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TASUTA

1. veebruarist saavad töötukassasse karjäärinõustamisele tulla
kõik soovijad

Kandidaate, kelle vahel Lääne-Virumaal valida saab, on 49.
Laekvere valla territooriumil on 3 valimisjaoskonda.
Eelhääletada saab kõigis kolmes jaoskonnas 23. 24. ja 25. veebruaril.

Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval Kesk 12, Laekvere alevik (Laekvere Rahva
Maja)
Hääletamise aeg valimispäeval, so 01. märtsil 9.00 – 20.00
Eelhääletamine 23. 24. ja 25. veebruaril (Laekvere Rahva Maja)
Eelhääletamise aeg 12.00 – 20.00
Saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval Muuga küla (Muuga Spordihoone)

Töötukassa nõustamisteenuste juhi
Lana Randaru sõnul avaneb nüüdsest Euroopa Sotsiaalfondi toel
võimalus tulla töötukassasse karjäärinõustamisele kõigil inimestel
– selleks ei pea enam olema töötuna
või koondamisteatega tööotsijana registreeritud.
“Selleks, et jõuaksime kõik soovijad kenasti ära teenindada, alustab
töötukassa osakondades tööd 20 uut
karjäärinõustajat,” lisas ta.
Karjäärinõustajaga saab rääkida
näiteks järgnevatel teemadel: tööalased arenguvõimalused ja väljakutsed, alternatiivide läbimõtlemine,

eneseanalüüs, lühi- ja pikaajaliste
plaanide tegemine, töökoha vahetamise soov.
Aja karjäärinõustaja juurde saab
broneerida töötukassa maakondliku
osakonna infonumbrile helistades
või ise kohale tulles.
Lähemalt saab karjäärinõustamise kohta lugeda meie portaalist:
https://www.tootukassa.ee/content/
teenused/karjaarinoustamine?
Küllike Heide
Eesti Töötukassa
avalike suhete peaspetsialist
6148537, 5021381

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

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Statistika 2014 kohta

Hääletamise aeg valimispäeval 9.00 – 20.00
Eelhääletamine 23. 24. ja 25. veebruaril Muuga küla (Muuga Spordihoone)
Eelhääletamise aeg 12.00 – 20.00.

Sündis 4 last, kõik poisid.
Suri 26 inimest, neist 9 naist ja 17
meest.

Valimisjaoskond nr 3
Hääletamise koht valimispäeval Venevere küla (Venevere Seltsimaja)
Hääletamise aeg valimispäeval 9.00 – 20.00
Eelhääletamine 23. 24. ja 25. veebruaril Venevere küla (Venevere Seltsimaja)
Eelhääletamise aeg 12.00 – 20.00
Hääletamiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Kodus hääletamine toimub valimispäeval, so 01. märtsil. Taotlust kodus hää-

Saabus elama 37 inimest.
Lahkus mujale elama 57 inimest.
Laekvere valla 18 küla ja Laekvere

aleviku elanike arv seisuga 01.01.2015
on 1543:
Muutus 2014

MEHED

NAISED

KOKKU

Alekvere küla

20

15

35

+1

Arukse küla

8

13

21

-

Ilistvere küla

1

2

3

-

Kaasiksaare küla

20

10

30

-1

Kellavere küla

5

6

11

-1

LAEKVERE ALEVIK

185

217

402

-6

Moora küla

58

55

113

-9

Muuga küla

115

119

234

-8

Paasvere küla

86

91

177

-3

Padu küla

27

15

42

-5

Rahkla küla

79

67

145

+3

Rajaküla

30

24

54

-3

Rohu küla

30

34

64

+1

Salutaguse küla

12

7

19

-1

Sirevere küla

12

9

21

Sootaguse küla

1

1

2

Vassivere küla

15

12

27

-1

Venevere küla

71

67

138

-6

Luusika küla

-

-

-

-

Valla täpsusega

4

1

5

-4

778

765

1543

-42

+/-

letamiseks saab esitada kirjalikult kuni kella 14.00-ni ning telefoni teel kell
9.00-14.00.
E-hääletamine algab 19. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 25. veebruari kella 18.00.
Hääletada saab veebilehel www.valimised.ee
E-hääletamiseks peavad olema ID-kaardi sertifikaadid kehtivad ja PIN-koodid
olemas.
Rohkem infot valimiste ja kandidaadite kohta leiate Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt aadressil: www.vvk.ee.
Karin Tampere
vallasekretär

Tähelepanu!
Alates 2. veebruarist osutab Muuga külas
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust
Laekvere Vallavalitsus.
Tarbitud teenuste eest esitab teenuse pakkuja esimest korda arve märtsis
veebruarikuu eest, mille palume soovitavalt tasuda ülekandega või Laekvere
Vallavalitsuse kassasse.
Palun kõigil tarbijatel tulla alates 20. veebruarist Muuga raamatukogusse
sõlmima teenuse osutamise lepinguid, kaasa võtta veemõõtja näit jaanuarikuu lõpu seisuga.
Info:
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
Tel.: 322 2374 / 504 6009
E-post: andrus@laekvere.ee

LAEKVERE VALD kokku
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LAEKVERE KOOLI VEERG

VALLAVALITSUSE MATERJALID –
09. detsember, 22. detsember, 21. jaanuar, 05. veebruar
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sotsiaalküsimused
Määrati toimetulekutoetus detsembris 13-le isikule kogusummas
1988,61 € ning jaanuaris 19-le isikule
kogusummas 3191,06 €;
Määrati kooli õpilaskodu kohatasu
katmiseks toetus 2-le õpilasele;
Määrati muu ühekordne toetus 1-le
perele;
Määrati prillidetoetus 1-le lapsele;
Määrati ravimitoetus 2-le isikule;
Määrati tasulise ravi ja hoolduskulude katmiseks toetus 2-le isikule;
Määrati küttepuudetoetus 1-le isikule;
Määrati hooldajatoetus 2-le isikule;
Pikendati 2 isikuga sotsiaalpinna kasutamise lepingut;
Sõlmiti tasuline koduteenuse leping
1 isikuga;
Tehti Sotsiaalkindlustusametile ettepanek peretoetuse maksmiseks last
kasvatavale vanaemale.

Ehitus- ja planeerimisküsimused,
kasutusload
• Väljastati Muuga Agro OÜ-le projekteerimistingimused Reinu maaüksusel Muuga külas silohoidla projekteerimiseks;
• Väljastati kasutusluba Elektrilevi
OÜ-le, ehitisele “Muuga pumbamaja madalpinge liitumine“ püstitamiseks asukohaga Kaevu mü Muuga
küla, Laekvere vald;
Hanked
• Riigihanke „Rahkla küla veetrasside
projekteerimis-ehitustööd“ hankes
tunnistati edukaks kvalifitseeritud ja
vastavaks tunnistatud pakkumustest
kõige madalama maksumusega aktsiaselts ANTAARES pakkumus maksumusega 28 671,72 EUR, lisandub
käibemaks;
• Riigihanke „Elektrienergia ostmine
Laekvere vallale“ hankes tunnistati
edukaks kvalifitseeritud ja vastavaks
tunnistatud INTER RAO Eesti OÜ
pakkumus maksumusega 22 493.20
EUR, millele lisandub käibemaks;
• Riigihanke „Rahkla küla veetrasside
projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC inseneri
teenus“ hankes tunnistati edukaks
kvalifitseeritud ja vastavaks tunnistatud pakkumustest kõige madalama maksumusega Vealeidja Osa-

ühing pakkumus maksumusega 2
115,00 EUR, lisandub käibemaks;
• Korraldada lihtmenetlusega riigihange nimetusega “Audiitorteenus
Laekvere valla 2014-2016 majandusaasta auditeerimiseks“. Lihtmenetlus viiakse läbi Laekvere Vallavolikogu 18. märtsi 2010 määruse nr 6
„Hangete korraldamise kord“ § 13
lõige 1 punktis 2 sätestatud piirmääradest lähtudes;
• Riigihanke „Projektijuhtimise teenuse lisatööd“ hankes tunnistati Civitta
Eesti AS poolt hankemenetluses esitatud pakkumus, kuumaksumusega
938 eurot (ilma km-ta) hanke tingimustele vastavaks ja edukaks.
Avalik kord, vallavara
• Otsustati võõrandada otsustuskorras valla ülesannete täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv
3-toaline keskküttega korter aadressil Vassivere põik 1-11 pindalaga
67,8 m2), Laekvere alevik, Laekvere
vald, Kalju Kubjasele;
• Eraldati vallavalitsuse reservfondist
Laekvere Raamatukogule majanduskulu täienduseks 523,00 eurot
(Uue pehme mööbli komplekti soetamine raamatukogu lugemissaali).
Huvikoolid, tasuta sõidu tõendid
• Otsustati tasuda 17 õpilase huvikooli kohamaks 1. jaanuarist 2015 kuni
2014/2015 õppeaasta lõpuni vastavalt esitatud arvetele;
• Koostöös bussiettevõttega AS GoBus, väljastati tasuta sõidu tõend
1-le õpilasele.
Keskkonnaküsimused
• Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunuks 1
eraisik ja 1 osaühing.
Hajaasustuse programm
• Kiideti heaks järgmised hajaasustuse programmi aruanded:
1. Pärna kinnistule Venevere külas
puurkaevu puurimise, veetorustiku
rajamise ja veetõsteseadmete paigaldamise projekti aruanne. Kinnitati projekti kogumaksumuseks 2471,23 eurot,
millest 1647,57 eurot on toetus ja 823,66
eurot on projekti omafinantseering.
2. Raini-Reinu kinnistule Venevere
külas puurkaevu puurimise, veetorus-

tiku rajamise ja veetõsteseadmete paigaldamise projekti aruanne. Kinnitati
projekti kogumaksumuseks 2471,23
eurot, millest 1647,57 eurot on toetus ja
823,66 eurot on projekti omafinantseering.
Maaküsimused
• Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:0289, pindalaga 22,23 ha,
asukoht Rahkla küla, Laekvere vald,
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks alljärgnevalt: uue nimega Põlluvahe katastriüksus, asukoht Rahkla
küla, sihtotstarve maatulundusmaa
ja nimega Kanarbiku katastriüksus
asukoht Rahkla küla, sihtotstarve
maatulundusmaa;
• Nõustuti
katastriüksuse
38101:005:0113, pindalaga 19,88 ha,
asukoht Arukse küla, Laekvere vald,
jagamisega viieks eraldi maaomandiks alljärgnevalt: uue nimega Karukella katastriüksus (pindala 14,51
ha, sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Arukse küla, uue nimega
Nurga katastriüksus (pindala 9 614
m², sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Arukse küla, uue nimega
Mesipuu katastriüksus (pindala 3
478 m², sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Arukse küla, uue
nimega Sivi-Ilistvere tee katastriüksus (pindala 2 565 m², sihtotstarve
transpordimaa), asukoht Arukse
küla, nimega Kullerkupu katastriüksus (pindala 37 469 m², sihtotstarve
maatulundusmaa), asukoht Arukse
küla;
• Nõustuti 8642 m² suuruse Palu katastriüksuse, asukohaga Paasvere
küla, ostueesõigusega erastamisega
vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse
plaanile hoonete omanikule Hilja
Altvälja’le. Ostueesõigusega erastatav maa asub õigusvastaselt võõrandatud Tamme 13 talu maadel.
Erastatava maa sihtotstarve on elamumaa;
• Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastati
Pilvi
Vestenberg’ile,
Marje Vestenberg’ile ja Taimar
Vestenberg’ile, elukoht Edivere,
Alekvere küla, kaasomandina võrdsetes mõttelistes osades Edivere
maaomandi taastamiseks Alekvere
külas ning Muuga külas.

Läbi on saanud uue aasta jaanuar. Käib
III veerand ja elame igapäevases töörütmis. Meil on väga palju tegemisi,
milledele pöörame erilist tähelepanu.
9. klass on valinud ära oma lõpueksamid, 8. klass teeb usinalt uurimistöid,
väga paljud valmistuvad eesolevateks
maakondlikeks olümpiaadideks ning
spordi ja muudeks üritusteks nii koolis

kui ka väljaspool
seda.
Soovin kõikidele visadust ja
tahet olla parim.
Lugupidamisega,
Arne Labe
direktor

SIMUNA KIHELKONNAKOOLIDE
MÄLUMÄNG
Simuna Kihelkonnakoolide algklasside
mälumäng toimus 28. jaanuaril 2015
Lahu Algkoolis. Meie koolist osalesid 4
õpilast: Lisette Klaasmägi, Janne Niinesalu, Kelly Kruusmann ja Robert Padrik. Sellel korral oli teemaks „Muusika-

aasta 2015“. Laekvere Kool saavutas 5.
koha.
Bioloogia maakondlikul olümpiaadil esinesid väga tublilt Kai-Riin Kanarbik (IV koht), Relika Anier (VI koht) ja
Elizabeth Sepp.

Simuna mälumängust osavõtjad laulmas laulu LAULULUST

AABITSAPIDU
Aabits on ainus raamat, mille läbilugemise järel on põhjust pidu pidada. Vahva peo pidasid esimese klassi lapsed
koos paljude külalistega. Kaks särtsakat
tüdrukut ja kaheksa poissi näitasid oma
lugemisoskust, tutvustasid aabitsategelasi rõõmsalt ja julgelt. Laulud olid hästi
selged ja salmid peas.

Peale esinemist said lapsed direktorilt tunnistuse, mis näitas, et aabitsatarkused olid hästi omandatud.
Pidu lõppes endavalmistatud tordi
söömisega.
Õpetaja Maia
Fotode autor: Arne Labe

VOLIKOGU MATERJALID – 29. detsember
• Otsustati koormata Laekvere vallale
kuuluv Kaevu katastriüksus (katastritunnus 38101:002:0493, asukoht
Muuga küla) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857, asukoht Kadaka tee 63,
12915 Tallinn) kasuks;
• Otsustati koormata Laekvere vallale kuuluvad Farmi-Kuivati tee
katastriüksus
(katastritunnus
38101:002:0512, asukoht Muuga

küla) ja Kuivati ringtee katastriüksus (katastritunnus 38101:002:0548,
asukoht Muuga küla) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Kadaka tee
63, 12915 Tallinn) kasuks;
• Otsustati võõrandada otsustuskorras valla ülesannete täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv
kaasomandi osa Kopli kinnistust,
asukohaga Ulvi küla, Rägavere vald,

Spordiaasta 2014
Laekvere valla spordirahval on rõõmustamiseks põhjust kuhjaga. Vallas
on elanikke küll vähe aga saavutatud
on mitmeid võite ja sooritatud häid
võistlusi. Kelly Nevolihhin osales arvukatel võistlustel oma põhialadel: 800m
1000m 1500m jooks ja 3000m takistusjooks, lisaks ka pikematel jooksudel.
Vormi tipp saabus augustis kui ta 2.
augustil jooksis Tallinnas 1500m jooksus uue Lääne-Virumaa rekordi. Juba
järgmisel päeval purunes sealsamas ka
800m rekord. Ei olnud mahti veel Tallinnast ära tulla, sest 7. augustil püstitas
Kelly ka 1000m jooksus uue maakonna
rekordi. See ei olnud veel kõik: septembris jooksis Kelly välja uued maakonna rekordid 10km maantejooksus ja

1 miili jooksus. Ainuke ala, mille maakonna rekordit Kelly ei püstitanud, on
3000m takistusjooks. Oma 2013 aastal
välja joostud tulemusele jäi sel aastal
joostud alla vaid 8 sekundiga. Ka see
2013 aasta tulemus on Lääne-Virumaa
rekord. Palju õnne, Kelly!
Hästi on võistelnud ka Karl Johan
Leichter. Tema põhiala on olnud ujumine aga tõsiselt on kõrvale tõusnud
triatlon. Eesti juunioride meistrivõistlustel võitis ta teateujumises 2 kulda
ja ühe pronksi. Duatloni Eesti meistrivõistlustel saavutas Karl Johan kolmanda koha. Jahilaskmises on on oma
meeskonna medalitele viinud Tõnu
Krooben. Eesti meistrivõistlustel võitsid nad haavliharjutuses Sporting hõ-

Aarne Kask`ile.
Info
Eerik Lumiste rääkis VIROL-i koosolekul käsitletud teemadest – investeeringute nimekirjade ülevaatamine,
põhiliselt soovivad vallad raha kergliiklusteede rajamiseks. Lääne-Viru Arenduskeskusega lepingu sõlmimisest, VIROL-i komisjonide muudatustest.
Aabitsapidu
bemedali. Ühe hõbeda ja ühe pronksi
võitsid ka kombineeritud harjutuses.
Tublilt on Laekvere põhikooli esindanud Edmond Aru ujumises ja kergejõustikus.
Järva-Jaanis peetud Eesti meistrivõistlustelt sangpommispordi kahevõistluses 70 aastaste ja vanemate hulgas tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele Laekverest pärit Ants Lippasaar,
kel õnnestus 12 kg raskusi sangpomme
tõugata 50 ja rebida 206 korda, teenides 306 punkti. Eesti spordiveteranide
Baltimaade võistlusel Viljandis sai Ants
400m jooksus 3. koha. Need olid säravamad esitused üksikaladel.
Käed taskus ei ole istunud ka võistkondliku spordi harrastajad. Laekvere
võrkpallimeeskond tõusis kevadel talvise hooaja järel pjedestaalile.

Võistkonda on lisandunud nii mõnigi vana tegija, mistõttu on sel hooajal
Lääne-Viru volleliigas kaks Laekvere
võistkonda.
Mängijate maakonnast lahkumist
trotsivad korvpallurid on ikka ja jälle
valmis andma tulise lahingu Muuga
spordisaalis.
Ära ei saa unustada ka meie koolide
õpetajaid Iivit ja Aivarit, kes lastega ka
kodust kaugemal võistlemas käivad.
Spordihuvilisi meil ikka jätkub. Sel
aastal toimub juba 13. Laekvere-Simuna rahvajooks, millest kõigil on osalenud ka meie valla mees Margo Klaasmägi.
Ants Lippasaar

Kaksteist soodustuusikut
Remniku Noortelaagrisse
14. – 21. juuli 2015
Lapsevanem, tule ja tee avaldus hiljemalt
1. maiks ning laps saab veeta 8 imetoredat
suvepäeva Remniku Noortelaagris koos teistega.
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt
2015. aastaks eraldatud arvestuslik toetuse suurus laagripäeva kohta on 10.40 € ja
ülejäänud summa 9,60 € laagripäeva kohta
tasub vald. Laagripäeva täishind ühe päeva
eest on 20 €.
Täpsem info: Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313
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Laekvere Rahva Maja üritused
Veebruar
14. veebruar kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Kvartett“. Pääse 12€/14€
eelmüügis Muuga raamatukogus, Laekvere Rahva Majas ja Piletilevis.
15. veebruar kell 12.00 Rahvaõpistu- „Tervislik toitumine.“ Marika Vartla.
Lipsudest kaelaehte-krae valmistamine. Tiiu Tagamets.
15. veebruar kell 15.00 MTÜ Lootusekiir Heategevuskontsert. Esinevad
Ida-Virumaa taidlejad ja ans. Hollarii.
20. veebruar kell 11.00 Viljandi
Lasteteater „Reky“ etendus „Pöial-liisi“.
Pääse 2€.
22. veebruar kell 18.00 Rahva Maja

aastapäevale ja Vabariigi Aastapäevale
pühendatud Pidu. Esinevad Roela Rahva Maja isetegevuslased. Esitusele tuleb
Roela näiteringi ja segakoori ettekandes
A. Kivirähk „Kakand ja Kakand“. Pakutakse pidupäevakohvi. Tantsumuusikat
teeb Tarmo Roelast. Pidu tasuta.
23. veebruar kell 14.30 Vabariigi
Aastapäeva tervitus Avinurme meeskoorilt.
25. veebruar kell 19.00 Rakvere
Teatri etendus „Maalermeister“. Pääse
10€/12€ eelmüügil Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja Piletimaailmas.

Märts
1. märts kell 12.00 Uus Eesti film E.
Nüganeni „1944“. Pääse 2€/3€.
21. märts Külateater „Eedi“ etendus
„Armastuse pankrot“
Kell 15.00 Tartu Laupupeo Muuseumis
Kell 19.00 Jõgevamaal Maarja Rahva
Majas
22. märts kell 12.00 Rahvaõpistu
Veel kord kokkamisest. Munapühade

toidulaud.
Kell 14.00 KaRakTer teatri etendus
„Kükloop“
29. märts. kell 13.00 Osavõtt Kihelkonna eakate naljapäevast Rakkes.
5. aprill kell 19.00 Mait Malmsteni
monoetendus „Fenomen“
24. aprill kell 19.00 Ugala Teatri ja
Kuressaare Linnateatri etendus „Vana
õngitseja“. Peaosas Luule Komissarov

Põnev pühapäev Pühajärvel!
Ilusal pühapäeva hommikul kogunes
kenake hulk rahvast Laekvere Rahva
Maja juurde, et sõita Pühajärve SPA-sse
ujuma, sauna ja bowlingut mängima.
Sõidusponsor oli Artiston OÜ. Sõit oli
mõeldud „Eesti mängust“ osavõtjatele
ja publikule.
Sõit kestis üle kahe tunni. Kui kohale jõudsime, võeti meid rõõmsalt vastu. Kohe algul tehti meile ekskursioon
kogu majas. Nägime igasuguseid protseduuride ruume; soolakambrid, massaažiruumid, toad jne. Tuli tahtmine
kohe voodisse heita ja lõõgastuda. Aga
mitte sellepärast ei läinud me sinna ...
Meid ootas hoopiski ujumisbassein,
mullivann, saunad ja bowling. Jagasime endid kahte gruppi, kes ujuma, kes
bowlingusse.
Basseinis oli mõnus vedeleda küll,
sest kui palju meie inimesed looduslikus vees suvel ikka olla saavad. Siis tulebki kasutada võimalusi basseinis ujumiseks, sulistamiseks. Kuna veekogu
kodu läheduses pole, siis on selle ujumisega nagu on: kes ujub ja kes sulbib
niisama vees. Muide, neile sulpijatele
oli basseinis väga hea ja mõnus massaaž haigetele kohtadele. Seina seest

tulid „mullid“, lase aga haigele kohale ja
ongi kohe valu läinud ...
Vahelduseks vees lobistamisele käisime vahepeal saunas, saunast mullivanni ja jälle basseini, ja nii korduvaltkorduvalt.
Mingil hetkel tulid bowlingusaalis mängijad ka basseini. Olime nagu
üks suur kalaparv vees. Paistis kohe, et
Laekveres on tervelt basseinitäis rahvast.
Kui vesi leotas meid juba „puhtaks“,
läks ka kõht tühjaks. Pesime endid veel
puhtamaks ja tõttasime kiiresti toidulõhnade poole.
Oli hea maainimese kõhutäis! Aitäh!
Vot pärast seda oleks küll tahtnud
sinna voodiga tuppa minna lõõgastuma, aga aeg tiksus sinnakanti, mil pidime hakkama koju tagasi liikuma. Päris
pikk „tööpäev“ saigi otsa.
Aga tore oli jälle kodus ka olla. Selle toreda päeva eest täname Artiston
OÜ-d, Õilmet ja basseinitäit Laekvere
rahvast.
Järgmiste lõõgastumisteni!
Eha

Pühajärve SPA-s. Fotod: Silvi Sirelpuu
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Kukesammudega
mõõdetud kevadootus
Praegu on kevad veel kaugel, aasta külmim kuu veel ees. Aga päike kergitab
end üles poole Kukesammu võrra muidugi, alates talvisest pööripäevast.
Sestap on aega tubaseid toimetusi
teha ja neid juba Rahva Majas jätkub.
Päkapikud on mõnda aega juba talveunes olnud ja puhkavad oma koolitusprogrammist, mis oli selgi aastal ülipopulaarne. Meid külastas kolme päeva jooksul üle 140 lapse ja Avinurme laste jaoks
ei jätkunudki hommikupoolset aega.
Päkapikkude tegemistest said osa ka valla
kodused mudilased oma jõuluhommikul. Valla eakate jõulupidu tõi taas Muuga
mõisasaali pidulaua ümber kokku meie
auväärsema publiku. Hingele pakkusid
kosutust Avinurme koguduse noorteansambli laulud ja trikimees Meelis Kubo
saladuslikud kahvli painutamise trikid.
Seekordne operetikontsert „Oh, ilma
naisteta on kurb maailm“ tõi publikule
kätte kaunid, armastust täis opereti meloodiad, esitajateks „Vanemuise“ teatri
solistid. Uus aasta tõi käeulatusse parlamendi valimised.
Üllatavalt meeleolukaks kujunes
Rahvaõpistu pühapäev „Toidu eripoliitikud köögis“. Tiina Raudmäe juhiste järgi valmistati ühiselt mulgiputru ja hapupiima-manna kooki. Marko
Pomerants, Rannar Vassiljev, Urmas
Tamm ja Valdo Randpere said kokkamisega ühe laua taga väga edukalt ja
sõbralikult hakkama. Toit oli maitsev ja
meelde jäid Nadežda Võrno tänusõnad
ja soovitus poliitikutele “ „kui te ühiselt
ja nii hästi meie riigivankrit ka juhitesiis oleks kõik hästi“. Kokkamisest oli
tulnud osa saama viiekümne pealine
publik. Kohal olid ka vallavanem Aarne
Laas ja volikogu esimees Erik Lumiste.
Jaanuarikuu lõppes ühise väljasõiduga Pühajärvele, ikka rõõmsa tuju ja
hea tervise saamiseks.
Veebruarikuu Rahvaõpistu algas näputööga “ valmistati kauneid helkureid
Tiiu Tagametsa juhendamisel. Sai avatud ka Tiiu Tagametsa maalinäitus.
Juba 15. veebruaril saab veel kord
näputööd teha, seekord valmistatakse
kaunis kaelaehe meeste lipsust. Veebruar rõõmustab meid kahe teatrietendusega ja kolmas etendus – imearmas
„Pöial-Liisi“ toimub lastele 20. veebruaril kell 11.00. Laste kõrval võivad
seda lugu vaatama tulla ka lapsevanemad, vanavanemad. On ju tore, kui
lapsemeelsus elab meis pikki aastaid.
Ja piletirahagi sai tänu projektitoetusele
minimaalseks viidud.
Rahva Maja ja Vabariigi aastapäeva
tähistame 22. veebruaril kell 18 algava
peoõhtuga. Esinevad Roela Rahva Maja
isetegevuslased. Esitusele tuleb Roela
näiteringi ja segakoori etendus A. Kivirähk „Kakand ja Kakand“. Pakutakse pidupäeva kohvi ja tantsumuusikat teeb
pillimees Tarmo Roelast. Tarmol on
ilusad laulud nii, et kui tantsuisu ei ole,
tasub head muusikat ikka kuulama tulla. Pidu kestab kella 23.00 ja on tasuta.
23. veebruaril kell 14.30 aga ootab
Avinurme meeskoor Rahva Majja kõiki
muusikahuvilisi. Kõlavad laulud Vabariigi aastapäeva auks.
Valimiste päeval, 1. märtsil saab
vaadata Elmo Nüganeni uut Eesti filmi
„1944“.
Teatrietendusi on enne kevadet
tulemas veelgi. 22. märtsil KaRakTer
teatri etendus „Kükloop“. 5. aprillil Mait
Malmsteni monoetendus „Fenomen“
ja 24. aprillil Ugala ja Kuressaare Linnateatri ühisetendus „Vana õngitseja“
Luule Komissaroviga peaosas.
Endiselt jätkuvad Rahvaõpistud,
kontserdid ja väljasõidud isetegevuslastele. Niimoodi ühiselt toimetades
jõuamegi kukesammul kevadesse.
Rõõmsate kohtumisteni,
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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IRLi maksureform aitab töötavaid inimesi!
Eestis on kümneid tuhandeid inimesi, kes töötavad palga eest, millega on
raske ära elada. Sellegipoolest mak-

savad nad oma tulult aastas sadu eurosid tulumaksu. Seda ebaõiglust tuleb vähendada läbi madalapalgaliste

maksuvabastuse. Selle reformi tulemusena 500 eurot teenivad inimesed edaspidi tulumaksu ei maksa.

Rohkem raha saavad kätte kõik, kes
teenivad ühes kuus alla 846 euro.

Kellel on maksureformist kõige rohkem kasu?
•
•
•
•
•
•
•

Töötavad lapsevanemad. Kõige rohkem võidavad väikese palgaga alaealiste lastega üksikvanemad, kes täna esimese lapse eest maksuvabastust ei saa.
Naised, sest naiste keskmine sissetulek on Eestis meeste omast 24-30% madalam.
Töötavad madalapalgalised üksikemad, kelle maksukoormus on täna kõige kõrgem.
Maapiirkondade töötajad ja väikeettevõtjad, sest maal töötavate või väikeettevõtlusega tegelevate inimeste sissetulekud on madalamad kui linnades.
Töötavad pensionärid. Täiendav maksuvaba tulu vähendab töötavate pensionäride maksukoormust.
Puuetega inimesed, kelle tööhõive ja palgatulu jääb oluliselt alla Eesti keskmise.
Füüsilisest isikust ettevõtja, kelle sissetulek ettevõtlusest ja palk on kokku väiksem kui 846 eurot.

IRLi nimekiri on nendel valimistel kõige tugevam, kus on palju kogemusi ning kõik kandidaadid on Lääne-Virumaa elanikud:

nr. 446,
Marko POMERANTS –
Riigikogu liige

nr. 447,
Einar VALLBAUM –
Lääne-Viru maavanem
2009 – 2014

nr. 450,
Ain SUURKAEV –
Rakvere haigla juhataja

nr. 448,
Mihkel JUHKAMI –
Rakvere linnapea

nr. 451,
Hannes METS –
ametikooli direktor

nr. 449,
Helle NOORVÄLI –
kõrgkooli rektor

nr. 452,
Tauno TOOMPUU –
vaimulik

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja BDA Consulting OÜ koostöös
SA Lääne-Viru Arenduskeskusega (LVAK) korraldavad alustava ettevõtja
baaskoolituse.
Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning
loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi)
ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused
tööd. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:
• Mina kui ettevõtja ja minu äriidee
• Ärimudeli arendamine
• Turundusstrateegia
• Müük. Turundus- ja müügiplaan
• Finantsjuhtimise alused
• Tootearendus ja teenuse disain
• Meeskond ja juht. Äriplaanide esitlus

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Äriplaanide esitlus toimub viimasel koolituspäeval. Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad. Igale grupile pakub
üks koolitaja ka individuaalsete konsultatsioonide võimalust koolituste toimumise ajal.

Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Koolituse eduka läbimise eest väljastatakse tunnistus neile, kes on osalenud vähemalt 4 koolituspäeva ja
edukalt kaitsnud äriplaani.

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 20. veebruariks aadressil info@arenduskeskus.ee või postiaadressil Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

Koolitused toimuvad: 04.03; 12.03; 20.03; 26.03;
01.04; 08.04; 15.04.2015, Rakveres hotelli Wesenbergh I korruse ruumis kella 10st 17ni.

Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate LVAKi kodulehelt www.arenduskeskus.ee või meie kontorist aadressil Kreutzwaldi
5, Rakvere.

Lisainfo: LVAK üldtelefonil 325 8028

Veebruar 2015.a.
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886 Rannar Vassiljev
Riigikogu liige, rahanduskomisjoni
esimees.
2005-2009 Rakvere abilinnapea ja
2009-2010 Rakvere linnapea.
Sündinud, kasvanud ja pikka aega
töötanud Rakveres.

887 Kairit Pihlak
Rakvere abilinnapea.
Töötanud 15 aastat õpetajana, aastatel 2000-2007 oli Tantsu- ja kunstikooli
Athena juhataja, 2008-2009 rahvastikuminister Urve Palo nõunik, 2009-2010
Rakvere abilinnapea. Rakvere linnavolikogu liige alates aastast 2005.
Põline lääne-virumaalane.

888 Eerik Lumiste
Laekvere Vallavolikogu esimees.
Viimased 14 aastat töötanud LääneViru Maavalitsuses maaspetsialistina.
Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi esimees ja MTÜ PAIK asutaja ning juhatuse liige.
Aastast 1992 virumaalane ja Laekvere valla elanik.

889 Ene Augasmägi
Tervisepoliitika juht Sotsiaalministeeriumis.
Õppinud ja teinud politseitööd,
pikka aega Tapa valla sotsiaaltöö juht.
Aastal 2007 Lääne-Virumaa parim sotsiaaltöötaja.
Koduks on alati jäänud Virumaa.

890 Paul Lettens
Vihula Vallavalitsuse liige.
Töötanud kirurgina ja kardioloogina. Juhtinud Eesti Saatkonda Portugalis, Ukrainas, Gruusias ja Moldovas.
Hetkel tegutseb ettevõtjana.
Rajanud oma kodu Lääne-Virumaale.

891 Garri Raagmaa
Tartu Ülikooli dotsent.
Alustanud 1994. aastal Jõgeva Maavalitsuses arenguosakonna vanemspetsialistina, 1997. aastal oli Tapa linnapea, edaspidi töökohad seotud Tartu
Ülikooliga.
Sündinud ja õppinud Tapal, suvekodu siiani Lääne-Virumaal.

892 Maimu Berg
Riigikogu liige, väliskomisjoni liige.
Kirjanik ja tõlkija. Töötanud teadussekretärina Tartu Ülikooli raamatukogus, Soome Instituudi kultuurisekretärina ja toimetajana ajakirjades Siluett,
Keel ja Kirjandus ning Elukiri. 1990.
aastatel töötas teleajakirjanikuna ning
kirjutas kolumne Saksa ja Soome päevalehtedesse.
Sünnilt tallinlane, kuid juured üle
Eesti laiali – ka Virumaal.

Sotsiaaldemokraatide olulisemad lubadused:
TÕSTAME MIINIMUMPALGA 800 EURONI!
Eesti uus suur eesmärk peab olema palgavaesuse kaotamine. Et ükski Eesti laps ei kasvaks vaesuses ja ükski inimene, kes käib tööl, ei peaks taotlema sotsiaaltoetust.
Just vaesus põhjustab inimeste Eestist lahkumist, terviseprobleeme ja ühiskondlikku ebakindlust. See takistab ka majanduse arengut ning on oht julgeolekule ja rahva
kestmisele.
Sotsiaaldemokraatide juhtimisel tõstab järgmine valitsus miinimumpalga nelja aastaga 800 eurole. Selleks suurendame koostöös ametiühingute ja tööandjatega Eestis
kehtivat miinimumpalka 20% aastas.
TOETAME LAPSI JA PERESID!
Seame sisse nutika lapsetoetuse, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ning kindlustab igale kolme ja
enamat last kasvatavale perekonnale 200 euro suuruse lasterikka pere toetuse. Kolme lapsega pere hakkab nii kokku saama 525 eurot nutikat peretoetust.
MUUDAME MAKSUSÜSTEEMI.
1. Madala ja keskmise palgaga töötajate maksukoormuse langetamiseks kehtestame astmelise tulumaksu.
2. Soodustame noorte, õppurite, piiratud töövõimega inimestega ja eakate tööhõives osalemist, selleks langetame nende eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra.
3. Regionaalsete töökohtade loomiseks langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad.
4. Paindliku töötamise võimaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks kaotame sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude.
5. Tervislike eluviiside leviku toetamiseks vabastame ettevõtte investeeringud töötaja tervisesse erisoodustusmaksust.

SDE - saavutatud vaid 10 kuuga!
LASTETOETUSED TÕUSID
1. jaanuarist 2015. a tõusis esimese ja teise lapse toetus senise 19,18 euro asemel 45 euroni ja kolmanda lapse toetus 100 euroni kuus, vajaduspõhine lastetoetus 45
euroni kuus ning toimetulekutoetuste määramisel kasvas lapse osa 0,8lt 1,0ni. Lastetoetuste tõus aitab oluliselt vähendada vaesuses elavate laste arvu. See puudutab ligi
270 000 last ja nende vanemaid. Lisaks võttis Riigikogu novembris vastu valitsuse esitatud eelnõu, millega tõstetakse eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse
toetust 240 euroni kuus (tõus 48,20 eurot).
PENSIONITÕUS
Eakatele tõi uus eelarve kaasa pensionide kasvamise 6,3 protsendi võrra, mis tähendab seda, et keskmine vanaduspension 44-aastase staaži puhul kerkib selle aasta
aprillist 375 euroni. Tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum pensionäridele, et keskmine pension jätkuvalt tulumaksuvaba oleks.
ÕPETAJATE MIINIMUMPALK TÕUSEB 900 EURONI
2015. aastal tõstetati õpetajate töötasu alammäära 12,5%, 800 eurolt 900 euroni.
STABIILSUSE TAGAMINE MANDRI JA SAARTE VAHELISE PRAAMILIIKLUSES
Murdsime praamiliikluse monopoli ja säästsime sellega 60 miljonit eurot maksumaksja raha.

NAISKODUKAITSJA – kes ta on, mis ta teeb!
NAISKODUKAITSE peamised väärtused.
Eneseareng – Naiskodukaitse on organisatsioon, mis tõstab läbi eneseteostusvõimaluste,
üksteiselt õppimise ja koolituste naiste sotsiaalset
toimetulekuvõimet. Omandatud teadmised ja oskused on rakendatavad nii organisatsiooni siseselt kui
ka väliselt.
Pärimuse hoidmine – Naiskodukaitse hoiab
au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke
tavasid ning jäädvustab ja väärtustab organisatsiooni ajalugu.

Turvalisus – Naiskodukaitse aitab oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna
loomisele. Iga Naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata.
Vastutus – Naiskodukaitse koondab liikmeid,
kes tunnetavad oma vastutust isamaa ja ühiskonna ees ning on vajadusel valmis kiiresti reageerima
täitmaks vabatahtlikult oma riigikaitselisi kohustusi.
Organiseerumine naistena – Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse
taustaga tegusaid naisi, andes neile kõigile võima-

luse mitmekülgseks ning kasulikuks ühiskondlikuks
tegevuseks.
Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi
üldise baasväljaõppe, mis annab talle baasteadmised organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest
ning sõdurioskustest. Kursuse läbinu saab valida
omale siis meelepäraseima valdkonna, kus ta juba
rohkem saab selles valdkonnas aktiivsemalt osaleda.
Naiskodukaitse jaguneb regionaalselt 15 ringkonnaks, mis omakorda jagunevad jaoskondadeks.
Ringkondi ja jaoskondi juhivad viieliikmelised juha-

tused, mis koosnevad vabatahtlikest naiskodukaitsjatest. Iga juhatuse eesotsas on esinaine – vastavalt
siis ringkonna või jaoskonna esinaine ning tema
aseesinaine.
Ringkondades ja jaoskondades toimuvad erinevad õppused, koolitused, motivatsiooniüritused,
retked, matkad ja veel palju muud. Nendes osalemine on väga hariv, loovusttõstav ja lihtsalt nauditav
peale igapäevast argitööd ja muresid. Neil üritustel
saame omavahel paremini tuttavateks, õpime üksteiselt. Samuti oleme üritustele kutsunud ka uusi
liikmeid, kes saaksid NKK tegevustega tutvuda ja
meie organisatsioonist rohkem teada.
Naiskodukaitse on naisorganisatsioon, kus lei-

dub harivat ja väljakutseterohket tegevust igale naisele – kõik liikmed läbivad baasväljaõppe, valivad
vastavalt erialale lisakursuseid, saavad teha sporti ja
osaleda militaarses tegevuses, võtta osa erinevatest
üritustest, kohtumistest. Liikmena saad anda oma
panuse riigikaitse arendamisesse, ühiskonna paremaks muutmisele, enda teadmiste täiendamisele ja
teiste aitamisele.
Lugupidamisega!
Iive Rohtla
5285055, 53629266
iiverohtla@gmail.com
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Jaanuarikuu Muuga Põhikoolis
20. jaanuar Väike-Maarjas maakondlik 6. klasside inglise keele päev. Meie
kooli esindasid Agne Aasumets, Maris
Kuhlbach, Riho Reimann, Egert Veskilt, Hanno Vahula. Koju tuldi heade
tulemustega – 4. koht viktoriinis ja kooli
tutvustavas ettekandes. Osales 17 võistkonda üle maakonna.
23.-24. jaanuar Jõgeval Betti Alverile pühendatud luulepäevad „Tuulelapsed“. Meie kooli näitering sai eripree-

Lahe näiteringi seltskond.

mia eesmärgi kindluse eest. Suur tänu
ringijuht Urmasele, kes lastesse usku ja
kindlust süstis.
28. jaanuar Lahus Simuna kihelkonnakoolide algklasside mälumängus
saavutati 3.-4. koht.
Tublid olid Pärtel Oja, Andres ja
Kadri Liis Tamm ning Reinis Aal.
31. jaanuar Rakveres maakondlik
bioloogiaolümpiaadil käisid 5 õpilast.
6. klasside arvestuses sai 2. koha Egert
Veskilt, 9. klasside arvestuses 7. koha
Dagmar Aasumets.
Selleks et õpilased saavutaksid kooli
esindamisel häid tulemusi, tuleb õpetajatel ja õpilastel teha lisaks tunnis õpitule veel ka lisatööd.
Suur tänu heade tulemuste eest kooli esindamisel!
Tänan ka lapsevanemaid, kes lahkelt
olid nõus oma vabal päeval lapsi sõidutama Rakverre ja tagasi.
Agnes Maasild
Muuga Põhikooli direktor
Foto: Jaana Hamer

TEADE
Laekvere Vallavalitsus koos Lääne-Viru Jäätmekeskusega planeerib Laekvere
valla elanikelt tasuta eterniidijäätmete vastuvõtmist.
Vastuvõtt toimub orienteeruvalt 2015. aasta sügisel ühel varem ette teatatud
päeval Töökoja tee platsil Laekvere alevikus.
KIK-ist raha taotlemiseks ja eterniidijäätmete vastuvõtu korraldamiseks on
vajalik eelnevalt teada orienteeruvat ära anda soovitavat eterniidijäätmete kogust.
Transport Laekvere kogumiskohta toimub jäätmete omaniku poolt.
Palun elanikel, kes soovivad eterniidijäätmeid ära anda teatada 01. aprilliks
2015 orienteeruv jäätmete kogus.
Info: Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
Tel.: 322 2374 / 504 6009
E-post: andrus@laekvere.ee

Kelmide pikad näpud eakate rahakotis
Noorem põlvkond hoiab ennast erinevate meediakanalite kaudu igapäevaste uudistega kursis, olgu need siis
head või halvad. Nagu näitavad viimaste päevade petturite korda saadetud
sündmused, siis eakamate inimesteni
vajalik info ei jõua kohale või nad ei tea
uudistest midagi.
Nimelt tegutsesid meie kodukandis
kelmid naabervabariikidest, kuid võimalik, et neil on kaasosalisi jätkuvalt
ka kohapeal. Kõned, mis vanematele
inimestele tehti oli nii eesti kui vene
keeles. Nad kasutasid ära eakamate inimeste haavatavust ja sirutasid käe nen-

de inimeste taskusse või „sukasäärde“,
pettes neilt välja kõik nende poolt suure
töö ja vaevaga kogutud säästud.
Varasemalt jäljendasid kelmid poega, tütart või lapselast, kes väidetavalt
põhjustas liiklusõnnetuse. Menetluse
ära jätmiseks nõuti raha. Nüüd oli kelmidel aga välja mõeldud uus skeem,
kus on mingi tüdruku otsa kukutud,
mille tagajärjel sai ta raskeid vigastusi.
Libaadvokaat nõudis haiglaraviks suuri
summasid. Kui seda ei maksta, siis ootab ees vanglatee.
Palun viige see info kõigi eakateni,
et kelmid tegutsevad ja mõtlevad igasu-

Täname KÕIKI, kes on olnud nii mõtetes, kui tegudes meiega. Oleme saanud palju tuge ja toetust, häid inimesi on NII palju!
Erilist tänu avaldame K & G Saarelt
OÜ, Laglepesa OÜ, Artiston OÜ,
Karritz OÜ ja Laekvere Põllumajandusühistule, kes koostöös katsid
ja võõrustasid peielaua.
Suured-suured tänud Laekvere
Vallavalitsusele, Laekvere Põllumajandusühistule ja Muuga Maanaiste
Seltsile Eha, kes aitavad meid uue
kodu saamisel ja sisustamisel.
Täname suure südamega Laine
Paulust külaseltsist Lilleke Rohus,
kes soetas esimesed hädavajalikud
riided.

Suur aitäh ka Laekvere Põllumajandusühistu toetavale kollektiivile
mõistva suhtumise ja abi eest.
Südamlikud tänud Dyana tädile,
Silvi Käärikule, igakülgse abi eest
asjaajamises ning matuste korraldamises.
Kõige suurem ja soojem tänu
meie lähedastele, sõpradele, tuttavatele ja kõikidele inimestele abi ja
toetuse eest!
Kevyn ja Kalju

gu juttusid välja. On ta siis teie naaber,
ema või isa, vanaema või vanaisa, äi või
ämm. Eriti rääkige nende eakatega, kel
kodus on lauatelefon. Enamus kõnesid
tehakse kannatanute elukoha lähedusest ja just lauatelefonidele, sest telefonikataloogides on ju nimede ja numbrite juures ka aadressid. Väga palju aega
järele mõtlemiseks ei anta ning raha
palutakse üle anda neile kelmidele, kes
on juhtumisi läheduses või läbisõidul.
Palun hoiatage ning rääkige sellistest tegelastest ikka ja jälle, kui külla
lähete või lihtsalt kokku saate. Samuti
pange neile südamele, et kui midagi
taolist juhtub siis tuleb infot enne kontrollida ja helistada nõndanimetatud
hätta sattunud sugulasele. Samuti tuleb
teha kõne ka politsei lühinumbrile 110,
sest mida kiiremini jõutakse sündmuskohale, seda suurem on tõenäosus neid
kelme tabada.
Hoidkem
ja hooligem
üksteisest
ning teeme
selleks kõik,
et meie eakad võiksid
rahulikult ja
turvaliselt
nautida oma
pensionipõlve.
Jaagup Nõmmeloo
piirkonnapolitseinik
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Väike-Maarja Õppekeskuses
alustavad 2015. aasta I poolaastal
järgmised tasulised täiendõppe
koolitused:
VEEBRUAR
• Sõiduki pindadehooldaja
• Kaasaegsed auto hooldusvahendid
• Mootorsõidukijuht T-kategooria
• Käsitsivalmistatud kommid.
• Peolaua kaunistused puuviljadest
MÄRTS
• Autoelektri alusteadmised ja diagnoositööd
• Puhastusteenindaja
• Pasta valmistamine
• Sefiiritordi valmistamine
• C1 kategooria mootorsõidukijuht
APRILL
• C1 kategooria mootorsõidukijuht
• Kaubandusseaduste baaskoolitus müügi ja teenindustöötajatele
• Rehvitehnik
• Valmistame pärmitainast
• Peolaua kaunistused köögiviljadest
MAI
• Kaasaegsed auto hooldusvahendid
• Valmistame võileivatorti
• Tööalane inglise keel teenidustöötajale
Kursused algavad gruppide täitumisel.
Info koolituste kohta:
Väike-Maarja Õppekeskuse kodulehel
http://www.v-maarja.ee/vmok/
ja telefonil 326 1892

Reedel, 27. veebruaril
kell 15.00
kohtumine Laekvere Raamatukogus

Kristiina Ojulandi ja Õnnela Raudseppaga.
Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:

• Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.
• Ohtlike puude raiet kalmistutel.
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist.
• Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus ja
koristus).
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

8

22 (168) – Laekvere Valla Sõnumid

Veebruar 2015.a.

KUULUTUSED
M.R.A Grupp teostab ehitustöid.
Info telefonil 5668 4208.
........................................................
Müüa lõhutud küttepuid,
hinnad soodsad.
Info telefonil 5554 6093.
........................................................
Müüa küttepuud (30, 40, 50cm),
samas müüa ka
pikki 3m puid (sega) Laekverest.
Info telefonil 502 3148.
........................................................
Muuga PM pakub tööd
CE-kategooria autojuhile.
Info telefonidel 510 1480 või 5657 1233.
........................................................

Küttepuud Simunast!
Info telefonil 515 7741.
........................................................
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata
30 – 60 cm pikkusteks.
Info telefonil 528 4160.
........................................................
Ostame metsakinnistuid
ühede Eesti paremate hindadega,
pakkuda võib ka
tehtud raietega
kinnistuid ja ainult raieõigust. Ka koos
hüpoteegiga või kaasomandis. Notari-

ÕNNITLEME!
tasud meie kulul. Vajadusel meie poolt
metsakorralduskava ja muud paberlikud toimingud.
Kontakt: Ideal Kinnisvara OÜ, telefon
56500065, idealkinnisvara@hot.ee
........................................................
Müüa väga heas korras taimekaitseprits HARDI 12-m 600-l (uus pump, terved poomid) 1000 €. Samas müüa heas
korras kombikülvik TUME 3000 (tugevdatud kopad, topeltvedrud, tasandusrullid + hulk varuosi) 2000 €.
Info telefonil 509 8317.
........................................................
Ostan maamaja koos maaga.
Info telefonil 502 3148.

Päikesekirja päevadesse,
naerulõnga nädalatesse,
kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga uude eluaastasse!

VEEBRUAR
70 Irma Altnurm

28. veebruar

Paasvere

75 Urve Klaos

09. veebruar

Venevere

25. veebruar

Laekvere

80 Iida Põder

02. veebruar

Venevere

81 Milda Laidre

15. veebruar

Moora

83 Evi Boolmann

25. veebruar

Laekvere

Margarita Žuravljova

84 Johannes-Lembit Järvelt 08. veebruar

Rahkla

Endel Põder

26. veebruar

Venevere

85 Antonina Vahtra

13. veebruar

Venevere

Loreida Leichter

22. veebruar

Paasvere

86 Arnold Grauberg

22. veebruar

Sirevere

92 Pauline-Elfride Lõo

19. veebruar

Vassivere

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Väike käsi, mis Su pihku poetus
täna kõiges veel on alustaja.
Sinu mõistvat sõna, mõttetoetust
on tal tulevikus väga vaja...

HELENA HABAKUK,
sündis 14. jaanuar, Laekvere
ema Olga Lebjoduškina, isa Margus Habakuk
JOHAN PÕLDOJA,
sündis 20. jaanuar, Kaasiksaare
ema Kai Habakukk, isa Erki Põldoja

Simuna koguduses
jumalateenistused pühapäeviti kell 14.00.
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
Igal meist on antud aeg,
aeg tulla, olla ja minna ...

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/

Aino Kannel
Dyana Kubjas
Kert-Paul Kubjas
Keio Kubjas
Helmut Kristman
Viktor Kask
Maimo Maurus

02.06.1933 – 28.12.2014
20.10.1981 – 02.01.2015
15.12.2009 – 02.01.2015
04.02.2013 – 02.01.2015
24.03.1962 – 11.01.2015
19.03.1955 – 26.01.2015
25.02.1931 – 27.01.2015

Muuga
Rohu
Rohu
Rohu
Rohu
Rajaküla
Venevere

