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XII LAEKVERE VALLA PÄEVAD
1. - 3. juunini 2012
1. juuni kell 11.00 Laekvere Rahva Maja juurest parki PÕNNIDE PARAAD
Paraadi juhib ja lastega mängib kloun NÄNNI.
Ootame kõiki mudilasi koos vanematega, samuti lasteaia lapsi.
(Võta kaasa õhupallid ja viled, pasunad, trummid, et rongkäik oleks vahva!)
2. juuni kell 10.00 Laekvere välikorvpalli väljakul “Kossuäss 2012”
Täpsem info valla kodulehel www.laekvere.ee/sport
Pallimängude vahele tantsivad Laekvere ja Muuga showtantsijad Anneli Kalamäe juhendamisel.
Kell 15.00 XII MUUGA MÕISA PÄEVAD
15.00-19.00 - Muuga Spordihoone juures liikluskasvatusalase teavitustöö läbiviimine, infovoldikute jagamine,
liiklustestide lahendamine. Lastele liiklusmängud, värviraamatud, slaalom tõukerattal jpm. Korraldaja
Maanteeamet
kell 15.00 - Muuga mõisa saalis Torma kammerkoori KONTSERT
kell 16.00 - Laekvere vallas sündinud lastele sünnimedalite kätteandmine
Vallavanema vastuvõtt Laekvere valla gümnaasiumi-ja kutsekoolide lõpetajatele.
Kontsert
kell 18.00 - komöödiateatri etendus “Kuidas dresseerida meest”. Mängib Merle Palmiste. Pääse 8 €.
kell 20.00 - suur tantsutund Muuga mõisa õues. Esinevad suured ja väikesed tantsijad Muugast, Laekverest ja
Simunast.
Kell 21.00 - Muuga mõisa saalis TANTSUÕHTU. Mängib REIN-MEES NAGU ORKESTER. Töötab kohvik.
Pääse 3 €.
3. juuni kell 12.00 Eakate päev “Targalt tervise ja teadmistega” Muuga Spordihoones ja Raamatukogus.
Näitlik treeningtund eakatele Anneli Kalamäelt. Viktoriin Maarika Lausveelt (soovitavalt tulla sportlikus riietuses) .
BUSS Laekverest väljub kell 11.30, tagasi Laekveresse 14.30.

10. juuni SIMUNA-LAEKVERE
RAHVAJOOKS
Start kell 12 Simuna koolimaja eest.
Kell 12 algavad Laekvere staadionil
lastejooksud nii suurtele kui ka
päris pisikestele.
Info osalemise, transpordi ja kõige
muu kohta Laekvere valla
kodulehel: www.laekvere.ee/sport

Puhkused mais
Aarne Laas- 02.-10.05
Andrus Läll-21.-27.05
Anu Alliksoo23.04-11.05
Karin Tampere23.05-01.06
Helve Soon-21.-28.05
Irina Kuhlbach14.-25.05
Silvi Sirelpuu02.-11.05
Rein Talvis- 02.-08.05

02. juuni Tänavakorvpalli turniir ”KOSSUÄSS 2012”
algusega kell 10 Laekvere välikorvpalli väljakul.
Info Laekvere valla kodulehel: www.laekvere.ee/sport

Laekvere Rahva Maja MAIKUU üritused
6. mai kell 04.15 Rahvaõpistu lõpuväljasõit Helsingisse
11. mai kell 18.00 Laekvere Põhikooli kevadkontsert
kell 19.30 DISKO. DJ Tavey. Pääse 2 €
25. mai kell 12.30 väljasõit Seeniortantsupäevale Rakvere
Vallimäele
Valla seltside/allasutuste tegemistest saate lugeda :
Venevere Haridus-ja Kultuuriselts
http://www.venevere.eu/
Laekvere Jahimeeste Ühing
http://www.lasketiir.ee/
Laekvere Päevakeskus
http://www.laekvere.ee/paevakeskus/
Muuga Spordihoone
http://www.laekvere.ee/sport/

Lk 2
VALLAVALITSUSE MATERJALID - 13. märts, 27. märts, 10. aprill, 24. aprill
Sotsiaalküsimused
- ühele vallakodanikule määrati hooldaja;
- määrati toimetulekutoetus märtsikuu eest 25-le isikule kogusummas 2994,10€,
aprillikuu eest 23-le isikule kogusummas 2807,41€;
- määrati toetused ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks 5-le isikule, muu
ühekordne toetus 5-le isikule;
- lõpetati ühe isikuga sotsiaalpinna kasutamise leping;
- ühe inimesega sõlmiti sotsiaalpinna kasutamise leping viieks aastaks;
- kahele isikule keelduti sotsiaaltoetuse eraldamisest.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
- väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Rohu küla AJ F 1 elektri
maakaabelliini ja 10/0,4 kV rekonstrueerimiseks;
- väljastati ehitusluba Viimsi Keevitus AS-le Laekvere aleviku reoveepuhasti ja
biotiikide rekonstrueerimiseks asukohaga, Salutaguse biotiigi m/ü, Salutaguse
küla;
- väljastati kasutusluba Muuga Maanaisteseltsile EHA, ehitisele „Külamaja“,
asukohaga Teeristi m/ü, Paasvere küla;
- väljastati kasutusluba MTÜ Venevere Haridus-ja Kultuuriseltsile, rajatisele
„Puhkeala“ I ehitusetapile telkimisala ja võrkpalliväljak asukohaga Jõesalu m/ü,
Venevere küla;
- väljastati Jaan Rajapuule projekteerimistingimused Ilvese m/ü Salutaguse külas
asuva elamu rekonstrueerimiseks;
- jagati Laekvere vallale ja AS Medyplast`le kuuluv Kesk tänav 12 Laekvere
alevikus asuv hoone kaheks ehitiseks vastavalt plaanidele ja ehitiste olulistele
tehnilistele andmetele.
VOLIKOGU MATERJALID - 27. märts
- moodustati Laekvere valla arengukava muutmiseks ajutine komisjon koosseisus:
Margo Klaasmägi-esimees;
Kauni Soon;
Eerik Lumiste- aseesimees;
Aarne Laas;
Kaarel Šestakov;
Andrus Läll;
Maarika Lausvee;
Kersti Altpere;
Marin Pärs;
Silvi Sirelpuu.
- anti nõusolek Heino Veod OÜ-le Keskkonnaameti Viru regiooni poolt maavara
kaevandamise loa pikendamiseks kruusa ja ehitusliiva kaevandamiseks KellavereVeskimäe liivamaardlas Kuusemetsa karjääris;
- võeti vastu Laekvere valla tunnustuse avaldamise kord.
UUS VALLAAMETNIK
Alates 9. aprillist 2012 töötab vallamajas
järelevalveinspektorina EGLE OTT
Jätkates kauaegse ajalehetoimetaja Tiiu Nitsari
traditsiooni on allpool Tiiu poolt koostatud
traditsioonilised küsimused ja neile EGLE vastused:
SÜND: 21. aprill
HÜÜDNIMI: Eks
KODU: Moora küla
SILMAD: hallid
JUUSTE VÄRV: varjeeruv
LEMMIK AJAKIRI: puudub
LEMMIK LÕHN: chanel
PARIM TUNNE MAAILMAS: vabadus
KÕIGE KEHVEM TUNNE MAAILMAS: hambavalu
LEMMIK TEGEVUS NÄDALAVAHETUSEL: chillimine
ESIMENE ASI MILLELE MÕTLED HOMMIKUL ÄRGATES: kohvi
HARILIK VÕI PASTAKAS: pastakas
MITU KORDA LASED TELEFONIL HELISEDA,ENNE KUI VASTAD?:
oleneb olukorrast
LEMMIK SÖÖK: lõhekrõpsud
LEMMIK JOOK: kali
KAS KEEGI ON SIND KURITEOLE MEELITANUD?: ei
ŠOKOLAAD VÕI VANILJE?: šokolaad
KAS SULLE MEELDIB AUTOT JUHTIDA?: nii ja naa
RIIE VÕI NAHK?: riie
LEMMIK BÄND: meie mees
LEMMIK LUULETAJA: ellen niit
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Maaküsimused
- nõustuti 2,62 ha ja 4,08 ha suuruse Majamehe
katastriüksuste asukohaga Muuga küla
ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaanija kaardimaterjali alusel koostatud plaanile;
- anti nõusolek ühe katastriüksuse (Hansalaane
ja Vahemetsa) jagamiseks kaheks eraldi
maaomandiks asukohaga Luusika külas ja
Venevere külas; - muudeti vallavalitsuse
13.12.2011 korraldust nr 221 „Vaba põllumaa
kasutusvaldusesse
andmine“
(maaüksuse
asukoht Avikalda Kaasiksaare küla);
- nõustuti 2,85 ha suuruse Jõekalda
katastriüksuse asukohaga Alekvere küla
ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaanija kaardimaterjali alusel koostatud plaanile.
Hallatavate asutustega seotud küsimused
- lubati Laekvere Lasteaias rakendada
kollektiivpuhkust 25. juunist kuni 29. juulini
2012;
- kinnitati hallatavate asutuste juhtide puhkuste
ajakava.
Eelarve ja vallavaraga seotud küsimused
- tunnistati nurjunuks 05.03.2012 toimunud
varade võõrandamine (3-toaline keskküttega
üürilepinguga koormatud korter aadressil
Vassivere põik 1-11 Laekvere alevik) osalejate
puudumise tõttu; - kinnitati 05.03.2012
toimunud
vara
võõrandamise
avaliku
enampakkumise
tulemused
(2-toaline
üürilepinguga koormatud keskküttega korter
aadressil Vassivere põik 4-24 Laekvere alevik);
eraldati reservfondist raha tegevustoetuseks
Venevere Haridus-ja Kultuuriseltsile;
- kehtestati Laekvere Vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste ametnike käsutuses
olevatele mobiiltelefonidele kvartaalsed
kasutuslimiidid.
KUI SAAKSID TEHA PRAEGU TATTOO,
SIIS KUHU JA MILLISE?: ei teekski
KUI SULT KÜSITAKS SELJAS OLEVAT
PLUUSI; KAS ANNAKSID?: oleneb küsijast
KUI SAAKSID VALIDA PRAEGU
ELUKUTSET; SIIS KES TAHAKSID
OLLA?: korstnapühkija
USUD SA HOROSKOOPE?: ei
KAS POOLELDI TÄIS VÕI POOLELDI
TÜHI KLAAS?: pooleldi täis
LEMMIK FILM: iseseisvuspäev
MILLISE ERAKONNA VASTU SA OLED?:
ei avalda parem
KUI SAAKSID OLLA ÜKS KÖÖGIRIIST;
SIIS MILLINE TAHAKSID
OLLA?: kahvel
LEMMIK AUTO: škoda
LEMMIK SPORT: kepikõnd
LEMMIK RAAMAT: naksitrallid
ÜTLE MÕNI HEA SÕNA OMA
KODULOOMA(DE) KOHTA: rahulik
KUI SAAKSID ÜHE KUULSUSEGA
KOHAD VAHETADA, SIIS KELLE
SA VALID?: Angelina Jolie
MOTO; MIKS?: ära plaani kunagi üle ühe
päeva ette, need plaanid nurjuvad
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Leivanädal Laekvere koolis
23.-27. jaanuarini oli meie koolis leivanädal. Ettevõtmine sai
teoks tänu AS-le Eesti Pagar, kust meile degusteerimiseks 27
erinevat toodet saadeti.Valikus olid leivad, saiad, sepikud ja
kuklid. Iga päev saime kahel vahetunnil ning pärast tunde
sööklas erinevaid leiva- ja saiasorte maitsmas käia. Võisime
neid süüa niisama või röstitult,
mekkida soolaste määrete - või,
toorjuustu, ürdiõli, küüslaugumajoneesi - või hoopis magusa
moosiga. Pagaritoodete kohta jagas
infot majandusjuhataja Leivi ning
võideid ja määrdeid tutvustas neid
valmistanud kokatädi Helle. Oli
tore, et saime oma lemmikute poolt hääletada. Kokkuvõtteid
tehti iga päev. Ühte kindlat lemmikut küll ei selgunud, aga
niisugust toodet, mis kellelegi poleks meeldinud, ka ei olnud.
Majandusjuhataja sõnul olid kõige populaarsemad Tosta
röstsaiad, Õnne kohupiimasai ning juustukuklid.
Leivanädalale lisas pidulikkust kaunilt kaetud laud, mida iga
sööklassesiseneja juba ukselt näha võis. Lauakaunistuseks oli
rahvusliku tikandiga lina, huvitavalt seatud kirivöö ning nõud
viljateradega. Aitäh kõigile, kes meile toreda ja maitsva
nädala korraldasid: AS Eesti Pagar Lääne-Virumaa
müügiesindaja Marika Parkman, majandusjuhataja Leivi,
kokatädid Helle ja Merle, õpetaja Heli Kuusemets.
Jääme huviga uusi teemanädalaid ootama!
Egeriin Kala, Margus Lepp, Laura Tatkam ja Ardo Kala
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„Helesinine vagun“Haljalast viis „Kroonu onu“ Sõmerusse. ehk
ÜKs segane teatrijutt.
Nõndamoodi pealkirjastaksin ma 22.aprilli Laekvere Rahva Majas
toimunud VIII Lääne- Virumaa näitemängupäeva.
Mõni nädal enne tähistas Laekvere külateater „Eedi“ oma 10
sünnipäeva. See, et selleaastane maakonna näitemängupäev
Laekveres toimub, sai meile teatavaks juba eelmisel kevadel. Ikka
sellepärast, et siitpoolt kandist rahvas ka saaks näitemängupäeval
osaleda ja näitemängupäeva nautida. Seepärast oli meie „Eedi“
juubelipeol esitatud kava „ELU Eediga või ILU Eedita“ heaks
peaprooviks sellel pühapäeval žürii etteastumisel. Sünnipäevapeost
veel niipalju, et pidu oli tänu näitlejatele ja külalistele vahva ja kes
viitsis sellest osa saama tulla, võisid selles ise veenduda. Anti välja
ka publiku poolt valitud hääletussedelite alusel SUUR EEDI ja
VÄIKENE EEDI preemia. Kes siis vastavalt sümboliseeriksid
populaarsemat tegijat ja veel kasvuruumi omavat näitlejat. 70
hääletajat valisid ühe hääleenamusega SUUREKS EEDIks Aarne
Laasi. Ühe häälega jäi maha Maie Ehlvest. VÄIKESEKS
EEDIKs sai häälteenamusega meie noor näitleja Sten
Randmaa. Juhendaja tänu kuulub kõigile, kes on viitsinud minuga
koos kümme aastat näitlemisoskusi arendada. Ja üheskoos tuleb see
meil juba päris hästi välja. Tore oli kohtuda nende endiste
osatäitjatega, kes koos kunagi tegutsenud, kuid elu nüüd siit ära
viinud. Ilusa kingituse tegi meie algusaastatel V.Osila näidendis
„Rootsi onu“ suurepärase rolli teinud Andrus Karu. See meene
Rahva Maja seinal jääb külateatrit meenutama ehk ka siis, kui ta
enam ei tegutse.

I Säravaim roll - Virge Palmsalu Jänedalt
II Säravaim roll - Andres Kiigemägi Rakkest
III Säravaim roll - Maido Nõlvak Sõmerult
Zürii lemmik - Auli Kadastik Simunast
Üllataja - Sten Randmaa Laekverest
Noorim osatäitja - Berit Rõngas Laekverest
Eakaim osatäitja - Valli Kasemaa Laekverest
Parim kõrvalosatäitja - Paul Samolberg Haljalast
Parim naisosatäitja - Tatjana Sõtsova Sõmerult

Parim meesosatäitja - Jaanus Kangur Väike-Maarjast
Parim muusikaline kujundus - Jäneda näitetrupile
omaloominguliste laulude eest
Parim lavakujundus - Laekvere Külateatrile „Eedi“
Parim lavastaja - Tiit Alte
Parim lavastus - Väike-Maarja Rahvamaja näiteringi etendus
„Pila-Peetri testament“
Publiku preemia jäi välja andmata, sest publikut oli jäänud
lõpuks vaid ühe käe sõrmede jagu.

Aga nüüd siis VIII Lääne-Virumaa näitemängupäeva juurde. Ilm
oli pühapäeval väga ilus ja see laskis aimata, et ega väga hea
tahtega keegi koduõuest välja ei tuleks. Aga Haljala mehed olid
juba poole kümne paiku agarasti platsis ja hakkasid lava üles
seadma, sest nende näitemäng A. Kivirähk´i „Sinine vagun“
Martti Samolbergi lavastuses oligi esimene esitamisele tulev
lavalugu. Kell 11.00 pidas Laekvere vallavanem väikese
alguskõne ja soovis näitlejatele „okast kurku“. Ka lugupeetud
zurii oli saalis istet võtnud. Raivo Adlas-Vanemuise näitleja,
E.Vilde Tartu Rahvateatri, Tabivere ja Palamuse
harrastusteatrite juhendaja. Malle Pärn-näitleja, luuletajateoloog, Avinurme suveteatri asutaja ja lavastaja. Tiina RummRakvere Linnanoorte Näitetrupi juhendaja. Aili Teedlalavastaja, Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambli juhendaja, Enn
Mälgand-teatrikriitik, ajakirjanik, Kadrina vallalehe toimetaja.
Ja filmimees Arne Laks lülitas sisse kaamera, et kogu päev
jäädvustada. Pärast igat etendust vestles žürii näitlejatega, andis
neile head nõu, mõnda kiitis, mõne asja ehk laitis maha. Et
ülejäänud näitlejatel ja publikul (mida oli küll õige vähe-ehk
kümmekond inimest) igav ei hakkaks, oli palutud külla Rednar
Annus Improteatrist, kes improvisatsioonilisi mänge korraldas.
Järgemööda astusid publiku ja žürii kriitilise silma ette Rakke
Valla Haridusseltsi Näitetrupp O.Lutsu näidendiga „Onu
parimad päevad“ Aime Kinnepi lavastuses, Jäneda näitemängu
punt „Avastades Ameerikat“ A.Kivirähk „Hiired pööningul“
ainetel ja Tiit Tammlehe lavastuses Väike-Maarja Rahvamaja
näitering A.Kitzbergi „Pila-Peetri testament“ Tiit Alte
lavastuses. Sõmeru näitering J.Kunderi „Kroonu onu“ Marika

Verniku lavastuses ja Simuna Pritsumeeste näitering „Vesi
peale“ näidendiga „Raisatud kooliraha“ Maie Rand´i lavastuses.
Enne lõunapausile minekut mängis Laekvere külateater „Eedi“
oma lõbusat rosoljet “ELU Eediga või ILU Eedita“. Meiega oli
nii, et meid ei saanud tõsiste tegijate hulka arvata, polnud meie
lugu ju ühtse temaatikaga. Näha sai vaid erinevaid karaktereid.
Aga tore oli mängida, sest rahvas saalis naeris kaasa ja
plaksutaski. Kui Rednar Annus asus viimast korda Improtöötuba
tegema, läks žürii kokkuvõtteid tegema. See polnud kerge, sest
välja tuli anda 15 tiitlit. Kõik äramärgitud osatäitjad said kuldse
võtmehoidja, kõik kollektiivid ja lavastajad Margus Sarneti
kujundatud kiidukirjad. Meie külateater sai kiita oma erinevate
karakterite eest. Züriile meeldisid ka väikesed nipid, mis
publikut end märkama panevad (jalgrattaga kukkumine, 6 kuune
osatäitja laval kaasa tegemas jne). Soovitati julgesti edasi teise
aastakümnesse minna. Pika päeva lõpetuseks mängis
Improteater kõigile, kes veel ära polnud väsinud oma
näidisetenduse “IMPROTSESS“. Näitemängupäeva toetasid
rahaliselt Laekvere Vallavalitsus, VIROL, Rahvakultuurikeskus
ja Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp. Meened
valmistas Jõgeva OÜ Särka Sport. Omapoolsed tänusõnad
kuuluvad Maavalitsuse kultuurispetsialist Pilvi Lepiksoole nõu
ja abi eest. Tiina Raudmäele toitlustamise eest, Jaanika
Leetbergile päeva sujuva kulgemise eest, Margus Sarnetile
korrektse heli ja valguse tagamise eest, Mary Tammetile ja
Jaanika Leetbergile ruumide päevakohase kujundamise eest.
Iseendale ütlen, et sain ühe kogemuse võrra jälle rikkamaks!
Õilme Lainesaar

Lk 4
Küttepuud Simunast.
Mõõdud 30,40,50 cm.
Okas-, sega-ja lehtpuu, märg
või kuiv.
Hinnad alates 29€/rm.
Info tel 515 7741
Müüa ANTS tüüpi eramu
Moora külas.
Hind 30 000 €.
Info tel 518 5094
Müüa heade lihaomadustega
põrsaid.
Info tel. 505 0425, 521 0415
OÜ SF Pandivere Pikk 30
Väike-Maarja
Müüa 3-toaline keskküttega
korter Laekvere alevikus. Info
5557 5294 Urve
11. mail kell 13.00 Laekvere
Rahva Majas INKOTUBA
invavahendeid müümas
16. mail kella 10.00 - 12.00
Laekvere Rahva Majas uute
riiete müük Kiviõlist
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Pühapäeval, nelipühal ehk suvistepühal, 27. mail Avinurme kiriku pargis toimuvale
kevadlaadale

Kevadmätas 2012
KAVAS:
11.00 Heategevuslik nelipüha kontsert – jumalateenistus
Esinevad: Üle-eestiline Suzuki laste viiuliorkester ja koguduse ansambel (vabaannetus)
12.30 Kevadlaada ja rohevahetuse avamine
Esinevad lapsed: võistlustantsijad ja rahvatantsijad.
12.30 Munavärvimise näputuba (osalustasu - 0.50 EUR)
13.00 Fotokonkursi võitjate väljakuulutamine
13.30 Tordioksjon Kohupiimamätas 2012
14.00 Maitsetaimede koolitus ja ürdipeenra rajamine (eelregistreerimisega, osalustasu – 1 EUR)
14.00 Munakorvi meisterdamine (eelregistreerimisega, osalustasu – 3.60 EUR)
15.00 Avinurme Puhkpilliorkestri pargikontsert
16.15 Aiaekskursioon Avinurme koduaedades (eelregistreerimisega, osalustasu – 3.- EUR
sisaldab bussitransporti)
Avatud suvistepühahõnguline suvekohvik!
Kõiki lapsi ootab priipääse batuudile ja hobusega sõidule!
Õnneloos – iga loos võidab!
Kevadmättale sissepääs kõigile prii!
Info ja registreerimine lii@elulaadikeskus.ee
Tel 53 412 476 Info: www.elulaadikeskus.ee
Otsin ahiküttega 2-toal.
üüripinda.
Telefon 5381 5421 Maia

Müüa turvahäll
0-13 kg (Chicco)
40 EUR.

26. mai 2012 - EMUMÄE JOOKS JA LAAT
Maikuu viimasel laupäeval on kõik jooksu- ja käimissõbrad
oodatud Emumäe jooksule. Juba kaheksandat korda hakatakse
jooksma ümber Põhja-Eesti kõrgeima tipu (166 meetrit
merepinnast). Jooksuga sama-aegselt toimub ka Emumäe laat.
Start antakse 26. mail kell 13:00 Emumäe vaatetorni juurest.
Valida saab 5,5 ja 10 km pikkuse distantsi vahel. Lühem ring on
avatud ka kõndijatele. Ümber Emumäe kulgev jooks on Eesti
esimene mäejooks. Jooksuraja madalaima ja kõrgeima punkti
kõrguste vahe on ca 50 meetrit. Jooksul on elektrooniline kiipidega
ajavõtt ning osalema on oodatud nii tõsisemad jooksjad kui ka
pühapäevasportlased. Kõigi osalejate vahel loositakse välja
kohalike ettevõtete ja elanike poolt välja pandud toredaid auhindu.
Julgemad saavad otse Emumäe tipus nautida ka saunamõnusid:
TTÜ Kultuuriklubi ootab lahkelt kõiki jooksusõpru oma värskelt
valminud kilesauna testima. Juba teist aastat toimub jooksuga
samal ajal Emumäe laat. Laadaplats asub samuti Emumäe
vaatetorni juures. Laadal pakutakse alates keskpäevast käsitööd,
keraamikat, aiasaadusi, talukaupa, istikuid jpm ning saab ka keha
kinnitada. Laat avatakse keskpäeval, müüjad on oodatud kell 11.
Kohamaksu ei ole, kuid loodame ,et ka müüjad poetava oma
toodangust midagi auhinnakotti.Ootame kõiki koos peredega nii
jooksurajale kui laadale!
Üritust korraldab MTÜ Emumäe koostöös MTÜ Emumäe
Arenduskeskuse ja Rakke Spordiklubiga. Üritust toetab kohaliku
omaalgatuse programm.
Rohkem infot ja registreerimine:
www.emumae.ee
Helistada ja küsida saab:
jooksuinfo Elen Mitt:
elen.mitt@gmail.com , tel 5367896
üldkorraldus Triinu Pohlak:
triinupohlak@gmail.com, tel 5223873
laadainfo Aina Ennus:
emumagi@gmail.com, tel 5164683

Lilian 529 2336

Reedel, 11. mail kella 10-16
toimub Oriflame toodete
soodusmüük ja on võimalik teha
nahatesti.
Lilian, telefon 529 2336

Laekvere Põhikooli lõpuaktus toimub
15. juunil kell 17 Laekvere Rahva Majas
Muuga Põhikooli lõpuaktus toimub 15. juunil
kell 18
Muuga mõisas
Laekvere Lasteaias RÜBLIK kollektiivpuhkus
25. juunist kuni 29. juulini 2012

HEATEGEVUSTUBA (asukohaga
Vassivere põik 4-14 Laekvere) avatud
kell 10.00 - 12.00
järgmistel kuupäevadel:
11. ja 25. mail ning 08. ja 15. juunil

Lk 5

Teade
Kaitseliidu kool on Kaitseliidu struktuuriüksus, kes vastutab
sõjaväeliste juhtide ettevalmistamise eest. Traditsiooniks on
kujunenud kursuste lõpuharjutuste korraldamine Avinurme
piirkonnas ja seda peamiselt kolmel põhjusel – väga sobiv
maastik harjutuste läbiviimiseks, meie imiteeritud
lahingutegevust on võimalik seostada ajalooliste lahingutega
samas piirkonnas ja väga sõbralik ning lahke elanikkond.
Ka sel aastal planeerime oma tegevust teie kanti, aga oleme seda
võrreldes eelmiste aastatega mõnevõrra laiendanud.
Aeg: 05.–13.05.2012
Kasutatavad maa-alad (kasutatud Regio elektroonilist kaarti
http://kaart.otsing.delfi.ee/):
Laekvere vald – Paasvere, Arukse, Venevere, Kaasiksaare ja
Ilistvere piirkond
Avinurme vald – Paadenurme, Laekannu ja Alekere piirkond
Torma vald – Oti ja Kõrvemetsa piirkond
Kaitseliidu tegevus: kaitseliitlased liiguvad
transpordivahenditega üldkasutatavatel teedel ning jalgsi
maastikul. Tegevuseks on lahingutegevuse planeerimine
maastikul ja kaardil. Reaalset lahingutegevuse imiteerimist ei
toimu. Paukpadruneid ja lõhkepakette ei kasutata.
Aeg: 10.–12.05.2012
Kasutatavad maa-alad (kasutatud Regio elektroonilist kaarti
http://kaart.otsing.delfi.ee/):
Avinurme vald – Laekannu ja Alekere piirkond
Torma vald – Oti ja Kõrvemetsa piirkond
Kaitseliidu tegevus: kaitseliitlased liiguvad
transpordivahenditega üldkasutatavatel teedel ning jalgsi
Riik jätkab lasterikaste perede toetamist
 KredEx alustas esmaspäeval, 16. aprillil lasterikastele peredele
mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist.
 „Mul on hea meel, et ka sel aastal saavad mitmed Eesti
lasterikkad pered oma kodu uuendada ning pakkuda lastele
õppimiseks ja arenemiseks paremaid elamistingimusi,“ sõnas
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
„Lasterikaste perede mured on tõsised ja sellele peaks
tähelepanu osutama kogu ühiskond, sest ainult riiklik toetus ei
garanteeri veel head ja sooja kodu,“ lisas Parts.
 Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks
on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli
kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni
300 eurot kuus.
 Maksimaalseks toetussummaks on 6500 eurot, kui taotleja
leibkonnas on 8 või enam last on maksimaalseks
toetussummaks 13 000 eurot. Taotlejale, kes on eelnevalt
meetme raames toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6
500 eurot.
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maastikul. Tegevuseks on lahingutegevuse imiteerimine
reaalselt. Kasutatakse paukpadruneid ja lõhkepakette.
Kohalike elanikega kooskõlastame tegevuse 17. ja 18. nädalal,
mille järel kooskõlastame oma tegevuse ka ametlikult kohalike
omavalitsustega.

Kontaktisik ja -koht:
Harjutuse juht: kapten
Rudolf Jeeser, +372 5331
0221,
rudolf.jeeser@kaitseliit.ee
Harjutuse staabi asukoht (ajavahemikul 05.05. kella 12.00
kuni 13.05. kella 12.00): Lääne-Virumaa, Laekvere vald,
Venevere küla, Venevere külamaja
Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast ja jääme lootma
mõistvale suhtumisele. Palun informeerige toimuvast harjutusest
ka kohalikke elanikke.
Erik Reinhold
Kapten Rudolf Jeeser
Kaitseliidu Kooli juhataja
rudolf.jeeser@kaitseliit.ee

 Toetuskõlblikud tegevused on eluaseme püstitamine,
rekonstrueerimine või laiendamine, renoveerimine, eluaseme
tehnosüsteemide või -võrkude rajamine, muutmine või
asendamine, eluaseme soetamine ning eluasemelaenu
põhiosajäägi tasumine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 21. mai 2012.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad
toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus
toetuse järele, peavad teistkordse toetuse taotlemise hetkeks
olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti
tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise
aruande.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud
toetuse taotlemise juhendi ja taotlusvormi leiab KredExi
kodulehelt www.kredex.ee.

Eramajade renoveerimistoetusest
 Määruse järgi toetatakse nii väikeelamu
 Eramute rekonstrueerimistoetuse
rekonstrueerimistöid, vajalike
minimaalne määr on 1000 ning
ehitustoodete- ja materjalide soetamist,
maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja
projekteerimist, omanikujärelevalve
ühe väikeelamu kohta.
teostamist ning taastuvenergia seadmete
soetamist ja paigaldamist.
 Lisaks eramute energiatõhususe
Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid,
saavutamiseks tehtavale
kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe
rekonstrueerimisele saab taotleda toetust
korteriga maju ja suvilaid või aiamaju,
taastuvenergeetika väikelahenduste
mis on kasutusel vähemalt neli kuud
kasutusele võtmiseks eramutes, sh
aastas.
päikesekollektori rakendamiseks
soojusenergia tootmisel ning
tuulegeneraatori või fotoelektrilise
Täpsem info toetuse taotlemise kohta on
paneeli rakendamisel elektrienergia
kodulehel www.kredex.ee/eramaja.
tootmiseks.
Küsimuste korral palun kirjutage e-posti

aadressil eramaja@kredex.ee.
Toetustaotluste vastuvõtt algab 30.
aprillil, taotlus tuleb saata
elektrooniliselt või tähitud kirjana,
kohapeal taotlusi vastu ei võeta.
Heili Nõgene
Lääne-Viru Maavalitsus
avalike suhete peaspetsialist
Tel. 325 8007; 5349 9629
E-post: heili.nogene@l-virumv.ee

Lk 6

03 (149) - Laekvere Valla Sõnumid

Võrrid välja ja seebikarbid soojaks!
Üleskutse kõigile neile noortele ja nooremeelsetele, kel nokitsemine,
meisterdamine ja masinad meelisalaks, aga rahakott WRC- sarjas osaleda
ei luba!
Vanad vene võrrid on ilmselt kõigil nõuka-ajast pärit inimestel meeles
kas siis isikliku sõiduvahendi või ihalusobjektina. Aga tegelikult on neid
päris palju alles tänini, ja sõbrad hiinlased toodavad võrrilaadseid ka
tänasel päeval. Neid, kes võrrisõidust omale huvitava meelis(spordi)ala
kujundanud, polegi Eestis nii vähe. Erinevates paikades tegutsevad
huviliste klubid, korraldatakse võistlusi. Sõidetakse nii sprindi- kui
maratonidistantsidel. Ja kuna aprillis/mais on algamas ka Eesti
karikavõistluste sari, siis siit ka üleskutse- ajage vanad võrrid kuuri alt
välja, pühkige tolmust ja ämblikuvõrkudest puhtaks, puhuge pillidele elu
sisse ja – võistlema.
Kui Teie üliarenenud Roheline meel aga mootorivingugi ei suuda taluda,
kutsume Teid osalema Seebikarpide võiduajamistel. Seebikarpideks
nimetatakse iseehitatud mootoriteta sõidukeid, millega siis mäest alla
kihutatakse. Seebikarbindus sai alguse möödunud sajandi algul
Ameerikas, Eestis on selliste masinate ehitamine hobiks paljudele
noortele, aga ka nende vanematele, mõnel pool sisustavad
seebikarbiehitused ka tööõpetuse tunde ( ja igav seal juba ei hakka!). Ka
selles valdkonnas on tarvis pigem pealehakkamist kui kopsakat rahakotti.
Ja seebikarpidelegi toimuvad meeleolukad võistlused üle Eesti, hooaja
avavad mai lõpul hiidlased, järje võtavad üle põlvakad ja läänevirulased.
Pange Teiegi oma pesumasinale rool külge ja rattad alla ning- võistlema!
Kui leidsid siit midagi, mis edasist uurimist väärt, mine ja uuri www.vinnipunn.ee püüab sulle abiks olla.
Mart Pitsner
Korstnapühkija AIVAR
MTÜ Vinni Punn, võrri- ja
NEEDO
seebikarbientusiast

on vallas teenust osutamas
reedel, 11. mail ning
esmaspäevast-reedeni,
so 14.-18. mai 2012
Soovi korral pane ennast
kirja vallavalitsuse
telefonil 322 2370 või
e-postil:
laekvere@laekvere.ee

Meeldetuletus kütteseadme kasutajale
Kütteseadmed ei ole odavad. Kui ehitada siis ikka
selline, mis annab sooja, millel on garantii ja mis
kestab aastaid. Nõudke pottseppadelt ja
korstnapühkijatelt peale töö teostamist ka seadusega
sätestatud dokumentatsiooni.
01.01.2012 a. hakkas kehtima uus tuleohutusseadus, mis
tõi kaasa olulised muudatused kütteseadme kasutajale
ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi on see, et
kõigil, kes teostavad majandustegevusena pottsepatöid
peab olema Kutsekoja poolt väljastatud pottsepa
kutsetunnistus ning tahkeküttel köetavaid kütteseadmeid
(kamin, pliit, ahi, katel jne.) ning korstnaid tohib ehitada
või paigaldada kutseline pottsepp. Ühepereelamus,
suvilas või väikeehitses võib enda tarbeks
küttesüsteeme ehitada kutsetunnistuseta isik, kuid pärast
võib kasutusloa taotlemisel tekkida probleeme. Pottsepp
peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka
kütteseadme passi, kasutusjuhendi, ohutusjuhendi ja
muud sinna juurde kuuluvad dokumendid. Kütteseadme
passis peab olema ära toodud kõik oluline kütteseadme
kohta, ka kütuse liik ja kogus, mida tohib selles
kütteseadmes korraga kütta ning salvestusaeg.
Müüritud kütteseadme välispind ei tohi kütmise ajal ega
kütmise järel ületada 800C . Kui neid asju järgida on
välistatud ka ülekütmine. Kütteseadme paigaldamisel ja
projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada
ventilatsiooni lõõri. Kasutada võib üksnes tehniliselt
korras, tervklikku ja ohutut küttesüsteemi. Kui
küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, tuleb
küttesüsteemi puhastada nii nagu kütteseadme
dokumentatsioonis öeldud. Kui passis ei ole
puhastamissagedus ära toodud, tuleb küttesüsteeme
puhastada vähemalt üks kord aastas, et ennetada
tahmapõlengu ohtu. Korstnapühkimist reguleerib
siseministri määrus, mis hakkas kehtima 01.09.2010.a.
Korstnapühkimisteenust võib samuti majandustegevusena pakkuda isik, kel on Kutsekoja poolt
vä l ja st a t ud k or st n a p üh ki ja k ut s et un n i s u s.
Ühepereelamus, suvilas, väikeehitises võib enda
tarbeks küttesüsteeme puhastada (välja arvatud
suitsulõõrides tahma põletada) ka ilma kutsetunnistuseta
isik, järgides kütteseadme puhastamise nõudeid. Ent ka
eramutes ja suvemajades peab üks kord viie aasta
jooksul laskma kutselisel korstnapühkijal puhastada
küttesüsteemid, kes koostab siis korstnapühkimise akti
ja juhib tähelepanu avastatud puudustele. Seetõttu
soovitangi kutsuda korstnapühkija ikka sagedamini, et
tagada varane puuduste avastamine ning nõnda kokku
hoida korrastamise kulusid.
Toon ühe näite: kui pööningu pinnast korsten pigitab,
siis järelikult on korstna vuukides praod, korstnaots ja
pööningupinnas kivid on veel terved. Ei ole vaja hakata
korstnat lammutama ja uut korstnat laduma, siin piisab
korstna seest poolt ära krohvimisest.
Väike palve omavalitsuste ametnikele. Kui näete, et
tsentraalküttega maja katusele on tekkinud mõni korsten
või tuleb suitsu ventilatsiooni korstnast, koputage uksele
ja küsige, kas kütteseade on seaduspäraselt ehitatud.
Oma territooriumil ehitusjärelvalve teostamine kuulub
kohaliku omavalitsuse pädevusse.
Kasutage ikka küttesüsteemide ehitusel ja hooldusel
kutseliste pottseppade ja korstnapühkijate abi.

“Haigruotsija” ootab teateid haigrutest!
1990. aasta mais võeti allakirjutan ettepanekul kaitse alla esimesena
Eestis Kadrina valla Vandu hallhaigrukoloonia. Kaitse-eeskirja
mittetäitmise tõttu on Vandus kõik pesapuud maha saetud. Kurva
saatusega kolooniaid on kodumaal veelgi. Nii tekkiski allakirjutanul
sügisel, aastal 2006 mõte, et viia kodumaa haigrukodud kaitse alla ning
uurida lähemalt Meie haigrute elu-olu. Ongi kaugetelt maadelt tagasi
meie looduse ühed pärlid: hallhaigrud. Ja projektil “Haigruotsija” on
algamas kuues hooaeg. Kokku on tulnud teateid haigrutest napp üle
seitsmesaja ja kaardil on juba 55 kindlat Eestimaist kolooniat, mis
tähendab seda, et “Haigruotsija” (allakirjutanu) on kolooniate
kaardistamisel lõpusirgel. Kolooniate koguarvuks pakun kodumaal ca 60.
“Haigruotsija” eesmärgiks on siis kaardile saada kõik kolooniad,
kaardistada pesitsusaegsed (aprill-mai-juuni) ja pesitsusjärgsed (augustseptember-oktoober) toitumispaigad. Samuti võiksid meie
haigrukolooniad olla lageraie keelu all. Alaprojekti nimeks
“Haigrukaitse”. Projekti lõppsõnaks peaks olema haigrute elu-olu
tutvustav raamat “Haigruraamat”. Kõik haigruteated laekvere vallast on
teretulnud. Allakirjutanu ootab teateid uute kolooniate kohta, samuti
üksikpesitsejate kohta. Samuti on oodatud kõik lennusuunad, et leida
ülesse uusi kolooniaid. Samuti huvitavad Haigruotsijat kõik
toitumispaigad. Teadete puhul on tähtis edasi anda haigruvaatluste
tegemise täpne koht ja aeg. Haigruteateid võib saata aadressil:
marek53@hot.ee või edastada numbril: 322 0662 Marek Vahula, Aivar Sekk
wabakutseline Haigruotsija.
Korstnapühkija-Pottsepp telefon 502 9938
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Palju kuldseid lõngu
Su elu kangasse.
Palju südamlikku
soojust Su kodu
koldesse...

65
70

ÕNNITLEME !
APRILLIKUUS
60
Valdur Kesküll
11.aprill
Rohust
Inge Kruus
16. aprill Laekverest
Helle Kärk
25. aprill Laekverest
65
Endel Pärs
22. aprill Muugast
75
Elle Uulmann
04. aprill Rohust
Jaak Talpas
04. aprill Paasverest
80
Linda Kundsing
06. aprill Moorast
Helga Kuusk
10. aprill Laekverest
81
Valve-Hermine
13. aprill Kaasiksaarest
Freienthal
82
Laine Kruusoja
08. aprill Paasverest
87
Helgi Kuusk
06. aprill Laekverest
Selma-Johanna Oja
06. aprill Veneverest
Ilse Mändmets
24. aprill Paasverest
88
Selma-Aliise Reimann 09. aprill Paasverest
89
Elli Reinlo
06. aprill Rahklast
91
Helene-Marie
14. aprill Muugast
Tanneberg
NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema
sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või
322 2376

75

80
81
83
84
85
88

ÕNNITLEME !
MAIKUUS
Maie Rohtsalu
14. mai
Aime Kaasik
16. mai
Ants Lippasaar
17. mai
Naima Leon
29. mai
Arvi Aru
06. mai
Alma Moor
12. mai
Maia Liivak
21. mai
Elvi Harjo
15. mai
Kalle Aru
16. mai
Gertta Hünninen
10. mai
Endel Väljaots
09. mai
Olga Lepp
20. mai
Uno Kaja
18. mai
Helga-Virgita Tuulik
26. mai
Milda-Anette Tieck
25. mai
Linda Õunapuu
26. mai

Rohust
Muugast
Laekverest
Paasverest
Rahklast
Moorast
Salutaguselt
Sireverest
Rahklast
Rahklast
Veneverest
Laekverest
Rajakülast
Moorast
Rajakülast
Veneverest

Soovime õnne ja tugevat
tervist!
Laekvere Vallavalitsus

ÕNNE EMALE JA ISALE, ÕNNE MAIMUKESELE!

Wille-Axl Tammi
Roland Kungla
Sten Leon
Mathias Kukk
Melissa Kokkar
Sandra Böning

sündis 16. veebruar
sündis 21. veebruar
sündis 13. märts
sündis 16. märts
sündis 06. aprill
sündis 11. aprill

ema Triin Muna, isa Sami Tapani Tammi
ema Piret Plaks, isa Andrus Kungla
ema Sirje Rähn, isa Rein Leon
ema Siret Vinkel, isa Raimo Kukk
ema Kätrin Liiv, isa Marko Kokkar
ema Reili Bachaus, isa Siivo Böning

Muuga küla
Laekvere alevik
Venevere küla
Kellavere küla
Padu küla
Laekvere alevik

TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Kas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna
haigusi? Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jala
arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub neljapäeval,
10. mail alates 10.00 Laekvere Rahva Majas (Kesk 12,
Laekvere) Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge
Registreerimine vastuvõtule toimub tööpäevadel kell 9-13 tel
5698 5633 Protseduur maksab 6 eurot
Hooli endast ja tule kontrolli
Tervise Tugi OÜ

Raul Kriel
Pelageya Myasina
Viktor Hanninen
Tõnis Männiste
Rein Tammessaar

MÄLESTAME!
07.12.1953 - 07.03.2012
07.04.1938 - 19.03.2012
27.07.1949 - 21.03.2012
23.08.1941 - 28.03.2012
29.04.1941 - 05.04.2012

Veneverest
Paasverest
Laekverest
Laekverest
Paasverest
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TÜ LÄÄNE-VIRU JÄÄTMEKESKUS JÄÄTMETE
VASTUVÕTUHINNAD ALATES 03.04.2012 a
Tavajäätmete hinnakiri
Nimetus
Hind
Hind
k/m-ta
k/m-ga
Oksad, risu
25,00
30,00
Puidu töötlemisel tekkinud jäätmed
28,00
33,60
Puit (eelsorteeritud)
0,00
0,00
Töötlemata tekstiil
42,00
50,40
Töödeldud tekstiil
42,00
50,40
Plastijäätmed
42,00
42,00
Koldetuhk, räbu ja katlatolm
70,00
84,00
Mustmetallid
70,00
84,00
Raud ja teras
0,00
0,00
Puhtad ja eelsorteeritud pakendid
0,00
0,00
Määrdunud pakendid
42,00
50,40
Vanarehvid (olmeprügist)
75,00
90,00
Autolammutuspraht
52,00
62,40
Klaas
55,00
66,00
Plast, kile
42,00
50,40
Kattepinnas
15,00
18,00
Kivid, betoonitükid kuni 0,5m
27,00
32,40
Kipsipõhised ehitusmaterjalid
47,00
56,40
Ehitus- ja lammutuspraht
47,00
56,40
Papp, paber, kartong
0,00
0,00
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
10,00
12,00
Olmejäätmed
42,00
50,40
Suurjäätmed (mööbel)
42,00
50,40
Muud jäätmed
60,00
72,00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
50,00
60,00
Pliiakud, patareid
0,00
0,00
Elektri- ja elektroonikaseadmed
0,00
0,00
Elektri- ja elektroonikaseadmed
(mittekomplektsed)
70,00
84,00
Kaalumisteenus
5,00
6,00
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus ohtlike jäätmete
vastuvõtuhinnad alates 03.04.2012 a:
Nimetus
Ühik
Hind km-ta
Liimijäätmed kg
0,3
Patareid ja väikeakud kg
0,0
Värvi-, laki- ja lahustijäätmed (vedelad) kg 0,3
Värvi, lakijäätmed (tahked) kg
0,3
Õlijäätmed (vedelad) kg
0,0
Õlijäätmed (tahked) kg
0,2
Õlifiltrid
kg
0,2
Tahmakassetid
tk
0,0
Ravimid
kg
1,2
Teravad ja torkivad esemed kg
1,2
Mürkkemikaalid j.t. Kemikaalid kg
2,0
Elavhõbe ehedal kujul kg
38,4
Määrdunud pakendid kg
0,2
Pliiakud kg
0,0
Hg – lambid kg
0,0
Happed
kg
1,0

Hind km-ga
0,36
0,00
0,36
0,36
0,00
0,24
0,24
0,00
1,44
1,44
2,40
46,08
0,24
0,00
0,00
1,20

TEADE
19. mail 2012 toimub elanikkonnalt ohtlike jäätmete,
kodumasinate, elektroonikaseadmete ja sõiduauto
rehvide kogumisring
Kogumisringi viib läbi AS Epler & Lorenz ja see on
mõeldud elanikkonnale!!!
Firmadel ja FIE-del, kes soovivad jäätmeid kogumisauto
peale anda palun eelnevalt ühendust võtta
AS Epler & Lorenz keskkonnajuht Moonika Lipping´uga
tel. 743 0096, 528 4490 e-post: moonika@epler-lorenz.ee
Kogumisauto peatub:
9.00-9.15
Venevere kaupluse juures
9.25-9.45
Paasvere külamaja juures
10.00-10.20 Muuga kaupluse juures
10.35-10.50 Rajaküla endise karjalauda juures
11.05-11.25 Rahkla endise kaupluse juures
11.30-11.45 Rohu endise kaupluse juures
12.05-12.20 Moora küla elamute”Ants” juures
12.25-13.00 Laekvere vallamaja juures
Jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras.
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla (st mitte tuua
oma jäätmeid nt eelmisel päeval kogumisauto seisukohta
valmis).

Tooge kindlasti oma majapidamistes tekkivad ja sinna
kogunenud ohtlikud jäätmed, elektoonikaseadmed
ning sõiduautode rehvid kogumisautosse!
INFO
Tel. 32 22 374, 50 46009 e-post :andrus.lall@laekvere.ee

Laekvere veemajandusprojektist
Laekvere aleviku veemajandusprojekt on jõudnud
lõpusirgele, tehtud on ca 80% torustikest.
On alustatud Laekvere reoveepuhasti
rekonstrueerimistöödega, mis peaksid lõppema augustikuus.
Torutöödest on veel teha enamuse kinnistute liitumispunktid
uute vee-ja kanalisatsioonitorustikega.
Eelpool nimetatud tööd on küll suhteliselt
väikesemahulised, kuid võtavad oma keerukuse tõttu palju
aega.
Aleviku teed, tänavad ja haljasalad on paljudes kohtades
üles kaevatud ja ootavad taastamistöid.
Kaevekohtade tasastamistööd algavad maikuus ja lõppevad
juulis. Kõigepealt taastatakse teede katendid ja seejärel
haljastus.
Töid teevad AS Viimsi Keevitus alltöövõtjad.
Kõigis kaevekohtades taastatakse endine olukord, kuid see
kõik võtab omajagu aega.
Palun kõigil kannatlikust ja vabandan ebameeldivuste
pärast. Mõistvale suhtumisele lootes,
Andrus Läll majandusosakonna juhataja

Unustatud mõisad 2012
27 mõisat, milles asuvad koolid, on külalistele sel aastal kuuel päeval
avatud. Vaata kõiki osalevaid mõisaid siit:

http://www.unustatudmoisad.ee/
Külastuspäevad: 16. juuni, 30. juuni, 1. juuli, 19. juuli, 4. august, 5.
august. Mõisad avatud 10.00 - 18.40
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