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LAEKVERE VALD 25
13. aprillil tähistas Laekvere vald oma
25. sünnipäeva.
Piduliku aktuse kandev roll oli Muuga-Laekvere Kooli esinejatel. Külalised
olid laste etteastetest vaimustuses. Iga
sünnipäeva juurde kuuluvad ka kõned,
tervitused ja õnnitlused. Siinjuures
olgu ära toodud vallavanema kõne, mille ta esitas pidupäeval.
Austatud külalised! Lugupeetud
Laekvere valla elanikud! Head meie
inimesed!
Kutsusime Teid täna siia sellisele
pidulikule sündmusele nagu Laekvere
valla 25 sünnipäev.
Kui inimese elueaga võrrelda, siis
esimesed 25 aastat on alles selline kasvamise ja kiire arengu periood. Edasi
peaks järgnema küpsemine ja viljade
maitsmine ning vananemine.
Meid on aga pandud sundolukorda –
vald jääbki 25 aastaseks. Alates sügisest
oleme juba üks osa suurest Vinni vallast. Minu ja ka kindlasti paljude teiste
tunded on kahesugused: ühelt poolt
nagu lõpp ja teiselt poolt nagu uue algus. Kuna ma olen viimasel aastal palju
pidanud tegelema selle haldusreformi
teemaga, siis julgen arvata, et elu Laekvere mail jätkub ka järgmistel aastatel.
Uude suurde valda saame omalt
poolt anda meie inimeste poolt 25 aastaga loodud väärtused ja mis seal salata
ka eelnevalt kolhoosides ja sovhoosides
loodud väärtused.
Head saalisviibijad!
Lubage meenutada Vald ei tekkinud
25 aastat tagasi tühjale kohale. Põllumajandusreformi käigus anti meile üle
niipalju vara, et hirm hakkas. Kas suudame kõike säilitada ja arendada. Täna
võime raporteerida:
Oleme suutnud säilitada suure
enamuse meile Laekvere kolhoosist ja
Lääne-Viru Maavalitsusest üle tulnud
asutustest ja varast ning oleme kaasajastanud Muuga mõisa ja Laekvere
Põhikooli hooned, remontinud Muuga angaar-võimla ja Laekvere Lasteaia
koos perearstikeskusega. Veneveres
on Seltsimaja, Paasveres on Külamaja
ja Laekveres on Rahva Maja ning vallamajal on uus katus. Kõik joogivee ja
reovee torud ja seadmed on uued ning
kaasaegsed. Seadmeid saab juhtida arvuti teel ükskõik kust ilma otsast. Oleme hoidnud kõik valla teed sõidukorras
ja hooldatud. Palju tähelepanu oleme
pööranud üldisele heakorrale ja elukeskkonnale.
25 aasta jooksul oleme edukalt läbi
viinud rahareformi, põllumajandusreformi, omandireformi ja maareformi.
Selle kõige taga on kõigi meie inimeste aastatepikkune töö ja ühiskondlik panus. Seda sünnipäevapidu ette
valmistades oli esialgne plaan ka tublimaid tegijaid personaalselt tänada ja
õnnitleda, aga kui hakkasin koostama
nimekirja nendest , keda peaks Valla
sünnipäeval tunnustama, sai ruttu selgeks, et selle ürituse formaat seda küll
ei võimalda. Kindlasti tuleb aeg ka selliseks ürituseks, aga täna säästaks Teid
sellistest pikale venivatest õnnitlustest.
Siinjuures tänaks lihtsalt siin Teie
ees kõiki volikogu esimehi, kes on meid
usaldanud ja suunanud õigele teele.
Tänan kõiki aastate jooksul volikogus ja

vallavalitsuses tähtsaid otsuseid teinud
inimesi. Neid on meie arvestuse järgi
79 (59 volikogu liiget ja 20 vallavalitsuse
liiget). Minu eriline tänu kuulub kõigile
kaastöötajatele, kellega meil on õnnestunud teha seda valda paremaks, elamisväärsemaks ja inimsõbralikumaks
Ja nagu Te teate on paljud neist koos
minuga tööl juba ammustest aegadest.
Ükski vald ei saa hakkama ilma väljaspoolse abita. Nii on meid alati toe-

tanud ja aidanud Lääne-Viru Maavalitsus. Eriti palju tuge on andnud – nii
moraalset, kui ka materiaalset – endised maavanemad Marko Pomerants
ja Einar Vallbaum. Siin saalis istub ka
värske riigikogu liige Toomas Väinaste.
Tema aitas meid, kui me olime hädas
KOIT kavast lasteaia remondiks raha
kättesaamisega. Suur tänu Teile! Ilma
Teieta oleks kõne algul nimetatud saavutused hulga kesisemad olnud.
Headeks nõuandjateks on olnud
naabervaldade juhid. Julgen arvata, et
oleme aastaid head koostööd teinud ja
kindlasti jätkame seda ka tulevikus üks-

TASUTA

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed

kõik kus me ei töötaks või ei tegutseks.
Tänud ka Teile!
Laekvere vald nagu ka kõik teised
omavalitsused elavad suures osas ettevõtlusest laekuvatest maksudest. Meie
valla ettevõtted on olnud visad ja jätkusuutlikud vaatamata majanduses
esinevatele tõmbetuultele. Loodan, et
ka tulevikukriisid jätavad neid ellu ja
omanikud ei müü oma firmasid välismaistele investoritele.
Ja lõpetuseks: Oleme need 25 aastat
olnud oma inimeste teenistuses. Inimesed on meid valimistel usaldanud
ja oma hääle meile andnud. Seega on
paslik aeg tänada kõiki valijaid. Julgen
siinjuures meelde tuletada, et Teie toetus on ka edaspidi vajalik. Laekvere vald
elab sügisest alates edasi Vinni valla
sees.
Ilusat valla sünnipäeva kõigile!

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

Aarne Laas
vallavanem
Fotod: Margus Sarnet

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Tõrude kevadjooks
nautida sooja teed ja küpsiseid.

24. aprillil toimus Laekveres jüripäeva puhul maastikumäng. Sellest said
osa võtta kõik Laekvere õppehoone
õpilased koos oma vanemate, vanavanemate või õdede-vendadega. Pandi
end proovile mitmetes eri ülesannetes,
näiteks lahendati ristsõna ja lauldi. Iga
meeskond pidi osalema sõnaketi loomises või tegema ühe kevadehõngulise
luuletuse, mis hiljem kõigi ees ette kanti. Pärast tehti veel ühispilt ja kõik said

Käes on meil jürikuu,
kohe tuleb mai.
Lööb pungad lahti kasepuu,
teeb päiksevalgus pai.
(perekond Soon)
Kai-Riin Kanarbik
Foto: Arne Labe

Lasteaia lõpupidu
toimub 25. mail 2017
kell 16.00.
Lapsevanem!
Kui soovite oma lapsele lasteaiakohta, ootame avaldust kirjutama.
Eelnevalt palume ette helistada: 3295370 (lasteaed), 3295281
(kool).
PUHKUS
26. juunist kuni 31. juulini 2017 on lasteaed seoses kollektiivpuhkusega suletud.

Registreeritud töötute arv Laekvere vallas:
31.01.17

28.02.17

31.03.17

28

27

27

Erko Vanatalu
avalike suhete osakond, avalike suhete juht
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 20. veebruar, 9. märts, 21. märts, 29. märts, 31. märts, 11. aprill, 20. aprill
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus veebruaris 22-le isikule kogusummas
5324,29 € ja märtsis 23-le isikule kogusummas 5194,06 €, aprillis 20-le isikule
kogusummas 5449,76 €;
• Määrati toetus prillide, tasulise ravi
või hoolduse kulude katmiseks neljale
inimesele;
• Määrati küttepuude toetus üheksale inimesele;
• Määrati muu ühekordne toetus
kuuele isikule;
• Määrati ravimitoetus kaheksale
inimesele;
• Esitati avaldused Viru Maakohtule
eestkoste seadmiseks kahe isiku suhtes;
• Sõlmiti kolme isikuga koduteenuse
leping;
• Lõpetati ühe isiku suhtes koduteenuse osutamise leping;
• Nõustuti kahe isiku suhtes hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maks-

misega;
• Sotsiaaltoetuse eraldamisest keelduti kahe isiku suhtes;
• Esitati avaldus Viru Maakohtule
elatise sissenõudmiseks;
• Lõpetati ühe õpilase eest õpilaskodu kohatasu maksmine alates
01.04.2017;
• Lõpetati ühe õpilase eest huvikooli
kohatasu maksmine alates 01.04.2017.
Ehitus-, kasutusload ja planeerimisküsimused
• Tunnistati edukaks Kvaliteetaken
OÜ pakkumus sotsiaalkorteri Vassivere
põik 1-13 akende vahetamiseks;
• Tunnistati edukaks Mape Parkett
OÜ pakkumus Laekvere Rahva Maja
lava remondiks;
• Anti nõusolek Kaasik OÜ-le kuni
300 m2 ehitusaluse pinnaga PVC halli
püstitamiseks asukohaga Liivaku kinnistul Alekvere külas;
• Anti nõusolek Venevere Haridus-ja

Kultuuriseltsile ajutise vee erikasutusloa andmiseks Venevere paisule kalapääsu rajamiseks;
• Väljastati ehitusload kolmele taotlejale.
Hajaasustuse programm
• Moodustati “Hajaasustuse programmis” esitatud nõuetele vastavate
taotluste hindamiseks komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees
Aarne Laas, liikmed Andrus Läll, Silvi
Sirelpuu, Irina Kuhlbach, Kersti Altpere.
Maaküsimused, jäätmemajandus
• Loeti korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks üks isik, kuna kinnistul
ei elata;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:1400, pindalaga 4,80 ha, asukoht Moora küla, Laekvere vald, jagamisega neljaks eraldi maaomandiks;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:0628, pindalaga 12,58 ha,

asukoht Moora küla, Laekvere vald, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks.
Finants
• Tehti Muuga Spordihoone eelarvest eraldus kahe isiku treeninglaagri
kulude osaliseks katmiseks;
• Nõustuti vallavanema minekuga
välislähetusse 05.04-07.04.2017 Taani
Kuningriiki Kopenhaagenisse (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt
korraldatav „Kohalike omavalitsuste
juhtide arenguprogramm 2016-2017“
raames toimuv õppereis).
Hallatavad asutused
• Muudeti Laekvere Vallavalitsuse
27. mai 2016 määrust nr 4 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutuste
koosseisude kinnitamine“. Hallatavate
asutuste koosseisudest arvatakse välja
Muuga Raamatukogu juhataja ja Venevere Raamatukogu juhataja töökohad –
“juhataja” töökoht nimetatakse ümber
“direktori” töökohaks ning koosseisu

lisatakse järgmine töökoht: raamatukoguhoidja (1);
• Vabastati Venevere Raamatukogu
juhataja ametikohalt 31. märtsil 2017
seoses Venevere Raamatukogu liitmisega 01. aprillil 2017 Laekvere Raamatukoguga;
• Lubati Laekvere Rahva Majas rakendada kollektiivpuhkust 03. juulist
kuni 06. augustini 2017 (35 kalendripäeva);
• Kinnitati Laekvere Raamatukogu
direktoriks alates 1. aprillist 2017 Maarika Lausvee;
• Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse
hallatavate asutuste juhtide puhkuste
ajakava 2017. aastal;
• Muudeti osaliselt Laekvere Vallavalitsuse 21. märtsi 2017 korraldust nr
41 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide puhkuste ajakava 2017.
aastal“.

likogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine“ punkti 1.1, lugedes Margit Halopi volitused revisjonikomisjoni liikmena lõppenuks ja revisjonikomisjoni liikmeks valida vallavolikogu
liige Rain Leichter. Revisjonikomisjoni
koosseis: esimees Aivar Tamm, liikmed
Enno Mandel ja Rain Leichter.
Info
28.02.2017

• Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo andis ülevaate kuritegude statistikast Laekvere vallas;
• A. Laas rääkis viimasest VIROL-i
koosolekust, kus keskne aruteluteema
oli see, et tuleb hakata mõtlema VIROLi tuleviku peale. Uuenenud omavalitsuste võimalikud ülesanded (Ave Viksi
ettekande põhjal).
28.03.2017

• Irina Kuhlbach tutvustas Keskkonnaameti kirja, milles küsiti valla
seisukohta kas kohalik omavalitsus
soovib võtta Paasvere pargi ja Rahkla
põlispuud kaitse alla kohalikul tasandil. Arutati ja jõuti arvamusele, et vald
ei soovi neid objekte kaitse alla võtta,
kuna nii Paasvere kui ka Rahkla pargis
ei ole enam eriti alles põlispuid.

VOLIKOGU MATERJALID – 28. veebruar, 28. märts
• Kinnitati uus Laekvere Raamatukogu põhimäärus;
• Kinnitati Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemise määrus;
• Kinnitati Laekvere Vallavolikogu
revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan;
• Anti volitus Vinni Vallavalitsusele
esitada taotlus projektile „Vinni lasteaia

rekonstrueerimine“ toetuse saamiseks;
• Anti luba Laekvere Vallavalitsusel korraldada järgmised riigihanked:
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Laekvere valla tegevuspiirkonnas aastateks 2018-2022 ning
Lumetõrje teostamine Laekvere valla
teedel ja tänavatel 2017/2020 talvel;
• Muudeti Laekvere Vallavolikogu
26. novembri 2013 otsuse nr 7 „Vallavo-

Sudoku turniirilt
Laupäeval, 8. aprillil osales Venevere
sudokuturniiril 22 võistlejat. Esimeseks
tuli taas maailmameister Tiit Vunk, teiseks Eesti paremikku kuuluv Ragnar
Kruberg ja kolmandaks Mihkel Ilisson
Tartust. Korraldajana jäin väga rahule.

Ülesanded olid Jaanus Laidna poolt
valitud väga head ning ei oskagi millegi
üle nuriseda. Tulemused on vaadatavad http://venevere.eu/
Eerik Lumiste

2017 aasta hajaasustuse programm
Lääne-Virumaal läks käima!
Lääne-Viru maavanem kuulutas Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta vooru avatuks alates
30. märtsist 2017
2017 aasta vooru avamise aluseks on riigihalduse ministri poolt
28.märtsil 2017 allkirjastatud käskkiri
nr 052, millega kehtestati hajaasustuse programmi 2017 aasta programmdokument.
Lääne-Viru maakonnas saavad
taotlusi esitada Haljala, Kadrina,
Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere,
Sõmeru, Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri
alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67%
konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50%
kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse
maksimaalne suurus on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse
elektriprogrammist,
hajaasustuse

veeprogrammist ning hajaasustuse
programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on
30. mai 2017. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel.
Laekvere valla hajaasustuse
programmi kontaktisik on majandusosakonna juhataja Andrus Läll,
tel 32 22374, 5046009, e-post andrus@laekvere.ee
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Mati Jõgi, tel 325 8010, 505 6177, epost mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee

Raamatukogu tegemistest

Maakonna parimad sudoku lahendajad maailmameister Tiit Vungiga
Naised – Urve Vahula, Külli Lumiste, Laine Vipper.
Mehed – Viktor Mestilainen, Eerik Lumiste, Kalev Pagar
Fotod: Eerik Lumiste

11. aprillil oli hooaja viimane
Venevere mälumäng
Selle hooaja mälumängu võitis Väike-Maarja (Ivar Lass, Roomet Sepping, Raivo Raigna), teiseks tuli M3 (Maarika Lausvee, Agnes Maasild, Tanel Maasild) ja kolmanda koha saavutas Põik1 (Eve Kruusmaa, Gunnar Vesiloo, Hans Maidla).
Kokku osales 8 võistkonda, neist 4 kõigil kordadel.
Eerik Lumiste

1. aprillist on meie vallas üks ja ühine
raamatukogu – Laekvere raamatukogu.
Vaatamata sellele saab raamatukogu
külastada jätkuvalt nii Laekveres, Muugas kui ka Veneveres ning me püüame
kõikides harukogudes huvitavaid tegevusi pakkuda ja erinevaid kohtumisi
korraldada.
Eelmise aasta lõpp ja selle aasta algus on meile ja ka lugejatele olnud kohanemise aeg – meie kohaneme Laekveres töötamisega ning lugejad uute
lahtiolekuaegadega ja uute töötajatega.
Oleme korraldanud raamatukogudes erinevaid üritusi:
* alati on raamatukogudes väljas
mõni raamatunäitus või väljapanek –
jaanuaris- veebruaris sai Laekveres ja
Muugas tutvuda Võsu kooli õpilaste
raamatuseljaluule näitusega, lisaks veel
väljapanekutega Oskar Lutsu, Henno
Käo, Peeter Sauteri ja Aino Perviku loo-

mingust kõigis harukogudes;
* oleme läbi viinud raamatukogutunde lasteaialastele ja algklasside õpilastele nii Muugas kui Laekveres;
* märtsis oli Laekveres laupäevane
lahtiste uste päev – tutvustasime lastele kevade - teemalisi juturaamatuid ja
täiskasvanutele raamatukoguprogrammi URRAM;
* Muugas toimus järjekordne raamatukoguöö – KULKA projekti abiga olid
esinemas noored teadusteatrist „Kolm
Põrsakest” – toimusid töötoad ja näha
sai vinget teadusshowd;
* aprillis kohtusid Muuga mõisas
noore raamatukunstniku Gerda Märtensiga nii Laekvere kui ka Muuga õppehoone lapsed;
* Veneveres käib regulaarselt koos
„Pläkuklubi”, kus arutlusel erinevad
teemad – aprillis oli külas Tiiu Kiviloo,
kes rääkis enese tervendamisest.

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 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
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Laekvere Rahva Maja maikuu üritused
11. mai kell 11.00 – Lasteteater
„Reky“ etendus „Saabastega kass“ Pääse 5€
11. mai kell 18.00 – Laekvere kooli
Kevadpidu
13. mai kell 10.30 – Tantsurühmade
osalemine Avinurme „Kevadmättal“
21. mai kell 15.00 – Uus mängufilm
„Kallis õeke“. Peaosas Tambet Tuisk.
Pääse 3€/4€
26. mai – 1. juuni XVI Laekvere Valla Päevad
26. mail kell 19.00 – Tervisespordi
õhtu
* Kepikõnni matk kergliiklusteel
(kõnnikepid kaasa)
* Kivide maagiline jõud“ Rahva Majas
* Rahuliku une võimlemine Rahva
Majas
Õhtu viib läbi Anneli Kalamäe
27. mail XVIII Muuga mõisa päev
* kell 13.30 – Sünnimedalite kätte
andmine ja vallavanema pidulik vastuvõtt kooli lõpetajatele. Muusikat teeb

Laikrete perebänd
* kell 14.30 – Kontsert „Prantsuse
šansoonid Läänemere ääres“. Marek
Sadam ja Martin Trudnikov
* kell 16.00 – Mustkunstnik Charleka
SHOW (huvitavad etteasted, kasutades ümbritsevat keskkonda. Esinemise
tulemuseks on loominguline kompott
mustkunstist, teadusest ja huumorist)
Kõik kontserdid on tasuta.
28. mail Isetegevuslaste ringsõit
küladesse
* kell 11.00 – Rohu park
* kell 12.30 – Muuga spordihoone ees
* kell 13.30 – Paasvere Vanakülas
* kell 15.00 – Venevere Seltsimaja
ees,
* kell 16.00 – Laekvere Rahva Maja
sisehoovis
Kaasa teevad eakate tantsurühmad,
kõhutantsijad ja Tiia Paist.
30. mail kell 19.00 Laekvere Rahva
Majas
„Viimaste vallapäevade lõpusirge“.

Laekvere Rahva Maja juunikuu üritused
1. juunil kell 11.00 – Rahva Maja
juurest Põnnide paraad parki
Pargis väike piknik, mängud, batuut.
Päeva juhib Maret Võrno.
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.

Kuusteist
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.
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Maiuudised Rohu külast
Kevadtalgud Rohu pargis toimusid seekord 1. mail. Vaatamata hiljutisele lumetormile oli sel päeval ilm igati soodne ja kuiv. Viieteistkümne talgulisega
korrastati mõisa peahoone varemeid ja
selle ümbrust, samuti mõisa triiphoone
varemete ala. Võsast puhastatud peahoone müüride järgi saab nüüd parema
pildi ruumide paiknemisest ning hoone
mõõtmetest.
Kohaliku omaalgatuse programmi
2016. a sügisvoorus sai toetust MTÜ
Rohu Park projekt “Rohu külaplats korda”, mille raames soetati kevadel traktorniiduk. Küla kogukonna vaba aja

veetmise ja ürituste toimumise alade
korrashoid vajaliku tehnika abil aitab
parandada kogukonna väliürituste toimumise tingimusi ja pakub kohalikele
eri vanuses elanikele võimalusi liikumisharrastusteks turvalises keskkonnas.
Tantsuhuvilised on oodatud aga 28.
mail kell 11 mõisa endise peahoone
ette – isetegevuslaste ringsõit ja esinemine valla külades toob tantsijad ka sel
kevadel Rohu külla.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Täiendav info,
Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313
silvi@laekvere.ee

• NÄGEMISKONTROLL
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID

19.06.2017a.
KELLA 10.00-st

LAEKVERE TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15-eur. Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine telefonil 53232454

Korstnapühkija Aivar Needo, KEPSEL OÜ,
on vallas teenust osutamas

09. maist kuni 12. maini 2017.
Info telefonil 510 1250 Aivar Needo.

4

2 (180) – Laekvere Valla Sõnumid

Simuna kihelkonna eakate naljapäev
2. aprillil said Laekvere Rahva Majas
kokku meie kihelkonna eakad, et ühiselt maha pidada traditsiooniks saanud
naljapäev. See ettevõtmine sai teoks
juba 17. korda ja tundub, et see kestab
veel aastaid.
Teemaks oli sellel aastal „Sa tee mis
teed...!“ Võimalusi kava koostamiseks
seinast seina. Nii sattusimegi presidendi vastuvõtule, samas vahvate tantsude
ja laulude keskele. Peolt ei puudunud
ka Simuna Tüdrukud, kes jutustasid
nii kõnes, pildis kui tantsukeeles Puna-

mütsikese eluloo, mis koosnes neljast
vaatusest: I vaatus „Vallatu ja seikluslik
lapsepõlv“, II vaatus „Tormiline noorus“,
III vaatus „Pere loomine“ ja IV vaatus
„Rahulik vanaduspõlv“. Taas kord meeldejääv, särav ja argimuredest vaba päev.
Aitäh korraldajatele ja kohtumiseni
järgmisel aastal Rakke Kultuurikeskuses!
Auli Kadastik
Simuna rahvamaja juhataja
Fotod: Silvi Sirelpuu

Mai 2017.a.

Teeme Ära!
talgud
Laekvere vallas
Muuga mõisapark

toimus 28. aprill
Murdunud okste korjamine, lehtede riisumine haljasalalt, uue lillepeenra rajamine, muud vajalikud koristustööd
pargis
Talgujuht Urve Vahula, tel 5341 6860

Venevere kevadtalgud

toimus 06. mail
Lehtede riisumine ja pargi puhastamine talve jooksul langenud okstest.
Talgujuht Kristel Oja, tel 5398 1441

Laekvere pargi heakorratööd

12. mai 2017 kell 10-13
puude istutamine, pargi koristamine
Talgujuht Irina Kuhlbach, tel 5346 6306

Baltimaade kiiruisutajate paremik koguneb
juuni alguses Rakveres
Simuna Tüdrukud

2.-3. juunil toimuval Rakvere Rulluisufestivalil kohtuvad stardijoonel
baltikumi parimad kiiruisutajad.
Teiste seas võtavad rulluisumaratonist osa Eesti meistrid Saskia Alusalu
ja Kert Keskpaik ning Läti meister
Reinis Znotins. Lisaks toimuvad meelelahutussõidud lühematel distantsidel ning päev läbi kestev rulluisushow.
“Atraktiivne rada ja ilus miljöö Rakvere kesklinnas on just see, mis meelitab kohale paljusid erinevate oskustega
rulluisutajaid” sõnab festivali ellukutsuja Kert Keskpaik. Festivali peakorraldaja Reelika Nurmsaare sõnul oodatakse
juuni esimesel nädalalõpul Rakverre
ligi 500 huvilist. “Rulluisuspordiala on
mitmekülgne ning Rakveres toimuv

Presidendiga kätlemine

festival pakub avastamisrõõmu nii neile, kel juba rulluisutamise kogemus, kui

ka neile, kes pole
rulluiske veel jalga proovinud või
endal
varustus
puudub.”
Esmakordselt
korraldatav Rakvere Rulluisufestival toob kokku
nii meelelahutusliku rulluisutamise kui ka rulluisuvõistlused. Kahe
päeva jooksul on
kavas meelelahutussõit
Rakvere Night Skate,
Eestis uudne roll ball, rulluisuslaalom,
rull-iluusiutamine ning võistlussõidud
lastele, peredele
ja sportlastele.
3.
juuni
õhtuste võistlussõitude starti on
registreer unud
osalejaid lisaks
Eestile veel Lätist ja Venemaalt.
Teiste seas starti
minev
lõunanaabrite
meist e r r u l l u i s u t aja
Reinis
Znotins
märgib, et tegu
on hooaja esimese mõõduvõtmisega Eesti ja Läti
rulluisutajate vahel. “Rakvere Rulluisufestival sobib hästi minu plaanide ja

ootustega – asukohalt lähedal ning korralikku konkurentsi pakkuv võistlus,”
avaldab Znotins rahulolu oma hooaja
avavõistluse valikuga.
Festivali pikenduseks toimub 4. Juunil Rakvere lähistel kergliiklusteedel
eraldistardina Lääne-Virumaa lahtised
meistrivõistlused rulluisutamises 9km
pikkusel marsruudil.
Seoses festivali korraldusega on 2.-3.
juunil Rakvere kesklinnas liikluskorralduse muudatusi. Lähem info selle kohta on leitav ürituse kodulehelt.
Lisainfo:
Reelika Nurmsaar
Peakorraldaja
Rakvere Rulluisufestival
Telefon 5358 4281
e-posti aadress info@rull.ee

Korrastame ehitiste andmed!
Proua President saatjaskonnaga

Laekvere Memmede hobytantsurühm

2015 a. 1. juulil jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Seaduse kohaselt tuleb
ehitisregistri andmed korrastada 2020
aasta 1.jaaanuariks. Korrastamise
käigus kantakse registrisse kõik sinna
seni kandmata hooned. Hoonete tuvastamise aluseks võetakse ajakohased ortofotod (aerofotod).
Palve ehitiste omanikele – vaadake
ehitisregistris (www.ehr.ee) üle Teile
kuuluvate ehitiste andmed, sisestades otsingu aknasse katastritunnuse
või maaüksuse aadressi. Kui registris
on olemas kõik üle 20 m2 ehitusaluse
pinnaga ehitised, olete olnud hoolas
ja seadusekuulekas, Teil probleeme ei
ole. Kui Teil aga on üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitisi, mida ehitisregistrisse kantud ei ole, siis võtke palun
ühendust vallavalitsuse majandus-

osakonna juhataja või maakorraldajaga, tel 3222374 või 3222377, me nõustame Teid, kuidas lahendada hoonete
seadustamine. Hooned palume võimalusel eelnevalt mõõdistada.
Kui ehitisregistris olevad hooned
on ümberehitatud s.t. on muutunud
hoone pindala, konstruktsioonid,
materjalid või tehnilised andmed, siis
palume samuti ehitisregistri andmete
parandamiseks pöörduda vallavalitsuse vastavate ametnike poole.
Samuti palume üle vaadata kasutusest välja langenud ja lammutatud
hoonete olemasolu ehitisregistris
ning need registrist maha kanda. Selleks tuleb esitada Laekvere vallavalitsusele ehitise täieliku lammutamise
teatise (on kättesaadav www.ehr.ee
taotluste ja teatiste vormide alt) või
pöörduda vallavalitsuse vastavate

ametnike poole.
Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku § 45 lg 1 kehtib ehitusluba viis aastat. Kui ehitamisega on
alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni
seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Palume hoonete omanikel,
kellel on välja antud ehitusluba ning
ehitised on ammu valmis, hakata
taotlema kasutusluba võttes ühendust majandusosakonna juhatajaga
tel.3222374 või e-post andrus@laekvere.ee.
Kõik need tööd saame veel ära
teha meie, Laekvere vallas. Kiirustage
hoonete omanikud, teeme koos ehitisregistri korda!!!
Irina Kuhlbach
Laekvere valla maakorraldaja

Mai 2017.a.
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8 olulist küsimust jalgratturile

Veneveres tehti malerekord
19. aprillikuu päeval Veneveres peetud
järjekorras 13. noorte maleturniir lõi
osavõturekordi.
Kokku osales 74 võistlejat, kuni
10-aastaste turniiril 46, kuni 14-aastaste turniiril 20 ja kuni 18-aastaste turniiril 8. Nooremad võisid vanemate seas
võistelda, kui soovisid.
Rõõmustas, et seekord oli ka Laekvere vald esindatud. Parem oli Muuga poiss Rein Väli, kes sai 37 koha. Ka
Venevere oma küla poiss Pärtel Oja sai
oma esimesed võistlused peetud ja ka 2
punkti kirja. Reinu punktisaagiks sai 2,5

punkti.
Osalejaid oli Tartust, Tallinnast, Kiviõlist, Rakverest, Kohtla-Järvelt ja mitmest Lääne-Viru maakonnakoolist veel.
Pildil tugevamate finaal (osalesid
kuni 18-aastased) – 12 aastane Herman
ja 10 aastane Albert Pedmanson. Pidime korraldama nende vahel järelmatš
välkmales, kuid ka see jäi viiki 1:1. Seejärel toimunud armageddon-partii võitis vanem vend.

Ilusad ilmad on juba varakult toonud
tänavapilti palju jalgrattureid. Seega
on õige aeg üle korrata mõned soovitused ja liiklusreeglid. Kui tead vastuseid alljärgnevatele küsimustele ja
nendele vastavalt ka käitud, siis oled
andnud oma panuse turvalisemaks
liiklemiseks.
Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja
sportlik tegevus, kui et see ka turvaline
oleks, peab jalgratas olema sõitjale sobiva suurusega ja töökorras.
Kas Sinu jalgrattal on kõik vajalik
olemas ja pidurid töökorras?

sõitmine ja võimalike ohtlike olukordade läbiarutamine. Samal teel liiguvad
ka jalakäijad ning viisakas jalgrattur
kindlasti arvestab nendega.
Kõnniteel tohivad sõita kõik alla
13-aastatsed jalgratturid ja kuni kaks
selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut.
Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda
vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte ehmatada, saab jalgratturt
oma tulekust juba eelnevalt kellaga
märku anda. Lähenedes jalakäijale, vähendada sõidukiirust ja mööduda kõndijast ohutus kauguses.

Kas Sinu lapse jalgratas on talle sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui
harkisjalu, tallad maas, rattapulga
kohal seistes jääb rattapulgani vähemalt paar sentimeetrit ruumi.
Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohustuslik
kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel,
vanematel soovituslik. Kiiver kaitseb
pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja õigesti kinnitatud.
Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata
jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel,
jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel.
Kindlasti peab iga lapsevanem lapsele
liiklusreeglid selgeks tegema enne kui
ta oma võsukese üksi liiklusesse sõitma
lubab. Kõige parem õpetus on isiklik
eeskuju ning ühine koduümbruse läbi-

Kui kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed
bussile minevatele ja bussilt tulevatele
jalakäijatele.
Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette valmistanud,
koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõitnud ning kõik ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib koolilaps
mööda kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed
või õuealateed üksi kodust kooli sõita
sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse
jalgratta tehnilisele korrasolekule ning
kiivri korrektsele kasutamisele.
Kuidas ohutult
sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on
vaja teed ületada,

siis on seda kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lükates
seda enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb enne sõiduteele
sõitmist hoog maha võtta ja veenduda
tegevuse ohutuses. Autojuhid sõitvale
jalgratturile teed andma ei pea, sõidutee tuleb ületada jalakäija kiirusega.
Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib
jalgrattur sõita alates kaheksandast eluaastast ja seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates kümnendast eluaastast, kui tal
on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev
jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja peab
liikuma autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal. Selleks,
et teised juhid jalgratturi plaane paremini mõistaksid, tuleb näidata enne
manöövrit käemärguandeid.
Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad riski?
Liikluses osaledes peab olema väga
tähelepanelik. Ainuüksi liiklusreeglite
heast tundmisest ei piisa. Kõrvaklappidest muusika kuulamine vähendab
jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osalemise ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks soovitame ratta
kõne ajaks peatada ja jätkata teekonda
pärast kõne lõppu.
Kuidas saada jalgratturi juhiluba?
Maanteeameti teenindusbüroodest
on võimalik saada materjale, mille abil
laps eksamiks ette valmistada. Kui liiklusreeglid selged, tuleb registreerida
sobivale eksamile. Materjalid ja eksami
sooritamine on tasuta. Rohkem infot lähimast büroost.
TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne lapse üksi
liiklusesse lubamist, olgu jalakäija või
jalgratturina, on iga lapsevanema kohustus veenduda, et tema järeltulija on
valmis üksi liikluses osalema, mõistab
ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda.
Oma liiklusteadmisi saab jalgrattur
kontrollida lahendades liiklusteste liikluskasvatus.ee lehel.

Eerik Lumiste

Kilekotte 2019. aastast tasuta enam ei saa
Riigikogus on täna esimesel lugemisel pakendiseaduse muudatus, mille
järgi keelatakse alates 2019. aasta 1.
jaanuarist plastkandekottide tarbijatele tasuta jagamine. Erand jääb
kehtima hügieeni otstarbel ja lahtise
toidukauba pakendamisel.
„Kui võtta arvesse, et üks kilekott
laguneb sama kaua, kui keskmine eestlane elab, siis on sel päris pikk aeg külvata ärahoitavat keskkonnakahju. Kui
nende kergekäeline jagamine lõpetada,
vähendame kilekottide tarbimist ning
ühtlasi ka nonde võimalusi loodusesse
jõuda,“ ütles keskkonnaminister Marko
Pomerants.
Eelnõukohase seadusega võetakse
Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv, millega soovitakse
vähendada õhukeste plastkandekottide
tarbimist inimese kohta 2019. aasta 31.
detsembriks 90 ja 2025. aasta 31. detsembriks 40 õhukese plastkandekotini.
Siiski ei muutu kõik kilekotid tasuliseks. Erandi kohaselt võib hügieeni otstarbel või lahtise toidukauba esmaseks
pakendamiseks väga õhukesi plastkandekotte müügikohtades jätkuvalt
kasutada. Samuti tuleb kaupade müügikohtades pakkuda tarbijatele alternatiivseid võimalusi õhukestele plastkandekottidele, mida paljud kauplused
käesoleval ajal ka juba teevad.
Keskkonnaminister Marko Pomerants: „Tunnustan kauplusi, kes on loobunud kilekottide paremale-vasemale

jagamisest. Erilist rõõmu tunnen aga
selle üle, et suvepealinnas on pood, mis
pakendeid üldse ei tunnista – viimati aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte
konkursil kaks auhinda korjanud kauplus Paljas Pala. Kavatsen sinna peagi
külla minna. Loodan samu põhimõtteid järgivaid kauplusi näha teisteski
Eesti paikades.“
2015. aastal läbi viidud uuringu andmetel kasutab Eesti elanik
aastas kuni 200 õhukest
plastkandekotti (õhemad
kui 50 mikronit) ja neist
160 on eriti õhukesed
plastkandekotid (õhemad
kui 15 mikronit). Läbiviidud uuring näitas vajadust vähendada plastkandekottide hulka ja tõi
ka esile vajaduse pidada
tarbitud plastkandekottide koguste üle täpsemat
arvestust.
Selleks, et plastkandekottide tarbimise ulatuse
kohta senisest täpsemaid
andmeid saada, lisatakse eelnõuga seadusesse
suurematele kui 100 m2
müügikohtadele kohustus pidada tarbijatele
müüdavate või antavate
plastkandekottide üle arvestust. Keskkonnaministeeriumile teadaolevalt

oli 2015. aastal alla 100 m2 pindalaga
müügikohti ligikaudu 780, mis moodustab üldisest müügikohtade arvust
ligikaudu 28%.
Lisainfo
Kadri Kauksi
Keskkonnaministeeriumi
pressiesindaja, kadri.kauksi@envir.ee
53303448
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Kasside-koerte marutaudivastane
vaktsineerimine on kohustuslik
ning vajalik
Sellel kevadel täitub Eestil neli aastat
ametlikult marutaudivabaks riigiks
saamisest. Hoolimata sellest, et tegu
on hea uudisega, on olukorral ka oma
varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloomade vaktsineerimise statistika kõneleb üsna selgelt, et loomaomanikud on
pannud võrdusmärgi riigi marutaudivabaduse ning võimaluse vahele jätta
oma lemmikloom marutaudi vastu
vaktsineerimata. Loomatuditõrje seaduse kohaselt on omanikul kohustus
lasta oma lemmikloomale regulaarselt
teha marutaudivastane vaktsiinisüst.
See seadusepügal ei ole ajale jalgu jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vabadus kunagi miski, mis on iseenesestmõistetav. Eriti vähepüsivaks võib osutuda eeldus jääda selles surmavaimast
nakkushaigusest kestvalt puutumata
põhjusel, et marutaudi võivad nakatuda kõik loomaliigid. Lisaks tuleb arvestada, et haigustekitaja põhiliseks laialikandjateks Euroopa regioonis on metsloomad, täpsemalt rebased ja kährikud,
kellel pole riigipiirist sooja ega külma.
Eesti vahetus naaberriigis, Venemaal,
on haigustekitaja laialt levinud. Marutaudist põhjustatud surmajuhtumid on
piiri taga loomade hulgas tavapärased
ning surmajuhtumid inimeste hulgas ei
ole haruldased.
Globaliseeruvas maailmas reisivad
inimesed pidevalt ühest riigist teise,
sealhulgas ka loomaomanikud, kes reisivad koos lemmikloomadega. Harvad
ei olukorrad, kus lemmikloom võetakse
endale kas plaanitult või vahel ka spontaanselt võõrast riigist. Nõuetekohaselt
marutaudi vastu vaktsineerimata ning
haigestunud lemmikloomaga on samuti võimalik haigus pikkade vahemaade
tagant Eestisse sisse tuua ning seda on
mitmes riigis ka juhtunud. Marutaud
on haigus, mis on endiselt kõikidel
mandritel levinud, nakkusest on puutumata vaid Austraalia. Seega tegelikkuses on meie riigi marutaudivabadus
väga habras.
Marutaud on nakkusohtlik ning ühtviisi surmav nii inimestele kui loomadele. Haigusesse nakatutakse peamiselt
haige looma hammustuse tagajärjel,
kui sülg satub haava. Viiruse ülekanne
võib toimuda ka siis, kui haige looma
sülg satub silma, ninna, suhu või värskele haavale. Nakatunud loom võib ise
veel silmnähtavalt haige olemata nakatada suurt hulka inimesi või loomi,
sest looma süljes võib haigust põhjus-

tav viirus esineda üldjuhul 4 kuni 10,
vahel isegi kuni kaks nädalat enne, kui
haigusnähud ilmnevad. Maailmas sureb iga päev sadu inimesi marutaudi,
kusjuures ~95% juhtudest saadi nakkus
koeralt.
Seega on näiliselt lihtne otsus – ma
jätan oma lemmiklooma marutaudi
vastu vaktsineerimata – seotud väga
suure riskiga. Kuigi riik vaktsineerib
ohustatud piirialadel metsloomi regulaarselt marutaudi vastu ning jälgib
lemmikloomade liikumist, on need
meetmed eelkõige suunatud haiguse
ennetamiseks riiklikul tasandil. Oma
lemmiklooma, lemmikuga kokkupuutuvaid lähedasi ning tuttavaid, samuti
kõik teisi inimesi ja loomi saab otsesest
marutaudiohust säästa siiski vaid iga
loomaomanik ise. Marutaud on küll
surmav, aga täiel määral ennetatav.
Haiguse ärahoidmiseks ei ole vaja teha
muud, kui pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta
jooksul kass või koer marutaudi vastu
vaktsineerida.
Selleks, et sina ei peaks kunagi olema samas olukorras nagu plakatil kirjeldatud koera omanik, vaktsineeri oma
lemmikloom!
• Marutaud on 99,9% surmav, kuid
100% ennetatav.
• Vaktsineerimine on ainus kaitse
marutaudi vastu!
• Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda
vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste koduja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja
metsloomi ei tohi puutuda, isegi kui
nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab pureda,
siis teavita sellest loomaaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel järgi
loomadega reisimise reegleid.
Heade soovidega,
Martin Altraja
Veterinaar- ja Toiduamet
pressiesindaja
tel: +372 5343 6656
e-post: martin.altraja@vet.agri.ee
Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti
marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht
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Prügilõke saastab ümbruskonda ja kahjustab tervist
Keskkonnaministeerium meenutab
kevadiste koristustööde eel, et kõige
sobivam moodus jäätmetest vabanemiseks on liigiti kogumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade
kasutamine.
Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Ado Lõhmuse sõnul tuleb prügilõkete teema päevakorda eriti teravalt just
kevadeti. „Inimesed hakkavad kevade
saabudes koristama nii aeda kui ka eluruume ning arvatakse, et lihtsaim ja kiireim moodus jäätmetest vabanemiseks
on põletamine. Kodused prügilõkked
aga kahjustavad nii meie ümbruskonda
kui ka õhku ning mõjuvad halvasti meie
tervisele,“ ütles Lõhmus.
Ta lisas, et keskkonnasäästlik käitumisviis on jäätmeid liigiti koguda
– paberi- ja papijäätmed viia ühte konteinerisse, pandiga pudelid pakendi
tagastuspunkti, pakendid viia pakendikonteineritesse ning jäätmed, mis
sortimisest ja liigiti kogumisest üle jäävad, panna segaolmejäätmete konteinerisse. „Vanu mööbliesemeid, riideid
ning ehitus- ja lammutusjäätmeid ja
ka rehve saab viia jäätmejaama,“ ütles
Lõhmus.
Koduaias tehtavas lõkkes võib põletada vaid immutamata puitu või kiletamata pappi ja paberit. „Koduse
lõkke ja näiteks jäätmepõletustehases
toimuva põletuse erinevus seisneb selles, et koduse prügilõkke põlemine on

mittetäielik. Seetõttu tekib suitsugaasides mürkainete segu, mis mõjub meie
ümbruskonnale ja meile endile halvasti,“ ütles Lõhmus. Ta selgitas, et tehases
toimub jäätmete põletamine stabiilselt
kontrollitud keskkonnas temperatuuril
1000-1100 °C ja nii kõrgel temperatuuril
põlevad toksilised õhusaasteained ära.
Väike-Maarjas korraldatud Eesti
Keskkonnauuringute Keskuse (EKUK)
puhta puidu ja olmejäätmete lõkkes
põletamise katsetest selgus, et otseselt
kantserogeensete ühendite kontsentratsioonid on olmejäätmeid põletades
oluliselt kõrgemad kui puhta puidu põletamisel. Sama katse käigus selgus ka,
et jäätmelõkke suitsu dioksiinide tase
oli üle kahe korra kõrgem jäätmepõletustehastele kehtestatud piirväärtusest.
Dioksiinilaadsete ühendite väliskeskkonnas mõõtmine ja võimalike allikate
piiramine on oluline, kuna tegu on äärmiselt toksiliste ainetega, mis on keskkonnas püsivad ja on võimelised läbi
toiduahela akumuleeruma. Jäätmepõletustehastele seatud normide ületamine on ootuspärane, kuna jäätmeid
lahtiselt põletades toimub põlemine
ebastabiilselt madalamatel temperatuuridel ja seetõttu ei põle toksilised
ühendid ära.
EKUK-i hinnangul teevad ligi pooled
eramajapidamised oma territooriumil
mingil kujul lõket ning üks majapidamine põletab umbes 50 kilogrammi

jäätmeid aastas. Jäätmete lõkkes põletamine ei ole lubatud, kuid sellest hoolimata kinnitavad seniste analüüside
tulemused, et lisaks puhtale puidule kipuvad inimesed jäätmeid lõkkesse viskama. Üheks võimalikuks plastpakendite põletamise markeriks suitsugaasis
on plastpakendi koostises leiduv tereftaalhape. EKUK-i Tartu seirejaamast
2016. aastal kogutud välisõhu proovide
tereftaalhappe analüüside tulemused
näitasid kõrgeid kontsentratsioone, mis
viitavad selgelt, et inimesed põletavad
lõketes ja ahjudes lisaks puhtale puidule ka plastijäätmeid.
Keskkonnaministeerium
jätkab
2014. aasta kevadel alguse saanud teavituskampaaniat „Säästad või saastad?“, et pöörata elanike tähelepanu
ohutule lõkketegemisele ning jäätmete
sortimise vajalikkusele. Kampaania kodulehelt www.lõke.ee leiab infot prügi
põletamise ohtlikkuse ning jäätmete
ringlussevõtu ja õhukvaliteedi kohta.
Lisainfo:
Maiken Mihelson
Avalike suhete osakonna peaspetsialist
Keskkonnaministeerium
626 2811
maiken.mihelson@envir.ee

Head lapsevanemad ja õpetajad!
Viimastel nädalatel on sagenenud
teated lastest, kes mängivad nii sõiduteedel kui sotisaalmeedia vahendusel
ohtlikke mänge ning seavad sellega
ohtu oma elu või vigastavad ennast.
Sõiduteedel mängitav mäng „Jookse või sure“ sisu on joosta liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee,
kogudes iga filmitud „etteaste“ eest
punkte. Sotsiaalmeedia vahendusel
levivatest mängudest on üks ohtlikumaid „Sinine Vaal“, „Blue Whale“ või
„Синий кит". Mängus osalemine on
laste jaoks lihtne – sotsiaalmeedias
tuleb postitada teemaviide #bluewhale, #iminthegame või midagi sarnast.
Seejärel võtab võõras inimene teemaviite postitanud lapsega ühendust.
Võõras suhtleb lapsega interneti teel
ning läbi hirmu ja ähvardamiste kontrollib tema käitumist. Lapsele antakse
ülesandeid, kus ta peab end vigastama, täitma ohtlikke ülesandeid või
ärkama öösel, et vaadata häiriva sisuga videoid. Tavaliselt kästakse noorel
lõigata või kriimustada käele või jalale

sinivaala kuju.
Lapsevanemad, palun jälgige, millega teie laps arvutis või nutiseadmes
tegeleb. Pöörake tähelepanu sellele,
kas lapsele on tekkinud kahtlustäratavaid haavu või vigastusi ning küsige nende tekkimise kohta. Õpetajad,
pöörake tähelepanu laste muutunud
käitumistele või nähtavatele vigastustele. Kui kahtlustate, et laps on sattunud mängu ja vajab abi, tuleb temaga
rääkida ohtudest ning teavitada koolipsühholoogi, sotsiaaltöötajat, lastekaitsetöötajat või politseid. Samuti
võib abivajavast lapsest teada anda
lasteabitelefonil 116 111. Spetsialistid
teavad, kuidas kõige oskuslikumalt
olukorrale reageerida ning oskavad
anda nõu ja soovitusi. Palun näidake
hoolivust ja tundke huvi laste tegemiste vastu. Tundes huvi laste tegemiste ja sotsiaalmeedias suhtlemise
vastu ning olles hooliv ja osavõtlik,
saame säästa laste tervist ja elu. Ohumärkide ilmnemisel tuleb säilitada
rahu ning olla lapsele toeks keerukast

olukorrast väljatulemisel.
Miks me ohtlikkest mängudest
räägime? Usume, et teades ja tundes
võimalikke ohtusid – eluohtlike mängude sisu ja kuidas neid mängitakse,
oskate ohuolukordi ära tunda ja neile
õigel ajal reageerida, tekitamata ebavajalikku huvi laste seas. Nii on teil
võimalus sekkuda ja raske tagajärg
ära hoida.
Tähelepanelikkust soovides,
Eve Liblik
lastekaitse osakonna juhataja
Sotsiaalkindlustusamet
Eve.Liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee
640 8110
Andero Sepp veebikonstaabel
Politsei- ja Piirivalveamet
andero.sepp@politsei.ee
730 8867

Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi
Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu haigus
– lindude gripp, mis võib sel aastal
suure tõenäosusega jõuda ka Eestisse.
Seeõttu peaksid inimesed teavitama
Veterinaar- ja Toiduametit surnud
lindudest, et võimalikule puhangule
õigeaegselt jälile jõuda. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult
lindude haigestumist. Lindude gripi
Eestisse jõudmise oht suureneb just
nüüd, kui tagasi jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad rändlinnud, kes
võivad haigust levitada. Teoreetiliselt
on kõik linnuliigid linnugripist ohustatud, teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud ja röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust tu-

leks teavitada, kui leiate vähemalt viis
veelinnu korjust või kui on näha ebatavaline veelindude suremine umbes
saja meetri ulatuses mererannast. Samuti tuleks ametit teavitada kümne
või enama lähestikku asuva surnud
metslinnu värskest korjusest.
Linnugripi nakkuse kandjateks
looduses on üldjuhul nakatunud või
nakkuse läbi põdenud veelinnud, kes
võivad nakatada kodulinde kas oma
rooja või hingamisteede nõrega. Nakkuse allikaks võivad olla ka surnud
lindude korjused, sealhulgas ka vaid
lindude suled. Lindude grippi jäänud
linde ei ravita. Kui haigus jõuab farmi,
siis paraku kõik seal elavad kodulinnud veterinaarjärelevalveametniku
kontrolli all hukatakse, et tõkestada

nakkuse edasist levikut. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis
võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse veterinaarjärelevalve ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud hoonetes. Juhul,
kui linde peetakse väljas, tuleb välistada nende mistahes kontakt metslindudega. Selleks sobiks näiteks
aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala,
kusjuures lindude söötmis- ja jootmiskoht peab kindlasti asuma katuse
all. Kodus peetavad haned ja pardid
peavad olema teistest kodulindudest
eraldatud. Iga farmiomanik saab oma
linde kaitsta ka sellega, kui ta piirab
ka kõrvaliste isikute pääsu lindlasse.

Väga oluline on korrapäraselt teha
lindlates näriliste ja putukate tõrjet.
Linnukasvataja peab olema kindel, et
kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu
selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku
puutunud. Lindlasse sisenedes peaks
kindlasti olema võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei
tohiks samaaegselt kasutada ja kanda
mujal.
Kodulindudel esinevad lindude
gripi kliinilised tunnused varieeruvad sõltuvalt linnuliigist ja vanusest.
Kanadel esinevat lindude grippi iseloomustavad sellised kliinilised tunnused nagu loidus, isu vähenemine,
munatoodangu järsk langus, kõhu-

lahtisus, hingamisraskused, eritised
silmadest, närvinähud ning peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite
turse ja sinakus. Lindude gripi puhul
võib kanade suremus ulatuda kuni
100%-ni.
Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest surnud veelinnust või enam kui kümnest surnud
metslinnust teavita viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit infotelefonil
605 4750 või Lääne-Virumaa veterinaarkeskust telefonil 323 2050.
Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja
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2 (180) – Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Majas Inkotoa
tarvikute müük
25. mai kell 13.00
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

Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda,
metsa, rohkem loodusesse – algavad
põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus
leitakse sageli Teisest Maailmasõjast
jäänud lõhkekehasid. Igal aastal avastatakse Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha. Ida-Eesti pommigrupi demineerijad on sel aastal saanud enam kui 47
väljakutsel. Kahjutuks on tehtud 125
lõhkekeha. Eelmisel aastal oli meie regioonis 268 väljakutset, tehti kahjutuks
686 lõkekeha.
Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab meelde,
et need lõhkekehad on väga ohtlikud.
Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi.
„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei
ole liiga vanad. Isegi kui te ei ole kindel,
kas see on lõhkekeha või miski muu,
või mingi asi on teie arvates kahtlane,
kindlasti helistage hädaabi numbrile
112!“, – kutsub demineerija inimesi üles
käituma õigesti.
Ragnar Reiljan juhib tähelepanu
sellele, mida inimene ei tohi teha avastades kahtlase eseme. Kahtlast eset ei
tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellegile näitama minna! Ei tohi edasi kaevata,

välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata. Teine asi mida teha– hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske
kedagi leitud eseme lähedusse. Ja siis
helistage häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid!
„Kui olete metsas, siis märgistage
ära see teekond leitud esemeni, et demineerijad leiaks eseme üles“, – lisab
Reiljan.
Peademineerija rõhutab seda, et
keegi ei naera ega karista teid, kui see ei
olnud lõkekeha.
„Te ei peagi teadma, kui te ise nii arvate, et see on imelik teie jaoks, helistage 112. Parem üle reageerida!“ – hoiatab peademineerija.
Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Peamised lõhkekehad mida Eestist leitakse on padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on leitud ka
mitmeid lennukipomme ja lõhkeainet.
Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse
sioonijuht
Päästeamet
58116170

Muudatuste kohta saab infot:
Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehelt: http://laane-viru.maavalitsus.ee/uhistransport
AS GoBus infotelefonil: 12012 (E-P)
Lääne-Viru Maavalitsusest telefonil: 325 8011

MAAKONNALIIN nr 65
MUSTVEE – AVINURME – LAEKVERE – ROELA – RAKVERE

SÕIDUPLAAN

Kehtib alates 29.03.2017.
Liiklus toimub IGA PÄEV
Liini teenindab AS GoBus

Ära puutu pommi!

kommunikat-

7

KELLAAEG KELLAAEG

KM

KM

PEATUSED

KM

KM

KELLAAEG

KELLAAEG

KELLAAEG

KELLAAEG

MUSTVEE

2,7

87,1

8:36

16:00

15:10

17:10

TELLISE

2,3

84,4

8:32

15:56

15:14

17:13

LUIGE

2,6

82,1

8:30

15:54

15:16

17:15

VÕTIKVERE

3,2

79,5

8:27

15:51

15:19

17:18

ULVI II

2,4

76,3

8:24

15:48

15:23

17:21

ULVI

2,1

73,9

8:21

15:45

15:26

17:24

SOO

1,5

71,8

8:18

15:42

15:29

17:26

ADRAKU

1,8

70,3

8:16

15:40

15:31

17:28

LEPIKSAARE

2,7

68,5

8:14

15:38

15:33

17:30

PÄRNIKU

1,2

65,8

8:11

15:35

15:36

17:32

JAAMA

1,3

64,6

8:09

15:33

15:38

17:34

6:15

19:29

0

0

AVINURME

1,3

63,3

8:06

15:30

15:40

17:36

6:17

19:27

1,3

1,3

JAAMA

1,2

62,0

8:03

15:27

15:42

17:38

6:19

19:25

2,5

1,2

PÄRNIKU

2,8

60,8

8:01

15:25

15:44

17:40

6:22

19:22

5,3

2,8

PÕRNA

2,8

58,0

7:58

15:23

15:47

17:43

6:24

19:20

8,1

2,8

KAASIKSAARE

2,8

55,2

7:55

15:20

15:50

17:45

6:27

19:17

10,9

2,8

VENEVERE

2,9

52,4

7:52

15:17

15:53

17:48

6:30

19:14

13,8

2,9

SIVI

1,4

49,5

7:49

15:14

15:56

17:51

6:31

19:12

15,2

1,4

ARUKSE

2,9

48,1

7:48

15:13

15:57

17:52

6:34

19:09

18,1

2,9

VASSIVERE

4,2

45,2

7:45

15:10

16:00

17:55

6:43

19:05

22,3

4,2

LAEKVERE

2,4

41,0

7:41

15:06

16:06

18:00

6:46

19:01

24,7

2,4

JOODIKU

2,3

38,6

7:37

15:02

16:09

18:03

6:49

18:58

27,0

2,3

PAASVERE

1,5

36,3

7:34

14:59

16:12

18:06

6:51

18:56

28,5

1,5

EDIVERE

2,9

34,8

7:32

14:57

16:14

18:08

6:55

18:54

31,4

2,9

MUUGA

1,6

31,9

7:29

14:54

16:17

18:11

6:57

18:52

33,0

1,6

METSAVAHI

2,8

30,3

7:27

14:52

16:19

18:13

7:01

18:49

35,8

2,8

SAARA

2,0

27,5

7:24

14:49

16:22

18:16

7:04

18:45

37,8

2,0

ROELA

0,9

25,5

7:21

14:46

16:25

18:19

7:06

18:43

38,7

0,9

UUSMÕISA

1,7

24,6

7:19

14:44

16:27

18:21

7:08

18:41

40,4

1,7

RISTIKÜLA

2,4

22,9

7:17

14:42

16:29

18:23

7:11

18:38

42,8

2,4

KULINA

2,2

20,5

7:14

14:39

16:32

18:26

7:13

18:36

45,0

2,2

KÜTI

2,2

18,3

7:12

14:37

16:34

18:28

7:15

18:34

47,2

2,2

VOORE

2,0

16,1

7:10

14:35

16:36

18:30

7:18

18:32

49,2

2,0

VIRU - JAAGUPI

1,2

14,1

7:07

14:32

16:39

18:33

7:20

18:30

50,4

1,2

KEHALA

2,0

12,9

7:05

14:30

16:41

18:35

7:22

18:28

52,4

2,0

KAKUMÄE

2,3

10,9

7:03

14:28

16:43

18:37

7:25

18:25

54,7

2,3

PAJUSTI

6,3

8,6

7:00

14:25

16:46

18:40

7:30

18:18

61,0

6,3

PALERMO

2,3

2,3

6:55

14:20

16:51

18:45

7:35

18:15

63,3

2,3

RAKVERE

0

0

6:50

14:15

16:56

18:50

MÄRKUSED :
1. Reisidel 1 ; 2; 3 ja 5 toimub liiklus esmaspäevast laupäevani
2. Reisidel 4 ja 6 toimub liiklus pühapäeval või järjestike riiklikepühade viimasel päeval
3. Reisid 4 ja 6 on käigus 01.09 kuni 31.05

Vinni Vallavalitsus võtab tööle Pajusti Klubi (Tartu mnt 11 Pajusti alevik)
juhataja vaba ametikoha täitmiseks.
Juhataja eeldatav tööle asumise aeg on 1. juuni 2017.
Esitatavad nõuded:
- varasem kultuuritöö- ja juhtimiskogemus,
- hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, loovus,
- koostöövõimelisus, organiseerimisvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus,
- arvutiga töötamise oskus,
- projektide kirjutamise oskus.
Kasuks tuleb:
- huvialaringide juhendamise oskus,
- juhilubade olemasolu,
- projektide kirjutamise kogemus.
CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, visioon Pajusti klubi tegevusest ja motivatsioonikiri,
avaldus saata 10. maiks 2017 e-posti aadressil mailto:vallavalitsus@vinnivald.ee
Info tel 325 8657, 5565 9396.
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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!

APRILL

T E A T E D
INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

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

60 Rein Muna

23. aprill

Muuga

65 Ljudmilla Larionov
Valdur Kesküll
Inge Kruus
Helle Kärk

10. aprill
11. aprill
16. aprill
25. aprill

Laekvere
Laekvere
Rohu
Laekvere

70 Endel Pärs

22. aprill

Muuga

81 Lea Kukner

30. aprill

Salutaguse

82 Elvi Siniorg
Helje Müürisepp
Saimi Uibo

7. aprill
15. aprill
29. aprill

Rahkla
Moora
Sirevere

85 Helga Kuusk

10. aprill

Laekvere

87 Laine Kruusoja

8. aprill

Paasvere

92 Helgi Kuusk
Selma-Johanna Oja
Ilse Mändmets

6. aprill
6. aprill
24. aprill

Laekvere
Venevere
Paasvere

70 Maie Rohtsalu

14. mai

Rohu

75 Aime Kaasik
Ants Lippasaar
Naima Leon

16. mai
17. mai
29. mai

Muuga
Laekvere
Paasvere

80 Arvi Aru
Maia Liivak

6. mai
21. mai

Rahkla
Salutaguse

81 Evi Kask
Õie Alliku

11. mai
13. mai

Venevere
Moora

84 Vilma Benga

16. mai

Muuga

85 Elvi Harjo

15. mai

Sirevere

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

86 Kalle Aru

16. mai

Rahkla

Info telefonil 5023148

88 Endel Väljaots

9. mai

Venevere

89 Olga Lepp

20. mai

Laekvere

90 Uno Kaja

18. mai

Rajaküla

93 Milda-Anette Tieck
Linda Õunapuu

25. mai
26. mai

Rajaküla
Venevere

Müüa Laekvere alevikus
3-toaline korralik korter.
Küsi lisa: 5353 7711

Müüa 2-toaline ahiküttega
korter Laekvere alevikus.
Info telefonil 5344 7291

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

Küttepuud Simunast.
Tel 515 7741

MAI

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376
Endel-Johannes Kasler sünnipäev oli 19. veebruaril, veebrurikuu lehes
oli perekonnanimi valesti kirja saanud.
Suured vabandused ajalehe kokkupanija poolt Endel-Johannes ees.
Palju õnne ja tervist Teile!

TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost
Ostame Toyota, Mercedes marki sõidukeid,
võib ka pakkuda muid marke sõidukeid.
Info 55678016 Etibar Sukjurov etibarkv@gmail.com
55590843

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

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

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
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/

Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma!
ROBIN KNJAZEV
sündis 06. aprill
ema Mari Knjazev, isa Oleg Knjazev

Rajaküla

MIRELL KANNA
sündis 22. aprill Laekvere
ema Hele-Riin Jürgenson, isa Reigo Kanna

MÄLESTAME
Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega.
Milvi Veeväli
Heino Altvälja
Silvia Värraval
Vello Preismann
Vaike Lehtmaa

12.04.1939 – 18.02.2017
14.06.1933 – 19.02.2017
03.07.1935 – 04.04.2017
19.10.1942 – 06.04.2017
11.05.1934 – 02.05.2017

Laekvere
Muuga
Muuga
Salutaguse
Ilistvere

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.

