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TASUTA

Toimetaja veerg
On seda talve ikka tänavu kõvasti.
Lumel pole otsa ega äärt. Ja veel tuleb
juurde. Enam pole isegi naljakas. Ja kui
ükskord see lumi sulama hakkab siis...
Soovitan juba praegu Laekvere A ja O
poest kummikud ära osta. Muidu on nagu
praegu küttepuudega, kuskilt pole saada
kuivi puid aga vaja oleks!
Õnneks saab see veebruar läbi. Laekvere Rahva Maja tähistas aastapäeva retrostiilis peoga. Kümme aastat tagasi oli
Telepäev. Meeldejäävad peod mõlemad,
vaid rahvast oli 10 aastat tagasi rohkem.
Ja veel. Kohe saavad suusarajad Kellavere mäele sisse aetud. Hoidke oma
suusad-kepid seniks terved, sest parimat
mäge lähikonnas pole. Tulge ja proovige,
kas suudate veel püsti jääda, kui mäest
alla tuhisete. Mina arvan, et ise sellega
toime ei tule. Aga eks ma vaata! Elame
näeme!
Kuna pikk külm talv on niigi tuju sandiks teinud, ei hakka ma siinkohal rääkima koondamistest ja inimeste olukorrast.
Näha on, et vallamajas käib sotsiaalkonsultandi ukse taga aina rohkem abivajajaid. Mis tulevik toob, ei oska keegi ennustada.
Soovin teile, armsad vallaelanikud,
kannatlikkust, mõistmist ja hoolivust!

Sula ilma ootama jäädes,
Tiiu Nitsar

Lumelinna aitab lastel ehitada Heli Habakuk

Õnne ema - isale, õnne pere lisale!

Toetame Sind õnnes – mures,
sul on jälle aasta juures.
Olgu lohutuseks seegi,
nooremaks ei saa meist keegi!
75 Iida Põder		
92 Line-Lisette Jõerand
85 Ilse Laas		
70 Urve Klaos		
60 Heino Kiremija
80 Antonina Vahtra
95 Salme-Loreida Roos
87 Pauline-Elfride Lõo
80 Loreida Leichter
81 Arnold Grauberg
70 Margarita Žuravljova
87 Ilse Altnurm		
65 Irma Altnurm

02. veebruar
07. veebruar
08. veebruar
09. veebruar
12. veebruar
13. veebruar
15. veebruar
19. veebruar
22. veebruar
22. veebruar
25. veebruar
26. veebruar
28. veebruar

Veneverest
Moorast
Muugast
Veneverest
Moorast
Veneverest
Laekverest
Vassiverest
Paasverest
Sireverest
Laekverest
Paasverest
Paasverest

Õnnitleme kõiki veebruaris sündinud valla elanikke!

Jaanika Valliste perre Muuga külas sündis 27. jaanuaril 2010
tütar GETTER.
Dyana ja Kalju Kubjase perre Rohu külas sündis 15. detsembril
2009 poeg KERT-PAUL.
Heili Laast ja Joel Pikhofi perre Muuga külas sündis 1. veebruaril 2010 poeg HENDRIK.
Meriliis Mältoni ja Tambet Palgi perre Venevere külas sündis
12. veebruaril 2010 tütar LAURA-LIISA.

Teade!
Laekvere Vallavalitsuse 4. veebruari k.a määrusega nr 1 on kinnitatud Laekvere valla haldusterritooriumil alates 1. juunist k.a
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos käibemaksuga järgnevalt:

vesi 18 kr/m3, heitvesi 14,4 kr/m3.
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Arupärimine

Vastus Enn Habakuke arupärimisele

(toodud vallavalitsusse
16. veebruaril 2010)

(Vastatud 17. veebruar 2010. a.)

„Lugedes „Virumaa Teatajat“, kus vallavanem teeb
teatavaks 1. juunist 2010
aastast kehtima hakkavad
uued vee- ja kanalisatsiooni
hinnad 1m3 kohta. Esiteks
mind paneb imestama, kust
võeti ligi 10 krooni 1m3
kohta selline hinnatõus,
kuna paljud inimesed ostavad poest joogivee. Teiseks,
vallavanema lubadus oli, et
enne ei tõsteta vee hinda,
kui vee kvaliteet pole paranenud. Kolmandaks, teie
ütluse järgi volikogus pidi
uuendama veetrassid ja paigaldama filtrid, siis järgnema
alles hinnatõus. Veetarbijad
tahavad nüüd teada, mille
eest nad maksma hakkavad
või oli see vallavanema valimiseelne lubadus ja lollitati
nõnda Laekvere valla elanikke. Kui hr Laas soovib vallale
lisaraha juurde saada, siis on
ka paljusid muid võimalusi,
kas või vallavalitsuse kulude
arvelt.
Paljude elanike soovil tegin
vallavanem A. Laasile sellise
arupärimise.
Lugupidamisega
E. Habakuk“

1,8 miljonit krooni. Kuigi esialgsed
investeeringud on plaanis katta lae„4. veebruaril 2010 võttis Laek- nuraha arvelt, ei tähenda see seda,
vere Vallavalitsus vastu määruse nr et teenusetarbijad ei peaks kohe
1 „Veevarustuse ja heitvee ärajuh- projektis osalema.
timise teenuse hinna kinnitamine“,
millega kehtestati Laekvere valla
Enn Habakuke teine küsimus:
haldusterritooriumil alates 01. juu- „Kas vallavanema lubadused veenist aastal veevarustuse ja heitvee hinda mitte enne rekonstrueeriärajuhtimise teenuse hind koos mist tõsta olid valimispropagankäibemaksuga järgnevalt: puhas da?“
joogivesi - 18 kr/m3, heitvesi - 14,4
Olen proovinud vältida tühjade
kr/m3.
valimislubaduste andmist, seega
valimispropagandaga siin tegemist
Enn Habakuke küsimus: „Kust ei ole. Oma plaanist veehinda mitte
selline hind?“
tõsta enne kui „kõik on valmis“, rääHinnatõusul on kaks komponenti. kisin ma volikogu istungil 3-5 aastat
Esiteks, alates 1. aprillist on Laekve- tagasi. Siis olid paljud asjaolud hoore vald vee- ja kanalisatsioonitee- pis teistsugused. Me plaanisime
nuse osas käibemaksukohuslane. vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
Seega 20% uuest hinnast tuleb rekonstrueerimist kõigis valla suuära kanda Maksu- ja Tolliametile. remates asulates korraga. Töös oli
Seni sellist kulu ei olnud. Teise osa ühine Lääne-Viru veemajandusprohinnatõusust moodustab projekti jekt. Omaosaluseks oli plaanitud
„Laekvere aleviku veevarustus-ja 15%, millest keskkonnaminister
kanalisatsioonisüsteemide rekonst- lubas omakorda anda 1/3. Seega
rueerimine“ omaosalus, kuna seni meie kulud oleksid olnud palju väikon hind olnud ainult kulupõhine. semad, kui praegu. Lisaksin siia veel
Siinkohal mõningad andmed pro- järgmised muutunud asjaolud.
jektist.
Valla eelarve on vähenenud 30
Projekti kogumaksumus 24,2 miljonilt 22 miljoni kroonini. Oleme
miljonit krooni. See summa jagu- algatanud eraldi projektid Muuga
neb 14,8 miljonit Euroopa Liidu kanalisatsioonitrasside- ja biopuabi nn Ühtekuuluvusfondi kaudu ja hasti rekonstrueerimiseks ning
9,4 miljonit krooni on omaosalus. Moora veetrasside rekonstrueeriOmaosalus jaguneb käibemaksuks miseks. Ka need projektid nõuavad
(ca 4 miljonit krooni) ja omafinant- omaosaluse tasumist.
seeringuks (5,4 miljonit krooni).
Ja lõppude lõpuks annab raha
Omafinantseering jaguneb omakor- meile Euroopa Liit ja tema määrab
da kolme aasta peale – 2010. aastal ka mängureeglid. Nende reeglite
0,6 miljonit krooni, 2011. aastal järgi tuli raha taotlemiseks koosta3,0 miljonit krooni ja 2012. aastal da „äriplaan“, kus on fikseeritud ka

vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad aastate lõikes. Näiteks 2011.
aastal peab joogivee hind olema
juba 24,10 ja kanalisatsioon 27,70
krooni ning 2012. aastal vastavalt
25,7 ja 29,50 krooni.
Ja vaatamata nendele kõrgetele
tariifidele tuleb projekti omaosaluseks kulutada 15% asemel 26,65 %.
Enn Habakuke ettepaneku kohta,
et võiksime vähendada valitsemiskulusid ütleksin järgnevat. Valitsemiskulusid oleme vähendanud ja
minu arvates rohkem ei ole võimalik. 2010. aasta vallavalitsuse eelarvet on vähendatud võrreldes 2008.
aastaga 945 tuhande krooni võrra
ja võrreldes 2009. aastaga 145 000
krooni võrra. Veel oleks vaja valitsuse eelarvekulusid vähendada
30-40 tuhande krooni võrra, kuid
mina ei tea lahendust. Kütte- ja
elektrikulud on ka meil tänavu tunduvalt suuremad kui planeeritud.
Koondamisi ei saa ette võtta, kuna
need suured europrojektid, mis
meil praegu töös, on väga bürokraatlikud ja nõuavad meilt kõigilt
maksimumpingutust.
Siinjuures mõtlemiseks veel mõned arvud. Eramajja puurkaevu
rajamine maksab 50 000-80 000
krooni. Poes maksab liiter puhast
vett ca 5 krooni. Seega 1m³ = 5000
krooni!!! Ja liiter viina ca 150 krooni, seega 1m³ = 150 000 krooni !“

Vastuse arupärimisele koostas
Aarne Laas,
vallavanem

Maamaksust
Kõik valla elanikud, kes on maa
omanikud või kasutajad, said
kätte Maksu- ja Tolliameti poolt
väljastatud maamaksuteated kas
posti või e-maksuameti kaudu.
2009. aasta lõpus tehti maamaksuseaduses mitmed muudatused, mis hakkasid kehtima 1.
jaanuarist 2010.
Siin need muudatused on:
1) senise summa kolmeks jagamise ja kolme tähtpäeva asemel
antakse
seadusemuudatusega
kaks tähtpäeva ja summaline piirmäär on 1000 krooni. Seega kuni
1000-kroonine maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis
ületab 1000 krooni, tasutakse 31.
märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejää-

nud osa maamaksust tasutakse
hiljemalt 1. oktoobriks.
2) Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate hiljemalt
15. veebruariks. Maksumaksja,
kes ei ole maamaksuteadet 25.
veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul
teavitama maa asukohajärgset
Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Infot maksu
tasumise kohta saab Maksu- ja
Tolliametist telefonil 880 0816.
Infot maksustatava maa andmete
ja maksumäära kohta saab maakorraldaja telefonil 322 2377 või
irina@laekvere.ee.
3) maamaksu ei määrata ja
maksuteadet ei väljastata, kui
maksusumma on alla 50 kroo-

ni. Samuti ei arvestata intressi ja
intressinõue jäetakse esitamata
kui tähtpäevaks tasumata maamaksusummalt arvutatud intress
on väiksem kui 50 krooni. Seega
enamus kortermajade elanikke
ja väikeste maatükkide omanikke
maamaksu tasuma ei pea ning
teadet neile ei väljastata.
4) maamaksukohustus tekib
1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari
seisuga on maa omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja või kasutaja.
See tähendab seda, et kui aasta
jooksul muutub maa omanik või
kasutaja, siis maamaksusumma
ümberarvestusi ei tehta ja uusi
maksuteateid ei väljastata. Tehingupooled peavad ise otsustama,

kas varasema omaniku või kasutaja poolt juba tasutud või pärast
tehingu sooritamist tasutav maamaksusumma lisatakse tehinguväärtusele või sisaldub see tehinguväärtuses.
Tuletan meelde, et Maksu- ja
Tolliameti e-teenuse kasutajatele, kes on teatanud oma e-posti
aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt
e-maksuameti kaudu. Maksuhaldur edastab isiku maksuhaldurile
teatatud elektronposti aadressile informatsiooni maksuteate
e-maksuametis kättesaadavaks
muutmise kohta.
Irina Kuhlbach,
maakorraldaja
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Vallavalitsuses
4. veebruari istungil:
1. Kinnitada Laekvere valla haldusterritooriumil alates 01. juunist 2010 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos
käibemaksuga järgnevalt: vesi
18 kr/m3 ; heitvesi 14,4 kr/
m3.
2. Muudeti Laekvere Vallavalitsuse ja Mati Leetberg`i vahel 23.
novembril 2009 sõlmitud hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingut nr 14 seoses projekti eelarve tegevuste muutumisega.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja poolt
Laekvere vallas Moora külas Leetbergi maaüksusele rajatud
puurkaevu projekti aruanne koos täitmise eelarvega summas 56
100 krooni.
3. Väljastati kasutusluba Mati Leetberg`i ehitisele puurkaev
asukohaga Leetbergi katastriüksus, Moora küla Laekvere vald.
4. Väljastati Helges Tomingale projekteerimistingimused Paasvere mõisa kõrvalhoone rekonstrueerimiseks elamuks asukohaga
Ambose maaüksus Paasvere küla Laekvere vald.
Väljastati ELTEL Networks AS-le projekteerimistingimused Laekvere EMT masti-Kellavere õhuseireradari vahelise valguskaabli
paigaldamiseks asukohaga Kellavere küla, Laekvere vald.
5. Otsustati korraldada riigihange nimetusega “Laekvere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
projektijuhi teenuse osutamine“ avatud hankemenetlusena.
6. Otsustati esitada Laekvere Vallavolikogu 29.12.2009 otsus nr
22 „Munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmine“ volikogule kehtetuks tunnistamiseks.
7. Otsustati kompenseerida Õilme Lainesaar`ele tööks ettenähtud prillide maksumusest 1000 krooni.
8. Seoses lasteaia rekonstrueerimisega otsustati sulgeda Laekvere Lasteaed ”Rüblik” 2010. aasta suvel erandkorras alates 05.
juunist kuni 31. augustini 2010.
9. Muudeti Laekvere vallas Muuga mõisas asuvale Muuga Põhikoolile finantsmajanduslikult ja tehnoloogiliselt sobivaima küttelahenduse leidmiseks korraldatava konkursi tingimusi.
11. veebruari istungil:
1. Lõpetati avatud riigihankemenetlus nimetusega „Laekvere
lasteaed-päevakeskuse renoveerimine” seoses kehtetuks tunnistamisega. Otsustati korraldada uus riigihange „Laekvere lasteaedpäevakeskuse rekonstrueerimine“ avatud hankemenetlusena.
2. Lõpetati väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus nimetusega „Kontorimööbli ost ja paigaldus Laekvere lasteaed-päevakeskusele” hanke kehtetuks tunnistamisega. Lõpetati
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlused nimetusega „Lasteaiamööbli ost ja paigaldus“ Laekvere lasteaed-päevakeskusele” hanke kehtetuks tunnistamisega. Otsustati korraldada
uus riigihange nimetusega “Mööbli ost ja paigaldus Laekvere lasteaed-päevakeskusele” avatud hankemenetlusena.
3. Muuga mõisas asuvale Muuga Põhikoolile finantsmajanduslikult ja tehnoloogiliselt sobivaima küttelahenduse leidmiseks
laekus lihtsustatud hanke läbiviimise üks pakkumus kahes variandis. Pakkuja oli AS Pelletiküte
A		
B			
C
D
AS Pelletiküte 1. KIKist saadakse abiraha 1 492 490.- 1023.AS Pelletiküte 2. KIKist ei saada abiraha 1 492 490.- 1324.A - pakkuja; B - variant; C - Investeeringu hind (ilma km); D küttehind (EEK / MWh).
Peale analüüsimist ja lähtudes ERKAS Valduse OÜ ettepanekust, tunnistati edukaks AS Pelletiküte tähtaegselt esitatud pakkumuse variant 1.
4. Nõustuti Laekvere valla osalemisega järgmises projektis
„Muuga Põhikooli katlamaja üleviimine pelletiküttele”. Projekti
eeldatav esialgne kogumaksumus on 1 791 000 krooni, millest
taotletav summa on 1 431 000 krooni ja valla rahaliste kohustus-

te suurus 360 000 krooni. Taotlus rahastamiseks esitatakse SA-le
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nõustuti Laekvere valla osalemisega järgmises projektis “Moora küla veetorustiku rekonstrueerimine”. Projekti raames soovitakse rekonstrueerida 500
meetrit Moora küla joogiveetorustikku, millega tagatakse kuue
majapidamise varustamine veega. Projekt viiakse läbi ajavahemikus 01.06.2010 – 15.09.2010. Projekti kogumaksumus on 345
715, millest taotletav summa on 259 286 krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 86 429 krooni.
Taotlus rahastamiseks esitatakse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus.
5. Otsustati sõlmida KOIT kava Laekvere valla projektile „Laekvere lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimine“ ehitustööde riigihanke korraldamiseks töövõtuleping Bucoma OÜ-ga. Otsustati
sõlmida Laekvere valla projektile “Laekvere lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimine“ mööbli ostu ja paigalduse soetamise
riigihanke korraldamiseks töövõtuleping ERKAS Valduse OÜ-ga
summas 18 000 kr. Otsustati sõlmida Laekvere valla projektile
“Laekvere lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimine“ ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks töövõtuleping EKF Omand OÜ-ga
summas 24 000 kr. Otsustati sõlmida Laekvere valla projektile
“Laekvere lasteaed-päevakeskuse rekonstrueerimine“ sisearhitektuuri tööprojekti koostamiseks koos mööbli spetsifikatsiooniga töövõtuleping OÜ-ga A.V.R. Projekt summas 58 800 krooni.

Volikogus
28. jaanuari istungil:
Kohal kõik 11 volikogu liiget.
1. Võeti vastu uus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord, mis jõustus 1. veebruarist 2010.
Avalduse alusel võib määrata järgmised toetused: 1) toetus
haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks; 2) toetus ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks;
3) küttetoetus; 4) muu ühekordne toetus.
Määratavad toetused on: 1) sünnitoetus; 2) matusetoetus; 3)
koolilõputoetus; 4) eakate vallaelanike sünnipäevadel õnnitlemise toetus; 5) jõulupaki toetus; 6) ranitsatoetus.
Täpsemalt loe valla raamatukogudest või Laekvere kodulehelt
internetis.
2. 2001. aasta 27. veebruari nr 52 otsusega vastuvõetud Laekvere valla üldplaneering jäeti kehtima.
3. Otsustati lubada Laekvere Vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:
Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektijuhi teenuse osutamine;
Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise torustike projekteerimis-ehitustööd;
Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd;
Laekvere aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise insenerihange;
Muuga Põhikooli hoone varustamine soojusenergiaga 10 aastase perioodi jooksul.
4. Otsustati võtta ÜF projekti „Laekvere aleviku veevarustuse
ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omaosaluse
katmiseks laenu kaheksa miljonit krooni tagasimaksu tähtajaga
20 aastat. Vallavalitsus esitab laenu kooskõlastamiseks taotluse
Rahandusministeeriumile.
5. Nimetati Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskuse (PAIK)
üldkoosolekule Laekvere valla esindajaks vallavanem Aarne Laas.
Otsustati teha PAIK`i üldkoosolekule ettepanek valida Aarne Laas
PAIK`i juhatuse liikmeks.
6. Margo Klaasmägi andis ülevaate PAIKi ja VIROLi koosolekutel
räägitud teemadest.
Veebruaris volikogu istungit ei toimu!
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Ants Lippasaar – spordiveteran
sangpommis
Ühel veebruarikuu talvepäeval külastasin Laekvere alevikus elavat Ants Lippasaart.
Ants on mees, keda on tihti näha õhtuti Muuga poole jooksmas ja hommikuti Boxerisse tööle kiirustamas. Möödunud aasta lõpus sangpommi maailmameistrivõistlustel medali võitnud Ants oli lahkelt nõus mu küsimustele vastama.
Kui vanalt hakkasid spordiga
tegelema?
„Jooksuga hakkasin tegelema
tehnikumi teisel kursusel. Olin siis
kuskil 17 – 18 aastane. Laekvere
koolis käies ei tegelenud üldse
spordiga.. Selle kohta võib öelda
kohe null. Aga peale sõjaväge,
Väike-Maarja rajoon oli siis, sain
1500 m jooksus rajooni meistriks.
Vabariigis ma tippu jooksuga ei
jõudnud.“
Milline spordiala on sinu lemmikuks olnud?
„Eks kergejõustikust ikka jooksud ja sangpomm. Nüüd olen
just veteranide klassis hakanud
sangpommi
mitmevõistlustel
käima. Esimene ala on seal kahe
pommiga tõukamine. Mõlema
käe otsas on 16 kilosed pommid.
Tõukad kõigepealt rinnale ja siis
ülesse. Iga tõste pommiga tuleb
fikseerida. Üldse on tõukamine
päris raske, kuna on kaks pommi.
Kindlasti peab olema tõstjal rihm
vöö peal ja ka randmekaitsed on
olulised. Teine ala on võistlustel
tavaliselt sangpommi rebimine.
Võisluste juhendid on tänapäeval
üsna keerulised“
Millised on olnud sinu viimaste
aastate sportlikud saavutused?
1. „ Maailmameistrivõistluste
hõbemedal sangpommi rebimine
+ tõukamine alal 30. oktoober –
02. november 2009. a. Maardus.
2. EM võistlustel pikas tõukamises III koht 30. jaanuaril 2010
Palamusel;
3. Eesti Veteranide Kergejõustiku Meistrivõistlustel Rakveres
2009. a juunis 400 m jooksus II
koht 65 – 69. a vanusegrupis;
4. Eesti Karikavõistlustel sangpommi rebimises II koht ja pikas
tõukamises II koht 24. jaanuaril
2009 Palamusel;
5. Eesti Veteranide Kergejõustiku Meistrivõistlustel Jõgeval
2008. a juunis 400 m jooksus II
koht 65 – 69. a vanusegrupis
6. EM võistlustel sangpommi
rebimises I koht 2. augustil 2008
Audrus;

7. Eesti Karikavõistlustel sangpommi rebimises I koht 19. jaanuaril 2008 Palamusel;
8. EM võistlustel sangpommi
kahevõistlustel II koht 1. märtsil
2008 Järva-Jaanis;
9. Eesti Karikavõistlustel sangpommi kahevõistlustel I koht 17.
novembril 2007 Palamusel;
10. EM võistlustel sangpommi
rebimises I koht 21. juulil 2007
Järva-Jaanis;
11. Eesti MV sangpommi kahevõistlustel I koht 15. aprillil 2007
Palamusel;
12. EMSL Jõud 60.aasta juubelivõistlusel sangpommi rebimises II
koht 17. märtsil Palamusel;
13. ESVL XXXX Spordimängudel
30. juuni – 1. juuli 2007 Paikusel
sõudeergomeetril III koht“
Kas sul pole olnud plaanis osaleda ka Laekvere – Simuna jooksul?
„Ei ole olnud jah. Aastad teevad
oma töö ja ma jääks väga lõppu.
Liiga pikk maa ikka minu jaoks.“
Kuidas hoiad ennast vormis?
„Üle päeva käin jooksmas. See
on ka nagu sörgi moodi jooks.
Ja kaks-kolm korda nädalas teen
trenni sangpommidega või hantlitega. Eks peab ikka ettevaatlik

olema nende treeningutega. Vanust ka juba - olen ju 67 aastane.“
Kas oled taliolümpiamängude pidev jälgija või vaatad vaid
kindlaid alasid?
„Ausalt öelda ma kõva jälgija ei
ole aga tulemustega tahan ikka
kursis olla. Laupäeval või pühapäeval ikka mõnda ala vaatan
ka.“
Kas on su lemmiksportlane?
„Ega kindlat lemmikut ei olegi.
Kettaheitja Gerd Kanter võib-olla
ja Ksenija Balta, kes teeb seitsmevõistlust edukalt.. Eks meie oma
vallas on samuti tublisid sportlasi.
Tähtis on see, et nad üle ei teeks..
Vigastused on kerged tekkima.
Kiita tahaks muidugi Barutot. Ja
õdesid Kellyt ja Killet Moorast. Ja
Aasumetsad. Tanel Mustasaar on
kõva jõutõstja ja nüüd veel rammumees. Siis ma pean veel kiitma
Margo Klaasmägit. Ta on ju omavalitsusjuhtide seas kõva tegija.“
Soovime Antsule jõudu ja tugevat tervist edaspidisteks võistlusteks!
Külas käis
Tiiu Nitsar

Infopäev
Koolijuhtidele, õppealajuhatajatele, tugispetsialistidele
ning nägemis-, kuulmis- või
kõnelemispuudega laste vanematele.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus korraldab 17. märtsil
2010.a kell 13 infopäeva, kus
tutvustavad oma tööd Tartu
Hiie Kooli ja Tartu Emajõe Kooli esindajad. Ühtlasi on lapsel,
lapsevanemal või õpetajal võimalik samal päeval saada individuaalseid nõustamisi erikoolide spetsialistidelt. Kuna aeg
nõustamiseks on piiratud, on
vajalik etteregistreerimine.
Infopäev toimub Rakvere
Linna Algkoolis (Posti 29, Rakvere).
Päevakava:
10.00 - 13.00 - Tartu Emajõe
Kooli eripedagoogi Anne Kõivu
individuaalsed nõustamised
13.00 - 13.10 - avasõnad
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaatorilt M.
Jaanimetsalt
13.10 - 14.10 - Tartu Emajõe
Kooli tutvustamine
14.10 - 14.25 – kohvipaus
14.25 - 15.25 - Tartu Hiie
Kooli tutvustamine
15.30 - 17.00 - Tartu Hiie
Kooli eripedagoogi individuaalsed nõustamised
Materjalide ja kohvipausi
ettevalmistamiseks ning individuaalsete
nõustamiste
planeerimiseks on vajalik etteregistreerimine 12. märtsini
õppenõustamiskeskuse telefonil 325 8064, 5345 4359 või
e-postiaadressil monica.jaanimets@virol.ee
Kutsume kõiki aktiivselt osalema!
Lugupidamisega,
Monica Jaanimets
Lääne-Viru ÕNK koordinaator

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. Trükiarv 750. Levitatakse
tasuta valla sidejaoskondade
kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud
kaastööd, arvamused, ettepanekud.
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Omavalitsus tihendab koostööd päästeteenistusega
Laekvere vallajuhid kohtusid 14. jaanuaril kogukonna inimeste turvatunde suurendamise ja koostöö tihendamise eesmärgil Ida-Eesti Päästekeskuse juhtkonnaga. Päästekeskuse juhtkonnal on sel eesmärgil tänavu esimese poolaasta jooksul
kavas kohtuda kõigi Virumaa kohalike omavalitsuste (37) esindajatega.
Koostöökohtumisel olid arutlusel
järgmised teemad: päästevaldkonna ennetustöö alane koostöö, kohalike omavalitsuste roll kriisireguleerimises, tuleohutusjärelevalve
põhimõtted ja korraldamine ning
päästetöödeteenuse pakkumine
omavalitsuse territooriumil. Arutelu käigus analüüsiti senist tegevust
ja kavandati koostööplaanid tulevikuks.

Õnnetuste ennetamine
Laekvere vallas registreeriti
2008. aastal 14 pääste väljakutset,
sh tulekahjusid üheksa (eluhoonetes neli ja maastikul viis) ning loodusjõududest põhjustatud juhtumeid üks. Tulekahjudes hukkus üks
inimene (Rajakülas).
2009. a oli pääste väljakutseid
19, sh tulekahjusid viis (hoonetes
neli ja maastikul üks) ja liiklusõnnetusi üks (selle tagajärjel sõiduk
süttis ja hukkus neli inimest).
Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku
sõnul osutab päästekeskus 17 ennetustöö teenust. Näiteks koolid
ja lasteaiad saavad igal aastal osaleda ennetustöö projektides „Tean
tulest“ (1.-4. kl), „Nublu aitab“
(lasteaia vanema rühmad) „Kaitse end ja aita teist“ (6.-9. kl) ning
päästeteemalisel loominguvõistlusel. Tuleohutusalaselt koolitatakse
sotsiaalhoolekandevaldkonna töötajaid, kohalike seltside esindajaid
ja eakaid. Päästekeskus toetab ka
pääste-ohutusalaste huviringide
tegutsemist koolide või noortekeskuste juures. Laekvere valla asutused ja inimesed on pakutud ennetustöö tegevustes seni osalenud
üsna tagasihoidlikult. Vallavalitsus
on muretsenud suitsuandureid,
mis koostöös päästekeskusega paigaldati „Kodu tuleohutuks“ projekti
raames vähekindlustatud vallaelanike kodudesse. Laekvere põhikool
osaleb projektis „Kaitse end ja aita
teist“. Koolis hakkas tegutsema ka
ohutusring. Kohalik omavalitsus
omalt poolt saab näiteks õpilasi
abistada transpordikulude toetamisega või võimaldada ruume
tuleohutusalaste koolituste läbiviimiseks.
Lepiti kokku, et päästekeskus
edastab vallavalitsusele info kõikide päästekeskuse osutatavate ennetustöö teenuste ja läbiviidavate
projektide kohta ning igakuiselt
info vallas aset leidnud õnnetus-

test. Päästekeskus tegi ettepaneku ke-Maarja, Laekvere, Tamsalu ja millest 40 olid kulupõlengud ja ülelisada valla arengukavva ka turvali- Rakke valla ühise kriisikomisjoni jäänud väljasõidud kattusid suures
moodustamises.
osas teiste päästekomandode välsust käsitlev peatükk.
jasõitudega. Aasta alguses toimus
Kriisireguleerimine
Järelevalve
ka üleminek 12-tunniselt valvevaEelmisel aastal kehtima hakanud
Päästekeskuse järelevalveteenis- hetuselt tagasi 24-tunnisele, mis
uus Hädaolukorra seadus kohus- tuse juhi Rivo Neuhausi sõnul pöö- tagab päästekomandodes parema
tab kõiki kohalikke omavalitsusi rab päästekeskus erilist tähelepanu mehitatuse,“ selgitas päästekeskumoodustama
kriisikomisjonid. tuleohutusnõuete täitmise kont- se päästetöödeteenistuse juht TauVäiksemad kui 40 000 elanikuga rollimisele haridus-, tervishoiu- ja no Suurkivi. Laekverre plaanitakse
omavalitsused võivad kriisikomis- hoolekandeasutustes. Väärib kiit- luua vabatahtlik päästekomando.
Suurkivi sõnul on kohalikul omajonid moodustada ühiselt. Pääste- mist, et enamiku probleemidest on
keskuse koordinatsiooniteenistuse vallad viimastel aastatel likvideeri- valitsusel esiteks võimalus kaasa
juhi Maido Nõlvaku sõnul on krii- nud. Aasta-aastalt on inspektorid aidata oma haldusterritooriumil
sikomisjoni moodustamise laiem nimetatud asutustes nõuete täit- vabatahtliku päästekomando looeesmärk elanikkonna turvalisuse mise nõudmise suhtes muutunud misele (ruumide, varustuse, dokorraldamine omavalitsuse terri- järjest rangemaks, sest kaalul on kumentaalse asjaajamise jms. abi
tooriumil inimelude ja vara kaitseks nende inimeste elu ja tervis, kes näol). Sealjuures on võimalik koosläbi ennetustöö, samuti õnnetus- ise enda eest hoolitseda ei suuda. tööd teha ka naaberomavalitsustele ja sündmustele reageerimise „Laste turvalisuse seisukohalt ei tega ja teatud teenuseid osutada
suurema võimekuse loomine oma- saa me teha mingeid järeleandmi- ühiselt. Lepingulises vahekorras
vabatahtlikke päästjaid saab kohavalitsuses.
si,“ kinnitas Neuhaus.
KOV on põhiseaduses sätestaPäästekeskuse järelevalveteenis- lik omavalitsus kasutada mitmete
tud omavalitsusüksuse – valla või tuse näpunäide valdadele on, et kogukonnale vajalike ülesannete/
linna – demokraatlikult moodusta- eelkõige tuleks jälgida ettekirjutus- teenuste täitmiseks, mis riiklike
tud võimuorganite õigus, võime ja te tähtaegadest kinnipidamist. Val- päästekomandode ülesanded ei
kohustus seaduste alusel iseseisvalt la majanduslikust seisust, hangete ole, nagu näit murdunud puude
korraldada ja juhtida kohalikku elu, tähtaegadest ja projektirahadest koristamine, veevedu, jääväljakute
lähtudes vallaelanike õigustatud on parim ülevaade ikkagi KOV-il rajamine, vee pumpamine kõrgvee
vajadustest ja huvidest ning arves- endal, mitte päästekeskuse inspek- ajal jne.). Vabatahtlikelt aga ostab
tades valla arengu iseärasusi. Kriisi- toril ning kui seda infot kohapeal riik lisaks päästetöödeteenusele
komisjoni moodustamise põhjus on inspektoriga ei jagata, siis tehaksegi ka päästeala ennetustöö teenuste
luua võimekus täita neid ülesandeid ettekirjutus vaid olemasoleva info osutamist (nt päästeala noorteringi
ka tavaelust erinevas olukorras (õn- põhjal. Päästekeskuse järelevalve- juhendamine, ennetustöö projektinetused, hädaolukorrad, esmatäht- teenistus kutsub kohalikke oma- de ja ohutusteemaliste koolituste
sa/elutähtsa teenuse katkemisel, valitsusi ka tihedamale ehitus- ja ja nõustamiste läbiviimine jne.).
...). Kriisikomisjoni tähelepanu all tuleohutusjärelevalve-alasele koos- Teiseks saab kohalik omavalitsus
parandada kogukonna turvalisust
ei ole mitte ainult suurõnnetused tööle.
selliste lihtsate tegevustega, nagu
ja katastroofid, vaid omavalitsuse
tänavate nimede ja aadresside ning
mõistes suuremad ja paljudele ini- Päästetööd
mestele mõju avaldavad õnnetused
Käesoleval aastal osutab Eestis vastavate siltide olemasolu, täna(tulekahjud, reostused, kaugkütte päästetöödeteenust 81 riiklikku ja vavalgustuse ja teedevõrgu korkatkemine kütteperioodil, elekt- 72 vabatahtlikku komandot. Pääs- rashoid, veevõtukohtade loomine/
rienergiaga varustamise häired, tekomandode ühendamisega on korrashoid ning mahajäetud hooliikumist takistavad lumeolud jne., kaasnenud elupäästevõimekusega nete korrashoid/jälgimine.
millega seoses on vaja operatiivselt komandode arvu suurenemine.
korraldada elanike abistamist. Vas- Elupäästevõimekus tähendab vähe- Eve Ojala,
tav kohalik omavalitsus teavitab ka malt kolmeliikmelise meeskonna ja Ida-Eesti Päästekeskuse
kriisikomisjoni tegevusest ja otsus- ühe standardvarustusega päästeau- avalike suhete büroo juhataja,
test. Väiksema kui 40 000 elanikuga to ööpäevaringset valvelolekut. Kui tel. 33 91 912, 51 20 278.
kohaliku omavalitsuse kriisikomis- varem oli püsiva elupäästevõime- E-post: eve.ojala@rescue.ee
jon moodustab kriisikommunikat- kusega päästekomandosid Eestis
siooni töögrupi vajadusel või mää- 41, siis praegu juba 64, sealhulgas
Teade!
rab avalikkuse teavitamisega seotud ka Väike-Maarja päästekomando.
Laekvere vallamajas, raaülesannete täitmiseks ühe kohaliku
„Komandode ühendamise eesmatukogudes
ja Muuga
omavalitsuse ametniku.
märk on päästa inimelusid. Uue
koolis on müüa Heino Rossi
Oluline on koostada ka kohaliku optimeerituma teenusemudeli rapoolt koostatud raamat „Siomavalitsuse ressursiplaan, milles kendamine on juba varem planeemuna“. Hind on 170 krooni.
on toodud kõik hädavajadusel KOV ritud ettevõtmine ja ei ole seotud
„Simuna“ raamatu sisu hõlkasutuses olevad ressursid (näit majanduslikust olukorrast tuleneva
mida saab kasutada valla teede lah- kokkuhoiuga, näiteks aasta alguses
mab kogu kihelkonda ja sotihoidmisel talvise suure lumetuisu Väike-Maarja
päästekomandoga
bib kinkimiseks ka endistele
ja tormi korral).
ühendatud Simuna komandol oli
ja praegustele elanikele.
Põhimõtteliselt lepiti kokku Väi- eelmisel aastal vaid 55 väljasõitu,
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Simuna
kirikuteated
Leerikursused EELK Simuna ja Väike-Maarja kogudustes algavad aprilli alguses ja
õnnistamine toimub I Nelipühil 23. mail. Leerikursusel
saab osaleda alates 15. eluaastast ja vanuse ülempiiri
ei ole. Info ja registreerimine
leerikursusele toimub märtsi
kuu jooksul tel 5345 3967. Kirikuõpetaja Enn Salveste.
Jumalateenistused EELK
Simuna kirikus algavad pühapäeviti kell 14:00

OÜ Laglepesa
Laekvere Kesk 7
Avatud: E-R 11-15
Peo- ja peielauad ettetellimisel.
Lisaks saab tellida sööke
omapeopaika.
Kontaktid: Jaana 526 3638;
Karoliine 526 3884.
laglesoogitare@gmail.com

Laglepesa avatud
naistepäevapeoks
12. märtsil 2010.
Kavas mõned üllatused õrnemale soole.
Info ja broneerimine Jaana 526 3638 või Karoliine
5263884.
laglesoogitare@gmail.com

Laupäeval 06. märtsil kell
20 Venevere Seltsimajas

NAISTEPÄEVAPIDU
Kontserdi annab C-JAM
Tantsuks SINU NAINE
Pilet 100 krooni
100 esimest saab pileti
Kaarlilt (info 53435909) või
Sirjelt raamatukogust 75
krooniga, põhikooli õpilane
30 krooniga.
Baari ei ole, söök ja jook
tuleb endal kaasa võtta.
Tehke oma naisperele ilus
tantsuõhtu!

Laekvere Rahva Maja märtsi kuu üritused
07. märts kell 12 Folklooripühapäev
11. märts kell 16 Muuga mõisas Simuna kihelkonna rahvamaja-de laste laulustuudiote VI lauluvõistlus.
14. märts kell 12 Rahvaõpistu ja noorte (alates V kl) teatrikuu
üritus “Kuidas Te seda teete?”
Külas on teater “Miks”
19. märts kell 19 Noortele koolivaheaja alguse PIDU.
Fotovõistluse parimate autasustamine.
Disko. DJ Tavey. Pääse 25.21. märts kell 12 Folklooripühapäev
22. märts kell 13 Koolivaheaja sisustamise üritus “Kokkuhoidlik
kokkamine” (alates V kl.) Tiina Raudmäe
23. märts kell 13 “Huvitavate mängude päev” (I-IVkl) T.Raudmäe.
25. märts kell 11 Väljasõit Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumi
(info ja registreerimine noortejuhilt)
28. märts kell 12 Rahvaõpistus kohtumine Heldur Jõgiojaga

Armsad vanaemad ja vanaisad see teade on teile!
Maikuu viimasel nädalavahetusel toimuvate XI Laekvere Valla
Päevade raames tahame eakate
päeval korraldada Laekvere Valla
Tegusama Vanaema ja Tegusama
Vanaisa väljaselgitamise. Soovime
ju oma praegu tegutsevate memmede-taatide ridadesse täiendust
noorte vanavanemate näol.
Selleks, et üritus teoks saaks,
ootame hulgaliselt kandidaate
just nooremate vanaemade-vanaisade hulgast. Kõrvale ärgu jäägu ka mitmekordsed auväärset
tiitlit kandvad huvitatud. Võistelda saavad kõik - võita ainult üks
vanaema ja vanaisa. Võistlus on
humoorikas, raskusi ei valmista
kellelegi, pigem nõuab head pealehakkamist. Võitjatele on auhin-

nad ahvatlevalt meeldejäävad.
Kõiki osavõtjaid peetakse meeles
meenega. Meeldetuletuseks veel,
et 2000.a valisime Milleeniumi
Vanaema ja selleks osutus EHA
NURM. Infot ürituse kohta saate
küsida Rahva Majast telefonil 329
5335 (Õilme ) või telefonil 325
3756, millele vastab Lea. Osavõtjad, palun registreerige end
hiljemalt 15.aprilliks, ikka selleks,
et jääks aega pidu korralikult ette
valmistada. Vaevatasuks osavõtjatele ja publikule esineb üllatusansambel. Ootame aktiivset
osavõttu!Muudame ise oma elu
huvitavamaks ja meeldejäävaks!
Eakate klubi “Meenutus” president, Lea Kukner

KUULUTUSED
• Ostan vanu auto, traktori
ja tõstukite akusid. Hind 4 kr
kilo. Tel 5372 2864
• Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid üle Eesti! Tel
527 1359; info@kroonuaiainvest.com
• Soovin üürida Laekveres
2-3 toalist (soovitatavalt) ahjuküttega korterit. Helistada
peale 18 telefonil 5392 1546
• Müüa lehtpuust lõhutud
küttepuid. Tel 5554 6093, Kalmer.
• Pühitud korstnad ja korras küttekolded on ohutu
kütteperioodi esmaseks usalduseks. Ärgem jätkem küttekoldeid unarusse, kutsugem

korstnapühkija õigeaegselt.
Korstnapühkija Fie Peep Olvi.
Tunnistus nr 156. Reg. kood
36711125224, kontakttelefon
5695 5596.
• Müüa odavalt korras Viasati täiskomplekt ja uus poroloonmadrats, mille katteriie
on lukuga eemaldatav. Suurus
200 x 120 x 10. Samas müüa
elektrivokk (pole kasutatud,
töötab laua peal) ja villakraasid. Küsi tel 5341 7544, Maie
Laekverest.
• Müüa Vassivere põik 3
kahetoaline korter. Tel 5628
5895
• 10. märtsil kell 10 -12 uute
riiete müük Kiviõlist.

PAKUME TÖÖD!
Laekvere Vallavalitsus võtab tööle alates aprillist 2010
lukksepp-majandustöölise.
Sooviavaldus ja CV esitada
Laekvere Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Salutaguse tee
2, Laekvere alevik, hiljemalt
15. märtsiks 2010.
Nõuded kandidaadile:
1. kesk- või keskeriharidus
2. autojuhi- ja traktoristiload
Kasuks tuleb eelnev töökogemus. Infot saab telefonil
322 2374, Andrus Läll.

Tööturuameti Lääne-Virumaa
Osakond asub - Tallinna 12,
Rakvere 44306. Telefon 322
3453.
www.tta.ee/index.php?t=10
Vastuvõtuajad:
Esmaspäev
09.00-16.00
Teisipäev
09.00-18.00
Kolmapäev
09.00-16.00
Neljapäev
09.00-16.00
Reede 		
09.00-13.00
Väike-Maarjas klienditeenindus - Pikk 7, Väike-Maarja
46202. Telefon 326 1798.
Viia Kiik - konsultant LAEKVERE piirkonna inimestele (Väike-Maarja klienditeenindus)
- 326 1798 - viia.kiik@tta.ee.
Anu Kaljuvee - konsultant
(Väike-Maarja klienditeenindus) - 326 1798,
anu.kaljuvee@tta.ee
Vastuvõtuajad:
Esmaspäev
09.00-16.00
Teisipäev
09.00-18.00
Kolmapäev
09.00-16.00
Neljapäev
09.00-16.00
Reede		
09.00-13.00

Sa andsid, mis Sul oli anda,
tööd tehes kulus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda
ja jäädavalt siis lahkusid...

Artur Müller

Muugast
09.10.1929 - 29.01.2010

Ellen Tampere

Salutaguselt
20.02.1925 - 28.01.2010

Elsa Reisi

Alekverelt
15.05.1927 - 14.02.2010

Lembit Kulasalu

Laekverest
09.07.1950 – 12.02.2010

