 3 838 m˛ suuruse RANDMAA Laekvere vald.
6.Otsustati suunata volikogule eelnõu Rahkla külas asuva elamu
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
(Pärgi)
peremehetuse tuvastamise kohta. Ehitise viimane omanik
katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Imbi Vellema’le ja
teadmata.
Vassivere külas asuva 14 209 m˛ suuruse SEPA katastriüksuse
7.Otsustati suunata volikogule Laekvere Vallavolikogu 19.
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile
detsembri 2006 määruse nr 23 „Laekvere Vallavalitsuse
hoonete omanikule Aavo Jõgi’le.
9.Vaba põllumaa kasutusvaldusse andmisega seoses nõustuti teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
Muuga külas asuva 5,05 ha suuruse SAANI katastriüksuse ja 3,35 palgakorralduse alused” muutmise eelnõu.
ha suuruse VALEVÄLJA katastriüksuse ning Paasvere külas asuva 8.Otsustati suunata Laekvere Vallavolikogu 09.11.2005 määrus
nr 2 „Volikogu liikmetele tasu määramine”
kehtetuks
31 881 m˛ suuruse AASENI katastriüksuse kasutusvaldusesse
tunnistamiseks
volikogule.
andmisega vastavalt plaanile Osaühingule Muuga PM.
9.Otsustati esitada Laekvere Vallavolikogu 09.11.2005 määrus
10.Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
nr
1 „Vallavolikogu esimehele tasu ja hüvitise määramine”
antavate maatükkide nimekiri (vaata eraldi).
muutmiseks volikogule.
11.Vaba metsamaa erastamisel kinnitada Gustav Põldmaa’le
10.Otsustati esitada volikogule tühistamiseks otsused, mis
Sootaguse külas erastatava 2,56 ha suuruse katastriüksuse
garanteerivad
projektides osalemise..
nimeks PIIRI ja Aarne Laas’ile Alekvere külas erastatava 11,67 ha
11.Otsustati esitada Laekvere valla 2009. aasta eelarve
suuruse katastriüksuse nimeks KOOLIVÄLJA.
volikogule vastu võtmiseks.
12.Nõustuti Rajakülas asuva Siimu katastriüksuse jagamisega
12. Informatsioonina kõneles Silvi Sirelpuu 2009. aasta
kaheks eraldi maaomandiks: Kõrre katastriüksuseks (pindala
valimisjaoskondade
muutmisest
ja valimisjaoskondade
19,54 ha, sihtotstarve maatulundus) ja Siimu katastriüksuseks
moodustamisest.
(pindala 11 317 m˛, sihtotstarve elamumaa).
13.Määrati ehitiste teenindamiseks vajalik maa ning nõustuti
Vassivere külas asuva 44 186 m˛ suuruse TÖÖSTUSE
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Jaanus Vesper’ile.
14.Kinnitati hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja
toetuslepingu muutmine ja esitatud aruande heakskiitmine.
15.Otsustati esitada Irina Kuhlbachi koostatud volikogu otsuse
eelnõud „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ volikogule.
16.Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud volikogu otsuse
eelnõu „Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele“
volikogule.
17.Informatsiooniks räägiti: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
korraldab koostöös Taani Kultuuri Instituudiga 20.-27. aprillini 2009
maakonna raamatukogutöötajate õppereisi Taani Kuningriiki.
Laekvere vallast osalevad Muuga Raamatukogu juhataja Maarika
Lausvee ning Venevere Raamatukogu juhataja Sirje Raudmäe.
Lisainformatsiooni andis Maarika Lausvee.
Eesti Kergejõustikuliidu soovitus-toetuskiri treener Väino
Kondoja ja sportlase Kelly Nevolihhini osalemiseks 12. 28.03.2009 Hispaanias, Malagas kergejõustikuhooaja eelses
treeninglaagris.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda esitas taotluse toetada
nende tegevust 2009. aastal summas 2054 krooni:
Ülevaade 2009. aasta eelarvete menetlemisest.
Ülevaade KOIT kavast.
Bussiliiklusest – soovitakse sulgeda pühapäevane hommikune
Avinurme liin.
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VOLIKOGUS
24. märtsi istungil:

1.Vallavolikogu liikmed ei olnud nõus loobuma volikogu tööst
osavõtu eest saadavast tasust, mis on 200 krooni ühe osaletud
istungi eest. Samuti jäi alles volikogu alatise komisjoni esimehele
makstav 250 kroonine tasu ühe osaletud volikogu istungi eest.
2.Samuti ei kaotatud vallavolikogu esimehele volikogu
juhtimisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 5000 krooni
kuus. Alles jäi ka vallavolikogu esimehele isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitis kuni 2000 krooni kuus.
3.Seoses Vabariigi Valitsuse määruse muutusega kehtestati
uued õpetajate palga alammäärad vastavalt atesteerimisel
omistatud ametijärkudele:
1) noorempedagoogil
9 897 krooni;
2) pedagoogil
10 480 krooni;
3) vanempedagoogil
11 978 krooni;
4) pedagoog-metoodikul14 464 krooni.
Õpetajate normkoormuseks on 24 tundi nädalas uuest
õppeaastast.
4.Laekvere vald on eelnevatel aastatel välja andnud erinevate
projektide omaosaluste garantiisid kogusummas ca 8,5 miljonit
krooni. On selgunud, et Lääne-Viru veemajandusprojekti, Laekvere
külakeskuse katuse renoveerimise ja Muuga küla vee- ja
kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti renoveerimisprojekti
ei ole võimalik ellu viia. Vastavad volikogu otsused tühistati.
5.Laekvere valla 2009. aasta eelarve läbis II lugemise.
Laekvere Valla Sõnumid

6.Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt geoloogilise
uuringu loa taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu FIE Tõnu Sibolt
Pärna Talu geoloogilise uuringuloa andmiseks ehitusliiva ja
täiteliiva kvaliteedi ning tarbevaru koguse hindamiseks ning
keskkonnamõju hindamise mittevajalikkusest KellavereVeskimäe liivamaardla Veskimäe uuringuruumis, mis paikneb
Moora külas Laekvere vallas. Anti nõusolek FIE Tõnu Sibolt Pärna
Talule Keskkonnaameti Viru regiooni poolt geoloogilise uuringu
loa andmiseks ehitusliiva ja täiteliiva kvaliteedi ning tarbevaru
koguse hindamiseks Kellavere-Veskimäe liivamaardla Veskimäe
uuringuruumis, mis asub Moora külas Pärnamäe läänepoolse
osa 11,41 ha ja Pärna loodeosa 12,55 ha, mille omanik on taotleja.
7.Otsustati taotleda Laekvere valla munitsipaalomandisse
Laekvere vallas Muuga külas asuv TAGAVÄLJA maaüksus

suurusega 16 690 m˛ ja Laekvere vallas Rahkla külas asuv
MÕISAPARGI maaüksus suurusega 54 584 m˛.
Määrata katastriüksuste sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliigi
üldkasutatav maa
8.Otsustati tuvastada Rahkla külas asuva Pärgi elamu
peremehetus. Ehitise viimane omanik teadmata.
9.Otsustati kooskõlastada Lääne-Viru maavanema poolt
esitatud „Lääne-Viru maakonna hooldus- ja õendusabivõrgu
arengukava 2009-2015”.
10.Informatsiooniks
kõneldi Puuetega Inimeste Koja
järelpärimisest; VIROList ja majanduslike huvide deklaratsioonide
täitmisest.
Järgmine volikogu erakorraline istung toimub 31. märtsil

Loodud on nõu andev keskus
Lääne- Vir umaal

Nõustamiskeskus on avatud tööpäeviti kella 8.30-st kella 17.30ni
õhtul, lõuna 12-13-ni.
Õppenõustamiskeskuse kontaktid:
Koordinaator:
tel 325 8064, 5345 4359, e-post:
Alates 2009.a aprillist tegutseb Lääne-Virumaal Rakvere Lääne- monica.jaanimets@virol.ee
Viru Õppenõustamiskeskus. Õppenõustamiskeskus asub
Logopeed / eripedagoog: tell 325 8065.
aadressil Kreutzwaldi 5 C-maja (maavalitsuse hoovipealne hall
Mõned näited pakutavatest teenustest.
maja) II korrusel.
Logopeed – laste kõnepuuete väljaselgitamine, ennetamine,
Keskuses asuvad aprillist tööle logopeed ja eripedagoog, kes
lapsevanemate ja pedagoogide nõustamine kõne arendamise
aitavad nõuga lapsi, vanemaid ja spetsialiste, keskuse tööd juhib
osas, osalemine erivajadustega laste väljaselgitamisel,
koordinaator Monica Jaanimets.
osalemine lapse õpioskuste lähtetaseme määramisel jne.
Maakondlike nõustamiskeskuste programmi eestvedajaks on
Eripedagoog – uuringute läbiviimine lapse õpitaseme ja
Euroopa Sotsiaalfondi toel Haridus- ja Teadusministeerium.
õpivajaduse kindlakstegemiseks, pedagoogide nõustamine
Lääne-Virumaal on ministeeriumile partneriks Lääne-Viru
jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning
Omavalitsuste Liit.
võtete kasutamise osas, nõustamine individuaalsete õppekavade
Õppenõustamiskeskus on ellu kutsutud võimaldamaks
ja käitumise tugikavade koostamisel jne.
hariduslike
erivajadustega
lastele, nende vanematele,
Täpne info spetsialistide kohta, teenuste nimekiri ja nõustamiste
õppeasutuste pedagoogidele ja spetsialistidele ning kohalike
ajad on veebis lähiala nähtaval nii Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
omavalitsuste hariduskorraldusega tegelevatele ametnikele
kodulehel www.virol.ee kui ka Lääne-Virumaa infoportaalis
vajalike nõustamisteenuste parem kättesaadavus.
www.virumaa.info hariduse valdkonna all.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus keskendub varajase
Lugupidamisega
märkamise tähtsustamisele.
Hilje Pakkanen
“Mida varem me lapse erivajadusele tähelepanu pöörama ja
L-Viru maavalitsus
sellega süstemaatiliselt tegelema hakkame, seda paremad on
avalike suhete nõunik
tulemused kõigi jaoks,” ütles koordinaator Monica Jaanimets.
32 58007, 53499629

Lava tagant kosmosesse

17. märtsil käis kuusteist Laekvere noort Rahvamaja
eestvedamisel Tartus koolivaheaega sisustamas.
Jõudnud Tartusse, käisime esmalt Vanemuise teatris, mitte
etendust vaatamas nagu tavaliselt, vaid lavatagusega tutvumas.
Võib ju arvata, et mis seal lava taga nii põnevat ongi, aga tuli välja,
et on ikka küll.
Teatris käidud, läksime Lõunakeskusesse 4D kinno. Pidime
tunnikese ootama, enne kui filmi vaatama saime, sest tartlaste
seas on 4D kino ikkagi populaarne ning filmi vaatama saada on
üsna raske. Selles pole midagi imestada, sest filmi vaadates jääb
tõesti mulje nagu viibiksid sa parajasti seikluste keskel ning nii
mõnigi „kukkumine“ pani inimesed kiljuma. Vaatasime filmi „Reis
kosmosesse“.
Pärast läksime sööma. Mõnele meeldis aga 4D kino nii väga, et
taheti minna ka teine kord, kuid vabu pileteid oli vähe ning õhtuni
meil aega oodata ei olnud. Lõunakeskuses veetsime mitu tundi,
seega saime seal ringi vaadata. Loomulikult ei saanud poisid
silmi „Eesti nokitsejad“ tutvustatud lennu simulaatorilt. Julgemad
isegi sõitsid sellega ning ei kahetsenud. Pidime minema ka Tähe
noortekeskusesse, kuid seda remondi tõttu külastada ei saanud.
Päev oli tore ja kõik jäid rahule. Selliseid väljasõite võiks rohkemgi
olla.
Triin Lepp
Laekvere Põhikoolist
Laekvere Valla Sõnumid
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Reedel, 1. mail teeme ära mõttetalgutes!
Aasta tagasi juba tegime
küsimusi
on
leida
ja
üheskoos Eesti puhtamaks.
registreerida
mõttekodade
Nüüd on käes aeg võtta kokku
kojavanemad. Need võiksid olla
100 000 pead, et mõelda Eesti inimesed,
kes
suhtlevad
heaks näiteks miljon suurekogukonna inimestega, kes
pärast mõtet. Sellise juhtavavad
1.mai
hommikul
mõttega tahab Teeme ära vastu mõttetalgulistele
uksed,
minna uuele kevadele.
pakuvad teed-kohvi, aitavad
Tegemist on Teeme Ära Minu vajadusel talgujuhti. Umbes
Eesti algatusega, mis kutsub
kella kolmeks pärastlõunal
üles looma üheskoos üle Eesti peaks olema mõttetöö kojas
vähemalt 400 mõttekoda.
ühel pool. Ja nagu talgud
Lääne-Viru
maakonna vanastigi, võib ka see päev
koordinaator on Riho Kokk, kes lõppeda ühise peoga.
võttis
selle
rolli
endale
Kohtadeks sobivad kohad,
vabatahtlikult, kuna tundis, et
kuhu inimesed on harjunud
tahab ja et ta ajab õiget asja. „Kui koos käima – rahva- ja
see idee välja käidi, siis tundsin, külamajad, koolimajad jmt.
et see puudutab mind isiklikult
Mõttetalguid toimuvad avatud
ja võtsin Tallinnaga ühendust ja ruumi meetodil ja seda tulevad
rääkisin oma soovi ära. Mind
läbi viima inimesed - talgujuhid
pandi kirja ja nii see läks!”
väljastpoolt.
räägib
Riho
Kokk
oma
Mitu pead on mitu pead
initsiatiivist
„Inimesed, kes mõttetalgutele
Nii algatuslik ettevõtmine
tulevad, peaksid olema seda
eeldab ulatuslikku korraldust.
meelt, et me saame ise midagi
Üks esimesi korralduslikke
ära teha. Almuste kerjamise aeg

on läbi ja see ei vii meid ka
edasi. Võtame ise vastutuse
teha midagi meie Eesti, minu
Eesti heaks,” räägib Riho Kokk.
“Prügi korjamisega tegime
puhtaks
koduümbruse
ja
looduse, nüüd on aeg teha
sama oma peades, otsides välja
head mõtted ja lahendused.”
Mitte ükski mõte ei lähe
kaduma, kõik pannakse kirja.
Kiiresti ja lihtsasti teostatavad
ideid saavad väljamõtlejad ise
ellu viia. Ideedele, mis vajavad
suuremat
mõtlemist
ja
plaanimist, aitab toimkond leida
vajalikul hulgal ärategijaid ja
lahendada teisi elluviimiseks
vajalikke küsimusi.
Mõttetalgutele tulevad appi
analüüsima ja lahendusi välja
pakkuma ka teadlased. „Idee
järgi peaksid kõige tugevamad
ideed
saama
valitsusele
täitmiseks,” ütleb Riho Kokk,
kuna kogu algatuse taga on
rahvas.

Pane vaim valmis ja tule
kohale!
Kõige olulisem ongi jätta päev
vabaks, panna vaim valmis ja
tulla 1. mail kohale, teeme koos
Eesti paremaks!
Paremaks mõttetööks on
Teeme Ära Minu Eesti kodulehel
http://www.minueesti.ee/ ära
toodud teemad:
Kodu, pere ja järelkasv,
Eluterve vanadus, Turvalisus ja
hoolivus, Stressiga toimetulek,
Tervis, sport ja sisukas vaba
aeg, Ettevõtlus ja töökohad,
Eesti maine, Ühistegevus ja
koostöö, Usk endasse, usaldus
ja positiivsus, Väärtused ja
kultuur, Haridus ja elukestev
õpe , Loovus, avatus ja
uuendusmeelsus, Valitsemiskultuur,
Loodusväärtused,
Mobiilsus ja transport, Linnaelu,
Maaelu, Loodusvarade kasutamine.

Suitsuandur päästis
mitu elu ja vara

Alates tänavu 1. juulist on suitsuanduri kohustuslikkus
sätestatud ka seaduslikult, kuid eelkõige tuleb see lihtne ja odav
investeering teha oma kodu ja lähedaste turvalisuse eesmärgil.
Tulekahju puhkemise korral ühes korteris on suitsuanduri
puudumisel ohustatud ju mitte ainult sama korteri elanike, vaid ka
naabrite elu ja vara. Naabrivalve tõhus toimimine aga näitab, et
Tänavu kahe kuu jooksul on Ida-Eesti Päästekeskusel teada
juba seitse juhtumit, kus suitsuandur päästis inimeste elu ja vara. tulesurmade ja -kahjude vähendamine on saanud meie kõigi
ühiseks eesmärgiks.
Suur osa selles oli ka tähelepanelikel naabritel, kes suitsuanduri
Muretse suitsuandur juba täna! See on eluliselt tähtis abimees,
häält kuuldes kiiresti sellest häirekeskusesse teatasid.
kui tuli ohustab Sinu elu ja vara!
Mõned õpetlikud näited Lääne-Virumaalt. Tamsalu vallas
Kui Sul tekib suitsuanduri valikul või paigaldamisel küsimusi,
Uudekülas põhjustas elumaja kööginurgas tulekahju pliidile
siis
helista ööpäevaringselt töötaval päästeala infotelefonil 1524.
jäetud toiduõli. Majas rakendus tööle suitsuandur ning päästjate
Kasulikku
informatsiooni
leiad
ka veebileheküljelt:
kohalejõudmise ajaks olid elanikud juba tulekustutiga põlengu
www.kodutuleohutuks.ee
likvideerinud. Ka Vihula vallas Oandu külas olid elanikud päästjate
Marika Uussalu,
saabumise hetkeks mahakukkunud suitsukonist alguse saanud
Ida-Eesti
Päästekeskuse
põlengu juba ise kustutanud. Tulekahjust andis märku naabri
ennetustöö
büroo juhataja
suitsuandur.
Ühest korterist kuulsid suitsuanduri häält ka majaelanikud
Rakveres Võidu tn, mispeale nad häirekeskusesse helistasid.
Päästjate kohale jõudes selgus, et korteriperemees oli toidu
pliidile valmima jätnud ja ise magama jäänud. Tänu suitsuandurile
ja tähelepanelikule naabrile päästeti inimese elu ja hoiti ära
tulekahju tekkimine. Suitsuandur rakendus toidu kõrbemise peale
tööle ka Tapal Hommiku tn korteris, kus samuti inimesed ega
nende vara kannatada ei saanud.
Tänavu kahe kuuga hukkus Eestis tulekahjudes kümme inimest,
eelmisel aastal samal ajal oli see arv 27. Lääne-Virumaal hukkus
eelmisel aastal sel perioodil kuus, tänavu mitte ühtegi inimest.
Anduri olemasolu paljudes kodudes on kindlasti aidanud kaasa
tulekahjude ja hukkunute arvu pidevale vähenemisele.
Teame, et tuli levib tavatingimustes väga ruttu, juba mõne
minutiga muutub ruumis viibimine mürgiste gaaside kiire leviku
tõttu eluohtlikuks. Viis minutit põlenguvingu hinganud inimese elu
ei ole enam võimalik päästa. Valjuhäälselt märku andes teavitab
meie väike abimees suitsuandur põlengust selle algusjärgus,
mil ohutu evakueerumine ja parimal juhul ka tule kustutamine on
tavainimesele käepäraste vahenditega jõukohane.
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Innovaatiline nädalalõpp
Laekvere Valla Sõnumid

60 aastat tagasi

Oli 25. märts 1949. aasta. „Elasime Avinurme valla Sälliksaare
külas. Kell 6 hommikul koputati uksele ja kästi tunniga asjad
pakkida. Olin siis 8 aastane. Meid oli kuus õde-venda. Kolm poissi
ja kolm tüdrukut. Kõik viidi emaga koos Siberisse. Noorim meist
oli nelja ja vanem 16. aastane. Isa ei olnud kodus. Ta oli juba viis
aastat tagasi vangistatud. Küllap isa kaitseliidus olemise eest
meid ära viidigi.“ räägib Toivo Leon Kaasiksaare külast. „Õnneks
soovitati emal õmblusmasin kaasa võtta. Sellest oli hiljem palju
abi.
Kõigepealt viidi meid Avinurme vallamaja juurde. Sealt Jõgevale,
kus ootasidki rongid, mis meid viisid Irkutski oblastisse.
Kahekümne päevane sõit loomavagunites, kuhu olid narid sisse
ehitatud ja parask nurgas asjalkäimiseks, lõppes Usolje Sibirskoje
rajoonikeskuses. Kolhoosi esimehed olid siis sinna tulnud, et
endale tööjõudu saada. Loomulikult meie peret ei tahtnud keegi,
olime ju suur pere lastega.. Lõpuks üks esimees halastas ja nii
sattusime Badai külla. 14-ne ja 16-ne aastane vend hakkasid kohe
kolhoosi pöllul tööl käima – hobustega orasepõlde äestamas.
Ema ka tegi põllutööd.
Mina olin veel liiga noor põllutöö jaoks, kuid külakarjaseks
kõlbasin. Karjatada oli umbes 50 lehma ja lambaid oli ka. Mul oli
3 m pikk piits. Tegin hommikul küla otsas kõva plaksu, siis
hakkasid väravad avanema ja loomad tulid välja.
Sügisel algas ka minu koolitee. Meid oli koos neli klassi.
Istusime kahe pika laua taga ühes toas. Õpetajaks noor naine,
kes nägi minuga palju vaeva, kuna suve jooksul omandatud vene
keele sõnavara oli väike, sest vene poisid minuga mängida ei
tahtnud. Mängud olid põhiliselt sõjamängud. Ja alati pidi keegi
fašist olema. Loomulikult olin fašist mina, sest kes ei olnud

venelane, oli fašist. Ja fašiste tuli peksta kuni veri väljas. Hiljem
kui kosusin ja vastu andsin, kõik muutus. Juba alguses tekkis
mul üks hea sõber Ivan, kes oli koolis minu pinginaabriks.
1981. aastal käisin taas tagasi Siberis lapsepõlvemaal. Kui ma
saabusin, tuli kogu küla kokku, et näha kauget külalist. Pean
ütlema, et Siberi rahvas on vastutulelik ja lahke. Kõik soovisid, et
ma külastaksin just nende peret, kus vastuvõtt oli alati rikkalik.
Mina koos õe Naimiga tulime Eestisse tagasi 1956. aastal. Aasta
hiljem tulid ka teised minu pere liikmed kodumaale.”
Selliselt meenutas oma noorusaega Toivo Leon, kes tänaseks
päevaks on oma eluga tagasi vanaisa kodus Kaasiksaares.
Külas käis ja üles märkis
Tiiu Nitsar

Innovaatiline
veerandilõpp

Kolmanda õppeveerandi viimasel koolipäeval toimusid Laekvere
koolis tavapäraste õppetundide asemel tegevustunnid. Ühe
tegevustunni pikkuseks oli kaks tavalist koolitundi. Iga õpilane
valis pakutud tegevuste hulgast kaks talle sobivamat.
Algklaasside lapsed said sportlikke mänge mängides ja
võisteldes õues oma jõudu ja osavust proovile panna.
Meisterdustoas
valmistuti
kevadpühadeks
- valmistati
karvapallitibusid, valmisid kaunid aknakaunistused ja munatopsid.
Kunstitoas katsetati joonistamist kriitpastellvärvidega.
Sportmänge õues ja kriitpastellidega joonistamist said kogeda
ka vanema astme õpilased. Veel toimusid puutöötund,
kokandustunnid, valmistati pärlitehnikas ehteid. Tantsutunnis
tegeleti lisaks tantsimise ka loovliikumise ja usaldusmängudega.
Sõjalise tundi oli kutsutud läbi viima inimesed Kaitseliidu
Alutaguse maleva Avinurme malevkonnast, kes viisid läbi riviõpet.
Samuti oli kaasa võetud erinevat kaitseliidu varustust, mida lahkesti
tunnis osalejatele tutvustati.
Pärastlõunal luuletusi ette kandes ja nii oma julgust proovile
pannes lõpetasime nädal aega kestnud emakeelenädala. Päev
lõppes ülekoolilise tantsuvõistlusega, kus saime näha nii õpilaste
omaloomingut kui ka juba tuntud tantsuõpetajate poolt seatud
tantse.
Tegevustundide läbiviijateks oli kaitseliidu esindajad ja meie
kooli õpetajad. Aitäh teile kõigile! Samuti suur tänu Kultuurkapitali
Lääne-Viru ekspertgrupile, kes toetas päeva korraldamist.
Päev möödus kiiresti ja ehk sai alguse uus koolielu traditsioon.
Tiia Lepp
Laekvere PK huvijuht
Laekvere Valla Sõnumid

Lk.5

Kohtumine näitlejaga, kellel on lihtsad
unistused aga kindlad eesmärgid

Sealt ta tuleb, lihtne, soe ja naeratav - kõik nii tavaline. Vaid talle kestab kaks ja pool tundi. Alo
otsa vaatamiseks peab minusugunegi väike naisterahvas alla
laulab
ja publik
kuulab.
vaatama. Ta on näitleja Alo Kurvits - pikkust vaid 133 cm. Aga see Väsimatult. Siis tuleb viimane
ei näi segavat teda, ammugi siis mitte mind!
laul ja lõpusõnad ning rahvas
Tema lihtsust ja soojust on nii palju, et väikesest näitlejast saab hakkab laiali valguma. Kes
suur maja täis. Teda ei sega publik, kes saalis juba ootab. Näilise ohkab, et pikk kontsert lõpuks
kergusega seab ta paika mikrofoni ,tooli, kus ta istub. Sõber, ja
otsa sai, kes pühib vaikselt
nagu pärast selgub, suurepärane klahvpillimängija Sass ühendab silmanurgast pisarat, kes on
pilli juhtmed valmis, paneme küünlad ümber näitleja lavale põlema muidu õnnelik ja rõõmus. Selge
ja kontsert algab. Ja nüüd hakkab juhtuma lavaime - näitleja hääl on see, et ainsatki kuulajat ei
on nii võimas, kandev, diktsioon nii selge, et kurtki võiks sõnadest jätnud
see
kohtumine
aru saada. Ja noormees laulab, laulab Tõnis Mägi; Kait Tamra,
puudutamata.
Olav Ehala laule.
Meie räägime aga Aloga veel
Siis tõuseb näitleja püsti ja võimsalt kõlab suures saalis “Eesti
teatrist ja elust. Lahkudes ütleb
muld ja Eesti süda”. Sellesse laulu on Alo pannud oma
ta mulle lause, mida ma ühegi
loomupärase lihtsuse aga ka kõik oma tunded ja emutsioonid.
artisti käest veel kuulnud pole.
Publik kuulab ja siis tuleb aplaus. Tänuks hingemineva laulu eest! “Kui ma oleksin rikas mees, siis
Teeme laulmises väikese pausi ja räägime Aloga tema elust ja ma ei võtaks sellise kontserdi eest üldse tasu. Aga kahjuks ma
näitlejateest. Ja pikkamisi avaneb meile selle tubli ja sihikindla
pole rikas ja millestki tuleb ju ka elada.“ Pakin noormeestele kaasa
noormehe maailm. Tema suur tahtmine ja töö näitlejaks
kringli ja nad lubavad minna Laekvere valla vaatamisväärsustega
saamiseni, õnn ja rõõm, et ta on kohtunud toredate lavastajatega, tutvuma. Lahkume soojade tunnetega.
kes talle teatrilaval rolle on pakkunud. Ta räägib, et ei ütle ühestki
Kell pool seitse õhtul heliseb mu laual telefon. Helistaja on Alo.
rollist ära, sest see on tema töö, mis talle väga meeldib. Aga sõnadeTa teatab röömsalt, et on nüüd õnnelikult oma Tartu koju jõudnud.
vahelt on aimatav see suur töö ja eneseületamine, mis iga rolli
Tänab mind ilusa päeva eest. Päike oli soojalt paistnud ja nad
valmimisel ja mängimisel toimub.
olid istunud Muuga Tuuliku juurde pingile, et kringlit süüa ja ilusat
Kui sõber saalist küsib, et kas ta oma sisimas on leppinud
ilma nautida. Siis oli aga kusagilt välja ilmunud näljane kassike ja
sellega, et ta pole päris selline kui teised näitlejad, vastab Alo, et nad olid oma kringlitüki kassikesele andnud.
igapäevaselt ta küll uudishimulikest vaatajates välja ei tee, kuid
Ja Alo tundis siirast rõõmu, et päev oli ilus, Muuga kassike sai
kui minna saatesse “Tõehetk” ja siis tunnistada...siis tegelikult
kõhu täis ja nemad jõudsid õnnelikult koju.
oma sisemuses on see ikka tal kripeldamas.
Täna on näitleja Alo Kurvits Vanemuises - oma rollide ja
Aga Alol on ilus unistus - et oleks kunagi majake metsa ääres,
tegemiste juures. Aga üks osa temast jäi siia Laekveresse maha.
kus oleks rahu ja vaikus, kus oleks kaunis loodus ja mõni sõber
Publiku hinge ja südame. Ma olen end täna tabanud mitu korda
koduloomake. Kui ma küsin, kas sinna juurde kuulub ka üks kena mõttelt, miks me ei oska küll lihtsatest asjadest rõõmu tunda.
noorik, vastab Alo lihtsalt, et seda ta ei tea, kui see on määratud
Meie, kes meil on ehk peaaegu kõik olemas, mis eluks vaja.
tulema, siis tuleb, kui ei, on ta samuti õnnelik.
Seda tunnet peab meile õpetama inimene, kel on lihtsad soovid
Siis tuleb pikk lauluplokk Valgre loomingust. Mõni laul läheb
ja unistused aga kindel eesmärk oma unistusteni jõudmiseks. Ja
sassi ka aga Alole omale lihtsusega ütleb ta, et ikka juhtub ja
sinna mahub ka siiras rõõm kaunist päevast ja teel kohatud
alustab uuesti. Ütleb, et Valgre laulud on nii ilusad, et ei raatsi
kassikesest.
ühtegi laulmata jätta. Mõne loo puhul võtab sõber akordioni ja
kontsert saab värve juurde.
Õilme Lainesaar
Aga siis tuleb kolm vene romanssi - ilusas vene keeles. Ja
Laekvere Rahva Majast
saalis öeldakse - need laulud on nagu temale loodud. Kontsert

Kullasepp

Parandus- ja tellimustööd
Ivar Sipria Fie 55677790
Ivar.Sipria@mail.ee
Helistades saab kokku leppida aja ja koha kohtumiseks
Tööde vastuvõtt L – 10 – 15
Kuldehe kaupluses
Laada 37 Rakvere, OÜ Elanti
Kullassepatööd:
*ehete parandamine
*erinevate kettide valmistamine
*kõrvarõngad
*ripatsid
*sõrmused
*lõpusõrmused

Lk.6

Teade!

Alates 16. märtsist on LääneViru Ühisomavalitsuste Liidu
juures ametis õigusnõunik
Margit Halop, kelle ametiülesandeks on muuhulgas ka
Laekvere
valla
juriidiline
teenindamine. Laekvere Vallavalitsuses viibimise päevad on
iga kuu teisel ja neljandal
neljapäeval.
Laekvere Rahva Majas
müügil H. Jõgioja raamat
“Kaika Lainest Vangani” III osa
Hind 60.Saadaval ka sama raamatu
II osa, I osa välja müüdud

15. mail kell 19 Laekvere Rahva Majas SOTSPOPP
Nostalgiline estraadietendus
Laulavad,tantsivad ja nalja teevad:
Kaire Vilgats, Anne Veesaar, Tarvo Krall,
Susan Lilleväli, Jakko Maltis jt
Kaasa teeb ajastukohane tantsutrupp

Pääsmed 150.-/125.- eelmüügil Laekvere Rahva
Majas ja Muuga raamatukogus
1. mail kell 14 Laekvere Rahva Majas TANTSUPÄEV
Sünnipäeva tähistavad: kõhutantsuring - 5 aastat
naisrahvatantsurühm-10 aastat ja memmede karaktertantsurühm - 10 aastat
Külas palju sõpru-tantsijaid
Sünnipäevatervitus flamengo ja mustlastantsurühmalt
Flamante.Seltskonnatantse õpetab Paul Bobkov Viljandi
Kultuuriakadeemiast
Ootame kõiki tantsuhuvilisi !
Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Maja aprilli
kuu ürituste kava
3. aprill kell 12
folklooripäev Tiia Paistiga
kell 14
Rahvaõpistu
Lihavõtte kaunistuste valmistamine
Külas on Raija Hirvensalu Soomest
(materjal kohapeal)
4. aprill kell 18

Venevere seltsimajas X Laekvere
valla isetegevuspäev
Esinevad valla isetegevusringid
Tantsumuusikat teevad Tony ja Hardo
Seltskonnamänge ja laule viib läbi Tiia Paist
Buss väljub Laekverest 17.15.ja Muugast 17.30

5. aprill kell 11.30 eakate klubi “Meenutus” isetegevuslaste väljasõit Vokka sõprusfestivalile
12. aprill kell 14

noortefilm “Buratino”
Pääse 35 kr/ 45kr
16. aprill kell 17 noortele karaoke
18. aprill kell 19 .Vana Baskini Teatri etendus
“Kihluspidu” Pääse 150 kr/ 125 kr
Eelmüügil Laekvere Rahva Majas ja Muuga Raamatukogus
25. aprill kell 8
rahvaõpistu ja folkloorirühma väljasõit Viljandisse (osavõtust teatada 15. aprilliks Õilmele)

Laekvere Valla Sõnumid

Film BURATINO Laekvere Rahva Majas
12. aprillil kell 14 „Buratino“ on hoogne komöödia täis

möllu ja meelelahutust, kõike seda mis teismelisi tõmbab. Film
jutustab puupoisist, kes elab müüriga kaheks jaotatud linna vaeses
ja lustlikus osas koos oma sõpradega lollusi ja bändi tehes. Elu
pöörab peapeale rikaste linnaossa kerkiv pilvelõhkuja, mis kuulub
kurjale Carabas Barabasile. Buratino erilisusest kuulnud, hakkab
Carabas puupoissi erinevaid vahendeid kasutades püüdma. Jaht
puust poisile viib Buratino kokku aga Carabas Barabasi helesiniste
juustega kaunitarist tütre Malvinaga, kellesse poiss silmapilkselt
armub. Carabas Barabas ja tema käsilased Kass Basilio, Rebane
ning Duremar on aga järjekindlad, et Carabas Barabasi plaan
puupoisi abil maailm vallutada, tuleb täide viia.
Peaosalist Buratinot mängib Rakvere koolipoiss Mikk Nurga,
Carabas Barabasi kehastab Jaan Rekkor.
Teistes osades: Marina Soloptšenko, Jelena Radevitš, Uku
Uusberg, Alo Kõrve, Valeri Kuharešin, Fjodor Tšernõh, Andrei Panin
jpt.
Režissöör on Rasmus Merivoo, produtsendid Mati Sepping ja
Tiina Lokk. Filmi tootjad: Eesti filmistuudios Estinfilm ja Vene
stuudio Planeta Kino
2009 / filmi kestvus 80 min

Peoleo baar Laekvere alevikus on jätkuvalt avatud.
Päevane toitlustamine E – R kell 11 – 15
Peielaudade (kuni 70 kohta) ja peolaudade (kuni 55 kohta)
tellimine. Tel 5263638, Jaana
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Teade!

Aastad kaovad nagu lained randa,
kõige suuremaidki püüab kaldaviirg.
Kaunid aastad – ei neid tahaks anda.
Siiski tuulepuhang endaga nad viib

Elanikkonnalt ohtlike jäätmete, elektroonikaromude ja
sõiduauto rehvide kogumisauto peatumiskohad 9. mail 2009
Laekvere vallas oleks järgmised:
9.00 - 9.15
Venevere kaupluse juures
9.25 - 9.45
Paasvere kaupluse juures
10.00 - 10.20
Muuga kaupluse juures
10.35 - 10.50
Rajaküla endise karjalauda juures
11.05 - 11.25
Rahkla endise kaupluse juures
11.30 - 11.45
Rohu endise kaupluse juures
12.05 - 12.20
Moora küla bussipeatuse juures
12.25 - 13.00
Laekvere vallamaja juures
Andrus Läll
tel 5046009
e-post: andrus.lall@laekvere.ee

Õnnitleme!
95 Alide-Marie Kastan 31. märts

Arukselt

92 Aksenja Roseman 28. märts
90 Vallot Harjo
03. märts

Moorast

87 Nadežda Laur
87 Karl Senkel

22. märts

Moorast

27. märts

Rajakülast

83 Ada Silvere
75 Heldor Rajamets

02. märts

Rahklast

01. märts

Paasverest

75 Liane-Heljula Mirt 20. märts
60 Raivo Leichter
16. märts

Veneverest

Vassiverest

Paasverest

Müüa lõhutud tooreid küttepuid Laekvere alevikus. Tel 51966425,
Jaak
Müüa saetud ja lõhutud küttepuid Laekveres. (lepp, kask). Tel
5182665, Veiko

Laekvere Rahva Majas 15. aprillil kell 11 – 13
uute riiete müük Kiviõlist

Olgu kerged, olgu rasked ajad iga lapse sünd on elujaatus!
Sinust, kes sa praegu tuge vajad sinust sõltub homse Eesti saatus.
Katrin Altermann ja Artur Meltšuk perre Laekvere
alevikus sündis 1. märtsil 2009 tütar ANNABEL
Egle Nigulas ja Riho Lehtmäe perre Moora
külas sündis 9. märtsil 2009 poeg ROMET
Kertu Leetberg ja Ragnar Oja perre Venevere
külas sündis 19. märtsil tütar LIINE

võtab vastu oma
Laekvere Suurte Perede Ühendus
ridadesse toetaja-liikmeid
ja liikmeteks
kolmelapselisi
üksikvanemaga peresid.
Kui oled huvitatud toetaja-liikme staatusest või oled üksi kolme
last kasvatav vanem ning oled huvitatud meiega ühinemisest, siis
võta ühendust telefonil 56322303 (Oivi)

Lp. Laekvere aleviku elanikud!

Teie
uued
aadressandmed
on
nüüd
korralikult
rahvastikuregistrisse kantud. Võite oma uusi aadresse nüüdsest
kõikjal kasutada!
Annan kasutada oma 0,5 ha suuruse aiamaa Paasvere külas.
Tel 32 53 660

Siiri ja Taimo Kaja perre Laekvere alevikus
sündis 17. märtsil tütar ANNABEL
Toimetaja süü tõttu sattus veebruari lehte viga.
Kevin Jõurami isa nimi on Tauno Jõuram.
Toimetaja vabandab.

Teen kolmapäeviti massaazi Laekvere Rahva Majas.
20 minuti hind 60 kr.
Pane aeg kinni tel 56613650
Leitud prillid Laekvere alevikust. Küsi infot tel 55575294
15. aprillil Laekvere Rahva Majas
kell 10 odavate riiete müük

Soovin osta Moskvitsi 408 või 412 marki vanemat
mudelit, kus ukselingid on veel rauast! Ei pea olema korralik,
aga võiks liikuda või siis lihtsa putitamisega liikuvaks tehtav,
samuti võiks olla mitte avariiline. Asun Tallinnas aga võin
sõita vaatama! Hea inimene, kui Sinul leidub selline auto ja
sa ei vaja seda, siis palun helista 5196 9051 või kirjuta
mairegleizdans@gmail.com
Ostan vana vene päritolu mootorratta.
Tel 55583840

Lp. käsitööhuvilised vaibakudujad!

Müüa kasutatud riideid kilohinnaga 3 krooni (kottides).
Infot saab poest, Laekvere alevik, Kesk 13.Tel. 56611865, Rita
Ostan kuldnokapuure. Tel 55967514
.

MUNADEPÜHA KOSSUTURNIIR
11.A P R I L L K E L L 12.00

Pange võistkond kokku ja tulge kohale.
Kui oma võistkonda pole, tule ikka,
sest kohapeal moodustame lõplikud meeskonnad!
Kõigi osalejate vahel loositakse välja peaauhind.

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

