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VOLIKOGUS
20. märtsi istungil:
1.Võeti vastu Laekvere valla
2007. aasta eelarve (vaata
eraldi)
2.Muudeti sotsiaaltoetuste
maksmisel küttetoetuse määramise ja maksmise korda.
(Nüüd peab kütte soovija enne
oma kulu ja kirjadega puud
soetama ja siis vald maksab
kuludokumentide
alusel
inimesele 2000 krooni
ulatuses küttematerjali kinni.
Küttetoetust saab 1 kord
aastas).
3.Otsustati osaleda MTÜ
„Roheline paik“ asutamisel.
4.Informatsioonina
tutvustas Aarne Laas 1.
märtsil toimunud VIROLi
üldkoosoleku päeva-korras
olnud teemasid: rahade
eraldused MTÜdele ja rahataotlus KIKile täiendavad
rahad koolidele pearaha järgi.
Meeldetuletus tehti sotsiaalosakonna arengukava läbivaatamiseks Enn Habakukele.
Järgmine volikogu istung
toimub 24. aprillil 2007.a.

KESKKONNAMINISTEERIUMI
PRESSITEADE
22. märts 2007Kulupõletamine keelatakse konkreetsest
kuupäevast alates
Täna, 22. märtsil allkirjastas keskkonnaminister Rein Randver
määruse, millega reguleeritakse senisest täpsemalt metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded.
Uuendatud põhimõtete kohaselt määratleb igal aastal
tuleohtliku aja alguse ja lõpu Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
Instituut (EMHI). Tuleohtliku aja määravad meie eksperdid, kelle
hinnangu kohaselt algab igal aastal kulu põletamise keeluaeg
konkreetsest kuupäevast alates,“ selgitas EMHI direktor Jaan Saar.
Tuleohtliku aja algusest teavitatakse elanikkonda
massiteabevahendite kaudu ning tuleohtlikul ajal on kulu
põletamine keelatud. Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga
kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel
vihmaste ilmade saabumisel. Kulupõletamise keeluajal teevad
Keskkonnainspektsioon ja Päästeamet regulaarseid kontrollreide
keelust üleastujate tabamiseks. Vastavalt Päästeseadusele võib
keelust üleastujaid võib oodata rahatrahv kuni 18 000 krooni
ulatuses füüsilisele isikule ning kuni 50 000 ulatuses juriidilisele
isikule. Kui põlengu tekitamises õnnestub süüdlane kindlaks teha,
siis tuleb tal tasuda ka tekitatud keskkonnakahju.
Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamise määruse muutmise määrus hakkab kehtima kolm
päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.
Lisainfo
Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhtaja kt
Tel 626 2917
GSM 521 2602
e-post monika.kopti@envir.ee

TASUTA

TOIMET
AJA
TOIMETAJA
VEERG
Kevad ongi käes. Tuli ta
öösel ja päris märkamatult,
kuna ilmad püsisid juba
enne soojad ja veidi
vesised.
Märkamatult
keerasime
ka
kella
eelmisel nädalavahetusel
tunni võrra ette ja sedagi
jälle öösel, sest nii oli ette
nähtud. Niiet, ega eriti
eelmine nädal ööseti
magada saanudki. Aga
sellest pole lugugi, kevad ju!
Vallavolikogu kinnitas uue
eelarve, mille maht on 23,6
miljonit. Aga kümme aastat
tagasi oli see vaid 6 miljonit.
Seega peaaegu 4 korda
suurem. Appi...palgad on
tõusnud meil 2 korda! Vaat
sedasi! Tore on ikkagi!
Kümme aastat tagasi
alustasime just samal ajal
valla arengukava koostamist. Nüüd jälle! Kõik
kordub, vaid eesmärgid on
erinevad ja tegevused veidi
laiemad. See ongi ju
loomulik, sest 9. aprillil
saab Laekvere vald 15.
aastaseks. Teismelise iga
hakkab kohe mööda
saama. Arvata on, et
nüüdsest
läheb
elu
Laekvere vallas vaid
ülesmäge. Korterite hinnad
on kõvasti tõusnud, töökohti
tuleb aina juurde, lapsi
sünnib kah sel aastal
rohkem kui mullu. Niiet...ilus
oled Laekvere vald! Palju
õnne valla elanikele, kes siia
elama on jäänud! Sest tänu
elanikele, on vald just
selline nagu ta täna on.
Mis ikka, tehkem siis
valla sünnipäevaks oma
koduümbrused
korda!
Tulen ja pildistan ja
tulevased põlved siis
vaatavad.....ooo kui kaunis
kõik oli!
Sooja kevadet teile,
armsad vallaelanikud!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
28. veebruari istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja
abivahendite kompenseerimiseks
Sirje Altnurmele 735 krooni ja
Malle Kivile 271,40 krooni.
Küttetoetust 2000 krooni said
Helju Kukner ja Valma Kivi.
Ühekordset toetust sai Oivi
Jürgenson 1080 krooni ja Ain
Lehtmets 500 krooni.
2.Toimetulekutoetus määrati
veebruaris 2007 järgmistele
isikutele:
Boitsova, Valentina Vassivere
tee 7-16, Laekvere alevik 900 kr;
Deket, Kristel Vassivere tee 511, Laekvere alevik 2 697 kr;
Eimla, Milvi Arukse küla,
Laekvere vald 900 kr;
Juur, Arvi Sirevere küla,
Laekvere vald 900 kr;
Kanna, Heino Vassivere tee 827, Laekvere alevik 1 620 kr;
Kauer Laila Kesk 17, Laekvere
alevik 1 525 kr
Kärk, Toomas Paasvere küla,
Laekvere vald
900 kr
Peensalu, Väino Moora küla,
Laekvere vald
900 kr;
Reest, Herbert Kesk
16,
Laekvere alevik 900 kr
3.Määrati ehitise teeninda-

miseks vajalik maa ja nõustuti 13
229 m˛ suuruse Töökoja
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Venevere külas
hoonete omanikule OÜ Main
Solutions’ile.
4.Anti Marju Baikovile üürile
tööandja eluruum Laekvere
alevikus Vassivere tee 8 – 8 tema
töötamise ajaks vallavalitsuse
teenistuses.
5.Nõustuti Muuga Põhikooli
osalemisega projektis kontsertsarjad „Eesti mõisad 2007“ ja
„Mõisaromantika“, kusjuures
projekti kogumaksumus on 43 750
krooni ja taotletav summa on 35
000 krooni ning Laekvere
Vallavalituse poolt garanteeritav
omaosalus on 8 750 krooni.
Taotlus esitati Kultuuriministeeriumile Mõisakoolide riiklikule
programmile.
12. märtsi istungil:
1.Otsustati esitada Kersti
Altpere koostatud määruse
eelnõu „Laekvere valla 2007.
aasta eelarve“ vallavolikogule II
lugemiseks.
2.Määrati 2000 krooni
küttetoetust Gertta Hünninenile,

Kalju
Külaveele;
Mati
Mäesepale; Loore Jürimaale ja
Lehte Linnule. Ühekordne toetus
458 krooni määrati Helmi Käärile.
3.Otsustati esitada Marju
Baikovi koostatud määruse
eelnõu „Laekvere Vallavolikogu
21. märtsi 2006. a määruse nr 11
“Sotsiaaltoetuse määramise ja
maksmise kord“ muutmine“
esitatud kujul volikogule.
4.Anti korraldus sõlmida
järgmised ehitustööde teostamise töövõtulepingud:
Laekvere pritsikuuri katuse ja
torni remonttööde teostamiseks
AS-iga Laekvere Ehitus, summas
273 694 krooni;
Laekvere Rahva Maja katuse
remonttööde teostamiseks ASiga Toode, summas 231 186
krooni;
Muuga mõisa peahoone katuse
remonttööde teostamiseks OÜ-ga
Restaure, ehitustööde raamleping summas 1 847 342 krooni
ja ehitustööde I etapi teostamise
leping summas 900 000 krooni.
Valla nimel sõlmib töövõtulepingud vallavanem Aarne Laas.
5. Anti korraldus sõlmida
Laekvere
lasteaiahoone

rekonstruktsiooni projekteerimise
töövõtuleping osaühinguga
A.V.R Projekt, asukoht Piira küla
Vinni vald , summas 197 060
krooni.
Valla nimel sõlmib osaühinguga
A.V.R. Projekt töövõtulepingu
vallavanem Aarne Laas.
6. Nõustuti Laekvere valla
osalemisega Muuga mõisapargi
rekonstrueerimisprojekti
koostamisel.
Projektiga
realiseeritakse Muuga mõisapargi rekonstrueerimine. Projekti
kogumaksumus on 290 268
krooni, millest taotletav summa
on 260 269 krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 30 000 krooni.
Projektid esitatakse SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele.
Vea parandus!
Laekvere Lasteaia lahtiolekuaegade määrusesse sattusid
ekslikult valed kuupäevad.
Õige on:
Kehtestada Laekvere Lasteaia
hooajaline tegutsemisperiood
21.augustist kuni 20.juunini.
Anu Alliksoo
Vallasekretäri kt

Kahe kuuga on erastamisväärtpaberite hüvitamist taotletud
32,3 miljoni krooni ulatuses
Veebruarikuus esitati kasutamata
jäänud erastamisväärtpaberite (EVP)
hüvitamiseks 1856 avaldust ja hüvitist
taotleti 10,5 miljoni krooni ulatuses.
Avalduste esitamise tempo on oluliselt
aeglustunud - jaanuaris esitati 3736
kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite hüvitamise avaldust,
millega taotleti 21,7 miljoni krooni
hüvitamist.
Kokku on kahe kuuga esitatud 5592
hüvitamise avaldust, mille kohaselt riik
peab hüvitama 32,3 miljoni krooni
väärtuses kasutamata jäänud
erastamisväärtpabereid. Avaldust
kasutamata jäänud EVP-de kasutamiseks
saab esitada kuni selle aasta 2. juulini.
EVP-de kasutusaeg lõppes 31.
detsembril 2006 ning enam neid
erastamisel kasutada ega nendega muid
tehinguid teha ei saa. Erastamisväärtpaberite keskregistri andmetel jäi
eelmise aasta lõpuks kasutamata 398
miljoni krooni väärtuses EVP-sid, millest
2,1 miljonit krooni on alla 250 krooni
suurustel arvetel, mis hüvitamisele ei
kuulu. Seega tuleb riigi poolt kokku
hüvitada umbkaudu 396 miljonit
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erastamisväärtpaberikrooni. Hüvitist
makstakse õigeaegse taotlemise korral
84 612 EVP-arve omanikule.
EVP-de hüvitamise taotlemiseks tuleb
esitada avaldus kas SEB Eesti
Ühispangale või Hansapangale,
olenevalt sellest, kumb pank varem Teie
EVP-arvet teenindas. Praeguseks
likvideeritud pankades asunud arved
viidi samuti üle SEB Eesti Ühispanka
või Hansapanka. Kui Te ei tea, millises
neist Teie arve asub, tuleks pankadest
küsida. Erandiks on EVEA pangas olnud
EVP-arved, mis on säilinud üksnes
erastamisväärtpaberite keskregistris.
Nende arvete omanikud peavad
kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite eest hüvitise saamiseks
kõigepealt avama EVP-arve omal valikul
kas SEB Eesti Ühispangas või
Hansapangas.
“Soovitame kõigil kontrollida, kas neil
on emmas-kummas pangas EVP-arve,
kuhu on mingi jääk jäänud,” toonitas
rahandusministeeriumi nõunik Uku
Hänni. “On tulnud ette päris mitmeid
juhtumeid, kus inimesed usuvad, et
nende EVP-d läksid näiteks Maapanga

pankroti tõttu kaduma. Ka ei tea paljud,
kelle EVP-arved asusid EVEA pangas,
et nende arved ootavad taasavamist
väärtpaberite keskregistris. Kõik EVParved on alles ning riik hüvitab
kasutamata jäänud väärtpaberid kõigile,
kelle arvel üle 250 krooni väärtuses
EVP-sid ning kes esitavad avalduse enne
2. juulit.”
Avalduse blanketi ja abi selle täitmiseks
leiate pangakontorist. SEB Eesti
Ühispanga kliendid saavad avalduse
esitada ka internetipanga vahendusel.
Avalduse esitamise eest tuleb pangale
maksta 50 krooni teenustasu. Hüvitise
kandmine mistahes Eestis tegutseva
panga kontole on tasuta, ülekanne
välismaa pankadesse maksab olenevalt
pangast 300-500 krooni.
Pank võtab avalduse vastu, kui EVParvel on erastamisväärtpabereid
vähemalt 250 krooni väärtuses väiksemaid arveid riik ei hüvita.
Hüvitised suurusega kuni 3000 krooni
makstakse välja selle aasta neljandas
kvartalis, suuremad hüvitised kuni viie
aasta jooksul iga-aastaste võrdsete
maksetena. Arved suurusega kuni 5000

krooni hüvitatakse kahe aasta jooksul;
5001-9000 krooni suurused hüvitised
makstakse välja kolme aasta jooksul;
9001- 25 000 kroonised hüvitised nelja
aasta jooksul ja üle 25 000 krooni
suurused hüvitised viie aasta jooksul.
Keskmine EVP-arvel olev summa on
veidi väiksem kui 5000 krooni ning kõige
rohkem arveid jääb vahemikku 10002000 krooni, seega makstakse enamus
hüvitisi välja sel ja järgmisel aastal.
Edasistel aastatel vähenevad hüvitise
saajate arvud ja summad kiiresti ning
2011. aastaks on jäänud maksta 22,93
miljonit krooni 1635 isikule. 2007.
aastaks eraldas valitsus EVPde
hüvitamiseks 155 miljonit krooni.
Erastamisväärtpaberite hüvitamise
täpsemate tingimuste kohta saab infot
erastamisväärtpaberite keskregistri
infotelefonilt 671 5190 ja EVP-de
teemaliselt veebilehelt www.fin.ee/evp
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
tel 611 3035 gsm 56215672
e-post: Kristi.Kynnapas@fin.ee
Laekvere Valla Sõnumid

Suitsuandur päästab elu ja säästab kodu
Sõltuvalt tulega ümberkäimise
oskustest ning suhtumisest võib
punane kukk olla nii meie sõber
kui ka muutuda vaenlaseks.
Tuleõnnetus võtab inimeselt
elu ning põhjustab suurt
materiaalset kahju. Möödunud
aastal hukkus Eestis tulekahjudes
164 inimest, neist 132 eluruumides
aset leidnud põlengutes. IdaVirumaal hukkus eelmisel aastal 24
ja Lääne-Virumaal 20 inimest.
Kurb statistika, mis võinuks ehk
olla olematu, kui inimestel oleks
kodudesse paigaldatud suitsuandurid. Õnnetus ei hüüa tulles,
küll aga annab selle tulekust
õigeaegselt ja valjuhäälselt märku
lihtne ja tõhus abimees –
suitsuandur.
Heaoluriikides, nagu Soomes,
Rootsis ja Norras on suitsuanduri
kasutamine kõigis eluhoonetes
kohustuslik. Neis riikides on
andur olemas enam kui 95%
kodudest. Eestis on suitsuandur
kohustuslik aastast 2009.
Enim hukkus eelmisel aastal
inimesi
öösel
juhtunud
tulekahjudes, kui pererahvas
magas. Tuli levib tavatingimustes
väga ruttu, juba mõne minutiga
muutub ruumis viibimine kõrge
temperatuuri ning mürgiste
gaaside kiire leviku tõttu
eluohtlikuks. Arvamus, et küll ma
suitsulõhna peale üles ärkan, ei
pea paika, sest mürkgaase sisse
hingates uni hoopis süveneb.
Suitsuandur annab häire põlengu
algjärgus, mil pääsemine ja tule
kustutamine on veel tavainimesele jõukohane. Anduri
puudumisel aga võib juba viis
minutit pärast tulekahju algust
jõuda kätte hetk, mil ruumi
kogunenud
põlemisgaasid
süttivad ning kogu tuba on maast
laeni tuld täis. Sellises ruumis
viibiv inimene jääb igal juhul
tuleroaks, kuid tavaliselt on ving
ja mürgised gaasid selleks ajaks

juba oma töö teinud.
Suitsuandur on eluliselt tähtis
abimees – seda koges ka
Virumaal elav Rein, kui vaevalt
sajakroonine abimees tema tütre
elu päästis. Lugu, mille Rein
jutustas, juhtus jõulude ajal.
Põhikooli lõpetamise järel
jätkas Reinu tütar õpinguid
Tartus, kus ta koolikaaslasega
kahekesi kahetoalise korteri
üüris. „Et korteris oli gaasipliit,
millega tüdruk kodus harjunud
polnud, paigaldasin sinna
suitsuandurid,“ rääkis Rein.
Alguses pandi andurid üles
koridori ja kööki, aga kui seade
toidutegemisest tõusvate aurude
tõttu tihti valehäiret andma
hakkas, võeti see sealt maha ning
viidi tuppa.
Saabusid jõulud ja küünalde
põletamise aeg. „Ühel ilusal
päeval põles küünal sektsioonkapis oleva teleri peal, küünlasüütaja ise aga oli nii väsinud, et
uinus. Ma ei taha selle peale
mõeldagi, mis oleks võinud
juhtuda, kui suitsuandur poleks
häiret andnud,“ ütles Rein.
„Küünal oli süüdanud televiisori,
millest plastmassi sulamisel
tublisti tahma ja mürgist vingu
levis. Õnneks aga ärkas tütar
anduri signaali peale kohe üles
ning kustutas kiirelt põlengu. Vist
veel praegugi on toa lagi sellel
kohal pisut tahmane,“ märkis
Rein, kelle kodus on suitsuandurid juba ammugi olemas,
„sest õnnetus ei hüüa tulles,“
põhjendas Rein. Kõigile - nii
oma peres kui ka väljaspool
kodu - tuletab mees aga pidevalt
meelde ohutuse kuldreeglit: kui
sa oma elus kauem ette ei suuda
mõelda, siis mõtle ette kasvõi
minut. „See reegel kehtib elus
kõige, mitte ainult tuleohutuse
kohta,“
täheldas
Rein.
„Inimesed, ostke endale kindlasti
koju suitsuandur, sest ettevaatus

Lugupeetud maarahvas, teie
mälestused on jagamist väärt!
Seoses uurimistööga ootan mälestusi 1940.aastate lõpu ja
1950.aastate põllumajandusnäitustest, nende ettevalmistamisest,
osalemisest näitustel, autasudest jne. Väga oodatud on ka osavõtjate
ja näitusekülastajate meenutused Moskva Üleliidulisest
Põllumajandusnäitusest aastatel 1954-1960. Ehk on veel kellelgi alles
selleaegseid ülestähendusi, fotosid, diplomeid või muud huvitavat
materjali.
Näitused olid vaid põllumajanduspropaganda üks osa,
propagandat tehti ka tollastes rahvamajades. Poliitharidustööd viidi
Laekvere Valla Sõnumid

tasub end ära igal juhul – see
päästab ka meie asjad, eludest
rääkimata,“ lisas Rein, kelle
arvates
tuleohutusalane
ennetustöö on igati õigustatud.
„Kõik inimesed ju mõtlevad, et
ega nendega midagi ei juhtu.
Kahjuks ei tulda ise selle peale,
kuidas ennast kaitsta, seda peab
õpetama,“ ütles Rein.
See lugu lõppes õnnelikult suitsuandur äratas inimese
õigeaegselt, päästes sellega tema
elu.
Suitsuandur peaks olema
elutoas, koridoris ning kindlasti
magamistoas. Võimalusel võiks
seadme paigaldada ka näiteks
pööningule ja keldrisse. Anduri
paigaldamisel tuleb lähtuda
tootja poolt kaasa antud
juhistest. Suitsuandur tuleb
kinnitada lakke vähemalt 50 cm
kaugusele seinast ning 20 cm
kaugusele lampidest. Seda ei
tohiks panna du iruumi,
ventilatsioonikanalite lähedusse
ega kööki, sest seal tekkivad
aurud ja gaasid võivad põhjustada valehäireid.
Suitsuanduri toiteallikas on

patarei, mille paigaldamine on
lihtne ega kahjusta tubade
siseviimistlust. Tavaline üheksavoldine patarei kestab ligikaudu
pool aastat ja tühjenedes annab
sellest ise helisignaaliga märku.
Suitsu-anduri tööiga on
normaaltingimustes umbes
kümme aastat. Seadet tuleks
kontrollida üks kord kuus,
vajutades testimisnupp umbes
viieks sekundiks alla, mille peale
andur peab andma häiresignaali.
Eriti hädavajalik on suitsuandur
maapiirkondades, kus tulekahju
ei pruugita koheselt märgata ning
päästjad mõne minutiga
õnnetuspaika jõuda. 90%
hukkunutest on sündmuskohal
surnud juba enne päästemeeskonna saabumist. Seega on
ülioluline tulekahjule jaole saada
juba selle algstaadiumis.
Suitsuandur on eluliselt tähtis
abimees, kui tuli ohustab Su elu
ja vara!
Marika Uussalu,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja.

läbi rahvamajades ja kolhoosi klubides, kus tegutsesid
põllumajandusringid, agro-zootehnilised kursused, näidati
rändkinobussiga toodud filme. Mida mäletate nendest üritustest?
Oodatud on endiste kolhoosnike, sovhooside ja MTJ-de töötajate
mälestused, tollaste küla kultuuritöötajate, naiskomisjonide, noorte
naturalistide meenutused. Kirjavigade ja käekirja pärast pole tarvis
muretseda. Võin ise ka tagasi helistada.
Palun võtta kontkti järgmisel aadressil:
Elvi Nassar
Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
või telefonil: 66 19 070 (õhtuti alates kl 20-st) mobiil: 52 71 760
e-post:elvi@evm.ee
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LAEKVERE JAHIMEESTE ÜHINGU TEGEMISI
Kirjutama ajendas mõte
tutvustada lühidalt jahimeeste
tegemisi.
MTÜ Laekvere Jahimeeste
Ühing edaspidi (Laekvere JÜ)
asutati 2003 aastal. Ühingusse
kuulub enam kui 60 jahimeest.
Põhieesmärkideks on jahinduse
ja jahilaskmisega tegelemine.
Laekvere JÜ ja Veskimäe Jahi-ja
Laskespordiklubi ühinesid 2005
aastal ja edaspidi tegutsetakse
Laekvere JÜ nime all. Laekvere
JÜ-le kuulub jahimaja ja
jahilasketiir Arukse külas. Kavas
on jahimaja juurde ehitada
ulukite esmase käitlemiseruumid.
Jahindusega tegeledes ei käida
ainult jahil, vaid hoolitsetakse ka
jahiulukite eest. Viime igal aastal
metsa söödaks viljapuhastusjäätmeid metssigadele ja
metskitsedele (ligikaudu 60-70
tonni), samuti paneme välja
lakusoola
põtradele
ja
metskitsedele. Sigade söötmiskohtades oleme ehitanud
katusealused, et viljajäätmed ei
rikneks kiiresti.
Aktiivselt tegelevad ühingu
liikmed jahilaskmisega. On
saavutatud häid kohti nii kodu
kui ka välismaal.
Siinkohal peatun pikemalt
jahilaskmisel.
Lühidalt, millega on tegemist.
Compakt Sporting ja Sporting on
haavlilaskmine, lastakse erineva
lennutrajektooriga pigikettaid.
KOMB-i on kaks haavlilaskmisharjutust ja üks harjutus
vintrelvast seisvate siluettide
laskmises. Kõrge Kukk -

haavlilaskmine,
Jooksev
metssiga
vineerist
metsseasilueti laskmine kas 35
või 50 meetri kauguselt.
Oleme korraldanud hulgaliselt
võistlusi. Kevadeti toimub
Laekvere JÜ lasketiirus igakevadine Laekvere KV
(karikavõistlus)
KOMBI
harjutuses. 2006 aastal võttis osa
82 laskurit. Suvel korraldame
sportingu võistlusi. Jahilasketiiru kasutavad nii RMK kui ka
Kaitseliidu kohalik malev. 2006
aasta õpetajatepäeval käisid meil
külas Laekvere põhikooli
õpetajad. Lasime püssi ja
rääkisime jahindusest. Sügisel
külastasid meid Hansapanga
töötajad, kes võtsid omavahel
mõõtu jahilaskmises.
Lasketreeningutega tegeleme
kaks korda nädalas ja
nädalavahetusel on tavaliselt
kusagil Eestis või välismaal
võistlused. Iga kahe aasta tagant
toimuvad Euroopa meistrivõistlused jahipraktilises
laskmises.
Oleme Eestis arvestatav
kollektiiv nii meeskondlikus kui
individuaalarvestuses.
Laskuritest, kes esindavad
pidevalt Laekvere JÜ võistlustel
on noorlaskur Veikko Tihvan,
Alo Ling, Tarmo Eller, Maaris
Sveters, Ivo Sepp, Üllar Rego,
Tõnu Krooben, Raul Vahter ja
Jaanus Lehtmets. Enamus on
saavutanud häid kohti nii kodukui välismaal.
Veikko on 18-kordne Eesti
juunioride meister aastatel

2003-2006.(erinevates
harjutustes)
Absoluutarvestuses (meeste vanuseklassis) tuli ta Eesti meistriks
2004.a. harjutuses „Jooksev
metssiga” ja aastal 2005
saavutas teise koha.
Ta on Eesti, Soome ja Läti
karikavõitja juunioride arvestuses,
Eesti
Jahimeeste
kokkutuleku võitja absoluutarvestuses 2004.a. harjutuses
Compakt Sportingus-75.
2004. aastal täitis Veikko neljas
harjutuses meisterlaskuri normi.
2005. aastal tuli Eesti Meistrivõistlustel Comapkt Sportingus,
Jooksvas metsseas ja Duubel
Trapis hõbemedalile meeste
klassis ja osales Maailma KV
Belgia etapil, kus tuli
hõbemedalile juuniorides. Ja
esines edukalt World Triple
võistlusel Inglismaal.
Veikko tunnistati 2005. aasta
parimaks haavli– ja kombi
laskuriks juunioride seas Eestis.
Eesti meister 2006. aastal
Compakt Sportingus, 200-st 195
märki, täites ühtlasi suurmeistri
normi.
Eesti meister Kõrge Kukk
harjutuses, 75-st 74 märki.
Eesti karikavõitja KOMBi
harjutuses 400-st 362 punkti.
Juunioride hõbe Maailma
Meistrivõistlustel sportingus.
Finlandia Open juunioride
võitja 2006.aastal sportingus.
Läti MV juunioride võitja 2006.
aastal sportingus.
Eesti karikavõitja juunioride
arvestuses
2006.
aastal

sportingus.
Parex Cup võitja juunioride
arvestuses 2006. aastal compakt
sportingus.
2006 aastal parim juunior
haavlilaskur Eestis.
Tarmo Eller saavutas 2002 aastal
Euroopa Meistrivõistlustel
pronksmedali, samuti on Tarmo
täitnud suurmeistri normi KOMBi harjutuses 384 punkti, rääkimata
edukatest võistlustest Eestis. Alo
Ling ja Üllar Rego täitsid 2006
aastal meisterlaskuri normi.
Allakirjutanu täitis 2006 aastal
suurmeistri normi KOMBI
harjutuses, 400-st 380 punkti.
2007 aastal korraldame Laekvere
JÜ lasketiirus rida võistlusi. 5.mai
Laekvere KV KOMBI –s, 10.juuni
Rakvere JK KV CSP, VSS ja 12.september Eesti MV CSP-200,
22.september Lõuna-Eesti KV
CSP-s. Samuti rida RMK ja
Kaitseliidu võistlusi.
Siinkohal tahan tänada
Laekvere Ehituse naisi, kes
tegelevad laskevõistlustel
toitlustamisega.
Ootame
vallaelanikke võistlusi jälgima ja
miks ka mitte ise kätt proovima.
Veel tahan juhtida vallelanike
tähelepanu sellele, et pange palun
oma neljajalgsed sõbrad kinni.
Kevadel hakkavad ulukid
poegima ja vastpoeginud kitsevasikad ja jänesepojad on
hulkuvatele koertele kerge saak.
Lugupidamisega.
Tõnu Krooben
Laekvere JÜ juhatuse esimees

Simuna kihelkonna rahvamajade
laulustuudiote III lauluvõistlus
Rakke, Simuna ja Laekvere laululapsed on laulnud Salla ja Simuna
mõisas igal aastal 8. märtsil. Sellel aastal kõlasid laulud 15.märtsil
Muuga mõisas. (Nädal hiljem tavapärasest sellepärast, et haigused
kimbutasid ka laululapsi). Esineti kolmes vanuserühmas ja osavõtjaid
oli 15. (Kaks tublit lauljat Richard Sepajõe ja Greete Ojasaar olid ikka
veel haigevoodis ja ei saanud üritusest osa võtta).
Lauljaid hindas zürii koosseisus: Aarne Laas - Laekvere vallavanem,
Krista Varipuu - Roela naiskvarteti “Sära” laulja, Nella Lumiste kapelli juhendaja ja laulja ning Ille Meltsas - laulja ja kapelli liige mõlemad Muuga kooli õpetajad.
Kõik laululapsed olid tublid ja said kaasa osavõtuauhinnad.
Parimatest parimate auhinnad kuulusid aga järgmistele noortele
solistidele.
I vanuserühm - kuni 9. aastased:
I auhind - Anna-Liisa Nurm (Laekvere RM)
II auhind - Kristella Luht (Simuna RM)
III auhind - Elina Proosa (Simuna RM)
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II vanuserühm 10-11. aastased. (Oli vaid kaks osavõtjat.)
I auhind - Kelly Paabut-(Laekvere RM)
II auhind - Arno Larionov (Simuna RM)
III vanuserühm- 12 aastased ja vanemad
I auhind - Hanna-Liisa Lagle (Simuna RM)
II auhind - Ivika Tiho (Rakke RM)
III auhind - Liis Alliksoo (Laekvere RM)
Kõige noorima osavõtja auhind läks Kailiki Siim`ule Simunast. Kailiki
on 5.aastane.
Kõige säravaima esineja auhinna sai Kelly Kivirand Laekvere RM.
Tänusõnad kuuluvad tublidele lauluõpetajatele: Rene Põllumaa
Rakkes, Angela Raik Simunas ja Aivi Õis Laekveres.
Järgmise aasta ühine laulmine toimub 8. märtsil taas Simunas. Seniks
head laululusti!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
Laekvere Valla Sõnumid

L aekvere valla 2007.aasta eelar
ve
eelarve
võeti vastu 20. märtsil määrusena nr 28.
TULUD
30 Maksud
9 950 000
3000 Füüsilise isiku tulumaks
laekumine on planeeritud
7 500 000
3030 Maamaks
laekumine on planeeritud
2 450 000
32 Kaupade ja teenuste müük
1 580 000
320 Riigilõiv laekumine on planeeritud
20 000
322 Laekumine majandustegevusest
laekumine on planeeritud
1 560 000
35 Toetused
11 750 000
350 Sihtotstarbelised toetused
laekumine on planeeritud
2 435 134
352 Riigieelarve toetusfond
laekumine on planeeritud
9 314 866
38 Muud tulud
400 000
381 Varade müük
laekumine on planeeritud
260 000
382 Tulud varadelt laekumine on planeeritud 125 000
388 Muud tulud laekumine on planeeritud
15 000
TULUDKOKKU

23 680 000

KULUD
01 Üldvalitsemine
3 310 000
01111 Vallavolikogu
180 000
Personalikuludeks on planeeritud 126 000 krooni
01112 Vallavalitsus
2 345 000
Personalikuludeks on planeeritud 1 567 900 krooni
01114 Reservfond
255 000
Reserviks on planeeritud 255 000 krooni
01330 Struktuuriüksus
170 000
Personalikuludeks on planeeritud 91 500 krooni
01400 Pandivere koostööprojekt
70 000
Majanduskuludeks on planeeritud 70 000 krooni
01600 Muud teenused
120 000
Eraldisteks on planeeritud 120 000 krooni
01700 Võla teenindamine
170 000
Intressikuludeks on planeeritud 170 000 krooni
02 Riigikaitse
15 000
02500 Kaitseliit
15 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 15 000 krooni
03 Avalik kord ja julgeolek
105 0000
3100 Politsei
90 000
Personalikuludeks on planeeritud 15 000 krooni
03200 Päästeteenistus
10 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni
03600 Muu avalik kord
5 000
Majanduskuludeks on planeeritud 5 000 krooni
04 Majandus
2 835 000
04350 Elektriteenuse vahendamine elanikele
40 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 40 000 krooni
04360 Soojateenuse vahendamine elanikele
780 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 780 000 krooni
04510 Tänavate ja asulate korrashoid
190 000
Personalikuludeks on planeeritud 119 090 krooni
04510 Vallateede korrashoid
1 825 000
Investeeringuteks on planeeritud 1 625 000 krooni
ja majandamiskuludeks 200 000 krooni
05 Keskkonnakaitse
200 000
05100 Jäätmekäitlus
170 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 170 000 krooni
05400 Parkide korrastamine
20 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 20 000 krooni
05100 Muu keskkonnakaitse
10 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 10 000 krooni
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
1 098 000
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06300 Veemajandus
608 000
Personalikuludeks on planeeritud 168 900 krooni
majandamiskuludeks 354 100 kr
ja muudeks kuludeks 85 000 kr
06400 Tänavavalgustus
200 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 200 000 krooni
06601 Elamumajandus
50 000
Personalikuludeks on planeeritud 10 680 krooni
ja majandamiskuludeks 39 320 krooni
06602 Kalmistud
40 000
Eraldistena on planeeritud 40 000 krooni
06604 Saunateenused
70 000
Personalikuludeks on planeeritud 8 000 krooni
ja majandamiskuludeks 62 000 krooni
06605 Muud elamu-kommunaalamajanduse kulud
130 000
Personalikuludeks on planeeritud 65 300 krooni
ja majandamiskuludeks 64 700 krooni
07 Tervishoid
135 000
07110 Apteek
35 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 35 000 krooni
07210 Tervisekeskus
30 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 30 000 krooni
07310 Rakvere Haigla
70 000
Eraldisteks on planeeritud 70 000 krooni
08 Vaba aeg, kultuur
4 172 000
081 Vabaaja- ja sporditeenused
785 800
08102 Muuga Angaar-võimla
725 800
Personalikuludeks on planeeritud 229 700 krooni
ja majandamiskuludeks 496 100krooni
08108 Internetipunkt
60 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 60 000 krooni
082 Kultuuriteenused
3 386 200
08201 Raamatukogud
588 200
Laekvere raamatukogu
215 100
Muuga raamatukogu
211 600
Venevere raamatukogu
161 500
08202 Rahva- ja kultuurimajad
1 928 000
Laekvere Rahva Maja
1 338 000
Venevere seltsimaja
590 000
08209 Seltsitegevuste toetuseks
460 000
MTÜ Venevere Haridus-ja Kultuuriselts
415 000
Muuga Maanaisteselts Eha
15 000
MTÜ Laekvere Jahimeeste Ühing
15 000
Eakate klubi “Meenutus”
15 000
08400 Simuna kirik
10 000
Eraldisteks on planeeritud 10 000 krooni
08600 Muu kultuur ja vabaaeg
400 000
Investeeringutekson planeeritud 350 000 krooni (pritsimaja)
ja majandamiskuludeks 50 000 krooni
09 Haridus
12 445 000
09110 Laekvere lasteaed
1 440 000
Investeeringuteks on planeeritud 200 000 krooni.
Personalikuludeks 824 450 krooni
ja majandamiskuludeks 415 550 krooni
09212 Põhikoolid
9 110 000
Laekvere Põhikool
4 130 000
Muuga Põhikool
4 980 000
09220 Eraldised teistele omavalitsustele õpilaskohtadeks 560 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 560 000 krooni
09600 Õpilasliin
450 000
Eraldistena on planeeritud 450 000 krooni
09601 Ühisürituste korraldamiskulud
31 000
Eraldistena on planeeritud 31 000 krooni
09602 Koolitoit
374 000
Eraldistena on planeeritud 374 000 krooni
09609 Muud hariduse tegevused
480 000
järgneb lk 6
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Algus lk.5

10 Sotsiaalne kaitse
1 230 000
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
161 000
Eraldistena on planeeritud 161 000 krooni
10200 Üldhoolekodud
200 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 200 000 krooni
10120 Koolkodu
70 000
Majandamiskuludeks on planeeritud 70 000 krooni
10600 Koduteenused
190 000
Personalikuludeks on planeeritud 65 050 krooni
ja majandamiskuludeks 124 950 krooni
10701 Toimetulekutoetus
434 390
Eraldistena on planeeritud 434 390 krooni
10900 Täiendavad sotsiaaltoetused
121 610
Eraldistena on planeeritud 121 610 krooni
10900 Toetuste korraldamine ja arendamine
53 000
Majanduskuludeks on planeeritud 53 000 krooni
KULUDKOKKU

25 545 000

FINANTSEERIMISTEHINGUD
1001 Aasta alguse vaba jääk
20.5 Kohustuste suurenemine
2081.5 Laenude võtmine
20.6 Kohustuste vähenemine
2081.6 Võetud laenude tagasimakse
2082.6 Kapitaliliisingute maksed
FINANTSEERIMISTEHINGUDKOKKU

1 050 400
1 500 000
1 500 000
(-)685 400
(-)573 000
(-)112 400
1 865 000

§ 2. Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 5 000 krooni, küttetoetuse
suuruseks 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni ning
ranitsatoetuse suuruseks 500 krooni; põhikooli 5-tega lõpetajatele
500 krooni ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 250 krooni; eakatele
sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 500 krooni, vanuses 85 ja 80
aastat 400 krooni ja vanuses 75 aastat 300 krooni.
§ 3. Haridusasutuste toidupäeva maksumuseks kinnitatakse kuni 10
krooni õpilastele ning 12 krooni personalile ja teistele toitlustatavatele.
§ 4. Kassatagavaraks kinnitatakse 10 000 krooni.
§ 5. Käesolevat määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2007.a.

LAEKVERE VALLA TALVINE PAARIS-KOLMEVÕISTLUS
RALLI:
Esivedu
1. Silvar Stroo
2. Vaimar Abel
3. Kaspar Põldmaa
4. Gustav Põldmaa

4.26
4.29
4.41
5.09

Tagavedu
1. Hando Leichter
2. Ainar
3. Erki Põldoja
4. Tanel Põldoja

3.41
4.04
4.11
4.19

7.aprillil kell 11.00 Muuga Spordihoones
munadepüha kossuturniir.
Pange võistkonnad kokku ja tulge mängima
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L aekvere Rahva Maja
aprillikuu üritused
1. aprillil kell 11 väljasõit Simunasse kihelkonna eakate
naljapäevale
5. aprillil kell 19 Laekvere valla VIII isetegevuspäev
Esinevad valla isetegevuslased. Tantsumuusikat teeb Raen
Väikene Elmari raadiost. Baar.
15. aprillil kell 12 Rahvaõpistu. Suur filmipäev. Linastuvad
eesti filmid “Nuga” ja “Vastutuulesaal” Kohtumine filmi
tegijatega.
15. aprillil kell 19 Eesti mängufilm
“Jan Uuspõld läheb Tartusse”Pääse 30.17. aprillil kell 11 Palamuse amatöörteatri lasteetendus
“Sookoll ja sisalik”Pääse 25.20.aprillil kell 19 Disko.
DJ. Kalev Lillepalu Pääse 20.26. aprillil kell 13.30
Simuna kihelkonna koolide näitemängupäev
29. aprillil kell 12 Rahvaõpistu. Külas on Aleksei Turovski
“Loomariigi kõige huvitavamad käitumised”

LAEKVERE RAHVA MAJAS 4. MAIL kell 19.00
Vana Baskini teatri etendus “TIPSUTAJAD”
Mängivad Marika Korolev, Kadri Adamson, Anne Paluver,
Leino Rei, Vello Janson.
Piletid 80 krooni; õpilastel ja pensinäridel 60 krooni. Eelmüügil
Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja Venevere
postipunktis.

KAS TEAD, ET
...
ET...
...Lääne-Viru esivõistlustel korvpallis saavutasid 8.-9.klasside
seas Muuga kooli tüdrukud III koha
...võistkonda kuulusid Riin Grauberg, Mari Tarto, Külli Lumiste,
Sandra Leetberg ja Aili Aasumets
...Simuna kihelkonna võistlustel murdmaasuusatamises sai
Muuga kooli poiss Henri Abel 4. kohta ja Oliver Meltsas 6. koht
...samal võistlusel saavutasid 1 km suusatamisel Laekvere kooli
lapsed Laura Karu I koha, Merilyn Kruusma I koha, Margus Lepp
II. koha ja Hanna Liisa Lagle II koha
...Simuna kihelkonna võistlustel rahvastepallis saavutas Muuga
kooli võistkond 1-4 klassi arvestuses III kohta
...võistkonnas mängisid Oliver Meltsas, Robert Pikhof, Grete
Abel, Angela Buht, Kairi Eigi, Karel Kaja, Sten Piirsalu, Kirsika
Benga, Keity Sepajõe, Ragnar Üidik
...5.-9. klasside arvastuses sai Muuga kool rahvastepallis II koha
...võistkonnas olid Anett Värraval, Kaisa Benga, Triin Tikkerber,
Johhanna Loomets, Marina Siling-Siland, Sandra Leetberg, Aili
Aasumets, Riin Grauberg, Maiken Rannala, Egle Sepajõe ja Mari
Tarto
Laekvere Valla Sõnumid

L aekvere Rahva Maja kutsub
huvilisi suurele filmipäevale
15. aprillil kell 12 toimub Rahvaõpistu töö raames suur filmipäev,
millest kutsume osa võtma kõiki filmihuvilisi. Linastuvad järgmised
eesti filmid: “Nuga”. Stsenarist ja rezhissöör Marko Raat. Osades:
Mait Malmsten, Kersti Heinloo, Britta Vahur, Kädi Metsoja, Elle Kull,
Gert Raudsep.
...Sõltuvus. Nõrkus. Nuga. Intiimne ja valulik filmilugu puudutab
kaasaegse suhtekolmnurga kõige tumetamaid pooli. Elupinge
kaotanud kinnisvaramaakler Ekke (Mait Malmsten) provotseerib ja
lõhub.....kuni talle jääb nuga kätte kinni....
“Vastutuulesaal” Rezhissöör Priit Valkna. Idee Artur Talvik.
Humoorikas lugu sellest, kuidas dirigent Tõnu Kaljuste Naissaarele
ooperimaja
ehitas. Lõbus ja hoogne film jälgib Kaljuste tegemisi viie aasta
jooksul.
“Vastutuulesaali” ees näitatakse 15. minutilist lühifilmi “Zen läbi
prügi” Lühifilm noormehest, kelle elus on täidetud kõik tänapäeva
sotsiaalse ideaali nõudmised. Ühel päeval lammutatakse tema senine
maailm tükkideks. “Zen läbi prügi” on ootamatute pööretega hoogne
lühifilm. Rezhissöör ja stsenarist Asko Kase. Osatäitjad: Aarne Soro,
Tarmo Tagamets, Laura Peterson, Rita Raave, Ago Roo, Raivo E.
Tamm jt.
Võimalusel kohtume ka mõne filmitegijaga.
Filmipäev kõigile tasuta.
Kell 19 aga näidatakse eesti viimase aja populaarsemat filmi “Jan
Uuspõld läheb Tartusse” Õhtuse filmi pääse on 30 krooni.
Kasutage võimalust suurelt linalt uusi eesti filme vaadata!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva majast

Meie noored mannekeenid
Tamsalu kultuurimajas toimus 3. märtsil kuuendat korda LääneVirumaa koolinoorte moeshow “Viru SMX”. Osales 11 kooli ja esineti
19ne moekollektsiooniga. Juba kolmandat korda võitsid nooremas
vanuserühmas Väike-Maarja gümnaasiumi õpilased.
Laekvere kooli õpilased Jaanika Deket, Andra Leetberg, Merilin
Kaja, Merlin Ojandu ja Kelly Paabut esinesid kollektsiooniga
“Fantaasia naharibadest” ning tõid kaasa kolmanda auhinnalise
koha.
Idee osaleda tuli Kristel Deketil ja tema eestvedamisel õmmeldi
kostüümid ning harjutati hoolega esinemiskava. Suur töö sai pärjatud
auhinnaga.
Palju õnne!
Hille Hirvesoo
Laekvere kooli huvijuht
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Tänuavaldus

Naerata ikka
ja see paneb inimesi huvi tundma,
millest Sa mõtled...!

Nõnda oli see vanasti ja nõnda on see praegu: laidetakse
vaikselt istujat,
laidetakse valjuhäälelist ja laidetakse mõõdukalt rääkijat.
Maailmas pole midagi, mida ei saaks laita.
/aforismialbumist/

Õnnitleme!
60Erlanda Freienthal
65Linda Leetberg
70Maie Rajamets
70Elmi Sammel
75Helmi Käär
75Helmer-Arkadius Reimann
75Silja-Juhanna Tamm
81Ada Silvere
82Elsa Höövelsoo
84Aino Kasler
85Nadezda Laur
85Karl Senkel
86Ilse-Marie Riispapp
88Vallot Harjo
90Aksenja Roseman
93Alide-Marie Kastan
97Elvine-Margarethe Ruben

26. märtsVeneverest
24. märtsVeneverest
15. märtsPaasverest
07. märtsMoorast
22. märtsLaekverest
21. märtsVeneverest
27. märtsVassiverest
02. märtsRahklast
22. märtsAlekverest
06. märtsKaasiksaarest
22. märtsMoorast
27. märtsRajalt
27-märts Paasverest
03. märtsVassiverest
28. märtsMoorast
31. märtsArukselt
01. märtsKaasiksaarest

Palju õnne kõikidele märtsis sündinud valla elanikele!

Kaks roosat päkka,
kaks sinisilma on Teie rõõmuks sündind ilma
Mairit Ploomi ja Margo Kroobeni perre Laekvere alevikus
sündis 16. veebruaril poeg MARTIN

Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab.
Aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal – seda keegi meist ei tea.
Leida-Elfriede Hunt
Leida Siim
Erich Kukner
Aino Kaasik

08.05.1925 - 07.03.2007 Moorast
19.02.1917 - 06.03.2007 Padust
01.04.1929 - 24.03.2007 Rahklast
26.04.1926 - 26.03.2007 Padust

11. aprillil kell 10 Laekvere Rahva Majas odavate riiete müük

Müüa 2-toaline puuküttega korter Laekvere alevikus Vassivere
tee 12 – 4. Telefon 323 7230

Mina aga kiidan teid, armas Laekvere valla rahvas, kes usaldasid
oma hääle mulle Riigikogu valimistel ja usun, et meie koostöö jätkub
ikkagi, vaatamata sellele, et ma ei osutanud valituks!
Soovin teile kena kevadet ja päikeselist suveootust!
Ikka teie
Vello Tafenau

Uus interneti võimalus
L aekvere vallas
Stern Project OÜ paigaldas Kellavere Emt masti 5GHz interneti
tugijaama seadmed.
Tänase seisuga on kaetud Avinurme, Tudulinna, Lohusuu,
Iisaku ning nüüd ka osaliselt Laekvere vald traadita internetiga.
Kasutatakse 2,4Ghz (wifi) ja 5GHz lahendusi.
Laekveresse paigaldati 5GHz jaam, mis levib olulisemalt
kaugemale kui 2,4GHz jaam ja suudab pakkuda klientidele
vajadusel ka suuremaid kiirusi.
Kogu vörk on rajatud Mikrotik seadmete baasil ning vörgul on
24h monitooring, mis tagab rikete kiire kõrvaldamise.
Ühe kliendi ühendamise hind on 3000 krooni koos käibega. .
Sisaldab Klientseadet, 20m kaablit ja paigaldust. Sõltuvalt
paigalduse keerukusest võib hind muutuda.(antennimast jne).
Huvilistel (eriti Muuga külast, kellel on hea nähtavus mastiga)
helistada telefonil 53413027 ja teie ineternetimure saab
lahenduse.
Stern Project oü
Alari Karro
juhatuse liige

APRILL SIMUNA KOGUDUSES
*P 01.04 kell 12.00 – palmipuudepüha missa kirikus
(kogunemine leerimaja kabelis)
kell 14.00– palmipuudepüha missa Rakke vanas vallamajas
*E 02.04 kell 18.00 – Suure Nädala esmaspäeva õhtupalvus
kirikus
*T 03.04 kell 18.00 – Suure Nädala teisipäeva õhtupalvus kirikus
*K 04.04 kell 18.00 – Suure Nädala kolmapäeva õhtupalvus kirikus
*N 05.04 kell 18.00 – Suure Neljapäeva missa kirikus
*R 06.04 kell 15.00 – Suure Reede õhtuteenistus kirikus
*L 07.04 kell 23.00 – Kristuse ülestõusmispüha vigiilia ja kesköine
missa kirikus
*P 08.04 kell 12.00 – Kristuse ülestusmispüha missa kirikus
kell 14.00 – armulauaga palvus Veneveres
*P 15.04 kell 12.00 – 2. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
*E 16.04 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
*P 22.04 kell 12.00 – 3. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
*E 23.04 kell 18.00 – piiblitund leerimajas
*P 29.04 kell 12.00 – 4. ülestõusmisaja pühapäeva missa kirikus
Suur ülestõusmispühade meisterdamine algab palmipuudepüha
laupäeval, 31. märtsil 2007 kell 12.00-16.00 leerimajas. Et saada
uusi ideid, mida ja kuidas koju või kinkimiseks valmistada, selleks
on meid juhendamas taas Raija Hirvensalo Soomest.
Osavõtt kõigile prii ja isetehtud asjad saab koju kaasa võtta.

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.

