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See on Laekvere vald
A.D. 2012
Laekvere 9. klass Tutipäeval. Foto: Arne Labe

Hea lugeja!
Taas on jõudnud lõpusirgele järjekordne õppeaasta Laekvere põhikoolis.
9.klass pingutab veel oma viimaseid
eksameid ja ootab võidukat lõpujoont.
Lõppev õppeaasta oli väga töine ja
pingeline, mis kurnas nii õpilasi kui
töötajaid. Tean, et nõnda pole see ainuüksi koolis. Mured ja rõõmud käivad
käsikäes kõikjal. Kuid ees on suvi koos
päikese ja kosutava puhkustega, et alustada sügisel koos koolitööd täis indu ja
optimismi.
Soovin kõikidele mõnusat ja päike-

selist suve ning peatset taaskohtumist
septembris.
Lugupidamisega
Arne Labe
Direktor

IV veerand Laekvere Põhikoolis
Õppeaasta viimane veerand oli tihe nii
õppetöös ja ka väljaspool seda.
SPORT
Õpilased osalesid rahvastepallivõistlustel, kus 4.-5. klassi tüdrukud
saavutasid 1. koha ja 6.-9. klassi tüdrukud 2. koha. Meie staadionil toimus
Simuna kihelkonna koolide spordipäev, kus meie õpilased saavutasid 7
esikohta, 11 teist ja 6 kolmandat kohta.
Tänan siinkohal veel tublisid kohtunikke. Tublid olid ka II-III klassi ujujad, kes
tõestasid oma ujumise oskuseid treene-

rile. Hooaja lõpetasid ka kossupoisid ja
vutisõbrad.
Suvi on aeg, mil saate kasutada oma
sportlikke oskusi igapäevases liikumises, et olla terved ja rõõmsad.
Ilusat suve
Õp. Iivi Maidla

KEVAD MUUGA KOOLIS
Muuga külas, mõisapargis suures,
seal on kinni minu juured.
Õpetajad ja mu armas koolimajakoolilapsel neid on vaja.

Õppetöö ja vaba aeg
Lapsed osalesid 3. klassi õpioskuste,
emakeele-, inimeseõpetuse olümpiaadidel ja loodusloopäeval. Väga tore ja
meeleolukas kihelkonnakoolide üritus
oli „Laulan oma laulu“ Laekveres.
5.-6. klass osales KEAT laagris, millele eelnes terve aasta jooksul loenguid ja
teadmiste kontroll.
Tähistasime emadepäeva, mille raames oli üles pandud koolis kirev ja väga
tore õpilastööde näitus.
Kõik klassid said käia õppeekskursioonil.
Õppeaasta lõppes koolilaagri ja matkapäevaga.
Laekvere Põhikoolis õppis 80 õpilaste, kellest 16 lõpetavad 9.klassi. Nende
pingutused alles käivad ja soovin nen-

Õnnelikud üheksandikud koos õpetajaga – Merili Kaja,
Dagmar Aasumets,
Carolyn Valliste,
õpetaja Pille Lumiste, Marek Kaja,
Deili Jaam,
Monica Kortin.
Foto: Jaana Hamer

dele tulemuslikkust. Enamus ülejäänud
klasside õpilasi sai koheselt väljateenitud suvepuhkusele, kuid oli ka neid, kes
peavad veel tööd tegema. Kooliaasta
lõpetasid kiituskirjaga Janne Niinesalu, Anette Klaasmägi, Elis Kruusimaa,
Martin Lepp, Sivone Vinkel, Relika Anier, Kai-Riin Kanarbik, Marian Eigi. Kokku oli nelja-viielisi õpilasi 25.

Siin ei ole pangaautomaati,
on vaid tiik ja palju maadki.
Siin on noori, on ainukene poodki,
miski pole linna moodi.
Jooksen välja, kooliuksest välja,
sest vahetunnil võib saada nalja.
Kellahelin kutsub mind taas tundi,
sealt saab tarkust, palju tarkust.

Ilusat suve
Rita Pärn
Õppealajuhataja kt.

See on on laulusalm, mis valmis kevadiseks kihelkonna koolide omaloomingu päevaks Laekveres.
Meid on 42 õpilast ja 13 õpetajat.
Kooliaasta lõppes hästi. Klassi lõpetasid väga edukalt Kristi Mandel, Marten
Lausvee, Egert Veskilt, Mia Proover,

A n d re s
T a m m ,
Kadri-Liis
Tamm, Sirelin Vestenberg.
Tublid olid Pärtel Oja, Sten Oliver
Tammsalu, Rein Väli 1. klassist, Melissa Proover, Merilin Veskilt ja Kadri Liis
Leichter 2. klassist, Reinis Aal ja LauraLiis Ojamets 3. klassist, Markus Müür
4. klassist, Agne Aasumets, Maris Kuhlbach, Kaupo Pikhof 5. klassist, Riho
Reimann ja Hanno Vahula 6. klassist,
Alex Aasumets, Madli Allikalt, Markus
Kuhlbach 7. klassist.
Aasta lõpus tegime kokkuvõtteid
oma tegemistest ka väljaspool kooli.
Kõik õpilased on esindanud oma võimete kohaselt kooli võistlustel, viktoriinides, olümpiaadidel ja konkurssidel.
Tublimatele jagus auhindu küllaga.
Kõige mitmekülgsemalt said auhindu

Hanno Vahula, Marten Lausvee, Alex
Aasumets, Markus Kuhlbach, Dagmar
Aasumets, Merili Kaja, Markus Müür,
Mia Proover. Nemad osalesid spordivõistlustel, viktoriinides, olümpiaadidel, luule ja muinasjutu kirjutamisel.
Olümpiaadidel oli kõige tublim
Egert Veskilt, kes saavutas bioloogiaolümpiaadil maakonnas 2. koha.
Soovin tänada kõiki õpetajaid ja
kooli töötajaid tõhusa koostöö eest ühise eesmärgi nimel.
Lastevanematele soovin ilusat suve
ja kohtumiseni sügisel!
Agnes Maasild
Muuga Põhikooli direktor
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Jalutuskäik Eduard Vilde
lapsepõlveradadel
Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva tähistamiseks ja oma kodukandi tutvustamiseks kutsusid Muuga raamatukogu
ja Muuga Põhikool Simuna kihelkonnakoolide õpilasi kevadisele jalutuskäigule Eduard Vilde lapsepõlveradadel.
Laekvere Põhikooli 5., 6. ja 8. klassi
õpilased võtsidki kooliaasta lõpus ette
rattamatka Muuka.
Rattad spordihoone juurde ära pargitud, alustasime jalutuskäiguga Muuga
raamatukogus, kus tutvusime lähemalt
kirjaniku elu ja loominguga nii näituse
„Tabamata Vilde” kui slaidiprogrammi
vahendusel.
Vilde teemalist anagrammi ära lahendades said õpilased esimese vihje
edasiliikumise kohta ja niimoodi vihjete abil liikudes suundusimegi kirjaniku
Muuga mõisa ümbruses veedetud lapsepõlveradadele.
Kuna lõpuklassil oli käimas eksam,
siis piilusime hästi tasa ka mõisa vestibüüli ja saali – eks Vildegi saanud omal

ajal mõisa imetlemas käia tasa ja vargsi
...
Õpilased, saanud aimu Eduard Vilde eluteest ja loomingust, jätkasid oma
matkateed koduvallaga tutvumiseks,
aga kõiki teisi Vilde ja mõisa huvilisi
ootame aga külastusmängu „Unustatud
mõisad” raames Muuka 13. ja 27. juunil, 11. ja 12. juulil ja 1. ja 15. augustil.
Maarika Lausvee
Muuga raamatukogu juhataja

Teas Ennoki 18. mälestusturniir
24. aprillil toimus 18. korda meie kunagise õpetaja Teas Ennoki mälestusturniir korvpallis.
Osalesid seekord ainult kolm kooli
Simuna, Sõmeru ja Muuga.
Tulemused: I koht Simuna, II koht
Sõmeru ja III koht Muuga.
Muuga võistkonnas olid Markus
Müür, Cris Siling-Siland, Riho Rei-

mann, Silver Tammsalu, Hanno Vahula, Alex Aasumets, Renee Reimann,
Marek Kaja.
Tänan sponsoreid: põllumajandusühistut, spordihoonet ja ka kooli, kes
auhinnad aitas muretseda.
Aivar Kondoja

HEATEGEVUSTUBA AVATUD
IGA KUU TEISEL JA VIIMASEL NELJAPÄEVAL
Asume aadressil Vassivere põik 4-14
Saad meid külastada kell 11.00 – 14.00
NB! HEATEGU HEATEO VASTU!
HEA INIMENE, kui sul on vähegi võimalust, siis saad
annetada raha Avinurme, Väike-Maarja ja Simuna
kogudustele, kelle kaudu meile sotsiaalabi saabub!
HEATEGU HEATOE VASTU!
Kogumiskast on avatud heategevustoa lahtioleku aegadel!
NB! Alati on võimalik ka teistel päevadel heategevustuba külastada,
selleks võta ühendust Elika (5165114) või Silviga (57450313).

Surnuaiapühale Simuna surnuaeda sõidab buss 23. juunil 2015 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 502 9941

Surnuaiapühad:

SIMUNA kalmistu kabelis

LILLEDE MÜÜK

• Rakke valla Ao kalmistul
20. juuni kell 14
• Simuna kalmistul
23. juuni kell 11
• Väike-Maarja vanal kalmistul
19. juuli kell 12

6. juuni – 23. juuni kell 9.00 – 18.00

Lasteaed ootab oma kollektiivi tööle 1. septembrist 2015 eripedagooglogopeedi.
Nõutav kvalifikatsioonile vastav, erialane magistrikraad. Vajalikud
dokumendid: avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 1. juuliks 2015 aadressil: Salutaguse
tee 6, Laekvere, Lääne-Virumaa.
Info: 53021722.

Juuni 2015.a.

VALLAVALITSUSE MATERJALID – 7. aprill, 23. aprill, 7. mai, 21. mai, 2. juuni
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus aprillis 16-le isikule kogusummas 1922,66
€ ning mais 16-le isikule kogusummas
2048,25 €;
• Määrati ravimitoetus 3-le isikule;
• Määrati prillide, tasulise ravi või
hooluse kulude katmiseks 2-le isikule;
• Määrati muu ühekordne toetus 10le perele;
• Garanteerida Virumaa Sport MTÜle kuutasu tasumine 85% ulatuses vastavalt esitatud arvetele õppeaasta lõpuni 20 õpilase eest;
• Lõpetati sotsiaalpinna kasutamise
leping 1 perega;
• Määrati tasuline koduteenus 1-le
isikule;
• Lõpetati hooldajatoetuse maksmine 1-le isikule;
• 1-le isikule keelduti sotsiaaltoetuse
eraldamisest.
Ehitus- ja planeerimisküsimused,
kasutusload
• Väljastati projekteerimistingimused K. Altpere´le elukoht Venevere
küla, Laekvere vald, Kõrgemäe maaüksusel Venevere külas Laekvere vallas
asuva puurkaevu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;
• Väljastati kirjalik nõusolek K. Altperele kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ja puurkaevu rekonstrueerimiseks
asukoha Kõrgemäe mü, asukohaga Venevere küla. Kirjalik nõusolek kaotab
kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud
kahe aasta jooksul kirjaliku nõusoleku
andmise päevast arvates;
• Väljastati ehitusluba AS Antaares`le
veetorustiku rekonstrueerimiseks asukohaga Rahkla küla. Ehitusluba kaotab
kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud
kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates;
• Väljastati kasutusluba Laekvere
Vallale veetorustiku, ehitisregistri koodiga 220721544, kasutamiseks asukohaga Rahkla küla.
Avalik kord, vallavara, hanked
• Reservfondist tehti järgmised eraldused: Laekvere Rahva Maja – ürituste
korraldamise kulu täienduseks 226,00
eurot (Laekvere valla osalus ANK-i
projektis „Kaduma läinud sõpruse
leidmine“) ning Laekvere Rahva Maja
– inventari soetamine kulude täienduseks 108,00 eurot (Laekvere valla osalus
ANK-i projektis „Üks – aga paljudele
meelepärane“) ning tegevustoetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale
252,00 eurot (Laekvere valla osalus kuludes);
• Kuulutati välja lihthange laenu võtmiseks summas 450 000,00 eurot;
• Korraldada riigihange: ”Laekvere
Külakeskuse katuse restaureerimine“;
• Anti nõusolek P. Freienthal´ile
laskepaiga rajamiseks Laekvere vallas
Luusika külas Vahevälja talu kinnistule;
• Lõpetati alates 01. maist 2015 üürileping M. Lepp`aga korteri kasutamiseks aadressil Juure, korter nr 2, Sirevere küla;
• Kinnitati alla lihthanke piirmäära jääva hanke “Laekvere vallamaja II
korruse koridori remonditööde teostamine“ hanketulemused. Tunnistati
Osaühing OTO EHITUS poolt hankemenetluses esitatud soodsam hinnapakkumus, summas 9868,62 eurot koos
käibemaksuga hanke tingimustele vastavaks ja edukaks;
• Võeti arvele Muuga külas asuv garaaž peremehetu ehitisena ligikaudse
ehitusaluse pinnaga 60 m2, hinnaga 300
eurot;
• Võõrandati otsustuskorras valla ülesannete täitmiseks mittevajalik
Laekvere vallale kuuluv elamu ehitus-

aluse pinnaga 58 m2 ja kuur ehitusaluse pinnaga 43 m2 asukohaga Tormi mü
Rahkla küla, Jaanika Konsale.

te plaanile piirneva Saueaugu innistu
omanikule OÜ-le Artiston Kinnisvara,
sihtotstarve elamumaa.

Laekvere Põhikooli arengukava
aastateks 2015-2017
• Esitada määruse eelnõu koos kooli
direktori poolt koostatud ja õppenõukogus kinnitatud kooli arengukavaga,
kinnitamiseks volikogule.

VOLIKOGU MATERJALID – 28. aprill, 19. mai
• Võeti vastu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord;
• Võeti vastu hoolekandeasutusse
suunamise tingimused ja kord;
• Otsustati tunnistada peremehetuks Laekvere vallas Muuga külas asuv
garaaž ligikaudse ehitusaluse pinnaga
60 m2. Ehitise viimane omanik teadmata. Vallavalitsusel: hinnata nimetatud
ehitis, võtta arvele ja määrata sellele
hooldaja; avaldada peremehetuks tunnistamise teade väljaandes „Ametlikud
Teadaanded”, ajalehtedes „Virumaa
Teataja” ja „Laekvere Valla Sõnumid”
ning Laekvere valla koduleheküljel internetis.
• Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse järgmised maaüksused:
1.1 Laekvere alevikus asuv Aianurga
maaüksus suurusega 3 127 m² (sihtotstarve on maatulundusmaa);
1.2 Laekvere alevikus asuv Kaupmehe maaüksus suurusega 2,06 ha (sihtotstarve on sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa);
1.3 Laekvere alevikus asuv Köögivilja
maaüksus suurusega 2,70 ha (sihtotstarve on maatulundusmaa);
1.4 Laekvere alevikus asuv Pargivälja
maaüksus suurusega 3 983 m² (sihtotstarve on sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa
• Kinnitati rahvakohtunikukandidaatideks Anu Alliksoo ja Karin Tampere;
• Otsustati võtta KIK-i laenu ennetähtaegseks tasumiseks ja Laekvere
valla 2015. aasta investeeringute, Laekvere Külakeskuse katuse vahetus ja
sotsiaalkorteri Vassivere põik 4-13 remont, finantseerimiseks laenu 450 000
(nelisada viiskümmend tuhat) eurot,
tagasimaksu tähtajaga 10 aastat. Lubada Laekvere Vallavalitsusel korraldada
laenu võtmiseks riigihange;
• Anti luba Laekvere Vallavalitsusel
korraldada riigihange „Laekvere Külakeskuse katuse restaureerimine“.

Laekvere valla põhimäärus
• Esitada volikogu ajutise komisjoni
poolt välja töötatud volikogu määruse
projekt „Laekvere valla põhimäärus“
volikogule tutvumiseks ja edasiseks
menetlemiseks.
Laekvere valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• Esitada Laekvere valla 2014. aasta
majandusaasta aruanne volikogule kinnitamiseks.
Hajaasustuse programm
• Muudeti Laekvere Vallavalitsuse
12.03.2015 korralduse nr 34 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni
moodustamine“ alapunkti 1.2 ja sõnastati see järgmiselt: liikmed: Andrus Läll,
Silvi Sirelpuu, Irina Kuhlbach, Karin
Tampere;
Rahuldada 2015. aasta hajaasusutuse programmi taotletud toetussumma täismahus järgmistele taotlejatele:
Degrid Pudel, Lelja Maas, Elmer Kase,
Elle Kask, Aina Matsi, Väino Ruubel ja
Argo Pärn. Rahuldada osaliselt Harry
Poolma taotlus.
Jätta rahaliste vahendite puudumise tõttu rahuldamata järgmised 2015.
aasta hajaasustuse programmi esitatud
taotlused: Lea Külmallik, Erki Põldoja, Risto Pikhof, Kersti Altpere, Juhan
Tamm ja Alvi-Julide Veskilt.
Jäätmemajandus
• Lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks üks isik aadressil Salutaguse tee 3-4, Laekvere alevik.
Maaküsimused
• Tehti Laekvere Vallavalitsuse 12.
märtsi 2015 korralduses nr 38 ”Maa ostueesõigusega erastamine“ järgmised
muudatused: punktis 1 pindala 10,14
ha, asendada see arvuga 10,15 ha ja
punktis 4 muu maa pindala 0,25 ha,
asendada see arvuga 0,26 ha;
• Nõustuti 6 242 m² suuruste Valeliku
tee 2 katastriüksuse, asukohaga Muuga
küla, Laekvere vald ostueesõigusega
erastamisega vastavalt katastriüksuse
plaanile hoonete omanikule Osaühingule Muuga PM;
• Taotleti A. Suurväli’le kuuluva Torni kinnistu (asukoht Rahkla küla) koormamist isikliku kasutusõigusega Laekvere Vallavalitsuse, edaspidi nimetatud
ka tehnorajatise omanik kasuks;
• Määrati riigi omandisse jäävale
Arukse külas asuvale Ojaste maaüksusele sihtotstarve maatulundusmaa;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Rohu küla, jagamisega kaheks
eraldi maaomandiks alljärgnevalt: uue
nimega Seedri, sihtotstarve maatulundusmaa ja nimega Nulu, sihtotstarve
maatulundusmaa;
• Nõustuti 17 759 m2 suuruste Valeliku tee 1 katastriüksuse, asukohaga
Muuga küla, ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile
hoonete omanikule OÜ-le Muuga PM,
sihtotstarve tootmismaa;
• Kinnitati M. Pärsile Paasvere külas
erastatava 4,13 ha suuruse katastriüksuse nimeks Sinitiiva;
• Nõustuti 2 457 m2 suuruse Maasika katastriüksuse, asukoht Rahkla küla,
erastamisega vastavalt katastriüksus-

Info
28. aprilli volikogus
• Väike-Maarja vallavanem Indrek
Kesküla rääkis Väike-Maarjasse plaanitavast terviskeskuse loomisest. Andis
ülevaate, mis teenuseid hakkaks uus
tervisekeskus osutama.
• Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo andis ülevaate õigulikust olukorrast 2013-2014. aastal Laekvere vallas.
Kogukonna probleemkohtadeks on
varavastased ja isikuvastased kuriteod.
Liiklusalaselt on jätkuvalt kõige rohkem
piirkiiruse rikkumisi.
• Eerik Lumiste rääkis 24. aprillil toimunud VIROL-i istungist, kus oli tutvustatud uut tööhõivereformi. Teemaks
veel ühisürituste jaoks raha jagamine,
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse uuest
piirkonna konkurentsivõime tööhõive
projektist.
• Aarne Laas rääkis piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Laekvere valla projektid jäid 13.
positsioonile ja on vähe tõenäoline, et
rahastuse saab.
19. mai volikogus
• Pandivere Arendus- ja Inkubatsioonikeskuse juhataja Aivar Niinemägi
tutvustas uut PAIK-i arengustrateegiat
aastateks 2014-2020 ning rääkis lühidalt ka eelmise LEADER-projekti raames saadud toetustest ja läbi viidud
lõpetatud projektidest.

Juuni 2015.a.

24 (170) – Laekvere Valla Sõnumid

3

Tagant järele tarkus ei aita ehk valla päevad on läbi!
Kes maikuu lõpus toimunud neli päeva
kestvatele XIV Laekvere valla päevadele
ei jõudnud, on ise süüdi! Tegevust jagus
igale eale ja maitsele ja seekord ei saa
kurta ka publiku nappuse üle. Vallapäevad läksid korda!
29. mail otsustasin teha isetegevuslaste väljasõidu kontsertide näol küladesse. Mu mõte ei leidnud just heakskiitu: arvati, et kes teid ikka vaatama
tuleb. Aga kõik kujunes väga toredaks.
Vallavanem avas valla päevad Rahva
Maja ees ja andis kaasa laterna tulega
igasse külla. Ikka et elu külades ei hääbuks. Laterna pidi edasi andma üks isetegevuslane, kes sellest külast pärit.

Esimene kontsert toimus Rohu külas. Oli teada, et meid seal oodatakse,
sellest anti teada küla esindaja poolt
juba eelnevalt. Ja tõesti – esinemispaik
oli kaunistatud õhupallidega, ootamas
vaasis lilled. Nii hea tunne oli! Ja kui üle
kolmekümne inimese väikeses külas
kontserti naudib, on väga tore. Kaasa
saime tänusõnad ja ilusad lilled. Aitäh
Rohu küla inimestele, tuleme teie juurde tagasi, kui aga soovite.

Paasveres oli natukene tagasihoidlikum vastuvõtt. Polnud küla esindajat,
kes külamaja lahti teeks, vaid mõned
huvilised istusid paneelmaja ääres pingil. Lõpuks saime ka külavanema kätte,
kes lokkide lehvides kiiresti tuli ja kontsert võis alata. Ja selle aja peale jõudis
publikki majadest kohale. Lõpp hea,
kõik hea!

Veneveres ootas meid Kaarel ja
meie vallast sirgunud näitleja Jaanus
Tepomees ning veel üksikud huvilised.
Seadsime jälle pilli mänguvalmis ja
alustasime. Ja ennäe, majadest hakkas
inimesi tulema. Oma paarikümne inimese jõudis kontserti nautida, ka vallavolikogu esimees. Aitäh Venevere!

Tervitan kõiki päikeseloojangu kontserdil. Publik on üllatav – Laekvere kool
on oma ööürituse lapsed otsustanud
tuua kontserdile. Koos õpetajate ja direktoriga naudivad nad kontserti. Aitäh
koolipere!
Õhtuhämaruses siirduvad tublid isetegevuslased Rahva majja teed jooma
ja päeva üle arutlema, sest ees ootab
uus päev. Maratonkontserdil osalesid:
Muuga segarühm ja seenioritantsijad
Ellu Leichteri juhendamisel, noored
kõhutantsijad Epp Kaljose juhendamisel, memmede kantritantsurühm Jaanika Leetbergi juhendamisel ja hobytantsijad Õilme Lainesaare juhendamisel.
Suur tänu Kõigile.
Maikuu viimane laupäev on alati olnud Muuga Mõisapäev. Seekord
siis XVI. Püüdsin esinejaid valida igale
maitsele ja eale. Trikimees Meelis Kubo
oli Muuga mõisa saali meelitanud nii
noori kui vanu.
Lõõtsavägilased panid jala tatsuma
küll igaühel ja lisapala soovid ei vaibunud. Vahepeal jõudis vallavanem kätte anda ka sünnimedalid ja tervitada

Ansambel „Soov“ astus publiku ette
täpselt kell 18.00. Sikid mehed ja seksikas daam nii võib neid iseloomustada.
Kontsert oli suurepärane. Meie hobytantsijatel oli suur au tantsida minu
loodud tantsu „Saatus“ artistide laulu
saate. Mõlemad pooled jäid rahule.
Tantsuõhtuks seadis end valmis Tarmo
Alavere ehk ansambel „Taas“. Tarmo
oli ka kogu päeva helindaja, suur tänu
talle! Oh üllatust, tantsupõrand täituski
tantsijatega. Isegi noored olid tulnud
õhtut nautima ja elasid esinejatele kaasa. Tantsu vaheaegadel esinesid memmede tantsurühmad ja meie noored
kõhutantsijad. Külalisena ka Avinurme
kõhutantsija Heli. Aitäh kõigile!
Pühapäev algas pisut pilves ilmaga,
ent siiski seadsid eakad tervisesportlased end teele, et läbida Laekvere–Moora
uus kergliiklustee. Matka juhiks oli Iivi
Maidla. Retke tegi kaasa ka vallavanem.
Pärast retke joodi teed ja söödi kringlit
ning nauditi šarmantse harrastusnäitleja ja laulja Liivi Paal´i esinemist, kes
oli koos abikaasaga tulnud meile külla
Tartust. Hea tuju lõpetas päeva.

01. juuni on lastekaitsepäev. Et sel
aastal langes see esmaspäevale, otsustasime lasteaiaga „Rüblik“ teha
koostööd selle korraldamisel. Viimasel hetkel liitusid meiega ka Laekvere
kooli 1. ja 2. klass. Mõned aastad tagasi
korraldasime põnnide paraadi. Sellel
aastal otsustasin seda jälle teha. Seekord siis paraadi eestvedajaks tuntud
klounipaar Piip ja Tuut. Üle viiekümne
lapse kogunes Rahva Maja juurde, et
ilusast päevast osa saada. Meid saatis
parki politseiauto, paraadil oli ka vallavanem. Pargis andsid etenduse „Piip ja
Tuut kontserdil“, meie külalised-näitlejad Haide Männamäe ja Toomas Tross.
Laste silmadest ma lugesin, et üritus
meeldis neile väga. Pärast klounidega
hüvastijättu jätkasime me veel ühise
väikese piknikuga seni, kuni vallavanem vallapäevad lõpetatuks kuulutas.
koolilõpetajaid, keda seekord oli tõesti
vähevõitu – 15 kutsutust jõudis kohale
vaid 6.

Ka Muugas oli kõik valmis. Inimesed
trepil ootamas, eesotsas meie armsa
Ilmaga. Kontsert võis alata. Vahepeal
ähvardanud äikesepilved sai minema
tantsitud. Kohale jõudis ka Virumaa
Teataja ajakirjanik Eva Klaas, kes lausa
jalgsi, seljakott seljas teeristilt Muuka
sammus. Muugast lahkusime taas hea
tuju ja kommikarbiga. Kaasas ka ajakirjanik!

Viimane kontsert Laekveres. Muretsesin väga oma eakate tantsijate pärast-sellist maratoni teha pole kerge. Ja
oh häda, kõhutantsuneiul Keithil said
sussi tallad puruks tantsitud. Veneveres tantsis vaene laps lausa palja jalu,
sest kingad jäid Laekverre. Aga kõigil
on tuju hea ja Laekveres ootamas suur
seltskond.

Sellised saidki siis seekordsed valla
päevad. Ja seekord ei olnud ma üldse
väsinud – sest mul oli nii palju toredaid
abilisi ja koostööpartnereid. Tänan südamest kõiki ja kuigi ma olen kaua kultuuritööd teinud jõudsin ma alles nüüd
tõdemuseni, et kõik laabub ainult siis
hästi kui tehakse koostööd.
Ilusat suve kõigile ja kohtume ikka
jälle Rahva Majas.
Õilme Lainesaar
Fotod: Margus Sarnet

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Laekvere Vallavolikogu 09. juuni 2015 määrus nr 7
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 sotsiaalhoolekande seaduse
§ 22² lõigete 5 ja 6 alusel.
§ 1 Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse
arvestamise ja määramise aluseks olevad jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude (edaspidi
alalised kulud) piirmäärad Laekvere vallas.
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus
(1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse järgmised
jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
1) korteriüür;
2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
kaugküttega eluruumi puhul;
5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) eluruumi puhul;
6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
8) majapidamisgaasi maksumus;
9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile;
11) olmejäätmete veotasu.
(2) Alaliste kuludena normpinna ulatuses võetakse
toimetulekutoetuse määramisel arvesse ainult neid kuluartikleid, mille kohta esitatakse kuludokumendid.
(3) Alalise eluruumi normpinnaks loetakse 18 m²
üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna
kohta. Kui eluruumi tubade arv vastab pereliikmete arvule,
kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks
üldpind. Kui üldpind on normpinnast väiksem, võetakse
aluseks tegelik pind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse kahetoalise eluruumi puhul üldpind ja
suurema tubade arvu puhul mitte rohkem kui 51 m2.
§ 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) korteriüür – kuni 1,50 eurot eluruumi normpinna
1 m² kohta kuus;
(2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga
seotud kulu - kuni 1 eurot eluruumi normpinna 1 m²
kohta kuus;
(3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu
tagasimakse - kuni 1 eurot eluruumi normpinna 1 m²
kohta kuus;
(4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus kaugküttega eluruumi puhul - kuni 3
eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus kütteperioodil
(kütteperiood 01.09-31.05);
(5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) eluruumi puhul - kuni 2,50 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood 01.09-31.05). Juhul kui kuludokumendil kajastub
taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse
see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud
summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi
esitamiseni;
(6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta
kuus ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
(7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15
eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
(8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 9 eurot
üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel
kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue
kuludokumendi esitamiseni;
(9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks
on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,20 eurot
1m² kohta kuus;
(10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud
kasutatavale eluruumile – kuni 0,20 eurot 1m² kohta
kuus;
(11) olmejäätmete veotasu – kuni 2 eurot ühe pereliikme kohta kuus.
(12) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub
teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete
ja maksekviitungite alusel.
(13) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel
jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse
vahenditest.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Laekvere Vallavolikogu
18.12.2012 määrus nr 46 “Eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtestamine”.
(2) Määrust rakendatakse 01. juunist 2015.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Eerik Lumiste, vallavolikogu esimees
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Simuna Naisteklubi lõpetas
keskpäevakohviku hooaja
Simuna Naisteklubi on korraldanud
juba mitmendat hooaega järjest Simuna rahvamajas umbes kord kuus mingi
tähtpäevaga seoses pühapäeviti keskpäevakohvikuid. Kohvikud on osutunud üsna populaarseteks nii kohaliku
rahva kui ka naabervaldade inimeste
hulgas.
Lisaks kohvile ja kohvikõrvasele pakuvad keskpäevakohvikud ka vaimutoitu.
Kohvikusse kutsutud külalised on
viinud meid rändama mööda laia
maailma. Oleme kuulanud muljeid ja
vaadanud pilte – filme Handi küladest,
põhjapõdrakasvatajatest tundras, Marokost, Islandilt ja mujalt.

Emadepäeva eelsel laupäeval kuulutasime välja selle hooaja viimase
keskpäevakohviku, kus astusid üles
oma imekaunite lauludega Laekverest
pärit noored Liisa Uukkivi ja Richard
Sepajõe. Liisa ja Richard said hiljuti
laiemalt tuntuks tänu Superstaari saatele. Reisimuljeid oma palverännakust
Hispaanias Santiago de Compostelasse
jagas Laekvere juurtega Virumaa praost
Tauno Toompuu.
Rõõmsate ja huvitavate taaskohtumisteni sügisel.
Simuna naisteklubi nimel
Kaja Põldmaa

Juuni 2015.a.

Rahvaõpistu 15. hooaeg lõppes
ekskursiooniga Jõgevamaale
Rahvaõpistu 15. hooaeg möödus väga edukalt: meeli ja
mõtteid ergutasid erinevad
toiduretseptid ja käsitöönipid.
Seekordse lõpusõidu otsustasime teha Jõgevamaale: Luua
Puukool – arboreetumi, Palamuse Kihelkonnamuuseumi ja
Jääaja Keskusesse Äksis.
Tore, et meiega liitus ka osa
lasteaia kollektiivist, nii et 36
reisihimulist pole üldse paha.
16. mai hommik on jahe
ja kastene kui jõuame Luuale. Enamik inimesi on tulnud
üsna kerges riides ja suvekingadega (ma ise ka, seepärast
on selge, et meie olemine metsakoolis just kõige meeldivam
ei ole). Meid võtab vastu metsakooli aednik ja „naabrimees“,
kelle käest saame esimesed
teadmised taime ja lillesortidest. Kohe saabud ka giid Ivari
Kandima ja retk aeda võib alata. Ivari räägib igast puust nii
huvitavalt ja, et ununevad ära
märjad varbad ja natuke jahe
olek. Siinse aia läbikäimiseks
peaks olema varutud aega poole päeva jagu, meid aga oodatakse juba kell
11.00 Palamusel. Seepärast jääb hulga
avastamisrõõmu veel edaspidiseks.

taja Janek Varblas´e kehastuses. Vanaaja koolitunnis saame
teadmisi laulmises, rehkendamises ja maateaduses. Kaasa
ka koolitunnistused!
Siirdume edasi Äksi, kus
meid esmalt ootab lõunasöök,
sest „kered on üsna heledad“.
Seejärel aga kõik see mees Jääajakeskust uudistama. Ootused
sellele olid suured – paljud just
sellepärast meiega liitusidki.
Ja usun, et lootused ei petnud
meid. Kolm korrust huvitavat
loodust ja ajalugu oli pandud
kaasaja võtmesse ja võimalustesse. Oli tõesti huvitav!
Tagasiteel nautisime Jõgevamaa alles puhkevat kevadist
loodust ja seekord olime üsna
varajasel laupäevaõhtul tagasi.
Kes soovis, jõudis veel saunamõnusid nautida.
Tänan kõiki osavõtjaid toreda päeva eest ja muidugi Adraku Bussifirmat, kes meid alati
soodsalt ja kenasti sõidutab.
Kohtumiseni sügisel uute
mõtete ja tegemistega.
Järgmine peatus Palamuse – võtab
meid vastu väga korras alevi ja pisut
soojema ilmaga. Ja koolituppa kutsub
õpetaja Laur isiklikult, muuseumitöö-

Õilme Lainesaar
Rahvaõpistu projektijuht
Fotod: Margus Sarnet

Pildikesi lasteaiast
Kohvikulised

28. mail oli „Mõmmikud“ rühmas lutipidu,
29. mail lõpupidu. Foto: Terje Arro

Tähed on selged ja lugemine läheb ladusalt.
Lõpupeol olid peojuhid: Moona ja Kati.

Liisa ja Richard

Tüdrukud esitamas „Lillede tantsu“.

Tauno Toompuu muljeid rääkimas.
Fotod: Silvi Sirelpuu

Sel aastal lõpetas lasteaia 35. lennu 11 last, 6 tüdrukut ja
5 poissi:
Ants Braust, Siret Pudel, Liisa Teidla, Mikk Habakuk, Tauri
Siniorg, Moona Proover, Emma Loviise Soon, Aksel Porroson,
Karmen Pikhoff, Kati Pärn ja Ranel Liidaru.
Tarkust jagasid lastele õpetaja Ly Kull ja õpetaja Eda Nõlve.
Aitäh õpetajatele suure töö eest!

Tänan kõiki lasteaia töötajaid, lapsevanemaid õppeaasta
kordamineku eest ning soovin kõigile päikselist suve!
Armsad lõpetajad, lasteaed soovib teile rõõmsat kooliaega!
Lasteaia direktor
Terje Arro
Fotod: Raivo Saare

Juuni 2015.a.
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13. Laekvere – Simuna Rahvajooks
Soojal kuid väga tuulisel pühapäeval, 7.
juunil osales rahvajooksul 98 jooksjat
pluss kepikõndijad.

Pjedestaalil. Foto: Rivo Pajur

Rohu V külapäev 26. juulil
Rohu pargis

Õnnelik rattavõitja Raivo Pruul. Foto: Rivo Pajur

Traditsioonilise Rohu külapäeva raames pööratakse seekord tähelepanu
kogukonna ajaloopärandi säilitamisele
ja tutvustamisele. Üritusel esitletakse
vanimate külaelanike intervjuudel põhinevat videofilmi, mis tutvustab Rohu
küla ajalugu. Muusika-aastale kohaselt
toimub külapäeval ka rahvapillide ja
pärimusmuusika tutvustamine, lastele
mõeldud õpitoas on võimalus valmistada roopille ja ise muusikat teha.
Lähem info ürituse kohta ilmub
Laekvere valla kodulehel, jälgi reklaami!

Registreerimine jooksule. Foto: Rivo Pajur

Kevadtalgud Rohu pargis, mai 2015.
Foto: Külli Seppa
Laine Paulus ja Külli Seppa

KOSSUÄSS 2015
Võistlus toimus 30. mail 2015 Muuga
palliväljakul.
Osales 4 noormeeste võistkonda ja 2
meeste võistkonda.
Kuna kohal oli vaid 2 meeste võistkonda, ei piirdutud ühe mänguga vaid
otsustati mängida kahe võiduni. Võistkonnad olid võrdsed vastased ja peale
kaht mängu oli seis 1:1. Otsustas vii-

Start. Foto: Rivo Pajur

Pjedestaalil. Foto: Rivo Pajur

mane, kolmas mäng. Kolmas mäng oli
väga tasavägine, kord oli üks ees, siis
teine. Enne lõppu üritas Rakke/Venevere 7:11 kaotusseisust kaugviskega
välja tulla. See ei õnnestunud ja Oliver
tegi viimase sekundi kaugviskega ilusa
punkti kogu kohtumisele.
Vaimar Abel

Pjedestaalil. Foto: Rivo Pajur

Võitjad:
Oliver Sibolt
Indrek Saar
Taivo Hiielaid

Martin Õunapuu
Raigo Birnbaum
Mikk Altermann
Kardo Smoljar

Poiste võidukad meeskonnad:
Tiit Beljaev
Virmo Tammemägi
Erkki Sillamaa
Andreas Alberg
Holger Toots
Virko Tammemägi

Reno Kiisküla
Hanno Vahula
Markus Müür
Alex Aasumets
Marten Lausvee
Fotod: Vaimar Abel
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Elukutse terveks eluks!
Kas tunned, et tahaksid oma ellu põnevust ja õppida midagi uut? Kas tahaksid teha tööd, mis aitaks Eestimaa
elukeskkonna turvalisemaks muuta?
Kui jah, siis ootame Sind kandideerima Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžisse.
Pakume Sulle:
• võimalust omandada politseiniku või piirivalvuri huvitav ja väärikas elukutse
• tasuta õpet, toitlustust, majutust, vormiriietust ja väga häid sportimisvõimalusi
• võimalust saada õppimise ajal selgeks autojuhtimine ja saada tasuta juhiload
• kogu õpiaja vältel põhistipendiumit ja võimalust saada ka lisastipendiumi
• pärast kooli lõpetamist kindlat töökohta
Politsei või piirivalve eriala kutseõpe kestab ainult 1,5 aastat! Edaspidi on võimalik täiendada oma teadmisi kaugõppes ja omandada kõrgharidus. Kui soovid aga põhjalikemaid teadmisi, siis asu õppima politseiteenistuse eriala rakenduskõrgharidusõppesse, mis kestab kolm aastat.
Loe vastuvõtutingimuste kohta lähemalt Sisekaitseakadeemia kodulehelt: www.sisekaitse.ee.
Õppida ei ole kunagi hilja ja seega ootab Sisekaitseakadeemia igas vanuses huvilisi!
Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse toimub 25. juunist kuni 2. juulini 2015.

Jaanituli
Siberi lehise voodrilaud,
profiil UYL hinnaga
alates 10€/m2+km. Lisaks
lehisest terrassilauad,
katuselauad, aialipid.
Tel. 59192469
www.wellmax.ee

Paasveres

23. juunil kell 19.00
Jaaniussi pargis
Köievedu, sangpommi
rebimine meestele ja
tugevamale soole.
Lastele sportmängud.
Auhinnad!
Kauplus Aldar
Tantsuks ans. VISITOR
Silmailu pakuvad tantsijad
Toredat jaaniõhtut kõigile!!!

19. juunil kell 20.00

Laekvere pargis

JAANIPIDU
Lastele ja täiskasvanutele
mängud ja jõukatsumised.
Kell 21.00 Kontsert.
Tantsumuusikat teeb ANE`

Juuni 2015.a.
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AUS TEHING.
ÕIGLANE HIND.
KOHENE TASUMINE.
Maapartner OÜ tegeleb metsa ja maa ostu-müügi, hooldamise, järelevalve, taastamise ja hindamisega. Pakume ausat ja professionaalset
koostööd, tasuvat hinda, korrektset kliendi huvidega arvestavat lepingut ja kiireid arveldusi.
Ostame:
- Metsakinnistud
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Raieõigus
- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud

Telli Eesti lipud,
mastivimplid ja lipumastid
E-poest: www.lipuvabrik.ee
Balti Puurkaev OÜ teenusteks on
puurkaevude, maaküttekaevude
puurimine, projekteerimine, vee- ja
kanalisatsooni tööd. Septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
Ettevõte tegutseb aastast 2008.

- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Omame raiebrigaadi
- Koostame metsamajanduskavasid

Ostame hakkpuidu toormaterjali!
Metsamaa hinnad: 500-15000 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-5000 eur/ha
Maapartner OÜ
telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee
www.maapartner.ee

Koduleht: www.baltipuurkaev.ee
e-post: info@baltipuurkaev.ee,
tel. 5217415
2015 aastal on võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida kohalikust vallast.

Kaotatud laste jalgratas 06.06.2015 õhtul Sire-

vere-Kissa-Rohu teelõigul.
Ausal leidjal palume helistada 55540661 Elmar või
58041413 Degrid.
Meie laps on väga kurb,
et ratas kadunud.

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee
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24 (170) – Laekvere Valla Sõnumid

TEENUS

* Ohtlike puude likvideerimine;
* Küttepuude lõikus, lõhkumine (halumasinaga) ja ladumine;
* Müüa kuivi ja lõhutuid küttepuid.
Kontakt: tel 55 49113 Margo
..........................................................
M.R.A. Grupp OÜ teostab ehitustöid
ja võtab põllumaad rendile.
Info tel. 5668 4208 või
mragrupp@hot.ee.
..........................................................
INVATRANSPORDITEENUS
OÜ-lt Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või
rein.sula@mail.ee
..........................................................
Värvime Teie majad, aiad, suvilad jne.
Lisainfo telefonil 5682 8612, Tarmo
..........................................................
Küttepuude saagimine ja lõhkumine

Teostan
küttekollete
hooldust.
Kontakt 5695 5596,
Peep Olvi

halumasinaga. Puid saab lõigata 30 - 60
cm pikkusteks. Info telefonil 528 4160.

MÜÜK

Müüa 4-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus.
Info telefonil 5801 9631.
..........................................................
Müüa küttepuid (kask, lepp).
Koormad laotud, transport tasuta.
Info tel. 518 2665, Veiko
..........................................................
Müüa lõhutud küttepuid, hinnad soodsad. Info telefonil 5554 6093.
..........................................................
Müüa küttepuud (30, 40, 50 cm),
samas müüa ka pikki 3m puid (sega)
Laekverest. Info telefonil 502 3148.
..........................................................
Küttepuud Simunast!
Info telefonil 515 7741.
..........................................................

Juuni 2015.a.
Müüa väga heas korras taimekaitseprits HARDI 600 l (uus pump).
Hind 800 €. Tel. 5098317.

TEATED

Seoses puhkuste perioodiga on
LAEKVERE VALLAVALITSUS avatud
01.06 – 31.08
E – N 8.00 – 16.30
R 8.00 – 15.00
Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast!
..........................................................
APTEEK on juhataja puhkuse ajal
SULETUD 13.07 – 26.07 ja 10.08. –
24.08.
Lähimad apteegid asuvad Avinurmes, Väike-Maarjas.
..........................................................
Muuga SPORDIHOONE ja RAAMATUKOGU on kollektiivpuhkusel 22.
juuni – 30. juuni.

Fekaaliveo teenus
E–R 09.00–16.30
Väljaspool tööaega väljasõit
kokkuleppel.
Ettetellimine
telefonil 503 0311.
Hind 40 €.

Hinnad soodsad.
Soovikorral
võtke ühendust!

tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on
võimalik osta
ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098
või
liivamaardla@gmail.com

MAI
60
65
75
81
82
83
84
86
87
88
91

60
75

Erinevad mudelid.

Ehitusliiva müük,
täiteliiva ja
kruusa müük

Midagi tõeliselt ilusat, head!
Midagi kaunist, mis hingele jääb!
Midagi lihtsat, mis meelest ei läe!
Õnne, õnne soovime Teil!

Heljo Roosimägi
Aime Sklave
Heino Lehtmets
Eha Lehtmets
Vaike Lehtmaa
Vilma Benga
Elvi Harjo
Silvi Kasak
Kalle Aru
Endel Väljaots
Olga Lepp
Uno Kaja
Milda-Anette Tieck
Linda Õunapuu

4. mai
17. mai
2. mai
8. mai
11. mai
16. mai
15. mai
16. mai
16. mai
9. mai
20. mai
18. mai
25. mai
26. mai

Vassivere
Laekvere
Rohu
Moora
Ilistvere
Muuga
Sirevere
Rohu
Rahkla
Venevere
Laekvere
Rajaküla
Rajaküla
Venevere

14. juuni
20. juuni
26. juuni
1. juuni
26. juuni
29. juuni
14. juuni
2. juuni
14. juuni
5. juuni

Muuga
Laekvere
Venevere
Moora
Laekvere
Muuga
Muuga
Moora
Sirevere
Moora

JUUNI

Müüa uued ja vastupidavad söegrillid paksust metallist.

Veskimäe Liivamaardla
karjäär asub
Laekvere vallas
Padu külas.

ÕNNITLEME!

80
81
82
85
88
89

Jüri Kitshard
Õie Reinholdy
Kalju Valgepea
Paulina Lääne
Arvi Ruuven
Helvi Höövelsoo
Heino Altvälja
Linda Laur
Valve Põldmaa
Lembit Uibo

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Asume Simunas,
telefon 514 0945

Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

Kuldleeri õnnistamine toimub 9. augustil EELK Simuna kirikus
kell 10.00 ja EELK Väike-Maarja kirikus kell 12.00.
Kuldleeri õnnistamisele
saavad tulla 1965. aastal ja
varem leeris käinud.
Osavõtusoovist teatada
e-mail: enn.salveste@eelk.
ee või tel. 53453967.

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest …

KEVIN BUHT,

sündis 8. aprill, Paasvere
ema Maarja Kravinski, isa Tairo Buht

Enn Salveste
EELK Simuna koguduse
õpetaja ja EELK V-Maarja
koguduse hooldaja õpetaja.

TÄNUAVALDUS

Rohu külarahvas tänab kõiki tantsijaid, kes 29. mail Rohu
pargis ilusate etteastetega meid rõõmustasid!
Rohu külarahva nimel, Degrid

Simuna koguduses

MUUGA RAAMATUKOGU
on puhkuse ajal
22. juunist 28. juulini
avatud KOLMAPÄEVITI
10.00 – 17.00

LAEKVERE RAAMATUKOGU
on 15. juulist 24. augustini
avatud ainult igal
TEISIPÄEVAL ja REEDEL
9.00 – 16.00

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/

jumalateenistused pühapäeviti kell 10.00.
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
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15,
pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

MÄLESTAME
Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab...
Aliide Leoma
Tõnu Olvi
Ants Lauringson
Maire Kalaus
Milvi Eimla

22.10.1918 – 13.04.2015
04.09.1959 – 29.04.2015
01.07.1942 – 03.05.2015
25.08.1956 – 07.05.2015
17.09.1952 – 30.05.2015

Venevere
Arukse
Kaasiksaare
Venevere
Arukse

