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TASUTA

“Jüripäeval Laekvere tiiki koristamas”

Seekord sedapidi...
Selle aasta alguses Simuna kihelkonnakoolide ühiseid tegevusi
planeerides avastasime, et kihelkonnakoolide õpilased kohtuvad
enamasti vaid erinevatel võistlustel (laulu,-näitemängu,spordivõistlused) ning kaasatud on enamasti väike seltskond
asjast huvitatuid. Siit arenes mõte seekord veidi teisiti toimida ja
korraldada Simuna kihelkonnakoolide isetegevuspäevad, kus
saaksid osaleda kõikide koolide vastava vanusegrupi kõik
õpilased.
3. aprillil kogunesidki kuue kooli algklasside lapsed koos oma
õpetajatega väga kaunisse Venevere Seltsimajja, et pidutseda
koos 1. - 4. klasside isetegevuspäeval. Igal koolil oli palutud ette
valmistada 15 minutit eeskava, koos oma kooli tutvustusega. Et
algklasside lapsed on väga teotahtelised, siis sai lavalaudadel
näha nelja erinevat näidendit, lisaks veel folkloorikava ja toredat
luulelist-tantsulist etteastet. Pärast etteasteid ja väikest
maiustustamist saime nautida naljakuul toimuvale üritusele
kutsutud külalisesinejat kloun Ummit, kes terve saalitäie pidulisi
kaasa elama pani.
5. - 7. klasside õpilased käisid 10. aprillil isetegevuspäeval
Simunas. Üritus algas sellega, et Virumaa Teataja ajakirjanik Kadri
Haavajõe ja fotograaf Arvet Mägi rääkisid oma tööst ja õpetasid
reportaazi kirjutama ja ilusaid pilte pildistama. Pärast seda hakkas
esinemine. Esinemine toimus koolide kaupa. Ja nagu ütles
Simuna kooli direktor, oli tegemist isetegemise, mitte “ära
tegemisega”. Loeti palju luuletusi, lauldi, vürtsi lisasid ka mõned

tantsunumbrid. Pärast esinemisi paluti minna Simuna peale pilte
tegema, kuid tehnilistel põhjustel pilte seinal näha ei õnnestunud.
Nägal hiljem kohtusid 8. - 12. klasside noored Rakke
Gümnaasiumis.
Üritus
algas
tõsiste
teemadega.
Noorsoopolitseinik Airika Kriisa rääkis noorteprobleemidest ja ka
võimalikest karistustest seadustest üleastumiste korral.
Isetegevuse poole pealt oli palutud ette valmistada paroodia
mõnele telesaatele, laulule, reklaamile või siis ise midagi vabal
valikul välja mõelda. Ja noortel fantaasiast puudust ei tulnud: küll
otsiti superstaare, küll otsis”seller sibulat” (või oli see vastupidi?),
oli Eurovisiooni lõppvoor koos kaamerate ja saatejuhtidega, väike
etendus ja seda mida Muuga kool vaatamiseks pakkus, sai igaüks
üle Eestimaa telerist “Mine metsa “saatest näha. Lisaks
etteastetele toimus ka viktoriin, mille võitis Salla kool. Üritusele
pani noortele sobiliku lõpu Rakke Gümnaasiumi poistest koosnev
bänd.
Sellised siis olidki Simuna kihelkonnakoolide isetegevuspäevad
seekord. Kas sellised kohtumised ka traditsiooniks saavad, näitab
aeg. Aga seekord siis sedapidi.
Aitäh aitamast - toetamast Venevere Seltsimaja lahkele
pererahvale, Simuna rahvamajale, Lääne-Viru Kultuurkapitali
Ekspertgrupile ja tänud ka õpetejatele – korraldajatele.
Triin Lepp, Laekvere kooli 7. klassist
Tiia Lepp, Laekvere kooli huvijuht

VALLAVALITSUSES
1. aprilli istungil:
1.Kinnitati Laekvere valla haridusasutustes ühe õpilaskoha
arvestuslikuks tegevuskulu maksumuseks 2008. eelarveaastal:
Laekvere lasteaias 31 808 krooni eelarveaastaks ja 2 651 kr ühes
kuus; Laekvere Põhikoolis 17 230 krooni eelarveaastaks ja 1 436 kr
ühes kuus;Muuga Põhikoolis 27 187 krooni eelarveaastaks ja 2 266
kr ühes kuus.
2.Määrati küttetoetus 2 000 krooni neljale valla elanikule.
Ühekordset toetust määrati kolmele valla elanikule.
3.Marju Baikov koostas volikogule läbivaatamiseks ja
kinnitamiseks isikliku abistaja teenuse osutamise korra.
4.Nõustuti Paasvere külas asuva 31 654 m˛ suuruse Müra
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile kaasomandina võrdsetes osades hoonete
omanikele Mats Viilveer’ile ja Anne Viilveer’ile.
5.Kinnitati järgmised jäätmeveo korraldamise vormid:
1)Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus; 2)

15. aprilli istungil:
1.Lõpetati ühe valla elaniku hooldus, kuna puudega inimene saab
isikliku abistaja teenust kasutama hakata.
2.Kolm valla elanikku said ravimite ja abivahendite ostmiseks
toetust. Ühele valla elanikule määrati ühekordne toetus.
3.Nõustuti Muuga külas asuva 2 665 m2 suuruse Sõbrakse
katastriüksuse ja 8 963 m2 suuruse Õnnekase katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule Heino Altväljale.
4.Määrati korteriomandi seadmiseks Paasvere külas asuva 8 –
korterilise elamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
4 562 m2. Katastriüksuse nimeks määrati Paasvere 2.
5.Rahkla külas määrati korteriomandi seadmiseks 4-korterilise elamu
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 5 326 m2..
Katastriüksuse nimeks sai Pargiotsa.
6.Anti nõusolek Rahkla külas asuva Viinavabriku katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Pargitiigi ja Viinavabriku
katastriüksuseks.
7.Kolm valla elanikku olid esitanud avalduse, et saaksid
olemejäätmete veoga liitumisest vabaks. Vallavalitsus vabastust ei
andnud.

Korraldatud jäätmeveoga liitunud isiku jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmise taotlus; 3) Kokkulepe ühise
jäätmemahuti kasutamiseks.
6.Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrk ehitisele ”10(20) kV õhuliin,
elektri maakaabelliin, 10/0,4 kV alajaamad”, asukohaga Moora küla
Poolmaa maaüksus Laekvere vald.
7.Väljastati projekteerimistingimused ja kinnitati ruumiprogramm
endise Laekvere meierei ehk praeguse vallamaja
ümberprojekteerimiseks
Laekvere
Külakeskuseks.
Tööettevõtuleping sõlmitakse Laekvere
Külakeskuse
projekteerimistööde teostamiseks Osaühinguga ASE summas 448
400 krooni.
8.Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
kuupalgamäärad.
9.Andrus Läll koostas volikogule esitamiseks eelnõu, mis muudaks
korraldatud olmejäätmeveo vedamise sageduse aega pikemakas ja
oleks soodsam ka väiksematele prügitootjatele.
8.Anti luba 28-le isikule, kes võivad Laekvere valla territooriumil
olevate majapidamistega jäätmeveoga mitte liituda. Vabastamise
põhjusteks olid kas alaliselt mitteelamine või üldse elutegevuse
puudumine
9.Vallavalitsuse reservfondist tehti eraldised Muuga külas Allee 9
asuva maja katuse kapitaalremondi omaosaluse katteks 10 000 krooni;
Venevere paisjärvega seotud täiendavate uuringute kulude osaliseks
katteks 5000 krooni; Vabariigi koorijuhtide naiskoori liikme Eve Kuuse
Rooma Rahvuslikul koorifestivalil osalemise osaliseks tasumiseks 6
000 krooni; Laekvere Rahva Maja naisrühma osalemise katteks
Istambuli VI tantsufestivalil 5 525 krooni ja Muuga mõisa 50 +1 tooli
ostmiseks OÜ-lt Natur 50 586.60 krooni.
10.Esitati taotlus projekti ”Kaasaegsed trenažöörid Laekvere
alevikku” finantseerimiseks Kultuuriministeeriumi Sportväljakute
rajamise programmile, millega saaks rajada Laekvere kooli
spordiplatsile väike kaasaegsete Norwelli spordiseadmete park.
11.Otsustati esitada Laekvere vallavalitsuse teenistujate ja asutuste
töötajate uued palgasuuruste vahemikud volikogule kinnitamiseks.
12.Kõneleti ”Muuga Tuulikus” alaealiste sissepääsu kontrolli
kehtestamisest ja muudest meetmetest, mis takistavad alaealiste
ebaseaduslikku alkoholi tarbimist baaris.

LUGEJA KÜSIB:
“Miks lõigatakse Kellavere Looduskaitse alal praegu puid? Mis plaanid on
selle metsatukaga vallal?”

Laekvere vallavalitsus
ostab 40 m³ kuivi
küttepuid koos

VASTAB Laekvere valla maakorraldaja Irina Kuhlbach.

transpordiga

“Laekvere vald sai enda omandisse Kaasikmäe maaüksuse Kellavere külas. Vastava maa-ala
arendamiseks taotlesime Lääne-Viru keskkonnateenistuselt luba teostada maaüksusel
sanitaarraiet. Saimegi nõusoleku raide teostamiseks, mille käigus raiutakse surnud ja tugevalt
kahjustatud puud. Puude langetamisel lõhutud lehtpuuvõsa ja sarapuuvõsapõõsad raiutakse ja
veetakse ära koos teiste raiejäätmetega. Teerajad puhastatakse kuni 4 m laiuselt.
Tõid teostab OÜ Generio.

Laekvere alevikku.
10 m³ esimesel
võimalusel, 30 m³
augustikuus.

Ala arendatakse tervisespordi- ja puhkekeskuseks, kus oleksid tervisespordi rajad, valgustatud

Info tel.

suusa- ja jooksurajad; telkimis- ja lõkkeplats; kelgumägi jne.”

32 22374; 5046009
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Kulu panin, maja läks ...
Alates 12. märtsist kehtib üle
Eesti tuleohtlik aeg ning kulu
põletamine on kõikjal rangelt
keelatud. Tuleohtlikul ajal on
metsa ja muu taimestikuga kaetud
aladel keelatud ka lõkke tegemine
ja suitsetamine. Kevadise prahi
(põhk, oksad, lehed jms.)
põletamisel lõkkes tuleb järgida
kohalike omavalitsuste õigusakte
ja tuleohutusnõudeid.
Kulu põletamine on kõikjal
Eestis keelatud!
Soojad kevadpäevad on
sulatanud lume ning toonud
nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal
kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt
väljunud kulu- ja prahipõlengutele, mis on alguse
saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti
Eestis ligi 2000 kulupõlengut,
mille tagajärjel hukkus üks
inimene ning süttis 40 hoonet.
Põlengutega kaasnenud kahjud
ulatuvad kümnetesse miljonitesse
kroonidesse. Virumaa regioonis
leidis aset 536 metsa/maastikupõlengut, neist 431 Ida- ja 105
Lääne-Virumaal. Tuli lõõmas
kokku enam kui 400 hektaril.
Õnneks meie regioonis inimohvreid ei olnud, kuid rohkem kui viie
hektari suuruseid metsa/maastikupõlenguid registreeriti IdaVirumaal kokku 14.
Kõige laiaulatuslikum kulupõleng leidis möödunud aastal
aset 10. aprillil Ida-Virumaal NarvaJõesuus, kui tuli haaras 25 hektari
suuruse maa-ala, tuleroaks langes
ka 1,5 hektarit erametsa. Tule-

kuradiga võitlemiseks kulus
operatiivkorrapidajal ja päästjatel
koos nelja päästeautoga viis
tundi.
Lääne-Virumaal mullu õnneks
tõsisemaid põlenguid ei olnud,
suuremalt osalt jäid need ühe
hektari piiridesse. Kõige suurem
metsa/maastikupõleng oli 9.
augustil Rakvere vallas, kus
Karivärava külas viljapõllul oli
põlenguala suurus 4,5 hektarit.
27. märtsil põles Tapal Paide mnt.
kulu 2,5 hektaril ja 6. juunil
Kadrina vallas Läsna külas oli
tules sama suures ulatuses
männimetsaalune pinnas.
Tänavu 14. aprilli seisuga on
päästjad Virumaal kustutanud
juba 56 kulutulekahju.
Kulu põletamise kahjulikkus on
ilmselge – kahju keskkonnale,
oht inimestele ja nende varale on
peamised põhjused, mis peaksid
inimesi enne tikutõmbamist või
hõõguva suitsukoni hooletut
äraviskamist panema mõtlema
võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja
üsna trööstitu ja seda nii
hoonetes kui ka looduses aset
leidnud põlengute korral. Tuli
hävitab oma teel kõik elusorganismid.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete arvu suurenemine,
mille tulemusel häirekeskusesse
helistajate jaoks pikeneb kõne
ooteaeg, raskendades sellega nii
päästjate kui ka kiirabi kohale
kutsumist.
Samuti peab iga inimene
teadma, et kulupõletamise
keelust üleastujaid ootab ees

raha-line trahv kuni 18 000 krooni
ning lisaks tuleb tasuda ka
keskkonnale tekitatud kahju.
Päästeteenistuse hinnangul on
parim lahendus, kui maaomanik
suudab oma maad niimoodi
hooldada ja harida, et ohtlik
kulupõletamine ei oleks üks tema
kevadtöödest.
Lõkke tegemisel tuleb järgida
kohalike omavalitsuste õigusakte
ja tuleohutusnõudeid
Igakevadine probleem on ka
prahi ning okste põletamine
lõkkes, mis võib tuleohutusnõudeid eirates põhjustada ohtu
hoonetele ja metsale. Samuti võib
lõkkest alguse saada kulupõleng,
mis levib soodsa tuule korral
väga kiiresti ning vahel ka mitmes
suunas, kiiresti kontrolli alt
väljudes.
Tuleohtlikul ajal on metsa ja
muu maastikuga kaetud aladel
lõkke tegemine ja suitsetamine
keelatud (välja arvatud selleks
ettenähtud lõkkekohad, näit.
RMK puhkekohtadel). Kui
kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjades toodud sätted seda
lubavad, siis võib lõket teha vaid
oma maja krundi piires juhul, kui
on tagatud ohutud vahemaad
ehitistest ning metsast.
Minimaalne lõkke kaugus
ehitistest on 15 ja metsast 30
meetrit. Lõkke tegemisel tuleb
arvestada tuule kiirust (ohutuks
peetakse kuni 1,5 m/sek) ja
suunda, samuti tuleb lõkke alus
puhastada põlevast taimestikust
ning ümbritseda mittesüttiva
pinnasega (muld, liiv, savi jms.).
Arvestama peab ka lõkkest
lenduda võivate sädemetega.

Enne tule süütamist veendu,
et tekkiv suits ei segaks liiklust
ega kaaskodanikke. Võib
juhtuda, et häiritud kaaskodanikud võivad hinnata ohtu
valesti ning teatada sellest
häirekesku-sesse
ja
päästekorraldaja saadab välja
päästeautod.
Häirekeskuse (tel. 112) või
muu päästeasutuse teavitamine
või loa küsimine ei anna õigust
tuleohtlikul ajal kulu- või
prahipõletamiseks. Samuti koormab selline teavitamine
põhjendamatult Häirekeskuse
telefoniliine ja töötajaid, kes
tegelevad õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi saatmisega
sündmuskohale.
Põlevat lõket ei tohi hetkeksi
jätta järelevalveta. Käeulatusse
tuleb varuda tulekustuti või
vähemalt ämber veega ja
esmased tulekustutusvahendid
(näit. labidas, kustutusluuad,
märjad oksad jne.). Pärast
põletamist tuleb lõkkease
hoolikalt kustutada vältimaks
hilisemat uuestisüttimise võimalust.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub
kõiki inimesi üles ettevaatlikkusele, vältimaks tulest tekkivaid
ohte ning kergendamaks päästjate tööd. Võib juhtuda, et kulupõlengut kustutavad päästjad ei
jõua seetõttu õigel ajal tegelike
abivajajateni.
Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juht

Suits tapab hääletult!
Tuleõnnetused kodudes on enamasti põhjustatud inimeste
hooletusest. Üleriigilise tulekahjude statistika järgi on kodudes
tuleohutuse seisukohalt peamine valupunkt hooletus lahtise tulega
ümberkäimisel, sealhulgas hooletus suitsetamisel. Ligi pooled
tulekahjuohvritest on hooletud suitsetajad, kes alkoholijoobe või
üleväsimuse tõttu sigaretiga magama jäävad.
Möödunud aastal hukkus Eestis tulekahjudes 132 inimest. Nendest
104 inimest eluruumides aset leidnud põlengutes ning 57 juhul sai
surmavaks osutunud põleng alguse hooletust suitsetamisest.
Tänavu on eluruumides hooletu suitsetamise tagajärjel hukkunud
juba 16 inimest.
Lääne-Virumaal puhkes eelmisel aastal hooletu suitsetamise
tagajärjel 15 hoonetulekahju ning hukkus kolm inimest. Tänavu on
sellel põhjusel hukkunud juba kaks inimest
Traagilisi uudiseid järjekordsetest tulesurmadest loeme-kuuleme
meediast sagedamini kui ärevaid teateid maailma sõjakolletest. Väike
valik artiklite pealkirju: hooletu suitsetamine põhjustas
vingumürgituse, ... põhjustas tulekahju, ... tapab inimesi, ... nõudis
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järjekordse inimohvri, ... võttis kahe inimese elu, ... ja suitsuanduri
puudumine tõstavad tulesurmade skoori, ... jne. - seda loetelu võiks
siinkohal jätkata lõpmatuseni ...Ometigi pole tuleõnnetuste ja -ohvrite
vältimiseks vaja välja mõelda keerulisi meetmeid ega teha suuri
kulutusi ..
Hoidu suitsetamisest eluruumides ja kustuta koni! Poleks tarvis
tagantjärele tarkustki, kui juba suitsupakki avades iga inimene
mõistaks, et sigareti puhul on tegemist lahtise tulega. , et suits teid
ei tapaks, on kõige lihtsam soovitus suitsetamine maha jätta. Kui
see teie jaoks aga liialt raskeks osutub, siis tuleks hoiduda
suitsetamisest eluruumides (eriti magamisasemel), kus suitsetaja võib
ohtu seada nii enda kui ka oma pereliikmete ja naabritegi elu ja vara.
Suitsetamise asukohast sõltumata on tuleõnnetuste ärahoidmiseks
vajalik jälgida, et sigaretilt kukkuv tuhk ei sattuks põlevmaterjali
hulka ning peale suitsetamist tuleb suitsukoni hoolikalt kustutada.
See lihtne reegel kehtib ka suitsetamisel autos või metsas jalutades,
sest hooletult maha visatud hõõguvast sigaretist võib väga kergesti
alguse saada kulupõleng või koguni metsatulekahju.
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Päästeteenistuse praktikast võib tuua mitmeid kurbi näiteid ka
selle kohta, et hooletult kustutatud suitsukoni on tuhatoosist
prügikasti sattudes põhjustanud inimese hukkumise. Sageli saab
inimene nähtamatut ja lõhnatut vingugaasi sissehingates
vingumürgituse ning sureb juba enne suurema tulekahju puhkemist
ja abi kohale saabumist.
Muuda oma kodu tuleohutumaks! Muretse omale ja kingi
naabritelegi suitsuandur - väike ja odav seade, mis hoiatab varakult
ja valjult tekkinud põlengust, et inimestel oleks võimalus eluga
pääseda. Järgmise aasta 1. juulist peab igas kodus olema vähemalt
üks suitsuandur.
Viimaste aastate statistiliste andmete põhjal võib oletada, et selle
kuupäeva saabumiseni võib Eestis tulekahjudes elu kaotada veel
umbes 150 inimest. Seetõttu ei tasu oma elu ja kodu kaitsmisega
viivitada.
Ida-Eesti Päästekeskuse spetsialistid tulevad appi inimestele, kes

vajavad nõuandeid oma kodu tuleohutumaks muutmisel või abi
suitsuanduri paigaldamisel. Spetsialisti koju tellimiseks tuleb vaid
helistada päästeala infotelefonil 1524. Projekti „Kodu tuleohutuks!“
raames kestavad tasuta kodukülastused novembrikuu lõpuni.
Inimesed, hoolige oma elust rohkem! On ju tulesurmade ja -kahjude
vähendamine meie kõigi ühine eesmärk.
Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juht.
1.Ära suitseta oma majas ega korteris – tee seda õues!
2.Alati jälgi, et sigaretilt kukkuv tuhk ei satuks põlevmaterjali
hulka!
3.Peale suitsetamist kustuta sigaret korralikult tuhatoosi!
4.Enne tuhatoosi tühjendamist prügikasti kontrolli, et
suitsukonid oleksid kustunud!
5.Varusta oma kodu tulekahju varase avastamise seadmetega!

Riik küsib raha tagasi?!
Sotsiaalkindlustusamet küsib
mõnikord inimestelt neile makstud
raha tagasi. See tekitab arusaamatust
ja kutsub esile proteste: kui olete
maksnud, siis tagasi küsida ei tohi!
Vaatame siiski meie kõigi südame
rahustuseks üle need alused, mis
kohustavad Sotsiaalkindlustusametit
raha tagasi küsima.
Üldprintsiip on see, et riigilt
pensioni, toetust või hüvitist saav
inimene peaks meeles pidama, et
erinevate pensioniliikide, peretoetuste ja hüvitiste puhul on
seadustega kehtestatud erinevad
maksmise tingimused. Seetõttu on
vajalik teavitada pensioniametit
kõigist asjaoludest, mis võivad
põhjustada pensionide, toetuste ja/
või hüvitiste maksmise lõpetamise
või vähendamise. Muutustest mitteteatamise korral jätkatakse maksmist
endistel alustel ning vea ilmsiks
tuleku ajaks võib olla tekkinud
enammaks, mis tuleb riigile tagastada.
Vaatame, missugused on tüüpsituatsioonid, kus inimeste jaoks
ootamatult võidakse osa neile
makstud rahast tagasi nõuda.
Võtame näiteks vanemahüvitise.
Lastega kodus olevad emad teevad
vahel mõne töö lapse kõrvalt, või
saavad muud tulu, mida maksustatakse sotsiaalmaksuga, kuid
unustavad, et sellest oleks vaja
pensioniametit teavitada. Siinkohal
peab eriti rõhutama, et kõik preemiad,
toetused, hüvitised jne, mida
tööandja maksab, on üldjuhul
maksustatavad sotsiaalmaksuga.
Mõnikord on tekkinud enammaksed näiteks siis, kui isikul on
sõlmitud töövõtuleping teatud ajaks
ning selle lõppedes, vanemahüvitise
saamise ajal makstakse talle välja
suurem osa töötasust või isegi kogu
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töötasu. Juurdeteenitud tulu mõjutab
vanemahüvitise suurust samal
kalendrikuul ja seetõttu on
teavitamine vajalik.
Peretoetuste ning puudega inimeste
sotsiaaltoetuste maksmisel võivad
enammaksed tekkida siis, kui
vanemad ei täida perekonnaseadusest
tulenevat lapse ülalpidamise
kohustust ja seega ei ole neil ka õigust
lapsega seotud toetustele.
Enammakse võib tekkida ka siis,
kui 16-aastane või vanem laps jätab
oma õpingud pooleli. Andmed Eesti
Hariduse Infosüsteemist laekuvad
Sotsiaalkindlustusameti
Infosüsteemi mõningase hilinemisega
ning kui Sotsiaalkindlustusamet selle
asjaolu mõne aja pärast avastab, on
juba tavaliselt tekkinud peretoetuste
enammakse.
Sageli unustatakse teavitada
pensioniametit sellest, et perekond
on Eestist lahkunud ja asunud elama
välismaale, ent peretoetusi
makstakse vaid Eestis alaliselt
elavatele inimestele.
Ka pensionide puhul on tihti oht
enammakse tekkimiseks. Üldjuhul
makstakse vanaduspensioni ja
töövõimetuspensioni ka siis, kui
pensionär töötab.
Kuid toitjakaotuspensioni ja
rahvapensioni toitja kaotuse korral
töötamise ajal ei maksta, välja arvatud
alla 18-aastasele lapsele või alla 24aastasele päevases õppevormis või
meditsiinilistel näidustustel muus
õppevormis või täiskoormusega
õppijale.
Ennetähtaegset vanaduspensioni
kuni vanaduspensioniealiseks saamiseni töötamise korral samuti ei
maksta. Kui ennetähtaegset
vanaduspensioni saav inimene, olles
veel mitte vanaduspensionieas, asub

tööle, kuid pensioniametit sellest ei
teavita, siis makstakse talle
ennetähtaegset vanaduspensioni
ebaseaduslikult edasi ning tekibki
enammakse.
Pensioni enammakse võib tekkida
ka siis, kui pensioni määramiseks või
ümberarvutamiseks on teadlikult
esitatud valeandmetega dokumente.
Pensionide ja samuti puuetega
inimeste sotsiaaltoetuste puhul võib
tekkida enammakse toetuse saaja
paigutamisel kinnipidamiskohta.
Pensioni ja sotsiaaltoetuste
maksmine peatatakse kinnipidamiskohas viibimise ajaks.
Samuti ei maksta hoolekandeasutuses elava või haiglas
hooldusravil viibiva isiku kohta
hooldajatoetust.
Oluline on teada, et Sotsiaalkindlustusamet kontrollib igakuiselt
tagantjärele Maksu- ja Tolliametilt
laekunud isikustatud sotsiaalmaksu
andmete alusel pensionide, toetuste
ja hüvitiste määramise õigsust nende
väljamaksete osas, mille väljamaksmine on seotud sotsiaalmaksuga
maksustatava tulu saamisega.
Eesti Hariduse Infosüsteemi
andmete alusel aga kontrollitakse
peretoetusi, toitjakaotuspensioni ja
õppetoetust saavate kuni 24-aastaste
noorte õpingute jätkamist või
katkestamist.
Seega – kõigist muudatustest, mis
mõjutavad pensionitoetuse-hüvitise
saamist on kindlasti vajalik
pensioniametit teavitada. Ainult nii
saab enammakset ja selle hilisemat
tagasinõuet vältida.
Mis saab siis, kui enammakse on
tekkinud?
Pensioniametil on õigus enammakstud summa kinni pidada veel
maksmisele kuuluvatest pensioni-

dest, toetustest ja hüvitistest. Juhul,
kui nende maksmine on lõppenud,
võib pensioniamet teha enammakse
tagasinõudmiseks ettekirjutuse.
Sellega seoses on praktikas
mõnikord
probleemiks,
et
pensioniametite kirjad, otsused ja
ettekirjutused ei jõua mingil põhjusel
adressaadini. Näiteks sellepärast, et
inimene ei ole teavitanud pensioniametit oma kontaktandmete muudatustest.
Juhul, kui haldusakti ei õnnestu
inimesele kätte toimetada, siis alates
käesolevast aastast on pensioniametil
õigus kasutada Ametlike Teadaannete abi ja avaldada teated
elektroonilises portaalis. Avaldamisega loetakse teated kättesaaduks.
Seega oleks tark tegu mõnikord
külastada Ametlike Teadaannete
kodulehekülge aadressil http://
www.ametlikudteadaanded.ee/ - kes
teab, võib-olla on mõni teade teie
kohta sinna ilmunud.
Sotsiaalkindlustusamet tahab olla
meie klientidele hea partner ja
seetõttu püüame lahendada neid
kitsaskohti, mis mõlemale poolele
veel probleeme tekitavad. Pöörduge
julgelt elukohajärgsesse pensioniametisse, kui miski jäi arusaamatuks
või hinge vaevama - püüame koos
lahenduse leida. Tervist ja edu!

Kai Sipp
Sotsiaalkindlustusameti
pensionide ja toetuste osakonna
juhataja kt
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Kas tead ,et...
... Virumaa Playbackil 18. aprillil. 2008 a. saavutasid
Laekvere põhikooli 2. klassi õpilased Margus Lepp, Mihkel
Mustasaar, Rauno Leetberg, Anna-Liisa Nurm, Elisabeth
Teidla, Laura Karu, Andris Laadre, Merylin Kruusmaa ja
Kenno Miir 1. - 4. klasside arvestuses I-koha. Esitatavaks
looks oli Kreisiraadio LETO SVET. (PILT)
...samal võistlusel said 5.-9. klassi arvestuses Laekvere neiud
Kelly Kivirand, Kadi Laarmaa ja Triin Lepp eripreemiad.
...31. märtsil 2008 a. saavutasid Simuna kihelkonnakoolide
korvpallivõistlusel Simunas Laekvere poisid Tenno Tampere,
Jarmo Sepp, Herdo Kala, Leho Õun, Tõnis Klaasmägi, Jaano
Loorits, Mart Lepp, Rain Kuusemets ja Ranel Moor III koha. Siland, Kaie-Riin Jürgenson, Richard Sepajõe, Margus Lepp,
...Simuna kihelkonnakoolide rahvastepallivõistlusel 14. aprillil Urmo Jürgenson ja Rauno Leetberg III koha
...Lääne-Viru maakonna 2008 a. maakoolide korvpalli
2008 a. Simunas mängisid 5.-9.kl. tüdrukud Kadi Uus, Kristin
Altermann, Kerli Leetberg, Pille-Riin Jürgenson, Kille meistrivõistlustel 18. aprillil Muugas saavutasid Laekvere
Nevolihhin, Kelly Nevolihhin, Ingrid Ilves, Hanna-Liisa Lagle korvpallipoisid Tenno Tampere, Jarmo Sepp, Tõnis Klaasmägi,
Jaano Loorits, Leho Õun ja Mart Lepp II koha.
ja Katrin Juhanson II kohale.
... samal võistlusel said kuni 4. klasside rahvastepallivõistlusel ... 47. Vallimäe Karikavõistlustel 18. aprillil 2008 a. Rakveres
Martin Nõlvak, Carolin Kivilo, Jaanika Deket, Jane Siling- jooksis Laekvere neiu Kelly Nevolihhin TA-500 m. I kohale

Mis tehtud, mis teoksil
Jaanuarikuises valla lehes kirjutasin suurte perede tegemistest.
Tänaseks päevaks oleme nii mõnegi plaanitud ürituse-ettevõtmisega
toime tulnud.. Oleme käinud teatris, pidanud maha toreda vastlatralli..
Kahju vaid, et ilmataat meid alt vedas ja lumise vastla asemel kujunes
meie üritus pigem suureks poriralliks. Vaatamata kõigele oli kena
pühapäev, kust kogu pere sai osa võtta. Alates nendest pisikestest
põnnidest, kes vankris meie maastikumängu kaasa tegid, lõpetades
emmedega, kellele jäi vankri lükkamise rõõm.
Suur aitäh tahaksin öelda Muuga Tuuliku kollektiivile, kes meid
sponsoreerisid. Vastlakuklid olid tõesti maitsvad ja magusad ning
auhinnad väga teretulnud.. Siinkohal veelkord suur tänu neile!
Eelmises kirjutises käisin välja lubaduse taaskasutuskeskuse
avamise kohta.. Nüüdseks on meie ettevõtmine niikaugel, et uksed
avame 7. mail. Keskus on avatud esialgu 2 korda nädalas:
kolmapäeviti kell 10 – 13 ja reedeti kell 16 – 19. Kui on soovi muul ajal
keskust külastada, siis on võimalik telefoni teel kokku leppida sobiv
aeg. Telefonil 56 32 2303 saavad infot ka need, kes soovivad üleliigseid
asju ära anda.
Tulekul on emadepäev. Ka seda tahaksime oma ühendusega
tähistada.. Otsustasime, et teeme seda väikese hilinemisega, sest
eks õige emadepäev peaks mööduma ikka perekeskselt.. Seega meie
üritus toimub 15. mail ja seekord on see mõeldud vaid emadele.
Tahame pakkuda emadele ühe mõnusa õhtupooliku kohvitassi taga.
Oodata on ka külalisi. Keda ja kust täpsemalt, jääb praegu saladuseks.
Täpsem info tuleb igale perele koju kätte. Olge vaid ise varmad osa
võtma!
Toredat kevadet ja vaadake ikka hea peremehe pilguga koduümbrus
üle. On kevad ja suure koristamise aeg!

31. mai - 1. juuni
IX Laekvere valla päevad
31. mai
X Muuga mõisapäev.
kell 11 Kossuäss
kell 12 Võrguäss Muuga spordihoone juures
Muuga mõisas kell 11 vallapäevade avamine
Studio Sonare kevadkontsert
kell 13 Kohtumine Virve Köstri ja Kihnu memmedega.
kell 15 .A. Kivirähk´i etendus “Meri ja Orav”
(Andrus Vaarik ja Egon Nuter) Pääsmed müügil tund
enne etendust kohapeal. Pääse 100.-,ja 80.(mõisapäeval esinevatel isetegevuslastel sooduspilet 50.-)
kell 17 Laekvere valla sünnimedalite kätte andmine.
kell 18 isetegevuslaste kontsert
kell 19 ansambli Noorkuu kontsert (tasuta)
kell 21 tantsuõhtu ansambliga “Naabri Valve” Pääse 50.Esinevad Simuna, Väike-Maarja ja Laekvere kõhutantsijad.
kell 11 Laekveres põnnide paraad.
Ootame osalema igas eas põnne - vankris ja vankrita
koos emmede, isside,vanaemade-vanaisade,
õdede-vendadega.(täpsem info maikuu valla lehes)
kell 11.30.-13.00 Laekvere kooli staadionil Marumürapäev
Päeva viib läbi Tiia Paist
kell 14 Rahvamajas vanaemade-vanaisade õhtupoolik
Külas on sõbrad. Üllatuskülaline
kell 16 Vallapäevade lõpetamine

1. juunil

Oivi Jürgenson
LVSP esimees

Laekvere Valla Sõnumid

Lk.5

SPORT
TÄNA
VAK
OR
VP
ALLI TURNIIR „K
OSSUÄSS ’08“
TÄNAV
AKOR
ORVP
VPALLI
„KOSSUÄSS
31. mai 2008 kell 11
Toimumise koht:
Tänavakorvpalli toimumise kohaks on Muuga Spordihoone kõrval asuv kossuplats

Osavõtjad:
Võistkonnad 4-liikmelised, mängib 3. Mängitakse ühe mänguväljaku poolel kuni 12 punktini, Streetball’i
reeglite järgi. Võistlussüsteem koostatakse vastavalt osavõtjate arvule.

Vanuseklassid:
M1 – kuni 17 aastased noormehed
M2 – 17 ja vanemad mehed
N – naised ja neiud

Registreerimine:
Saada registreerimissoov e-mail’le: sport@laekvere.ee või helista telefonil: 511 3577. Võistkondi saab
registreerida kuni: 31. mai ’08 kella 10.45-ni!

Autasustamine:
Turniiri võitjaid autasustatakse medalitega! Ka muid auhindu võib saada!

LIIV
AVÕRKP
ALLI TURNIIR „„VOLLEÄSS
VOLLEÄSS ’08“
LIIVA
VÕRKPALLI
31. mai 2008 kell 12
Toimumise koht:
Liivavõrkpalli toimumise kohaks on
Muuga Spordihoone kõrval asuv liivaplats

Osavõtjad:
Võitkonnad 3-liikmelised, mängib 2

Vanuseklassid:
M – mehed
N – naised

Registreerimine:
Saada registreerimissoov e-mail’ile: sport@laekvere.ee
või helista telefonil: 511 3577! Võistkondi saab
registreerida kuni: 31. mai ’08 kella 11.45-ni!

SULGP
ALL ja L A U ATENNIS
SULGPALL
Läbi on saanud talvine sulgpalli ja lauatennise turniir KAPP 2008.
Lauatennises käis viimase päevani äge heitlus. See, keda peeti
Sulgpallis oli naiste hulgas nii kõva rebimine, et esikoha määras turniiri võitjaks, ei pääsenud viimasel päeval esikolmegi hulka!
lisamäng. Võitis Marge Uus, teine Merike Leichter, kolmas Evi KAPP 2008 võitis Margus Olvi, teine Kardo Smoljar, kolmas Renno
Talur.
Raudmäe.

Priit Uus ja Marge Uus
Meeste konkurentsis selgitas võitja viimane päev.
Võitis Priit Uus ja Vaimar Abel oli kolmas. Silvar Stroo oli teise
koha endale juba varem kindlustanud.
Lk.6

Esikolmik lauatennises
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Teas Ennok’i XI mälestustur
niir kor
vpallis
mälestusturniir
korvpallis
11. - 12. aprill MUUGA
Poisid:
Tüdrukud:
Imavere
Stina TiitmaaTairi RohtsaluAgnes KaasikElis MerilaLüüli
KeskkülaSandra VaksLiisa TammMaria Mõttus
Vaste-Kuuste
Maria SõdurAndra HämäläinenLiina KõllametsLiisi RaudseppKelly
NigulKadri LillmaMerli OleskRane EhrilchKätlin UntAnna-Mari
Raudsepp
Laiuse
Maili PärsAgne-Mai AlandSilva UusnaLiivika SokkMarleen
MägiMerily Mägi
Kolga-Jaani
Anu KullasKerli TahkerKrisli TammMari-Liis PaabutGreete
OrgusaarKersti LuikReelika Pigul
Simuna
Eneken HiireEgle PentEllen Anett PõldmaaGertu PõldmaaKeiri
TammemägiKerli Lattik

Tüdrukud
LAIUSE
SIMUNA

Rakke
Sander KahmRisto RõukKaarel GullErki AunMadis
AltermannHendrik TampMikk Altermann
Vaste-Kuuste
Kristjan KriivaOtt ToodeTaavi HernitsOliver KureUrmas
LihtsaGeio VerevDanel VõsasteTõnis PeilOtto Kietzer
Muuga
Henri AbelRain MeltsasRobert LepaJürgen KraavMikk
VärravalMartin ÕunapuuReemet KampusKaido Aasumets
Imavere
Siim SiimussaarMadis NoormägiAivar VarikMagnar JuusKunnar
PalmiMarko VeskimäeTarmo KiikAlex Nõmmik
Korraldajad tänavad meeldiva koostöö eest:
Muuga PM OÜ, Muuga Põhikool, Muuga Spordihoone.

x

Võite
17:27 17:25 16:21 20:27 0

Koht
5

27:17

x

45:15 41:36 20:33 3

2

x

19:25 10:45 1

4

x

16:27 2

3

x

1

VASTE-KUUSTE 25:17 15:45
KOLGA-JAANI

21:16 36:41 25:19

IMAVERE

27:20 33:20 45:10 27:16

4

1. Muuga (Henri Abel, Mikk Värraval, Robert
Lepa, Rain Meltsas, Jürgen Kraav, Martin
Õunapuu, Kaido Aasumets, Oliver Meltsas)
2.Laekvere (Tenno Tampere, Jarmo Sepp,
Tõnis Klaasmägi, treener Ivi Maidla, Leho Õun,
Jaano Loorits, Mart Lepp)
3.Roela
4.Simuna

Poisid
RAKKE

x

26:34 36:18 39:29

Võite
2

VASTE-KUUSTE

34:26

x

56:20 55:22

3

1

MUUGA

18:36 20:56

x

34:24

1

3

IMAVERE

29:39 22:55 24:34

x

0

4

Laekvere
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LääneV ir
umaa
Lääne-V
irumaa
maapõhikoolide esivõistlus
korvpallis.

Koht
2

Simuna kihelkonna
rahvastepalli võistlused
1-4.klassile 18.aprillil
Muuga PK meeskond võitis II koha.
Võistkonnas olid: Grete Abel, Angela Buht,
Kairi Eigi, Triinu Tarto, Karel Kaja, Sten Piirsalu,
Oliver Meltsas.

Muuga
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Sinu osa Eesti Rahva tänumedali sisseseadmisel.
Maailm on arvamusel, et Saksa
mundris võidelnud eestlased olid
natsid. Nii see aga pole. Saksa
sõdurimundri kandmine ei teinud
inimesest veel natsi. Sama jabur
oleks nimetada igat punaarmees
teeninud Eesti poissi kommunistiks. Miks peetakse aga meie
sõdureid natsideks? Eks ikka
seepärast, et erinevalt Soomest,
ei ole meil õnnestunud maailmale
selgitada oma osa Teises
maailmasõjas - meie sõdurid
kaitsesid Eestit NSV Liidu
pealetungi vastu.
1944. aasta alguses oli Punaarmee jõudnud Eesti piiridele.
Sellest tulenes kartus, et Eesti
okupeeritakse taas Nõukogude
Liidu poolt ning varasemalt läbi
elatud punane terror kordub.
Peaminister, presidendi ülesannetes, Jüri Uluots ja Eesti
Vabariigi Rahvuskomitee kutsusid Eesti mehi liituma Saksa
mobilisatsiooniga kodumaa(!)
kaitseks. Sama Rahvuskomitee
kuulutas ennast hiljem Jüri
Uluotsa nõusolekul kõrgema
riigivõimu kandjaks Eestis. Seega
järgisid Eesti poisid kutset
võitluseks meie iseseisvuse
taastamise ja kodumaa vabaduse
eest. Meie sõdurite armastus oma
maa ja rahva vastu oli nii suur, et
punaarmee pealetung suudeti
peatada tervelt üheksaks kuuks.
17. septembril 1944.a. algas
Saksa vägede väljatõmbamine
Eesti mandriosast ning presidendi kohusetäitja kuulutas välja
iseseisva Eesti seadusliku

valitsuse Otto Tiefi juhtimisel.
Pika Hermanni torni heisati sinimust-valge lipp. Eesti Vabariik
deklareeris ennast käimasolevas
sõjas neutraalseks. Sellest teatati
kogu maailmale, kuid vaatamata
sellele, olime jäetud oma
võitlustes üksinda. Ning mis
sellega kaasnes, teab meist
igaüks.
Tänaseks on Eesti taas iseseisev. Meie sõdurite võitlusest
on möödas 64 aastat, kuid
Riigikogu pole tänini andnud
poliitilist hinnangut Teise
maailmasõja sündmustele Eestis
aastail 1939 - 1944. Eesti sõdurite
võitlust Teises maailmasõjas
kommunistliku NSV Liidu vastu
pole tunnistatud võitluseks Eesti
riikliku iseseisvuse eest, ehkki
NSV Liit oli Teise maailmasõja
alguses Eesti Vabariigi okupeerinud. Seda võitlust pole ka
võrdsustatud Vabadussõjas
võidelnud Eesti sõdurite
panusega.
Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1
andis möödunud suvel Võrumaa
Sõjameeste ühendusele lubaduse, et anname oma panuse
õigluse jaluleseadmiseks. Esimeseks sammuks on meie
ettepanek sisse seada Eesti
Rahva tänumedal ja autasustada
sellega vabadusvõitlejat ning
Raudristi Rüütliristiga autasustatud kapten Harald Nugiseks‘i.
Me usume, et suudame sel moel
tõmmata üldsuse ja poliitikute
tähelepanu Teise maailmasõja
kaitselahingutes osalenud Eesti

sõdurite olukorrale.
Harald Nugiseks‘i on esitatud
seitsmel või kaheksal korral
presidendile riikliku autasu
saamiseks. Nugiseks‘i panus
Eesti kaitselahingutes on korvamatu ning ka laitmatu elukäik
teevad temast sobiva kandidaadi.
Iga kord on aga Haraldi nimi
medalisaajate nimekirjast maha
tõmmatud.
Seega peame tunnustama ja
austasustama ise, kodanikualgatuse korras, meest keda meie
poliitikud püüavad unustada või
koguni maha vaikida. Seepärast
seame sisse Eesti Rahva
tänumedali.
Jõgevamaa sõjameeste ühingu
esimees Kuuno Paeveer on
öelnud ajalehele Vooremaa, et
“Eesti Rahva tänumedal kõlab
väga sobivalt. Harald Nugiseks
võib seda oma südames pidada
ehk tähtsamakski kui Saksa riigi
kõrget autasu”.
Vabadusvõitleja kapten Harald
Nugiseks‘i autasustamine on
sammuke Eesti sõdurite au
taastamise suunas.
Maailma tuleb veenda, et Eesti
rahvas pidas kaitsesõda meid
okupeerinud Nõukogude liidu
vastu. Me ei olnud natsid.
Kolonn kutsub kõiki liituma
meie kodanikualgatusega.
Toetada saab Eesti Rahva
tänumedalit mitut moodi. Kellel
võimalus, võib annetada
sümboolse summa MTÜ
Noorteühendus Kolonn Nr.1
arveldusarvele 10220066694013.

Medali statuudi kohaselt tuleb
koguda 10 000 toetusallkirja.
Eesmärgini jõudmiseks vajame
Sinu abi. Toeta Sinagi tänumedali
sisseseadmist oma allkirjaga kas
läbi Kolonni kodulehekülje
www.noortekolonn.org või saada
oma nimega postkaart aadressil
Ropka 8-6, 50111 Tartu.
Kolonni koduleheküljelt on ka
võimalik alla laadida allkirjade
kogumise leht aadressil http://
w w w. n o o r t e k o l o n n . o r g /
toetan.pdf , millele saaksid
toetusallkirja anda kõik Sinu
perekonnaliikmed või miks ka
mitte töökaaslased ja sõbrad.
Kõigi Eesti Rahva tänumedali
toetajate nimed kantakse
köidetud raamatusse ja antakse
ühes medali ning rahalise
preemiaga üle vabadusvõitlejale
Harald Nugiseksile Võidupäeval
Pärnus.
Kirjutamise hetkel on Eesti
Rahva tänumedalit toetanud 347
inimest ning annetatud on kokku
10349 krooni.
Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1
nimel Ain Saar
www.noortekolonn.org
ain.saar@noortekolonn.org
http://et.wikipedia.org/wiki/
Ain_Saar
Medali kujunduse leiab http://
www.noortekolonn.org/images/
ERTM_n2idis.pdf
Medali statuut asub aadressil:
http://www.noortekolonn.org/
ERTM_STATUUT_kavand.pdf

Kuidas Laekvere vallas ära tehakse?
3.mail ründab vähemalt 43 (kui
leht välja ilmub on neid ilmselt
rohkem) registreerunud vabatahtlikku Laekvere valla
territooriumile laiali puistatud 40
illegaalset prügihunnikut. Kokku
ootab koristamist umbes 30 m3
prügi. Laekvere valda registreerunud tiimijuhid saavad
üksikasjalikud instruktsioonid
ning tiimi poolt koristatava
piirkonna kaardi E-posti teel
aprilli lõpul. Laekvere valla
tiimidel on võimalik oma piirkonna
eelistusest teada anda ka valla
koordinaatorile, Irina Kuhlbachile, kes neid võimaluse korral
arvesse võtab. Soovitatav oleks
ise kaasa haarata ka rehad ja
labidad . Hommikul kell 10.00
kogunetakse kahte punkti: 1.
Lk.8

Venevere ja Kaasiksaare rahvas
koguneb seltsimaja juurde, seal
juhatab vägesid Kaarel ‘estakov
2. Ülejäänud saavad kokku
Laekvere Vallamaja esisel platsil,
vägesid juhatab Liina Lepp ja
Irina Kuhlbach.
Kogunemiskohtades saavad
tiimid kätte prügikotid ja kindad
ning suunduvadki koristama.
Olmejäätmed
rändavad
valgetesse 300-liitristesse prügikottidesse, klaasikillud kollastesse, tugevast kilest, kottidesse
ja ohtlikud jäätmed (värvi- ja
lakipurgid, patareid jms) punasemummulistesse kottidesse.
Täidetud prügikotid tõstetakse
auto järelkärudele ning treileritele,
kes veavad need lipujaama, mis
asub Simuna bussijaama juures.

Seal peab korda ning võtab
saabuvaid prügilaadungeid
vastu kaitseliitlane. Peale
aktsiooni lõppu ning prügihunnikute edukat likvideerimist
umbes kella 14.00 paiku
pakutakse kogunemiskohtades
( Laekveres ja Veneveres)
appitulnutele ka talgulõunat, .
Sellega on üritus vabatahtlike
jaoks ka lõppenud.
Lipujaamast veab aga prügilaadungi edasi juba jäätmeveofirma pressauto. Logistikud
loodavad äraveo lõpetada
enamuses valdades juba sama
päeva
õhtuks,
ajutuste
lipujaamade asukohtadesse jääb
alles puhas plats. Prügi veetakse
edasi jäätmejaamadesse kus AS
Utileek korraldab selle sor-

teerimise. Kavas on 80% kokku
kogutud prügist taaskasutada kas siis teisese toormena või
jäätmekütusena.
Järgmisel päeval - 4 mail kell 17on kõigil võimalik külastada
Puhta Eesti Pidu Tallinna
Lauluväljakul kus esinevad Riho
Sibul, Liisi Koikson, Chalice, GEnka, Veiko Tubin ja teised
keskkonnateadlikud artistid.
Kontserdid on ka Narvas ja
Tartus, peopaigad on omavahel
seotud Eestis enneolematu
videosilla kaudu.
Järgnevad tegevused.
Nagu on korduvalt rõhutatud,
ei ole Teeme Ära 2008 mingisugune tasuta prügi äravedamise
aktsioon. Kogu asja mõte on
muuta inimeste suhtumist nii, et

Laekvere Valla Sõnumid

Meri ja Orav
Sellist nime kannab Andrus
Kivirähu näitemäng eesti tippkoomikute Egon Nuteri ja Andrus
Vaariku esituses. Lugu räägib
sellest, kuidas need kaks legendaarset kuju üritavad kirjutuslauda
pööningult alla tarida, aga see töö
käib neil üle jõu ja arvukaid
puhkepause täidab kivirähulikult
vaimukas dialoog.
Meri: Ma olen alati armastanud
reisida ja maailma näha. Aga nüüd
tundub, et isegi omaenda pööningule
ronimine on pisut liiga pikk rännak. Kas see pole kummaline, vana
sõber?
Orav: Ei, ei, sina ei tohi sellist juttu rääkida. See sinu 80 aastat pole
mingi vanus. Kui mina olin 80, siis ma võisin jala Tallinnast Tartu
minna ja ei võtnud higiseks ka mitte.
Meri: Mis mõte sellel oli, Ivan? Minna jala Tallinnast Tartusse?
See võttis mitu päeva. Mina olen alati aega kalliks pidanud, mina
sõitsin selle maa maha rongiga, mille nimi oli Tshaika – ehk siis
maarjamaa keeli Kajakas.
Orav: Mina ei julgenud sellega sõita. Vaata, minul on see viga, et
mul tuleb rongis uni peale. Kohe jään tukkuma! Aga selle Tshaikaga
oli ju see lugu, et kui sa seal magama jäid ja Tartus maha ei läinud,
siis see rong viis su otse Minskisse! Armas taevas! Ma ükskord
sattusin sinna, tahtsin Tartusse sõta, aga jäin magama, ja kui üles
ärkasin, olin Minskis! See on Valgevenemaal! Sa jumal, kus seal olid
kõik kohad valgeid venelasi täis! Nagu jääkarud! Üleni valged! Ja
venelased! Püha taevas, katsusin, et koju sain, läbi metsade jooksin,
hirmus! Siiamaani näen seda vahel unes, et olen Minskis ja valged
venelased on mu ümber, nagu kummitused! Valged, kõik on valged!
Ja tulevad muudkui lähemale ja aina valgemaks lähevad! Valged
hambad ja valged küüned ja... teevad suu lahti, sealt ka kõik valge...
pikk valge keel käib nagu lont suust välja! Silmad läigivad, ripsmed
ka lubivalged, justkui härmatunud... Lumeinimesed!
Meri: Ivan, vana sõber! Ära räägi nii, mul hakkab ka kuidagi imelik.
Orav: Nojah, sul ju valge kampsun seljas ja valged püksid jalas...
Etendus toimub 31. mail kell 15 Muuga mõisas.
Piletid müügil tund enne etendust.
Pilet 100 kr ja 80 kr
(mõisapäeval esinevatele isetegevuslastele sooduspilet 50 kr

Kuidas Laekvere vallas ära tehakse. . .
metsaprügi enam ei tekiks.
Põhimõtteliselt võiks illegaalse prügi koristamine olla ju täiesti
isetasuv ettevõtmine. Praegune tehnikaajastu võimaldab
paigaldada portatiivsed kaamerad millega saab jälgida
prügistajate meeliskohti. Kui igalt selliselt täikraelt kasseerida
a’ 18000 krooni, võib sellest Saku vallale kujuneda
märkimisväärne sissetulekuallikas. Kui prügistajaks on firma,
siis seda parem – neilt saab koorida koguni 50000 EEK korra
eest! Iga säärase prügitrahvi eest saaks palgata prügipolitseiniku
terveks kuuks! Võiksite igaks juhuks üle küsida ka ilma
prügikonteinerita naabrilt kuhu tema oma prügi paneb?
Endiselt on käimas ka fotokonkurss Prahijaht – vt:
http://prahijaht.epl.ee
Reigo Lehtla, Lääne-Virumaa koordinaator;
Irina Kuhlbach, Laekvere valla koordinaator
Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Maja üritused
3. mai kell 14
eakate esinemine Avinurme kultuurikeskuses
11. mai kell 18
.Muuga mõisas emadepäeva kontsert
Muusikaline tervitus Kait Tamralt
Kontsert on tasuta
Buss väljub Laekverest kell 17.30.
17. mai
Eakate esinemine Prillitoosi 25 sünnipäevale
pühendatud tervisekõnnipäeval Tallinna Lauluväljakul

OÜ Aiatehnika pakub enne hooaega soodsalt uusi
MURUTRAKTOREID.
GSM 56657633, 55540526.
Müüa toidukartulit. Küsi telefonil 55575294, Urve.
Laekvere Rahva Majas müügil
H. Jõgioja CD - hind 60 krooni
Anmatino CD - hind 100 krooni
H.Jõgioja raamat “Kaika Lainest Vangani” Rahvameditsiini
varasalvest. Hind 60 krooni
————————————————————————
14. mail Laekvere Rahva Majas kell 10
odavate riiete müükja
kell 11 - 13 uute riiete müük Kiviõlist.(Uus kaup, voodipesu.)
21. mail kella 11 – 13 Laekvere Rahva Majas
trikotaaztoodete müük.

Teade!
Alates 15.märtsist saab Allan Kruudi talust Võivere külas osta
erineva suurusega prügikonteinereid. Momendil on pakkuda
rohelist värvi 80L (hind 550 krooni), 140 L (hind 600 krooni) ja
240 L (hind 700 krooni) konteinereid. Ostu soovist saab
teavitada telefonil 3253554.
Konteinereid on võimalik tellida erineva värvi (tellimuse täitmise
tähtaeg pikeneb siis nädala võrra) ja suurusega (ka suuremaid
kui 240 L), kahe- ja neljarattalisi.
Konteinereid saab näha aadressil www.otto.com.pl. Suuremad
tellimused tuuakse soovi korral nädala lõpus tellija juurde kohale,
sellisel juhul lisandub konteineri hinnale ka transporditasu.
Võimalik ka arvega müük.
NB! Allan Kruudi talu tegeleb konteinerite müügiga ainult
kohapeal. Suuremad tellimused (ka eritellimused) ja
transpordisoov tuleb edastada e-posti aadressil
:pro.mill@mail.ee.
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Korstnapühkija AIVAR NEEDO teenindab
Laekvere valla elanikke 5. - 9. mail 2008. Pane oma
korstnapühkimise soov kirja telefonil 32 22370.

Igast hetkest otsi õnne,
igast päevast rõõmu tunne.
Igast aastast mälestus jäta
igast sünnipäevast viimast võta!

Õnnitleme!
87
85
85
80
75
70
70
60

Helene-Marie Tanneberg 14. aprill
Elli Reinlo
06. aprill
Helga-Elfriede Altermann 09. aprill
August Veskilt
20. aprill
Rein Loomets
26. aprill
Þanna Moissejeva
14. aprill
Pelageja Mjasina
07. aprill
Olev Nee
12. aprill

Muugast
Rahklast
Veneverest
Muugast
Muugast
Arukselt
Paasverest
Muugast

Õnnitleme kõiki aprilli kuus
sündinud valla elanikke!

Teeme ära 2008 põhineb kodanikualgatusel ja
vabatahtlikusel. Ürituse ülim eesmärk on harjutada meid kõiki
oma loodusest ja keskkonnast lugu pidama.
Me ise elame ju siin. See on meie tee, mille ääres võiks valitseda
puhtus. See on meie mets, kus me tahaks loodust nautida. See
on meie endi aiatagune, mida ei peaks häbenema.
Seepärast näitamegi enesele, ja neile, kes veel meiega täna
koos ei ole, et ühine tegutsemine kasvatab teadlikust ja
hoolivust. Nii enese, teiste kui looduse suhtes. See on MEIE
maa, kus me elame!
Meie, kes me läheme loodust koristama, ei reosta teda enam
kunagi. Meie sõbrad, kes meid näevad ja meist kuulevad, ei
viska enam mõtlematult prahti maha, sest muidu ei oleks nad
meie sõbrad!
See kirjatükk ei ole agitatsioon. See on usk MEISSE, kes me
teame, et puhtas maailmas on hea elada!
Vaimar Abel

Oh Sa, pisike – pisike ime,
kanna sa väärikalt oma nime!

Evelin Kanna ja Eduard Kondrat’i perre
Laekvere alevikus sündis 28. märtsil tütar ENELI
Helly Adonovi ja Danel Valgepea perre
Laekvere alevikus sündis 19. aprillil tütar EMILY

Toonele radadel astub su jalg,
väsis su süda ja otsa sai ramm...
Any Maidla 30.07.1955 – 25.03.2008
Hans Majamees 12.01.1932 – 03.04.2008
Rein Orujõe 31.03.1950 – 02.04.2008 Rohust

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.

