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Hea Laekvere valla elanik!
Vabadussõda kestis aastatel 1918 – 1920.
See on ainus sõda, mille Eesti on võitnud.
Vabadussõja
võidu
mälestuseks
püstitatakse 2008. aastal Vabaduse väljaku
äärde Harjumäe nõlvale Vabadussõja
võidusammas. Sammas, mille tipus on Eesti
riiklikku sõjalist teenetemärki kujutav
Vabadusrist, on mälestusmärk nendele
tuhandetele inimestele, kes võitlesid Eesti
vabaks ja kindlustasid talle iseseisvuse.
Sul on võimalus toetada vabadussõja
võidusamba sündi!
Annetusi saab soovi korral teha Vabaduse
Monumendi Sihtasutuse arveldusarvele:
221037774285 Hansapangas
10220074488017 Ühispangas
Märgusõna: Sihtasutus Vabaduse Monument ja selgituseks: annetus Vabadussõja
võidusamba püstitamiseks.
Sularaha korjanduskast asub ka Laekvere
vallamaja kantseleis. Iga toetaja saab tänuks
rinnamärgi ja toetajate nimekiri asetatakse
Vabadussõja võidusamba nurgakivisse.
Toetajate nimed avaldatakse ka
koheselt
sihtasutuse
kodulehel:
www.vabadusemonument.ee

23. veebruaril
Laekvere Rahva Majas
Vabariigi 90. aastapäeva ja
Rahva Maja 15. aastapäeva PIDUPÄEV
kell 15 volikogu esimehe ja vallavanema
pidulik vastuvõtt
kell 16 esineb Kaunite Aastate
Vennaskond
(Jüri Lumiste, Andres Dvinjaninov,
Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge, Indrek
Kalda)
kell 17 Meenutuste tund
kell 18 Rahva Maja 15. aastapäevale
pühendatud isetegevuslaste KONTSERT
kell 19.30 Tantsuõhtu ansambliga “Vana
kallim”
Avatud on uus kunstiringi maalinäitus.
Töötab baar.
Õhtu jäädvustab piltidesse fotograaf.
Oodatud on kõik valla elanikud,
endised ja praegused isetegevuslased
ja ringijuhid, sõbrad ja naabrid lähedalt
ja kaugelt.
Ilusat pidupäeva!
Käigus on buss. Oma tulekusoovist
anna teada Rahva Majja 20. veebruariks.

Käes on siis 2008nda aasta jaanuari
lõpp. No on ikka aasta. Igasugu
imelikke seadusi ja määrusi sajab sisse
uksest ja aknast. Nagu tänasest lehest
näete, ei ole enam tagalehel kirjas valla
eakate inimeste sünnipäevi. Ei või ka
teile öelda, kes suri või juurde sündis.
Sest seda kõike keelab isikuandmete
kaiste seadus. Niiet...mina kohe ei oska
enam midagi kosta. Kui vallaelanikel
on alles veel eelmiste aastate lehti, siis
saate sealt kuidagi teada, kellel võiks
jaanuaris sünnipäev olla. Ega muidu
enam aidata saa, kui just sünnipäevalaps ise nõusolekut ei anna oma
andmete avalikustamiseks valla lehes.
See siis selleks!
Veel teeb nõutuks korraldatud
jäätmeseadus. Ei mina usu, et keegi
oma papist piimapakke pesema
hakkab, et neid pakendite konteinerisse siis viia. Parem ikka
olmejäätmete hulka ja saagu siis see
konteiner kiiremini täis. Ja et nüüd iga
metsamaja omanik lepingut sõlmima
hakkab, et jäätmed konteinerisse
panna...jumal teab? Ikka oma aianurka
või oma krundi servale. Vaat seda
arvan mina! Kuid eks me näe, kui
prügiarved iseenesest peale 1. maid
koju hakkavad tulema.
Ja siis veel see uus töölepinguseadus.
Olete te seda lugenud? Õnn, et pole
veel parlamendis vastu võetud. Parem
ei hakka enneaegu siin kiruma...äkki
ikka!
Aga veel on üks uus asi.
Lemmiloomade pidamise nõuete
määrus. Päris lahe on seda lugeda, kuna
ise ei oma mingit lemmikut. Aga
armsad vallaelanikud, kui teil juhtub
loom olema, siis kindlasti lugege seda.
Sest kui naaber ikka tüli tahab kiskuda,
siis teie loomakese pidamise pärast
saab seda päris hästi teha. Mõelge selle
peale!
2008. aasta üllatab meid varsti ka
uue perekonnaseadusega. Eelnõud
lugedes on selleski seaduses üllatavaid
lauseid. Hoidke ennast kõigega kursis,
siis võite ellu jääda ja rotiaasta hambaid
kiristamata mööda saata!
Praegu aga lahendan ristsõnu ja
saadan vapralt lahtisel vastuselehel
oma isikukoodi, nime ja pangaandmed...äkki võidan ja siis nad
teavad, kuhu raha mulle saata!
Ilusat talve jätku teile, armsad
vallaelanikud!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
8. jaanuari istungil:
1.Hoolduse seadmise muutmisel määrati ühele Laekvere
valla elanikule uus hooldaja.
Varasema hooldajaga lõpetati
leping.
2.Toetused määrati kolmele
lapsevanemale laste koolilõuna
maksumuse kompenseerimiseks
õppeasutuses. Küttetoetus 2000
krooni määrati ühele valla
elanikule. Ühekordne toetus 1800
krooni määrati ühele valla
elanikule.
3.Nõustuti maade riigi omandisse jätmisega Kellavere külas
pindaladega 2,1 ha ja 2,53 ha.
Maade sihtotstarve oli mäetööstusmaa.
4.Vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati Tõnu Siboltile
Salutaguse külas erastatava 26,30
ha suuruse katastriüksuse nimeks
Ojaääre.
5.Muudeti M.K. Reis-X osaühinguga 07.06.2006.a sõlmitud
Laekvere valla õpilasliinide ja
tellitava sõitjateveo teenuse
osutamise lepingut seoses
läbitavate kilomeetrite hinna ja
tunnitasu muutusega.
6.Otsustati võõrandada avalikul suulisel enampakkumisel
Laekvere vallale kuuluvad
valla ülesannete täitmiseks
mittevajalikud järgmised varad:
Sauna katastriüksus (tunnus
38101:002:0334) pindalaga 11 769
m2 Vassivere külas Laekvere
vallas, kinnistul asuvad saun ja

laut alghinnaga 35 000 krooni;
Saidla katastriüksus (tunnus
38101:001:0209) pindalaga 3 760
m2 Rahkla külas Laekvere vallas,
kinnistul asuvad majandushoone ja elamu vare alghinnaga 25 000 krooni; Vainumetsa katastriüksus (tunnus
38101:001:0208) pindalaga 13 277
m2 Sirevere külas Laekvere vallas,
kinnistul asuvad laut ja puurkaev-pumbamaja alghinnaga 55
000 krooni; Heina katastriüksus
(tunnus
38101:001:0207)
pindalaga 8 134 m2, Moora külas
Laekvere vallas, kinnistul asuvad
majandus-hoone, laut ja elamu
vare alghinnaga 20 000 krooni;
Kurkini katastriüksus (tunnus
38101:001:0214) pindalaga 6 607
m2, Padu külas Laekvere vallas,
kinnistul asuvad elamu, kuurlaut, käimla ja kaev, alghinnaga
80 000 krooni; 3-toaline
mugavustega korter Vassivere
tee 8 Laekvere alevikus (tunnus
38101:003:0036) üldpinnaga 61,7
m2, alghinnnaga 80 000 krooni.
Enampakkumine viiakse läbi 28.
jaanuaril 2008. a. algusega kell
9.00 Laekvere vallamaja ruumis nr
11 (Salutaguse tee 2, Laekvere
alevik).
7.Väljastati kasutusluba OÜ
Jaotusvõrk ehitisele ”Määri TP1 pingeparandamine” asukohaga
Sirevere külas.
8.Pikendati kahe Laekvere valla
lapse perekonnas hooldamise
lepingut Oivi Jürgensoniga kuni

VALLAVOLIKOGUS
16.jaanuaril Tamsalus
Osales 9 vallavolikogu liiget: E.
Habakuk, M. Klaasmägi, J. Lagle,
E. Lumiste, J. Ojandu, R. Pohlak,
M.Pärs; H. Sammel ja K. Šestakov.
Puudusid K. Soon ja K: Tampere.
1.Ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks
Ette kandis MTÜ Roheline Paik
juhataja Aivar Niinemägi.
Otsustati anda ainuõigus korraldatud jäätmeveoks AS-le Ragn
Sells 01. maist 2008 kuni 30.
aprillini 2011.a Laekvere valla
piirkonnas.
2.Informatsioon
Regionaalpoliitika aastatel 2007
-2013
Regionaalminister Vallo Reimaa
tutvustas esiteks Eesti maaelu
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puudutavaid arengusuundi ja
kodanike poolt tulenevaid ootusi
selles osas. Teise teemana
käsitles regionaalminister avalike
teenuste kättesaadavust ja
kohalike omavalitsuste finantssuutlikuse tagamist
Pandivere piirkonna ühine
strateegia
MTÜ PAIK juhataja Aivar
Niinemägi tutvustas Pandivere
piirkonna nelja valla ühiseid
tegemisi ja saavutusi.
Rahvusvahelise
koostöö
kogemus
RFM-Polis Ylivieska Tehnoloogiakeskusest Jorma Hintikka
kõneles rahvusvahelise koostöö
mõjudest ning koostöö võimaluste rakendamisest.

31. detsembrini 2008. a.
9.Tehti Laekvere Vallavolikogule ettepanek ainuõiguse
andmiseks korraldatud jäätmeveoks 01. maist 2008. a kuni 30.
aprillini 2011.aastal Laekvere
valla territooriumilt aktsiaseltsile
Ragn Sells.
22.jaanuari istungil:
1.Määrati toetus kahele
Laekvere valla lapsevanemale
haridusasutuste
õpilaste
koolilõuna
maksumuse
kompenseerimiseks ajavahemikul
02. jaanuar – 06.juuni 2008.
Ravimitoetus määrati kahele
inimesele ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks.
Küttetoetust 2000 krooni sai üks
valla elanik. Ühekordne toetus
2000 krooni määrati ühele valla
elanikule.
2.Kuuele valla elanikule määrati
jaanuari kuus toimetulekutoetus.
3.Ühele valla elanikule määrati
hooldaja ja hooldajale kinnitati
hooldajatoetus.
4.Ühe valla elanikuga pikendati
tema kasutusse antud sotsiaalpinna kasutamise lepingut viieks
aastaks tähtajaga 01.veebruarist
2008 - 31. jaanuarist 2013.a.
5.Nõustuti Rajakülas asuva
Andrekse katastriüksuse (19,09
ha) jagamisega kaheks eraldi
maaomandiks alljärgnevalt:
Ärmani katastriüksus (0,97 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa)
asukoht Rajaküla ja Andrekse

katastriüksus (18,23 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa)
asukoht Rajaküla.
6.Nõustuti Rahkla külas asuva
Kadaka katastriüksuse (49,24 ha)
jagamisega kaheks eraldi
maaomandiks alljärgnevalt: Farmi
katastriüksus (22 743 m˛,
sihtotstarve põllumajanduslike
tootmishoonete maa) asukoht
Rahkla küla ja Kadaka
katastriüksus (46,98 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa)
asukoht Rahkla küla.
7.Määrati korteriomandi
seadmiseks Muuga külas Allee
12 asuva 4-korterilise elamu aluse
ja selle teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 3 608 m˛.
8.Väljastati
järgmised
ehitusload: OÜ Rahkla Farmile
400-kohalise
veisefarmi
rekonstrueerimiseks asukohaga
Kadakamarja maaüksus Rahkla
külas ja OÜ Rahkla Farmile 6000
m 3 mahutavusega betoonist
vedelsõnnikuhoidla ehitamiseks
asukohaga
Kadakamarja
maaüksus Rahkla külas.
9.Otsustati teostada 2008 aasta
esimesel poolaastal Laekvere
Rahva Maja tualettruumide
remonditööd. Kutse hinnapakkumise küsimiseks esitati
ehitusfirmadele Restaure,
Laekvere Ehitus ja Oto Ehitus.
10.Informatsiooni Laekvere
Rahva Maja projektides osalemise kohta andis vallavanem
Aarne Laas.

TEADE!
Tunnistada peremehetuks järgmised ehitised ja rajatised
Venevere külas Laekvere vallas:
Korter nr 3 endises “Tasuja“ kolhoosi kontorihoones. Ehitiste
viimane teadaolev omanik Liidia-Vanilie Liiv on surnud 13.
novembril 2000. aastal ja keegi ei ole asunud temast järelejäänud
vara valdama ja käsutama.
Korter nr 4 endises “Tasuja“ kolhoosi kontorihoones. Ehitiste
viimane teadaolev omanik Aksel Müllerbeck on surnud 23.
veebruaril 2003. aastal ja keegi ei ole asunud temast järelejäänud
vara valdama ja käsutama.

Teade!
Koostöös AS-ga Hansapank, külastab AS EMT veebruarikuu
jooksul kõrvuti pangabussiga oma spetsiaalse EMT
kampaaniabussiga Laekvere valda, pakkudes kohalikele
elanikele võimalust tutvuda erinevate AS EMT poolt pakutavate
ning vahendatavate teenuste ja toodetega.
Ajakava ühildub pangabussi ringkäiguga 5. ja 19.veebruaril
kell 15:15 – 16:00

Laekvere Valla Sõnumid

Eesti põllumajandus on tõusuteel
2007. aasta oli taasiseseisvunud
Eesti kõige edukam põllumajandusaasta. Arvutused näitavad, et
põllumees sai kuni kolme aasta
kasumi. Eesti teravilja toodang
ulatus 905 000 tonnini 2006. aasta
680 000 tonniga võrreldes.
Teravilja kokkuostuhinnad on 60100% kõrgemad kui mullu. Ka
piima kokkuostu hind on
keskmiselt 1 krooni võrra kõrgem.
Kokkuostuhindade reaalkasv
ületab inflatsiooni ja selle
põhjuseks on maailma rahvastiku
jätkuv suurenemine koos
toidupuudusega kolmandates
riikides, üleujutused, ikaldused ja
põuad tööstusriikides ning
bioenergia sektori täiendav
nõudlus taastuvatele toormetele.
Mõnevõrra keerulisem on
olukord sea- ja linnuliha tootjatel,
kes kasutavad teravilja söödaks,
sest liha kokkuostuhinnad ei ole
tõusnud.
Rõõmustav on see, et Euroopa

põllumajanduspoliitika toob
Eesti põllumajandusse aastatel
2007-2013 ca 30 miljardit krooni
abirahasid: sellest 13,5 miljardit
krooni otsetoetusi, 14,4 miljardit
krooni maaelu arengukava
(MAK) raames jagatavaid
toetusi ja 1,662 miljardit krooni
kalandustoetusi. Põllumajandus
ja maaelu on Isamaa ja Res Publica Liidu üks prioriteete ning
seepärast on järgmise aasta
eelarves suurendatud EL-i
otsetoetuste kaasfinantseerimist
Eesti riigi eelarvest koguni 250
miljoni krooni võrra - s.o.
liitumislepingus lubatud maksimumini.
Maaelu ja maaettevõtluse
mitmekesistamise meetmete
raames jõuab Eesti küladesse
järgmisel aastal ca 860 mln
krooni MAK-i toetusi. Koos
LEADER programmiga isegi
rohkem. Maaelu Edendamise
Sihtasutuse kaudu on lisaks

võimalik teenindada maaettevõtlust kuni 600 miljoni
kroonise laenude ja 1,5 miljardi
kroonise riiklike garantiide
portfelliga.
Põllumajandusministeeriumi
kaasabil loodame järgmisel aastal
saada suuremat selgust ka
maareformi lõpetamise osas.
Hetkel on põllumajanduses
ligemale 140 000 ha sellist
põllumaad, mis on koormatud kas
ajutiste maakasutuslepingute,
ajutiste rendilepingute või
kasutusvaldustega.
Novembri lõpus andis Euroopa
Komisjon heakskiidu Eesti
maaelu arengukavale, mille
rakendamiseks peab põllumajandusministeerium välja
töötama üle kolmekümne erineva
määruse. Need meetmed ja
abirahad ei suunata ainult põllumajanduse konkurentsivõime
tõstmiseks vaid on mõeldud kogu
maaelu arendamiseks.

Kurtmise ja hädaldamisega
loome maaelule negatiivse maine
ning peletame noored maalt
eemale. Seepärast on põllumajandusministeerium
orienteeritud
lahenduste
otsimisele ning soovime Eesti
maaelule anda optimistlikuma ja
nooruslikuma näo. Olen kindel,
et koostöös põllumeeste ja
maarahvaga suudame Eesti
maaelu pöörata tõusuteele.
Loodan, et 2007. aasta oli Eesti
põllumajanduse „kuldajastu“
esimene aasta ning meil on
põhjust rõõmustada ka järgmistel
aastatel.
Teguderohket 2008. aastat
kõikidele peredele!

liiklusturvalisuse tagamine, erilise
tähelepanu all on jätkuvalt joobes
juhtide avastamine, piirkiiruse
ületajad ja liiklejate poolt
turvavarustuse kasutamine.
Vaatamata politsei poolsele
lakkamatule tööle eelnimetatud
valdkonnas, ei näita nimetatud
rikkumiste avastamiste arv
esialgu veel vähenemise märke.
Ainuüksi üleeelmisel nädalal
avastas politsei Lääne-Virumaal
liikluses 17 joobes juhti, 12
lubatud piirkiiruse ületajat ning 10
kinnitamata turvavööga juhti.
Politsei on otsinud ja otsib
edaspidigi võimalusi ja lahendusi,
kuidas liiklust nii kontrollida, et
see ka reaalseid positiivseid
tulemusi annaks. Liiklusturvalisuse tagamiseks on
suhteliselt raske midagi uut ja
eelnevalt läbiproovitust täiesti
erinevat välja mõelda.
Politseinikena ei taha me
liiklusharjumusi ainult karistamisega parandada, vaid
soovime, et kõik liiklejad oleksid
ise parema liikluskultuuri
saavutamisel osalised.
Väga palju saavad liiklusturvalisuse tagamisel ära teha
liiklejad ise. Hea meel on tõdeda,
et oluliselt on suurenenud
kodanike poolt politseile
edastatavate teadete arv

liiklusalastest õiguserikkumistest. Praktiliselt iga päev saab
politsei kõnesid, kus teavitatakse
võimalikest õiguserikkujatest.
Tendents näitab, et järjest
rohkem inimesi on hakanud üle
saama teatud valehäbist ja on
enesele teadvustanud, et
liiklusturvalisus on meie kõigi
ühine mure.
Politsei on kõigile helistajatele
väga tänulik, sest just valvsate
kaaskodanike abiga on suudetud
liiklusest kõrvaldada kümneid
joobes juhte. Iga sõidukijuht,
jalakäija ja kaasreisija peaks
andma oma panuse liiklusturvalisuse tagamisel. Me kõik
võiksime endalt küsida, kas
oleme ise teinud kõik võimaliku,
et liiklemine meile endile kui ka
teistele oleks turvaline.

Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister

Närviline liiklus
Aasta 2007 on läbi saanud ning
võib teha ülevaate, milliseks
kujunes see aasta Lääne- Virumaa
liikluses.
2007. aastal registreeris politsei
Lääne-Virumaal 284 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 224
inimest. Võrreldes 2006 aastaga
jäi nii liiklusõnnetuste üldarv, kui
ka liiklusõnnetuses vigastada
saanute arv praktiliselt samaks.
Vaatamata sellele, et üldine
liiklusõnnetuste
arv
ei
suurenenud, hukkus 2007.aastal
Lääne- Virumaal liiklusõnnetuste
tagajärjel 17 inimest. Võrdlusena
tuleb öelda, et 1990 aastal hukkus
liikluses 37 inimest, mis on
viimase 16 aasta kõrgeim näitaja.
2006. aasta 7 hukkunut on aga
sama ajavahemiku väikseim arv.
Iga liikluses hukkunu on
korvamatu kaotus nii hukkunu
lähedastele, kui ka riigile
tervikuna. Liiklusalaste õiguserikkumiste tagajärjed on iga
aastaga järjest kurvemad. Liiklus
on närviline ja kaasliiklejatega
mittearvestav.
Liiklusõnnetuste absoluutseks
välistamiseks on olemas väga
lihtne reegel, kui kõik liiklejad
täidaksid liikluseeskirja nõudeid,
siis liiklusõnnetusi ei juhtukski.
Kahjuks sellist olukorda ilmselt ei
saabu. Sellest ongi tingitud
Laekvere Valla Sõnumid

tõsiasi, et reegel ei toimi, kui osa
liiklejaid on seadusekuulekad,
samas teine osa ei pea neid
millekski. Eelkõige on liiklusõnnetuse põhjuseks juhi poolt
oma võimete ja oskuste ülehindamine ning ebaõigelt valitud
sõidukiirus.
Sellist käitumist tingib juhi
isikuomadused, vajalike oskuste
ja kogemuste puudumine või mis
veelgi halvem - joobes juhtimine.
Liiklusõnnetuste rasked
tagajärjed on reeglina põhjustatud liiklejate poolt turvavarustuse mittekasutamisest.
Eelmisel aastal toimunud 14-st
hukkunuga liiklusõnnetusest oli
11 juhul tegemist joobes juhiga
ja ebaõigelt valitud kiirusega
ning sellest tingitud sõiduki teelt
väljasõiduga.
Kuigi 2007.aastal vähenes
joobes juhtide süül toimunud
kannatanutega liiklusõnnetuste
arv võrreldes 2006.aastaga
praktiliselt poole võrra, siis
üldisest liiklusõnnetuste arvust
põhjustasid joobes juhid 30,6%.
Eelmisel aastal tabas politsei
Lääne-Virumaal 762 alkoholijoobes mootorsõidukijuhti, 2006.
aastal oli see arv 650.
Nii nagu eelmisel aastal on ka
2008.aastal politsei üks
prioriteetsemaid valdkondi

Lembit Kalda
Rakvere politseiosakonna
Korrakaitsetalituse
vanemkomissar

Lk.3

1. maist 2008 algab korraldatud olmejäätmete äravedu
Jäätmeseaduse § 66 lõige 1 - Korraldatud jäätmevedu on
olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku
omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja
poolt.
Konkurss
MTÜ Roheline Paik* kuulutas 2007. a septembris välja avaliku
konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Tamsalu,
Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdades. 2007.a detsembri lõpuks
esitasid olmejäätmete veo konkursile oma pakkumised AS RagnSells ja AS Cleanaway. Parimaks pakkumiseks kinnitati 31. detsembril
2007.a MTÜ Roheline Paik otsusega AS Ragn Sells pakkumine, kui
pakkumiskutse dokumentides esitatud hindamiskriteeriumite suhtes
kõige soodsam pakkumine. Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere
vallavolikogud andsid 16. jaanuaril 2008.a. AS-ile Ragn Sells
ainuõiguse korraldatud jäätmeveoks. See tähendab, et ainuõiguse
kehtivuse perioodil (01.05.2008 - 30.04.2011) teostab olmejäätmete
vedu meie ühises jäätmeveopiirkonnas asuvatele füüsilistele ja
juriidilistele isikutele üksnes Ragn-Sells AS.
Mis saab edasi?
Korraldatud olmejäätmeveo põhieesmärk on keskkonnahoiu
parandamine ning kõikide jäätmetekitajate - eelkõige eramajade,
suvilapiirkondade ja ettevõtete hõlmamine jäätmekäitlusega
MTÜ Roheline Paik sõlmib AS-ga Ragn Sells korraldatud jäätmeveo
lepingu, milles määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused.
Korraldatud jäätmeveo alguse kuupäevaks on 01. mai 2008.a. See
tähendab, et antud kuupäevast alates peavad kõik jäätmevaldajad
(ehk kinnis- ja vallasvara omanikud, suvila- ja aiandusühistud,
korteriühistud, ettevõtted jms) omama regulaarselt tühjendatavat
prügikonteinerit.
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik
jäätmevaldajad ning nad on kohustatud tasuma jäätmeveo eest ka
juhul, kui kirjalikku jäätmeveo lepingut jäätmekäitlejaga pole sõlmitud.
Jäätmevaldajal, kellel on olemas kehtiv leping mõne teise jäätmeveo
ettevõttega ja standardne jäätmekonteiner, mida on võimalik
tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivasse
jäätmeautosse, on ainukese muutusena vaja leping ümber sõlmida,
st sõlmida leping AS-ga Ragn Sells.
Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit ja/või kehtivat
lepingut jäätmete äraveoks, tuleb vastav leping sõlmida ning
jäätmekonteiner muretseda. Jäätmekonteiner peab olema standartne
ja lepingu sõlmimine on kohustuslik. Lepingu mittesõlmimine ei
vabasta igakuise arve saamisest. Lepingu sõlmijatel on võimalus
kokku leppida konteineri suuruses, tühjendamise sageduses,
tühjendamise kuupäevas, konteineri asukohas jne.
Lepinguid saab AS-ga Ragn Sells sõlmida ka Laekvere
vallavalitsus, Muuga spordihoones ja Venevere seltsimajas. Täpse
aja avaldame järgmises Laekvere valla infolehes.
Millised jäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga ja millised
mitte?
Korraldatud jäätmeveo alla kuuluvad olmejäätmed, millest on
eelnevalt välja sorteeritud vanapaber, pakendid, ohtlikud jäätmed,
elektroonika ning aia- ja pargijäätmed. Seega kuuluvad korraldatud
jäätmeveo alla need jäätmed, mis jäävad eelnevalt sorteeritud
jäätmetest üle.
Vanapaberi ja pakendite üleandmiseks on Laekvere Vallavalitsus
loonud elanikele võimalused avalike konteinerite näol. Täpsemat
infot avalike konteinerite asukoha kohta saab Laekvere
Vallavalitsusest.
Ohtlike jäätmete ja olmeelektroonika kogumiseks korraldab
Laekvere Vallavalitsus kogumisringi. Täpse kogumisringi toimumise
aja teatame valla infolehes.
Kogumismahuti suurus ja tühjendussagedus
Vastavalt Laekvere valla jäätmehoolduseeskirjale peab üksikelamu
juures olema vähemalt 80 l konteiner või sõlmitakse (naabritega)
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omavaheline kokkulepe ühismahuti kasutamiseks. Sellisel juhul
valitakse konteineri suurus vastavalt konteinerit kasutavate inimeste
arvule ja tühjendamissagedusele.
Kuue ning enama elanikuga korterelamus juures kasutatakse 240 4500 l kogumismahutit. Kasutatava konteineri suurus sõltub
kortermajas elavate elanike arvust ja tühjendamissagedusest.
Minimaalne olmejäätmete mahutite tühjendussagedus:
Olmejäätmete äravedu peab toimuma sagedusel, mis väldib mahutite
ületäitumise ning ebameeldiva lõhna tekke.
Tiheasustusalal peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine
vähemalt üks kord 28 päeva (4 nädala) jooksul
Hajaasustuses peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine
vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks
kord kvartalis (86 päeva tagant).
Kolme ja enama korteriga elamutes peab toimuma jäätmemahutite
tühjendamine mitte harvem kui kord kuus.
Kindlaks on määratud vaid minimaalsed mahuti suurused ja
tühjendussagedused, lepingu sõlmisel tuleb siiski lähtuda
konkreetse majapidamise vajadustest, st enamasti vajatakse
suuremat konteinerit ja tihedamat tühjendust.
Korraldatud jäätmeveo hinnad
Korraldatud jäätmeveo konkursil AS Ragn Sells poolt esitatud
hinnad (sisaldavad käibemaksu):
Korraldatud jäätmeveo hinnad Laekvere vallas alates 01.05.2008.
1.Konteineri suurus liitrites
2.Konteineri tühjendushindkroonides
3.Konteineri ühe kuu rendihind
4.Konteineri müügihind
1
80
140
240
600
800
1500
2500
4500

2
55,00
60,00
70,00
105,00
120,00
195,00
290,00
490,00

3
30,00
35,00
45,00
75,00
85,00
165,00
210,00
270,00

4
690,00
712,50
903,00
2814,90
3140,00
6585,00
8227,00
9841,20

Kuni 01.05.08 kehtivad senised jäätmeveo teenust osutavate
ettevõtete kehtestatud hinnad. Korraldatud jäätmevedu kehtib vaid
olmejäätmete äraveole. Jäätmekonteinereid võib osta ja rentida ka
teisest ettevõtetest, kuid tähelepanu tuleb pöörata sellele, et
konteinerid oleksid standardsed ja neid oleks võimalik
tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivasse
jäätmeautosse.
AS Ragn Sells kontaktandmed:
Tel: 15155
Fax: 337 4921
e-post: virumaa@ragnsells.ee
Korraldatud jäätmeveole üleminekuga kaasnevaid muudatusi
käsitleme ka järgmises Laekvere valla lehes.
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
tel.32 22374; 5046009
e-post: andrus@laekvere.ee
*MTÜ Roheline Paik – mittetulundusühing, mis on moodustatud
Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade poolt Pandivere
piirkonnas jäätmemajanduse korraldamiseks ja edendamiseks
ning keskkonnajärelevalve korraldamiseks.

Laekvere Valla Sõnumid

Perekond on kõige tähtsam

Suured pered tegutsevad

Hiljuti saatis hea sõber mulle e-maili teel foto, millele oli jäädvustatud
vaikus hilissügisesest Taevaskojast. Ta käis seal nädalavahetusel
perega matkamas. Vaadates talveunne sättivat hetke meie loodusest,
kus aeg oli justkui seisma jäänud, vajusin mõttesse.
Miks meie, eestimaalased, oma eluga sageli rahul ei ole?
Ülemaailmne elukvaliteedi indeks paigutab meid 111 riigi hulgas
68ndale kohale, kuigi oleme sisemajanduse koguprodukti ehk rikkuse
poolest ühe inimese kohta 39ndal kohal. Rikkuse ja õnnetunde
positsioonide vahe on tervelt 29 punkti. Majanduskasv on olnud ju
viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul tohutu ja palgad ning
elutingimused paranenud. Miks me siis ei ole rahul oma eluga?
Kas ei ole põhjus mitte selles, et soovides kiiresti üles ehitada oma
riiki, oleme samal ajal unustanud ära iseenda? Kihutame endid
armutult tagant ja mõistame endalegi märkamatult hukka jalgujääjaid.
Tahame olla kõiges ja kõigist parimad ning eksimatud. Kipume
mõõtma edu majanduslike näitajatega: auto ja maja suuruse, mitte
aga laste arvu, perega koosveedetud aja või investeeringutega oma
tervisesse. Mulle näib, et soov kiirelt jõukaks riigiks areneda ja samal
ajal leida aega iseenda ning oma pere tarvis, on üsna üksteisele
vastukäivad soovid.
Eestis on abielude lahutumus poolteist korda kõrgem kui Euroopas.
Kas tõesti eksivad meil nii paljud elukaaslase valikul? Usun, et mitte.
Me teame, et edu saavutamiseks peame pühendama oma tööle aega
ja energiat ning pidevalt arenema. Samal ajal unustame, et ka pere ei
püsi koos iseenesest, ka siia peab investeerima nii aega kui energiat.
Selle asemel aga lihtsalt loodame, et meie lähedased meid lõpmatult
mõistavad ja meile meie hoolimatuse andestavad. Tavaliselt nad seda
teevadki, aga kõigi ja kõige jaoks on kuskil piirid ja lahutuste arv
näitab ilmekalt, kui sageli me neid piire ületame. Olgu siinjuures ära
märgitud, et just perekonna olemasolu on üks olulisi objektiivseid
kriteeriume, millega inimesed lõppkokkuvõttes hindavad oma
elukvaliteeti.
Johann Wolfgang von Goethe on öelnud „Otsige iseendas ja te
leiate kõik“. Usun, et siin on ka võti, kuidas me võiksime ennast
õnnelikumalt tunda. Alustada tuleb oma väärtushinnangute ja
mõttemaailma muutmisest. Ikka üksikult üldisele. Igaühel on alati
aega selle jaoks, mida ta oluliseks peab. Küsimus on valikutes.
Kui mitte muidu, siis uue aasta algul on tagumine aeg järele mõelda,
kas kõik mis me teeme ja mille nimel või kelle arvelt me seda teeme,
on seda väärt?
Usun, et meil on põhjust rohkem rahul olla sellega, mis meil juba
olemas on. Olla õnnelik siin ja praegu on äratundmise kunst.
Soovin, kallid eestimaalased, Teile uuel aastal palju väärtuslikku
aega iseenda ja oma pere jaoks. Terve perekond on kõige tähtsam!

Laekvere vallas elab 17 nelja- ja enamalapselist peret. Kokku
kasvab neis peredes 99 last. Ühe väikese valla kohta polegi see nii
väike arv.
Kui siiani on iga suurpere toimetanud omaette ja sageli ei pandud
neid üldse tähelegi, siis möödunud aasta novembris istusid 10ne
suure pere emad maha ja moodustasid MTÜ Laekvere Valla Suured
Pered. Mis oli siis põhjuseks, et sellist ühendust vaja oli.
Paljulapselised pered on üks sihtrühm, kelle paremaks toimetulekuks
on riik mõelnud nii sotsiaaltoetuste kui ka vastavate sotsiaalteenuste
puhul. Sageli ei oska pered neid aga küsidagi, sest pole neist
kuulnudki. Tahaksime selle tühimiku täita ja proovime leida infot
kõige kohta, mis aitab meil paremini toime tulla.
Me ei istu ka ise käed rüpes. Esimese suurema ettevõtmisena sai
valla abiga suured pered kutsutud Muuga mõisa jõulupeole. Juba
teist aastat järjest on tänu Liidia Kanna sponsurlusele suured pered
saanud jõulupakid. Tänavu jagas neid siis jõuluvana lõbusal peol.
Tahaksin siinkohal Liidiale suured tänusõnad edastada. Pidu oli tore
ja paki sai iga laps.
Veebruaris tahame maha pidada toreda vastlatralli. Ilmataat on küll
mõnele plaanitud üritusele kriipsu peale tõmmanud, kuid midagi
toredat võtame kindlasti ette.
Tulemas on ka Rakvere teatri ja Rakvere Lihakombinaadi poolt
toetatud projekt suurtele peredele teatri ühiskülastuseks. Suvel on
aga võimalus veeta kuuel meie valla lapsel 5 päeva Remniku
lastelaagris.
Üks suve ettevõtmine on meil veel käsil. Nimelt oleme aru saanud,
et igas peres jääb vahel üle kasutamiskõlblikke asju, mida ise ei
tarvita. Ära ei raatsi visata aga kellegile pakkuda ka ei oska. Nii siis
otsustasimegi luua taaskasutuskeskuse, kuhu soovijad saaksid oma
puhtad ja terved asjad ära anda ning keegi võiks need sealt jälle
omale saada. Kuna ühendus vajab ka tegutsemiseks rahalisi
vahendeid, siis päris muidu me asju ei annaks, küll aga on hinnad
pigem sümboolsed. Siit ka üleskutse valla inimestele. Ärge visake
oma kasutuskõlblikke asju lihtsalt ära. Keegi teine võib neid väga
vajada.
Taaskasutuskeskuse loodame avada veebruaris. Kui kellegil midagi
üleliigset kodus seismas, võiks ühendust võtta.
Meeldetuletus suurtele peredele Kui on soov liituda MTÜ-ga,
ootame teiltkirjalikke sooviavaldusi. MTÜ on vabatahtlik
organisatsioon ja kedagi ei saa sinna automaatselt kaasata. Kümme
peret avaldas oma soovi asutamis koosekul ja hiljem on meiega
avalduse alusel liitunud veel kolm peret. Neid peresid, kes aga
avaldust ei esita, ei saa me oma ettevõtmistesse kaasata.
Vastlaralli kohta veel nii palju, et alustame 10ndal veebruaril kell 11
Laekvere
Rahva Maja eest. Soojad riided selga, sest osa tegevusest
Urve Palo
Rahvastikuminister toimub kindlasti õues. Palun kaasa võtta ka esimese kvartali
liikmemaks. Kes tunneb meie tegevuse vastu huvi või on nõus
sponsoriks olema, siis kõikvõimalikku infot saab telefonil 56322303.

KAS TEAD ET…
...Eesti maakoolide X korvpallifestivalil 27. - 29.
detsembrini 2007 Sürgaveres saavutasid Muuga kooli
vilistlastest tüdrukud Anni Allikalt, Merilin Rosar, Teele
Aasumets, Kaidi Aasumets, Mari Tarto ja Külli Lumiste
III koha
...et samal võistlusel said Muuga kooli poisid 6. koha.
...poistest mängisid Mikk Värraval; Henri Abel, Robert
Lepa, Jürgen Kraav, Rain Meltsas; Kaido Aasumets ja
Martin Õunapuu.
...Kelly Nevolihhin tuli 20. jaanuaril Eesti
sisekergejõustiku meistrivõistlustel A-klassi
noortemeistriks 1000m jooksus. Palju õnne Kelly!
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Oivi Jürgenson
MTÜ Laekvere Valla Suured Pered esimees

Laekvere vallas korraldatud
olmejäätmete veo infopäev
toimub 5. märtsil 2008
Muuga spordihoones kell 16.00
Laekvere Rahva Majas kell 17.30
Venevere Seltsimajas kell 19.00
Ootame aktiivset osalemist!
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MUUGA SPORDIHOONES
Sulgpalli KAPP
Osavõistlused -

10. veebruar kell 12
24. veebruar kell 12
16. märts kell 12
13. aprill kell 12

Alates 2. jaanuarist 2008. a on vallavalitsus lõuna
esmaspäevast neljapäevani 12.00 – 13.00
ja reedeti 12.00 – 12.30
12. veebruaril kell 12 – 14 Rahva Majas puuvillaste
trikotaaztoodete MÜÜK.(dressipüksid, pesu jne)

Lauatennise KAPP
Osavõistlused -

Müüa värviteler SAMSUNG, 28 tolli, täislame ekraan,
hõbedane,2 korda scart ja kõik muud liidesed. Stereoheli,
teletekst, kaugjuhtimispult, dokumentatsioon. Kehtiv
garantii aasta lõpuni. Hind 3000 krooni. Tel. 5809 3327

3. veebruar kell 12
17. veebruar kell 12
9. märts kell 12
20. aprill kell 12

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma SAAR POLL

Lääne-Viru Maanaiste Liit tänab
Muuga Maanaiste Seltsi “Eha” liikmeid eesotsas Ilma
Lausveega susside, sokkide ja kinnaste kudumisel, mis anti
jõulukingituseks Aavere Hooldekodule.

otsib ELANIKKONNA KÜSITLEJAID kodudes.
Töö sobib hästi nii põhitöö kõrvalt tegemiseks kui
ka tragidele pensionäridele, koduperenaistele.
Palk tükitöö alusel.
Huvi korral palume võtta ühendust telefonidel 6311304,
6460485 või e-posti aadressil infosaar@saarpoll.ee

Juhatuse nimel Liivi Uueni

L aekvere Rahva Maja
Veebr
uarikuu üritused
eebruarikuu
30. jaanuaril kella 9 saab Rahva Majas kasutada
masaazi teenust. 40 minutit klassikalist üldmassaazi
maksab 120 krooni. Võimalikud ka igale inimesele
sobivad kokkulepped. Kui soovijaid jätkub hakkab
massaaz toimuma igal kolmapäeval.
Esialgne registreerimine Rahva majas telefonil 329 5335.

4. märtsil kell 19 Laekvere Rahva Majas Vana Baskini
Teatri etendus “Viimane Sigar”
(Helgi Sallo, Tõnu Aav,
Ago-Henrik Kerge, Marika Korolev)
Pääsmed 80 kr ja 100 kr eelmüügil
Rahva Majas ja Muuga Raamatukogus

Laekvere Rahva Maja ootab oma väikesesse kollektiivi
alates maikuust tööle noorte huvijuhti. Huvijuhil peaks
olema soov ja tahe noortega tööks, suur pingetaluvus,
hea suhtlemisoskus ja organiseerimisvõime .Loov
mõtlemine ja tahe oma ideid ellu viia.
Pakume huvitavat ja väljakutseid nõudvat tööd,
enesetäiendamise võimalust.
Info telefon 329 5335 või Rahva Maja juhataja juures.

3. veebruar kell 12 Rahvaõpistu
Külas on Tapa MTÜ Jeeriko juhataja Angela Olt,
Euroopa noor vabatahtlik Benno ja kaisuteraapia ja
käelise tegevuse juhendaja Kais Mugamäe.
10. veebruar
Filmipühapäev
kell 14 koguperefilm “Dzungliloom Hugo”
Pääse lastel 30 kr ja .40 kr
kell 16 vaatajate soovil
Eesti mängufilm “Georg”
Pääse 30 kr ja 40 kr
13. veebruar kell 19
Rakvere teatri etendus
“Oscar ja Roosamamma „”KIRJAD
JUMALALE” Pääse 70 kr ja 90 kr
17. veebruar kell 12 Rahvaõpistu
“Muusikaline pühapäev akordionitega”
Külas on Hillar Ojamäe
23. veebruar kell 15 Vabariigi 90. aastapäeva ja Rahva
Maja 15. aastapäeva PIDUPÄEV
29. veebruar kell 18 Laekvere Põhikooli üritus
“Säravad tähed”

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.

