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Ilusat kevade ootust, armas vallarahvas!

Küünlakuu jõuab lõpule.
Ilmast rääkimine pole just
alati sobiv aga seekord
ilma ei saa. Sest ilm ongi
ju täiega ära keeranud –
kevadesse. Põllud on vett
täis, õued on pehmed ja
porised. Isegi tiikidesse on
vesi tulnud. Ühesõnaga –
veebruar pole talve nägu.
Eesti Vabariik

pidas

nädalavahetusel oma 90ndat

aastapäeva.

Ka

Laekvere Rahva Majas
toimus

23.

veebruaril

pidulik üritus. Volikogu

TEADE!

Kaevude rajamise programm
Siseministeerium on algatatunud hajaasustusega aladele kaevude
rajamise programmi, mille raames soovitakse parandada
elanikkonnale puhta joogivee kättesaadavust.
Programmi raames rahastatakse kaevu rajamist osaliselt: 1/3 riik,
1/3 kohalik omavalitsus ja 1/3 toetuse saaja.
Toetust kaevude rajamiseks ei eraldata tiheasustusaladel ja üle
50 elanikuga kompaktse hoonestusega aladel olevatele
majapidamistele ning samuti kohtades, kus veetrassidega liitumine
tuleb odavam kui kaevu rajamine.
Selleks, et Laekvere vald saaks programmis osaleda, peame esmalt
kaardistama vajaduse (majapidamiste arv) projekti toetuste järele.
Palume kõigil võtta hiljemalt 4. märtsiks 2008 a. vallavalitsusega
ühendust, kelle majapidamises on alljärgnevad probleemid:
* puudub majapidamises kaev,
* olemasolevas kaevus ei jätku vett või vee kvaliteet on halb
* on olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad vajalikud seadmed ja/või
survetrass.
Sooviavaldus kaevu rajamise finantseerimiseks tuleb esitada
kirjalikult või e-maili teel. Palume avalduses kindlasti ära märkida:
* kaevu saamise soovi põhjus (kuiv kaev, reostunud kaev, vajadus
seadmete soetamiseks jne) ,
* kinnistu andmed, kuhu kaev planeeritakse puurida
* elanike arv majapidamises
* taotleja kontaktandmed (kontakttelefoni number ja võimalusel
e-postiaadress)
* nõusolek omaosaluse tasumise kohta (1/3 tööde maksumusest).
Täpsem info majandusosakonna juhataja Andrus Läll
tel.322 2374; 504 6009
e-post: andrus@laekvere.ee

Alates 9. märtsist

laste ja noortetuba
SULETUD
AIP-i kasutamise võimalus
etteregistreerimisel
esmaspäeval, teisipäeval,
kolmapäeval, neljapäeval
kella 13 -18. Reede, laupäev,
pühapäev suletud.

esimees Margo Kaasmägi
ja vallavanem Aarne Laas
kätlesid peokülalistega ja
soovisid ilusat Vabariigi
aastapäeva. Ka Rahva Maja
juhataja

õnnitles

oma

töötajaid maja 15-nda
sünnipäeva puhul. Valla
taidluskollektiivid tõid rahva
ette oma parimad palad.
Pidu lõppes tantsuga.
Veebruar

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 telefonil 329 5335 või
tule Rahva Maja juhataja
juurde.

on

olnud

pingeline. Vallavanem võitleb KOIT-kavast ikka veel
rahasid Laekvere lasteaia
ümberehituseks ja alla ei
anna. Kuidas eurorahad
lõpuks jagatud saavad,
näitab tulevik. Küll siis ka
teid, armas vallarahvas,
sellest teavitame.
Kena talve jätku teile
kõigile!

Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
5. veebruari istungil:
1.Üks valla elanik suunati alates 24. jaanuarist 2008 OÜ S. K. Rakvere
Hooldekodusse.
2.Lõpetati ühe valla elaniku hooldus seoses hooldekodusse
paigutamisega.
3.Nõustutu Rahkla külas asuva Metsaveere maaüksuse (2,13 ha) riigi
omandisse jätmisega.
4.Kinnitati 28. jaanuaril 2008. a toimunud vara võõrandamise avaliku
enampakkumise tulemused. Müüdi ära järgmised katastriüksused: Sauna
katastriüksus Vassivere külas; Saidla katastriüksus Rahkla külas;
Vainumetsa katastriüksus Sirevere külas; Heina katastriüksus Moora
külas ja Kurkini katastriüksus Padu külas.
5.Tunnistati nurjunuks 28. jaanuaril 2008. a toimunud avalikul
enampakkumisel 3-toalise korteri müümine osalejate huvipuuduse tõttu.
Korteri müügiga hakkab tegelema kinnisvarabüroo BPE
Kinnisvaraekspert. Korteri alghind on 80 000 krooni.
6.Anti korraldus sõlmida Laekvere Rahva Maja tualettruumide
remondiks tõõvõtuleping AS-ga Laekvere Ehitus. Muuga küla
tänavasiltide ja majanumbrite valmistamiseks ning paigaldamiseks
sõlmitakse töövõtuleping Signaal Rakvere OÜ-ga.

19. veebruari istungil:
1.Määrati küttetoetus 2000 krooni seitsmele valla elanikule. Ühekordset
toetust 2000 krooni sai üks valla elanik.
2.Toimetulekutoetus veebruaris 2008. a määrati 6-le valla elanikule.
3.toetus määratakse 100 % ulatuses töövõimetuspensionäridele ja
vanaduspensionäridele peresissetulekuga kuni 3 500 krooni kuus.
4.Nõustuti Laekvere alevikus asuva 892 m˛ suuruse Kesk tn 5A
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste
plaanile hoone omanikule Andrus Karu’le. Nõustuti 3 978 m˛ suuruse
Kesk tn 11 katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile hoone omanikule Kalju Kruusile. Nõustuti
Venevere külas asuva 2,21 ha suuruse Ott-Mari katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile
hoonete omanikule Helle Ostrat’ile. Nõustuti Muuga külas asuva 10
073 m˛ suuruse Lombi katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Maret Pikhof’ile.
Nõustuti Laekvere alevikus 2 778 m˛ suuruse Kaare tn 2 katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile
hoonete omanikule Ülle Rahe’le.
5.Otsustati esitada vallavolikogule kinnitamiseks vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate II nimekiri. Nimekirjas
on 9 maatükki, mille saavad kasutusvaldusse 5 erinevat äriregistrisse
kantud isikut-ettevõtet.
6.Väljastati ehitusluba OÜ-le Venevere Farm 250-kohalise veisefarmi
rekonstrueerimiseks asukohaga Venevere Farmi maaüksus Venevere
külas.

7.Väljastati ehitusload AS-le Boxer Puidu Eksport saepurubriketi
tootmisliini ehitamiseks ja administratiiv- ja olmehoone ehitamiseks
Saekaatri katastriüksusele Laekvere alevikus aadressiga Rahkla tee 24.
8.Pikendati Muuga Spordihoone ja Venevere Seltsimaja töötajate
põhipuhkuse kestvust 35 kalendripäevani.
9.Anti luba rakendada Laekvere Rahva Majas kollektiivpuhkust 12.
juulist kuni 15. augustini 2008. aastal.
10.Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
puhkuse ajakava 2008. aastaks.
11.Ühele vallavalitsuse töötajale kompenseeriti tööks ettenähtud
prillide maksumusest 1000 krooni.
12.Lisati Venevere Seltsimaja töötajate koosseisu ringijuhi 0,2 suurune
koht.
13.Seoses elukoha muutusega lõpetati ühe valla elanikuga
sotsiaalpinna kasutamise leping
14.Seoses iseseisvalt elama asumisega esitati Virumaa Pensioniametile
ettepanek maksta igakuine lastetoetus inimesele endale.
15.Vallavanem Aarne Laas tutvustas enda koostatud avaldust, milles
ta ei nõustunud Laekvere Lasteaia projekti KOIT-kavast väljajätmise
tingimustega. Otsusati esitada Aarne Laasi poolt koostatud avaldus
VIROL-ile.
7.Väljastati Tõnu Sibolt`ile projekteerimistingimused kuivallapanuga
lambalauda projekteerimiseks asukohaga Tiigi maaüksus Padu külas ja
ühepereelamu projekteerimiseks asukohaga Tähe maaüksus Padu külas.
8.Nõustuti Laekvere Rahva Maja osalemisega järgmistes projektides:
1) “Rahvaõpistu õppeaasta lõpu väljasõit Noarootsi”, millega Laekvere
Rahva Majas jätkatakse populaarset enesetäiendamiseks mõeldud
kursuste sarja. Projekti kogumaksumus on 39 910 krooni, millest taotletav
summa on 12 000 krooni, valla rahaliste kohustuste suurus 13 590
krooni ja osalejate omaosalus on 6 320 krooni. Projekt esitatakse Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupile.
2) “Simuna kihelkonna 9. eakate naljapäev”, mille raames Laekvere
eakate klubi “Meenutus” korraldab Muuga mõisas traditsioonilise
kihelkonna naljapäeva. Projekti kogumaksumus on 12 860 krooni, millest
taotletav summa on 4 000 krooni ja valla rahaliste kohustuste suurus 3
700 krooni. Projekt esitatakse Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile.
3) ”Laekvere Rahva Maja naisrahvatantsurühma osalemine Istanbuli
VI Muusika ja Tantsu Festvalil”, mille raames Laekvere
naisrahvatantsurühm osaleb rahvusvahelisel festivalil. Projekti
maksumus Laekvere rühmale on 80 350 krooni, millest taotletav summa
on 10 000 krooni ja valla rahaliste kohustuste suurus 10 000 krooni.
Projekt esitatakse Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupile.
9.Lõpetati kahe vallaelaniku hooldus alates 14. veebruarist 2008. a.
Informatsioonina andis Aarne Laas ülevaate KOIT-kavast
tagasilükatud Laekvere lasteaia rekonstrueerimise projekti protestimise
hetkeseisust..

Pilte Vabariigi aastapäeva tähistamisest Laekveres
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Politseitööst Laekvere vallas
Eelmisel aastal pandi Laekvere
vallas toime 44 kuritegu, neist 35
on käesolevaks ajaks avastatud.
44 kuriteost oli vargusi 13 ja neist
7 on avastatud. Ülejäänud
kuriteoliigid olid avaliku korra
rikkumised, kehalised väärkohtlemised ja muud rikkumised.
Kuritegevuse numbrit tõstavad
politseile korduvalt vahelejäänud
alkoholijoobes sõidukijuhid,
kellel on juba kriminaalkaristus
käes. Purjus peaga autot edasi
juhtides
lisandub
uuele
karistusele veel kohtuotsuse
mittetäitmine.
Eelmisel aastal registreeriti
politseis 470 väärtegu, mis pandi
toime Laekvere valla terri-

tooriumil. Alkoholijoobes juhte
tabati vallas 43 ja lubadeta juhte
39. Need numbrid aga kinnitavad
fakti, et meie seas on palju
hoolimatuid sõidukijuhte, kellele
ei lähe korda ei enda ega teiste
turvalisus. Üleskutse napsutanud autojuhi lähedastele – kui
te ikka näete, et te sõber või
abikaasa on tarbinud alkoholi ja
tikub autorooli, tehke kõik
võimalik, et ta ei saaks sõitma
minna!
Teine tõsine probleem on
alaealiste poolt alkoholi tarvitamine. Eelminesel aastal koostasin mina ainuüksi 21 väärteoprotokolli. Väga noored
inimesed tarvitavad alkoholi ja

peavad seda nii loomulikuks. See
oleks nagu alaealiste vabaaja
veetmise üks võimalus.
Lapsevanemad, kontrollige,
millega teie lapsed väljaspool
kodu tegelevad. Kui lapsele on
politsei juba kirjutanud mitu
protokolli, siis on probleem ikka
väga tõsine. Näitena võin tuua
juhuse, kus laps võtab kooli
kaasa pudeli viina, ostab poest
Coca-Cola’t ning teeb sellest
segu. Terve koolipäeva jooksul
tarbib ta selle rahulikult ära.
Lisaks alkoholi tarbimisele
suitsetavad paljud alaealised.
Laps astub koolimaja uksest välja,
paneb suitsu ette ning marsib
kodu poole - talle tundub see

iseenesestmõistetav.Lapsevanemad, ainult teie abiga saab need
probleemid likvideerida. Kui
lapsevanem on eeskujuks ja
arvab, et mida see paar lonksu
alkoholi ikka teeb, siis sellest
saab laps innustust. Laps saab
aru, et ta võibki alkoholi tarbida.
Politsei tuletab täiskasvanud
isikutele meelde, et kui te ostate
alaealistele alkoholi ja suitsu, siis
selle eest saab karistada
rahatrahviga kuni 18000 krooni.
Mõelge enne, kui lähete lastele
keelatuid asju ostma.
Kauni Soon
Juhtivkonstaabel

Uus seadus muudab pärimise selgemaks
Vaike Murumets
Justiitsministeeriumi nõunik
17. jaanuaril võttis riigikogu
vastu uue pärimisseaduse, mis
jõustub 1. jaanuaril 2009. Selles
on võrreldes vana pärimisseadusega rida muudatusi. Veel
aasta jagu kehtiva seaduse järgi
peab pärija pärandi vastu võtma:
üks pärija algatab notari juures
pärimismenetluse ja notar annab
kõigile pärijatele pärandi
vastuvõtmiseks või sellest
loobumiseks mõnekuulise tähtaja. Pärijad, kes selle aja jooksul
notarile avaldust ei kirjuta,
kaotavad pärimisõiguse. Ebaõiglane on see, et nad kaotavad
õiguse isegi siis, kui nad ei teagi
pärandaja surmast või vajadusest
notari juures avaldus kirjutada.
Notar küll kontrollib andmeid
rahvastikuregistris, kuid selle
põhjal ei ole alati võimalik kõiki
pärijaid üles leida. Ka pärijal pole
kaugeltki alati huvi kaaspärijaid
otsida, sest nii on tal lootus, et
tema pärand suureneb.
Pärijaks automaatselt. Uus
seadus asendab pärandvara
vastuvõtusüsteemi loobumissüsteemiga: kui pärija ei esita kolme
kuu jooksul hetkest, mil ta sai
teada oma pärimisõigusest,
notarile pärandist loobumise
avaldust, siis loetakse, et ta on
pärandi vastu võtnud. See ei
tähenda siiski, et pärija peab
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edaspidi tingimata kolm kuud
ootama, sest endiselt on võimalik
pärand vastu võtta notari juures
otsese tahteavaldusega.
Uuele seadusele on pahaks
pandud, et see suurendavat
ebaõiglaselt kõiksugu nadude,
kälimeeste ja lelletütarde
pärimisõigust. See on valearvamus. Ka uue pärimisseaduse järgi
toimub pärimine kolmes
järjekorras nagu seni (ning kui
üheski järjekorras sugulasi ei ole,
on pärijaks omavalitsus või riik).
Kehtima jääb põhimõte, et kui on
olemas esimese järjekorra pärijad
(pärandaja lapsed või nende
lapsed), siis kaugemad
sugulased ei päri. Ei muutu ka
põhimõte, et seadusjärgse
pärimise reeglitest lähtutakse
alles siis, kui testamenti või
pärimislepingut pole.
Uus seadus tähtsustab
abikaasa rolli: tulevikus pärib
abikaasa kogu pärandi, kui pole
esimese ja teise ringi pärijaid
(lapsed, vanemad ja õed-vennad
ning nende lapsed). Lisaks tekib
abikaasal õigus nõuda isikliku
kasutusõiguse seadmist elamule,
mis oli pärandaja ja abikaasa
ühine kodu.
Ehkki ka uus seadus ei anna täit
kindlust, et kõik pärijad
pärimismenetlusest teada
saavad, on eeliseks see, et pärija
saab ka hiljem talle kuuluva
pärandi välja nõuda. Seda saab

siiski ainult sama järjekorra pärija
– nt kui lapsed pärivad oma
vanemate järel, siis saab
tagantjärgi pärandist osa nõuda
vaid nende endi (pool)õde või vend (või tema järeltulija), mitte
mõni kauge sugulane.
Võlgu ei pärita sunniviisil.
Automaatse pärijaks saamise
juures on räägitud ohust pärida
enda teadmata mõne kauge
sugulase võlad (sest päritakse
pärandaja õiguste kõrval ka tema
kohustused). Tegelikult ei sunni
uus seadus kedagi võlgu pärima.
Esiteks on pärijal kolm kuud aega
otsustada, kas ta üldse tahab
võimalike võlgadega pärandit
vastu võtta. Teiseks saab ta ka
pärast pärandi vastuvõtmist
piirata oma vastutust võlgade
eest. Kui praegu peaks iga
mõistlik pärija nõudma pärandit
vastu võttes kohe pärandi
inventuuri, et ennast ootamatute
võlgade eest kaitsta, siis uus
seadus lubab seda teha ka hiljem
ning pärast seda ei maksa pärija
rohkem, kui ta on n-ö vara
aktivana pärinud.
Kuna vana seaduse järgi on
pärijal õigus muudkui oodata ja
mõelda, kas ta tahab vara vastu
võtta või mitte, siis on ka
selgusetu, mis saab vahepeal
varast ja kohustustest, mis
varaga seotud on – näiteks kes
maksab korterelamus ühe
korteriomaniku surma järel

tekkivad soojavõlad? Või kui
pärijaid ei ole veel üles leitud ning
pärandvara võidakse lihtsalt laiali
tassida jms.
Vastuseid neile küsimustele on
aga tingimata vaja näiteks juhul,
kui osa pärijaid on välismaal ega
saa oma huvide eest seista.
Edaspidi nimetab kohus sel juhul
pärandi hooldaja, kes peab
tagama vara säilimise ja tegelema
inimestega, kel on pärandvara
suhtes nõudeid.
Lisaks ei saa senise seaduse
järgi nt võlausaldajad piisavalt
kiiresti teada, kes on pärijad. Uue
seadusega paranev võlausaldaja
seisund ei tähenda aga, et
võlausaldajal on edaspidi õigus
saada rohkem raha kui seni. Ei
saa – ta saab lihtsalt kiiremini
teada, kes on pärijad. Tasub
meeles pidada, et võlausaldajad
ei ole ainult Rootsi pangad, vaid
näiteks ka korteriühistud, kellele
on pikka aega maksmata arved
märksa tõsisem probleem kui
pankadele.
Kokkuvõttes: ehkki uue
pärimiskorraga kaasnevad
mõned keerdküsimused (eelkõige rahvastikuregistri puudulike andmete tõttu), ei muutu n-ö
tavalised pärimisasjad, kus
pärijaiks on esimese järjekorra
pärijad ja abikaasa, edaspidi
keerulisemaks, küll aga
muutuvad mõned keerulisemad
asjad selgemaks.
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Pakendi ja papi-paberi kogumisest Laekvere vallas
Olmejäätmete sorteerimine Laekvere vallas on aktiivselt käima
läinud. Pakendi kogumiseks on Laekvere vallas konteinerid
järgmistes kohtades: kellukesekujulised endised klaasikonteinerid
asuvad Laekvere alevikus A ja O kaupluse juures, Pargi tänava
induviduaalgaraazide juures, Kesk tn 2 endise toidubaari juures,
Muuga kaupluse juures, Venevere kaupluse juures ja endiste Rahkla
ja Paasvere kaupluste juures.
Nendesse konteineritesse võib lisaks joogitaarale panna kõiki
PUHTAID pakendeid. Konteinereid tühjendab AS VSA
Laekvere alevikus Vassivere tee 5 elamu juures asub lisaks kollast
värvi pakendi kogumise konteiner, seda tühjendab AS Väätsa Prügila
Laekvere A ja O kaupluse ja Muuga kaupluse juures asuvad lisaks
veel neljakandilised ratastel pakendi kogumise konteinerid, neid
tühjendab AS Cleanaway.
Papi ja paberi kogumiseks on suured sinist värvi konteinereid
Laekvere alevikus Vassivere tee 5 elamu juures ja Salutaguse tee 2
vallamaja juures, neid tühjendab AS Väätsa Prügila.
Veel üks neljakandiline paberi ja papi kogumise konteiner asub
Muuga spordihoone juures ja seda tühjendab AS Cleanaway.
Seoses 1. maist 2008 algava olmejäätmete veoga loodame
saavutada kokkuleppe, et AS Ragn Sells tühjendaks edaspidi kõik
Laekvere vallas asuvad pakendi ja papi-paberi konteinerid.
Paberi-ja papi kogumise konteinereid on vallas ilmselgelt vähe ja
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga käivad läbirääkimised
uute konteinerite paigutamiseks Laekvere valla territooriumile.
Loodame, et aasta teisel poolel õnnestub konteinereid juurde saada.
Tänaseks päevaks on üles kerkinud uued probleemid:
1. Pakendi-ja papi-paberi konteinerid täituvad väga kiiresti, kuid

konteinerite tühjendamissagedus ei ole piisav.
2. Pakendikonteinerites on VÄGA palju olmejäätmeid ehk mustiloputamata pakendijäätmeid.
3. Loodetavasti paljud inimesed sordivad jäätmeid õigesti. Valda
on pakendi- ja papi-paberikonteinerite tühjendajafirmadelt jõudnud
kaebused, et konteinerites on väga palju olmeprügi ja muud
määrdunud materjali, mis rikub ülejäänud puhtad papi-paberi ja
pakendijäätmed. Näiteks on Laekvere vallas olevatest
pakendikonteineritest leitud: vorstinahkasid, pooltäis mahlapakke,
musti pamperseid, poolikud pasteedikarpe, lõhnaõlipudeleid ja muid
kosmeetika vahendeid, kartulikoori, ajalehti, suitsupakke jne.
Palun pange pakendite ja papi-paberi hulka ainult puhast materjali,
millest saab teha veel midagi uut! Määrdunud pakendi, samuti
määrdunud ja märja paberi ning papi koht on olmejäätmete
konteineris.
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja

Laekvere vallas korraldatud olmejäätmete veo ja jäätmete
sorteerimise infopäev toimub 5. märtsil 2008
Muuga spordihoones kell 16
Laekvere Rahva Majas kell 17.30
Venevere Seltsimajas kell 19
Ootame aktiivset osalemist!

KÜSITL
US
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Kuidas olete rahul eluga Eesti V
abariigis?
Vabariigis?
Kersti: „Põhimõtteliselt peaks
olema rahul sellega, mis sul on –
nii hästi kui halvasti. Ja kui on
väga halvasti, siis oled ise osanud
mõned võimalused kasutamata
jätta. Vene aja peale tagasi
mõeldes - nuriseda saab iga aja
peale. Mis oli siis sitasti, on nüüd
sitasti paljud asjad. Elan
praeguses hetkes. Ei taha vana
tagasi, ei viie aasta tagust ega 15.
aasta tagust
Praegu on võimalusi palju, kuid
on häda nende realiseerimisega.
Olen ise ka piisavalt laisaks ja
mugavaks selles suhtes muutunud, et siin ma olen ja siia ma jään.
Loodan, et need, kes meie järgi
tulevad, on aktiivsemad. Neil on
võimalusi veel rohkem ja
riskirohkust ka veres.“
Sirje: „Mulle meeldib minu
kodumaa. Aga korralagedus, mis
riigikogus toimub, see mulle küll
ei meeldi. Viriseda võiks paljude
asjade üle.
Hea on see, et tänapäeval saab
absoluutselt kõike teha – reisida,
õppida, kodu ehitada. Ja tööl ka
käia. Vene ajal ei olnud me vabad.
Kuigi ma olen Euroopa Liidu
vastane, sest igasugused imelikud
maksud hakkavad meile kaela
tulema. Meil oleks Eestis hea elu,
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kui ei oleks seda ebavõrdsust. Kui
kunagi lubati riigikogus süüa
kartulikoori, nüüd aga hüvitatakse
igasugune sink ka ära. See paneb
pettuma.“
Helve: „Rahuldavalt. Kuid võiks
parem olla. Halb on see, kui poodi
lähed, siis vaatad, et toiduhinnad
on jällegi tõusnud. Aga palgad ei
tõuse. Tahaks, et ikka võrdselt
tõuseksid. Meeldib aga see, et on
võimalus reisida.
Et alati on võrdsematest
võrdsemaid, see mind Eesti riigis
häiribki.“
Õilme:“ Väga rahul olen. Mul
on töö, saan palka, on oma kodu.
Ma ei nurise mitte millegi üle.
Peaasi, et ma saan ära elada. Ma
ei kadesta teisi inimesi, kes
rohkem raha teenivad.“
Aili: „Ei ole Eestis hea elu.
Ebavõrdsus on liiga suur. Lugesin
just lehest, millistes tingimustes
elab 12-lapseline pere. Neil on
kahetoaline korter ilma veeta. Ja
kirjutuslaua jaokski pole ruumi
toas. Aga lapsed ei ole süüdi, et
nad peavad sedasi kasvama. Eesti
riik peaks midagi tegema nende
heaks.“
Janar: „ Saan hakkama. Kuigi
mul on kolm last majas, ei ole elu
raske. Kuigi raha võiks alati

rohkem olla. Hea on elada Eesti
Vabariigis.“
Marju: „Tuleb vait olla ja edasi
teenida. Loomulikult olen nüüd
rahul ja loomulikult on mul ka
praegu etteheiteid. Elu ongi
selline, et kõik ei ole hea alati ja
kõik ei ole halb alati. Vene aega
tagasi ei igatse. Võimalusi on
nüüd rohkem aga piiranguid on
ka palju. Ma arvan, et ilusamaks
läheb elu meie lastel ja lastelastel.
Häirib praegu, et rikaste ja vaeste
suhe on nii suur – aga võibolla
peabki nii olema.“
Ülo: „Mina olen praegu oma
eluga väga rahul. Mul on kodu,
värske õhk ja tervis korras.
Muidugi võiks raha rohkem olla.
Siis reisiks ringi. Vene aega tagasi
ei taha. Kui mina praegu rahul ei
oleks, kes minu jaoks siis hakkab
seda praegu paremaks tegema.
Eesti Vabariik sai 90. Olgu tal veel
sama palju aastaid.“
Irina: „Üldiselt olen rahul.
Kaupu on küllalt, kuigi raha on
vähem. Reisimiseks on võimalusi
rohkem. Ma arvan küll, et elu on
ilusamaks läinud. Tulevik on aga
tume. Lastel on õppimisvõimalused suurenenud, kuigi konkurents on jällegi suurem koolides.
Elamisvõimaluste hankimine on

raskem. Ise peab hakkama saama.
Mis mulle ei meeldi, on see, et
Venemaale on nüüd raskem
pääseda. Sugulased on seal ja
neid tahaks külastada.“
Margus: „Nii ja naa. Alati saab ju
paremini. Vallas on joogivesi alla
igasugust arvestust. Lõhn on juba
haruldane, mis ei meeldi paljudele.
Meeldib, et riigikogu näod on
hästi ilusad. Nad oskavad hästi
rääkida – segaselt, sest mida
segasem, seda parem. Siis ei saa
keegi aru.
Tööinimene on praeguses ajas
nagu neeger. Talle võib kõike
ütelda.
Hea on kaubandus. Ostad nänni
millist tahad. Raha on aga vähe.
Kuigi mina ülearust raha ka ei taha.
Niipalju on vaja, et tuleks vabalt
toime. Mina oskan niimoodi
majandada, et tulen toime. Vaatan
poeriiulit ja siis rahakotti, vahest
jälle rahakotti ja siis alles poeriiulile.
Naeratavaid nägusid võiks rohkem
olla. Inimesed on nutused ja
tigedad. Kogu elu peab olema
valvel, et sa ei laskuks põlvili ja siis
oleks varsti maoli. Peab teadma oma
õigusi ja seadusi.“
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Teeme Ära
Alguse lugu
Kogu Teeme Ära 2008 ettevõtmine
sai alguse ühel 2007. aasta
sügispäeval, kui kokku said kaks
sõpra, kes olid pürgihunni-kute
nägemisest väsinud - Toomas
Trapido ja Rainer Nõlvak.
Toomas on olnud osaline nii Karula
rahvuspargi kui ka Tabasalu
looduspargi korista-misel ning
tegevjuht Eestimaa Looduse Fondis
(ELF) ligi 10 aastat. Oma sagedastel
jalutus-käikude Mustamäel, Sütiste
metsas, torkas talle pidevalt silma
linnametsadele omane prügiroh-kus.
“Aeg-ajalt olen proovinud seda ise
koristada, linnaosa valitsus teeb ka
päris head tööd, aga ikka näed jälle
kilekotte, joogitopse, suitsupakke prügi. See on nii visuaalne kui vaimne
reostus. Aga sul on valikud, kas
jätkad näiteks jooksmist, mille pärast
oled metsa tulnud või hakkad prügi
korjama või ei tule üldse enam metsa.
Kõige tõenäolisemalt jätkad
jooksmist. Ja ma mõtlesin, et see ongi
mõnes mõttes kõige hullem - ma
harjun prügiga ja ei pane seda enam
tähele.”
Tugevat kontrasti sellele pildile
pakkus reis Lapimaale, mis oli
omamoodi silmadeavajaks ja
ülesraputajaks: “Käisin sel suvel jälle
Lapimaal. Üks väga lihtne erinevus
Eestiga ongi see, et seal ei ole
looduses prügi - sa ei pea

alateadlikult looduses liikudes kogu
aeg kartma, et käänaku taga näed
mingit lagahunnikut. Hing sõna
otseses mõttes puhkab. Ja sa austad
seda maad ning seal elavaid inimesi,
et nad suudavad oma loodust ja ka
oma sisemist väärikust hoida.”
Peale suvist Lapimaal käiku, 2007.
aasta suvel, hakkas Toomas endale
plaani tegema, et mida järelejäänud
Riigikogu liikmeks olemise ajal
tahaks korda saata ning tuli värskete
muljete põhjal mõttele, et mis oleks
kui koristaks ka Eestimaa täiesti
puhtaks - nii nelja-viie aasta jooksul.
Paari päeva pärast helistas
Toomasele Rainer Nõlvak, kes jagas
värskeid muljeid sellest, kuidas ta
oma suvemaja juures rannas jälle
prügi koristas ja mida ta nende
lagastajatega teeks, kui kätte saaks.
Selle peale ütles Toomas, et saame
kokku - mul on üks plaan.
Toomase ja Raineri kokku-saamine
kujuneski Teeme Ära 2008
algushetkeks: “Toomas rääkis
kavast, et 3-5 aastaga võiks kogu
Eesti prahi ära koristada ja siis mulle
tundus, et ma küll ei jaksa nii kaua
oodata, kuni need prügikuhjad seal
rannas ja metsades püsivad, peaks
ikka midagi varem ette võtma,”
meenutab Rainer.
“Mõtlesin, et prügistajate
kaasamiseks peaks korraldama
ürituse sarnaselt laulupeoga, millest

inimestel oleks raske kõrvale jääda.
Et inimesed kodust välja tuua ja
tekitada õlg-õla tunnet ja vajalik
inimhulk kohale saada, oleks ehk tark
kogu üldrahvalik koristamisaktsioon
ühe päeva jooksul läbi viia, kogu
Eestis korraga. Ning et kui see kah ei
aita, siis ilmselt peame edaspidi
leppima üha kasvavate prügikuhjadega.”
Ettevõtmise idee levis kiiresti
inimeselt inimesele ja juba paari
nädalaga kasvas algatusgrupp
mitmekümneliikmeliseks.
Järellugu
Teeme Ära korraldustoimkond on
tegutsenud alates septembrist ning
on valmis oma plaane avalikustama.
Nad on loonud kodulehekülje
www.teeme2008.ee ja alustanud
prügikaardi koostamisega.
Algatust toetavad
Keskkonnaministeerium,
Keskkonnainvesteeringute keskus,
Rahvusringhääling, Eesti suuremad
ettevõtted, kodanike-organisatsioonid, jäätmekäitlejad ja
taaskasutusorganisatsioonid. Plaanis
on koristada 40 000 vabatahtliku
abiga Eestimaa puhtaks, kui kõik
omavalitsused sellega ühinevad.
Laekvere Vallavalitsus otsustas
ühineda kodanikualgatusega Teeme
Ära 2008. Ka mõlemad meie valla
põhikoolid andsid nõusoleku

projektis osalemiseks. Kõigepealt
tuleks aga prügi ladestuskohad
kaardile kanda. Selleks palume
teiepoolset abi. Kui väljas liikutes
märkate mõnd prügihunnikut ja teil
on võimalik kasutada GPS-seadet,
siis:
1. Talleta leitud prügihunniku
asukoha koordinaadid
2. Hinda prügihunniku koostist olmeprügi, rehvid, suurjäätmed
(külmik, diivan)
3. Hinda läbimõõtu (meetrites)
4. Pildista prügihunnikut
Juhul kui GPS-seadet ei ole, siis
jäta meelde leitud prügihunniku
asukoht ning teata sellest Laekvere
valla maakorraldajale tel 322 2377
või e-mailile irina@laekvere.ee
Eesti vabariik tähistab sellel aastal
oma 90. juubeliaastat. Tule tee endale
ja oma kodumaale kingitus ja korista
koos meiega Eestimaa puhtaks! Suur
koristuspäev leiab aset 3. mail 2008.
Registreerimine koristus-päevale
algab 21. märtsil. Võta kaasa oma
sõbrad, pere, miks mitte ka
töökaaslased ning veeda üks heategev
ja mõnus laupäev vabas õhus.
Kõikidele Teeme Ära 2008
osalejatele korraldatakse 4. mail
kolmes erinevas Eesti linnas
tänukontserd i- Puhta Eesti pidu.
Irina Kuhlbach

Kodusõda ei ole ühe pere sõda
Kunagi ringles raadiokanalites
laul, kus Hardi Volmeri suust
kõlasid sõnad “Kodusõjas surma
ei saa...”
Tegelikkus on aga hoopis muud.
Igal aastal sureb keegi just kodu
sõja tagajärjel, mitmed jäävad
sandiks. Just nimelt sandiks nii
hingelt kui ihult. Oleme harjunud
mõtlema, et kõik vägivald, mis
toimub kodude suletud uste taga,
on pere oma asi. Ons ikka nii?
Kui mõni lugejatest arvab, et
pole eetiline uurida, miks ja
kuidas pereema silm siniseks sai,
siis tegelikkuses on ehk tegemist
meie endi mugavusega. Kui ma
tunnen huvi, mis juhtus ja miks
juhtus, siis ehk keegi ootab, et
reageerin kuidagi, teatan kuhugi.
Võib juhtuda, et vägivallatseja
tuleb aru pärima, miks naaber
julgeb midagi tema peres toimuva
kohta arvata, hakka siis selle
vihase ja kurjaga seletama ning
oma närve ja aega raiskama.
Parem on väita, et pereasjad on
väga isiklikud ja oma nina tuleb
Laekvere Valla Sõnumid

teise pere asjadest eemal hoida.
Nii teemegi näo, et perevägivallast naaberkorteris, majas, oma
kodus - ei tea ja ei huvita ka. Ning
mida ei tea, see ei tee ka haiget.
Nii me arvame.
Vägivald ei ole linnuke, et kui
peost lahti lased on ta läinud ja ei
naasa enam kunagi. Need ihud ja
hinged, mida peks, sõim ja
mõnitused on räsinud, on surnud
linnud. Need jäävad maha
sellesse aega, mil nad hävitati.
Nägu võib olla naerul, kuid nende
hing on katki igaveseks. Kes
hakkab vägivalla põhjustatud
valu vägivallaga vaigistama, kes
ei saa oma elu elatud, kes elab
aga ei ole kunagi õnnelik.
Kui mõni lugeja, kes lapsepõlves on vägivalda talunud,
püüab väita, et tema on kõigest
absoluutselt ja igaveseks üle
saanud, siis kas ikka on? Tahaks
loota ja uskuda, tahaks, aga
tegelikkus on muu.
Vägivald ei ole vaeste ja
viletsate pärusmaa. Naist-lapsi

võib peksta ja mõnitada ka
ühiskonna väga väärikas liige.
Vägivallatseja võib olla ka naine
või poeg/tütar. Tihti kutsub
vägivalla esile see, et tugevam ei
oska oma soove ja probleeme
sõnadesse panna või oma ängiga
teisiti toime tulla, siis paistabki
ainsa võimalusena vägivald.
Tegelikkus on see, et vägivald
tekitab uut vägivalda ja toob
kaasa uusi muresid. Kus on
lahendus?
13. mail 2007 avati LääneVirumaal Viru Naiste Varjupaik.
Seal saavad varju ja kõikvõimalikku abi naised ja emad lastega,
kes kannatavad koduse vaimse
või füüsilise vägivalla all.
Alates 2008a. sõlmisid LääneVirumaa vallad Viru Naiste
Varjupaigaga lepingud, mis
tähendab seda, et vallad tagavad
oma lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele igakülgse abi ja
seeläbi ka suurema turvatund.
Varjupaiga telefonil 53868698
võib helistada 24 tundi ööpäevas,

pole puhkepäevi ega pühasid.
Abi saab iga helistaja.
Võib kirjutada e-maili aadressil:
viru.naistetugi@mail.ee. Teeme
koostööd politsei, psühholoogide, juristide ja teistega, kes
aidata saavad. Meie telefonil on
pea iga päev helistanud ka
mehed, kellel on peresuhetes
probleeme tekkinud ja ei tea
kuidas edasi minna. Meil on hea
meel, et mees, selle asemel, et lüüa
vihahoos naist, helistab ja küsib
abi. Alates maist 2008 saavad
mehed endale eraldi nõustamistelefoni ja meiliaadressi. Kuid
sellest lähemalt siis, kui need
olemas on.
Kui te teate peret, kus on
vägivald, siis aidake neid. Andke
pereliikmetele meie telefoni-number, meiliaadress - ka see on abi.
Angela Olt
Viru Naiste Varjupaik
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Pilte Vabariigi aastapäeva tähistamisest Laekveres

Algab liiklusohutuskampaania

“Et homne päev nägemata ei jääks!”
3. märtsil alustab Maanteeamet
koostöös politseiga turvavöö
kasutamise tähtsust rõhutava
liiklusohutuskampaania “Et
homne päev nägemata ei jääks!”
läbiviimist. Kampaania kestab
märtsikuu lõpuni. Turvavöö
kasutamise suurendamiseks on
liiklusohutuskampaaniaid igal
kevadel läbi viidud alates 1996.
aastast.
Algav kampaania on mõeldud
kõikidele sõidukijuhtidele,
reisijatele ja lapsevanematele.
Turvavöö kasutamine ei aita ära
hoida liiklusõnnetust, küll aga
vähendab oluliselt selle
tagajärgede raskust.
Turvavöö ja laste turvavarustuse kasutamine autodes
on liiklusohutuse seisukohalt üks
olulisemaid näitajaid.
Paraku ei saa turvavööde
kasutustasemega siiski rahule
jääda, mida väljendab ka 2007.
aasta liiklusõnnetuste statistika.
Kokku hukkus 2007. aastal sõiduvõi pakiautos 126 (2006. aastal
116) ja sai vigastada 2101 (2006.
aastal 2343) inimest, neist oli
turvavöö
nõuetekohaselt
kinnitatud vaid 32-l (26) hukkunul
ja 1114-l (1097) vigastatul. Sellest
statistikast järeldub, et ligi pooled
vigastada saanud ning pea ¾
hukkunud juhtidest ja sõitjatest
turvavööd ei kasutanud. Teades,
et kinnitatud turvavöö vähendab
liiklusõnnetuses hukkumise riski
pea poole võrra, võib 2007. aasta
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liiklusõnnetuste kirjeldustele
tuginedes öelda, et turvavöö
kasutamise korral oleks Eestis ca
35-40 inimest veel elus. Märksa
harvem, võrreldes teiste
vanusegruppidega, kinnitavad
turvavöö just noored juhid ja
sõitjad, samuti teismelised.
Statistikast nähtub, et mida
vanem on laps, seda harvem
kasutab ta turvavööd. Sagedamini said lahtise turvavööga
sõites kannatada 10-19-aastased
lapsed ja noored, kellest 60%-l ei
olnud turvavöö kinnitatud. Kõige
turvalisemalt sõidavad kuni 5aastased väikelapsed. Selles
vanuse-rühmas kannatadasaanuist vaid kolmandik ei olnud
nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud. Kui viimased
moodustasid
kannatanute
koguhulgast veidi alla 2%, siis
teismelised enam kui viiendiku,
ehk 20%. Siiski on hea meel
tõdeda, et turvavöö ja lapse
turvavarustuse kasutamine nii
varasemate aastate kui 2007.
aasta jooksul olnud kasvutrendis. Turvavööde kasutamise
suurenemist näitavad nii
kampaaniajärgsed, kevadperioodil läbiviidud küsitlusuuringud, kui ka aasta viimases
kvartalis läbiviidud vaatlusuuringud turvavöö ja lapse
turvavarustuse kasutamise kohta
(Allikas: Liikluskäitumise monitooring 1999-2007).
Tavapäraselt osaleb kam-

paanias aktiivselt
p o l i t s e i ,
kontrollides
tähelepanelikult
t u r v a v ö ö
kasutamist.
Politseiametnikul
on õigus kinnitamata turvavöö
eest teha sõidukijuhile hoiatus
või määrata rahatrahv kuni 50
trahviühikut (kuni
3000 krooni).
Sõitjale kuni 10
trahvi-ühikut
(kuni 600 krooni),
kuid kui sõitja,
kellel on kinnitamata turvavöö,
on
joobeseisundis, siis määrata rahatrahv
kuni 100 trahviühikut (kuni 6000 krooni).
Politsei sõnul on turvavöö
mittenõuetekohane kasutamine
rikkumine, mille tõsidust liiklejad
kipuvad oluliselt alahindama.
Kogemused selles vallas
näitavad, et sageli ei peeta lahtise
turvavööga sõitmist üldse “päris
rikkumiseks”, vaid millekski, mis
on justkui igaühe enda vabatahtlik valik. Ometi teame, et
liiklusõnnetuse korral võib just
sellest rikkumisest saada elu ja
surma küsimus kõige otsesemas
mõttes. Just seepärast on

liiklejate teavitamine turvavöö
kasutamise tähtsusest ääretult
oluline.
Turvalist ja ohutut liiklemist, et
homne päev nägemata ei jääks!
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Merle Kiigemaa
Viru Teedevalitsuse
liikluskorralduse ja ohutuseosakond

Laekvere Rahva Maja mär tsi kuu üritused
2. märts kell 12
Rahvaõpistu.
Kuivviltimise algkursus. Praktiline töö. Õpetab Mary Tammet
4. märts kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
“Viimane sigar” Pääse 85.- ja 100.- (eelmüügis veel üksikuid
kohti)
5. märts kell 17.30

Jäätmekäitluse infotund.

6. märts kell 16
Simuna kihelkonna laste laulustuudiote
lauluvõistlus Simuna mõisas.
8.märts kell 13
Eakate klubi “Meenutus” 20. sünnipäevapidu
Ootame kõiki eakaid. Osavõtusoovist anna teada telefonil 325
3756 (Lea)
16. märts kell 12
Rahvaõpistu.
Kohtumine Riigikogu aseesimehe Kristina Ojulandiga.
Oodatud on kõik huvilised!

Eesti põnevusfilm “T
allinn pimeduses”
“Tallinn
Film valmis küll juba 1993 aastal, kuid kodumaisele ekraanile jõudis
alles nüüd. Musta huumoriga põnevusfilmis astuvad üles Eesti
näitlejate kahurvägi eesotsas kadunud Jüri Järvetiga. Teistes
osadesTõnu Kark, Enn Klooren, Ivo Uukivi (esimene filmiroll),
Milena Gulbe, Peeter Oja, Väino Laes ja paljud teised.
Musta huumoriga vürtsitatud triller-põnevik saab alguse aastal
1991, mil Eesti on just deklareerinud oma iseseisvust ja sõltumatust
Nõukogude Liidust. Gängsterite kamp on valmis sepitsenud plaani,
kuidas röövida riigi kullavarud-triljoni väärtuses kullakange, mis peale
aasta pikkust varjamist Pariisis rahva hurraa hüüete saatel Eestisse
tagasi tuuakse.
Naiivsest elektrikust Toivost saab kogu plaani võtmetegur, tema
ülesandeks on
kogu linn kokkulepitud kesköö tunnil pimendada. Toivot, kes pole
mitte sugugi paadunud kriminaal, julgustab tööd vastu võtma tema
viimaseid päevi rase naine. Järgnev on põnev ja pingeline lugu,
millesse segatud lapse sünd, pimendus, poliitika ja üle kõige armastus.
NB! Kuna tegemist on 1993. aasta filmiga, vabandame filmi
helikvaliteedi pärast!

SPORDIST
16. märts kell 14
Pääse 30.- ja 40.-

Eesti põnevusfilm “Tallinn Pimeduses”.

30. märts kell 13
Muuga mõisas Simuna kihelkonna eakate
naljapäev Osavõtusoovist anna teada 25. märtsiks (tel 3253756
Lea)

Muuga Spordihoones on sulgpalli ja lauatennisevõistlustega
jõutud poole peale.
Sulgpallis juhivad Marge, Tiina ja Merike. Meestest Silvar,
Priit ja Vaimar.
Lauatennises on liidrid Margus, Renno ja Kardo.
Järgmised osavõistlused on lauatennises 9. märtsil ja 20.
aprillil,
sulgpallis 16. märtsil ja 13. aprillil.

KÜSITL
US
KÜSITLUS
Kuidas suhtute V
enevere kaupluse
Venevere
kinnipanekusse?
(vastavad Venevere küla elanikud)
- Absoluutselt ei meeldi, kui pood kinni pannakse. Küla areneb
praegu ja samas pannakse kõik kinni: pood, postipunkt. Mis see
kõik annab? Minu meelest mitte midagi. Mina saan veel kuidagi
hakkama. Peres on auto ja mees saab poes käia. Aga mis teevad
vanemad inimesed? Ei oska arvatagi.
- Mina ei teagi, mis siis saab kui pood kinni pannakse.Abikaasa on
terve päeva tööl. Mina ise ei pääse kaugele poodi kuidagi. Siis läheb
väga raskeks. Tegelikult ei olegi selle peale eriti mõelnud, sest see
tundub praegu uskumatuna. Aga kui tõesti kinni pannakse, siis on
väga halb.
- Häda on ikka väga suur, kui pood kinni pannakse.. Minul on veel
auto. Kui käima läheb saab Laekvere või Avinurme poodi minna..
Side pannakse kinni, pood kinni. Ei oska kohe öelda, mis saab. Aga
midagi teha ei ole.
- Väga halvasti suhtun. Kust mina siis oma igapäevast leiba saan.
Nüüd lähen poodi siis kui saan. Aga kui on külm ja pakane, kuidas
ma siis ootan seda kaubabussi või valla bussi, mis poodi viiks. Võibolla olen siis just haiglane, kas siis jäängi leivast ilma. Ei tea, mis
Laekvere Valla Sõnumid

saab siis.
- Ma nutan öösel juba Olen 74. aastane vanainimene Side pannakse
kinni, pood pannakse kinni. Mul ei ole kuskile minna. See on inimeste
väljasuretamine. Ilus pood on ju siin. Miks seda tehakse?
- Hästi küll ei suhtu. Peab kuidagi kaugemal hakkama käima. Aga
päris paljud vanainimesed jäävad hätta.
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Keegi ei peata aastate sõudu
soovida jääb vaid tervist ja jõudu!

SANDRA PULMAN
TAURI SINIORG
MATHIAS TRUBIN
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On sündinud
Laekvere väikesed vallakodanikud

Maia Kokkar
27. jaanuar Laekverest
Aime Soon
11. jaanuar Laekverest
Virve Reimann
03. veebruar Kaasiksaarest
Arvi Lilleoja
31. jaanuar Salutaguselt
Ain Lehtmets
12. veebruar Veneverest
Ain Öpitk
20. veebruar Vassiverest
Anita Nõmtak
14. veebruar Rahklast
Tiiu Kuntor
11. jaanuar Rohust
Maire Tamm
19. jaanuar Padust
Laine-Rosalie Ilves 23. jaanuar Laekverest
Raunalt Toming
04. jaanuar Rahklast
Leida Ojasoo
18. veebruar Moorast
Õilme Heina
03. jaanuar Rohust
Lembit Siim
11. veebruar Rahklast
Linda Nurm
21. jaanuar Rohust
Ilse Laas
08. veebruar Muugast
Ellen Tampere 20. veebruar Salutaguselt
Alviine Sirelmets
04. jaanuar Muugast
Ilse Altnurm
26. veebruar Paasverest
Pauline-Elfriede Lõo 19. veebruar Vassiverest
Salomonia Zakovatskaja 27. jaanuar Rohust
Vilma-Lisette Õunapuu 11. jaanuar Alekverelt
Line-Lisette Jõerand 07. veebruar Moorast
Salme-Loreida Roos 15. veebruar Laekverest

21. jaanuar
17. jaanuar
6. veebruar

11. märtsil kell 11 - 13 .Laekvere Rahva Majas uute riiete ja
jalanõude müük Kiviõlist.

12. märtsil kell 10 Laekvere Rahva Majas kasutatud riiete
müük. Kell 12-14 uute trikotaaztoodete müük.

Müüa küttepuid. Tel 5053289 või 5098272.
Tiki-treileri rent. Hind soodne. Tel 55546093
TEADE!
Eesti Keskerakonna fraktsiooni väljasõit Lääne-Virumaale
ja kohtumine valijatega toimub Laekveres Valla volikogu saalis
29. veebruaril k.a. kell 11.00-12.30.
Liikluskorralduse muutus Muuga külas
Muuga külas kehtib uus liikluskorraldus Allee tee ja Alekvere
tee ristmikul (kaupluse juures)!!!
Alekvere tee on Allee tee suhtes peatee, paigaldatud on
liiklusmärgid!
Liiklejad olge ettevaatlikud!
Te a d e !
14. - 24. märts on Laekvere raamatukogu suletud. Juhataja
puhkusel.
Soodsalt müüa vähekasutatud 17 tolline LCD monitor
Samsung SyncMaster710n. Info 5046009
Leitud Laekvere postkontori juurest parklast mobiiltelefon
NOKIA 1100. Korpus must/hall.
Kätte saab vallamajast Tiiu käest:

Tuul puude ladvas tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Boris Biltse
18.04.1927 – 12. 01.2008

Juljus Reimann
13.06.1953 – 14.02.2008

Vello Kivimäe
05.05.1046 – 02.02.2008

Arvi Bachhaus
27.10.1938 – 16.02.2008

Helju-Johanna Mäesepp
23.12.1922 – 05.02.2008

Aliide Saarna
07.02.1908 – 25.02.2008

Aastavahetuse peol Muuga mõisas kaotatud kuldne
kõrvarõngas. Leidjal teatada vaevatasu eest telefonile 56215530.
Kevadeks Silmarõõmu. Silmade kontroll ja prillide müük 5.
märtsil kella 10-st Laekvere Tervisekeskuses. Info ja
registreerimine telefonil 322 2370.
OÜ Arne Metsagrupp pakub Korteriühistutele kvaliteetseid ja
praktilisi puidust jäätmehooneid. Pakume ka garaaže, puukuure,
aiamajakesi jne. koos paigaldusega. Hoonete mõõdud ja disain
vastavalt kliendi soovile ja vajadustele.
Tel. 56484929

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.

