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Muuga-Laekvere kool

Lõppes üks tegus aasta

Hea lugeja
Esimene õppeaasta Muuga-Laekvere Koolile on jõudnud „finišijooneni“.
Lasteaias on juba toimunud lõpupidu
neljateistkümnele sügisel kooli minejale. Koolides on see alles ees. Üheksanda
klasside lõpetajad sooritavad veel eksameid. Loodame neilt häid tulemusi.
Sellel õppeaastal pöörasime tähelepanu kolme hoone koostööle nii õpilaste kui ka personali osas. Olid ka väikesed muudatused ametite nimetustes
ja tööde tegijates. Leian, et eelpoolnimetatu ei täitnud küll kõiki soove ja
mõtteid, aga üldises mõttes töö sujus.
Oleme üksteisega harjunud ja mõtleme
ühiselt, et see on MEIE KOOL.
Kutsusin Muuga mõisasse õppeaasta lõpul vastuvõtule 78 õpilast 116- st
koos vanematega, kelle tööga oleme
väga rahul. Meie põhiline töö ongi õpetada ja kasvatada usinaid, elus hakkama saajaid ja häid lapsi. Sellega saime
me päris hästi hakkama. Peale õppimise oleme osalenud enamustel maakondlikel aineolümpiaadidel, paljudel
spordi- ja muudel üritustel. Hingelähedased on õpilastele Simuna kihelkonna koolide üritused. Igal pool ei ole
küll meie õpilased vallutanud esikohti,
kuid tähtis on osalemine ja soov midagi

Kevad on käes, aeg teha kokkuvõtteid.....
Alates sellest kooliaastast muutus
kooli nimi ja staatus: oleme ühine haridusasutus Laekvere kooli ja lasteaiaga.
Muuga õppehoones jätkus õppetöö 45
õpilase ja 13 õpetajaga järgides traditsioone ja koostööd erinevate asutuste
ning inimestega.
Enne kooliaasta algust algasid filmi
„Seltsimees laps“ võtted Muuga mõisas. Läbi aasta toimus 8 võttepäeva.
Filmi režissööri Moonika Siimetsaga on
eelkokkulepe, et üks filmi esilinastustest toimub kohapeal, kus filmis osalenud saavad end näha.
Muuga kool on järjepidevalt panustanud koostööle. Ka sel aastal toimusid
erinevad üritused koos raamatukogu,
maanaiste seltsi ja Laekvere kooli ning
lasteaiaga. Juba üle 10 aasta on toimunud erinevad võistlused ja konkursid
koos endise Simuna kihelkonna piiridesse jäävate koolidega. Praeguseks
on jäänud meid küll ainult 3 kooli ,aga
otsus oli et jätkame traditsiooniliste
tegevustega ikka edasi. Nii toimusidki aasta jooksul Muugas mälumäng ja
korvpallivõistlus, Laekveres kergejõustiku-võistlus, Simunas rahvastepall ja
Rakkes jooksukross.
Meie majas toimus aasta jooksul
palju erinevaid üritusi: käisime 5 korda
teatris, külastasime Tallinnas ja Tartus
muuseume, osalesime metsaviktoriinis,
linnupäeval, Mate talgudel, linnusõbralikuma klassi konkursil, suitsupriide
klasside ja küünlaümbriste kogumise
võistlusel, inglise keele etluskonkursil,
kirjandusmängus, luulevõistlusel “Ma
unistan..“, 5 aineolümpiaadil, spordivõistlustel, Miksikese pranglimisel,
Känguru võistlusel. Peale nende ürituste said õpilased tegutseda mihklilaadal,
perepäeval, jõulunädalatel, loomaaasta
ja valla sünnipäeva joonistusvõistlustel,
Eestmaad tutvustavatel nädalatel, sõbranädalal, jõulu- ja emadepäeva kontserdil.

teha. Esinetud on Tartus võimlemispeol, ees on suvised laulupeod, kus ka
meie õpilased osalevad. Oma õiguse
osaluse lunastasid nad välja väga raske tööga. Meil on õpilasi, kes tantsivad,
mängivad pilli, maadlevad, joonistavad, ujuvad, künnavad, roomavad metsas, mängivad palli, loovad roboteid,
jne. oma koolis ja väljaspool seda. Nad
on osa meist ja oleme nende üle uhked.
Ka ekskursioonide ja väljasõitude
osas võiksime rahule jääda, kui vaid
raha rohkemaks jätkuks. Projektide
raha on selleks korraks otsas. Oleme
taotlenud uusi, aga vastused neile veel
puuduvad.
Olen veendunud, et kõik need, kes
on enesele selgeks teinud, milleks ja
miks on kool, on saanud ühe järjekordse põneva aasta koos meiega veeta.
Soovin kõikidele mõnusat suve ja tegemistesse päikest ning rõõmu.
Lugupidamisega
Arne Labe
Muuga-Laekvere Kooli direktor

Meie laager
1.-3. juunil toimus Laekveres koolilaager. Esimesel päeval õppisime nii
valssi, erilist tantsu sünnipäevalaulu
järgi kui ka põnevat käteharjutust. Vanemad õpilased said end panna proovile väitlemises ja nooremad õpilased
tegid sportlikke mänge. Õhtul toimus
playback. Esitusel oli nii mõnigi tuntud
eurovisioonilaul. Teisel päeval, hoolimata külmast ilmast, võtsid kõik osa
hommikuvõimlemisest. Seejärel ootasid lapsi põnevad töötoad. Kaitseliit
tutvustas meile veel oma tegevust ning
nii mõnelgi tekkis soov rohkem asjast

teada saada. Õpilasesinduse koostatud
mängud pakkusid palju pinget. Õhtul
saime kõik veidi aimu telemaailmas
toimuvast. Esitusel olid uudised, „Kättemaksukontor“, „Padjaklubi“, „Laekvere Talent“ ja kokasaade.
Laager pakkus hea võimaluse kaaslastega aega veeta. Toit – see oli ideaalne nagu alati. Aitäh kokatädidele!
Loodame, et järgmisel aastal toimub
laager jälle.
Kai-Riin Kanarbik

26. mail oli üheksandal
klassil viimane koolikell

Erinevatel olümpiaadidel osales 10
õpilast. Kõik nad on väga tublid, sest
minna kooli esindama on suur eneseületus. Tublimatest tublimad on need
lapsed ,kes osalesid mitmel olümpiaadil ja saavutasid ka koha 10 seas, kui
osalejaid on üle 30.
Väike ülevaade tublimatest:
Andres Tamm bioloogias 1. koht,
matemaatikas 6. koht ; Alex Aasumets
geograafias 3. koht, bioloogias 9. koht;
Mia Proover bioloogias 4. koht, inimeseõpetuses 7.-8.koht, geograafias
8.koht; Markus Kuhlbach geograafias
6.koht, bioloogias 7.koht; Egert Veskilt
bioloogias 7. koht, inimeseõpetuses 8.
koht; Hanno Vahula inimeseõpetuses
9. koht; Agne Aasumets bioloogias 10.
koht.
RMK metsaviktoriinis said 3. ja 4.
klass auhinnaks loodusõppeprogrammi vabalt valitud RMK looduskeskuses,
kompenseeritakse sõit sinna mõlemal
klassil 100 euro ulatuses. Sõit toimub
sügisel. Suitsupriide klasside võistluse
Lääne-Virumaa koolide hulgas võitis
Muuga õppehoone 7. klass.
Muuga-Laekvere Kooli mudilaskoor
pääses laulupeole, mis toimub 2. juulil
Tallinnas. Lapsevanemad, palun minge
oma lapsi kuulama ja vaatama.
Kokkuvõtete tegemist alustatakse tavaliselt õppimisest, mina lõpetan oma
ülevaate sellega: kõik lapsed lõpetasid
klassi, kiituskirjaga 8 õpilast, heade
ja väga heade tulemustega 20 õpilast,
kooli lõpetab 6 last, nendest 4 heade ja
väga heade tulemustega.
Soovin koostööpartneritele ilusat
suve. Eriti tahan tänada Muuga Maanaiste Seltsi, kelle projektide tulemusel
toimus kooliaasta lõpus õpilastele klaasimaalikursus ja laulupeo lastele on
soetatud ühesugused särgid.
Agnes Maasild
Muuga õppehoone õppealajuhataja

Muuga-Laekvere
Kooli lõpuaktused
16. juunil:
Laekvere 9. klassi lõpuaktus kell 16.00
Laekvere Rahva Majas
Muuga 9. klassi lõpuaktus kell 18.00
Muuga mõisas

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Muuga spordihoone
on suveperioodil
avatud kell 15 – 19
Seoses külastatavuse
vähesusega töötab
Laekvere saun
suveperioodil üle
nädala järgmiselt:
10. juuni
22. juuni
8. juuli
22. juuli
12. august 26. august

Laekvere
Rahva Maja
juunikuu
üritused
16. juuni kell 16.00 – Laekvere põhikooli lõpuaktus Laekvere Rahva
Majas.
22. juuni – Laekvere pargis Jaaniõhtu.
* kell 20.00 – mängud ja võistlused lastele
* kell 21.00 KONTSERT
* kell 22.00 – tule süütamine.
Tantsumuusikat teeb ansambel
Ma&W.
Lastele batuut, täiskasvanutele
mängud ja jõukatsumised.

Pildil vasakul Marianne Viilveer, Marten Lausvee, Ardi Mänd, eest paremale
Markus Kuhlbach, Alex Aasumets, Madli Allikalt, õpetaja Silva Eigi.
Pildi autor Jaana Hamer

3. juulist – 6. augustini on Laekvere Rahva Maja töötajatel kollektiivpuhkus.
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 2. mai, 5. mai, 23. mai
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus mais
16-le isikule kogusummas 3534,41 €;
• Määrati toetus prillide, tasulise ravi
või hoolduse kulude katmiseks ühele
inimesele;
• Määrati muu ühekordne toetus
viieteistkümnele isikule;
• Määrati ravimitoetus kahele inimesele;
• Sõlmiti kolme isikuga uus sotsiaalpinna kasutamise leping uuel sotsiaalpinnal;
• Lõpetati ühe perega sotsiaalpinna
kasutamise leping;

• Esitati avaldus Viru Maakohtule
lastevanemate hooldusõiguse piiramiseks ning eestkostja määramiseks;
• Nõustuti turvakoduteenuse eest tasumisega MTÜ-le Maria ja lapsed kahe
lapse eest;
• Sõlmiti ühe isikuga koduteenuse
osutamise leping;
• Lõpetati ühe isiku suhtes koduteenuse osutamise leping;
• Nõustuti kahe isiku suhtes hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmisega.
Ehitus-, kasutusload ja planeeri-

misküsimused
• Otsustati korraldada riigihange
„Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Laekvere valla haldusterritooriumil”;
• Lihthanke Laekvere valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks tunnistati edukaks Eesti Teed AS pakkumus
maksumusega 5096,95 eurot (koos
käibemaksuga). Eesti Teed AS-iga sõlmitakse töövõtuleping Laekvere valla
kruusateede tolmutõrje teostamiseks
2017 kevad-suve perioodil;
• Väljastati Laglepesa OÜ-le kasutusluba ehitise „Ärihoone“, juurdeehituse

kasutamiseks asukohaga Kesk tn 7 mü.
Heakorrakonkurss
• Korraldada Laekvere valla heakorrakonkurss. Kandidaatide esitamise
tähtaeg on 15. juuni 2017. Kandidaadid teatada vallavalitsusse telefonil 322
2370 või e-postiga aadressil: laekvere@laekvere.ee.
Maaküsimused
• Kooskõlastati rajatava tarbevee
puurkaevu asukoht Markomaja mü
Paasvere külas;
• Anti nõusolek Kasepõllu katastriüksuse jagamiseks ja uute nimede määramiseks.

Hallatavad asutused
• Kehtestati Muuga-Laekvere Kooli 2017/2018 õppeaasta koolivaheajad
järgnevalt:
I koolivaheaeg:
21.10.2017 - 29.10.2017
II koolivaheaeg:
22.12.2017 – 07.01.2018
III koolivaheaeg:
17.03.2018 – 25.03.2018
IV koolivaheaeg:
06.06.2018 – 31.08.2018
• Muudeti osaliselt Laekvere Vallavalitsuse 21. märtsi 2017 korraldust nr
41 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide puhkuste ajakava 2017.
aastal“.

VOLIKOGU MATERJALID – 30. mai
• Kinnitati Raske ja sügava puudega
lastele sotsiaalteenuste osutamise rahalistevahendite kasutamise kord;
• Suurendati sotsiaalosakonna
struktuuriüksuses tugiisiku seniselt 0.5
kohalt 1 täiskohale;
• Otsustati moodustada 15. oktoobril 2017 toimuvateks Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva Vinni valla volikogu valimisteks
üks 17-mandaadiline valimisringkond,
mis hõlmab Rägavere valla, Laekvere
valla ja Vinni valla haldusterritooriumeid;

• Määrati Rägavere valla, Laekvere
valla ja Vinni valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva
Vinni valla volikogu liikmete arvuks 17;
• Moodustati 15. oktoobril 2017 toimuvateks Rägavere valla, Laekvere valla
ja Vinni valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega suureneva Vinni
valla volikogu valimisteks valla valimiskomisjon ja nimetati valimiskomisjoni
koosseis alljärgnevalt:
1.1 Vaive Kors
1.2 Kaja Inno
1.3 Mart Villup
1.4 Karin Tampere

1.5 Ruth Abel
1.6 Liina Part
• Nimetati valla valimiskomisjoni
asendusliikmeteks: Marika Vinkel ja
Eha Liivak;
• Anti nõusolek Heino Veod OÜ-le
Keskkonnaameti poolt maavara kaevandamise loa muutmiseks seoses loa
tähtaja pikendamisega kruusa ja ehitusliiva kaevandamiseks Kellavere-Veskimäe liivamaardlas Kuusemetsa karjääris, mis asub Kellavere külas Laekvere vallas riigimaal Kuusemetsa karjääri
maaüksusel.

Muuga-Laekvere Kooli lasteaia tegemistest
Lasteaias õpib laps iga päev midagi uut
ja saab tasapisi targemaks. Lapsed õpivad mängu kaudu täiskasvanu juhendamisel. Mäng on lapse arengu alus ja
koolieelses eas lapse põhitegevus. Oma
mängudes kujutab laps ümbritsevat
maailma loovalt. Õppe-kasvatustegevused, arendav mängukeskkond rikastavad laste loovust, annavad teadmisi
ümbritsevast, tekitavad lapses tegutsemisrõõmu.
Läbi erinevate tegevuste, ürituste on
lasteaia päev sisukam.

Käesolevast õppeaastast kuulume
Muuga-Laekvere Kooli perre, mitmed
üritused on kooliga koostöös olnud.
Septembris oli esimene suurüritus
spordipäev Laekveres, millest ka lasteaia vanema rühma lapsed osa võtsid
ja olid päris edukad. Tsirkus on ikka
lapsi meelitanud, nii sai ka käesoleva õppeaasta algul kutsuda lasteaeda
kloun Ummi naerutama meie mudilasi, kooli algklasside lapsed olid samuti
huvitatud ja tulid uudistama. Lisaks
Rahva Majas vaadatud lasteetendustele

Mulle meeldib mängida!

Johanna, 5a

Teadmised omandame läbi mängu ja naeru.

Reio, 6a

Karola, 6a

Julius, 5a

sai ka lasteaeda näitetruppe kutsuda:
septembris käis Anne Velli Lasteshow
etendusega „Kübarapidu“, oktoobris
Ervin Lillepea trupiga „Marta ja karu“,
novembris „Buratino õppetund“, märtsis lasteteater Rõõmulill etendusega
„Ma ei mängi sinuga“ ning Eesti Lasteteatri poolt „Linnakoll, metsatroll“.
Oktoobris tähistasime muusikapäeva
muusikahommikuga, külaliseks Viljandi Pärimusmuusika Keskuse juhendajad laulumängude õppepäevaga „Viirvoor-tsõõr“. Traditsiooniks on kujunenud iga-aastane Päästeameti õppepäev
vanemale rühmale, mis toimus oktoobris. Vanem rühm, Mõmmikud käis
õppepäeval Rakvere Linnakodaniku
muuseumitunnis „Lõbusate ametitega“
tutvumas. Novembris osalesime Muuga
õppehoones toimuval karnevalil. Kevadel külastasid vanema rühma lapsed
Elistvere loomaparki. Osalesime Mõmmikud rühmaga Lääne-Virumaa muusikaõpetajate poolt korraldatud suurüritusel, mis toimus aprillis Rakvere Rohuaia lasteaias, kus muusikaõpetajad
esitasid etenduse „Kapteni kadunud
naer“, vanema rühma lapsed õppisid
eelnevalt laulud, laulumängu selgeks,
et saaksid etenduses kaasa laulda, mängida ning pärast oli veel aarde otsimine.
Vastlapäeva tähistasime saanisõiduga,
tänud selle eest Ants Habakuk`ele, kes
meid sõidutas. Mõmmikud rühm võttis
osa „Virumaa Teataja“ kalendri joonistusvõistlusest, juhendas õpetaja Eda,
auhinna said ja pääsesid kalendrisse
enda tööga 2 last. Aprillis oli valla 25.
juubeliga seonduv joonistusvõistlus,
milles vanema rühma lapsed osalesid
ja neid selle eest tunnustati.
Lisaks oli veel erinevaid üritusi. Killukesi lasteaia tegemistest piltidena:

Info
30.05.2017
• Laekvere valla 2016. aasta majandusaasta aruande üleandmine volikogule.
Laas andis volikogule üle Laekvere
valla 2016. aasta majandusaasta aruande, mille juurest oli puudu veel audiitori otsus. Audiitori otsus peaks laekuma tänase päeva lõpuks või hiljemalt
homme hommikuks. See saadetakse
kohe tutvumiseks volikogu liikmetele
ja antakse koos majandusaasta aruandega üle revisjonikomisjonile kontrollimiseks.

• VIROL
Viimasel VIROL-i koosolekul 28. aprillil anti ülevaade Ida Päästekeskuse
poolt Lääne-Virumaa tulekahjude ja
kodunõustamiste statistika 2014-2016
kohta Lääne-Virumaal. Kaitseväe esindaja tegi kokkuvõtte viimasest suurõppusest „Kevadtorm“, mis hõlmas
mitmeid Lääne-Virumaa omavalitsusi.
Võeti vastu VIROL-i 2017. aasta eelarve.
• Rakvere Haigla tegevuse kohta: endoskoopiaseadmete ost, võeti vastu uus
miinusega eelarve.

2017 a. heakorrakonkursi
korraldamine
Laekvere vald korraldab sel aastal veel
viimast korda heakorrakonkursi, mis
toimub kolmes kategoorias:
1. eramud
2. korterelamud
3. ettevõtted ja asutused

japidamisi. Objekti andmed (asukoht,
omanik või valdaja) saab esitada valla
e-maili aadressile laekvere@laekvere.
ee või helistada telefonile 322 2370. Hea
oleks, kui esitatava objekti omaniku
nõusolek on ka olemas.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on
22. juuni ning objektidega tutvumine
toimub juuli esimesel nädalal (täpsem
päev on veel täpsustamisel).
Konkursile saab objekti esitada nii
selle omanik, kui ka teised isikud, kes
on märganud kauneid, korrastatud ma-

Meie vallas on palju kauneid kodusid, kes on tunnustamist väärt. Andke
nendest teada.
Irina Kuhlbach
Laekvere valla maakorraldaja

Kaunist suve soovides

Elistvere Loomapargis

„Lasteaed on koht, kus igav ei hakka, kus mängud ei lõpe“.

Terje Arro
Muuga-Laekvere Kooli õppealajuhataja

3. juunil toimunud Venevere külapäeval istutasid vilistlased parki uusi pärnasid.
Pildil vanimad kooli lõpetajad Endel Väljaots ja Benita Reinula.
Foto: Eerik Lumiste
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XVI – viimased Laekvere Valla päevad jõudsid lõpule
Kuusteist aastat järjest on maikuu viimane nädalavahetus olnud Laekvere
vallapäevade jaoks. Olgu siis ilm külm
või säragu ere päike. Vanasti olid ilmad
küll soojemad. Esimestel aastatel sai
peetud Muuga mõisa päevi lausa õues.
Mängitud „Saunaprogrammi“, kohal
olid Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga autod, kaasa arvatud saunaauto. Sai
ka lavastatud naabrite tantsurühmade
abiga Mini tantsupidu. Ka „Untsakad“
mängisid esimesel aastal väljas tantsuks. Viimastel aastatel on publikut napimaks jäänud, kuigi oleme püüdnud
alati kutsuda häid esinejaid ja pakkuda
uusi tegevusi. Kui sünnimedaleid andsime kätte 17. korda, siis vallavanema
vastuvõtt kooli lõpetajatele sai alguse
2000.a. Ringsõitu külades tegime päris
algusaastatel. Vahepeal tulid muud tegemised ja sellel aastal käisime külades
kolmandat korda. Siin kohal suur tänu
kõikide külade esindajatele, kes meid
ootasid ja väga südamlikult vastu võtsid. Küll oleme Valla päevade raames
korraldanud eakate päevi, teinud tervisesporti, 2009. a salvestasime saate
„Lauluga maale“, kus solistideks Liisi
Koikson ja meie oma, tol ajal väikene,
Anna-Liisa Nurm. Mälestusi on väga
palju ja ilusaid. Kirevamad neist on ka
jäädvusatud slaidiprogrammiks ja piltideks.
Viimased valla päevad algasid reedel
26. mail tervisespordi õhtuga. Huvilised
said õpetust kepikõnnist, kividemaagiast ja ka une-eelse võimlemisprogrammi. Anneli Kalamäe oli õhtu läbiviija. Need kes osalesid jäid rahule. Laupäev 27. mai oli siis XVIII Muuga mõisa
päev. Algas see sünnimedalite kätte
andmisega ja vallavanema vastuvõtuga koolilõpetajatele. Võrratu Laikrete
perebänd andis väga südamliku kontserdi. Kutsusin kontserdist osa saama
kõik huvitatud, isegi bussiringi tellisin
Laekverest. Kahjuks sõitis Koit tühja
bussiga Muuka. Teine väga hea kont-

sert oli Marek Sadamalt ja Martin Trudnikovilt. Päeva lõpetas heatujuliselt
mustkunstnik Charlekas. Aitäh esinejatele, aitäh publikule, kes viitsis kuulama
tulla. Pühapäeval toimus ringsõit külades. Kell 11.00 algas kontsert Rohust ja
kell 17.00 lõpetasime Laekveres. Sinna
vahele mahtusid Muuga, Paasvere ja

Suvine Rohu-Rahkla bussiliin
igal reedel alates 09.06 kuni 25.08
Peatused
11.00

Laekvere

11.05

Rahkla

11.08

Rohu

11.13

Rahkla

11.17

Laekvere

12.40

Laekvere

12.44

Rahkla

12.49

Rohu

13.00

Laekvere

Jaanilaupäeval buss ei sõida, sellel nädalal sõidab buss neljapäeval 22. juunil.

Surnuaiapühad
Simuna kihelkonnas:
Simuna kalmistul reede, 23. juuni algusega kell 11.00. Pärast jumalateenistust
kabelis soovijatele kaetud armulaud.
Rakke Ao kalmistul reede, 23. juuni
algusega kell 14.00. Pärast jumalatee-

nistust kabelis soovijatele kaetud armulaud.
Enn Salveste
Simuna koguduse õpetaja

Surnuaiapühale Simuna
surnuaeda sõidab buss
23. juunil 2017 järgmiselt:
09:30 Kaasiksaare
09:33 Venevere
09:40 Paasvere
09:45 Muuga
09:55 Rahkla
10:00 Laekvere

10:03 Moora
10:07 Padu
10:10 Sirevere
Tagasisõidu aeg Simuna surnuaia
juurest pärast jumalateenistuse lõppu.
Bussijuht Teet Põldoja tel 5029941

Venevere. Suur tänukummardus minu
armsatele memmedele ja Ellule. Memmedel tuli tantsida kokku 50 tantsu.
Kõik olid õhtuks terved ja rõõmsad.
Kindlasti ka pisut väsinud. Sellel aastal
sõitis meiega kaasa Tiia Paist, kes laulis
koos publikuga rahvalikke laule vahele.
Nii said memmed ikka natukene hinge
tõmmata ka. Teisipäeva õhtuks palusin
Rahva Majja külade esindajad, muidugi memmed, kes kõik ringsõidud kaasa
teinud ja abilised, kes pikkade aastate
jooksul aidanud vallapäevi läbi viia.
Andres Nurm, tubli koduuurijana, on
kõik esinemised kirja pannud ja tegi
kokkuvõtte toimunust. Margus oli aga
valmistanud kokkuvõtlikku slaidiprogrammi, mida koos vaatasime. Õhtu
lõpetuseks sai vaadata uut mängufilmi
„Kallis,õeke“.
juunil toimus Põnnide paraad. Kui
ilm oli hommikul jahe, kuid päikesepaisteline, siis poole üheteistkümneks
oli vihmasagargi maha sadanud. Nii
pidime kogu paraadi maja juures ära
tegema, et lapsi mitte ära külmetada.
Paraad kulges koos Lotte ja politseiautoga ümber Rahva Maja. Õnneks mahtusid batuudid saali ja näomaalinguid
sai teha fuajees. Kõik said ka endale
vigurõhupallid. Ka mängisid lapsed
rõõmsasti Lottega (aitäh Maret Võrno).
Lõpuks pakkusime lastele turgutuseks
banaani ja kõrrejooki. Et teist aastat külastavad meie üritust ka Simuna lapsed,
siis oli sel aastal osalejaid üle 70. Oli
tore päev Vallapäevade lõpetamiseks.
Nii nad siis kulgesid-vallapäevad, mis
jäävad nüüd ajahõlma ja mida saab
meenutada mõttega, see oli siis, kui oli
veel Laekvere Vald....
Aga uued tegemised ootavad ees.
Kaunist suve teile ja rõõmsate kohtumisteni.
Õilme Lainesaar
Fotod: Margus Sarnet ja Silvi Sirelpuu

Müüa ilmastikukindel Siberi lehise II sordi
höövel- ja saematerjal männi hinnaga.
Ostad lehise, hoiad kokku – lehist ei pea värvima, immutama ega hooldama.
Voodri- ja terrassilaud al. 6 eur /m2, liistud, reikad, prussid al. 290 eur /m3
Tel: 56615666 www.wellmax.ee/ ove@wellmax.ee
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Raamatukogu
puhkus
• NÄGEMISKONTROLL
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID

19.06.2017a.
KELLA 10.00-st
LAEKVERE
TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15eur. Prillitellijale on kontroll
8-eur. Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 53232454

Peagi on käes suvepuhkuste aeg ja anname juba siinkohal teada, et puhkame
sel aastal kordamööda – nii et üks haruraamatukogu on vallas ikka avatud.
Sirje puhkab 12. juuni – 27. juuni;
10. juuli – 23. juuli ja 21. august – 27.
august: nendel nädalatel on Venevere raamatukogu suletud ja Laekvere
avatud vaid neljapäeviti.
Maarika puhkab 26. juuni – 9. juuli
ja 24. juuli – 13. august: nendel nädalatel on Muuga raamatukogu suletud

SUUR PÄRLIMÄNG
SUVI RAAMATUGA!
ja Laekvere
avatud teisipäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti.
Loodame, et ükski lugeja ei jää meie
puhkuste tõttu vajalikest raamatutest
ilma.
Kohtumiseni raamatukogus!
Maarika Lausvee
Sirje Raudmäe

Külastusmäng „Unustatud
mõisad“ ootab ka sel suvel
Mõisad on avatud: 8. juulil, 22. ja 23.
juulil ning 12. augustil
Info www.moisakoolid.ee
8. juulil kell 15.00 toimub Muuga

ALATES 1. JUUNIST KUNI AUGUSTI LÕPUNI KUTSUB
RAAMATUKOGU LAPSI RAAMATUID LUGEMA
JA PÄRLEID KOGUMA!
IGA RAAMATU EEST,
MILLE OLED LÄBI LUGENUD,
SAAD ÜHE PÄRLI!
* ARVESSE LÄHEVAD RAAMATUKOGUST
LAENUTATUD RAAMATUD
* RAAMATU PEAB RAAMATUKOGUST LAENUTAMA
JA SINNA TAGASTAMA LAPS ISE
* IGAÜKS ISE VALIB ENDALE PÄRLI

mõisas kontsert, kus esinevad Eva-Maria Sumera vioolal, Andre Hinn klaveril,
Tõnu Kalm klarnetil, Heidi Heinmaa
sõnaline osa.

PÄRLIMÄNG LÕPPEB AUGUSTI LÕPUS
ÜHISE MEISTERDAMISTOAGA!

Projekt „Mitmekesine loodus
läbi erinevate tegevuste”
Eelmise õppeaasta kevadel tegi Muuga
kool taotluse SA Keskkonnainvesteerimise Keskusele rahastada projekti
„Mitmekesine loodus läbi erinevate tegevuste”.
Meie projekti jaoks eraldati 1911 eurot.
Käesoleval õppeaastal toimus 4 erinevat õppepäeva.
14. oktoobril käisime Sagadi metsakeskuses tutvumas seentega. Päev
oli huvitav, tutvuti hilissügises metsas
seentega. Koolis tegime suulise kokkuvõtte õpitust.
15. novembril sõitsime Lahemaa
keskusesse Palmse, kus vaatasime filmi Lahemaast, tutvusime mitmekülgse
ekspositsiooniga ja lahendasime tööülesandeid. Kahjuks ilmastik ei võimaldanud tutvuda pargi taimestikuga. Jäi
ära plaanitud Muuga mõisa ja Palmse
mõisa pargi võrdlev töö.
7. märtsil sõitsime kogu kooliga
Tallinna. Algklassid külastasid Eesti Loodusmuuseumi, kus neil toimus
muuseumitund teemal „Putukad”. 5.-9.
klassil toimus 4 tunnine õppepäev Tallinna Botaanikaaias teemal ”Sissejuhatus taimede levimisse ja paljunemisse”.

Õpilastele meeldis väga õiterohke orhideede näitus.
17. aprillil toimus koolis linnupäev.
Tegime kokkuvõtteid KIK-i projekti
päevadest. Lastel valmisid seinalehed,
mida võis imetleda koolimaja alumise
korruse seinal kuni juuni alguseni. Jäime kooli ööbima, kuna hommikul oli
vaja varakult minna parki linnulaulu
kuulama.
18. aprillil hommikul kell 6.00 tuli
meile külla Eesti Ornitoloogiaühingust
Margus Ots, kellega koos käisime Muuga pargi linde kuulamas ja vaatamas.
Õppekäigu jooksul kuuldi ja nähti 41
erinevat lindu. Pärast linnuhommikut
kuulasime loenguid teemal „Lindude
ränne” ja „Kohastumused linnuriigis”.
Projekt meeldis lastele. Õpiti tundma Eestimaa mitmekesist loodust, süvendati oskust loovalt ja teaduslikult
mõelda, arendati koostööoskusi, kujundati väärtushinnanguid ja saadi oskus infot koguda ja seda esitada. Sel õppeaasta esitasime uue projekti taotluse.
Praeguseks vastus veel ei ole.
Agnes Maasild
Muuga õppehoone õppealajuhataja

SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka koos hoonetega.
Vajadusel lahkumõõtmine.
Hinnapakkumine paari tööpäeva
jooksul.
Tel 5080065
info@skpinvest.ee , www.skpinvest.ee

APTEEK puhkuse ajal suletud:
10.07. – 23.07.
14.08. – 27.08.
Lähimad apteegid asuvad:
Väike-Maarjas: avatud E, T, K, N, R kell 8-18,
aadress Ravi 1, Väike-Maarja alevik,
telefon 326 1131
Avinurmes: avatud: E-R 9-17
Aadress: Võidu 6, Avinurme
Telefon: 33 97 432; kontakt: Ulla Karo
E-post: avinurme@apotheka.ee

Suveperioodil, 01.06 kuni 31.08 on
Laekvere Vallavalitsus avatud
E – N 8.00 – 16.30
R 8.00 – 15.00

KOLLEKTIIVPUHKUS
VALLAVALITSUSES
17. juuli – 30. juuli 2017
Kiire või erakorralise info edastamiseks
või saamiseks saab
helistada vallavanem Aarne Laasi
telefonile 524 6009.
Vallavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast
ja soovib kõigile kaunist suveaega!

Rohu küla sündmused
Rohu küla rahvas tänab 28. mail pargis
üles astunud isetegevuslasi ja rahvamaja juhatajat Õilme Lainesaart – kevadine tantsupäeva tähistamise traditsioon
vallas võiks jätkuda ka edaspidi.
Rohu külapäev toimub seekord 22.
juulil. Laste ja noorte kultuuriaasta
puhul on tähelepanu nutikatel maanoortel.

Muuga pargi rähnide sepikoda

Üles astub noortebänd, juttu tehakse noorte tegutsemisvõimalustest ning
maitsta saab kohalikku toitu. Väiksematele osalejatele on mõeldud töötoad
ning võistkondadena saab osaleda pargis toimuvas seiklusmängus, kus tuleb
hakkama saada oma nutikuse varal.
Pikaaegse laste ja noorte koolitaja kogemusega Aita Vaher MTÜ-st. Tsirkuse-

kool esineb kontsertkavaga ning jagab
teadmisi sportakrobaatikast. Üritust
toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Kõik on oodatud!
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park
Fotod: K. Seppa
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Hoogtööõhtud Muugas
Kenadel kevadõhtutel võtsid Muuga
naised ühiselt ette kahe meie jaoks olulise kivi ümbruse koristamise. Ühiste
jõududega riisuti Eduard Vilde sünnikodu tähistava kivi ümbrus, kusjuures
abivalmis mehed olid eelnevalt sealt
maha võtnud liigset võsa. Teisel õhtul

esimene kord Muugas oma lauludega
esineda. Ristikivi, Kaplinski, Paul-Eerik Rummo, Kaalep, Lepik, Kangro on
luuletajad, kelle tekstidel põhinevad
laulud tulevad esitamisele ka Muuga
mõisas.
„Need on ajatud luuletused, luuletajate ande kaudu inimestele edastatud
taevased lood, kus mina lauldes olen
aga jälle ainult vahendaja, ei muud,“ on
Tõnu Tepandi ise oma loomingut iseloomustanud.
Laulud nagu „Arkaadia teel“, „Vedrulaul“, „Kiri kodukandist“, „Sisaliku tee“
on 1960ndatel muusikuteed alustanud
Tepandi tuntumad ja mitmeid põlv-

Maarika Lausvee

Eduard Vilde kivi ümbrust koristamas. Foto: Heli Allikalt

Kontsert Tumeromantika õhtu
Muuga mõisas
Pakume kuuendat suve südantliigutava
muusikaelamuse ühes Lääne-Virumaa
kaunimatest mõisatest, kus keskkonna ja muusika koosmõju täiendavad
ja võimendavad saadavat kultuurielamust. Tumeromantika õhtu on ainus
Muuga mõisas regulaarselt toimuv rahvusvaheline muusikasündmus, mille
ka kohalikud küla- ja vallaelanikud on
omaks võtnud.
Muuga mõisas astub 19. augustil
2017 üles legendaarne Tõnu Tepandi
oma tuntumatest ja aegumatutest lauludest koosneva täispika kavaga, mis
on nüüdsel ajal muusikuna väga harva esineva näitleja ja teatripedagoogi

korrastasime Muuga endise koolimaja
asukohta tähistava kivi ümbrust ning
istutasime sinna lilled.
Nüüd on meie kandi kaks olulist objekti ka külalistele kenad vaadata.

kondi eestlasi mõjutanud laulud. Need
lood mõjuvad nii värskena ja kaasaegsena ka täna, eriti väikse Muuga küla
kontekstis.
Teise esinejana astub Muuga mõisas
lavale ka kandlepõhist poolakutsilist
looduseteemalist tumeämbienti esitav
Nest, samuti 100ndat juubeli aastat tähistavast Soomest.
MTÜ Tumemaine Tuli partneriteks
sündmuse organiseerimisel on Muuga
Maanaiste Selts „Eha“, Muuga mõisakool, Muuga raamatukogu ja Laekvere
vallavalitsus.
MUUGA MÕIS
Mõisa suurejoonelise kahekorruselise uusrenessanss-stiilis peahoone
projekteeris Carl Timoleon von Neff
1866–1872. Tuntud kunstnikult pärinevad paljud Vene tsaarilosside, Peterburi, Moskva ja Londoni kirikute maalid, samuti Eesti talurahvast kujutavad
olustikupildid. Mõisa vestibüülis asuv
helehallist carrara marmorist trepp on
Vene keisri Aleksander II kingitus. See
trepp viib tänagi külastajaid saali, kus
on uhke musta madonnaga valge marmorkamin.

Kooli kivi ümbrust koristamas. Foto: Liina Pikhoff
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15. Laekvere-Simuna rahvajooks
Laekvere-Simuna rahvajooks toimus
juba 15. korda. Kõigil jooksudel on osalenud 2 sportlast – Inna Läll Avanduselt
ja Margo Klaasmägi Laekverest. Pühapäeval oli haruldaselt hea ilm ja jooksusõpru tuli palju starti. Kokku lõpetas
rahvajooksu 132 jooksjat ja kõndijat.
Simuna staadionil toimusid ka lastejooksud millest võttis osa 32 mudilast.
Kodu sündmust kommenteeris Väino
Kondoja Vinnist, kes oma väga asjatundlike kommentaaridega iga lõpetajat iseloomustas. On ta ju tuttav kogu
Virumaa jooksuperega. Peale jooksu

sõime kõik maitsvat suppi mida pakkus
Georgi söögitare. Ajavõtmist organiseeris Antrotsenter Keilast.
Tänan kõiki abilisi nii stardis kui finišis, kes kõik koos tegid sellest suurepärase spordisündmuse.
Seekord oli õnnelik rattavõitja Ülle
Liiv Rakverest.
Tulemused ja pildid http://sport.
laekvere.eu/laekvere-simuna-rahvajooks

Juuni 2017.a.

27. mail toimus järjekordne
KOSSUÄSS
Muuga välikorvpalliväljakul
Registreerus kolm M1 võistkonda, viis M2 võistkonda ja kaks M3 võistkonda.

Vaimar Abel

Veteranide võistkonnad Simuna (I koht), Sõmeru (II koht)

Õnnelik rattavõitja Ülle Liiv Rakverest

Munadepüha kossuturniir toimus
14. aprillil 2017
Võistkonnad: Veskimäe liivamaardla I
koht: H. Sirelpuu, J. Lahe, T. Hiielaid, R.
Olesk, J. Saar, R. Fomotškin, M. Lumeste, O. Sibolt
Avinurme II koht: V. Agan, M. Mölder, K. Smoljar, M. Paas, T. Krass, C.

Sooär, T. Kaldre
Simuna III koht: S. Sillamaa, E. Sillamaa, E. Efert, K. Kokorev, V. Tammemägi, M. Meltsa, T. Saage
Muuga IV koht: K. Kraav, R. Raudla,
R. Kristmann, V. Mägi, T. Treial, S. Stroo

Agrimet ja Simuna mehed. Agrimet I koht. Mängumehed II koht. Simuna III koht

Muuga, Simuna SK ja Simuna võistkonnad. Simuna SK I koht. Simuna II koht. Muuga III koht
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Lääne-Viru 1 koostöögruppi, kuhu kuuluvad Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald, osaleb KOV
koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös
osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi,
mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste
arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud
eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018
Toetuse suurus: 154 850 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine,
uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni, Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja
Rakke valdade noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse
uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo: teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta hakkab
ilmuma Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehele.

Laekvere Rahva Majas
Inkotoa tarvikute müük
20. juuni kell 13.00
22. august kell 13.00
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellimiseks ja info saamiseks helistada telefonil 53 43 98 37
e-post: t.ulle@inkotuba.ee
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Maakonnas on rakendamisel projekt
„Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“
Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal
hakatud ellu rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“. Projektiga
on kaasatud 14 maakondlikku omavalitsust (Sõmeru vald, Haljala vald, Vihula vald, Laekvere vald, Väike-Maarja
vald, Tapa vald, Tamsalu vald, Kunda
linn, Rakvere linn, Rakvere vald, ViruNigula vald, Rakke vald, Kadrina vald,
Vinni vald). Projekti kogumaksumus on
375 675 eurot, millest omafinantseering
on 84 611,25 eurot. Projekti rahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond. Projekti
tegevuste elluviimise perioodiks on
01.03.2017-28.02.2019.
Projekti eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine
ning tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise toetamine või tööealise eri-

vajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Selleks on planeeritud iga omavalitsuse
juurde uus, tugitöötaja, ametikoht. Tugitöötaja saab pakkuda kahte erinevat
teenust: koduteenus ja tugiisikuteenus.
Koduteenuse eesmärgiks on vähendada lähedaste hoolduskoormust, et nad
saaksid keskenduda tööotsingutele
või jätkata töötamist. Tugiisiku teenuse raames on võimalik erivajadustega
inimestel saada abi ja juhendamist
igapäevaelu korraldamisel, et toetada
nende toimetulekut tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse
suurendamiseks. Projekti perioodil on
teenus abivajajatele tasuta.
Antud projekt on mõeldud inimestele alates 18 eluaastat. Kahe teenuse abil

on võimalus saada abi ja tuge tööturule
sisenemiseks või tööturul jätkamiseks.
Esmaseks tegevuseks on klientide hindamine, mida teeb kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös
projekti koordinaatoriga. Hindamistulemusena tehakse otsus, milline teenus
on abivajajale kõige sobilikum.
Projektis osalemissoovist saab teada
anda sotsiaaltööspetsialistile.

Klaarika Adonov
Projekti koordinaator

ET SUVI EI LÄHEKS LUHTA
„Et suvi ei läheks luhta” on suurepärane võimalus 8-18 aastastele lastele
ja noortele, et käia koolivaheajal kaks
kuud tasuta karate- või judotrennides,
tutvuda jõuametite tööga, osaleda mitmetel põnevatel koolitustel ning leida
uusi sõpru.
Juba 1995. aastal alguse saanud heategevuslik õppe- ning koolitusprogramm on 2017. aastal laienenud üheksasse erinevasse linna ja asulasse üle
riigi. Arvestades eelmiste aastate suurt
huvi, on nii eesti- kui venekeelsetesse
treeningutesse oodatud üle tuhande
lapse ja noore.
juunist kuni 27. augustini toimuvad
tasuta karate- ja judotreeningud Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, KohtlaJärvel, Iisakul, Narvas, Elvas ja Kures-

saares.
Kaks korda nädalas saavad kooliõpilased koolitust Eesti parimatelt karate
ja judotreeneritelt. Samuti korraldatakse poistele ja tüdrukutele põnevaid
kohtumisi Politsei- ja piirivalveameti,
Päästeameti, Kaitseväe ning Kaitseliidu
ekspertidega. Noori ootavad mitmed
väga huvitavad õppeprogrammid, kus
räägitakse näiteks sellest, kuidas käituda vee- ja tuleõnnetuste korral, millised
ohud varitsevad lapsi internetis ning
millised on enesekaitse parimad nipid.
“Meie soov on oluliselt laiem, kui teha
lastega kaks korda nädalas lihtsalt trenni ning õpetada neile ohutut käitumist.
Me tahame, et eri vanusest ja rahvusest
lapsed ja noored erinevatest Eesti otstest,
kes räägivad erinevaid keeli, hakkaksid

omavahel rohkem suhtlema ja saaksid
üksteisest paremini aru.”
Jaanus Rahumägi, “Et suvi ei läheks luhta” idee üks autor ja projekti
eestvedaja, Eesti Karate Föderatsiooni president
Treeninguid läbi viivad klubid:
* Palermo Spordiklubi
503 4463, Kert Karus, palermo@palermo.ee
* Viru Judo
5669 0862, Raul Pakler, raul@virujudo.ee
Lisainfo: https://www.esell.ee/

ÕHUVÄGI ÕPPUSEL SABER STRIKE 2017

Leanne Aed ja Kodu OÜ

Käesoleva aasta juunis toimub järjekordne rahvusvaheline õppus Saber
Strike. Õppusega seoses baseeruvad
Ämari lennubaasis kopterid UH-60
Black Hawk, HH-60 Pawe Hawk, AH-64
Apache ning CH-47 Chinook, mida võib
näha lendamas suhteliselt madalalt.
Õppusel osalevad ka pommitajad B-1 ja
B-52 ning mitmeotstarbelised hävitajad
F-16. Lennukid lendavad aga tavaliselt

kõrgel ning neid ei ole kerge märgata.
USA maaväe mitmeotstarbelist kopterit UH-60 Black Hawk kasutatakse
üksuste transportimiseks, vigastatute
evakuatsiooniks, lahingujuhtimiseks ja
muudeks ülesanneteks. Kopteri HH-60
Pave Hawk ülesandeks aga on kriisi- või
sõjaajal vastase territooriumile sattunud lendurite ning ka teiste kaitseväelaste otsimine ning päästmine. AH-64

müüb alates 5 juunist 2017 Simuna kalmistul
kabeli juures igapäevaselt kella 16.00 -20.00
begooniaid
ja teisi kalmule sobivaid lilli.
Lillede müük toimub ka aadressil Simuna Parkali 6.
Telefon 56693991
kurvits.lea@gmail.com
Veel on pakkuda VIIS (kuusteist neid on) soodustuusikut
Remniku Noortelaagrisse 20. – 27. juuli 2017 „HEUREKA“.
2017.a. laagriprogrammide sisu on seotud avastamiskogemusega ning meile on abiks Teaduskeskus AHHAA
meeskond. Sisust tulenevalt on programmi nimetus „Heureka!“
Lapsevanem, tule ja tee avaldus ning laps saab veeta 8
imetoredat suvepäeva Remniku Noortelaagris koos teistega.
Täiendav info, Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313 silvi@laekvere.ee

CH-47 Chinook Amari lennubaasis

Apache on mõeldud eelkõige maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Suur
transpordikopter CH-47 Chinook võib
pardale võtta rohkem kui 50 võitlejat.
Lennutegevus toimub meie õhuruumis ajavahemikus 4. juunist kuni 16.
juunini.
Info: Õhuvägi
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ÕNNITLEME!

Et hommikupäikesest leiaksid virgudes ilu,
et õhtuteloojang – see Sind värvima jääks,
et hommikul ärgates tunned, kui kaunis on elu
ja järgmine aasta Sind endiselt rõõmsana näeks!

JUUNI
60 Aare Lehtmaa

17. juuni

Ilistvere

65 Tiit Höövelsoo
Jaan Leben

10. juuni
14. juuni

Alekvere
Paasvere

75 Rein Talvis

16. juuni

Laekvere

81 Ants Laimets

11. juuni

Laekvere

87 Linda Laur

2. juuni

Moora

90 Valve Põldmaa

14. juuni

Sirevere

91 Lembit Uibo

5. juuni

Moora

60 Arvo Vahemets
Aare Vellema

6. juuli
13. juuli

Alekvere
Laekvere

65 Vello Vettik

24. juuli

Salutaguse

75 Avo Reimann
Heino Kristmann

6. juuli
22. juuli

Rahkla
Muuga

80 Aino Liiv

10. juuli

Muuga

81 Leida Leon

3. juuli

Venevere

82 Toini Luiv

13. juuli

Rahkla

83 Boris Uibo

10. juuli

Sirevere

84 Harri Leon

9. juuli

Venevere

93 Miralda Paeste
Juta Tars

24. juuli
27. juuli

Paasvere
Rahkla

96 Elsa Laur

11. juuli

Laekvere

JUULI

Soovime õnne ja tugevat tervist!

T E A T E D
INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378
või rein.sula@mail.ee

Müüa odavalt
uus Itaalia veepump NOCCHI.
Telefon 53647406

Müüa Laekveres korter: 2-toaline,
puuküttega, vajab remonti,
hind 2500.Telefon: 56966041

Aeg voolab läbi me aastatest,
aina süttib ja sureb me päev.
Aeg voolab kui suurvesi laastates
viib palju kuid midagi jääb.
Jääb Sinu elutöö, jääb sinu lauluhääl ja sütitav naer,
jääb mälestus – jääb lein Sinu sõprade südameis.

TÕNIS KRISTMANN
Küttepuud Simunast.

Leinavad Vassivere endised ja praegused elanikud

Tel 515 7741

Müüa soodsalt lõhutud
küttepuid (ka kuiva).
Pakume puude
saagimis- ja lõhkumisteenust.
Info telefonil 5554 6093

Müüa küttepuid
50cm 30 eurot ruum
ja
3m 10 ruumi 180 eurot
(kask, segapuit).
Info telefonil 5023148

Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376
Soomes kosmeetikuks õppiv õpilane Karit tuleb Laekvere Päevakeskusesse oma
teenuseid pakkuma alates juulist (ainult juuli kuu).
Pakutavates teenustes on eksamid sooritatud ja Soome tööelus on ka käsi nn
valgeks saanud.
Broneeri aeg iseendale või kingituseks sõbrale, emale, vanaemale.
NB! Soovitav ka meestele.

Veskimäe Liivamaardla
karjäär asub
Laekvere vallas
Padu külas.

Ehitusliiva
müük,
täiteliiva
ja kruusa
müük
tööpäeviti
8.00-17.00
Toodangut on võimalik
osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com

Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka – http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma!
HARDI KEVAD
sündis 20. mai
ema Carolin Kivilo, isa Andrus Kevad

Laekvere

MÄLESTAME
On ääretult valus, aeg seda ei muuda.
Ja kuidas ka ei paluks, sa tulla ei suuda.
Helvi Sarapik
Avo Pikat
Ülo Siniorg
Olga Lepp
Tõnis Kristmann
Olev Riispapp

08.07.1947 – 10.05.2017
30.06.1948 – 17.05.2017
21.06.1937 – 21.05.2017
20.05.1928 – 23.05.2017
27.12.1947 – 23.05.2017
30.09.1953 – 31.05.2017

Laekvere
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Vassivere
Rajaküla

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell
12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik
kohtuda teistel aegadel.

