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24. mai istungil:
1. Muuga Põhikooli arengukava. Põhikooli arengukava
võeti vastu volikogu määrusena nr 31.
2. Kehtestati Laekvere Vallavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana müügipileti
hind järgmiselt: 1 päev 30 krooni; 1 kuu 75 krooni ja 1 aasta
200 krooni.
3. Otsustati võtta laenu valla
arengukavas planeeritud investeeringuteks Eesti Ühispangast
2 000 000 krooni tagasimaksu
tähtajaga 8 aastat.
4. Otsustati kooskõlastada
Lääne.-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”.
5. Moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks Laekvere valla valimisjaoskonnas nr 1 jaoskonnakomisjon 5-liikmelisena:

Anu Alliksoo; Enn habakuk; Andrus Läll; Raili Laanemets ja Evi
Talur. Asendusliikmeteks nimetati Õilme Lainesaar ja Märt
Mustasaar. Jaoskonnakomisjoni esimeheks nimetati Andrus
Läll.
6. Informatsioona kuulati
Margo Klaasimägi algatatud
diskussiooni võimalikest alkoholimüügi piirangutest. Aarne
Laas ja Margo Klssamägi andsid ülevaate 14. - 18. aprillil
2004 osaletud kultuuripäevadest Rootsis Jönköpingis. Aarne Laas rääkis lepingu uuendamise ja jätkamise vajadusest Avoterm OÜ-ga küttemajanduse korraldamiseks.
Esitaud informatsioon võeti
volikogu liikmete poolt teadmiseks.
Järgmine volikogu istung toimub 29. juunil

Käes siis see suvi ongi.
Tuli teine ikka läbi vihma ja
läbi päikesepaiste ning
tuuliste ilmade...aga kohale jõudis. Rõõmustagem
siis kõik koos ja nautigem!
Kohe algavad ka kohalikud
jaanituled, mis jäävad esimesteks ja viimasteks suvepidudeks sellel aastal
Laekvere vallas. Püütke
võtta neist parim!
Nii nagu andsid endast
parima Simuna - Laekvere
rahvajooksust osavõtjad.
Ja andsid parima meie
lapsed koolide lõpetamisel. Vaadake, kuidas lehvib
Laekvere vallamaja ukse
ees uus sinine eurolipp ja
andke endast parim igal
hetkel!
Ilusat päikesepaistelist
suve teile, armas vallarahvas! Valla Sõnumid jõuavad
teie postkasti jälle augustis.
Olge tublid!
Tiiu Nitsar

L aekvere valla
heakorrakonkurss
Konkursil osalemiseks võib igaüks kandidaate esitada
kuni 1. juulini 2004.a.
Oma arvamusest andke teada vallavalitsusse kirjalikult
või suuliselt telefonil 329 5234 või e-postiga aadressil:
laekvere@laekvere.ee.
Komisjon teeb otsuse konkursi võitja(te) kohta hiljemalt
1.septembriks 2004.a

KAS TEAD ET…
...Joonas Liiv Muuga koolist võitis Simuna kihelkonna kergejõustikuvõistlustel palliviskes II koha
...Muuga A klassi tütarlapsed saavutasid maakonna korvpalli võistlustel III koha
...võistkonnas osalesid Merli Rosar, Anna-Liisa Sammel,
Airika-Elle Kriisa, Mirje Kristmann, Teele Aasumets, Doris
Aasumets, Riin Ahlberg ja Klaire Talits.

VALL
AVALITSUSES
ALLA
2. juuni istungil:
1. Võeti vastu Margit Halopi
koostatud määruse eelnõu “Turukaubanduse korraldamine”,
milles määrati Laekvere vallas
turukaubanduse müügikohtadeks Laekvere alevikus Kesk 7
ja Kesk 9 vahele jääv maa-ala;
Muuga külas Muuga angaarvõimla esine plats ja Venevere
külas Venevere Algkooli hoone
esine plats.
2. Kinnitati Venevere raamatukogu dokumentide loetelu.
3. Nõustuti Rajakülas asuva
20,67 ha suuruse Siimu katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Sulev Rannalale
ja Paasvere külas asuva 31,49
ha suuuruse Liisi katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Muuga PM Osaühingule.
4. Tagastati Sootaguse külas
õigusvastaselt võõrandatud II
katastriüksus suurusega 2,24
ha ja III katastriüksus suurusega 3,48 ha Raja maaomandi
taastamiseks Tiina Kuntrole.
5. Muudeti ühte vallavalitsuse

26.03.2003 vastuvõetud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldust.
6. Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Tiina Siboltile
Rahkla külas erastatava 11,38
ha suuruse katastriüksuse nimeks Okka.
7. Vaba põllumajandus- ja
metsamaa erastamisel kinnitati Tarmo Mursalile Alekvere külas erastatava 13,04 ha suuruse katastriüksuse nimeks Truubi.
8. Muudeti Tamme maaomandi katastriüksuste 38101:
002:0391 ja 38101:002:0392
sihtotstarvet ja lisati küla nimed.
9. Maikuine toimetulekutoetus
määrati järgmistele isikutele:
10. Anti korraldus sõlmida
teederemondi töövõtulepingud
Laekvere alevikus Pargi tänava
remondiks Viru Teedevalitsusega summas 405 391 krooni ja
Venevere - Mariküla - Kaasiksaare tee ja Savilõpe tee remondiks
FIE Aare Lehtmaaga summas
20 000 krooni.

Maikuu toimetulekutoetuste saajad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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12.
13.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bachhaus Tiina
Padu küla
1727.Boitsova Valentina Padu küla
900.Deket Kristel
Vassivere tee 5-11 Laekvere alevik
1494.Eimla Milvi
Arukse küla
1300.Ilves Sulev
Salutaguse küla
500.Jaam Virve
Rahkla küla
500.Juur Arvi
Muuga küla
500.Kanna Heino
Vassivere tee 8-27 Laekvere alevik
900.Kiik Maret
Rohu küla
500.Kruus Inge
Vassivere tee 7-5 Laekvere alevik
993.Kulasalu Mare
Laekvere alevik
130.Kuldsaar Pille
Paasvere küla
2317.Maidla Eino
Rohu küla
500.Mändmets Ago
Laekvere alevik
500.Niinsalu Avo
Padu küla
500.Palk Siiri
Venevere küla
650.Peensalu Väino
Moora küla Laekvere vald
500.Päärmets Üllar
Moora küla
500.Reest Helmi
Vassivere tee 6-20 Laekvere alevik
900.Sirelpuu Jaak
Rahkla küla
500.Zuravljova Elve
Vassivere tee 11-1 Laekvere alevik
900.Uduste Jüri
Paasvere küla
500.Ussik Vassili
Rahkla küla
500.Vasli Silvi
Rahkla küla
500.Vestenberg Erna Rohu küla
500.Voblikov Ruti
Vassivere tee 11-4 Laekvere alevik
761.-

Simuna - Laekvere Rahvajooks 2004
Traditsiooniline rahvajooks
Simunast Laekvere toimus 12.
juunil. Startis oli 66 jooksjat, millest 20 olid naisterahvad. Ilm
soosis igati osavõtjaid, sest
hommikune vihm jäi stardis täpselt järele ja alustas jälle siis,
kui jooksjad olid finiðis.
Edaspidi nimetame jooksu
lõpp-protokollist vaid Laekvere
vallast osavõtnuid jooksjaid ja
esikoha omanikke. Tüdrukud: 1.
Kaia Kuusler -Rohust, 2. Kelly
Nevolihhin - Moorast 3. Heleri
Jürgenson, 7. Maarja Urb Rahklast, 8. Jane Nigulas -Padust.
Naised - 19 - 35 a.:1. Merike
Etverk, 2. Kersti Naarits, 3. Kati
Aromäe - Muugast, 4. Lilli
Nevolihhin - Moorast, 7. Reelika
Tikka - Laekverest, 8. Karmen
Urb - Rahklast.
Naised - veteranid: 1. Merike
Kanna - Laekverest; 2. Tiia Luht,
3. Eevi Talur - Laekverest.
Poisid: 1. Madis Sillamaa, 2.
Assar, 3. Kris Nevolihhin, 6.
Kristjan Kraav - Muugast, 7. Tanel Mustasaar - Rahklast, 11.
Janno Riispapp - Muugast
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Mehed - nooremad: 1. Andrus
Lein, 2. Meelis Veilberg, 3. Mait
Anderson 14. Margo Klaasmägi.
Mehed - veteranid: 1. Riho
Lüüs, 2. Arvi Tõnnison, 3. Urmas
Ervin, 6. Gustav Põldmaa - Sireverest, 7. Aarne Urb - Rahklast.
Jalgratta omanikuks sai endine Paasvere mees Jaanus Rajamets. 4 tooli, mis pani välja
“Diana Talu” võitis loosi tahtel

Urmas Siling-Siland Paasverest; O/Ü Veemeel´e kanuumatka 4- le võitis Margo Klaasmägi
Laekverest.. Anne Kasu poolt
kingitakse 10 kg maasikaid Kati
Aromäele Muugast. K&G Saarelt
auhind 3 rummi küttepuid võitis
Maarja Urb Rahklast. Kollased
rahvajooksu T -särgid said veel
kingituseks Karmen Urb ja Kris
Nevolihhin.
Ilusa jooksupäeva eest täna-

me korraldajaid Vaimar Abelit,
Hillar Kasu, Aivar Kondojat ja
Väino Kondojat. Samuti abistavat personali Ivi Maidlat ja Maarika Lausveed.
Samuti suur aitäh kõigile jooksust osavõtjatele, kelleta poleks
see üritus toimuda saanud.
Jooksu jälgis ja pilti tegi
Tiiu Nitsar

Laekvere Valla Sõnumid
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Laekvere Lasteaed oli esimene, kes alustas 2004 aasta lõpetajate pikka rida. Mängudemaa lasteaias sai läbi 7 lapsel. Sügisel alustavad kooliteed Ljubov Moissejeva, Karolin Kivilo, Keit Tammemeri, Andra Leetberg, Andra Lind, Triinu Tarto, Jaanika Deket,
Angela Buht ja Martin Nõlvak.

Muuga Põhikooli lõpetasid 9 neidu ja noormeest. Need olid
Svetlana Buravtseva, Jaanus Jõerand, Geidi Kivi, Andrus Kraav,
Marina Paeste, Marek Rand, Annika Reimann, Kätlin Reitel ja Ahti
Taavel.
Klassijuhatajaks oli Eve Kuusk.

Klassijuhataja Kaja Treiali käe all lõpetasid Laekvere Põhikooli 18. juunil 16 õpilast: Helly Adonov, Riina Bachaus, Krete Hanninen,
Kairit Kukkeus, Karoliine Lagle, Katrin Lall, Andro Metsrand, Viljar
Mägi, Triin Mägi, Piret Plaks, Marko Soon, Merike Tamm, Teele
Tamm, Alvar Tampere, Heili Vellema, Rait Villers.

Väike- Maarja Õppekeskuse lõpetas Veronika Soon.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi lõpetas Erki Tðurkin.
Avinurme Keskoolist said küpsustunnistused Andreas Altpere,
Maret Naagel ja Erkki Palm. Põhikooli osa lõpetas Avinurme koolis Reili Pärn, Alar Altpere, Kerli Pau ja Karl Aleksandrov.
Rakvere Reaalgümnaasiumist said lõputunnistused Adrian
Hallik, Triin Hiielaid, Maarika Kiremija, Kaisa Laas, Riina Lepanurm ja Targo Tikkerber.
Rakvere Gümnaasiumi lõpetasid Kati Aromäe, Rene Kristmann,
Kristel Kukkeus ja Anna-Liisa Sammel.
Rakvere Õhtukeskkoolist sai lõputunnistuse Sirje Ott.

10.juuli 2004.a Eesti IV esivõistlused tünnisõidus
Porkuni Tünnisõit on Tamsalu valla poolt korraldatav traditsiooniline suveüritus, mis sai
alguse 2001 aastal. Seega sel
aastal kohtume juba neljandat
korda.
Tünnisõit ei nõua erilist ettevalmistust ja treenitust, oluline
on hea tuju ja tahe. Saab proovida enda tasakaaluoskusi ja kui
veab siis ka suplejavõimeid.
Tavaliselt esimestel aastatel on
oodata ikka rohkem suplemist
ja tünni leidmist. Aga ega see ju
kedagi heiduta. Tuleb lihtsalt iga
aasta tünnisõidust osa võtta ja
lõpuks ongi tulemus käes – võit
Laekvere Valla Sõnumid

ja koos sellega ka Eesti tünnisõidu meistritiitel. Tänaseks on
meistritiitli pälvinud: 2001. aastal Vahur Leemets, 2002. aastal Ivar Eelmaa ja 2003. aastal
Pavo Raudsepp
Kui eelmistel aastatel on tünnis oldud üksinda, siis sel aastal on esmakordselt võistlustules paaristünnisõitjad. Tasub
paariline leida ja ka seda varianti proovida.
Siinkohal peab veel lisama, et
tünnisõit on igal aastal juurde
kogunud ühe uusi harrastajaid.
Aga seda sõitu on proovinud ka
Jüri Jaanson, rääkimata palju-

dest Riigikogu meestest, kes iga
aasta üsna usinasti oma võimeid sellel alal proovivad. Külalisi on olnud nii Soomest kui
Saksast, Lätist ja Leedust, kes
on lubanud tagasi tulla, et sel
aastal oma tulemusi parandada.
Aga tegelikult on 10.juulil Porkunis sisustatud kogu perele
terve päev, saab omandada
teadmisi keskkonna vallast, väljapanekud keskkonnasõbralikelt ettevõtetelt, toimub laat, lõbustused lastele, köiel laskumine Porkuni tornist ning õhtut
saab meeldejäävalt lõpetada

Anne Veski muusika ja laulu
saatel. Kogu päeva juhib Toomas Paur.
Info ja juhend Tamsalu valla
kodulehel www.tamsaluvv.ee
Registreerimine
1.069.07.2004.a, telefonidel 32
30951 ja 50 50 992, vabade kohtade olemasolul saab registreerida ka 10.07.2004 12.00-12.30
kohapeal
Tule ja pane end proovile rahvusvahelisel tünnisõidul, 10.juulil 2004. Kell 12.00 Porkunis.
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’L
aekvere mehed ei oska hüpata’
’Laekvere
... oskavad küll ja kuidas veel!
29. Mail toimus siis meie valla
esimene tänavakorvpalli võistlus „KOSSUÄSS ’04“! Kohe alguses peab ära mainima, et ilusaimaks üllatuseks oli kahtlemata osavõtjate rohkus – tervelt
kolmteist meeskonda! Kokkutulnud seltskond oli aukartustäratav – võistkondi nii siit kui ka
sealtpoolt valla piire, noori ja
vanu ning heameel on tõdeda,
et ei puudunud ka meie VIP’d
vallamajast ning volikogust!
Võiks ju küsida, kas korvpall üldse ongi sport? Kas pole nõnda,
et on olemas korvpall ja on olemas sport – kaks erinevat valdkonda? Tundub et just nõnda
see ongi – see seletab ka miks
ta meile nii väga meeldib - me
lihtsalt armastame teda!
Tulenevalt osavõtjate suurest
arvust loositi vanemas vanuseklassis kaks alagruppi, millede
kaks esimest lunastasid pääsme finaalturniirile! Heitlus oli
äge ...

ka! TÕSISED MEHED nalja ei
mõistnud ning järjest mänge
võites püüdlesid edasi! Alla tuli
neil vanduda vaid KÕHUKATE
kogenud meeskonnale, kes
alustasid küll võib olla natukene uniselt, kuid iga peetud mänguga muutusid nende liigutused
kiiremaks ja vise täpsemaks! Ja
nii alistatigi hilisem alagrupi võitja 4:2. Kuid sellele vaatamata
suutsid TÕSISED MEHED oma
edu hoida ning võitsid alagrupi.
Teise koha eest alagrupis jäid
seega võistlema 22 ja MURRAME LÄBI! 22 võitis ülimalt tasavägises heitluses napilt (3:2)
ning sellega teenitud 2 punkti
asetas neid punkti võrra konkurendist kõrgemale ning avas finaalturniiri ukse!
Finaalis mängiti läbi teise alagrupi meeskondadega ning
kohe pärast esimest mänguvooru kus SIMUNA alistas 22’e ning
TÕSISED MEHED võitsid
CHAMPION’i jätsid sellega kolmandale kohale heitlema
CHAMPION’i ja 22! Tõsises heitluses ning tasavägises mängus
tulid
kolmandale
kohale
CHAMPIONI mehed tulemusega 3:2.
Ja siis kauaoodatud finaalmäng kuldsele medalile! Publiku huvi oli suur, sest lisaks sellele kas võidavad omad või läheb medal seekord mujale oli
mängus ju ka panused ennustusvõistluses! Aga jah, SIMUNA’t
ei suutnud pidurdada keegi!
Pole ka ime ... olgem ausad, Simuna on nagu Leedu – seal elab
vaid kahte sorti inimesi: pensionärid ning korvpallurid ning ka
osad esimestest kuuluvad pallipõrgatajate hulka! ;) Kuigi TÕSISED MEHED panid visalt vastu, siis lõpuvile saabudes oli
skoor 4:3 ja SIMUNA kaotamata
ühtegi mängu sai teenitud esikoha! Küll me neile järgmisel
aastal näitame!! Eks näis, kas
nad on suuteline oma tiitlit ka
kaitsma!

A – alagrupp
Kohe alguses pidas kaks esimest mängu SIMUNA ning võitis need CHAMPION’i ning
KOSSUÄSSADE vastu napilt,
kuid kindlalt 3:2, 4:3 ning oli sellega kindlustanud endale suhteliselt turvalise edasipääsu
juba ... jäi oodata veel mängu
VENEVERE’ga, kuid ka selle
kaotuse korral oleksid nad edasi pääsenud surnud ringiga.
VENEVERE oli natukene halvas
positsioonis kuna niigi ilma varumängijata ainult kolmene
võistkond ootas pikalt viimase
mängija kohalejõudmist ja tema
saabudes tuli neil mängida 3
mängu suhteliselt järjest - ning
alla vanduda tuli kõigis kolmes!
Nüüd jäi oodata vaid seda, kes
pääseb läbi teisena CHAPION’l
ja KOSSUÄSSAD’l oli mõlemal
kirjas üks võit ja üks kaotus seega kujunes otsustavaks nende
omavaheline
mäng
...
CHAMPION ei vääratanud – 4:0
ning pääs oli tagatud! Edasi siis
Noorte vanusegrupis mängis
CHAMPION ning SIMUNA!
neli võistkonda kes mahtusid
kenasti ära ühte alagruppi! Kohe
B - alagrupp
üsna alguses oli selge, et WUViis võistkonda ning edasi TANG on omas sõiduvees ning
pääseb ainult kaks ... surmagru- neid ei pidurda miski ... numbpis leidis aset tõsine heitlus, kus rid 6:1, 7:2 ja 9:0 räägivad iseviis võistkonda üritasid murda enda eest! Tulid, Nägid ja Võitläbi finaali – nelja parema hul- sid võtab nende esinemise il-
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mekalt kokku! Teisele-kolmandale kohale jäid seega pretendeerima pärast võitu POIKADE
üle võistkonnad: TUKS ja XSANDER. TUKS’i kindel 6:1 võit
tagas neile ka II koha!
Vabavisked on sageli need,
mis otsustavad mängu saatuse! Tõsi, küll harvemini tänavakorvpallis, kuid siiski on nad olulised ... tundub et ei ole midagi
lihtsamat kui teha korralik viskekaar ning sisse ta peakski minema! Ei ole ju segamas vastase kätt ning vabavise on peaaegu ainus asi, mis on muutumatu korvpallis – alati ühe kaugusel ... mis siin nii keerulist on?!
Siiski nii see ei ole! Selles said
veenduda kõik, kes viskevõistlusest osa võtsid ja kätt valgeks
proovisid saada! Ühe minuti
jooksul tuli palli vabaviskejoone
tagant sisse ajada! Ja üllatusüllatus – võitjaks tuli õrnema
soo esindaja Moonika Rosar,
tabades kõigist rohkem! Pall
sulpsas minuti jooksul läbi korvirõnga tervelt kuuel korral! Vaevatasuks talle korvpall, et saaks
harjutada ning viskekaart veelgi
siluda!

gusest aktiivselt kaasa lõi ning
kelleta poleks selle turniiri toimumist ette kujutanud! Erilised
tänusõnad aga Muuga PM’le,
tänu kellele oli auhinnalaud palju suurejoonelisem! Muuga PM’i
juhtkonnas on inimesed, kes on
spordiga vähemal või rohkemal
määral kokku puutunud ning
ikka aitavad võimaluste piires!
Mul on selle üle hea meel! Arvan
et spordi toetamine on õige (ja
üllas) tegu! Sellised üritused on
vajalikud ... miks nad seda teevad? Hea küsimus - maine pärast pole ju põhjust muretseda.
Mujal ei tegele sarnased ettevõtted sponsorlusega - ilmselt ei
ole selleks ka vajadust, sest
mujal on Saku’d ja Peugeot’d!
See on rohkem hea tahte avaldus kui enesereklaam! AITÄHH!
Ma arvan, et ma ei liialda kui ütlen et see ei ole ainult korraldajate, vaid kindlasti ka osavõtjate
ning kohale tulnud pealtvaatajate poolt!
Ah et mis siis auhinnaks lisaks medalitele oli? Vanemas
grupis oli tasuks ohtralt kesvamärjukest, mida sai pärast väsitavat tööpäeva saunalaval
nautida ning noorematele
maiustusi ðhokolaadi ning krõpsu näol ning et see kõik paremini alla läheks ka pudel sprite’i suurus siis vastavalt saadud
kohale!
Ahjaa ... üks auhind jäi kahjuks välja andmata: medal parimale publikule, keda minu silmad näinud on! Pealtvaatajad
olid tõesti fantastilised - kohati
tundus, et pinge on väljaspool
väljakupiire isegi suurem kui
palliplatsil olijate seas. Elav kaasaelamine saatis iga viset ja
põrgatust. Ahhetused kui pall
korvirõngalt tagasi põrkas ning
joovastushüüded tabamuse
korral! Nii see peabki olema –
omadele tuleb kaasa elada ning
aidata neil seda rasket võitlust
pidada! ’tähh teile!
Võistkondade ja täieliku turniiritabeliga saab tutvuda meie valla koduleheküljel aadressil
www.laekvere.ee!

Ennustamise peamiseks favoriidiks kujunes võistkond TÕSISED MEHED, kuid üllatus-üllatus - ainsana oskas õige võitja ära näha hoopiski Kaur Sults,
kes oskas ennustada naabervall meeste edu! Tasuks tallegi
korvpall!
Võistluse kohtunikud valisid
parimaks/väärtuslikumaks
mängijaks noorte vanusegrupis
Kristjan Kraave ning vanemate
seas Ando Vahula, kes said väljateenitud korvpalli, et oleks millega harjutada ja järgmisel aastal sama edukalt esineda!
Nagu ikka siin kapitalistlikus
maailmas, kus miskit ei ole tasuta, siis nii ka siin! Teame ju,
et raha ei ole kunagi nii palju kui
võiks ja peaks olema, siis on
heameel tõdeda, et ikka on abikäe osutajaid! Kõigepealt tänusõnad Laekvere Vallavalitusele, kes tuli igakülgselt vastu ning
toetas ka rahaliselt ning RahvaErti Luik
majale, kes abistasid nõu ja jõu... kah nüüdsest (oma elu esiga! Suured tänud veel Tanel mese) medali omanik!
Maasild’le, kes vaatamata sellele, et ta ka ise mängis - leidis
aega vilet puhuda ning loomulikult Aivar Kondoja, kes kohe al-

Laekvere Valla Sõnumid

Pildimeenutusi vallapäevadest

Laekvere Valla Sõnumid

Lk.5

Laekvere Rahva Maja teated

Olgu teil õnnepeeker põhjatu,
rõõmude laegas laeta,
aastate aidad kõik tervist täis!

22.juunil.kell 20 Laekvere kooli staadionil

Õnnitleme!

jaaniõhtu.

65 Valve Kanarbik
06.06.1939 Rahkla
Linda Tikkerberi
29.06.1939 Rahkla
Vaike Aul
15.07.1939 Laekvere
Enn Habakuk
01.07.1939 Laekvere
70 Heli Arold
17.06.1934 Kaasiksaare
Heli Höövelsoo
29.06.1934 Muuga
Ilmar-Kalju Soon
24.06.1934 Muuga
Boris Uibo
10.07.1934 Sirevere
75 Leida Kask
20.06.1929 Laekvere
80 Lehte Maidla
04.07.1924 Sirevere
Miralda Paeste
24.07.1924 Paasvere
Juta Tars
27.07.1924 Rahkla
Gerhard Vene
02.07.1924 Muuga
82 Vaike Lauringson
18.06.1922 Paasvere
Leonhard Sepajõe
17.06.1922 Rajaküla
Ivan Frolov
17.07.1922 Muuga
Linda Kaasik
24.07.1922 Kellavere
84 Helga Reimann
09.07.1920 Paasvere
88 Leili-Markarete Vaher 26.07.1916 Paasvere
89 Amagda Blaat
18.07.1915 Venevere
90 Anette Aavik
28.06.1914 Salutaguse
Õnnitleme kõiki juunis sündinud valla elanikke!

Lausa leekima löövad tähed,
viipab kutsuvalt põhjanael,
väljud maisest - koju lähed,
rajaks linnutee särav pael...

Eldor Küngas

28.11.1932 – 24.05.2004
Salutaguse

*Sportlikud mängud ja võistlused lastele ja täiskasvanutele.
*Õhtut juhib Väino Kondoja Vinnist.
*Tantsumuusikat teeb ans. Bernhard Põlvamaalt.
5.-9. juulini lastelaager “Viis päeva indiaanlastena”

PUHKUSED
Kollektiivpuhkus vallamajas
12. - 23. juuli
vallavanem Aarne Laas
28. juuni - 11. august
sotsiaalkonsultant Marju Baikov
2 . -13. august
vallasekretär Margit Halop
12. - 25. juuli
majandusosakonna juhataja Andrus Läll 16. - 22. august
maakorraldaja Tiina Sibolt
12. - 25. juuli

13. juulil kell 10
Rahva Majas
odavate riiete
müük

Teeme metsad
korda!
Ostame kasvavat metsa
ja metsakinnistuid, ka
raiutud metsamaad. Samas ostame ka põllumaad üle Eesti.
Tel. 50 69 554

Suveteade raamatukogust
Laekvere raamatukogu on 7. juulist kuni 19. augustini
avatud ainult teisipäeviti ja reedeti kella 9 - 16-ni.
Rahkla laenutuspunkti päevad on 9. ja 23. juulil ning 6. ja
27. augustil kella 10 - 12-ni.
Palun tagastada raamatud, mis on läbi loetud ja riiulisse
unustatud. Võib-olla tahab veel keegi seda raamatut lugeda. Sügisel avaldan nimekirja inimestest, kes ei taha laenutatud raamatuid tagastada. Loodan, et neid jääb selleks
ajaks vähemaks kui praegu.
Ilusat suve!
Laekvere raamatukogu juhataja Aive Hanninen

TEADE!
12. juulist - 8. augustini Laekvere Rahva
Maja töötajad
kollektiivpuhkusel.
Laste- ja noortetuba
ja internetipunkt
suletud.

Lp. toetuse
taotlejad!
Toimetulekutoetust tulge
palun tegema vallamajja
kuni 8. juulini (kellel on võimalik).
Marju Baikov

Surnuaiapüha
Simunas toimub
23. juunil kell 11
Valla bussid sõidavad
I liinil:
Kaasiksaare
9.30
Venevere
9.35
Paasvere
9.45
Laekvere
9.50
Moora
9.55
Sirevere
10.00
Simuna surnuaed
10.10
II liinil:
Muuga
9.45
Muuga mõis
9.50
Rajaküla
10.00
Rahkla
10.05
Rohu
10.10
Simuna surnuaed
10.15
Sõit on tasuta!

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 45501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 329 5234. 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.

