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Eesti Kaitseväe õppus
1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse motorännaku väljaõppe
läbiviimine toimub Väike-Maarja,
Laekvere, Rakvere, Kadrina, Rägavere ja Vinni valla territooriumil
30.11.2015 kuni 03.12. 2015.
Üksus harjutab maastikul erinevaid liikumismeetodeid ja marsruudiplaneerimise
põhitõdesid,
milleks kasutatakse madalama
liikluskoormusega teid mitme valla
territooriumil. Üksusel on kaasas
käsitulirelvad, mida võidakse stsenaariumist lähtuvalt ka väiksematel

teedel kasutada.
Liigeldakse 20 maasturi, 2 veoauto ja 2 soomukiga ning isikkooseisus on kuni 80 inimesest.
Harjutuse kontaktisikuks on
nooremleitnant
Indrek
Kaik,
53029481, indrek.kaik@mil.ee.
Mati Tikerpuu
Kolonelleitnant
1. jalaväebrigaadi staabi ülem
1. jalaväebrigaadi ülema ülesannetes

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Laekveres saab sularaha Aldar Marketist
Alates 01. novembrist 2015 pangabuss enam Laekveres ei peatu – nüüd
saab sularaha kätte Aldar Marketist,
mis asub aadressil Kesk 12.
Kõige mugavamalt on pangateenused Laekvere klientidele kättesaadavad
interneti, mobiili, pangaautomaadi
ning telefonipanga vahendusel.
Tutvustame lähemalt, mis on mis
ning kuidas neid kasutada.
TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontorisse tulemiseta,
kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril 6
310 310. Telefonipangas suhtlete te otse
nõustajaga.
Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma rahaasjadest ülevaate
nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt
kättesaadav kui pangakontori puhul,
sest telefonipank töötab tööpäevadel
kella 8-20 ja nädalavahetustel kella 1018.
Telefonipangas saate:
• Küsida infot oma konto kohta
• Teha vajalike maksetehinguid ja
väärtpaberitehinguid
• Sõlmida lepinguid
• Sulgeda pangakaardi, kui see on
kadunud
• Vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on pangaga seotud
Selleks, et neid tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida leping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi,
PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See
on sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige
Teile antud juhiseid ja saate turvaliselt
korraldada kõik vajalikud toimingud.
Kõik telefonipanga kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati kindlustunne, et
võimalike vaidluste ja arusaamatuste
korral saab uuesti kuulata Teie ja pangatöötaja vahelise kõne salvestust.

Telefonipangaga liitumine
• Telefonipangaga saate liituda Swedbanki nõustaja juures.
• Pärast lepingu sõlmimist saate
paroolikaardi ning seejärel saate kohe
mugavalt oma tehinguid tegema hakata.
• Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei pea.
• Tehingute eest teenustasud on samad, mis pangakontorist sama tehingut teostades.
• Telefonipanga kasutamisel on
vajalik mobiiltelefoni või nuppudega
lauatelefon.
INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on koht,
kus pääsete oma makseid ja lepinguid
sõlmima mis tahes kellajal ja mis tahes
kohast – tähtis on vaid, et saate kasutada internetiühendusega arvutit. Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki kui organisatsiooni
kohta. Samuti saate
siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid. Internetipangas
on paljude tehingute
tegemine soodsam kui
kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui
sõlmite pangakontoris
lepingu.
MOBIILIPANK
Mobiilpank – pank
alati taskus. Mobiilipanga kaudu on igalt
poolt kiirelt kättesaadavad:
• Kontojääk ja väljavõte
• Maksed ja väärtpaberitehingud
• Pangaautomaatide
ja kontorite asukohad
SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503,
saate igal ajal küsida te-

VIGADE PARANDUS
Eelmises septembrikuu lehe artiklis
„Teeäärne maa ja tee kaitsevöönd ning
selle korrashoid“ eelviimases lõigus oli
ekslikult märgitud, et teega külgneva
maa omanik on kohustatud kõrvaldama puu ja/või võsa, mis ohustab liiklust
vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.
Kui ta seda ei tee, siis korraldab raiet

vallavalitsus ning kulud katab maaomanik.
Uues Ehitusseadustikus, mis hakkas kehtima 01.07.2015 on § 72 lõikes 2
märgitud, et tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama
kõrvaldada nähtavust piirava istandiku,
puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajati-

lefoni teel infot oma konto jäägi kohta.
Nii ei pea Te olema teadmatuses, kas
kontol on ikka piisavalt raha soovitud
ostu tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu
konto jäägi küsimise eest tuleb tasuda
vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud
teenusenumbri minutitasu.
“Saldo mobiilis” lepingu saate sõlmida internetipangas ja pangakontoris.
MÄÄRATUD MAKSED
Igakuiseid makseid on võimalik
teostada ka läbi pangautomaadi. Selleks on vaja eelnevalt internetipangas
või pangakontoris nõustajal sisestada
vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus vajalikud rekvisiidid olemas. Kui need on
tehtud, siis saate sularahaautomaadis
vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud.
Teie Swedbank

se. See tähendab, et valla ja riigi teega
piirneva kinnistu omanik peab lubama
tee omanikul kõrvaldada liiklust takistava ja piirava puu, põõsa või istandiku.
Eratee omanikel, kellega on sõlmitud eratee avaliku kasutuse lepingud,
kehtivad lepingus märgitud kohustused.
Irina Kuhlbach
maakorraldaja
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I veerand Laekvere Põhikoolis

VALLAVALITSUSE MATERJALID

– 15. september, 22. september, 6. oktoober, 20. oktoober, 3. november
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus septembris 7-le isikule kogusummas
1324,56 € ja oktoobris 9-le isikule kogusummas 1870,45 €;
• Määrati toetus prillide, abivahendite ostmise, tasulise ravi või hoolduse
kulude katmiseks 13-le isikule;
• Toetati Laekvere Lasteaia Rüblik
kohatasu katmises 4 peret ajavahemikul 01.09.2015 – 31.12.2015;
• Määrati õpilaskodu kohatasu katmiseks toetus 15-le noorele;
• Määrati koolitoidu maksumuse
kompenseerimiseks toetus 7-le noorele;
• Määrati küttepuudetoetus 2-le isikule;
• Pikendati sotsiaalpinna kasutamise lepingut 1 isikuga viieks aastaks;
• Koostöös bussiettevõttega AS GoBus, väljastati tasuta sõidu tõend 5-le
noorele;
• Otsustati garanteerida Spordiklubi
Eesti Karud MTÜ-le kuutasu tasumine
85% ulatuses õppeaasta lõpuni 14-ne
noore eest;
• Otsustati garanteerida MTÜ-le
Rakvere JK Tarvas kuutasu tasumine
85% ulatuses õppeaasta lõpuni 4 noore
eest;
• Otsustati garanteerida MTÜ-le Audentese Spordiklubi kuutasu tasumine
85% ulatuses õppeaasta lõpuni 1 noore
eest;
• Esitati avaldus Viru Maakohtule
eestkoste seadmiseks;
• Otsustati tasuda huvikooli kohamaks Esteetika- ja Tantsukoolile
2015/2016 õppeaasta lõpuni 12-ne
noore eest;
• Määrati 5-le puudega lapse vanemale hooldajatoetus;
• Tehti ettepanek peatada igakuine

peretoetuse ja vanemahüvitise maksmine ja määrati uus isik, kellele toetus
maksta.
Ehitus- ja planeerimisküsimused,
kasutusload
• Otsustati sõlmida töövõtuleping
soodsama pakkumuse teinud FIE Aare
Traksiga, Allee tee 3, Muuga külas, asuva elamu ja kuuri lammutusprojekti
koostamiseks;
• Väljastati ehitusluba 2-le isikule;
• Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le, ehitise “Rohu küla F3“ kasutamiseks.
Avalik kord, vallavara, hanked
• Kinnitati Laekvere Lasteaia ”Rüblik” hoolekogu koosseisus: Sirje Rähn,
Kertu Leetberg, Eda Nõlve ja Aarne
Laas;
• Võeti vastu kingina korteriomand,
Vassivere põik 4-18, Laekvere alevik tingimusel: Laekvere vald kohustub korterit kasutama kolme aasta jooksul ainult
sotsiaalteenuste osutamiseks;
• Kinnitati Riigihanke „Laekvere aleviku soojamajanduse arengukava koostamine“ hanketulemused. Edukaks
tunnistati OÜ Pilvero ja L&L Konsultatsioonid OÜ ühispakkumus maksumusega 3960 eurot, lisandub käibemaks;
• Kinnitati lihtmenetlusega hanke
“Lumetõrje teostamine Laekvere valla
teedel ja tänavatel 2015/2016 talvel“
hanketulemused. Sõlmiti töövõtulepingud 2015/2016 talveperioodil lumetõrjetööde teostamiseks pakkumuse
teinud pakkujatega järgmiselt: OÜ K&G
Saarelt Padu-Rahkla piirkonna lumetõrje teostamiseks hinnaga 78 eurot/
tund koos käibemaksuga; Muuga PM
OÜ-ga Muuga piirkonna lumetõrje
teostamiseks hinnaga 72 eurot/tund

koos käibemaksuga; FIE Teet Põldojaga Venevere piirkonna lumetõrje
teostamiseks hinnaga 50 eurot/tund,
käibemaksu ei lisandu; OÜ Laekvere
PM Laekvere piirkonna lumetõrje teostamiseks hinnaga 78 eurot/tund koos
käibemaksuga;
• Eraldati reservfondist raha Laekvere Põhikoolile inventarikulude täienduseks.
Maaküsimused
• Määrati maa erastamise toimiku
esitamise tähtaeg (01.12.2015) 1-le isikule;
• Määrati riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks Moora külas asuvate ehitiste teenindusmaa suuruseks 5 082 m²;
• Määrati riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks Muuga külas asuvate
ehitiste teenindusmaa suuruseks 2 621
m²;
• Määrati korteriomandi seadmiseks
Paasvere külas asuva 8-boksilise garaažihoone aluse ja selle teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 642 m²;
• Anti nõusolek kahe katastriüksuse
jagamiseks ja uute nimede määramiseks;
• Kinnitati maa munitsipaliseerimisel 4 katastriüksuse piirid, pindala ja
maksustamishind, sihtotstarve ja määrati koha-aadressid;
• Nõustuti kahe katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile;
• Võeti Muuga külas asuvad peremehetud ehitised arvele ja määrati nende
hooldajaks Laekvere Vallavalitsus;
• Lõpetati maa ostueesõigusega
erastamise menetlus ja mitte seada riigimaale hoonestusõigust;

VOLIKOGU MATERJALID

– 8. september, 29. september, 27. oktoober
• Kinnitati „Laekvere Vallavolikogu 27. novembri 2012. a otsuse nr 95
“Laekvere valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine” muutmine”;
• Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse järgmised maaüksused:
1.1 Muuga külas asuv Allee tee 8a
maaüksus suurusega 2 469 m²;
1.2 Rajakülas asuv Veehoidla maaüksus suurusega 362 m²;
1.3 Laekvere alevikus asuv Vahevälja
maaüksus suurusega 1 659 m².
• Tuvastati Muuga külas Allee tee 3
maaüksusel asuv elamu peremehetus
seoses vastuväidete puudumisega;
• Laekvere Vallavolikogu 25. septembri 2012 määrus nr 40 „Laekvere
valla arengukava aastateks 2013 – 2020
kinnitamine” jäeti muutmata;
• Nõustuti osalemisega projektis
“Sotsiaalkorteri
rekonstrueerimine”,

Igas eas inimene on
lahkesti oodatud
26. novembril kell 16.00
Laekvere raamatukogusse

JUTUVESTMISÕHTULE
Eesti ja Ungari rahvajutte
vestab meile Piret Kukk.
Tule kuulama!

mille raames soovitakse Laekvere alevikus aadressil Vassivere põik 4-13
rekonstrueerida olemasolev sotsiaalkorter vastavalt FIE Aare Traks´i poolt
koostatud ehitusprojektile;
• Algatati Laekvere aleviku soojamajanduse arengusuundi määratleva ja
nende elluviimise võimalusi kavandava
soojamajanduse arengukava koostamine.
• Kinnitati Laekvere valla 2015. aasta
II lisaeelarve koos muudatustega;
• Kinnitati Muuga Põhikooli arengukava aastateks 2015-2018.
Info
8. september volikogus
Aarne Laas rääkis 28. augustil toimunud VIROL-i koosolekust, kus kohalik loomatauditõrjekomisjon andis
ülevaate sigade katku levikust Eestis ja
planeeritavatest tegevustest, kui peaks
maakonnas olema vajalik taudikollet

likvideerida. Sotsiaalteenuste osutamisest puuetega inimestele maakonnas,
VIROL-i liikmemaksu muutmisest,
Mati Jõgi oli informeerinud maatoimingute viimastest tähtaegadest.
Lisaks rääkis Aarne Laas Kaitseliidu
kohaliku maleva ettepanekust lasketiiru rajamiseks Laekvere Rahva Maja
keldrisse.
Külalisena kohal olnud Karoliine Lagle-Zirnask rääkis Laekvere Päevakeskuse plaanist rajada endise masuudihoidla kohale rulapark. Otsustati seda
ettepanekut arutada valla arengukava
muutmise käigus.
29. september volikogus
• Eerik Lumiste andis teada vallavalitsuse poolt esitatud kolmest uuest
määruse eelnõust, mis on koos seletuskirjadega avalikustatud valla veebilehel. Ettepanekute ja vastuväidete jaoks
on aega 15. oktoobrini. Peale seda vaatab eelnõud üle veel eelarvekomisjon.

Rohu küla tegemisi
Oktoobrikuus teostati Rohu mõisapargis hooldustöid kunagise mõisa kasvuhoone ümbruses. Mõisaomanik W.A
von Hoyningen-Huene oli Eesti Aiandusseltsi abipresident ning triiphoones
hoidis ta oma arvukat orhideede kogu.
1898. aastal loendati selles kogus orhideesid 38 perekonna 189 liigist, kokku
240 eksemplari.
Kasvuhoone
asupaiga lähedal
kasvavad
kõrged
suurelehised pärnad ning
väärika vanusega
elupuud. Projekti “Hooldustööd
Rohu pargis aastatel 2014–2015”

rahastas
Keskkonnainvesteeringute
Keskus, tööd korraldas OÜ Tooma Talutööd.
Mõisa kõrvalhoonete alal on plaanis
nõukogudeaegse lauda lammutamine,
hoone on tänaseks amortiseerunud ega
sobi maastikupilti. E-riigihanke “Loomakasvatushoone lammutus” võitis OÜ
Mantrum,
lammutustööd toimuvad novembrikuu
jooksul.
Projekti toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park
Foto: Külli Seppa

2015/16 õppeaastal on Laekvere põhikoolis 72 õpilast. Esimene veerand
möödus kiiresti, tegelesime kooli 95.
sünnipäevaga, õpilased külastasid teatrietendusi nii Tallinnas, Rakveres kui ka
Laekveres. Osalesime ,,100 kooli’’ korvpalliprojektis koos Muuga ja Simuna
lastega. Õpilased said võimaluse osa
võtta keskkonnateemalistest projektidest Käsmus ja Sagadis. Tublimad spordis osalesid maakondlikul kergejõustikuvõistlusel ja Simuna kihelkonna

koolide krossijooksul.
Õppeedukus veerandi lõpuks oli
hea: 38 õpilast olid nelja-viielised ja 2
viielist. Mahajääjaid oli vanemas kooliastmes kahjuks ikka ka.
Uuest õppeveerandist alustavad tegevust huviringid, mida jätkub igale
koolipäevale.
Ilusat sügist kõigile,
Rita Pärn
Laekvere Põhikooli õppealajuhataja

NÄGEMIS KONTROLL

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

04.12.2015. a. KELLA 10.00-st
LAEKVERE TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15- eur. Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine telefonil 53232454

HINDPERE OPTIKA

pakub Sinu kodukohas võimalust kontrollida
nägemist ja tellida vastavalt sellele prille.
Vastuvõtule on vajalik etteregistreerimine.
Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel. Postikulu maksame meie.
Pensionäridele prillide tellimisel soodustus -10%
HINNAD
• nägemiskontroll 15 eurot, prillide tellijale 8 eurot;
• lastele nägemiskontroll 10 eurot, prillitellijale 5 eurot;
• silmarõhu mõõtmine 3 eurot;
• prilliraamid:
• plastikraamid alates 24.90 eurot;
• metallraamid alates 59.90 eurot;
• prilliklaasid
• kõvapinnaga plastikklaasid alates 30 eurot paar;
• arvutikaitsega plastikklaasid alates 50 eurot paar;
• bifokaalsed prilliklaasid alates 78 eurot paar;
• õhendatud plastikklaas alates 96 eurot paar;
• progresseeruvad prilliklaasid alates 140 eurot paar.
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Novembri- ja
detsembrikuu
üritused Laekvere
Rahva Majas
NOVEMBER
13. november kell 19.00 Hooaja
avapidu „13 ja reede“
*Esineb hammasatleet Voldemar
Kuristik
*Külade esitlused teemal „Miks
meil on kõige parem küla“
*Varietee – Sissy&tantsugrupp
Grandis“
*Tantsumuusikat teeb „Teine
mees“
Pakume kohvi ja küpsist, soovi
korral võtke suupisted kaasa. Vahvaid
kokteile valmistab Hanna-Liisa Laglepesast. Kohtade broneerimine 10.
nov. telef. 3295 335. Osamak 5€.
15. november kell 12.00 Eesti Mängu IV hooaja Finaalid.
15. november kell 14.00 Eesti uus
mängufilm „ROUKLI“. Pääse 2€/3€.
20. november kell 18.00 Noorteõhtu „Kaduma läinud sõprus“
*Kohtume naaber noortekeskuste
noortega
*Teeme Kinobussi abiga ise filmi.
*Disko DJ. Tavey.
22. november kell 12.00 Rahvaõpistu.
*Külas on Katrin Luke Karepa Ravimtaimeaiast.
*Valmistame nohu- ja külmetussalve. Teepaus loodustoiduga.
*Pane hiljemalt 20. novembriks
nimi kirja.
22. november kell 14.00 Avinurme
suveteatri etendus „Potilill ja karusammal“. Pääse 2€.
29. november kell 11.30 Rahvaõpistu väljasõit Avinurme puiduaita. Osavõtust anna teada 22. novembriks.

DETSEMBER
5. detsember Eesti mängus osalejate ja publiku VÄLJASÕIT PÄRNU Estonia Spasse.
Soovijail registreeruda 20. novembriks. Infot sõidu ja osamaksu kohta saab
Õilmelt.
9. detsember kella 10.00-16.00
Heategevuslik MÜÜGIPÄEV.
11. detsember kell 11.00 Lasteteater REKY jõuluetendus „Tipp ja Täpp“.
Pääse 3€.
13. detsember kell 12.00 Rahvaõpistu „Jõulud on ukse ees“.
13. detsember kell 14.00 Eesti uus
mängufilm „Must alpinist“.Pääse 2€/3€.
16. detsember kell 14.00 Jõulukaunistuste valmistamine. Viib läbi Simuna
Kogudus.
18. detsember kella 11.00-14.00
“JÕULUEELNE LAAT“.
18. detsember kell 13.00 Virumaa
Tütarlastekoori JÕULUKONTSERT.
19. detsember kell 12.00 Laekvere
Valla Koduste laste JÕULUPIDU.
20. detsember kell 12.00 Muuga
mõisas Laekvere Valla eakate JÕULUPIDU
*Esineb Avinurme Meeskoor. Osavõtust teatada 15. detsembrini.
22. detsember kell 18.00 Laekvere
kooli JÕULUPIDU.

EELINFO
09. jaanuaril 2016 kell19.00 Vanemuise suures majas etendus “Üks
mees, kaks bossi”. Väga lahe etendus.
Lavastaja Andres Dvinjaninov. Kui soovite ühiskülastusest osa saada, andke
teada 15. novembriks. Pileteid on vähe,
kuna etendus toimub harva. Täispilet
17€, 19€, sooduspilet 13.60€, 15.20€.
Transport Rahva Maja poolt. Ootan kiiret reageerimist. Õilme.
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Alkohol alaealise käes on täisealise otsus!
„Alkohol alaealise käes on täiskasvanu
otsus“ oli Rakvere politseijaoskonna
ennetuskampaania, mis viidi läbi 2014.
aastal ja mille raames paigaldati Lääne-Virumaa kõikide kaupluse kassade
juurde selleteemalised kleebised. Kleebise mõte oli meenutada müüjale dokumendi küsimist alkoholi ostjalt ning
meenutada täisealisele, et alkoholi ostmine alaealisele on keelatud.
Lääne-Virumaal on 2015. aastal oktoobrikuu seisuga politsei poolt tabatud alkoholijoobes alaealiste hulk väga
suur. Kui 2014. aastal oli politsei oktoobri seisuga tabanud 216 joobes alaealist, siis sel aastal on sama ajaga selgitatud välja 298 alkoholijoobes alaealist.
Alaealisele alkoholi müümine kui ka
ostmine on väärteo korras karistatavad
teod. Samas kui täisealine pakub või
veenab alaealist alkoholi tarbima, siis
sellisel juhul on tegemist kuriteoga. Selline eristamine on ennekõike põhjendatud sellega, et alkoholi müümise või
ostmise puhul on initsiaator alaealise
ise. Samas kui alaealisele alkoholi pakutakse, siis siin on kallutajaks täiskasvanud. Kui varasemalt võis noor keelduda alkoholi tarvitamisest, siis pärast
alkoholi tarvitamisele kallutamist võib
laps oma varasemaid hoiakuid ja harjumusi muuta. Selline tegu võib omada

palju kaugeleulatuvamaid tagajärgesid.
Selleks, et ennetada alaealiste poolt
alkoholi ning muude sõltuvusainete
tarbimist, viivad noorsoopolitseinikud
pidevalt koolides läbi ennetusteemalisi
loenguid ja üritusi, millega näidatakse
alkoholi ning sõltuvusainete kahjulikkust ning püütakse selgitada, et alkoholi joomine ja suitsetamine ei ole midagi
sellist, mida peaks proovima. Samuti
viib pidevalt politsei läbi politseilisi tegevusi, mille käigus täiendavate jõududega kontrollitakse õhtusel ajal väljas
viibivaid alaealisi.
Alkoholi müümine, pakkumine ja
ostmine alaealisele on karistatavad
teod, kuid tegelikult peaks iga täisealine mõtlema hoopiski selle peale, et
kui nooruk on purjus, siis võib ta langeda kergemini mõne väär- või kuriteo
ohvriks. Kes küll tahaks panna oma
tegevusega teisi ohtu? Politsei soov on
pigem leida inimesi, kes aitaksid alaealistele selgitada alkoholi ja suitsetamise
halbasid mõjusid ning sellega aitaksid
kaasa noorte tervislike eluviiside kinnistamisse.
Kristi Fuchs
piirkonnavanem
Rakvere politseijaoskond

Rajaleidja keskus Lääne-Virumaal
sai 1-aastaseks
Kooliaasta alguses täitus aasta LääneVirumaa Rajaleidja keskuse avamisest
Rakveres. SA Innove koondab üle Eesti
16 Rajaleidja keskust. Sarnaselt kõigile
teistele võib Lääne-Virumaa Rajaleidja
keskuse poole pöörduda, kui lapsel/
noorel on tekkinud probleemid õppimises või suhtlemises ning lasteaed/
kool on abistamisel oma võimalused
ammendanud.
Millal tulla?
Rajaleidja
karjäärispetsialistide
juurde on oodatud kõik 7-26aastased
noored, kes soovivad infot, nõu või tuge
enese leidmisel ning sellest lähtuvalt
asjakohaste hariduse ja tööelu otsuste
tegemisel.
Õppenõustamise teenuste saamiseks soovitame esmajärjekorras pöörduda oma lapse lasteaeda või kooli.
Meie saame omalt poolt kooli/lasteaeda nõustada ning kui on abi vaja, ootame teid Rajaleidja keskusesse. Kui te

pole kindel,
kelle poole
pöörduda, võtke meiega ühendust ning
aitame leida õige spetsialisti. Rajaleidja
keskus asub Rakveres, aadressil Tallinna 21. Keskuse infotelefon on 58860707
Teised kontaktid www.rajaleidja.ee/
laanevirumaa. Lapsevanemale, lapsele/noorele ja haridustöötajatele pakuvad abi eripedagoog, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Seda ka
siis, kui lapse/noore paremaks käekäiguks ja õppimiseks on vaja nõustamiskomisjonil leida sobiv õppekorraldus.
Kõik Rajaleidja keskuse teenused on
tasuta.
Ootame Teid Rajaleidja keskusesse!
Kerli Kängsepp
Karjääriinfo spetsialist
Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus
mobiil +372 5885 3624
kerli.kangsepp@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee

Kuldne sügis viipab lahkudes …
...ja läinud ta varsti ongi. Aga mul pole
ka eredalt valge ja karge talveilma vastu midagi. Ehk on nüüd rohkem aega
ka tubasteks tegemisteks. Alustan kohe
sellest, mis sügisel soovijate vähesuse
tõttu ära jäi. Mööbli restaureerimine.
Võtke palun eelmine valla leht ette ja
saate meelde tuletada, mis võimalused
ja millega tegu on. Omalt poolt lisan
juurde, et ju ei olnud sügisene ajastus
õige ja pärast selgus, et oleks ikka mõned soovijad olnud. Nüüd olen varakult
kuupäevad meistritega kokku leppinud
ja annan need teile ka teada: 9. – 10.
jaanuar ja 6. - 7. veebruar 2016.a. Mõlemad kaksispäevad tulevad pikad ja
töised (kuni 7tundi). Organiseerin ka
toitlustamise. Pange siis vaim valmis
ja koguge raha, sest omaosaluse summa jääb samaks. Kuna ettevõtmine on
kallis, loodame vallavalituse abistavale
toele. Eks detsembri lehes tuletan teile
veel meelde ja jõuluks peaks soovijad
teada olema.
Nüüd siis aga pisut lähimatest sündmustest. Hooaeg on kenasti käima
lükatud, kuid avapidu veel pidamata.
See saabki toimuma 13. novembril kell
19.00 ja kannab nime „13 ja reede“. Et
on selline eriline kuupäev, siis soovime ka midagi erilist meelelahutuseks
pakkuda. Külla tuleb hammasatleet

Voldemar Kuristik ja õhtu teises osas
näeb Varieteeprogrammi – esinejateks „Sissy&Grandis“ Tallinnast. Olen
kutsunud külade meeskondi esitlema
oma kava „Miks minu küla on kõige parem?“ On lubanud tulla Rohu ja Muuga
küla esindused. Ootame ka teisi külasid. Laekvere igatahes harjutab oma
kava: kaasa löövad naisrühm, memmede rühm, kõhutantsijad ja Külateater „Eedi“ noorenenud koosseisus. Ka
väike žürii on olemas Vello Tafenauga
eesotsas. Teeme ka väikesed küladevahelised võistlused. Tantsumuusikat
tuleb tegema ansambel „Teine Mees“
Jõgevamaalt. Hõrgutavaid kokteile pakub Hanna-Liisa Laglepesast. Sel korral
püüame külalised paigutada laudade
taha: et kõik sujuks, palun osalemisest
teada anda 12. novembriks. Osamaks
on kõigele 5€ (õpilastelt raha ei küsi),
vastu saate ilusa käepaela. Pakume ka
küpsist ja kohvi. Kellel suurem söögisoov, võtke suupisted kaasa. Loodame,
et tuleb mõnus õhtu.
Mis siis meid veel novembris ja detsembris ees ootab? Laupäeval puhkame ja pühapäeval 15. novembril kutsume kõiki „Eesti Mängu“ finaale jälgima.
Pärast seda aga saate vaadata Eesti uut
mängufilmi „ROUKLI“.
20. novembril peame üle hulga aja
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Üleskutse Eesti Spordimuuseum otsib

jalgpallipärandit

Seoses 2016. aasta suvel avatava jalgpallinäituse ja muuseumi kogude
täiendamisega otsib spordimuuseum
jalgpalliga seotud esemeid 20. sajandi
esimesest poolest.
Vaatamata jalgpalli suurele populaarsusele Eestis enne II maailmasõda
ja Nõukogude okupatsiooni algusaastatel on sellest ajaperioodist tänaseks
säilinud võrdlemisi vähe jalgpallivarustust. Kui kellelgi leidub tollest ajast
näiteks omaaegsete mängumeeste putsasid, särke, palle või ka teisi esemeid
(diplomid, dokumendid, autasud, postkaardid, märgid, fotod) siis palume teid
lahkelt muuseumiga ühendust võtta.
Ühtlasi on oodatud omaaegsete jalgpallimängijate kirjapandud meenutused, kirjavahetus jms. Esemetest lähtuvalt on võimalik kokkuleppel nii nende
ajutine laenamine kui ka säilitamine
muuseumi kogudes.
Ühendust võib võtta ka hilisema pe-

rioodi esemete korral, millel on oluline
tähendus Eesti jalgpalli ajaloo seisukohalt.
Kontaktid:
Eesti Spordimuuseumi arendusjuht
Siim Randoja (siim@spordimuuseum.
ee, 730 0758) Eesti Spordimuuseumi
peavarahoidja Kaarel Antons (kaarel@
spordimuuseum.ee, 730 0771)
Eesti Spordimuuseum
Rüütli 15, Tartu
Infotelefon: 730 07 50
E-mail: info@spordimuuseum.ee
www.spordimuuseum.ee

Tore päev Lontova seikluspargis
21. oktoobri hommikul, vaatamata pilvisele ilmale, kogunesime Rahva Maja
juurde, et teha üks väljasõit Lontova
seiklusparki. Meeleolu oli kõigil hea ja
põnevus suur. Kohale jõudes muutus
ilm väga ilusaks.
Meid võtsid vastu kaks instruktorit,
kes seletasid ja õpetasid, kuidas rada
ohutult läbida. Algul oli enamikel noortest arvamus selline, et mis see siis ära
ei ole, aga kui hakati minema, siis juba
küllaltki alguses paar noort katkestas.
Terve raja läbisid ainult pooled. Ei olnud see nii lihtne sugugi. Eriti kardeti
üle jõe minemist. Rõngast rõngasse astumisel vajati instruktori abi, sest köied
läksid keerdu.
Pärast raja läbimist saime keha kinnitada: pakuti jäägrivorste, praekartuleid,
värsket kurki ja tomatit, mahla ja kooki.
Tagasiteel nii mõnigi lasi silma looja.
Lõpetuseks laulsime bussis laulu ,,Kui
sul tuju hea!”
Kõik jäime väljasõiduga väga rahule.
Plaanime talvevaheajal juba uut sõitu, aga koht on veel lahtine. Tuubisõitu
Alutagusel tahaks proovida.
Heldi Aava
Laekvere Rahva Maja
noorte huvijuht
maha noorteürituse „Kadumaläinud
sõprus“. Ootame külla naabernoortekeskuste noori, teeme ise filmi, einestame ja diskotame. Muusikat valib meie
vana hea sõber Taavi.
22. novembril on järjekordne Rahvaõpistu pühapäev. Külla tuleb Katrin
Luke Karepa Ravimtaimeaiast. Valmistame nohu ja külmasalve. Joome teed
hea ja paremaga. Samal päeval kell
14.00 on meil külas Avinurme Suveteater. Etendatakse lavatükki “Potilill ja
karusammal“. Etenduses lööb kaasa ka
Laekvere Kooli direktor Aarne Labe, nii
et, õpilased ja õpetajad, tulge vaatama!
28. novembril tähistab Muuga segarühm oma 35. a. juubelit Muuga mõisas. Muuga rühm on seda väärt, et neid
sel päeval tervitama minna.
29. novembril kell 11.30 sõidab aga
buss Rahvaõpistu ja teiste huvilistega
Avinurme Puiduaita. Olge kärmed teatama, kui soovite meiega sõita, sest siis
tean, kas tellida väikest või suurt bussi.
Detsembrikuu algab meil taas preemiasõiduga Pärnusse Estonia Spasse.
Kuna bussis on 50 kohta, saavad ka teised huvilised kaasa sõita. Osalussoovist
ja osamaksest saate teada ikka rahvamajast kuni 20. novembrini.
9. detsembril toimub meil heategevuslik müügipäev, tulge ja toetage neid,
kes on meist halvemas seisus.
Palju on küsitud, et kas sellel aastal
tuleb ka Päkapikukool Rahva Majja.

Vastan-ei tule! Jätame selle aasta vahele! Oleme siin paar aastat juba mässanud ja lihtsalt ei ole mõtteid, et midagi
uut ja värskendavat lastele pakkuda.
Lihtsalt niisama aga teha ei taha. Üks
väike mõte siiski mõlkus peas ja kui
seda edasi arendada, siis tuleval aastal
kohtume taas.
Seniks aga, armsad lapsed, leppige
11. detsembril kell 11.00 toimuva lasteetendusega „TIPP ja TÄPP“.
13. detsembril on selle aasta viimane Rahvaõpistu ja seekord jõulumeeleolus.
16. detsembril kell14.00 tuleb juba
vana traditsiooni kohaselt Simuna kogudus meiega valmistama jõulukaunistusi.
18. detsembril toimub Tiina Raudmäe eestvedamisel „Jõululaat“, kus
kõik võivad osaleda kas siis ostjana või
müüjana. Ja ongi aeg jõudnud jõulupidudeni.
19. detsembril kell 12.00 toimub
valla koduste laste jõulupidu ja 20. detsembril Muuga mõisas valla eakate jõulupidu, kus esineb Avinurme Meeskoor.
Aasta on olnud pingeline ja üritusterohke, loodame, et igaüks on leidnud
siit midagi omale sobivat. Aga praegu
jätkame jõulu ja talveootuses. Olge terved!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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Roma Amor toob Virumaa talve
vahemerelikku hõngu
Itaalia duo Roma Amor võlus täielikult
saalitäie publiku südame kolm aastat
tagasi Muuga mõisas toimunud esimesel „Tumeromantika õhtul Muuga mõisas.“ Nüüd on nad jälle tagasi Virumaal
ja astuvad üles 5. ja 6. detsembril 2015
Rakveres festivalil Darkland Fire VI.
Ekspressiivne ja šarmantne Itaaalia
dark folk ja chanson noir band Roma
Amor liigutab hingekeeli ja haarab
kuulajad oma lummusesse. „Chanson

kordse võimaluse avastada tumedama
folgi ja industriaalse muusika erinevaid varjundeid, põnevaid sümbioose
ja lummavaid helimaastikke hoolikalt
valitud oma žanrite silmapaistvamatelt
esindajatelt.
Festivalil astuvad veel üles eelmisel
aastal ilmunud debüütplaadi läbi müünud Soome kosmilise ambiendi kollektiiv Otavan Veret, pika ajalooga ja erinevaid koostööprojekte teinud ning alati

November 2015.a.
Laekvere valla territooriumil tegutsenud majandite (sovhooside ja kolhooside) töötajate
ja juhtide I kokkutulek toimub

12. detsembril 2015 aastal
kell 19.00 Laekvere Rahva Majas

MUUGA MAANAISTESELTS EHA

Kavas kõned, sõnavõtud ja meenutused,
kontsertprogramm Viru-Nigulast, suupisted
ja tantsumuusika.

XII JÕULULAAT

Kokkutulekul osalemise registreerimiseks
tasuda 10 eurot Laekvere Vallavalitsusesekretärile või Laekvere Rahva Maja juhatajale.
Soovi korral võib tasuda ka ülekandega
Laekvere Vallavalitsuse arvele
nr EE841010502009486003
märksõna „I kokkutulek“.
Registreerimine avatud
kuni 10. detsembrini.

noir” on nimetus, mida kasutatakse,
et määratleda muusikastiili, mis jääb
folgi ja melanhoolse šansooni vahele,
mida iseloomustavad sügav vokaal ja
akordion, klassikaline kitarr ning klaver koos teiste väiksemate muusikariistadega. Akordion, akustiline kitarr ja
mõnusalt kähe naisvokaal ongi omased
Roma Amori muusikale, mis on mõjutatud küll nii Itaalia 60ndate aastate
folgist kui Prantsuse šansoonidest ja
tavernamuusikast, kuid oma olemuselt
on see ainulaadne ja lummav.
Laulude põhiteema on armastus,
mis ei tekita siiski ainult eufooriat, vaid
vahel ka mõtlikku igatsust ja malbet
ahastust ning helget nukrust.
Roma Amor on oodatud esineja
festivalidel ja soolokontsertidega üle
Euroopa ning äsja oma kuuenda stuudioalbumi „Una Torbida Estate“ ilmutanud bänd on selgelt tuntuse ja edu
tõusuteel.
Peale festivali peatub bänd paar
päeva Muuga külas, proovides kohalikku maaelu ja leides aega ka kohalikke
muusikutega jämmimiseks.
Festivalil saab Roma Amori näha
kahel korral – 5. detsembril festivali
põhipäeval Rakvere Kultuurikeskuses
ja akustilisena 6. detsembril kell 14 kirikukontserdil Darkland Fire Advent.
Festival algab soojenduspeoga Darkland Night juba 4. detsembri õhtul
Rakvere Kultuurikeskuse keldrisaalis.
5. detsembril kell 18 algaval festivali
põhikontsert pakub emotsioone ja era-

üllatusi pakkuv art industriali ühendus
Cyclofillydea Venemaalt, rituaalset ambienti esitav Holotrop Saksamaalt ja
meie Eesti oma plaadifirmat Eesti Pops
vedava Erki Tero sooloprojekt Djerro, mis läheneb tumemuusikale kerge
huumoriga. Kõige omanäolisem artist
seekorsel festivalil on Soomest tulev
Grateful Däd, mis kasutab muusikainstrumentidena ise laste mänguasjadest ehitatud vidinaid ja nimetab enda
viljeldavat muusikastiili toyindustrialnoiseambientdiibadaabadub.
Väga
inspireeriv, tõsiseltvõetav ja samas naljakas ning lastevanematele palju äratundmisrõõmu pakkuv võsukeste tüütuid hääli tegevate mänguasjade osas.
Juba kuuendat talve ootab rahvusvaheline butiikmuusikafestival Darkland
Fire kõiki muusikasõpru detsembris
Rakverre. Väikelinnas toimuvale rahvusvahelisele festivalile on oodatud
kõik lähikondsete valdade elanikud ja
ka naabermaakondade valdade inimesed, kes suurlinna suursündmustele ei
soovi trügima minna. Elamused garanteeritud.
Festivali Darkland Fire korraldab
MTÜ Tumemaine Tuli, mis on võtnud
omale eesmärgiks tutvustada põnevaid
nišimuusika artiste väljaspool suurlinnu jäävates kultuuritemplites ja teeb
seda juba kuus aastat.
Risto Kukk
MTÜ Tumemaine Tuli juhatuse liige,
festivali Darkland Fire VI korraldaja

05. DETSEMBRIL 2015
MUUGA SPORDIHOONES

LAAT AVATUD

10.00-15.00
LAADAMUUSIKA
KÜLALISTELT, KOHVIK,
TULE MÜÜMA JA OSTMA,
müüjatel registreerida
01.12.2015
muugarmtk@laekvere.ee,

ILMA LAUSVEE
5804 4463, 3294433;
MAARIKA 329 4475

November 2015.a.
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Järgmisel aastal toimib Lääne-Virumaa LAEKVERE KOOL 95
Maakaitsepäv Rakvere vallas
Kooli aastapäeva puhul istutati kooli õuele pihlakas ja paigalLääne-Viru maavanem Marko Torm ja
Kaitseliidu Viru maleva pealik Marek
Laanisto leppisid kokku, et Võidupüha
tähistamiseks korraldatav Lääne-Virumaa Maakaitsepäev toimub järgmisel
aastal esmakordselt Rakvere vallas.
Lääne-Viru maavanema Marko Tormi sõnul on maakaitsepäeval oluline
roll kohaliku kogukonna hulgas täita.
„Ajaloo mäletamine ja vabaduse eest
langenute mälestamine peab olema
iga rahva jaoks auasi. Mul on väga hea
meel, et meie maakonna kõik omavalitsused on selle traditsiooni taha ühtselt
koondunud ja saame sarnaselt senisele
praktikale tähistada pidulikku sündmust ka järgneval aastal uues kohas –
Rakvere vallas.“
Maakaitsepäeva eesmärgiks on austuse avaldamine Vabadussõjas Eesti
iseseisvuse eest langenutele ning traditsioonilisteks tegevusteks on kujunenud Võidutule üleandmine ja pidulik
rivistus. Ettepaneku Maakaitsepäeva
tähistamiseks tegi 2000. aastal Haapsalu võidupühaparaadil president Lennart Meri.
Lääne-Virumaa
Maakaitsepäeva

on erinevates maakonna omavalitsustes tähistatud alates 2001. aastast.
Esimene maakaitsepäev maakonnas
toimus Kadrinas, seejärel Väike-Maarjas, Haljalas, Rakveres, Tapal, Kundas,
Tamsalus, Rakkes. 2009. aastal toimus
maakaitsepäev taas Rakveres, siis ViruNigulas, Laekveres, Võsul. 2013. aastal
sai maakaitsepäeva nautida Sõmerul,
mullu Haljalas ning tänavu toimus see
Vinnis.
Kaitseliidu Viru maleva pealiku kolonelleitnant Marek Laanisto sõnul
toimub 2017. aasta maakaitsepäev Rägavere vallas ning siis on maakonnale
ring peale tehtud. Tema sõnul saab tulevikus alustada planeerimist selliselt,
et Lääne-Virumaa vallad ja linnad esitavad oma valla tähtpäevadest lähtuvalt
ettepanekud ning maavanem koos Viru
maleva pealiku ja VIROL´i esindajaga
võtavad vastu otsuse.

dati pink, mille valmistas Mati Lepp.

Marko Torm
maavanem, Lääne-Viru Maavalitsus
kol-ltn Marek Laanisto
pealik, Kaitseliidu Viru malev
Pihlaka istutamine.

Koolipink.

Aastatel 2011-2015
viisime Laekvere
vallas ellu kaks
suurt projekti:

Maavanem jagamas Vinni maakaitsepäeval võidutuld. Foto: Kristel Kitsing.

Parimad õpilased. Fotod: Silvi Sirelpuu

„Laekvere aleviku veevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ ja „Muuga küla ja Moora küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
ja laiendamine ning Rahkla, Venevere ja Paasvere küla ühisveevärgi
rekonstrueerimine“.
Kokku oli investeeringute suurus 2 732 982 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus oli 2 067 257
eurot ja valla omaosalus 665 723
eurot. Neile summadele lisandub
veel käibemaks. Valla omaosaluse katteks võttis vald laenu 650 000
eurot. Ühtekuuluvusfondi toetusest
jäi kasutamata ca 500 000 eurot, sest
riigihanke käigus projekt muutus
planeeritust odavamaks.
Nüüd võime öelda et Laekvere
vallas on kõik vee- ja kanalisatsioonisüsteemid rekonstrueeritud kaasaegsel tasemel.
Laekvere vallas on – 17693 m joogivee torusid, 7096 m isevoolset kanalisatsiooni ja 1800 m survekanalisatsiooni. Kasutusele on võetud 2
varem kasutuseta olnud puurkaevu
ja puuritud on kolm uut puurkaevu,
rekonstrueeritud on 2 puurkaevu.
Neli vana puurauku on tomponeeritud. Ehitatud on 7 uut kaasaegset
pumbamaja, milledest kolmes on
ka veepuhastussüsteem. Veesüsteemide jälgimine ja reguleerimine toimub üle interneti kasutades Scada
programmi.
Likvideeritud on üks biopuhasti ja
rekonstrueeritud on kaks biopuhastit.
Kõik pumplate, biopuhastite ja
ülepumplate territooriumid on heakorrastatud.
Mis seal salata tänu kaevealade
ja teede taastusremondile muutus
heakord Laekvere vallas veel paremaks kui enne.
Puhas joogivesi on tagatud 799
Laekvere valla elanikule ja kanalisatsiooniteenus on tagatud 567 inimesed.
Investeering ühe teenust tarbiva
inimese kohta 4099 eurot. Investeering ühe elaniku kohta ca 2400 €.
Aarne Laas, vallavanem
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Ja nii see „Varandus“ vallamaja lakast alla tõsteti.

November 2015.a.

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja
kultuuripreemia „Kultuuripärl“
kandidaatide esitamise Lääne-Viru
maakonnas
Preemia eesmärk on tunnustada ja
innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi
valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.
Preemia kandidaadiks võib esitada
Lääne-Virumaal tegutsevaid füüsilisi
isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib
esitada ainult ühe kandidaadi.
Lääne-Virumaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või
taotlus, milles peavad olema:
• lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
• kandidaadi tutvustus ja andmed

(nimi, isikukood, aadress, telefon, epost).
Lisaks ootab Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp ettepanekuid tunnustus- ja aastapreemiateks
erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib esitada
Lääne-Viru maakonnas tegutsevaid
füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on
20. november 2015.
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil laanevirumaa@kulka.ee.
Lisainfo:
Eda Lauri
tel 3258022

Mullu pälvis Kultuuripärli auhinna rahvateatri edendaja Tiit Alte.
Foto Meelis Meilbaum

Fotod: Silvi Sirelpuu

November 2015.a.
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EESTI MÄNG IV Laekvere moodi on jõudnud finaalideni
Sellel aastal 4. korda korraldatav Eesti Mäng kujunes päris rahvarohkeks.
Mängijaid jagus lausa seitsmesse
mängu, mis tänaseks on jõudnud finaalideni. Selle aasta võitja selgub 15.
novembril. Aga võitnud on kõik need
21 inimest, kes mängisid+ mängujuht.
Võitnud teadmisi!
Vaevalt ma oleksin teadmiste rikastamist ette võtnud, kui poleks olnud
vaja küsimusi koostada. Ja vanameister
Ivo Linna on mind selles suuresti aidanud, sest tema mälumängude raamatute põhjal ma küsimused koostangi.
Esimesel kokkusaamisel, 4. oktoobril loosisime välja mängijad 7 mängu ja
pidasime maha ka kaks esimest mängu.
I mängust väljus võitjana Ülo Liivak
Vassiverest ja II mängust Eneli Birnbaum Simunast.
18. oktoobril III mängu võitis Kaarel
Šestakov Veneverest ja IV mängu Helle

Ojandu Paasverest.
1. novembril V mängu võitis Tiina
Raudmäe Veneverest, VI mängu Irina
Kuhlbach Muugast ja VII mängu Eha
Nurm Laekverest.
Sellel aastal, minu palvel, saatsid külad oma esindajad mängu ja nii jagus
mitmesse külasse võitjaid. Muidugi tuli
ka sel aastal teha mängus vangerdusi:
mõni mängija unustas mängu kuupäeva ära, mõni ei jõudnudki kohale. Siis
tuli „ära rääkida“ publiku hulgast mõni
mängija. Ja nii nad pea ees vette hüppasidki – aitäh neile vastutulelikkuse ja
julguse eest.
Siinkohal olgu need 21 inimest, kes
meie mängust osa võtsid, ka ära toodud: Richard Sepajõe, Hanna-Liisa Lagle, Aive Hanninen, Aarne Laas, Svetlana Baikova, Maie Ehlvest, Eha Nurm,
Andres Nurm LAEKVEREST.
Urve Vahula, Marin Pärs, Irina Kuhl-

bach MUUGAST.
Toomas Kärk, Ellu Leichter, Maire
Tamm, Helle Ojandu PAASVEREST.
Kaarel Šestakov, Tiina Raudmäe, Kuuno
Raudmäe VENEVEREST.
Ülo Liivak VASSIVEREST. Elika Anier
ROHU KÜLAST.
SIMUNA esindajana mängis Eneli
Birnbaum.
Finaalides hakkavad võistlema
Ülo Liivak, Eneli Birnbaum, Kaarel
Šestakov, Elle Ojandu, Tiina Raudmäe,
Irina Kuhlbach ja Eha Nurm.
Kes kellega mängib, selle loosime
välja mängu päeval 15. novembril. Nii,
et armas publik, tasub tulla kaasa elama!
Aga, et kõik mängijad ka autasustatud saaksid, siis on meil terve hulk
häid sponsoreid, kes auhinnad välja
on pannud. Kõige suurem tänu kuulub
Artiston OÜ-le, kes meid igal aastal on

aidanud sportlikku spa päeva nautida.
Nii ka sellel aastal. Appollo raamatupoe
kinkekaardid on välja pannud kõikidele
mängijatele Laekvere Vallavalitsus, tasuta teatri ja ürituste pääsmed Laekvere
Rahva Maja, Laglepesa OÜ pani välja
lõunasöögi, massöör Mari Kelder massaažiseansi. Talukartul OÜ koti kartuleid, Muuga Maanaiste Selts käsitööd,
Tiina Raudmäe AVON-i kosmeetikapaki, käsitööseebid ja koduveini, Maire
Tamm hoidiseid, Eha Nurm vitamiinikotikesed, Merike Leichter koduleiba,
Ants Habakuk jõulujooki, Laine Paulus
kuldsõstra istikuid ja AS Strauss Avinurmest oma tooteid. Ka kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp pidas
võimalikuks meie ettevõtmist toetada
ja AS Adraku buss teeb meile soodsa
sõidu Pärnusse. Tuhat tänu kõigile headele inimestele, asutuste ja firmajuhtidele. On hea teha üritust, kui tead, et

seljataga on nii tugev toetajate meeskond ja seda juba 4. aastat.
5. detsembril ootabki meid ees sõit
Pärnu Estonia Spasse. Kutsume kaasa ka publikuks käinud inimesi ja kui
ruumi jääb, siis ka teisi veehuvilisi.
Sõit on kõikidele tasuta, spa piletite ja
toitlustuse osas saate infot minult. Palun olge head ja andke teada enne 20.
novembrit kui soovite kaasa sõita. Päev
on meil Pärnus broneeritud, aga et meil
kõik seal sujuks on arv vaja enne teatada.
Aitäh veelkord kõigile – oli põnev
mänguhooaeg, mille just TEIE ise selliseks tegite. Kohtumiseni finaalmängudes ja Pärnu saunas.
Mängujuht
Õilme Lainesaar

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
Loosimine.

Eesti mäng V.

Kui teie küttekolded
ja korstnad vajavad
hooldamist, siis kutsuge
korstnapühkija.
Kontakt:
tel 5695 5596, Peep

Eesti mäng I.

Eesti mäng VI.

Eesti mäng I ja II. Fotod: Silvi Sirelpuu.

Eesti mäng VII. Fotod: Margus Sarnet.
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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
..........................................................
Küttepuude saagimine
ja lõhkumine halumasinaga.
Puid saab lõigata 30 - 60 cm pikkusteks.
Info telefonil 528 4160.

MÜÜK

November 2015.a.
..........................................................
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.
..........................................................
Müüa odavalt uus Itaalia veepump
„NOCCI“. Info telefonil 5386 9012
..........................................................
Müüa Laekvere alevikus 3-toaline
keskküttega renoveeritud korter Vassivere põik 1-7. Info telefonil 5563 8122

ÕNNITLEME!
Teil soovime õnne veel ja veel,
et kõik Teil sujuks eluteel.
Et saatjaks ikka rõõmus meel
ja tervist jaguks kauaks veel!

NOVEMBER
60

Jaan Sooväli
Aime Põldoja

11. november
12. november

Muuga
Venevere

65

Jaan Kuusk
Aive Varik
Lilia Toom
Ants Allmäe

20. november
21. november
26. november
28. november

Laekvere
Salutaguse
Laekvere
Paasvere

75

Mall Torro
Eha Lilleoja

30. november
30. november

Laekvere
Salutaguse

80

Vaike Rosenthal

08. november

Laekvere

81

Kalju Kaldavee
Evald Liivak

22. november
24. november

Muuga
Laekvere

82

Heljo Ehand

04. november

Muuga

84

Kalju Külavee

06. november

Laekvere

Küttepuud Simunast!

87

Eljada Aava

12. november

Laekvere

Info telefonil 515 7741.

89

Valli Talur
Hermine Õunapuu

21. november
29. november

Padu
Alekvere

90

Elmagda Tannbaum

15. november

Laekvere

Müüa küttepuid (kask, lepp).
Koormad laotud, transport tasuta.
Info tel. 518 2665, Veiko

Müüa toidukartulit Laura,
Maret, Arielle, Gala 0,25 senti/kg.
Info telefonil 5341 0604

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Müüa tõukekelk,

hind kokkuleppel.
Info telefonil 5165114

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!

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

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:

Neis väikestes kätes ja jalgades peitus jõud,
soov elada, naerda, nutta ja õnnelik olla.
Sinu emme ja issi ühisel jõul,
said sa lõpuks maailma tulla.

Ostan nõukaaegse

lihvitud merevaigust kee,
maksan kuni 500€.
Tel: 58710351
LAEKVERE KOOLI
HEAD LAPSED
OOTAVAD KINGITUSEKS
KOLME MEETRI
PIKKUST JÕULUKUUSKE
7. DETSEMBRIKS.
Info tel: 5349 6195

• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist

LENNART KAASIK, sündis 1. september, Alekvere
ema Katrin Lepa, isa Kalmer Kaasik

• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

LIIS-MARI MÄTLIK, sündis 4. september, Paasvere
ema Annika Mätlik

KEN VALTER KIVI, sündis 11. september, Rahkla
ema Nele Kivi, isa Anti Tara

JOHANNA LEHTMETS, sündis 13. september, Rohu

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee

ema Eneli Männiste, isa Andres Lehtmets

GORDON RATTAS, sündis 10. juuli, Alekvere
ema Marje Rattas, isa Janar Rattas
HENRI TEIDLA, sündis 8. oktoober, Laekvere
ema Ketter Kuusmann, isa Viljar Teidla

KENELI AMOR, sündis 24. oktoober, Kaasiksaare
ema Liina Amor, isa Kristo Amor

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

Simuna koguduses
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.
Alates detsembrikuust Simuna kirikus jumalateenistus pühapäeviti algusega
kell 11. 00.

MÄLESTAME
Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.
Vaike Riispapp
Žanna Moissejeva
Aino-Helene Kristmann
Heino Lehtmets
Maire Pukk

22.08.1934 – 14.09.2015
14.04.1938 – 22.09.2015
20.01.1935 – 01.10.2015
02.05.1940 – 16.10.2015
30.08.1933 – 28.10.2015

Muuga
Arukse
Paasvere
Rohu
Paasvere

