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Kõik Laekvere vallas Eestimaa
Rahvaliidu nimekirjas kandideerinud inimesed tänavad oma
valijaid.
Teie poolt meile antud suur
häälte arv oli meeldivaks üllatuseks. See annab kindlust, et me
oleme viimastel aastatel ajanud
Laekvere vallas õiget poliitikat.
Samas paneb see meie õlule raske kohustuse
kaitsta järgnevatel aastatel Teie kõigi huve. Anname
endast kõik, et Teie ka nelja aasta pärast meiega
rahul oleks!
Vallavanem
Aarne Laas

Alates novembrist sõidab igal kolmapäeval
Laekvere valla külades
ettevõtte „Prowints“ kauplusauto.
Liikumisgraafik ja peatused:
Kaasiksaare kell 12:00
Venevere
kell 12:45
Arukse
kell 13:45
Paasvere
kell 14:00
Rajaküla
kell 15:00
Rahkla
kell 15:30
Rohu
kell 16:00
Info tel. 505 6475 või 524 6009

Teade!
Esimene uute liikmetega
vallavolikogu istung
toimub 30. oktoobril kell 15.
Päevakorras:
1.Volikogu esimehe valimine
2.Volikogu aseesimehe valimine
3.Vallavalitsuse lahkumispalve

Kellad on siis tagasi
keeratud ja hommikuti veidi
valgem. On oktoober –
viinakuu, vihmakuu, porikuu, lehevarisemiskuu,
simunakuu. Oma rahvapärased nimed on tänavune oktoober küll auga ära
teeninud. Aina on sadanud
vihma ja päevad on väga
hallid ning udused. Ja
pimedamad ajad on veel
ees.
Kuid valimised on õnneks
Laekvere rahva jaoks läbi
saanud.
Meie
valla
helgemad
pead
ja
tegusamad
inimesed
istuvad vallamajas juba
reedel pika laua taha Ja
hakkavad ka üsna varsti
vallavanemat valima. Ja
kohe kohe tuleb ka neil
valla eelarvele oma pilk
peale visata ning öelda,
mida võib ja mida ei peaks
valla raha eest tegema.
Need on üsna tähtsad
ettevõtmised, sest valla
rahakott on õhukeseks
jäänud.
Masu aeg on kõikjal. Ka
Laekvere vallas näeb tihti
tööjõus mehi päevasel ajal
niisama lontimas. Pole neil
tööd ja raha napib nagunii.
Toimetulekutoetused või
juhutööd ei suuda täita pere
eelarvet. Mida teha?
Mitte midagi ei oska teha.
Jääb vaid oodata ja loota,
et töö kuskilt siiski leitakse
ja elu muutub varsti
normaalseks. Aga millal
siis?
Püüdkem
hakkama
saada, armsad vallaelanikud,
ja
ärgem
unustagem märkamast
oma lähedasi!
Edu soovides
Tiiu Nitsar

VALL
AVALITSUSES
ALLA
29. septembri istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks
viiele valla elanikule. Küttetoetust haridusasutuste õpilaste
koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks 100% ulatuses
ajavahemikul 01.10.2009-31.12.2009 makstakse neljale
lapsevanemale.Muud ühekordset toetust maksti kolmele valla
elanikule.
2.Määrati toimetulekutoetus septembris 2009 kolmeteistkümnele isikutele.
3.Määrati 300 kr hooldajatoetust ühele lapsevanemale oma
puudega lapse hooldamise eest alates 1. oktoober 2009 kuni
31.märts 2012.
4.Anti nõusolek Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskuses viibivate
vanemliku hoolitsuseta kahe Laekvere valla lapse nädalalõppudel
ja koolivaheaegadel ajutiseks lubamiseks Marju Baikovi
perekonda asukohaga Vassivere põik 3-8 Laekvere alevik.
5.Alates 01.10.2009 anti Pille Ramulile üürile määramata ajaks
korter asukohaga Vassivere põik 1-22 Laekvere alevikus
üldpinnaga 52,2 m2.
6.Kinnitati Laekvere valla heakorrakonkursi uus reglement.
7.Nõustuti Laekvere alevikus asuva7,22 ha suuruse
katastriüksuse 38101:003:0021 jagamisega kolmeks eraldi
maaomandiks alljärgnevalt:
*uue nimega Rahkla tee 10//12//14 katastriüksus (pindala 19
884 m², sihtotstarve tootmismaa), asukoht Laekvere alevik;
*uue nimega Rahkla tee 16a katastriüksus (pindala 13 571 m²,
sihtotstarve tootmismaa), asukoht Laekvere alevik;
*uue nimega Rahkla tee 18 katastriüksus (pindala 38 792 m²,
sihtotstarve tootmismaa) asukoht Laekvere alevik.
8.Nõustuti Salutaguse külas 3,55 ha suuruse katastriüksuse
38101:002:2821 jagamisega kaheks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt:
*uue nimega Eliise katastriüksus (pindala 1 356 m², sihtotstarve
elamumaa), asukoht Salutaguse küla;
*uue nimega Tiigiaugu katastriüksus (pindala 3,41 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa), asukoht Vassivere küla.
9.Väljastati kasutusluba Joel Pikhofi puurkaevu ehitisele
asukohaga Kalde katastriüksus Muuga külas.
10.Väljastati ehitusluba Argo Simsile puurkaevu rajamiseks
Küüni maaüksusele Kellavere külas.
11.Anti informatsiooni riigihankest „Laekvere lasteaedpäevakeskuse renoveerimine“.
13. oktoobri istungil:
12.Määrati kahele elanikule toetus ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks ja kahele valla elanikule ühekordne toetus.
13.Lõpetati ühe valla elaniku hooldus, kuna hooldaja enda
tervislik seisund halvenes.
14.Kiideti heaks Joel Pikhofi poolt Muuga külas Kalde
maaüksusele rajatud puurkaevu projekti aruanne koos täitmise
eelarvega summas 35 400 krooni.
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15.Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Argo Veskiltile
Rajakülas erastatava 11,91 ha suuruse katastriüksuse nimeks
Sandiväsitaja ja Uno Punderile Rajakülas erastatava 14,11 ha
suuruse katastriüksuse nimeks Lambakopli.
16.Väljastati järgmised kasutusload: Riigimetsa Majandamise
Keskuse ehitisele ”Mäistemäe-Poomi tee” asukohaga Luusika
küla; AS EMT ehitisele “Venevere mobiilsidemast” asukohaga
Venevere küla; Tõnu Sibolti ehitisele puurkaev asukohaga Pärna
katastriüksus Padu küla.
17.Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti üks elanik Rohu
külast, kuna maja peetakse suvekoduna ja leping on olemas
alalises elukohas.
18.Informatsioonina kõneldi riigihankest; 2009. aasta eelarvest,
PRIA toetusest ja Laekvere raamatukogu kolimisest.
21. oktoobri istungil:
1.Tunnistati riigihanke „Laekvere lasteaed-päevakeskuse
renoveerimine“ kvalifitseerimise tingimustele vastavaks järgmised
tähtaegselt pakkumuse esitanud pakkujad:
*TREV-2 Ehituse OÜ
*Eventus Ehitus OÜ
*AS Koger & Partnerid
*AS Remet
*Riverside OÜ
*Facio Ehituse AS
*ühispakkujana AS Merko Ehitus / AS Merko Tartu

V ALL A V ALITSUSES
28. oktoobri istungil:
1.Toimetulekutoetus oktoobris määrati 16-le valla elanikule.
2.Toetus haridusasutuste õpilaste koolilõuna maksumuse
kompenseerimiseks 100% ulatuses ajavahemikul 01.11.200931.12.2009 määrati ühele lapsevanemale.
3.Anti korraldus võõrandada otsustuskorras valla ülesannete
täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv Ussiku
katastriüksus pindalaga 11 391 m 2 asukohaga Rahkla küla
Laekvere vald Vaido Joostile, kes elab Jõgeva vallas.
4.Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ ehitisele
”Elektri maakaabelliin, 10/0,4 kV alajaamad”, asukohaga Muuga
küla ja Alekvere küla Laekvere vallas.
5.Väljastati kasutusluba OÜ Jaotusvõrk ehitisele ”Maakaabelliin,
10/0,4 kV AJ” asukohaga Padu külas.
6.Riigihanke „Laekvere lasteaed-päevakeskuse renoveerimine“
( pakkumuste vastavaks tunnistamisel lükati tagasi pakkuja
Eventus Ehitus OÜ poolt esitatud pakkumus. Vastavaks tunnistati
tähtaegselt esitatud pakkumused: TREV-2 Ehituse OÜ; AS Koger
& Partnerid; AS Remet; Riverside OÜ; Facio Ehituse AS ja
ühispakkuja AS Merko Ehitus/AS Merko Tartu.
7.Pikendati rendilepinguid viieks aastaks FIE Aune-Liis Eljase
Apteegiga, OÜ Maire Kruusamägi Hambaraviga ja OÜ Perearst
Sirje Puhasmägiga.
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Valimistest LLaekvere
aekvere vallas
Laekvere valla kolmes valimisjaoskonnas käis valimas kokku 839 inimest, mis teeb 58,58%.
Kokku oli valimisealisi inimesi Laekvere vallas 1432.
Laekveres oli valijaid 787, hääletamas käis 410.
Muugas oli valijaid 454, hääletamas käis 241.
Veneveres oli valijaid 191, hääletamas käis 120.
Kõige enam sai Laekveres hääli Eestimaa Rahvaliit – 448 häält.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit sai 290 häält ja Eesti Keskerakond 97 häält.
Häälte jaotus kandidaatide vahel (tumedaga 11 nime, kes said volikogusse)
Eesti Keskerakond
Kandidaat
Nadeþda Võrno
Enn Habakuk
Helle Ojandu
Elika Anier
Ludmilla Larionov
Martin Mätas
Tõnis Kristmann
Enn Peebu
Mare Kriel
Kaie Porroson

hääli
kokku
28
20
11
9
9
9
5
3
2
1

Laekverest
14
14
4
5
8
8
2
1
0
1

Muugast
12
5
5
4
1
0
3
0
0
0

Veneverest
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0

Eestimaa Rahvaliit
Aarne Laas
Eerik Lumiste
Marin Pärs
Kaarel Ðestakov
Enno Mandel
Teet Põldoja
Gustav Põldmaa
Esta Mustasaar
Mäidu Maurus
Urve Vahula
Ilma Lausvee
Tiina Raudmäe
Piret Markus
Jaana Lagle

255
49
22
20
20
18
18
11
10
8
6
6
3
2

139
3
7
0
2
0
16
11
0
4
0
1
3
1

80
4
14
0
18
5
1
0
7
4
6
0
0
0

21
41
0
19
0
13
0
0
1
0
0
5
0
0

15
1
1
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1

5
13
19
13
1
0
1
1
1
0
0
1
5
5
0
2
3
0
2
0
0
0

2
1
0
1
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1

9
3
0
3
1
6
0
2
6
4
0
0
0
1
2
0
3
2
0
0
0
0

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Margo Klaasmägi
61
45
Kauni Soon
42
25
Rain Leichter
23
4
Maarika Lausvee
20
2
Margit Halop
17
15
Kersti Tampere
13
6
Üllar Võrno
12
11
Lilian Sepajõe
10
6
Erki Põldoja
10
0
Sirje Ott
10
6
Tiina Pudel
9
9
Marko Proover
9
8
Vaimar Abel
9
4
Jüri Tikkerber
8
2
Karoliine Lagle
8
6
Lembit Klaos
8
6
Agnes Maasild
6
0
Ülle Urb
4
2
Helgi Sammel
4
2
Jaanika Leetberg
3
3
Tanel Kadai
3
0
Erich Palm
1
0
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Elektroon.
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0

Kütteperioodi
eel tuleb
pühkida
korstnad!
Seoses kütteperioodi algusega
tuletab päästeteenistus inimestele meelde, et viimane aeg on üle
kontrollida kütteseadmed ning
pühkida korstnad. Korrast ära
kütteseadmed, nende vääriti
kasutamine, hooldamata ja
järelevalveta jätmine jms tuleohutusnõuete rikkumine võib
põhjustada raskeid tuleõnnetusi.
Jälgima peab, et hoone korsten
ja suitsulõõrid on pragudeta ja
puhtad. Kütteseadmeid tuleb
hooldada regulaarselt, sest
puhastamata korstnates/lõõrides
koguneb tahm ja nõgi, mis
süttides võivad põhjustada
tulekahju. Aastaringse puiduga
kütmise korral tuleb kütteseadet
ja lõõre puhastada kaks korda,
hooajaliselt kasutatavaid vähemalt üks kord enne kütteperioodi
algust ja gaasikütteseadmeid üks
kord aastas.
Ühepereelamu korstent võivad
elanikud ise pühkida, kui selleks
on olemas vajalikud teadmised ja
oskused, kortermajade elanikud
peavad tellima kutsetunnistust
omava korstnapühkija.
Kütteseadme ostmisel tuleb
veenduda kasutamisjuhendi
olemasolus ja selle puudumisel
seda müüjalt nõuda. Pliiti, majaja/või saunaahju tuleb kütta
mõõdukalt, vastavalt kasutajajuhendile. Kütte- ja soojendusseadmeid ei tohi jätta järelevalveta. Küttekollete läheduses ei
tohi hoida küttematerjali ega muid
kergestisüttivaid materjale.
Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas on käesoleval
aastal küttekolletest alguse
saanud 48 tulekahju. Hoole-tusest
kütteseadmete kasuta-misel
puhkes 16 tulekahju, sh IdaVirumaal üheksa ja Lääne-Virumaal
seitse. Rikkis kütteseadmed on
põhjustanud 13 tulekahju (kõik
Ida-Virumaal) ja nõgi süttis
suitsulõõris 19 korral (LääneVirumaal 14 ja Ida-Virumaal viiel
korral).
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt http://www.korsten.ee
Ida-Eesti Päästekeskus soovib
turvalist kütteperioodi!
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FIE ÜMBERREGISTREERIMINE
NB! Vastavalt äriseadustiku
muudatusele peavad 2009. aasta
jooksul kõik maksukohustuslaste
registris (MTR-is) registreeritud
FIE-d esitama kandeavalduse
enda ümberregistreerimiseks
äriregistrisse.
2009. aasta jooksul saavad
Maksuametis registreeritud FIEd ennast äriregistris arvele võtta
ilma 200 kroonist riigilõivu
maksmata.
FIE äriregistrisse kandmiseks
on kaks võimalust: esitada
kohtu registriosakonnale
digiallkirjastatud
kandeavaldus ettevõtjaportaali https:/
/ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu
või esitada notariaalselt
kinnitatud kandeavaldus.
Kohtu registriosakonnale tuleb
esitada originaaldokumendid või
nende notariaalselt kinnitatud
koopiad.
Koopiaid võib lisaks notarile
kinnitada valla- ja linnasekretär.
Notariaalselt kinnitatud kandeavalduse puhul on kaks
võimalust:
1. Koostada kandeavaldus ise
ning notariaalselt kinnitada vaid
allkiri (notaritasu allkirja
kinnitamise eest 200 krooni pluss
käibemaks).

2. Lisaks allkirja notariaalsele
kinnitamisele
lasta
ka
kandeavaldus koostada notaril
(notaritasu kandeavalduse
projekti koostamise eest on 285
krooni pluss käibemaks, seega
notari tasu projekti koostamise ja
allkirja kinnitamise eest kokku on
485 krooni pluss käibemaks).
Avaldus, milles väljendatakse
soovi
kanda
ennast
äriregistrisse adresseeritakse
kohtu
vastavale
registriosakonnale ning see
peab sisaldama järgmiseid
andmeid:
- ettevõtja ärinimi (ärinime
nõudeid vt äriseadustiku §-dest
7–15), talunime kasutamise korral
ka viide kinnistu numbrile
kinnistusraamatus;
- FIE ettevõtte postiaadress
(korteri ja maja number; tänava
või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi
ning postisihtnumber);
- FIE andmed (ees- ja perenimi,
Eesti isikukood, selle puudumisel
sünniaeg);
majandusaasta algus ja lõpp;
- vajadusel andmed ettevõtte
tegevuse peatamise, hooajalise
või ajutise tegevuse kohta (vt
äriseadustiku § 3 lg 3);
- FIE, kes taotleb enda

ümberregistreerimist
äriregistrisse, peab avaldusse
märkima ka selle, et ta oli varem
kantud Maksu- ja Tolliameti
maksukohustuslaste registrisse
(kui teate, märkige avaldusesse
enda
maksukohustuslaste
registris
registreerimise
alguskuupäev).
- talupidajal võib erinevalt
teistest FIE-dest olla äriregistris
kaks tegevusala (näiteks
turismitalus tegeletakse korraga
nii põllumajandussaaduste
tootmise kui ka majutusteenustega).
Notari tasu
·Ühe allkirja kinnitamise eest
200 krooni pluss käibemaks;
·soovi korral kandeavalduse
projekti koostamise eest 285
krooni pluss käibemaks;
·dokumendi ärakirja (sh
digitaalse dokumendi ärakirja) või
väljavõtte, samuti väljatrüki
kinnitamine – 50 krooni lehekülg
pluss käibemaks;
·soovi korral kande tegemiseks
vajalike dokumentide edastamine
kohtu registriosakonnale ning
kande- või kohtumääruse
notaribüroost väljastamine on
ilma notaritasuta.
Riigilõiv FIE registritoimingute eest

·registrisse kandmine 200
krooni;
·maksukohustuslaste registris
registreeritud FIE ümberregistreerimine äriregistrisse on
riigilõivuvaba;
·registrisse kantud andmete
muutmine 60 krooni;
·FIE äriregistrist kustutamine on
ilma lõivuta. Samuti on lõivust
vabastatud aadressimuutmine
ilma omavalitsusüksust vahetamata ning surnud isiku andmete
registrist kustutamine.
·kohtumääruse peale määruskaebuse esitamine 400 krooni.
Viru Maakohtu registriosakonna tööpiirkonda kuuluvad
Ida- ja Lääne-Virumaa.
Aadress: Pikk 32, 44307 Rakvere
Dokumentide vastuvõtt ja
väljastamine: E, K 12.00-16.00 ja
T,
N,
R
9.00-13.00
Telefonid: 32 25 909, 32 25 917, 32
25 919, faks 32 25 918
E-post:
virumk_ro.info@kohus.ee
Digitaalallkirjastatud
registridokumendid esitada:
viruro.digidok@kohus.ee
Silvi Sirelpuu
vallasekretär

Üks müüt on liikvel
Enne valimisi kuuldus mitmelt poolt ja leidis kajastamist ka
ajalehes „Virumaa Teataja“ müüt, et Laekvere valla viimase aasta
investeeringud on läinud Venevere piirkonda.
Tegelikult on Laekvere vallas investeeringud jaotunud ühtlaselt
üle valla kõikide külade lõikes. Investeeringuid on jagunud nii
Muuga, Rahkla, Venevere küladesse kui Laekvere alevikku.
Osadele küladele küll ainult teede remondiks või bussijaama
ehituseks
Loetlen siin suuremad investeeringud
aastatel 2004 – 2008 objektide viisi:
Muuga Spordi ja Raamatukoguhoone
renoveerimine

3,98 miljonit krooni;

Muuga mõis (koolimaja) renoveerimine

4,05 miljonit krooni;

Laekvere Põhikooli renoveerimine
(koos mänguväljakutega)

3,33 miljonit krooni;

Laekvere Lasteaia
projekteerimine ja remont

0,33 miljonit krooni;

Laekvere Rahva Maja
renoveerimine

0,60 miljonit krooni

Moora prügila sulgemine

1,36 miljonit krooni
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Teede ja tänavate remont

6,36 miljonit krooni

Laekvere pritsikuuri katuse
vahetus ja torni remont

0,36 miljonit kroon

Laekvere vallamaja projekteerimine

0,59 miljonit krooni

Venevere Seltsimaja renoveerimine

1,02 miljonit krooni

On tähelepanuväärne, et Venevere seltsimaja remondi summast
otseselt tuli valla eelarvest 0,27 miljonit krooni ja 0,75miljonit tuli
nn „poliitilise katuserahana“ kultuuriministeeriumist. Samal
ajavahemikul on Laekvere vald aidanud Venevere haridus- ja
kultuuriseltsil ellu viia mitmeid projekte. Selleks on valla eelarvest
eraldatud 1,04 miljonit krooni (sealhulgas 0,6 miljonit paisjärve
taastamiseks.) ja selle kaasabil tehtud investeering ületab 5
miljonit krooni.
Eeltoodust julgen mina küll järeldada, et tänu kohalikele elanikele
näeb Venevere küla ja seltsimaja välja sellised nagu nad täna on.
Aarne Laas
PS Tõe huvides peab ütlema, et ka paljud teised eespool
nimetatud investeeringud on tehtud ministeeriumitest, asutustest
või projektidest eraldatud vahendite arvelt. Laekvere valla eelarvest
kaeti 10-50%-line omaosalus
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Üritused novembris
1. november kell 12

Rahvaõpistu Hingedepäeva
“Lootuse küünla valgus”
Laulab ja kõneleb näitleja ja teoloog Malle Pärn
8. november kell 12
8. november kell 12

Folklooripühapäev
kogupere film “Reis Saturnile”
(hullumeelne kosmoseseiklus!)
Pääse 35 kr ja 45 kr
12. november kell 11 Tsirkuse “Arino” muinasjutuline
etendus seebimullidega.
Kaasa teevad dresseeritud
loomad, trikimeistrid, jooga, klounid
Zu-ZU ja GUZIK.
Pääse: 3 - 6 aastasteleja pensionäridele 30 kr, teistele 45 kr
13. november kell 16
noorteüritus “13 ja REEDE”
15. november kell 12
Rahvaõpistu
Loeng-vestlusring enese väärtuste leidmisest, töötusest
ja õnne leidmisest. Külas on nõustaja Tiina Saar (tuntud
ETV saatest “Tööotsija”)
22. november kell 12
Folklooripühapäev
25. november kell 12 eakate kadripäeva kontsert
Tudu Rahvamajas.
27. november kell 19 Muuga mõisas selle sügise
armastuslugu näidend “Armas luiskaja”
Osades Anne Veesaar ja Erik Ruus.
Pääse 100 kr ja 125 kr
Piletid eelmüügil Laekvere Rahva
Majas ja Muuga Raamatukogus
29. november kell 12 Rahvaõpistu
“Jõulukingitused laastudest”
AS E. Strauss Avinurmest

Rahkla külla on
tulnud hulkuv koer,
kes on umbes ühe
aastane , isane ja ei ole
inimeste peale kuri. Kes
tunneb koera omanikku
või soovib koera endale,
palun helistagu telefonil

53408850.
27. novembril kell 19 etendub Muuga mõisas
selle sügise armastuslugu “Armas luiskaja”
Mängivad: Anne Veesaar ja Erik Ruus
Pääsmed 100 kr ja 125 kr müügil Laekvere Rahva Majas ja
Muuga Raamatukogus
————————————————————————————

12. novembril kell 11
Laekvere Rahva Majas tsirkus “Arino”
Programmis esinevad dresseeritud loomad: koerad, kassid,
rotid, nutriad, rebane, tuhkur, lemmingud, okassiga, pesukarud.
Trikid ja illusioonid. Jooga etteaste. Kogu etenduse aja on teiega
lõbusad klounid ZU-ZU ja GUZIK. Esmakordselt näitame
vaatajatele muinasjutulist etendust väikeste seebimullidega.
Pääse :
3 – 6 aastastele
ja pensionäridele 30 kr;
täispilet 45 kr

Täpsustused Laekvere Rahva Maja
ringide tööplaanis
Kunstiring - esmaspäeval kell 13
Eakate tervisering
(võimlemine ja kepikõnd) - teisipäeval kell 13:30.
Seenioride estraadiring - kolmapäeval kell 10
(kohtume 4. november)
Memmede tantsurühm - kolmapäeval kell 11
Bailatinotants noortele - neljapäeval kell 16:30
Näitering - neljapäeval kell 19
(kohtume 5. novembril ja ootame endisi ja
ka uusi näitemänguhuvilisi)
Kõhutantsuring - pühapäeval kell 14
(teiste ringide päevad ja kellaajad jäävad samaks)

Laste ja noortetuba ja AIP on talveperioodil
avatud:
E, T, N – kell 13 - 20
K
kell 13 - 21
R
kell 12 - 16
L ja P
puhkepäev
Laekvere Valla Sõnumid

24. novembril kell 19 toimub Venevere
Seltsimajas MÄLUMÄNG. Osa võivad võtta 3-liikmelised
võistkonnad . Vanusepiirang puudub. Info ja registreerimine
telefonil 53435909.

Õigusalased ning projekteerimist ja ehitamist
puudutavad küsimused
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) ühisametnikud
töötavad Laekvere vallamajas järgmiselt:
õigusnõunik Margit Halop
iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval kl 9-14
(tel 5329 2963, e-mail margit.halop@virol.ee);
arhitekt Priit Pent
iga kuu teisel teispäeval kl 10-12
(tel 5333 8802, e-mail priit.pent@virol.ee).
Vallaelanikel on nimetatud päevadel võimalik ametnikega
konsulteerida nende valdkonda puudutavates küsimustes.
Lk.5

Alati teele jääb midagi maha
ilusat, nukrat ja hella.
Ei olene endast, kas tahad, ei taha
aastatel õigus on tulla

Kellel on ära anda diivanvoodi või kardinapuu, palun
helista tel 56309788, Reelika.

Õnnitleme!
93
102
83
60
80
85
87
81
91
70
70
82
84
88
85

Selma Jõgiste 01. oktoober
Therese Veeleid 01. oktoober
Rosilda Viira
05. oktoober
Vilma Tatkam
07. oktoober
Artur Müller
09. oktoober
Ilse Kalaus
11. oktoober
Linda Sepajõe 15. oktoober
Ester Reeberg 16. oktoober
Aliide Leoma
22. oktoober
Arvi Mätlik
23. oktoober
Aino Tamm
24. oktoober
Endel-Eduard Viira 24. oktoober
Evi Tannberk
25. oktoober
Adele Klaos
30. oktoober
Karl Mändmets 31. oktoober

Moorast
Rajakülast
Laekverest
Alekverest
Muugast
Veneverest
Rajakülast
Veneverest
Veneverest
Vassiverest
Paasverest
Laekverest
Laekverest
Laekverest
Paasverest

Müüa vähekasutatud külmkapp Minsk 15M
(sügavkülmaga). Samas müüa vanaaegne jalaga
õmblusmasin „Singer“. Tel 32 53 660, Maive.
Müüa rehvid, sisekummid (uued ja kasutatud) igasugusele
põllumajandustehnikale. Transport. Info ja tellimine tel. 50
39766, e-mail: rain007@hot.ee
Üürile anda 3-toaline keskküttega korter Laekvere alevikus.
Tel. 5575294, Urve.
Ostame parima hinnaga metsamaad. Võib olla raiutud ja
võsastunud, ka kinnistamata. Samuti ostame kasvava metsa
raieõigust. Aitame metsa üles töötada. Igakülgne abi
asjaajamisel.
Info: saaremetsad@hot.ee .Tel. 5220 177 või 56647 926
Müüa väikelapse võrevoodi koos madratsiga. Voodit on
vähe kasutatud. Hind kokkuleppel. Helista tel. 56502014,
Margit.

Unehõlma süda vajus
mälestused helged maha jäid...
Pelageja Baurova

Rohust

11. november kell 10 – 12
uute riiete müük Kiviõlist

16.05.1937 – 27.09.2009

Olgu kerged, olgu rasked ajad iga lapse sünd on elujaatus!
Sinust, kes sa praegu tuge vajad sinust sõltub homse Eesti saatus.
Lilian ja Jaak Sepajõe perre Laekvere alevikus sündis
27. septembril 2009 tütar Adele
Kaisa Laasi ja Allan Kallaste perre Laekvere alevikus
sündis 27. septembril 2009 poeg Paap Aleksander

Kallis vanaema/vanavanaema
Leida Reimann!
Päikesekirja päevadesse,
naerulõnga nädalatesse,
kullalõnga kuudesse,
õnnelõnga uude eluaastasse!
Palju õnne Sulle sünnipäevaks!
Keiu, Gleidis, Mariliis, Signe ja Ivo

Simuna koguduses
jumalateenistused pühapäeviti kell 10
Koguduse hooldajaõpetaja 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.

Teade!
EELK Simuna kogudus tähistab 31. oktoobril 2009
Simunapäeva.
Kell 18 palvus Simuna kirikus, kus pühitsetakse ka
altariruumi vitraaþaken.
Kell 18 vitraaþikunstnik Dolores Hoffmanni ettekanne
Kell 19 Tõnis Mägi kontsert Avanduse mõisas muusikakooli
saalis

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd,
arvamused, ettepanekud.

