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„Kurg leidis Moora küla tiigi“ Foto: T. Nitsar

„Kaua tehtud kaunikene“
Mõni vanasõna ei ole kohe
üldse tõene.
31. märtsil võttis Laekvere
Vallavolikogu viimasel minutil
vastu Laekvere valla 2009 aasta
eelarve. Eelarve tegemisega
alustasime tõsisemalt oktoobris
2008. aastal. Siis tundus elu
jätkuvalt ilus ja tore. Ka peaminister säras optimismist.
Üldine majanduskriis olevat
teiste riikide probleem. Sellises
valguses esitas vallavalitsus
volikogule I lugemiseks eelarve
projekti, mille maht oli 26 miljonit
krooni. Maksutuludeks olime
planeerinud 13,1 miljonit krooni.
(Võrdluseks 2008 aasta vastavad näitajad olid 29 miljonit ja
12,9 miljonit). Aastaalguse
rahajäägiks planeerisime jäävat
0,9 miljonit (tegelik jääk 1,7
miljonit krooni). Lähenesime
eelarve planeerimisse konservatiivselt. Eelarvega koos esitasime investeeringute plaani
(unistuse), kus oli sees Muuga
vee- ja kanalistsiooni trasside
ning biopuhasti ehitamine,
Laekvere raamatukogule uute
ruumide remontimine, seltsimajade remontimine, teede
kapitaalne remont 2 miljoni
krooni ulatuses jne. Tõsi küll,
kõik investeeringud olid planeeritud projektipõhiselt - kui
kuskilt õnnestub lisaraha

hankida, siis teeme ära.
Selle aasta alguses aga
hakkasid puhuma hoopis
teised tuuled. Iga natukese aja
tagant vähendati riigi poolt
eraldatavat dotatsiooni ja
sihtsuunitlustega rahasid. Ära
kadusid nii lasteaia- kui koolide
remondirahad, lasteaiaõpetajate palgaraha. Teederemondiraha vähenes lõpuks ligi
2 miljoni krooni võrra. Lisaks
sellele otsustasime ise
vähendada tulumaksu laekumise prognoosi kuna palkade
üldisest vähenemisest oli
saanud reaalsus. Veebruaris
selgus tõsiasi, et riik sirutab
käe omavalitsuste taskusse
palju karmimalt kui muu
valitsussektori
omasse.
Valdade-linnade eelarvetesse
eraldatavaid vahendeid vähendati keskmiselt 14,6 % aga
ministeeriumite eelarveid
ainult 7-8%. Mõningaid eelarveridu ei vähendatud sisuliselt
mitte ühegi krooni võrra
(parteide rahastus, valitsuse
eelarve). Halenaljakas oli tants
riigikogu liikmete palga
vähendamise või mittevähendamise üle.
Laekvere vallas proovisime
olla eelarvet koostades
solidaarsemad.
Investeeringute eelarved kadusid

peaaegu täielikult. Kulusid
vähendasid kõik valla asutused. Protsentides kõige
suurem kokkuhoid toimus
volikogu eelarves (vähenemine poole võrra). Volikogu ja
tema esimees loobusid oma
hüvitisest täielikult!
Suuremas ulatuses kärpisime ka Laekvere Rahva Maja
ja Muuga Spordihoone eelarvet.
Kõigi vallast palka saavate
inimeste palk vähenes ca 8%.
Erandi moodustavad õpetajad,
kelle palgamäär alates 1.
jaanuarist tõusis 4 %, aga
alates 1.septembrist toimub
vähenemine 8,3 % võrra.
Lõplikuks eelarve mahuks
kujunes ligi 24 miljonit krooni,
mis on ligi 20 % väiksem kui
2008 aasta eelarve. Seega ees
ootab väga raske eelarveaasta.
Samas olen kindel, et kõik
hädapärased kulud saavad
kaetud. Loodan vallaelanike
mõistvale suhtumisele kui
nende elu-olu mõnevõrra
kehvemaks muutub. Igale
langusele pidavat järgnema
tõus. Tuleb lihtsalt kannatlik olla
ja need ajad ära oodata.
Mõistlikku eelarveaastat.
Aarne Laas
vallavanem

Aprillikuu lõpuga on kevad
poole peale jõudnud.
Öökülmad on maa tahendanud ja suurvesi sel
aastal ohtu ei valmistanud.
Laekvere alevik on lumest
ja talvisest prahist puhas.
Ka külades käib kärme
riisumine ja ümbruste
kauniks tegemine. Sel
kevadel
Teeme
Ära
mõttetalgutes, mitte ühiskoristuses.
Seepärast
püüame oma rämpsu ise
koristada ja eks näis, mis
mõtted
koos
olles
mõttetalgutes siis sünnivad. Tänase seisuga on
aga registreerunuid mõttetalgutele vähe. Tuletan siis
teile meelde.
Armsad vallaelanikud;
tulge 1. mail kella 10-ks
Laekvere Rahva Majja.
Koos sünnivad uued
mõtted ja sellega koos
parem elu Laekvere vallas.
Kindel!
Veel tahan mainida, et
eelmises valla lehes soovisin kuldnokkadele uusi
puure. Puurid ma sain.
Need tõi mulle tuntud
lõõtsamees ja Kuusiku talu
peremees Ants Habakuk.
Kuldnokad on oma uued
majad omaks võtnud ja
tassivad hoolega pesakastidesse „voodimaterjali“. Siinkohal tänan kõige
eest Antsu. Jõudu ja tervist
talle!
Selle kõigega tahan
öelda, et ei ole kadunud
headus ja hoolivus ka
majanduslikus raskes olukorras, mis praegu valitseb.
Ikka leidub keegi, kes aitab.
Päikeselisi kevadpühi
kõigile!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
31. märtsi istungil:
1.Nõustuti Kellavere külas asuva 40,97 ha suuruse Postimäe
katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Kiuri
katastriüksuseks (pindala 2,96 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Moora küla ja Postimäe katastriüksuseks (pindala 38,01
ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Kellavere küla.
2.Nõustuti Moora külas asuva 13,64 ha suuruse Lõokese
katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Lõõritaja
katastriüksuseks (pindala 5,61 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Moora küla ja Lõokese katastriüksuseks (pindala 8,06
ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Moora küla.
3.Nõustuti Padu külas asuva 19,50 ha suuruse Mägede
katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Nonni
katastriüksuseks (pindala 2,55 ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Padu küla ja Mägede katastriüksuseks (pindala 17,04
ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Padu küla.
4.Muudeti Laekvere vallas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse.
5.Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Aarne Laasile Alekvere
külas erastatava 3,34 ha suurus4e katastriüksuse nimeks Lipi.
6.Anti korraldus võõrandada avalikul suulisel enampakkumisel
Laekvere vallale kuuluvad valla ülesannete täitmiseks
mittevajalikud järgmised varad:
1-toaline ahiküttega korter nr 3 üldpinnaga 32 m2 koos korteri
juurde kuuluva kuuriboksiga Venevere külas Laekvere vallas
Tasuja maaüksusel alghinnaga 18 000 krooni;
2-toaline ahiküttega korter nr 4 üldpinnaga 47,5 m2 koos korteri
juurde kuuluva kuuriboksiga Venevere külas Laekvere vallas
Tasuja maaüksusel alghinnaga 20 000 krooni;
Ambose katastriüksus pindalaga 1978 m2 Paasvere külas
Laekvere vallas, kinnistul asub paekivist elamu alghinnaga 20
000 krooni;
Ussiku katastriüksus pindalaga 11 391 m 2, Rahkla külas
Laekvere vallas, kinnistul asuvad elamu ja kuur alghinnaga 30
000 krooni;
2-toaline ahiküttega korter nr 1 üldpinnaga 56,4 m2 koos korteri
juurde kuuluva kuuriboksiga Rahkla külas Laekvere vallas
Pargiotsa maaüksusel alghinnaga 30 000 krooni;
3-toaline ahiküttega korter nr 3 üldpinnaga 48,8 m2 koos korteri
juurde kuuluva kuuriboksiga Rahkla külas Laekvere vallas
Pargiotsa maaüksusel alghinnaga 30 000 krooni;
2-toaline ahiküttega korter nr 1 üldpinnaga 39,1 m2 Rahkla külas
Laekvere vallas Otsa maaüksusel alghinnaga 20 000 krooni;
2-toaline ahiküttega korter nr 8 üldpinnaga 39,7 m2 Rahkla külas
Laekvere vallas Otsa maaüksusel alghinnaga 20 000 krooni.
(Enampakkumine toimus 134. aprillil ja tunnistati luhtunuks, kuna
ühtegi soovijat ei tulnud)
7.Väljastati ehitusload osaühingule Jaotusvõrk ehitise Venevere
EMT antennimasti 0,4 kV õhukaabelliini ja 10/0,4 kV alajaama
rajamiseks Venevere külla ja Joel Pikhofile ehitise puurkaev
rajamiseks Kalde maaüksusele Muuga külas.
8.Olmejäätmete mahuti tühjendussagedust muudeti Kouleni
maaüksusel Vassivere külas kahe korra peale aastas.
9.Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti Välja maaüksusel
Rahkla külas elab Ando Larionov, kuna jäätmeveo leping on juba
abikaasa nimel.
10.Kompenseeriti ühe Laekvere valla allasutuse juhi tööks
ettenähtud prillide maksumusest 50%.
11.Määrati ravimite ja abivahendite maksumuse
kompenseerimiseks toetust 4-le valla elanikule. Küttetoetus 2000
krooni määrati kolmele isikule. Muud ühekordset toetust sai 6
valla elanikku.
12.Toimetulekutoetus märtsi kuu eest määrati 11-le valla
elanikule.
13.Lõpetati sotsiaalpinna kasutamise leping Avo Mooriga alates
01. aprillist 2009.
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14.Pearaamatupidaja Kersti Altpere andis informatsiooni 2009.
aasta eelarve kohta.

13.aprilli istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja abivahendite maksumuse
kompenseerimiseks kolmele valla elanikule.
2.Muudeti Muuga raamatukogu juhataja kuupalka seoses Muuga
kooli raamatukogu haldamisega alates 1. jaanuarist 2009.
3.Kinnitati Laekvere valla haridusasutustes ühe õpilaskoha
arvestuslikuks tegevuskulu maksumuseks 2009. eelarveaastal:
Laekvere Lasteaias 34 152 krooni eelarveaastaks ja 2 846 krooni
ühes kuus; Laekvere Põhikoolis 16 080 krooni eelarveaastaks
ja 1 340 krooni ühes kuus; Muuga Põhikoolis 21 948 krooni
eelarveaastaks ja 1 829 krooni ühes kuus.
4.Volitati vallavalitsuse vanemraamatupidaja Helve Soont
esitama kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldusi
infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu ja kohtutäiturile
kohtumääruse tegemisel maksekäsu summa sissenõudmise
kohta täitmisavaldusi.
5.Nõustuti Muuga külas asuva 2,49 ha suuruse Rukkilille
katastriüksuse vaba põllumaa kasutusvaldusesse andmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile Jaan Kuhlbachile.
6.Tanel Maasild sai ehitusloa asukohaga Pärnakünka
maaüksus Muuga küla.
7.Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 13 isikut
ajavahemikus 01.05.2009 – 01.05.2010.
8.Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks veoperioodi
lõpuni 82 isikut ajavahemikus 01.05.2009 – 01.05.2011.
9.Kustutati jäätmevaldajate registrist 15 isikut.
10.Vallavalitsuse reservfondist eraldati Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Kojale 2054 krooni vastavalt eelarve vajadustele kulude
osaliseks katmiseks; Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingule 500
krooni vastavalt eelarve vajadustele kulude osaliseks katmiseks
ja Muuga Põhikoolile 10 000 krooni 50 eksemplari Heino Rossi
raamatu NEFF I soetamiseks.
11.Otsustati esitada Andrus Lälli koostatud volikogu otsuse
eelnõu „Ehitise peremehetuks tunnistamine“ volikogule.
12.Otsustati lõpetada 01.05.2009 üürileping Toivo Lokkoga 3toalise korteri kasutamiseks asukohaga Vassivere põik 3-1
Laekvere alevikus.
13.Anti korraldus mitte rahuldada AS Ragn-Sells taotlust uute
jäätmeveo teenustasude kinnitamiseks.
14.Informatsioonina räägiti kaugliini nr 246 Rakvere – Roela –
Laekvere – Mustvee – Tartu sulgemise ohust; valimistoimingute
tähtaegadest; volikogu nliikmete koosseisu arvu suurendamise
mõttest ja Muuga postkontori sulgemisest.
Järgmine vallavalitsuse istung toimub 27. aprillil kell 15

VOLIKOGUS
31.märtsi istungil
1. Laekvere Vallavolikogu võttis vastu määruse, millega ei maksta
enam volikogu liikmetele istungitel osalemise eest tasu alates 1.
aprillist 2009.a.
2. Võeti vastu määrus, kus volikogu esimehele määratakse
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitiseks kuni
2000 krooni kuus alates 1. aprillist 2009. Muid hüvitisi ei maksta.
3. Võeti vastu Laekvere valla 2009. aasta eelarve. /vaata eraldi/
4. Informatsiooni edastamine.
Järgmine volikogu istung toimub 28. aprillil kell 15

Laekvere Valla Sõnumid

Saame
tuttavaks!

osad. Praegu ootangi, et saaks
kamba kokku,et kinno minna
uut osa vaatama. Raamatutest
ma pole kunagi nii väga lugu
pidanud. Kui loen, siis ajalehti.

Laekvere Rahva Maja uus
Mis on sinu meelest su kõige
noortejuht on MARIT ROOSVALT halvem komme?
Ma arvan, et vahel räägin liiga
Räägi endast lähemalt. Kus palju. Mis teha kui jutusoon lahti
oled sündinud, kasvanud, läheb. (naer.)
õppinud ja elanud?
Olen sündinud Rakveres.
Millal viimati südamest
Elasime maal väikses kohas naersid ja mille pärast?
nimega Änniksaare. Kui olin 5Ma naeran tegelt suht tihti,
aastane kolisime ema ja aga viimati mõni päev tagasi
vennaga Soome. Soomes käisin sai naerda nii, et pisarad
nii põhikooli kui ka keskkooli (2. voolasid ja kõht kiskus krampi.
ja 3. klass käisin Eestis). Täpselt ei mäletagi mis nali oli.
Suurima osa elust olen elanud Sõprade vahel saab koguaeg
Soomes, kuid kodumaad ära ei nalja.
ole unustanud ja nüüd olen
lõpuks Eestis tagasi.
Kui ruttu said selgeks soome
keele ja kas seda oli raske
Millega tegelesid enne omandada??
Laekvere Rahva Majja tööle
Olin väga noor kui Soome
tulekut?
kolisime.Väikselt õpib ka
Enne Rahva Majja tööle tulekut kiiremini ja kuskil aastaga oli
õppisin Lääne- Viru Rakendus- keel selge. Käisin Soomes nö
kõrgkoolis ja lõpetasin selle 0- klassis, kus siis koolitati lapsi
aasta veebruaris väikeette- ette kooli minekuks. Teiste
võtluse eriala.
lastega koos olles õppisin
soome keele väga ruttu ning
Mis teeksid, kui saaksid ühe esimesse klassi minnes oli
päeva nähtamatu olla?
keel puhtalt suus. Ei mäleta küll,
Oi oi kui palju ära teeks. Käiks et midagi rasket oleks olnud.
kõik kohad läbi kuhu tavaliselt ei
saaks/ ei tohiks minna. Ma jube
Mis on sinu lemmiktegevus
uudishimulik inimene.Võibolla vabal ajal?
teeks sõpradele ka kurja nalja,
Vabal ajal meeldib sõpradega
tõstaks toas asju ringi vms.
midagi huvitavat teha. Võrkpall
on ka väga südame lähedane.
Mis toidule ei suuda sa kunagi Õnneks varsti on suvi käes ja
vastu panna?
saab väljas rannavõrkpalli
Hiinapärane toit on lemmik mängida.
aga üldiselt ma ei ole väga valiv
toidu suhtes.
Kas sul on juba suveks
Laekvere noorte jaoks huviMis on sinu lemmikfilm ja tavaid üritusi välja mõeldud?
lemmikraamat?
Mõtteid juba liigub ja plaanis
Oi neid lemmikfilme on ongi kirjutada projekt. Siiski
tegelikult palju aga pakuks peab meeles pidama, et
näiteks „Kiired ja vihased” kõik seoses raskete aegadega

majanduses ei ole võimalik väga noortetoas olla ja seal tegeleda.
suuri plaane pidada.
Muidugi oleks tore kui oleks
võimalik rohkem ringe pakkuda
Kuidas näeb välja sinu ning tulevikus rohkem üritusi ja
tavaline tööpäev Laekvere väljasõite korraldada. Kuid enne
Rahva Majas?
seda oleks vaja tööd teha
Olen uus inimene majas ja noortega, et nad aktiivsemalt
hetkel on tutvumise aeg. korraldatud üritustel osaleksid.
Noortega suheldes üritan välja
selgitada mis neile meeldiks
Kas Laekvere valla koolining mida nad sooviksid muuta. lapsed on üritustel aktiivsed
Tööpäev koos noortega on väga kaasategijad või pigem kõrvalt
mitmekesine. Tavaliselt noored jälgijad?
sisustavad oma aega ise
On noori kes on aktiivsed
erinevate tegevustega, aga kui kaasategijad kuid on palju ka
keegi ei leia omale tegevust, siis neid kes pigem kõrvalt
üritame koos midagi rakendavat vaataksid. Ma leian, et noored
leida. Praegu on väljas ilus- võiksid rohkem üritustel osa
amad ilmad ja noori väga palju võtta ja kaasa minna.
korraga majas ei ole.
Kuidas sulle tundub, kas
Mis sulle meeldib Laekvere töötamine
noortejuhina
vallas kõige enam ja mida rahuldab sinu eneseteostustahaksid muuta?
vajadust?
Kuna olen võrkpalli sõber siis
Usun, et rahuldab. Mulle
mulle meeldib kõige rohkem meeldib see töö ja ma loodan,
Muuga spordihoone. Seal on et suudan enda tööpanusega
olemas kõik vahendid mõnu- noorte vabaaja veetmist
saks ajaveetmiseks. Peale huvitavamaks teha ning noori
võrkpalli on seal võimalik näiteks motiveerida
aktiivsemalt
jõusaalis käia jne. Muuta üritustel osalema
tahaksin noorte olukorda. Soov
oleks, et kõigil oleks tore
1. mail kell 16 Laekvere

Nurme laat 2009
Käesoleva aasta Nurme laat toimub 05. - 07. juunil Pikknurmes, Puurmani vallas, Jõgevamaal.
Mullu oli laadal üle 200 müüja ning hinnanguliselt 8000 külastajat. Nagu ikka on Nurme laadal
osalemine soodne ja külastajatele sissepääs tasuta.
Laadal kaubeldakse käsitööga, istikute ja taimedega, aia ja metsasaadustega, tööriistade ja
tarvikutega, loodustoodete ja ravimtaimedega, toidukaupade ja joogipoolisega, samuti on eraldatud
alal laias valikus kõikvõimalikku tööstuskaupa ja muud ilmaimet. Kohapeal erinevad hinge ja vaimu
kosutavad teenused- masaažist higistamiskojani. Tänavu ka rohkelt sportlikku tegevust- alates
kiirmale võistlusest kuni bridziturniirini- õhtuti ka laiemale publikule suunatud laadaspordi
meistrivõistlused. Spordis edukatele ja ka aktiivsetele osalejatele meened ja auhinnad. Päris õhtul
pisut muusikat tantsuhuvilistele.
Ootame ka esinemishuvilisi isetegevuskollektiive, aga ka ükiskartiste erinevate lavaliste jms.
etteastetega. Kõigile huvilistele registreerimine ja lisainfo s.h. täpsem ning pidevalt täienev laadakava
meie kodulehel: www.nurme.ee või tel. 52 67 907. e-posti aadress: info@nurme.ee
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Rahva Majas
TANTSUPÄEV
Tähistame naisrahvatantsu-, memmede karaktertantsu-ja kõhutantsu
rühmade sünnipäevi.
Esinevad sünnipäevalapsed ja sõbrad
Üllatuskollektiivi esinemine.
Seltskonnatantsud koos
Viljandi Kultuuriakadeemia
tantsuõpetaja
Paul Bobkoviga
Ootame kõiki tantsuhuvilisi.
Pidu on tasuta
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Algas tuleohtlik aeg
Kuni sügisvihmade saabumiseni on Eestis tuleohtlik aeg
ning kulu põletamine kõikjal
rangelt keelatud. Metsa ja muu
taimestikuga kaetud aladel on
sel ajal keelatud ka suitsetamine. Kevadist prahti (põhk,
oksad, lehed jms.) võib lõkkes
põletada vaid oma krundi piires
ning tuleohutusnõuded ja
kohalike omavalitsuste õigusakte järgides.
Kulu põletamine on kõikjal
Eestis keelatud!
Soojad kevadpäevad on
sulatanud lume ning toonud
nähtavale kuivanud rohu,
ahvatledes inimesi seda
põletama. Igal kevadel saavad
päästjad hulgaliselt väljakutseid
kontrolli alt väljunud kulu- ja
prahipõlengutele, mis on alguse
saanud
tuleohutusnõuete
eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti
Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas üle viiesaja
metsa/maastikupõlengu, mille
tagajärjel sai vigastada üks
vanem naisterahvas Tapal ning
süttis neli hoonet. Põlengutega
kaasnenud kahjud ulatuvad
kümnetesse
miljonitesse
kroonidesse. Ida-Virumaal
Narva karjääris ja Puhatu
turbarabas puhkenud kolme

suure metsa- ja turbapinnasetulekahju kustutamiseks kulus
riigil eelmisel aastal üle kümne
miljoni krooni. Tänavu esimene
kulupõleng leidis aset 2. aprillil
Narvas.
Kulu põletamise kahjulikkus
on ilmselge – kahju keskkonnale, oht inimestele ja
nende varale on peamised
põhjused, mis peaksid inimesi
enne tikutõmbamist või hõõguva
suitsukoni hooletut äraviskamist
panema mõtlema võimalikele
tagajärgedele. Tulekahjujärgne
pilt näeb välja üsna trööstitu ja
seda nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel
kõik elusorganismid.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega kaasneb ka
hädaabikutsete arvu suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate jaoks
pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii päästjate
kui ka kiirabi kohale kutsumist.
Samuti peab iga inimene
teadma, et kulupõletamise
keelust üleastujaid ootab ees
rahaline trahv kuni 18 000 krooni
ning lisaks tuleb tasuda ka
keskkonnale tekitatud kahju. Üle
viie hektari suuruse kulupõlengu
või üle ühe hektari metsa-

tulekahju korral algatatakse
kriminaalmenetlus.
Tuleohtlikul ajal korraldab
päästekeskus koostöös politsei
ja keskkonnainspektsiooniga
kontrollreide.
Päästeteenistuse hinnangul
on parim lahendus, kui maaomanik suudab oma maad
niimoodi hooldada ja harida, et
ohtlik kulupõletamine ei oleks
üks tema kevadtöödest.
Lõkke tegemisel tuleb järgida
tuleohutusnõudeid ja kohalike
omavalitsuste õigusakte
Igakevadine probleem on ka
prahi ning okste põletamine
lõkkes, mis võib tuleohutusnõudeid eirates põhjustada ohtu
hoonetele ja metsale. Samuti
võib lõkkest alguse saada
kulupõleng, mis levib soodsa
tuule korral väga kiiresti ning
vahel ka mitmes suunas, kiiresti
kontrolli alt väljudes.
Kui kohaliku omavalitsuse
heakorraeeskirjades toodud
sätted seda lubavad, siis võib
lõket teha vaid oma maja krundi
piires juhul, kui kõik tuleohutusnõuded on täidetud.
Väljaspool oma krundi piire tohib
lõket teha ainult maaomaniku
poolt eelnevalt ette valmistatud
ja tähistatud lõkkeplatsil, näiteks
RMK lõkkekohtades.

Enne tule süütamist veendu,
et tekkiv suits ei segaks liiklust
ega kaaskodanikke. Võib
juhtuda, et häiritud kaaskodanikud võivad hinnata ohtu
valesti ning teatada sellest
häirekeskusesse ja päästekorraldaja
saadab
välja
päästeautod.
Päästeasutused
tule
tegemiseks lube ei väljasta
Häirekeskuse (tel. 112) või
mõne muu päästeasutuse
teavitamine või loa küsimine ei
anna õigust tuleohtlikul ajal kuluja/või
prahipõletamiseks.
Samuti
koormab
selline
teavitamine põhjendamatult
Häirekeskuse telefoniliine ja
töötajaid, kes tegelevad
õnnetusteadete vastuvõtmise ja
abi saatmisega sündmuskohale.
Ida-Eesti
Päästekeskus
kutsub kõiki inimesi üles
ettevaatlikkusele, vältimaks
tulest tekkivaid ohte. Päästealaga seotud küsimustele
vastuste saamiseks võib
helistada
ööpäevaringselt
töötavale infotelefonile 1524.
Maario Kupp,
Ida-Eesti Päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja.

Kogumispension majanduskõvera kiuste
Kalvi Kõva

Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat
Kõhu kõrvalt korjatud kooliraha, tasapisi varutud veimevakk ning
sukasäärde mustadeks päevadeks kogutud “koidulad” on minu
perekonnas olnud need säästud, mille kallale minek on vanaema
silmis vähendanud perekonna usaldusväärsust.
Riigil kuulub nende väärtuste hulka kindlasti pensionifondi teine
sammas. Kui ausalt küsida, kas riigipoolse panuse peatamine teise
sambasse vähendab usaldust riigi vastu, tuleb riigikogu liikmena
silmad maha lüüa ja tõdeda, et “jah” seda ta teeb.
Sotsiaaldemokraadid olid seisukohal, et teise samba sissemaksete
peatamine saab olla arutlusel ainult juhul kui riik täidab oma
kohustused kogumispensionäridele hiljem tagant järgi. Inimestel on
on vaja kindlust, et riik võtab vastutuse oma tänaste otsuste eest
ja hüvitab tehtu kogumispensionäridele, seepärast valmis sotside
poolt ka vastav hüvitamise skeem.
Praegu tunnistab riik, et tänastes majandusoludes ei suuda ta teise
samba kogumispensionis oma osa kanda ning peatab ajutiselt
sissemaksed. Nõus, aga kuidas luua kindlust, et ajutine meede ei
muutu alatiseks? Kuidas saavutada kindlustunne, et tänane raske
samm ei paneks tulevikus kellelegi pähe mõtet kogu pensioni teine
sammas maha kanda? Lihtsaid lahendusi ei ole valitsuse käes ei
täna, homme ega ülehomme.
Käesoleva aasta kärbetest ongi kõige keerulisem just sissemaksete
peatamine kogumispensioni teise sambasse. Valikukoht, kust veel
säästa ja kärpida on kõigile ebameeldivalt valus. Loobumine paariks
Lk.4

aastaks teise samba sissemaksetest mõjutab kriisiajal vähem kui
näiteks ulatuslik töötasu vähendamine või euroraha kaasrahastusest
loobumine. Samas peame olema kindlad, et kaotused
pensionisambasse oleksid võimalikult väikesed ning usalduse
vähenemine pensionisüsteemi kannaks endas väga väikest tulevikku
suunatud riski.
Paranevad majandustulemused, taastuvad ka sissemaksed,
inimlikult arusaadav. Riigi poolt peavad ülekanded teise
pensionisambasse taastuma hiljemalt esimesel jaanuaril 2011 ehk
sama valitsusliidu või vähemalt sama riigikogu koosseisu ajal.
Neile kogujatele, kes otsustavad riigi külmutamisotsusele vaatamata
omapoolset panustamist jätkata, maksab riik oma osa 2014-2017.
aastal. Riigipoolsete sissemaksete taastamine toimub sujuvalt ja
pikk tähtaeg annab suuremat kindlust, et ka majandus jõuab kosuda
ning see on riigile jõukohane kohustus. Oluline, miks praegused
pensionikogujad võiksid vabatahtlikult jätkata on see, et nende
sissemaksed tagavad, et riik ei saa võetud kohustustest loobuda.
Kõigile, kes loevad praegu oma seniseid pensionisääste
ebaõnnestunuks, soovitan kaaluda pensionifondi vahetust. Olen
kuulnud tuska ja pahameelt, et teisest pensionisambast ei saa
lahkuda. See keeld on süsteemi sisse kirjutatud eelkätt selleks, et
inimesed majanduslanguse ajal nagu praegu endale karuteenet ei
teeks. Ajal, kui nende pensioniosakute väärtus on kõige väiksem,
loobutakse oma pensioniosakutest - loobudes nii oma tulevasest
pensionist. Ja aastakümnete pärast pensionile jäädes ollakse kurjad,
et pensionisambast lahkuda lubati.
Laekvere Valla Sõnumid

L aekvere valla 2009. aasta eelar
ve
eelarve
võeti vastu järgmisena:
TULUD
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Muud tulud

12 070 000
1 970 000
8 874 600
340 000

TULUDKOKKU

23 254 600

KULUD
Üldvalitsemine
3 220 000
Vallavolikogu
100 000
Vallavalitsus
243 000
Reservfond
270 000
Pandivere koostööpiirkond
115 000
Eraldised omavalitsusliikmetele 135 000
Valimiste korraldamine
30 000
Võla teenindamine
140 000
Riigikaitse
10 000
Avalik kord ja julgeolek
70 000
Majandus
2 228 400
Elektriteenuse vahendamine elanikkonnale 50 000
Soojateenuse vahendamine elanikkonnale 950 000
Tänavate ja asulate korrashoid
225 000
Vallateede korrashoid
913 400
Transport
40 000
Kaubandus
50 000
Keskkonnakaitse
150 000
Elamu- ja kommunaalmajandus
1 384 000
Veemajandus
919 000
Tänavavalgustus
185 000
Elamumajandus
60 000
Kalmistud
35 000
Hulkuvate loomadega seotud tegevusd
10 000
Saunateenused
65 000
Muud elamu-kommunaalmajanduse kulud 110 000

Tervishoid
155 000
Apteek
40 000
Tervisekeskus
40 000
Rakvere haigla
75 000
Vaba aeg, kultuur
2 980 500
Muuga spordi ja raamatukoguhoone
620 000
Internetipunkt
100 000
Laekvere raamatukogu
245 000
Muuga raamatukogu
250 000
Venevere raamatukogu
185 000
Laekvere Rahva Maja
1 190 500
Venevere seltsimaja
320 000
Seltsitegevuse toetuseks
60 000
Simuna kirik
10. 000
Haridus
12 440 700
Laekvere lasteaed „Rüblik“
2 255 000
Eraldised teistele omavalitsuste lasteaiakohtadeks 40 000
Laekvere Põhikool
4 198 500
Muuga Põhikool
4 160 000'
Koolitoit
341 000
Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks
800 000
Õpilasliin
620 000
Ühisürituste korraldamiskulud
26 200
Sotsiaalne kaitse
1 319 000
KULUDKOKKU

23 957 600

Sünnitoetuse suuruseks on planeeriti 5 000 krooni, küttetoetuse
suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni
ning ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega
lõpetajatele 500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni;
eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses
85 ja 80 aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni.
Toidupäeva maksumuseks kinnitati koolides kuni 12 krooni
õpilastele ja lasteaias kuni 20 krooni lastele ning haridusasutuste
personalile ja teistele toitlustatavatele 15 krooni.
Kassatagavaraks kinnitati 10 000 krooni.

Kogumispensionäridel on nüüd 3 võimalust:
1.kas jätkata makseid vabatahtlikult alates 2010. aastast ja tänu
sellele aastatel 2014 – 2017 saada riigi poolt 6% (mitte jätkajatel
taastub tavaline 4% sissemakse)
2.mitte jätkata sarnaselt riigiga sissemakseid kuni aastani 2011 ja
siis avalduse alusel teha suurem 3% sissemakse, millele riik omalt
poolt reageerib ka 6% sissemaksega (majanduskasvu tingimustes) ;
3.mitte jätkata ka omapoolseid sissemakseid nii nagu seda teeb riik
sundolukorras ja siis taastub neile kogumispensionäridele senine
2+ 4 süsteem aastast 2012, pooles ulatuses taastatakse maksed
aastast 2011.
Et vabatahtlikkuse alusel sissemakseid järgmisel aastal jätkata, tuleb
teha oma kontohaldurile avaldus selle aasta 1. oktoobrist – 30.
novembrini.
Tänastele pensionieelikutele (1951 ja varem sündinud) säilib
praegune 2 + 4 süsteem aastast 2010, aga ka nemad peavad tegema
selleks avalduse.
Hüvitamise skeemis säilib sama põhimõte, mis kogumispensioni
loomisel ehk siis valiku teevad kogumispensionärid, kuidas nad
soovivad jätkata.
aasta % inimene + riik inimese avalduse alusel, inimene + riik
2009
2010
2011
2012
2013
2014 - 2017

0+0
0+0
1+2
2+4
2+4
2+4
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2+0
2+2
2+4
2+4
3 + 6 või 2 + 6

LIIVAVÕRKPALLI TURNIIR „VOLLEÄSS ’09“
31.mai 2009 kell 10
Liivavõrkpalli toimumise kohaks on Muuga Spordihoone kõrval
asuv liivaplats Vanuseklassid: M – mehed N – naised
Saada osalemissoov e-mail’ile: sport@laekvere.ee
või helista telefonil: 511 3577!
Võistkondi saab registreerida kuni: 31. maini kella 09.45-ni!

15. mail kell 19 Laekvere Rahva Majas

SOTSPOPP
Nostalgiline estraadietendus, milles laulavad, tantsivad ja
nalja teevad Kaire Vilgats, Anne Veesaar, Tarvo Krall, Susan
Lilleväli, Jakko Maltis jt.
Kaasa teeb ajastukohane tantsutrupp.
Pääsmed 150 kr ja 125 kr eelmüügil Laekvere Rahva Majas
ja Muuga raamatukogus.

EMADEPÄEVA KONTSERT
MUUGA MÕISAS
10.MAIL KELL 18.00
Kontsert on tasuta!
Lk.5

Hilinenud volbriööst
Sellel aastal toimub esimest
korda Laekvere valla päevade
raames Venevere pargis
kogupere üritus “HILINENUD
VOLBRIÖÖ”. See on üritus, kus
nõiad saavad vahetada oma
kogemusi. Oodatud on kõik
nõiad, nõiaõpilased ja muud
huvilised.
29. mail alustame kell 17
laadaga. Oma osalemisest on
nõusoleku andnud mitmed
müüjad. Müügil on luuad,
saunavihad, laastukorvid ja
muud esemed alustades
ehetest ja lõpetades vaipadega,
istikud (lilled, dekoratiivpuud ja
teised taimed), looduslikud
puhastusvahendid ja tervislikud
tooted,
puidust
mööbel,

käsitööd Muuga Maanaisteseltsilt, ravimtaimed Karepalt.
Antakse taimeravi kohta
nõuandeid, saab osta salve,
teed ja proua keedab ka
soovijatele nõiasuppi.
Kui soovid ise müüma tulla,
võta
ühendust
Sirjega53616537
või
Kaarliga53435909!
Parki paneme üles nõiatelgi.
Nõiamoor ennustab tulevikku
just sinule sobival viisil
(kristallkuul, kaardid, käsi ).
Kell 19 avab Peanõid peo ja
süütame lõkke. Siis alustab
oma programmiga Eesti
Rahvapärimuse Kool Tartust.
Nende
esituses
näeme
folkloorset mängu “Nõialood”.

Nõia-ja haldjalugude programmi mängude, laulude,
tantsudega
(ennustused,
regilaululine nõianeitsi tants,
nõidumisõpetused jpm).
Kell 21 hakkab esinema
ansambel UNTSAKAD.
Õhtu jooksul korraldame
mitmeid lõbusaid võistlusi
lastele ja täiskasvanutele.
Paneme proovile teie julguse,
kiiruse ja osavuse. Toimub
parima nõiakostüümi konkurss.
Üks võistlus on KIRVE SUPI
valimine. Kõigil võistlusest
osalejatel tuleb kohale tuua 1
l.oma keedetud suppi, mille
maksumus ei ületaks 10 kr.
Supp
oleks
soovitatav
valmistada puhastest loodus-

Laekvere memmed käisid mune koksimas
Ülestõusmispühade künnisel
võtsid Laekvere memmed ette
suure
munavärvimisretke.
Esimene katsetus tehti kodus
ära ja nii oli kaunis korvitäis
mune koos kringliga hommikul
valmis, et pühade eelne külakost
Tudu muuseumis-käsitöötares
lahkele perenaisele üle anda.
Tutvusime põhjalikult Tudu
käsitöötarega, mis on tõesti
huvitav ja omapärane muuseum
meie maakonnas. Igal esemel
seal majas ja õues on oma lugu,
mida me käsitöötare perenaiselt
kuulda saime. Nii saime me osa
Tudu kandi rahva nii kurbadest
kui rõõmsatest sündmustest
minevikus.
Aga palju kauneid käsitööesemeid oli ka praeguste
käsitöömeistrite valmistatud.
Meelde jäi kaunis vaip seinal,
kus väikene Eestimaa peale
tikitud. Huvipakkuvad olid ka
Helve Ploomi näpunäited,
kuidas vanad riidetükid elama
panna ja kasutusele võtta.
Märkimisväärne oli suguvõsa
mantlitükkidest kokku õmmeldud kaunis voodikate, kus kallite
inimeste mälestused sees. Ja
mis niimoodi lastelaste kasutuses edasi elavad. Au ja kiitus
Helve Ploomile, kes on
käsitöötare mõtte algataja ja
elluviija. Ma arvan, et lisaks
aastatepikkusele kultuuritööle
on see Helve teine elutöö ja
armastus. Aga ise ta ütleb, et
palju on veel teha. Jõudu talle
selleks!
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Kui käsitöötare üle vaadatud
ja lood kuulatud, jõudsid kohale
ka tublid Helve abilised ja köögis
pandi kohvipott tulele .Kui
munad koksitud ja kringel-kohv
söödud, oli meie memmesid
üllatama tulnud Tudu tuntud
laulumees Eerich Karro.
Siinkohal olgu öeldud, et eks
meil oli ikka ka üks “kukeke”
kaasa võetud, kuidas me muidu
külapeale läheme. Helve pani
prillid nina peale, võttis akordioni
sülle ja Eerich laulis oma kauni
noorusliku häälega nii ilusaid
laule, et meie memmedel
südamed lausa sulasid sees.
Siis aga võtsime kõik koos üles
ühislaulud ja nii kõlas laul ja
pillimäng Tudu käsitöötares
lõunani. Oleks ehk kauemgi
kõlanud, sest hulga ilusaid laule
jäi laulmata aga meil seisis ees
uus “munaoperatsioon” Iisaku
muuseumis. Nii leppisime Tudu
rahvaga kokku, et kutsume neid
endale külla ja siis laulame
laulmata jäänud laulud ära. Oli
soe ja südamlik kohtumine, mis
tekitas ehk meile uue sõpruskonna Tudu kandis.
Iisaku muuseumi noorikud
Ülle Marits ja Juta Reest olid
meid juba kauni muuseumi
koridoris ootamas. Lahkelt
kutsuti sisse ja läkski jälle
munade värvimiseks: Noorikutel
oli varutud igaühele muna, mis
tuli villase lõngaga ära
kaunistada ja siis koos
sibulakoortega ühisesse potti
keema panna. Seni kuni munad

keesid, tegi Juta Reest meiega
toredaid munaveeretamise
mänge. Selgusid ka parimad
munakoksijad. Koksitud munad
tuli aga koorida ja neist
valmistati ühiselt munavõi, mis
saiapeale määriti ja morssi
peale juues kehakinnituseks
ära söödi. Tuletasime veel
meelde vanu pühadekombeid ja
siis siirdusime muuseumimajasse
eksponaatidega
tutvuma. Giidi juhatusel saime
osa Iisaku kandi inimeste elustolust. Iisaku muuseum on üks
kauneimaid meie kandis, mida
tasub vaatama minna nii lastel
kui täiskasvanutel. Samuti
korraldavad ettevõtlikud naised
seal tähtpäevadeks huvitavaid
töötubasid.
Taas kord pidas paika ütlus,
et enne kui lähed kaugeid maid
avastama, tutvu oma kodukandiga. Teele asudes said
lisaks toredale päevale kõik
kaasa ka oma kaunistatud ja
Iisakus keedetud muna.
Niimoodi käisidki Laekvere
memmed kodust eemal mune
värvimas. Neid aitas selles
tublisti Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp,
kes leidis võimaluse bussisõitu
rahaliselt toetada. Usun, et
vanade pühadekommete meeldetuletamine on igati tore
ettevõtmine nii noortele kui
vanadele.
Õilme Lainesaar
munakoksija Laekvere
Rahva majast

saadustest (naadid, oblikas,
võilill). Igaüks kasutab oma
fantaasiat ja parimad saavad
auhinnad.
Toitlustusega tegeleb Alutaguse naiskodukaitse (küpsetavad pannkooke) ja Venevere
seltsimaja (pakume suppi ja
karastavat jooki). Kauplus
avatud kella 22-ni.
Loodan, et tuleb ilus ilm ja
saame ürituse läbi viia õues.
Kui väljas sajab vihma, toimub
pidu
seltsimajas.
Peo
osavõtumaks on 30 krooni.
Armas rahvas, tule ja osale
meie Volbriööl!
Sirje Raudmäe

Laekvere valla päevi
tähistatakse
29. mail Veneveres
30. mail Muugas
31. mail Laekveres
Bussiringid sõidavad:
29. mail kell 17 (LaekvereVenevere).Tagasi kell 23 (Kui
on Muugast sõita soovijaid,
siis andke teada Rahva Majja)
30. mail
kell 13.30 Laekvere - Muuga.
Tagasi Muugast kell 19.30.
31. mail kes tahab tulla
“Laulge kaasa” salvestusele,
andke soovist teada 28. maiks
Rahva Majja, et korraldada
bussiring.

KOOLITUS
LAPSEVANEMATELE
„LASTE TURVALISUS
INTERNETIS”
Lääne –Viru Õppenõustamiskeskus kutsub
lapsevanemaid osalema
koolitusel „Laste turvalisus
Internetis”. Koolitajaks on
arvutispetsialist Kalev Pihl.
Koolitus on tasuta ja toimub

6. mail kell 18.00 - 20.00
Rakvere Sotsiaalabikeskuses
(Ed.Vilde 2a, Rakvere).
Päevakavas on ka Lääne-Viru
Õppenõustamiskeskuse
tutvustamine (10-15 min).
Info koolituse kohta telefonil
32 58064, 53 454359 või
e-postiaadressil
monica.jaanimets@virol.ee
Olete oodatud!

Laekvere Valla Sõnumid

L aekvere Rahva Majas
1. mai kell 10 - 15 Mõttetalgud
1. mai kell 16 Tantsupäev
10. mai kell 18 Muuga mõisas emadepäeva kontsert
Esinevad: Tiit Peterson (kitarr) ja Ka Bo Chan (kontratenor)
Kavas romantiline muusika Kontsert tasuta
14. mai kell 17 Noorte karaoke “Nutikate sõda II”
15. mai kell 19 Sotspop estraadietendus
Pääse 150 kr ja 125 kr
21. mai kell 18 Laekvere kooli kevadpidu.
26. mai kell 11 Palamuse Amatöörteatri lasteetendus
“Naksitrallid” Pääse 25 kr
26. mai kell 19 Palamuse Amatöörteatri etendus
“Paunvere” Pääse 60 kr ja 40 kr (
Vaheajal pakutakse punsli eli)
29. mai - 31. mai X Laekvere valla päevad
29. mai kell 17 Venevere pargis
“Hilinenud nõiapidu ehk parem hilja kui mitte kunagi”
kell 17 Pudi-padi nõialaat.
kell 19 Rahvapärimuskava
“Haldjate- ja nõialood, laulud, tantsud”
kell 21 Tantsime “Untsakate” pilli järgi
30. mai XI Muuga mõisapäev
“Muuga mõisa Muusikamoos.”
Muusikamoosi komponendid on:
kell 14 Vahukoore tort “Armastuskirjad” Raimond
Valgre retsepti järgi valmistanud ja pakub ka teile laulev
näitleja TÕNU KILGAS Üks amps 50 kr
kell 15 Koorimoos
Purgis on Tartu Ülikooli Segakoor
kell 16 Sõdurisupp “Laululahing” Suppi jagavad
Laekvere eakate klubi “Meenutus” liikmed
Maitseroheliseks tuntud lauljad ja muusikud.
kell 17 Beebide pirukas “Barbi ja Ken”
Piruka on küpsetanud Laekvere valla noored
lapsevanemad. Moosi paneb vahele Laekvere vallavanem
Aarne Laas
kell 18 Folkloorimoos Segamarjamoosis võivad
osaleda kõik Laekvere valla elanikud Moos valmib kohapeal
Tiia Paisti keetmisel
31. mai kell 9.30 Algab Rahva Maja tagahoovist PÕNNIDE
PARAAD Laekvere parki Paraadi juhib Tiia Paist
(Ootame kõiki lapsi, vankrites ja jalgsi, koos vanematega
ja vanavanematega. Kaasa võtta õhupallid ja lipukesed.)
31. mai kell 12 Laekvere pargis ETV saate “Laulge kaasa”
avalik salvestus Saadet juhib Reet Linna.
Külalissolist on Liisi Koikson

TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR „KOSSUÄSS ’09“
30. mai 2009 kell 11
Tänavakorvpalli toimumise kohaks on Muuga Spordihoone
kõrval asuv kossuplats
Võistkonnad 4-liikmelised, mängib 3. Mängitakse ühe
mänguväljaku poolel kuni 12 punktini, Streetball’i reeglite järgi.
Võistlussüsteem koostatakse vastavalt osavõtjate arvule.
Vanuseklassid:M1 – kuni 17 aastased noormehed
M2 – 17 ja vanemad mehed
N – naised ja neiud
Saada osalemissoov e-mail’le: sport@laekvere.ee või helista
telefonil: 511 3577.
Võistkondi saab registreerida kuni: 30. maini kella 10.45-ni!
Turniiri võitjaid autasustatakse medalitega!
Laekvere Valla Sõnumid

Naabrivalve abil
kodupaik turvalisemaks!
Järjest süvenevad majandusraskused puudutavad meist igat
ühte. Töötuks jäämine on igapäevane nähtus ja toob reeglina kaasa
raskenenud elutingimused. Kahjuks ei suuda kõik raskustele vastu
panna ja kalduvad kuritegelikule teele. Ei ole saladus ja seda
kinnitab ka politsei statistika, et elutingimuste raskenedes
suurenevad pisikuriteod nagu avalikud ja salajased vargused,
röövimised, kallaletungid ja muu selline.
Kaasa aitamaks selliste tegude avastamisele ja eelkõige
ennetamisele, on olemas kodanike vabatahtlik liikumine-Eesti
Naabrivalve.
„Naabrivalve“ on tõenäoliselt paljudele elanikele tuntud sõna.
Samas ei pruugi kõikidele teada olla, mis selle tegevuse taga
peitub ja kuidas naabrivalve liikumine saab kasulik olla. Allolev
kirjatükk selgitabki naabrivalve sisu.
Lühidalt naabrivalve sisust.
Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta sõnapaariga – kui märkad,
siis reageeri! Eesti Naabrivalve ühing koostöös politsei ja teiste
organisatsioonidega saab õpetada ja juhendada, kuidas
erinevates olukordades reageerida ja käituda. Oluline on see, et
me kahtlastest olukordadest (tundmatu auto pikemat aega maja
ees, võõrad trepikojas jne) lihtsalt mööda ei kõnniks. Mida varem
kahtlustest teatada, seda suurem on võimalus kuriteo
ärahoidmiseks. Tänu naabrivalvele väheneb kindlasti
anonüümsus teie piirkonnas ning võõrast inimest või kahtlast tegu
on oluliselt lihtsam märgata.
Üsna tihti küsitakse, et mismoodi see naabrivalve praktiline
tegevus välja näeb, et kas peab naabrit ööpäev läbi aknast piiludes
valvama hakkama? Seda võib ju ka teha, aga see ei ole naabrivalve
põhiülesanne. Oluline on hoolida ja kui midagi märgatakse, kokku
lepitud viisil tegutseda. Ja kui ikka väga valvata tahetakse, siis
soovitame valvata ümbruskonda, mitte naabrit. Näiteks teha
naabritega oma piirkonnas vahest pikemaid jalutuskäike, et oma
silmadega veenduda eluolu rahulikkuses. Ja kui siis midagi
märgatakse, sekkuda vastavalt olukorrale ja oma ettevalmistusele.
Kas sellest on tõesti kasu?
Naabrivalve tulemuslikkus ja kasu sõltub eelkõige naabrite
aktiivsusest ja tegutsemistahtest. Meie ise seda kasu saamegi
tekitada ja midagi keerulist selles ei ole – suhtlemine ja koostöö
oma naabritega on esimeseks eelduseks, et naabrivalve mingeid
tulemusi annaks. Võib-olla tasuks mõnikord mõelda ka sellele, et
ehk vajame ise juhtumisi naabri abi, sellisel juhul tahame ju küll,
et meid aidatakse. Ja loodame väga, et see abi võikski jääda
soola küsimise valdkonda, mitte mõne julma kuriteo puhul abi
ootamisse.
Kindlasti aitavad piirkonnas turvalisust parandada ka ka
naabrivalve plakatid, mis on esimeseks märgiks, et selles kohas
on elanikud valvsad.
Naabrivalves osalemine on igapäeva elu osa - võib öelda isegi,
et täna üle maailma mitmekümne miljoni inimese eluviis.
Naabrivalve raames on kindlasti koosolekuid ja infovahetust, kuid
põhiline on ikka see, et inimesed hooliksid, suhtleksid omavahel,
märkaksid kahtlasi tegevusi/inimesi ja reageeriksid vastavalt
olukorrale. Kui tänava ääres on ühtäkki neli telliskivi, aeglaselt
mitmendat korda sõitev auto, võõrad trepikojas – kui selliseid asju
märgata, infot naabritele, politseile või mujale, kokku lepitud kohta
edastada, siis nii sünnibki turvalisus - koostöös loodud väärtus.
Naabrivalve
tegevust
LääneVirumaal
toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
MTÜ Eesti Naabrivalve kohta vaata lisa www.naabrivalve.ee
Lii Kaljuvee
MTÜ Eesti Naabrivalve
Lääne- Virumaa projektijuht
Telefon: 527 2008
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TÄHELEP
ANU!
TÄHELEPANU!

Aeg toonud mured,
aeg toonud rõõmud
kündnud kurde põsele!
Ajal varuks rõõmu sõõmud,
kuulugu need Sinule!

Õnnitleme!
60 Helle Kivimäe
60 Silva Veskus
65 Ants Braust
65 Mart Välba
70 Milvi Veeväli
70 Endel Kaasik
75 Ester-Marianne
Rannala
75 Helle Pärenson
81 August Veskilt
82 Valdeko Müllerbeck
84 Helgi Kuusk
84 Selma-Johanna Oja
84 Maret Partvei
84 Ilse Mändmets
85 Selma-Aliise
Reimann
86 Elli Reinlo
86 Helga-Elfriede
Altermann
88 Helene-Marie
Tanneberg

02. aprill
18. aprill
25. aprill
15. aprill
12. aprill
15. aprill

Salutaguselt
Rohust
Moorast
Moorast
Laekverest
Kaasiksaarest

03. aprill
15. aprill
20. aprill
20. aprill
06. aprill
06. aprill
07. aprill
24. aprill

Paasverest
Paasverest
Muugast
Kaasiksaarest
Laekverest
Veneverest
Laekverest
Paasverest

09. aprill
06. aprill

Paasverest
Veneverest

09. aprill

Veneverest

14. aprill

Muugast

Õnne ema – isale
õnne pere lisale!
Anna-Liisa Sammeli ja Rauno Männi perre
Paasvere külas sündis 23. märtsil 2009 poeg HOLGER
Ostan äravedamiseks palkhoone seinad (saun, küün, ait),
mõõtudega kuni 5 x 4 m. Soovitav Veneverest. Tel 505 5929
Müüa tooreid ja lõhutud küttepuid. Tel. 5554 6093
Müüa lõhutud küttepuid (lepp). Tel. 5384 6582
Müüa lõhutud küttepuid (toores). Tel. 53884254
Müüa soodsalt sektsioon Laekvere alevikus. Laius 373 cm ja
kõrgus 210 cm. Tel. 5292336
13. mail kell 10 Laekvere Rahva majas odavate riiete müük
Müüa gaasipliit “Romet” koos ballooniga Rohu külas. Tel 55967341.
Müüa 3-m küttepuid. (lepp, kask). Tel 5053289 või 5098272,
Erki.

Laekvere vallas toimub 9. mail käesoleval aastal elanikkonnalt
ohtlike jäätmete, kodumasinate ja-elektoonika seadmete
kogumisreid.
Kogumisringi viib läbi EPLER&LORENZ AS ja see on mõeldud
elanikkonnale!!!
Firmadel ja FIE-del , kes soovivad jäätmeid kogumisauto peale
anda, võtta eelnevalt ühendust EPLER&LORENZ keskkonnajuht
Moonika Lipingi`ga tel. 743 0096/528 4490.
Kogumisauto peatub:
9.00 – 9.15
Venevere kaupluse juures
9.25 – 9.45
Paasvere endise 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
Vastu võetakse järgmisi ohtlikke jäätmeid:
1.Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja –pakendid.
2.Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, nende pakendid ning nende
ainetega määrdunud töövahendid.
3.Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid.
4.Vanad akud.
5.Olmekeemiajäätmed.
6.Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted.
7.Elavhõbe
8.Päevavalguslambid.
9.Patareid.
10.Televiisorid, külmkapid, pesumasinad, pliidid, arvutid,
tolmuimejad ja muud kodumajapidamises kasutuses olnud
elektoonikaseadmed.
11.Sõiduautode rehvid.
Ära antavad kodumasinad ja elektroonikaseadmed peavad olema
terved st lammutamata.
Jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras.
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla (st mitte tuua oma
jäätmeid nt eelmisel päeval kogumisauto seisukohta valmis)
*Selliseid jäätmeid ei tohi visata tavalisse prügikasti ega jätta
vedelema. Need tuleb kokku koguda, et neid seejärel spetsiaalselt
töödelda.
Ohtlikke jäätmeid ära andes on kasulik teada:
1.Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi segada ei omavahel ega ka
teiste jäätmete või ainetega .
2.Ohtlike jäätmete hoidmiseks ja transpordiks on parimad nende
toodete originaalpakendid.
3.Kui te ei ole kindel, kas tegemist on ohtliku jäätmega või mitte,
tooge see kogumisautosse.
4.Tooge kindlasti oma majapidamistes tekkivad ja sinna
kogunenud ohtlikud jäätmed, elektoonikaseadmed ning
sõiduautode rehvid kogumisautosse!
Lugupidamisega
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
Tel. 32 22 374, 50 46009 e-mail:andrus.lall@laekvere.ee

Kevadeks SILMARÕÕMU

Korstnapühkija AIVAR NEEDO teenindab teid Laekvere vallas
27. - 30. aprillil ja 4. – 5. mail.
Registreerige telefonil 32 22370

Silmade kontroll ja prillide müük Reedel, 22. mail kella 10-st
Laekvere Tervisekeskuses
Info ja registreerimine tel 322 2370

Ostan odavalt abiratastega lastejalgratta, mis sobib 5.
aastasele lapsele. Tel 53496195

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.

