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Alates 6. novembrist
igal neljapäeval
kell 15 toimub
noortetoas
koroona ja
piljardi turniir.
Turniirid viib läbi Vaimar
Abel. Võitjatele karikad
ja auhinnad.
(Registreerimine
noortejuhi juures)

Aastavahetuse pidu
toimub Muuga Mõisas

27. detsembril kell 20

Oktoober on lõppemas Foto T. Nurk

Kuldne sügis
Kuldne sügis hakkab näitama juba porikarva päevi. I veerand
lõppes ning koolilapsed saavad nädalakese hinge tõmmata ja
õpetajad enda „närve“ puhata. Muuga koolipere liikmeid on 67 ja
neid õpetab 14 õpetajat. I veerand lõppes kokkuvõtete tegemisega ,
kus sai autasustatud tublisid sportlasi ning kiidetud hoolsaid
lugejaid.
Sel veerandil on lastele pakutud võimalusi käia Rakveres ujumas,
Tallinnas boulingut mängimas, külastada teatrietendusi Rakveres
ja Laekveres. Tööd alustas eelkool, kus käivad igal kolmapäeval 6
poissi ja 1 tüdruk koolieluga tutvumas ja harjumas.
Õpetajate päeval käisid õpetajad Imaveres piimandusmuuseumis
ja Sargvere mõisas, samal ajal oli koolimaja noorte õpetajate
käsutuses. Oktoober on meil möödunud raamatukogu ürituste tähe
all. Tahaks kiita meie raamatukogu juhatajat Maarikat, kes on teinud
ära tänuväärse töö kooliraamatukogu ülevõtmisega oma
valdusalasse. See on toonud kaasa võimaluse laenutada raamatuid
elektrooniliselt ka koolist.
Koolielu on mitmepalgeline. Inimesed teevad oma tööd vastavalt
oma oskustele ja võimalustele. Tänan kogu kooliperet toredate
koostööhetkede eest! Lõpetuseks lisaksin luuleread meie kooli
õpilaselt Karel Kajalt.

Kavas:
Operettimeloodiad ja
meenutused
Voldemar Kuslap`ilt
Tantsumuusika ansamblilt
Pihlapojad
Tantsupauside ajal
esinevad Raimo Aas ja
Valgamaa Aakre
Rahvamaja tantsuneiud

Sügis on alati ilus,
päike piilub pilve vilus.
Lehti on kõik kohad täiskõva tuul neist üle käis.
Mõned õunad leiad maast,
metsas vägev seenesaak.
Linnud lennul ära siit,
kõlab kõrgelt vidiviit.
Kui ka teed on porised,
ära sina torise.
Hoia ikka püsti pea,
sest sügis meile on ju hea
Ilusat sügist kõigile

TASUTA

TOIMET
AJA
TOIMETAJA
VEERG
Nii! Nüüd siis on juurviljad
aiamaadelt koristatud. Lehed
on puudelt torm minema
viinud. Lapsed on koolivaheajal käinud. Ja mis
peamine – kellad on tunni
võrra jälle tagasi keeratud.
Käes on talveaeg. „Vastik,
vastik, vastik!“ nagu ütleb
Jänes telesaates „Pehmed ja
karvased“. Kohe üldse ei
lähe peale see pimedus, tuul
ja vihm.
Armsad vallaelanikud!
Kindlasti meeldib teist
paljudele ka sügis. On ju
metsad ilusad ja värvilised.
On seened ja marjad. Kuid
kõike seda pole enam
oktoobris. Ja tulekul on
veelgi pimedam kuu –
november. Tahan teile öelda:
„Hoidke ennast!“. Kinnitage
riietele helkurid või õmmelge
lausa helkur paelad, siis pole
hirmu, et unustaksite väljaminnes helkuri koju. Tehke
ennast pimedaga liikudes
hästi nähtavaks! See on
meie kõigi odavaim elukindlustus.
Sügis toob kaasa ka palju
vaba aega. Enam pole aias
vaja midagi teha ja õhtud
tunduvad hirmus pikad.
Proovige sellel sügisel,
armsad vallaelanikud,
rohkem käia üritustel. Kas
siis rahvamajas teatris,
kontsertidel või lihtsalt
pühapäeviti rahvaõpistus.
Tegutsedes ja ise aktiivne
olles möödub ka sügispimedus ruttu.
Edu ja ikka tervist
soovides
Tiiu Nitsar

Agnes Maasild
Muuga Põhikooli direktor

V ALL A V ALITSUSES
30. septembri istungil:
1.Muudeti 27.08.2007. a korraldust nr 131, mis määrab korteriomandi
seadmiseks Muuga külas Allee tee 10 asuva 4-korterilise elamu aluse
ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 2 601 m˛.
2.Muudeti 22.01.2008. a korraldust nr 16, mis määrab korteriomandi
seadmiseks Muuga külas Allee tee 12 asuva 4-korterilise elamu aluse
ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3 608 m˛.
3.Määrati korteriomandi seadmiseks Laekvere alevikus Pargi tn 1a
asuva 30-boksilise garaazihoone aluse ja selle teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 2 766 m˛.
4.Kinnitati Laekvere aleviku tänavate kohanimedeks Kaare tänav,
Kesk põik, Lille tänav, Pargi tänav, Salutaguse tee, Tiigi tänav,
Vassivere põik. Kinnitati Laekvere alevikku läbiva Kapu-RakkePaasvere riigimaantee lõigule alates katastriüksusest tunnusega
38101:003:0460 kuni katastriüksuseni tunnusega 38101:003:0570
tänava kohanimeks Kesk tänav. Kinnitati Laekvere alevikku läbiva
Laekvere-Rahkla riigimaantee lõigule alates katastriüksusest
tunnusega 38101:003:0060 kuni katastriüksuseni tunnusega
38101:003:0014 tänava kohanimeks Rahkla tee. Kinnitati Laekvere
alevikku läbiva Laekvere-Arukse riigimaantee lõigule alates
katastriüksusest tunnusega 38101:003:0620 kuni katastriüksuseni
tunnusega 38101:003:0007 tänava kohanimeks Vassivere tee.
5.Muudeti Muuga külas asuvate katastriüksuste lähiaadresse
järgnevalt:
Katastriüksuse vana nimi
Katastriüksuse uus nimi
Muuga Kaarhalli
Alekvere tee 1
Tamme
Alekvere tee 2
Kastani
Alekvere tee 3
Künnapuu
Alekvere tee 5
Pargitaguse
Alekvere tee 7
Lilleoru
Alekvere tee 9
Tiigi
Alekvere tee 11
Poe
Allee tee 1
Keskuse
Allee tee 2
Allee 6
Allee tee 6
Allee 7
Allee tee 7
Allee 9
Allee tee 9
Sumina
Allee tee 16
Puiestee
Allee tee 18
Muuga Põhikooli
Pargi tee 1
Tornimäe
Pargi tee 2 // 3
Ülase
Valeliku tee 5
Kibuvitsa
Valeliku tee 7
Nurmenuku
Valeliku tee 9
Pääsusilma
Valeliku tee 11 // 13
Aaviku
Valeliku tee 15
Võilille
Valeliku tee 17
Jaaniväli
Valeliku tee 19
6.Nõustuti Kellavere külas 48, 30 ha suuruse Männi katastriüksuse
jagamisega Pisikese katastriüksuseks ja Männi (48,12 ha)
katastriüksuseks.
7.Nõustuti Ilistvere külas asuva Pärna katastriüksuse jagamisega
Kasetuka ( 3,91 ha) katastriüksuseks ja Pärna (14,86 ha)
katastriüksuseks
8.Vaba põllumaana anti OÜ-le Laekvere PM kasutusvaldusesse
2,35 ha suurune Raudrohu katastriüksus Kellavere külas.
9.Vaba põllumaana anti Neeme Altperele kasutusvaldusesse 5,16
ha suurune Nisu katastriüksus Kaasiksaare külas.
10.Loeti viis hajaasustuse veeprogrammist toetuste taotlused
nõuetekohaseks ja kinnitati toetuse saajate nimekiri koos eraldava
toetuse summaga, millele lisandub 1/3 taotleja omaosalust
alljärgnevalt:
Elsa Roosioks projektist eraldatav toetus 19 287 krooni;
Tõnu Sibolt
projektist eraldatav toetus 48 650 krooni;
Raul Mägi
projektist eraldatav toetus 29 500 krooni;
Rene Porroson projektist eraldatav toetus 33 400 krooni;
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Joel Pikhof
projektist eraldatav toetus 23 576 krooni.
11.Otsustati kuulutada Laekvere vallas välja hajaasustuse
veeprogrammi täiendav taotlusvoor. Taotluse esitamise
lõpptähtajaks määrati 17. november 2008.
12.Väljastati osaühingule Laekvere PM projekteerimistingimused
Laekvere lüpsifarmi noorloomalauda ehitamiseks Salutaguse külla.
13.Nõustuti Laekvere Rahva Maja osalemisega projektis „Kiired
jalad“ , millega rahvamajas tegutsev laste- ja noortetuba soetab
noorte hulgas väga populaarse „tantsumasina“. Projekti
kogumaksumus on 20 810 kr ja taotletav summa oleks 12 000 krooni.
Projekt esitatakse Lääne-Virumaa Maavalitsuse ANK-i projekti
järelkonkursile.
14.Toimetulekutoetust maksti septembri kuu eest seitsmele valla
elanikule.
15.Ravimite ja abivahendite maksumuse toetusi määrati kahele valla
elanikule. Koolilõuna maksumus kompenseeriti ühele lapsevanemale
aasta lõpuni. Küttetoetust 2000 krooni sai üks valla elanik. Ühekordne
toetus määrati kahele valla elanikule.
16.Ühele valla elanikule määrati tasuta koduteenus. Teenust osutab
valla hooldustöötaja.

14. oktoobri istungil:
1.Nõustuti Venevere külas asuva Preisi katastriüksuse jagamisega
Metsandiku (5,78 ha) ja Preisi (4,09 ha) katastriüksusteks.
2.Nõustuti Kaasiksaare külas asuva Allika katastriüksuse
jagamisega Amburi (5,05 ha) ja Allika (4.17 ha) katastriüksusteks.
3.Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel muudeti 26.03.2003
välja antud korraldust nr 60. Maaomandi taastamisel katastriüksuste
nimi jagati kaheks eraldi asuvaks maaomandiks vastavalt maa
asukohale Salutaguse külas ja Laekvere alevikus.
4.Nõustuti Venevere külas asuva 3,22 ha suuruse Rukki ja 6,28 ha
suuruse Odra vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse
andmisega Neeme Altperele. Nõustuti Rahkla külas asuva 9,04 ha
suuruse Oblika ja 6,29 ha suuruse Naadi vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse andmisega OÜ-le K&G Saarelt.
5.Määrati kahele valla elanikule toetused ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks. Ühekordne toetus määrati kahele valla elanikule.
Üks valla elanik sai toetust lapse koolilõuna maksumuse
kompenseerimiseks.
6.Kinnitati Laekvere Lasteaia „Rüblik“ hoolekogu koosseis
järgmiselt: Aarne Laas; Ester Kruusma; Ille Tõnts ja Elvi Vilba.
7.Reservfondist eraldati 1 704 krooni Muuga Maanaisteseltsile
„Eha“ murutraktori hoolduseks ja kasutamisega seotud kulude
katmiseks. Piirkondliku spordi eelarve täienduseks eraldati 1500
krooni, mis läheb erivajadusega lapse osalemiskulude katteks
rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Küprosel.
8.Anti välja korraldus, kus kuus valla elanikku ei pea liituma
korraldatud jäätmeveoga Laekvere vallas.
9.Korraldatud jäätmeveoga liitunud kahel valla elanikul vähendati
konteineri tühjendussagedust kahe korra peale aastas.
10.Ühele valla elanikule anti kasutada sotsiaalpind Laekvere
alevikus Vassivere tee 5 – 13 kuni 14. oktoobrini 2013.
11.Informatsioonina andis Aarne Laas ülevaate Laekvere Rahva
Maja osalemistest erinevates projektides. Veel selgitas vallavanem
2008. aasta lisaeelarvet.

21. oktoobri istungil:
1.Kahele valla elanikule määrati toetused ravimite ja abivahendite
maksumuse kompenseerimiseks.
2.Toimetulekutoetus oktoobri kuu eest määrati kaheksale valla
elanikule.
3.Anti korraldus esitada Viru Maakohtule maksekäsu kiirmenetluse
avaldus järgmiste võlglaste suhtes:
Jrk nr Nimi
Võlasumma seisuga 15.10.2008 Eelmine nõue
Mai Altermann
83715,48
(41290,05)
Laekvere Valla Sõnumid

Vello Eimla
5520,14
Maire Tamm
12892,55
Maimu Villa
65398,00
(36981,65)
Toivo Lokko
55936,00
Moonika Järv
17901,76
Kristel Deket
49566,45
Reelika Lukk
44917,90
(7643,20)
Al Põld
7707,20
Mairit Ploom
23253,24
4.Laekvere valla 2008. a lisaeelarve koos muudatustega otsustati
saata volikogule.
5.Sõlmiti töövõtuleping Muuga mõisa peahoone ruumi nr 212
restaureerimistööde teostamiseks Näpi Ehitus OÜ-ga summas 293
487 krooni.
6.Otsustati hinnata Laekvere vallas peremehetud ehitised ja võtta

nad arvele. Korter 3 endises “Tasuja” kolhoosi kontorihoones
Venevere külas ja korteri juurde kuuluv kuuriboks. Ehitiste viimane
teadaolev omanik Liidia-Vanilie Liiv on surnud 13.novembril
2000.aastal ja keegi ei ole asunud temast järelejäänud vara valdama
ja käsutama. Hinnati korteri ja kuuri kogumaksumuseks 18 000 krooni.
Korter 4 endises”Tasuja”kolhoosi kontorihoones Venevere külas ja
korteri juurde kuuluv kuuriboks. Ehitiste viimane teadaolev omanik
Aksel Müllerbeck,on surnud 23.veebruaril 2003.aastal ja keegi ei ole
asunud temast järelejäänud vara valdama ja käsutama. Hinnati korteri
ja kuuri kogumaksumuseks 20 000 krooni.
7.Otsustati saata volikogule peremehetuse tuvastamiseks Venevere
külas asuvad järgmised ehitised: korter nr 3 ja korter nr 4 endises
“Tasuja“ kolhoosi kontorihoones ja korteri juurde kuuluvad kuurid.’
8.Informatsioonina tutvustas Vaimar Abel uut valla kodulehe
varianti, mida kujundab Inforing OÜ.

VOLIKOGUS

juurde kuuluv kuur . Ehitiste viimane teadaolev omanik Liidia-Vanilie
Liiv.Korter nr. 4 endises “Tasuja” kolhoosi kontorihoones ja korteri
juurde kuuluv kuur . Ehitiste viimane teadaolev omanik Aksel
Müllerbeck.
6.Laekvere valla 2008. aasta lisaeelarve koos muudatustega võeti
vastu tulude-kulude kogusummas 1 808 450 krooni.
7.Leader programmi meetmeid tutvustas Aivar Niinemägi.
8.Informatsioonina räägiti:
Lähiaadresside muutmisest Laekvere alevikus
Georg Lurichi mälestussambast
Uuest Laekvere valla kodulehtest
VIROLi liikmemaksust ja jäätmekäitlusest
Kinnisasja omandamiseks loa andmise toetamisest OÜ Artiston‘ile
Torma vallaga üldplaneeringu kooskõlastamisest.

27. oktooberi istungil:
1.Revisjonikomisjoni koosseisus tehti muudatus. Kinnitati
komisjoni uueks liikmeks Piret Markus.
2.Majandus- ja maakomisjoni koosseisus tehti muudatus. Kinnitati
komisjoni uueks liikmeks Piret Markus.
3.Kinnitati Laekvere Vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimeheks
Piret Markus.
4.Kinnitati Laekvere Vallavolikogu majandus- ja maakomisjoni
aseesimeheks Helgi Sammel.
5.Tuvastati järgmiste ehitiste ja rajatiste peremehetus Venevere
külas Laekvere vallas:
Korter nr 3 endises “Tasuja“ kolhoosi kontorihoones ja korteri

Korraldatud jäätmeveost
L aekvere vallas
Head Laekvere valla elanikud!
Korraldatud jäätmeveo algusest Laekvere vallas on möödunud
pool aastat. Selle aja jooksul on inimestel tekkinud mitmeid küsimusi,
millest osadele püüame siinkohal vastata.
Kust ma saaksin tühjenduste graafiku?
*Veograafik saadetakse aasta lõpus tasuta kõikidele nendele meie
klientidele, kes on andnud meile oma e-posti aadressi ning kelle
prügiveo arved saabuvad e-posti teel.
*Samuti saab oma veograafikuga tutvuda Ragn-Sells AS kodulehel
http://www.ragnsells.ee/objektid/?type=1 . Sisestage oma
kliendikood ning vajutage otsingu nuppu.
*Uue veograafiku saadame Teile posti teel, kui tellite selle meie
klienditeeninduse lühinumbrilt 15155. Veograafiku posti teel saatmine
maksab 17,70 krooni/kord.
*Järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvestada: liitke
oma viimasele graafikujärgsele tühjendusele tühjendussageduse
päevad. Näiteks: viimane tühjendus on 17.12.2008 ja tühjenduste
sagedus on 84 päeva – järgmine tühjendus toimub järelikult
11.03.2009.
Kus peab olema minu jäätmemahuti, et autojuht selle kindlasti
tühjendaks?
*Konteiner või jäätmekott peab olema üldkasutatava tee ääres.
Näiteks postkasti kõrval. Hea oleks, kui jäätmemahutile on kirjutatud
valdaja või kasutaja nimi ja aadress. Nii saab autojuht kindel olla, et
just teie konteineri tühjendas.
Arvel on märgitud tühisõit, mida see tähendab?
*Tühisõit märgitakse arvele juhul, kui graafikujärgsel päeval ei ole
kohalesõitnud autojuhil olnud võimalik jäätmemahutit tühjendada –
see on jäänud näiteks nähtavasse kohta välja panemata või on mingid
muud takistused mahuti tühjendamisel (nt auto ees, koer lahti,
konteiner või aiavärav lukus vms).
Graafikujärgne tühjendus on sattunud riiklikule pühale, kas
tühjendus ikka toimub?
*Jah, tühjendused toimuvad ka riiklikel pühadel, mis satuvad
Laekvere Valla Sõnumid

tööpäevadele. Teenust ei osutata vaid laupäeval ja pühapäeval.
Milliste küsimustega tuleks pöörduda omavalitsuse poole ja
millistega Ragn-Sells AS poole?
Ragn-Sells AS poole pöörduge juhul, kui:
*graafiku järgi pidi toimuma tühjendus aga auto ei käinud;
*on probleem arvega;
*oleks vaja uut veograafikut;
*soovite, et tühjenduste sagedus oleks tihedam;
*on vaja lisatühjendust;
*on probleemid jäätmemahutiga (nt: Teil on vana metallist konteiner
ja Ragn-Sells AS-i auto ei saa seda tühjendada);
*Teil on vaja ükskõik millist Ragn-Sells AS-i poolt osutatavat
teenust.
Kohaliku omavalitsuse poole pöörduge juhul, kui:
·Te soovite käidelda oma jäätmeid ise;
·Te soovite harvemat tühjendussagedust;
·Teie kinnistul ei toimu elutegevust;
·Teie kinnistule puudub ligipääsutee;
·Te soovite hakata kasutama ühismahutit naabritega.
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt toimida vaid kõigi poolte
koostöös. Veo algusperioodil tuleb ikka ette probleeme, mis aja
jooksul lahenduse on saanud. Täname kõiki vallaelanikke, kes on
meie autojuhtidele õigeid teeotsi ja talusid kätte juhatanud ning
mitmel muul moel kaasa aidanud sellele, et jäätmevedu Laekvere
vallas tõrgeteta sujuks.
Prügiveo arved ja nende maksmisest
Prügiveo arved tuleb Ragn-Sells AS-le maksta tähtaegselt!
Kõik, kes on liidetud korraldatud jäätmeveoga, kuid pole
õigeaegselt tasunud jäätmeveo eest esitatud arveid, saadetakse koju
Ragn-Sells AS-i poolt teatis ning peatatakse jäätmevedu. Vedu jätkub
arve maksmisel. Korduva arve maksmata jätmisel rakendab nii
omavalitsus kui Ragn-Sells AS rikkujate suhtes karmimaid meetmeid.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Tel: 15 155
www.ragnsells.ee
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Kelly uhkelt kõige ees..., Kille vapralt järel, Koit ja Kaido
liidreid püüdmas!
Laekvere valla paiksem rahvas, eriti põlised moorakad mäletavad
sellist pilti: Chris, Kelly, Kille (just sellises järjekorras) külavaheteedel,
põldudel, heinaküünide läheduses silkamas, mängimas.
Samuti suure pere lapsed Koit ja Kaido. Ikka koos vendade ja
õdedega õues ringi lippamas, maatööd tegemas, jalgsi ja sörkides
kooliteed mõõtmas.
Niisugust loomulikku, elust enesest tulenevat rada mööda on
arenenud noorte vastupidavus. Kui lisada geneetiline andekus ja
pea kolm aastat kestnud sihipärane treening, pole imestada, et Kelly,
Kille, Koit ja Kaido on jõudnud või jõudmas maakonna ja vabariigi
paremikku. Paljude füüsilist liikumist mittesoosivate tegurite (arvuti,
... jne) juures on lausa imetlusväärne noorte tahe tegeleda nii raske
alaga nagu kesk- ja pikamaajooks ehk kergejõustik. Paneksin sõna
„raske“ jutumärkidesse! Tegemist on ju kergejõustikuga –
spordialade kuningaga.
1.Kui treeningkoormused kasvavad järk-järgult
2.Kui peetakse kinni ealistest iseärasustest
3.Kui toimub regulaarne spordiarsti järelvalve
4.Kui on meeldiv seltskond (kamp, grupp)
5.Kui võistlustulemused ja medaliga pjedestaalil seismine pakub
positiivseid elamusi
6.Kui on olemas kõige tähtsam – perekonna ja lähedaste toetus
SIIS miks mitte üritada „mägesid paigast nihutada“!
Lilli ja Marek mitte ainult ei toeta tüdrukute treeninguid vaid
osalevad ise rahvaspordiüritustel, Lilli ka treeningutel. Tänusõnad
ka vanaema Elmile ja Orvi Aasumetsale, kes igati soosivad ning
elavad kaasa noorte sportimisele.
Treeningute juurde. Muidugi on treeningud ka rasked! Esimesel ja
teisel treeningaastal (aga ka praegu) on kõige olulisemaks terminiks
aeg, treeningutele kulutatud aeg. Mida rohkem aega sportlikuks
tegevuseks kulus, seda parem. Rahuliku tempoga jooksukilomeetrid
(4-5 km), erialased jooksuharjutused, sportmängud (jalgpall, korvpall,
rahvastepall) ningväga palju „müttamist“ ujulas (ujumine,
tagaajamine, liutorudest allalaskmine, ülesjooksmine). Või näiteks
tüüpiline treening ettevalmistaval perioodil Rakkes, kui linnamäe
jooksurajad on jääs „krossi“ teha ei saa. Autotulede ja ohutulede
valgel sörkjooks maantee serval 35-45 min. (noorematel vähem).
Seejärel Rakke kooli võimlas võimlemine ja venitusharjutused 15
min, seejärel kooli koridoris kiirendusjooksud ja jooksuharjutused,
siis kooli võimlas 30 min jalgpallimängu ning lõpuks kergeid
lihasjõuharjutusi jõuruumis. See teeb treeningu kestvuseks 2 tundi,
vahel rohkemgi. Rõhutan, jällegi on oluline aeg, sest kõik toimub
rahuliku tempoga, õigeid pulsinäitajaid silmas pidades.

Et vältida rutiini on meilgi omi nippe ja nipikesi. Näiteks: „kolme
looma rada“ Mooras; rada Rakkes, mis suviti ujuma viib; rada
Rajakülas, rada Roelas, rada Viru-Jaagupis, rada Kulinal. Need rajad
on enamasti individuaaltreeninguteks kuid läbime neid ka suurema
või väiksema grupiga koos. Üheks treeningupaigaks on ka Rakvere
linnastaadioni tribüüni all olev kergejõustikuruum. Seal treenime
vahelduseks teisi kergejõustikualasid: tõkkejooks, kaugus,
teivashüpe, kõrgushüpe ja kuulitõuge.
Treeningvormiks on ka igal koolivaheajal peetavad ühised
treeninglaagrid. Neid oleme läbinud põhiliselt Vinnis aga ka Kadrinas,
Peipsi ääres ja koos kõigi maakonna kergejõustiklastega Porkunis.
Laagrid ei ole ajaliselt pikad, on efektiivsed ning sisustavad hästi
vaba aega.
Nüüd aga aastaaeg suvi 2008, aja peale võisteldes ning rekordaegu
püstitades:
Vabariiklikud võistlused
28.05 – Eesti noorte teatejooksude meistrivõistlused Rakveres
Kille Nevolihhin II koht 3x800m teatejooksus
31.05 – Emumäe jooks. Naiste 5,6km
Kelly Nevolihhin I koht 25.07
Kille Nevolihhin III koht 27.33
17.06 – Virumaa noorte meistrivõistlused kergejõustikus Rakveres
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 800m jooksus 2.27,38
B vanuseklass Kille Nevolihhin II koht 800m jooksus 2.37,35
04.07 – Eesti noorte meistrivõistlused kergejõustikus Rakveres
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 1500m jooksus 4.53,62
B vanuseklass Kille Nevolihhin 6. koht 1500m jooksus 5.27,21
B vanuseklass Koit Aasumets 7. koht 2000m jooksus 7.19,28
B vanuseklass Kaido Aasumets 9. koht 2000m jooksus 7.38,61
20.07 – Eesti täiskasvanute meistrivõistlused Tallinnas
Kelly Nevolihhin 5. koht 800m jooksus 2.20,87
26.07 – Ümber Väinjärve jooks 4,4km
Kelly Nevolihhin I koht naiste jooksus 18.53
Kille Nevolihhin III koht naiste jooksus 20.36
07.08 – Balti noorte maavõistlus kergejõustikus Valgas
Kelly Nevolihhin 4. koht neidude 1500m jooksus 4.51,96
09.08 – Eestimaa spordiliidu „Jõud“ meistrivõistlused Kohilas
Kille Nevolihhin I koht B klassi 800m jooksus 2.30,4
12.08 – Rukkilillemängud Kärdlas
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 1500m takistusjooksus uue maakonna neidude rekordiga 5.18,86
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 3000m jooksus uue
maakonna neidude rekordiga 10.46,75
24.08 – Ida-Virumaa jooksukuulsuste auhinnavõistlus Rakveres

Dagmar ja Kaisa Aasumets

Kuido Aasumets
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B vanuseklass Kille Nevolihhin I koht 1000m jooksus 3.21,41
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 1000m jooksus 3.12,63
B vanuseklass Koit Aasumets 6. koht 1000m jooksus 3.15,27
B vanuseklass Kaido Aasumets 8. koht 1000m jooksus 3.25,85
29.08 – Eesti klubide karikavõistlused
Kelly Nevolihhin I koht naiste 1500m jooksus 5.04,24
06.09 – Eesti klubide juuniorite ja noorte karikavõistlused Türil
Kelly Nevolihhin I koht neidude 1500m jooksus 5.11,12
14.09 – SEB Tallinna sügisjooks
Kelly Nevolihhin I koht neidude 10km jooksus 42.21
Kille Nevolihhin 10km jooksus 51.44
Lilli Nevolihhin 10km jooksus 56.07
04.10 – Eesti koolinoorte ja klubide karikavõistlused
murdmaajooksus Pärnus
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 2000m jooksus 7.14,00
B vanuseklass Kille Nevolihhin 9. koht 1500m jooksus 5.37,07
B vanuseklass Koit Aasumets 7. koht 1000m jooksus 2.48,00
05.10 – Paide – Türi rahvajooks
Kelly Nevolihhin I koht neidude vanuseklassis
Kille Nevolihhin 7. koht neidude vanuseklassis
Koit Aasumets 10. koht M-16 vanuseklassis
Kaido Aasumets 18. koht M-16 vanuseklassis
21.09 – Rakvere rahvajooks
Kaisa Aasumets II koht 9-10a tüdrukute 1km jooksus 4.20
Dagmar Aasumets 8. koht 9-10a tüdrukute 1km jooksus 4.46
Kaido Aasumets 7. koht 13-14a poiste 1,5km jooksus 5.36
Kille Nevolihhin II koht 13-14a tüdrukute 1,5km jooksus 5.31
Koit Aasumets 6. koht 15-17a poiste 2,6km jooksus 10.37
Kelly Nevolihhin I koht 15-17a tüdrukute 2,6km jooksus 10.10
20.09 – Ümber Porkuni järve jooks 6,3km
Kelly Nevolihhin I koht neidude vanuseklassis
Kille Nevolihhin I koht tütarlaste vanuseklassis
Kaido Aasumets II koht poeglaste vanuseklassis
Maakondlikud võistlused
20.05 – L-Viru noorte meistrivõistlused Rakveres
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 400m jooksus 61,64
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 800m jooksus 2.30,24
B vanuseklass Kille Nevolihhin II koht 400m jooksus 66,99
B vanuseklass Kille Nevolihhin II koht 800m jooksus 2.38,24
B vanuseklass Koit Aasumets III koht 1500m jooksus 5.11,16
03.09 - L-Viru noorte kergejõustiku karikavõistlused Rakveres
Kelly Nevolihhin I koht neidude 800m jooksus 2.29,56
Kille Nevolihhin III koht neidude 800m jooksus 2.33,66
30.09 – L-Viru murdmaajooksu meistrivõistlused
B vanuseklass Kille Nevolihhin III koht 1000m jooksus 3.36,3
A vanuseklass Kelly Nevolihhin I koht 1000m jooksus 3.31,1
B vanuseklass Koit Aasumets II koht 1000m jooksus 3.10,6
B vanuseklass Kaido Aasumets 8. koht 1000m jooksus 3.26,0
Esimestest „mängutreeningutest“ ja võistlustel osalemisest on
möödunud 3 aastat. Tüdrukutest ja poistest on sirgunud sihvakad
ja sirged neiud, noormehed. Tänu mõnikord raskena tunduvale
kergejõustikule on noored palju ringi liikuda saanud ning uusi sõpru
ja tuttavaid leidnud.
Olen minagi treenerina „kasvanud“ ikka „piitsa“ ja „präänikut“
kasutades ja tervikpilti silmas pidades. Präänik minu jaoks, arvan et
ka noorte jaoks, on protsess ise – tegevus, kus domineerib
positiivsus, sõbralikkus ning rohke huumorimeel. Ka minu jaoks on
tähtis üks ajafaktor – mul on alati õpilaste jaoks aega.
Võistlushooaeg 2009. aastal on „vürtsitatud“ mitmete ahvatlevate
eesmärkidega: Balti mat id U-16 ja U-18 vanuseklassidele Leedus,
maailmameistrivõistlused U-18 vanuseklassile Itaalias! Jätkame omi
treeninguid ja tegemisi justnagu Rakvere Vallimäe trepijooksudel
osaledes – ikka üks aste korraga ja ülespoole ...
Aitähh kõigile, kes kasvõi ajakirjanduse vahendusel noortele kaasa
elavad. Täname toetuse ja abi eest Laekvere vallavalitsust, Aarne
Laasi ning Vaimar Abelit aga ka õpetajaid Ivi Maidlat ja Aivar
Kondojat.
Väino Kondoja
treener
Laekvere Valla Sõnumid

Kelly Nevolihhin

Kille Nevolihhin

Kelly Nevolihhin Porkuni jooksul

Kille Nevolihhin Porkuni jooksul

Rakke jooksu tulemused:
3. koht Matilde-Maria Loorits
1. koht Tarvo Ramul
2. koht Alex Aasumets
3. koht Markus Kuhlbach
1. koht Laura Leetberg
1. koht Dagmar Aasumets
2. koht Kaisa Aasumets

3. koht Pille-Riin Jürgenson
1. koht Kille Nevolihhin
1. koht Koit Aasumets
2. koht Kaido Aasumets
3. koht Raino Piirsalu
1. koht Kelly Nevolihhin
3. koht Mariana Siling-Siland
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Pensioniraha jõuab igaüheni
„Ära usu hundi juttu!“ – seda tarkust tahaksin meelde tuletada
nendele vanainimestele, kes juhtusid lugema Keskerakonda
kuuluva riigikogu-kolleegi pensioni kojukande juttu ega ole
sestpeale rahulikult magada saanud. Mõni erakond lihtsalt ei vali
vahendeid, et aga odavat populaarsust otsida – olgu või
pensionäride hingerahu arvelt.

Paberid saadetakse aegsasti koju
Tuleva aasta veebruarist on muutumas sotsiaalkindlustushüvitiste (riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahüvitiste,
puuetega inimeste toetuste) väljamaksmise kord. Täna on hüvitise
saajal valida, kas ta laseb igakuise raha oma pangaarvele kanda
või saab selle siis kätte posti teel. Esimest võimalust kasutab
70% hüvitiste saajatest, teist 30, ja neistki käib hulk inimesi ise
postkontorist raha välja võtmas.
Enne kui pensionikindlustuse seaduse muudatused riigikogule
hääletamiseks saata, kutsus sotsiaalkomisjon suurpankade
esindajad selgitama, mil viisil hakkab pensioniraha jõudma nende
pensionärideni, kes praegu saavad seda posti teel. Sest pangad
on loomuldasa ja kõikjal Euroopas just need asutused, kes raha –
ka pensioniraha – liigutavad. Sotsiaalministeeriumist tulnud
muudatusettepanekud tegime ka tublisti ümber, laiendades nende
inimeste ringi, kellele raha endiselt koju kätte viiakse.
Posti teel ja riigi kulul saavad edaspidigi oma vanaduspensioni
või puuetega inimese toetuse kätte need, kes seda tõesti vajavad
– liikumistakistusega või maakohas elavad inimesed, kus lähim
asula tükkis oma pangakontori või -automaadiga asub kümnete
kilomeetrite taga. Ette on näha muidki samme, et pensioni
kojukandega harjunud inimesed oma raha valutult kätte saaksid.
Ei ole aga riigi kohus toimetada toetuseraha kätte näiteks tööeas
mehele, kes seda võimalust eelistab sellepärast, et viilida kõrvale
mõne trahvi tasumisest (pangakontolt läheks see otsemaid maha).
Kõigile pensioni- ja toetusesaajatele saadab sotsiaalkindlustusamet aegsasti koju kirja (koos tagastusaadressidega),
kus inimesel endal tuleb täita vaid mõni tühik selle kohta, kuidas
raha saada soovitakse. Kõige lihtsam viis on kirjutada sinna oma
pangakonto number. Neid väheseid, kellel pangas veel arvet ei
ole, abistatakse nõu ja jõuga igas pangakontoris.

Raha paneb rattad käima
Ka pangabusside rattad. Maakohas elavate inimeste
teenindamiseks on Swedbankil käigus pangabuss, varsti lisandub
teine. Buss on liikuv pangakontor, kus saab teha kõiki vajalikke
toiminguid – avada arvet, tellida pangakaart ja see mõni järgmine
kord kätte saada, võtta sularaha, teha makseid ning

Hurraa, sünnipäev!
6. oktoobril tähistasime Laekvere kooli sünnipäeva. Päev algas
üllatusega - nimelt tervitas direktor kõiki koolimajja sisenejaid kättpidi
ning soovis kaunist pidupäeva. Huvijuht seisis kommikausiga
direktori kõrval ja koolipäev võis maiustades alata. Esmaspäevase
kogunemise asemel toimus aktus, kus iga klass kinkis koolile midagi.
Mõned klassid laulsid, mõnel oli meisterdatud kaart, plakat, lilleseade
või õhupallikimp. Ka õpetajad lõid kaasa, lauldes kaks
sünnipäevalaulu. Üheksandike kingituseks oli maastikumäng, mis
toimus nädal pärast õiget sünnipäeva päeva.
Üllatused jätkusid - esimesi tunde oli kutsutud läbi viima inimesed
väljaspoolt kooli. 1. - 4. klassile toimus liiklustund noorsoopolitseinik
Airika Kriisaga. Koos tuletati meelde, kuidas liikluses käituda, toimus
ka liiklusviktoriin, mille võitis 1. klass. Mängiti ka ringmänge.
5. - 6. klassi õpetajaks oli Hillar Pärtelpoeg, kes rääkis, mis asi on
Kaitseliit ja millega seal tegeletakse. 7. klassi ees seisis Margo
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otsekorralduslepinguid. Viimased aitavad raha kokkugi hoida:
kommunaalmaksete tasumisel jääb alles raha, mis on seni
teenustasuna pangale makstud.
Pangabuss käib täna mööda kindlaid marsruute, aga kõik
omavalitsuste ettepanekud on oodatud: kui soovijad on viis-kuus,
sõidetakse ka hõredasti asustatud külla. Omavalitsustele ei too
see kaasa lisakulutusi.
Samalaadseid teenuseid pakub ka SEB Pank koostöös Eesti
Postiga. Kõigis ligi 300 postkontoris üle Eesti saab aastalõpuks
teha enamlevinud pangatoiminguid. Kui lähim postkontor on
seitsme maa ja mere taga, vahendab pangateenuseid postibuss
ja SEB on valmis uusi postipanku juurde looma.
Sularaha väljavõtmine nii pangabussis kui postkontoris
(postibussis) on tasuta. Igas bussis on vanainimest lahkelt
abistamas väljaõppinud töötaja, kui too peaks mõne tehingu
sooritamisel kimpu jääma. Swedbanki seeniori-lehelt näiteks võib
oma silmaga lugeda, et tasuta on ka pangakonto avamine,
pangakaart, otse- ja püsikorralduslepingute sõlmimine,
pangasisesed maksed nii automaatides kui Internetis ning
tavalisel deebetkaardil puudub kuuhooldustasu.
Pensioniraha ei pea pangast välja võtma ei päevapealt ega
ühekorraga – kui inimesel on keskusesse asja, võib ta võtta just
niipalju, kui parajasti kulub. Mõnda vaiksemasse paika toob aga
pangabuss paar korda kuus suisa elevust, sinna kogunetakse
aegsasti uudiseid vahetama.
Kes aga isegi lähima ratastel pangakontori manu ei pääse, saab
uue võimalusena lasta pension välja maksta ka teise inimese –
näiteks täiskasvanud lapse või naabrinaise – arvele. Vajab ju
see, kes vaid nelja seina vahel toimetab, lisaks muudki abi,
vähemasti toitu ja ravimeid.
Kui aga omavalitsus pole hea seisnud selle eest, et üksikus
maakohas elav eakas inimene oma pensioniraha kätte saaks,
tuuakse see talle endiselt riigi kulul koju. Oma soovi tuleb taotlejal
küll paari lausega põhjendada – ikka selsamal, sotsiaalkindlustusametist saadud paberil. Mingit muud avaldust lisaks
kirjutada ei tule.
Lõpuks, pensioni kojukande võib tellida ka oma raha eest – ent
jäägu see võimalus pigem varuks nendele, kes täna vanainimesi
hundijuttudega hullutavad.
Heljo Pikhof
Sotsiaaldemokraat, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Klaasmägi, kes meenutas oma kooliaega, näitas diplomeid,
innustades noori spordiga tegelema. Veel tutvustas ta vallavolikogu
töid ja tegemisi. 8. - 9. klass kuulis vallavanem Aarne Laasilt, millega
vallamajas tegeletakse. Samuti rääkis ta, mis on plaanis teha, et vallas
parem elada oleks. Jääme huviga ootama Kellavere vaatetorni
valmimist!
Ka kokad olid sünnipäeva puhul meile üllatuse valmistanud. Nimelt
oli lõunasöögiks pitsa. Ja pärast sööki võisime koju minna, sest
veekatkestuse tõttu jäid ülejäänud tunnid ära! Ühe kingituse saime
kätte alles kuu lõpus. Meile oli külla kutsutud Karksi-Nuia
noorteteater “O”. Nende esituses tuli lavale noorte probleeme käsitlev
etendus “Kallid vanemad?!”. Tõsine ja kaasamõtlemist pakkuv....
Selline see meie kooli sünnipäevakuu oli.
Triin Lepp
8. klassi õpilane
Laekvere Valla Sõnumid

LAEKVERE RAHVA MAJAS NOVEMBRIKUUL
2. nov. kell 18 Muuga mõisas hingedepäeva kontsert.
Esineb “Laululahingus” käinud Kadrina kirikukoor.
Kontsert tasuta. (Buss väljub Laekverest 17.30.)
5. nov. kell 19 Laekvere Rahva Majas Vana Baskini Teater
“Publikule keelatud” Pääse 135 kr/110 kr
9. nov. kell 16 isadepäeva kogupere pidu
10. nov. kell 8.30 õpilastele kontsert.
Esinevad Bonzo ja Tõun
11. nov. kell 15 Rahvaõpistu väljasõit Tallinnasse
“Tähed muusikas” salvestusele
15. nov. kell 19 Estonia ooperikvartett ja Marko Matvere
Kontsertetendus “Mustlasvanker”
Pääse 150 kr ja 125 kr
16. nov. kell 12 Rahvaõpistu
MTÜ “Jeeriko” vestlus “Inimõigustest”
16.nov. kell 14 Eesti mängufilm “Taarka”
Pääse 40 kr/ 30 kr (Rahvaõpistu liikmetel soodustus)
kell 15.30 koguperefilm “Draakonikütid”
Pääse 40 kr/ 30 kr
kell 17 Eesti noortefilm “Mina olin siin”
Pääse 40 kr/ 30 kr
21. nov. kell 19 kadripäeva kostüümi disko
DJ Davey ja Fooza
Pääse 25 kr (Buss viib 22.30 koju)
23. nov. kell 12 laulupühapäev “Vanavanemate varasalvest”
Laulame koos Tiia Paist ‘iga
28. nov. kell 19 Avinurme Suveteatri etendus “Puhkepäev”
Pääse 40 kr/ 25 kr
30. nov. kell 12 rahvaõpistu “Moest ja sallide sõlmimisest”
Külas on moekunstnik Anu Hint Tallinnast

ÕPIL ASLIIN

ESMASPÄEV -REEDE
50 kohaline buss
Reis 1 Peatused
7.20 Kaasiksaare
7.25 Venevere
7.35 Paasvere
7.45 Muuga
7.50 Laekvere
7.55 Moora
8.00 Padu
8.05 Simuna
8.15 Rohu
8.20 Rahkla
8.25 Laekvere
Laekvere Valla Sõnumid

12. novembril kell 10
Laekvere Rahva Majas
odavate riiete müük ja kell 11
- 13 uute riiete müük.
19. novembril kell 10 – 12
kodumaise trikotaazkauba
müük.
19. detsembril sõidame
Vanemuise teatrisse vaatama etendust “SUGAR, e.
Dzässis ainult tüdrukud”
(Peaosas Gerli Padar ja
Veikko Täär)
Pääse saalis 11. ja 13. rida
hinnaga 225 kr/180 kr, rõdu
1. rida 250 kr/200 kr ,
bussisõit 50 kr.
On veel vabu kohti.
Soovijatel tuua piletiraha
hiljemalt 10. novembriks
Laekvere Rahva Majja.

28. novembril kell 17.30
kohtub riigikogu liige
Marko Mihkelson
Laekvere vallavolikogu saalis
valla elanikega.

ESMASPÄEV 50 kohaline buss TEISIPÄEV-REEDE
Reis 2 Peatused
50 kohaline buss
14.35 Laekvere
Reis 3 Peatused
14.40 Rahkla
14.35 Laekvere
14.45 Rohu
14.40 Rahkla
14.55 Rahkla Ootab ära Go 14.45 Rohu
Bus nr.29 liini bussi
14.55 Rahkla Ootab
15.00 L a e k v e r e ( s e i s a b GoBus nr.29 liini bussi
Laekveres 30 min)Väljub 15.30
15.00 Laekvere
15.40 Muuga
15.10 Muuga
15.55 Paasvere
15.15 Paasvere
16.05 Venevere
15.25 Venevere
16.10 Kaasiksaare
15.30 Kaasiksaare
16.25 Vassivere
15.45 Vassivere
16.35 Laekvere
15.50 Laekvere
16.40 Rahkla
15.55 Rahkla
16.45 Rohu
16.00 Rohu
16.50 Simuna
16.20 Simuna
17.05 Padu
16.35 Padu
17.10 Moora
16.40 Moora
17.15 Laekvere
16.50 Laekvere
17.20 Paasvere
16.55 Paasvere

ära

Talveks
küttekolded
korda!
Seoses kütteperioodi algusega
tuletab päästeteenistus inimestele meelde, et tuleks 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. Kütteseadme ostmisel
tuleb veenduda selle kasutamisjuhendi olemasolus ning
selle puudumisel seda müüjalt
nõuda. Pliiti, maja- ja/või
saunaahju tuleb kütta mõõdukalt,
vastavalt kasutajajuhendile.
Kütte- ja soojendusseadmeid ei
tohi jätta järelevalveta.
Küttekollete läheduses ei tohi
hoida küttematerjali ega muid
kergestisüttivaid materjale.
Kütteseadmeid tuleb hooldada
regulaarselt, sest puhastamata
korstnates/lõõrides koguneb
tahm ja nõgi, mis süttides võivad
põhjustada tulekahju.
Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas on käesoleval
aastal hooletusest kütteseadmete
kasutamisel puhkenud 12
tulekahju. Hukkus üks, vigastada
sai kaks ning vigastusteta
päästeti üks inimene. Rikkis
kütteseadmed on põhjustanud 15
tulekahju. Nõgi süttis suitsulõõris üheksal korral.
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt: http://www.korsten.ee
Turvalist kütteperioodi!
Eve Ojala
Ida-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja

ESMASPÄEV-REEDE
20 kohaline buss
Reis 4 Peatused
7.20 Laekvere
7.25 Rahkla (Väljaotsa)
7.35 Rajaküla
7.45 Muuga
7.55 Paasvere
8.05 Laekvere lasteaed
8.15 Vassivere
8.20 Laekvere kool
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Palju meeldivat on peidus eluteel,
rõõmsalt kuulata ja vaata
ning Sa leiad seda veel ja veel.

Õnnitleme!
101 Therese Veeleid 1. oktoober
Rajakülast
92 Selma Jõgiste
1. oktoober Moorast
70 Eerik-Ülo Niin 2. oktoober Laekverest
60 Ervin Laur
3. oktoober
Moorast
82 Rosilda Viira
5. oktoober
Laekverest
92 Selma Aal
9. oktoober
Rajakülast
70 Hilje Liivak
9. oktoober
Laekverest
60 Helgi Peensalu
9. oktoober
Moorast
84 Ilse Kalaus
11. oktoober Veneverest
65 Anna Kulikova
14. oktoober Laekverest
86 Linda Sepajõe
15. oktoober Rajakülast
80 Ester Reeberg
16. oktoober Veneverest
90 Aliide Leoma
22. oktoober Veneverest
81 Endel Viira
24. oktoober Laekverest
83 Evi Tannberk
25. oktoober Laekverest
87 Adele Klaos
30. oktoober Laekverest
84 Karl Mändmets
31. oktoober Paasverest

Kallis vanaema LEIDA REIMANN
Õisi kaasa toob sünnipäev endaga,
olgu siis õnn ja rõõm koos nendega.
Kallistused kaugelt Portugalist.
Tuulikki Saraiva
Müüa metsa ja maad kokku 8,7 ha Laekvere vallas Arulepikul
Tel 53498273
Muuga Maanaisteselts „Eha“ segakoor ootab endiseid ja uusi
lauljaid laulma esmaspäeviti kell 17.30 Muuga koolimajja.
Tupperware toodete esitlus Peoleo baaris 5. novembril kell 11.
Tulge julgelt tutvuma.

TEADE!
Muuga Tuuliku kohta saab infot netileheküljelt www.tuulik.ee
Laekvere aleviku kaupluses Helter
on TAARAVASTUVÕTU AUTOMAAT (suur silt on ukse kohal).
Müüa 10833 m˛ kinnistu Kaasiksaare külas koos majavare ja
abihoonetega. Tel 521 2707.

30.OKTOOBER KELL 17.30
ALUSTAB TAAS MUUGA SPORDIHOONES
Sületäis armastust,
hoolimist, hellust,
tervist ja õnne, titale!
Thea Linde ja Rein Pärna perre Venevere külas
sündis 24. septembril poeg ROLAND

AEROOBIKA

20 EEK

Teele Tamme ja Armo Kriisa perre Muuga külas
sündis 25. septembril poeg KASPAR
Olga Lebeduškina ja Margus Habakuke perre Laekvere alevikus
sündis 27. septembril poeg MIKK
Triin Hiielaidi ja Ivar Teidla perre Laekvere alevikus
sündis 8. oktoobril tütar LIISA
Meelika Villersi ja Argo Lepa perre Laekvere alevikus
sündis 13. oktoobril poeg MADIS
Anu ja Erki Alliksoo perre Laekvere alevikus
sündis 14. oktoobril poeg JOOSEP

TEADE !!!!
Laekvere Vallavalitsus palub kommunaalteenuseid tarbivatel
inimestel, kellel on leping sõlmimata või muutunud teenust
tarbivate inimeste arv, tulla vallavalitsuse raamatupidamisse
sõlmima uut või muutma olemas olevat lepingut.

Simuna kirikuteated
Pühapäeval 2. novembril
Hingedepäeva jumalateenistus,
surnute mälestamine
Simuna kirikus toimuvad jumalateenistused
igal pühapäeval kell 12
Koguduse õpetaja on Enn Salveste;
e-post: enn.salveste@eelk.ee; tel 5630 7688
Koguduse aadress:
Allika 3; Simuna alevik 46401, Lääne-Virumaa
Internetis: St.Simonis:http://simuna.wordpress.com

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. Trükitud OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

