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TASUTA

Toimetaja veerg

„Oleme volbriööks valmis“ Pildil on Jaanika Leetberg ja
Silvi Sirelpuu

TEEME ÄRA TALGUD
MEIE VALLAS
1. mail on Laekvere vallas plaanis talgud neljas erinevas piirkonnas.
1) Kellavere puhkeala rajamise talgud. Sellega tehakse algust tervisespordi- ja puhkekeskuse rajamisega,
kuhu tulevikus tulevad suusa- ja jooksurajad, kelgumägi, telkimis- ja lõkkeplatsid. Seal saab korraldada suviseid
ja talviseid spordivõistlusi, vastlapäevi,
jaanipäevi ning lihtsalt looduses puhata. Esialgu aga tuleks korrastada
see ala, korjata kokku risu ja praht
ning seejärel, kui valmib projekt saab
alustada ka ehitustöödega. Talgulisi
oodatakse 50 ringis. Kaasa tuleb võtta
isiklikud töökaitsevahendid. Vajalike
tarvikute nimekiri tuleb kui tööd on
selgunud. Osalejatele pakutakse sooja
suppi. Talgujuht on Vaimar Abel, kellega saab kontakti tel 511 3577 või
e-posti aadressil sport@laekvere.ee.

Käes on kauaoodatud kevadpäevad. Vaikselt hakkab vesi keldritest ja tiikidest alanema. Metsa all õitsevad sinililled. „Kõik
oleks kaunis ja päikeseline, kui vaid seda paganama tööd oleks
kuskilt saada.“ Nii ütles mulle ühel lõunaajal meie valla noor
pereema, kellel ka mees ammu juba tööta jäänud on. „Miks ei
jää pensionärid koju, vaid koperdavad veel oma töö juures?“ Ma
ei saanud talle sellele küsimustele vastata, sest see pole minu
pädevuses.
Kuid tagasi asjale vaadates, siis tõega...Miks, austatud
pensinärid, kes te ei suuda kiirelt oma töödega toime tulla nagu
varem, hoiate kramplikult oma tööpostist kinni? Las tulevad
noored, kes tööd väga vajavad, teie asemele! Nautige teie oma
teenitud puhkust! Tänapäeval on ju palju võimalusi, et ennast
mitte ühiskonnas tõrjutuna tunda. Mõelge sellele!
Käes on kohe mai. Minu meelest kõige kaunim kuu aastas. Kõik
töötajad ootavad puhkust. Kõik töötud aga tööd! Et kõik me oma
elukorraldusega rahul oleksime, seda ei saa kunagi – kahjuks.
1. mail aga oleks töökäsi väga vaja Kellavere mäel. Seepärast
pöördun siin kõikide Moora küla elanike poole: kel vähegi võimalust ja tahtmist – tulge appi koristama! Võibolla saame siis
jaanipäeva koos pidada. Pole ju seda hulk aastaid ühiselt teha
saanud. Võtke kaasa hea tuju ja vastavalt võimalustele oma
töövahendid ja supikauss. Teeme koos kruusaaugu korda!
Teile aga, armsad vallaelanikud, soovin päikeselist kevadet ja
lootust ilusamale homsele!
Tiiu Nitsar

Kogunemine toimub kell 10 mäealusel
heinamaal.
2) Talgud Veneveres. Sinna oodatakse
talgulisi 100 inimese ringis. Kavas on
korrastada seltsimaja park, jõe- ja
järvekallas, matkarada, ehitada üles
väikemaja (WC) järve äärde. Talgujuhiks on siin Kristel Oja, kelle kontakttelef on 538 1441 ja e-posti aadress
ojakristel@hotmail.com. Kogunemine on kell 10 seltsimaja juures.
3) Muuga mõisapargi korrastamine.
Oodatakse talgulisi 70 ringis. Pargi korrastamisele on oodatud on koolilapsed
ja nende vanemad. Talgutöödeks on
pargi ja selle ümbruse koristamine, riisumine, prahi põletamine. Kaas võtta
kindad, rehad. Talgulistele pakutakse
sooja suppi. Talgujuhiks on Urve Vahula, kellega saab kontakti tel 5341 6860
või e-posti aadressil urve.vahula@
mail.ee. Kogunemine on mõisa juures
kell 9.
4) Paasvere rahvas ootab talgulisi
Paasvere pargi korrastustöödele. Va-

jalik inimeste arv on 50 ringis. Koos
korrastatakse park, taastatakse vanad
kiviaiad. Koristatakse mõisa kelder.
Kaasa võtta töökindad, rehad, labidad. Talgulistele pakutakse sooja suppi. Talgujuhiks on Asta Maurus, kelle
kontakttelefon on 526 1797 ja e-post
KRISTJAN.MAURUS@gmail.com. Kogunetakse pargis kell 10:00
Kõikide talgutega saab tutvuda aadressil www.teemeara.ee. Sellel lehel
saab ka registreeruda talgutele. Tuleb
ainult välja valida talgu korraldamise
koht. Kui pole võimalust registreeruda
või jääte hiljaks, siis tulge lihtsalt kohale oma töövahenditega. Kaasa võtta
hea tuju ja soov muuta Laekvere vald
veelgi ilusamaks. JÕUDU TÖÖLE !!!
Irina Kuhlbach
maakorraldaja
tel. 322 2377
irina@laekvere.ee
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Laekvere vald
sai täisealiseks
Aprillikuu 9-ndal päeval sai Laekvere
vald 18 aastaseks. Nagu ütlesid siin
vallaametnikud – on aeg kiirelt möödunud. Kaheksateist aastat tagasi oli
vallas 2205 elanikku. Hetkel on valda
sissekirjutatud 1732 inimest.
Allpool väikesed meenutused valla
esimestest aastatest. Kõnelevad vallaametnikud:
Raili Laanemets– raamatupidaja
ametit pidanud valla algusest
Margit Halop– töötas kuni 2006. aasta
novembrini vallasekterärina
Kersti Altpere– pearaamatupidaja valla algusest
Helve Soon– 1994. aasta veebruarist
raamatupidaja
Anu Alliksoo– sekretäri tööd teinud
1994. aasta septembrist

Raili
tööd:“
Helve: „ Eearve oli siis kuskil 3 miljonit
krooni. Põhiline rahadega arveldamine käis sulas. Vaid asutustega arveldasime ülekannetega. Kolme raamatupidaja peale saime lõpuks ühe arvuti.“
Kersti: „ Praeguses vallavanema kabinetis asus hoiupank. Marju kabinetis
aga sidejaoskond. Volikogu saalis asus
siis teeninduspunkt ja juuksur. Sügisel
1992 võeti tööle maakorraldajateks
Eerik Lumiste, pärast ka Vaimar Abel
Raili: „1991. aasta kevadel kolisime osalise tööajaga. Nemad said toa eskülanõukogu majast praegusesse ma- imesel korrusel, kus hetkel on apteek.“
jja. Varem oli siin Laekvere kolhoosi
kontor. Mäletan, et Margitiga pesime
armatuure. Meie kolimiseks remonti
majas ei tehtud.“
Margit: „Valla staatuse saamisel
9. aprillil 1992. aastal mingeid erilisi muutusi kohe meie töös ei olnud.
Lääne-Viru maakond täitis juba varem
eksperimendi korras valla ülesandeid.
Seepärast me ei kiirustanud väga ja
Helve
saime valla nime viimaste seas“.
Raili (naerdes): „Suurem ja kõige parem muutus vallamajja kolides oli see,
et enam ei pidanud õue vetsu minema.“
Helve: „Aga trepist üles tulles oli kohe
näha, kui keegi kempsus oli, sest ukse
alune oli lahti.“
Margit (itsitab): „Ma püüdsin vetsus olles korralikult jalad koos hoida
ja hästi seina ääres istuda, sest juba
jalanõude järgi sai aru, kes parasjagu
Kersti
Kersti: „Eelnevalt olid valla alluvusse potil on.“
üle tulnud Laekvere ambulatoorium ja Raili: „Mina olen selle 18 aasta jookraamatukogud. Seejärel kultuurimaja sul siin vanemaks ja targemaks muuja koolid. Samuti lasteaiad Laekveres, tunud (naerab jälle). Seda võin küll
Rahklas ja Veneveres. Seoses sellega öelda. Kui oli vaja kaaskirja trükkida,
tekkis meil raamatupidamises palju siis mäletan, et pidin ühte paberit 8

Margit
korda ringi tegema, enne kui õige ja
korraliku sain. Olin ju varem 20 aastat
Laekvere söökla juhataja olnud ning
vaid supipotte näinud. Trükimasinaga
töötamine oli täiesti uus kogemus.“
Margit: „Trükimasin oli algul igavene
vana. Pidi klahve kõvasti lööma ja siis
jäi mingi klahv kinni kogu aeg. Lõpuks
oli automaatselt käe sees, kuidas klahvi lahti lükata. Sotsiaalkonsultant sai
vist esimese arvuti mingitest erivahenditest.“
Anu: „Mina tulin asjaajaja - masinakirjutajaks. Tegelesin ka sõjaväearvestusega, üüride arvestamisega. Ülekannete jaoks trükkisin blankette
läbi kopeeri. Aitasin inimestel passi
saamiseks pabereid ajada. Vallavalitsuse otsused ja korraldused tegin
trükimasinaga. Hiljem oli sekretäriga
ühine arvuti.“
Helve: „Võin öelda, et minu tööle tulles
oli sama seis kui praegu. Ülekanneteks
raha ei jätkunud. Õigetelt kontodelt
raha kanda ei olnud võimalik. Keeruline aeg oli.“
Mälestusi pani kirja
Tiiu Nitsar

Anu
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VALLAVALITSUSES
13. aprilli istungil:
1. Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks Salutaguse külas Küttise
kinnistu omanik Silvi Baronov, kes alaliselt kinnistul ei ela.
2. Muudeti olmejäätmete mahuti
tühjendussagedust kahe korra peale
aastas Lehte Kägu kinnistul Sirevere
külas ja Mati Taali kinnistul Rohu külas,
kuna aastaringselt majades ei elata.
3. Esitati koos tehtud paranduste ja
täiendustega vallavolikogule eelnõu,
mis muudab alalise eluruumi kulude
piirmäärasid
toimetulekutoetuse
saamiseks.
* hooldustasu (üür) 10 krooni normpinna ruutmeetri kohta;
* kütuse (puit, brikett, kivisüsi) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides 01. septembrist kuni 30. aprillini - 22 krooni
eluruumi köetava normpinna 1 m2
kohta kuus.
* tarbitud elektrienergia maksumus
– kuni 250 krooni üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 100 krooni iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
* tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 100 krooni üheliikmelise
pere kohta kuus ning 75 krooni iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi
esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa.
1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (ühe
ballooni netokaal kuni 21 kg) aastas, 3
ja enam elaniku kohta kuni 4 ballooni
(ühe ballooni netokaal kuni 21 kg) aastas.
* maamaksukuluks on elamualune
pind kuni 2 krooni 1 m2 kohta kuus.
* hoonekindlustuse kuluks on ainult
konkreetsele kasutatavale alalisele
eluruumile arvestatud kulud kuni 2
krooni 1m2 kohta kuus.
* tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus – kuni 100 krooni
üheliikmelise pere kohta kuus ning
kuni 100 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.

4. Kvalifitseeriti lihtmenetlusega riigihanke“ Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise
projekteerimine“
järgmised tähtaegselt esitatud pakkumused:
AS Infragate Eesti; OÜ
Alkranel; OÜ Kagumerk; AS Pöyry Entec.
Tunnistati vastavaks lihtmenetlusega
riigihanke“ Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine“ raames
järgnevad pakkumused: AS Infragate
Eesti; OÜ Alkranel;OÜ Kagumerk; AS
Pöyry Entec.
Tunnistati lihtmenetlusega riigihanke
“Muuga küla kanalisatsioonitrasside
ja reoveepuhasti rekonstrueerimise
projekteerimine“ edukaks pakkujaks
Alkranel OÜ pakkumus summas 213
600 krooni vastavalt hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumitele kui soodsaima hinnaga pakkumus.
5. Anti korraldus sõlmida Laekvere
valla projektile „Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti
rekonstrueerimise projekteerimine“
töövõtuleping OÜ-ga Alkranel. Valla
nimel on volitatud lepingut sõlmima
vallavanem Aarne Laas.
6. Kinnitati soojusenergia müügilepingu vorm soojusenergia ostmiseks
Muuga Põhikoolile Sõlmiti Laekvere
vallale kuuluva Muuga mõisa soojusenergiaga varustamiseks 10 järgnevaks aastaks soojusenergia ostu-müügi leping AS-ga Pelletiküte.
7. Informatsioonina kõneldi lasteaia
renoveerimise riigihangetest.
22. aprilli istungil:
1. Kinnitati ametikohtade loetelu,
mida täitev ametnik on pädev Laekvere Vallavalitsuse nimel tegema
väärteomenetluses
kohtuvälise
menetlejana.
2. Määrati toimetulekutoetus aprillis
2010 kogusummas 46 074 krooni 29le isikule.
3. Määrati toetus ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks kahele
valla elanikule.
4. Määrati hooldajatoetus ühele valla

elanikule puudega lapse hooldamise
eest 300 krooni kuus alates 01.05.2010
kuni 31.01.2012.
5. Esitati Pärnu Maakohtu Haapsalu
kohtumajale maksekäsu kiirmenetluse
avaldus võlgade sissenõudmiseks
seitsmelt Laekvere valla inimeselt.
6. Kiideti heaks Heljo Ehand`i poolt
Laekvere vallas Muuga külas Papli
maaüksusele rajatud puurkaevu projekti aruanne koos täitmise eelarvega
summas 38 000 krooni.
7. Loeti Laekvere vallas korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks Kaido Priisalu Salutaguse külast Risttee ja Tõnu
kinnistult; Aivo Altermann Kaasiksaare
külast Sooserva kinnistult ja Ago Kasemets Venevere külast Jaanirahva Talu
kinnistult. Nendes majapidamistes ei
elata aastaringselt.
8. Väljastati kasutusload MTÜ Laekvere
Jahimeeste Ühingu ehitisele “Lasketiiru olme -ja õppehoone“, asukohaga
Lasketiiru maaüksus Arukse külas ja
Heljo Ehandi ehitisele puurkaev riikliku katastri nr 25949 Papli maaüksus
(katastritunnus 38101:002:0068) Muuga küla Laekvere vald.
9. Tunnistati riigihanke „Laekvere
lasteaed-päevakeskuse renoveerimine“ pakkuja Eviko AS esitatud pakkujate/ühispakkujate kvalifitseerimise
tingimustele mittevastavaks, kuna
tema tehniline ja kutsealane pädevus ei vastanud esitatud kvalifitseerimise tingimustele.. Kvalifitseerimise
tingimustele vastavaks tunnistati järgmised tähtaegselt pakkumuse esitanud pakkujad: 1. Eventus Ehitus OÜ;
2. Esmar Ehitus AS; 3. ühispakkuja
Elinord Ehitus OÜ / Facio Ehituse AS;
4. ühispakkuja Jaagor Grupp OÜ / EKT
Ehitus OÜ; 5. ühispakkuja OTO Ehitus
OÜ / Näpi Ehitus OÜ; 6. ühispakkuja
Kose Ehitus AS / Haapsalu Restauraator OÜ; 7. ühispakkuja Merko Ehitus
AS / Merko Infra AS / Merko Tartu AS.
10. Kvalifitseeriti avatud hankemenetlusega riigihanke “Laekvere aleviku
veevarustus-ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektijuhtimisteenus järgmised tähtaegselt
esitatud pakkumused: AS Infragate
Eesti, Vealeidja OÜ, OÜ Keskkonnapro-
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jekt, OÜ EL Konsult.
Tunnistati
vastavaks
avatud
hankemenetlusega riigihanke “Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
projektijuhtimisteenus“raames OÜ EL
Konsult pakkumus.
Samas tunnistati mitteedukaks kõik
pakkumused ja lükati tagasi OÜ EL
Konsult vastavaks tunnistatud pakkumine, sest pakkumus ületab oluliselt
hankelepingu eeldatavat maksumust

Raamatukoguöö
Muugas
No kas midagi targemat
tõesti teha ei ole? Selline oli vanemate inimeste
kommentaar enne üritust.
Jess!!! Ööseks raamatukogusse! – nii kõlas aga laste
suust, kui ürituse idee koolis
välja käisime.
Ja nii saigi selline omamoodi
üritus ette võetud. Kuigi samalaadseid öid on ennegi
üle vabariigi toimunud, siis
millegipärast
sattusime
ajakirjanduse
teravdatud
tähelepanu alla ning koos
meiega veetsid osa õhtust
ajakirjanikud Õhtulehest ja
terve öö ka ajakirjanik Virumaa Teatajast.

ja hankija ei leia täiendavaid vahendeid hanke elluviimiseks.
Otsustati kuulutada välja uus riigihange Laekvere aleviku veevarustus-ja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise projektijuhtimisteenuse osutamiseks edasilükkava
tingimusega, kui kõigi pakkumuste
vastavaks tunnistamist ja tagasilükkamist ei ole 5. maiks vaidlustatud.
11.
Nõustuti Kaasiksaare külas
40,20 ha suuruse katastriüksuse jaga-

Aga mis me siis tegime sel
õhtul ja ööl raamatukogus ?
Loomulikult
lugesime
raamatuid,
nuputasime,
mängisime erinevaid lauamänge, tegime käpiknukuteatrit ja vaatasime filme.
Lapsed meisterdasid reklaamplakateid raamatutele,
mida nad teistelgi soovitavad lugeda. Enamus lapsi
ikka magas ka osa ööst. Aga
paar tugevamat pidas vastu
peaaegu hommikuni. Seltsi
köögist üle maja leviv pannkoogilõhn äratas lapsed juba
varakult ja nii jäi peale sööki
aega veel omale koolivaheajaks raamat kojulugemiseks
kaasa otsida.
Aitäh lapsevanematele, kes
lapsed ööseks ürituse korraldajate hoole alla usal-

Laekvere lasteaed
on 30. aastane

14. aprillil 1980. aastal sai
Laekvere uhiuus lastepäevakodu
oma esimesed lapsed. Tänaseks päevaks on jäänud õpetajatena (algul
kasvatajad) tööle Elvi Vilba ja Ljudmilla Larionov.
“Kui lapsed aprillis majja tulid, oli
neid kokku nelja rühma jagu. Juhatajaks oli Elsa Liiv. Olime tööl poole
kaheksast hommikul õhtul poole
8-ni” kõneles Elvi. “Kohe varsti aga
oli rühmi kuus. Igas rühmas 24 last.
Ja siis olid ka veel öörühmad,” rääkis

misega kolmeks eraldi maaomandiks:
Arula katastriüksus (pindala 9,49
ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
Jõeääre katastriüksus (pindala 2 113
m², sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Kaasiksaare küla, Tõnupere
katastriüksus (pindala 30,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht
Kaasiksaare küla.
12.
Reservfondist eraldati 10 000
krooni põlengus kannatada saanud
pere toetuseks.

dasid ning olid valmis lapsi nii õhtul kui hommikul Muuka
ja koju tagasi sõidutama.
Laste ühine arvamus kõlas, et oli lahe ja vahva. Korraldajate meelest oli ka väga tore koos lastega raamatukogus
ööd veeta.
Maarika Lausvee
Muuga raamatukogu juhataja

Ljudmilla.
Ljudmilla meenutas veel, kuidas
öörühma lapsed igatsesid nii väga
õhtuti koju. Mõni laps nägi aknast,
kuidas ema koju läks aga laps jäeti
ikkagi ööseks. “Hiljem oli juba sunduslik, et kolmapäeval viidi öölapsed
koju,” tuletas Elvi vanu asju meelde.
“Lapsed oli avatumad ja rääkisid
oma peredest palju. Ka mängud
olid teistsugused kui praegu. Mängiti “laudamänge” ja kodu. Nüüd on
laste mängud teised;” kõneles Ljudmilla.
Veel kõnelesid õpetajad, et
nende 30-ne aasta jooksul on olnud

majal kokku 7 juhatajat. Ka Ljudmilla
ise on juhataja kohusetäitja ametis
töötanud. Erinevaid ametikohti on
nende aastate jooksul lasteaias olnud ikka paarikümne ringis. “Kõik
tööks vajalikud materjalid ja mängud
olid esimesest tööpäevast olemas.
Maja oli väga ilus,” meenutasid veel
Elvi ja Ljudmilla.
Nüüd ootavad aga õpetajad
peatselt algavat remonti, et naasta
peale kolmekümmet aasta taas kaunisse majja.
Külas käis
Tiiu Nitsar
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TÄHELEPANU!

Kogumisringi viib läbi AS RAGN SELLS kes on ida-piirkonna müügikonsultant.
ja see on mõeldud elanikonnale!!!
Tel: 337 4924 e-post: siim.rammar@
ragnsells.ee
Laekvere vallas toimub 8. mail käesolFirmadel
ja
FIE-del,
kes
soovivad
jäätGSM: 5340 1015
eval aastal elanikkonnalt ohtlike jäätmete, kodumasinate ja elektroonika meid kogumisauto peale anda, võtta Fax: 337 4921
eelnevalt ühendust Siim Rämmariga,
seadmete kogumisreid.
Kogumisauto peatub:
11.
Sõiduautode rehvid
9.00 – 9.15 Venevere endise kaupluse juures
Ära antavad kodumasinad ja elektroonikaseadmed pea9.25 – 9.45 Paasvere endise kaupluse juures
vad olema terved s.t. lammutamata.
10.00 – 10.20 Muuga kaupluse juures
Jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras.
10.35 – 10.50 Rajaküla endise karjalauda juures
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla (st mitte tuua
11.05 – 11.25 Rahkla endise kaupluse juures
oma jäätmeid nt eelmisel päeval kogumisautoseisukohta
11.30 – 11.45 Rohu endise kaupluse juures
valmis)
12.05 – 12.20 Moora küla ühepereelamute ”Ants” juures
Selliseid jäätmeid ei tohi visata tavalisse prügikasti ega
12.25 – 13.00 Laekvere vallamaja juures
jätta vedelema. Need tuleb kokku koguda, et neid seejärel
spetsiaalselt töödelda.
Vastu võetakse järgmisi ohtlike jäätmeid
1.
Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja –pa- Ohtlikke jäätmeid ära andes on kasulik teada:
kendid.
•Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi segada ei omavahel
2.
Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, nende pa- ega ka teiste jäätmete või ainetega.
kendid ning nende ainetega määrdunud töövahendid.
•Ohtlike jäätmete hoidmiseks ja transpordiks on parimad
3.
Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende nende toodete originaalpakendid.
pakendid.
•Kui te ei ole kindel, kas tegemist on ohtliku jäätmega või
4.
Vanad akud
mitte, tooge see kogumisautosse.
5.
Olmekeemiajäätmeted
•Tooge kindlasti oma majapidamistes tekkivad ja sinna
6.
Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja far- kogunenud ohtlikud jäätmed, elektoonikaseadmed ning
maatsiatooted.
sõiduautode rehvid kogumisautosse!
7.
Elavhõbe
8.
Päevavalguslambid.
Lugupidamisega
9.
Patareid.
Andrus Läll
10.
Televiisorid, külmkapid, pesumasinad, pliidid, ar- Majandusosakonna juhataja
vutid, tolmuimejad ja muud kodumajapidamises kasutus- Tel. 322 2374, 504 6009
es olnud elektoonikaseadmed.
e-mail:andrus.lall@laekvere.ee

2. aprillil toimus Munadepüha korvpalliturniir
Osales 8 võistkonda, kes loositi 2 alagruppi. A alagrupp mängis Muuga spordihoones, B alagrupp Simuna spordihoones.
Alagruppidest pääsesid edasi Avinurme,
Määri, Artiston ja Roela-Vinni. Finaalid,
mis olid väga tasavägised, peeti Muugas.
Määri võitles end kolmanda koha mängule vaid 1-punktise eduga, kus võitis Vinni-Roelat juba 10 punktiga. Finaalis olid
vastamisi Avinurme ja Artiston. Artiston,
kes oli kohale toonud maakonna korvpalli
meistrivõistlused võitnud Ivaxi meeskonna 3 mängumeest, kohtas finaalis tulist
vastupanu Avinurme meeskonna poolt.
Pikka aega oli Artiston ka tagaajaja rollis
kuid lõpuvile kõlades näitas tabloo 29 : 28
võitu siiski Artistonile.
Võitjad said pärjatud karikatega, milledeks
olid emu munad. Kuna need on juba lood-

uslikult ilusad rohelised, ei pidanud neid
ka värvima.
Tore, et turniir on leidnud kindla koha kohalike kossumeeste mängugraafikus, kes
ei pea paljuks puhkepäeval 6 tundi korvpallile pühendada.

Põldmaa, Alo Põldmaa
Avinurme
Rainer Amor, Reigo Amor, Henry Rohi,
Kristjan Palm, Kardo Smoljar, Taago Pikas,
Kaspar Põldmaa

Osalejad:

Laekvere
Tenno Tampere, Toomas Treial, Tarvo Tampere, Raivo Villers, Tõnis Klaasmägi, Aarne
Laas, Mati Lepp

Vinni-Roela
Kaspar Veskus, Siim Hunt, Martin Alavere,
Gert Kaljusalu, Timo Isotam, Carloz Boozer, Henri Riivits

Rakke
Mart Hahndorf, Ergo Sildmets, Raigo Birnbaum, Veiko Kabral, Sander Kahm, Hendrik Tamp, Sven Kruustok

Määri
Rainek Raudla, Madis Sillamaa, Viljar Sillamaa, Rauno Lett, Marko Piho, Vitali
Tšarikov, Arnold Saage

Türbel
Margus Olvi, Kristjan Kraav, Jürgen Kraav,
Taimar Vestenberg, Martin Õunapuu,
Mikk Värraval

Muuga
Artiston
Kristjan Hiire, Sigmar Kadastik, Helari Rando Kristmann, ts, Tõnis Kaasik, Silvar
Stroo, Ain Trakman, Tiit Reitel, Henri Abel
Sirelpuu, Karlis Karm, Gustav
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Kutse talgutele
Kutsume inimesi Kellavere vana
karjääri ümbruse korrastamise talgutele. Kellavere puhkeala on käivituv projekt, millega on juba algust
tehtud. Eesmärgiks on luua puhkeala
sportimiseks, vaba aja
veetmiseks, turismi sihtkohaks ja üri-
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tuste korraldamiseks. Planeeritud on
ka vaatetorni püstitamine.
1. mail saame algust teha ühe reaalse
tööga - rajal üksikute puude langetamise ja lepa- ja sarapuuvõsa eemaldamisega. Vanas kruusaaugus
prahi põletamise ja kruusaaugu kallaste sinna kukkunud puudest puhastamisega.

Tuleohtlikul ajal on kulu põletamine keelatud!
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad 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
Virumaal kokku 645 metsa/maastikupõlengut, neist 566 Ida- Virumaal
ja 79 Lääne-Virumaal. Kulupõlengu
tagajärjel süttis Ida-Virus üheksa aiamajakest, Lääne-Virus sai kulu põletamise tõttu kahjustada kaks kõrvalhoonet.
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- putukad, konnad, sisalikud,
aga ka pisiimetajad.
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 metsatulekahju korral algatatakse kriminaalmenetlus.
Tuleohtlikul ajal korraldab
päästekeskus koostöös politsei ja keskkonnainspektsiooniga kontrollreide.
Päästekeskuse hinnangul on
parim lahendus, kui maaomanik suudab oma maad niimoodi hooldada
ja harida, et ohtlik kulupõletamine ei
oleks üks tema kevadtöödest.

Kõigil, kes soovivad talgutel osaleda,
palun kindlasti ühendust võtta telefonil 5113577 või ennast kirja panna
www.teemeara.ee lehel. Nii oskame
töid planeerida ja kokatüdrukutele
teada anda supipaja suurus.
Vaimar Abel

Elanikele teadmiseks olulisemad abija infonumbrid

Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112
Päästeala infotelefon 1524
Politsei 110 (juhtimiskeskus)
Perearsti nõuandetelefon 1220
Mürgistusteabeliin 16662
Lasteabi nõuandetelefon 116111
Uimastinõustamistelefon 1707
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127,
Keskkonnainspektsioon 1313
Eesti Energia rikketelefon 1343
Maanteeinfokeskus 1510
Lõkke tegemisel tuleb järgida tuleohu- Lukuabi ja puksiirabi 1880 - 24 h
tusnõudeid ja kohalike omavalitsuste tasuline teenus
õigusakte
Igakevadine probleem on ka prahi Päästeasutused tule tegemiseks lube
ning okste põletamine lõkkes, mis võib ei väljasta
tuleohutusnõudeid eirates põhjustada Häirekeskuse (tel 112) või mõne muu
ohtu hoonetele ja metsale. Samuti päästeasutuse teavitamine või loa
võib lõkkest alguse saada kulupõleng, küsimine ei anna õigust tuleohtlikul
mis levib soodsa tuule korral väga ki- ajal kulu- ja/või prahipõletamiseks.
iresti ning vahel ka mitmes suunas, ki- Samuti koormab selline teavitamine
põhjendamatult häirekeskuse telefoniresti kontrolli alt väljudes.
Kui kohaliku omavalitsuse iliine ja töötajaid, kes tegelevad õnneheakorraeeskirjades toodud sätted tusteadete vastuvõtmise ja abi saatseda lubavad, siis võib lõket teha vaid misega sündmuskohale.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub
oma maja krundi piires juhul, kui kõik
tuleohutusnõuded on täidetud. Väljas- kõiki inimesi üles käituma ohuteadpool oma krundi piire tohib lõket teha likult ja järgima tuleohutusnõudeid,
ainult maaomaniku poolt eelnevalt samuti palume lapsevanematel rääkette valmistatud ja tähistatud lõkke- ida lastele tikkudega mängimise ohtudest.    Päästealaga seotud küsimusplatsil, näiteks RMK lõkkekohtades.
Enne tule süütamist veen- tele vastuste saamiseks võib helistada
du, et tekkiv suits ei segaks liiklust ööpäevaringselt töötavale infotelefonega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et ile 1524.
häiritud kaaskodanikud võivad hinnata ohtu valesti ning teatada sellest Maario Kupp,
häirekeskusesse ja päästekorraldaja Ida-Eesti Päästekeskuse menetlusbüroo juhataja
saadab välja päästeautod.
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Lahkus laulu “Laekvere mänd” autor Heldur Jõgioja.
Alles see oli kui kohtusime ja nüüd see
juhtuski..
Tundsin juba siis, et midagi on teisiti.
Pikk kohtumine meie Rahvaõpistu rahvaga oli talle väsitav. Aga ta ise tahtis
seda väga! Olla meie seas! Olime tuttavad üle kolmekümne aasta - ikka
muusika kaudu. Algul “Suveniiriga”,
hiljem teiste noorte artistidega, kellest tema kaasabil Tähed said. Temata
poleks meil ju Toomas Annitki, kelle
ta sõnaotseses mõttes traktori roolist
lavale tõi ja kes nüüd kuldplaate
nopib. Heldur oma tagasihoidlikuses
jäi tahaplaanile!
Teadsin ka tema terviseprobleemidest,
kuigi ta sellest ise ei armastanud rääkida. Aasta tagasi tehti tal südame operatsioon ja juba varsti saatis ta maili, et
kõik on hästi. Samas muretses ta minu
seljavalu pärast ja hankis karbitäie
leevendavaid Venemaa looduslikke
salve mulle, et mu selg paraneks.
Nii sooja südamega inimene oli ta!
Ta oleks võinud aidata ka võhivõõrast
- kui see oleks abi vajanud ja tema
oleks saanud seda teha. Tema muusikuteel ma ei peatu. Teist HELDUR
JÕGIOJA meil ei tule! Tema looming
võis paljudele ka mitte meeldida aga
ükskõikseks ei jätnud see kedagi.
Ma olen õnnelik, et koos minu tulekuga Laekverre sai Heldur Jõgioja ka
siinsele rahvale lähedaseks inimeseks.
Me kohtusime siin mitmeid kordi,
koos meie Rahvaõpistu inimestega
sündis laul “Laekvere mänd”, mille
on meie memmede ansambel ka au-

tori klaverisaatel rahvamaja laval ette
kandnud. Heldur mängis sisse mitmed signatuurid rahvamaja ürituste
alustamiseks. Tema estraade esitasid
meie külateater “Eedi”näitlejad selle
hooaja kontserditel. Tema muusika on
kõlanud taustana ka mitmes külateatri
etendustes.
Aga viimasel kohtumisel ta muusikast
ei rääkinud. Rääkis hoopis Austraaliast. Ja kui ma küsisin, kuidas laulude
kirjutamisega on, vastas ta: “Ei sellest
lahti saa, täna ööselgi kirjutasin ühe!”
Ja meie viimane kallistus lahkumisel see oli teistsugune, pikem ja tugevam.
Ning ta ei lehvitanud ära minnes, varem tegi seda alati!
Kui ma järgmisel päeval meili saatsin

ja küsisin, kas tervisega on pahasti,
vastas ta vaid: “Ei, kiire on. Kaika Laine
V osa peab kohe trükki minema, teen
viimaseid parandusi.”
Meie kohtumisel kinkis ta kaks Austraaliast toodud pilti - üks on rahvamajas minu tööruumi seinal ja teise pildi,
mis ta mulle isiklikult kinkis, riputasin
kodu seinale. Mul on lugematul hulgal
CD-sid ja muusikat, raamatuid ja tekste. Need jäävad! Aga juurde tulemas
pole enam midagi!
Targa ja harukordselt hea inimese
elutee jõudis lõpule.....
Kurbusega südames
Õilme Lainesaar

Pilt tehtud Heldurist 28. märtsil 2010 Laekvere Rahva Majas /M. Sarnet/

Laekvere Rahva Maja maikuu üritused
7. mail kell 18 Laekvere kooli kevadpidu
8. mail kell 19 Laekvere Külateatri “Eedi” proovietendus Õ. Lainesaare, O. Antoni 		
“Külarapsoodia”
		
Sissepääs tasuta.
15. -16. mail noorte ohutusalase ringi kevadlaager koos kaitseliiduga.
28. maist - 30. maini XI Laekvere Valla päevad

8. mail kell 19 Laekvere Rahva Majas külateater
“Eedi” proovietendus Õ. Lainesaare, O. Antoni

“Külarapsoodia”
Jant kahes vaatuses.
Mängivad : Eha Nurm, Rein Talvis, Vaike Kivisep,
Ülo Liivak, Vaike Aul, Aarne Laas, Andres Nurm,
Tiiu Nitsar, Maimu Villa, Maie Ehlvest, Anne Ehlvest, Sten Randmaa.
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XI Laekvere Valla päevade kava 28. - 30. mail
28. mail Venevere Veepidu.
kell 15
kell 15.15
kell 16
kell 16
kell 16.45
kell 17.00.
kell 17.45
kell 18.00
kell 18.45
kell 19.15
kell 20.00
kell 21.00

päeva avamine. Päeva juht Margus Abel.
Laat alustab tööd.
Võistluste ettevalmistamine.
Lastele batuut ja näomaalingud.
Kümblustünn ootab mõnulejaid.
algavad võistlused.
(teatevõistluse meeskonnas 4 inimest; kanuu slaalom 2 inimest; jäätunud särgi selga
panemine 1 inimene; sõelaga järvest veekand mine 1 inimene)
Võitjate autasustamine
Avinurme Päästekomando (koolitus uppuja päästmisest)
Võistluste ettevalmistamine.
Isetehtud veesõidukite võistlus.
Võitjate autasutamine.
Ümber Venevere Paisjärve jooks.
Võitjate autasustamine.
Järve ääres ürituse lõpetamine. Peorahvas
kolib Venevere parki.
Tantsuõhtu ansambliga VANKER.
Vahepalad Margus Abelilt.

29. mai XII Muuga mõisa päev
kell 16
kell 17
kell 18
kell 19

kell 21

Laekvere vallas sündinud lastele sünnimedalite kätte andmine.
Esineb näitleja Malle Pärn.
etendus “Tuul las tulla” Ülle Lichtfeldt ja teater “Tuuleveski ning Ines Aru.
Rahvatantsutund.
Esinevad Muuga segarahvatantsurühm ja Laekvere naisrahvatantsurühm
vallavanema pidulik vastuvõtt gümnaasiumide, keskkoolide ja kutseõppeasutuste- ja
tehnikumide lõpetajatele.
Kallid lõpetajad, ootame teid kõiki kohale!
Noorte kontsert.
Ttantsuõhtu ansambliga Anmatino
Vahepalad mustlastantsurühmalt “Flamante”

Pääse 50 krooni

30. mai
kell 10
kell 11.30
kell 13
                  
kell 15
Pääse 25 krooni

Rahva Maja juurest Laekvere parki Põnnide Paraad.
Paraadi juhib Margo Hussar.
Lastele ja vanematele mängud pargis.
Laekvere Rahva Majas 2010. aasta tegusama vanaema ja tegusama vanaisa valimine.
Võtjatele ööpäevane pakett Sagadi mõisas.
NB! Veel 5. maini  saab esitada kandidaate.
Kiirustage!
Rahva Majas ans. “Seelikukütid” kontsert.
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Armsad valla elanikud!
Heakorrakonkursi reglemendi eesmärk on Laekvere vallas
üldise heakorra taseme tõstmine, kodukaunistamise idee
propageerimine, valla üldilme parandamine ja maaelu
väärtustamine.

Meie koduaiad muutuvad aina kaunimaks. Et seda
vaeva ja ka hoolt teie aia üle veidike tunnustada,
tahab vallavalitsuse heakorrakomisjon jällegi kaunimaid koduaedu vaatama tulla ja neid autasustada.
nadest aedadest meie vallas.
aadressil:
laekvere@laekvere.ee kuni 05. juulini 2010
Ootame teie kõnesid ja teateid! Ärge olge tagasihoidlikud,
leidkem tunnustust vajavaid kodusid!
INFOKS!
(1) Heakorrakonkurss korraldatakse üks kord kahe aasta
jooksul.
Eelmisel aastal konkurssi ei toimunud, sellel aastal tahaks
selle ikka läbi viia.
Konkurss toimub üldjuhul neljas grupis:

Õnne pisipojale,
õnne isa-emale!
Doris
Aasumetsa
ja
Ilja
Dmitrovski perre Rajakülas sündis
7. aprillil 2010 poeg RUUBEN JAKOB
Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...
Salme – Loreida Roos
Laekverest
15.02.1915 – 13.04.2010

Komisjonil on õigus jooksva töö käigus muuta gruppe.
(asukoht, omanik või valdaja)
komisjoni poolt väljakuulutatud ajaks vallakantseleisse.

nõusolekut.
Hindamise alused ja tulemus
(1) Hindamise aluseks on:
1) üldmulje;
2) prügimajanduse korraldatus;
3) haljastus ja kujundus (lilled, hekid, murud, puud jms);
4) tarbeaia puhtus;
5) krundi piir ja ümbrus;
6) riigilipu heiskamise koha olemasolu.
(2) Hindamisel kasutatakse 10-palli süsteemi, kus iga
komisjoni liige hindab eraldi kõiki
kriteeriume ning seejärel tulemused arvutatakse

APRILLI SÜNNIPÄEVAD
Palju tervist, palju jõudu
eluteel veel tasast sõudu!
70

EEVI KRISTMANN
HELLE LEHTMETS

04.04.1940
18.04.1940

Paasvere
Laekvere

75

HELJE MÜÜRISEPP
ELVI SINIORG
SAIMI UIBO

15.04.1935
07.04.1935
29.04.1935

Moora
Rahkla
Sirevere

80

LAINE KRUUSOJA

08.04.1930

Paasvere

82

AUGUST VESKILT

20.04.1928

Muuga

85

HELGI KUUSK
SELMA-JOHANNA OJA
MARET PARTVEI
ILSE MÄNDMETS

06.04.1925
06.04.1925
07.04.1925
24.04.1925

Laekvere
Venevere
Laekvere
Paasvere

86

SELMA-ALIISE REIMANN

09.04.1924

Paasvere

87

HELGA-ELFRIEDE ALTERMANN 09.04.1923
ELLI REINLO
06.04.1923

Venevere
Rahkla

89

HELENE-MARIE TANNEBERG 14.04.1921

Muuga

Info!
Valda sündis 2010 aasta I kvartalis 5 last, neist 4
poissi ja 1 tüdruk.
Surnud on 9 vallakodanikku, neist 5 meest ja 4
naist.
Valda saabus elama 13 inimest, neist mehi 8 ja
naisi 5, linnadest tuli 3 inimest, 10 inimest erinevatest valdadest.
Vallast lahkus mujale elama 18 inimest, neist
mehi 10 ja naisi 8. Nendest 2 läks välismaale,
8 inimest linnadesse ning 8 erinevatesse val-

2) majapidamised hajaasustusalal;
3) korterelamud;

Õnnitleme kõiki aprillis sündinud vallaelanikke!
dadesse.
ELANIKE ARV 22. aprilli seisuga 1732.
Laekvere vallas on seisuga 31. märts töötuid 127 inimest.

LK 10
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12. mail kella 10 – 12 Rahva Majas uute riiete müük Kiviõlist
Vajan küttepuude
ülestöötajat Aruksel.
Info tel 511 1385

Müüa sümboolse tasu
eest narivoodi.
Tel 526 1797

Väike-Maarja Matusebüroo

Haua ja tuhastamismatused
Lahkunu transport 24 h
Külmik, kirstud, plaadid, leinasaal, pärjad
Väike-Maarja, Tamsalu mnt 1
Tel 326 1767, 505 1137

Müüa toidukartulit
„Anti“ ja „seakartulit“.
Hind kokkuleppel. Tel
5596 3215

Müüa lõhutuid küttepuid. Tel 5554 6093

Teade!
TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR “KOSSUÄSS ‘10” toimub 29. mai 2010 kell
11
LIIVAVÕRKPALLI TURNIIR “VOLLEÄSS ‘10” toimub 30. mai 2010 kell 10
loe lähemalt: www.laekvere.ee/sport/

Teade!

Korstnapühkija Aivar Needo puhastab Laekvere vallas eramajade
ja korterite küttekoldeid 3; 4; 5; 6. ja 7. mail!!

Laekvere raamatukogu on 1.
maist 17. maini töötaja puhkuse
tõttu suletud.

Registreerimine vallavalitsuse sekretäri juures tel 322 2370 või epostiga: laekvere@laekvere.ee

PUHKUSED VALLAMAJAS
* Vallasekretär Silvi Sirelpuu			
* Infospetsialist Tiiu Nitsar				
* Maakorraldaja Irina Kuhlbach			
* Majandusosakonna juhataja Andrus Läll
* Vanemraamatupidaja Helve Soon		
* Järelevalveinspektor				
* Koristaja Maimu Lepanurm			
* Raamatupidaja Raili Laanemets			
* Majahoidja Marika Vooder			
* Kommunaaltehnik Rein Talvis			

Laekvere vallavalitsus ostab 50 - 60
cm pikkuseid kvaliteetseid kuivi lehtpuu
küttepuid 40 m3 koos kohaletoimetamisega. Soovime 20 m3 juunikuus ja 20
m3 augustikuus.
Info tel 504 6009 Andrus Läll

Pakkuda lammutamiseks
palkhoone Laekvere alevikus Kesk
tn 17 a
Töötasuks lammutatav materjal.
Info tel 504 6009 Andrus Läll

3. mai – 16. mai
3. mai – 14. mai
10. mai – 21. mai
17. mai – 27. mai
24. mai – 30. mai
31. mai – 9. juuni
3. mai – 16. mai
17. mai – 24. mai
17. mai – 31. mai
19. mai – 28. mai

Meeldetuletus!
Alates 1. juunist k.a on veevarustuse ja
heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos
käibemaksuga järgnev: vesi - 18 kr/m3;
heitvesi - 14,4 kr/ m3

OÜ Laglepesa müüb endise
ehituspoe riiuleid. Hele puit.
150 kr/tk. Tel 526 3638 Jaana

Lp lapsevanem!
Kui soovite lapsele lasteaiakohta, palume tulla maikuu jooksul lasteaeda
avaldust kirjutama. Info tel 329 5370
Terje Arro
Laekvere Lasteaia juhataja

