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Hea Laekvere valla elanik!
Mul on ühtepidi kurb ja teistpidi ainulaadne võimalus pöörduda Teie
poole viimast korda Laekvere vallavanemana. Aastad on läinud kiiresti
ja märkamatult. Oleme üheskoos
palju korda saatnud. Tänu Teile on
minu elutööks kujunenud nii Laekvere valla loomine kui lõpetamine.
See on huvitav kogemus. Tavaliselt
on ikka noored need, kes teevad
asju teistmoodi kui nende vanemad.
Minu rolliks on olnud noorena luua
ja üles ehitada korralikult toimiv kohalik omavalitsus ning siis 25 aastat
hiljem see ka ise lammutada. Väga
raske ülesanne. Aga samas annan
ma endale aru, et elu on vahepeal tohutult edasi arenenud. Toimunud on
nn digipööre. Täna saame enamus
oma probleeme lahendatud arvuti
või nutitelefoni abil. Enam ei pea olema kiviviske kaugusel tervet ametnike armeed, kes kõik ootavad inimest,
et tema probleeme lahendada. Vaatame üldisemalt. Näiteks kunagi oli
Laekveres kolm pangakontorit, aga
täna ei ole meil neisse üldjuhul üldse asja. Igas külas oli postkontor ja
täna ei ole neist endisel kujul ühtegi
alles. Samas teenused saame ikka
kätte. Valla algusaegadel peeti igas
peres loomi ja linde. Täna on alles
jäänud suurettevõtted ja mõni talunik. Ja näljas ei ole meist keegi. Nii on
25 aastaga muutunud kogu elukorraldus. Viimased paar aastat on ka

vallavalitsuse töö olnud suhteliselt
üksluine ja sündmustevaene. Suured
eurotoetuste abil tehtud projektid
said ellu viidud. Uued rahataotlused
ei õnnestunud, kuna eurotoetuste
jagamise metoodika muutus ja väiksematel valdadel oli raha saamine
raskendatud. Elavnemine valla elus
toimus seoses haldusreformiseaduse vastuvõtmisega. Kohe tekkisid
igasugused arutelud ja erinevad seisukohavõtud. Algul liikusime VäikeMaarja suunas ja kompasime Avinurme suunda. Lõpuks otsustasime
liikuda Vinni (Rakvere) suunas. Siis
vaidlesime liitumislepingu üle ja lõpuks leidsime igas asjas kompromissi. Lõppude lõpuks otsustasime ka
kuidas jagada ühinemistoetus. Mul
on heameel, et meie ei hakanud oma
riigiga kohut käima. Leian, et seadused on täitmiseks, vaatamata sellele,
kas nad meeldivad või mitte.
Kokkuvõtteks: Tänan Teid kõiki nõu ja jõuga mulle abiks olemas.
Olen Teilt saanud nii kiita kui laita.
Lõpptulemus on minu arust väga
hea. Meil on mida võtta kaasa uude
suurvalda.
Olgem siis tublid ja võtkem ka
Vinni valla tegemistest aktiivselt osa.
Loodan, et Laekvere valla vaim elab
meis edasi.
Aarne Laas
Teie vallavanem

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Hea vallarahvas!
Neli aastat Laekvere vallavolikogu esimehena on lõppemas. Kurvaks teeb
see, et ka meie valla aeg saab läbi. See
on paratamatus, millele vastu võidelda
polnud võimalik. Ühinemisläbirääkimisel andsime endast parima.
Nelja aasta eest ei osanud ma arvata,
et minust saab volikogu esimees. Teie
poolt antud toetusest sain kindlust, et
pean vallajuhtimises osalema. Läbirääkimise tulemusena sai minust volikogu
esimees ja Aarne Laasist vallavanem.
Volikogu töö on olnud asjalik. Iga
liige on saanud julgelt oma arvamuse välja öelda ning vastavalt sellele ka
hääletada. Vajalikud otsused on tehtud.
Kas need olid õiged või valed, seda näitab aeg.

Need neli aastat on olnud rahaliselt
keerulised. Sellest tingituna oleme teinud ka ebameeldivaid otsuseid – haridusasutuste liitmine ja raamatukogude ühendamine. Reformid, mis ei ole
meelt mööda ei Muuga ega Laekvere
rahvale. Kuid nii suutsime säilitada hariduse andmise mõlemas kohas. Kõigile on loomulik ja iseenesestmõistetav,
et Laekveres peab kool olema, kuid ka
Muuga külale on see eluliselt tähtis. Kui
tahame, et inimesed ei lahkuks meie
vallast, tuleb ka edaspidi need asutused
alles hoida, mis meil juba olemas on.
Oleme nendel aastatel laenude ja
toetuste abil palju investeerinud: kõik
on harjunud Laekvere-Moora kergliiklusteega; Laekvere raamatukogu on

väga ilusates ruumides; ühisveevärgi
kasutajad on saanud puhta vee; Laekvere vallamaja sai uue katuse. Lisaks
sellele oleme teinud päris palju väiksemaid remonte ja parendamisi. Väike
Laekvere vald on suurelt tegutsenud ja
palju saavutanud.
Mitmed tööd jäävad tulevikku ja
need on sisse kirjutatud ühinemislepingusse: Laekvere koolimaja katuse
vahetus ja Rahva Maja remontimine.
Loodan, et ka uues ühendvallas elu
edeneb ja vallaelanike eluolu muutub
paremaks.
Eerik Lumiste
Volikogu esimees

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 15. OKTOOBER 2017
Kes saab valima minna?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul
ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja
kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht
asub vastavas vallas.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel:
1) kes on valimispäevaks saanud
16-aastaseks;
2) kelle Rahvastikuregistri järgne
elukoht asub vastavas vallas;
3) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.
Hääleõiguslik ei ole isik, kes on
kohtu poolt tunnistatud teovõimetuks
või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud
ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Valijakaart, valijate nimekirja kinnitamine.
Hääletamisel osalemiseks end registreerida ei ole vaja. Selleks, et tagada
valimiste ühetaolisus - so igal valijal on
üks hääl - koostatakse valijate nimekirjad.
Valijate nimekirjad koostatakse Eesti
rahvastikuregistri andmete alusel.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 15. septembri seisuga.
Pärast seda kuupäeva registriandmetes muudatusi ei tehta ja valija kantakse valijate nimekirja selle aadressi
alusel, mis oli märgitud registrisse 15.
septembril.
Valijate nimekirjas tehakse muuda-

tus ja isik kantakse valijate nimekirja
üksnes juhul, kui ta ei ole üheski valijate
nimekirjas.
Hiljemalt 30. septembriks saadetakse igale valijale valijakaart, mis kinnitab
registris olemist.
Kus saab hääletada?
Vinni valla volikogu valimisteks
moodustati Vinni valla, Laekvere valla, Rägavere valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 12 valimisjaoskonda. Laekvere valla piirkonna
elanikel on võimalus hääletada nii
nagu eelnevatel valimistel 3 valimisjaoskonnas.
Valimisjaoskond nr 9 Laekvere
jaoskond, hääletamisruumid asuvad
Laekvere Rahva Majas aadressil Kesk 12
Laekvere alevik
Telefon – 5887 3928
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1. Laekvere alevik 6. Moora küla
2. Kellavere küla 7. Padu küla
3. Rahkla küla
8. Rohu küla
4. Salutaguse küla 9. Sirevere küla
5. Sootaguse küla 10. Vassivere küla
• 9. oktoobrist kuni 11. oktoobrini
toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda;
Väljaspool elukohta saab hääletada
ainult eelhääletamise päevadel. Valimispäeval saab hääletada ainult oma
elukohajärgses jaoskonnas.

Valija esitab jaoskonnakomisjoni
liikmele isikut tõendava dokumendi,
mille alusel kantakse valija andmed
valijate nimekirja. Valija annab allkirja
valijate nimekirja ja saab vastu hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja kandidaatide nimekirja.
Pärast hääletamissedeli täitmist
paneb valija sedeli ühte jaoskonnakomisjoni liikme antud ümbrikku, mille
valija paneb jaoskonnakomisjoni liikme antud teise ümbrikku. Sellele nn
välimisele ümbrikule prindib jaoskonnakomisjon valija andmed. Ümbriku
laseb valija väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletavate valijate
sedelitele ettenähtud valimiskasti.
• Toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Laekvere valla
täpsusega
Valimisjaoskond nr 10 Muuga jaoskond, hääletamisruumid asuvad Muuga Spordihoones aadressil Alekvere tee
1 Muuga küla
Telefon – 5887 3948
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1. Alekvere küla
3. Muuga küla
2. Paasvere küla
4. Rajaküla küla
Valimisjaoskond nr 11 Venevere
jaoskond, hääletamisruumid asuvad
Venevere Seltsimajas aadressil Kooli

Venevere küla
Telefon – 5887 3957
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1. Arukse küla
4. Ilistvere küla
2. Kaasiksaare küla 5. Luusika küla
3. Venevere küla
Millal ja kus saab hääletada?
• Hääletada saab elukohajärgses
valimisjaoskonnas valimispäeval 15.
oktoobril kell 9.00-20.00. Sellel päeval
toimub ka kodus hääletamine;
• E-hääletamine algab 5. oktoobril
kell 9.00 ja kestab 11. oktoobri kella
18.00-ni. Täpsem teave elektroonilise
hääletamise kohta aadressil: http://
www.valimised.ee/
o Välismaal hääletamist ei toimu!
• EELHÄÄLETAMINE
a) eelhääletamine maakonnakeskuses – ajavahemikul 05.10-08.10.2017.
Avatud on Rakvere linna valimisjaoskond nr 2, asukohaga Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Lai tn 7, Rakvere. Hääletamine algab kell 12.00 ja
lõpeb kell 20.00.
b) eelhääletamine elukohajärgselt – ajavahemikul 09.10-11.10 iga
päev kell 12.00-20.00. Avatud on kõik
valimisjaoskonnad (Laekvere, Muuga,
Venevere); mõeldud eeskätt valijatele,
kellel valimispäeval ei ole mingil põhjusel võimalik hääletada
c) eelhääletamisel väljaspool elukohta – ajavahemikul 09.10-11.10 iga

päev kell 12.00-20.00 toimub valimisjaoskonnas nr 9, mis asub Laekvere
Rahva Majas.
Kodus hääletamine, kas on võimalik?
Kui Te terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada
taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise
taotlemise põhjus.
Kirjalikku taotlust saab esitada kuni
valimispäeva (s.o 15.10.2017) kella
14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või
vallavalitsusele.
Valimispäeval saab esitada taotluse
ka telefoni teel kl 9-14. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse
jaoskonnakomisjoni telefoninumbril.
Telefoninumbri leiab valijakaardilt või
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.
Taotluse esitamiseks on vajalik teada
oma isikukoodi, samuti tuleb komisjoni
teavitada kodus hääletamise põhjusest.
Kodus hääletamist korraldatakse
vaid valimispäeval 15. oktoobril.
Info valimiste kohta on ka internetis
aadressil www.vvk.ee. (Vabariigi Valimiskomisjon) ning meie oma kodulehel www.laekvere.ee VALIMISED all.
Karin Tampere
valimiskomisjoni aseesimees
322 2372
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 16. juuni, 21. juuni, 14. juuli, 10. august, 22. august, 12. september
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus juunis
14-le isikule kogusummas 2735,03 €,
juulis 9-le isikule kogusummas 1929,40
€ ning augustis 5-le isikule kogusummas 770,05 €;
• Määrati toetus ravimite, prillide, abivahendite ostmise, tasulise ravi või hoolduse kulude katmiseks 6 inimesele;
• Määrati ranitsatoetus 15 lapsele;
• Määrati küttepuudetoetus 2 inimesele;
• Määrati koolilõputoetus 10 lõpetajale;
• Määrati lastelaagris osalemise toetus 14 lapsele;
• Määrati ühele perele ajavahemikul
15.06.2017 kuni 28.02.2019 tugiisikuteenus, mida rahastab Euroopa Liidu
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti tuleviku
heaks projekti „Erivajadustega inimeste
tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ raames;
• Määrati viiele inimesele ajavahemikul 15.06.2017 kuni 28.02.2019 koduteenus, mida rahastab Euroopa Liidu
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti tuleviku
heaks projekti „Erivajadustega inimeste
tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ raames;
• Sõlmiti kahe isikuga koduteenuse
osutamise leping ning ühe isikuga lõpetati koduteenuse osutamise leping;
• Suunati üks isik ööpäevaringsele
hooldusteenusele alates 11. juulist 2017;
• Lõpetati ühe isikuga sotsiaalpinna
kasutamise leping ja lõpetati ühe isikuga eluruumi üürileping;
• 13.08.2017 lõpetati hooldekoduga
sõlmitud hooldusleping;
• Ühe isikuga lõpetati ajavahemikul
15.06.2017 kuni 28.02.2019 pakutav koduteenus, mida rahastab Euroopa Liidu
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti tuleviku
heaks projekti „Erivajadustega inimeste
tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ raames alates 01.09.2017;
• Ühe perega sõlmiti perekonnas
hooldamise leping.
Ehitus-, kasutusload ja hanked
• Väljastati ehitusluba seitsmele isikule;
• Väljastati kasutusluba ühele isikule;
• Kinnitati Riigihanke ”Vee-ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Laekvere valla haldusterritooriumil“
hanketulemused. Tunnistati edukaks
kvalifitseeritud ja vastavaks tunnistatud
pakkumustest kõige madalama maksumusega AS-i Emajõe Veevärk pakkumus maksumusega: veeteenus 2,38
eurot, kanalisatsiooniteenus 2,57 eurot
(hinnad sisaldavad käibemaksu). Esitada Laekvere Vallavolikogule eelnõu AS
Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks määramiseks Laekvere valla ühisveevärgi ja

Muuga I klass

Foto: Heili Laast
Hendrik Pikhof
Rasmus Zirnask
Oskar Veetõusme
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Klassijuhataja Ülle Tikkerber

-kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas;
• Alla lihthanke piirmäära hanke
pakkumusena tunnistati edukaks AS
Eesti Teed pakkumus maksumusega
4268,16 eurot (koos käibemaksuga).
Sõlmiti AS-ga Eesti Teed töövõtuleping
Laekvere aleviku Kaare ja Tiigi tänava
katmiseks purustatud kruusaga;
• Korraldada riigihange ”Lumetõrje
teostamine Laekvere valla teedel ja tänavatel 2017-2020 talvel“;
• Sõlmiti Kaimelle OÜ-ga töövõtuleping Moora ja Rohu bussipeatustesse
päikesepaneeliga LED tänavavalgustite
paigaldamiseks;
• Laekvere valla Kellavere discgolfi
raja ehitamiseks hankeks laekus pakkumus kuuelt pakkujalt: Discsport OÜ;
DG Evolution OÜ; DiscBirdie OÜ; Jugodar OÜ; Kulbert AS ja Tartu Discgolfi
Klubi MTÜ. Edukaks tunnistati hinnalt
soodsaim Discsport OÜ pakkumus;
Hajaasustusprogramm
• Rahuldati 2017. aasta hajaasustuse
programmist taotletud toetussumma
täismahus seitsmele positiivse hindamise tulemuse saanud taotlejale;
• Kiideti heaks kolm hajaasustuse
programmi projekti aruannet:
Heakorrakonkurss
• Kinnitati heakorrakonkursi tulemused järgmiselt:
Eramute grupis:
• peaauhind anda perekond
Klaasmägi’le Laekvere alevikus;
• ergutusauhind anda Ants ja Asta
Vahula’le Paasvere külas (II koht);
• ergutusauhind anda Merje Morozova ja Rein Leichter’ile Paasvere külas (III koht);
• eriauhind anda Jaan ja Maie-Valentine Rajapuu’le Salutaguse külas
lühikese ajaga loodud kauni kodu eest.
Korterelamute grupis:
- peaauhind jätta välja andmata;
- ergutusauhind anda Vassivere põik
2 korteriühistule Laekvere alevikus;
- ergutusauhind anda Kesk tn 4 korteriühistule Laekvere alevikus;
- eriauhind anda Allee tee 14 majale
Muuga külas maa-ala oskusliku ja otstarbeka kasutamise eest.
Ettevõtete ja asutuste grupis:
- peaauhind jätta välja andmata;
- ergutusauhind anda Laekvere Jahimeeste Ühingu’le Arukse külas asuva
lasketiiru eest;
- ergutusauhind anda Osaühingule
Artiston Laekvere alevikus asuva ettevõtte eest;
- eriauhind anda Osaühingule Laekvere PM Salutaguse külas asuva farmikompleksi eest;
- eriauhind anda Osaühingule Muuga PM Muuga külas asuva farmikomp-

leksi eest.
Jäätmemajandus
• Loeti korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kaks isikut.
Maaküsimused
• Nõustuti ühe katastriüksuse, asukohaga Padu küla, jagamisega kolmeks
eraldi maaomandiks;
• Nõustuti ühe katastriüksuse, asukohaga Kaasiksaare küla, jagamisega
kaheks eraldi maaomandiks;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Rajaküla, jagamisega kaheks eraldi
maaomandiks;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Muuga küla, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Venevere küla, jagamisega neljaks
eraldi maaomandiks;
• Nõustuti kahe piirneva katastriüksuse uute piiride ja pindalade muutmisega alljärgnevalt: Rahkla tee 4 katastriüksus, asukohaga Laekvere alevik,
pindala 2427 m² ja Rahkla tee 6 katastriüksus, asukohaga Laekvere alevik,
pindala 3660 m²;
• Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ning määrati Laekvere valla
maaüksustele järgmised sihtotstarbed
ja koha-aadressid: Paasvere külas asuv
Paasvere metskond 156 maaüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa; Muuga külas asuv Paasvere metskond 157
maaüksus, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaasiksaare külas asuv Västriku
tee maaüksus, sihtotstarve transpordimaa; Kaasiksaare külas asuv Västriku
tee maaüksus, sihtotstarve transpordimaa; Salutaguse külas asuv Paasvere
metskond 158 maaüksus, sihtotstarve
maatulundusmaa;
• Omandati tasuta Laekvere vallale Muuga külas asuv Valeliku tee lõik 3
katastriüksus pindalaga 294 m², sihtotstarbega transpordimaa;
• Otsustati omandada tasuta Laekvere vallale järgmised kinnistud: Paasvere
külas asuv Muuga-Vanaküla tee pindalaga 462 m², sihtotstarbega transpordimaa, Paasvere külas asuv Pähklamäe
tee pindalaga 3106 m², sihtotstarbega
transpordimaa, Rahkla külas asuv Moora-Rahkla tee pindalaga 6334 m², sihtotstarbega transpordimaa;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Rajaküla, jagamisega viieks eraldi
maaomandiks.
Vallavara, finantsküsimused
• Sõlmiti Laekvere vallale kuuluvate
objektide ja nendes asuva vara kindlustamiseks leping Seesam Insurance
AS-iga;
• Otsustati teha vallavalitsuse reserv-

fondist eraldused Wiru Swim MTÜ-le
ühe osaleja eest ja ühe lapse pesapalli
laagris osalemise eest;
• Otsustati teha vallavalitsuse reservfondist eraldus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale;
• Määrati preemia ühele Laekvere Vallavalitsuse hallatava asutuse töötajale;
• Otsustati teha reservfondist eraldised projekti „Klaasimaali koolitus
õpilastele“ omaosaluse katteks ning
projekti „Muuga-Laekvere Kooli mudilas- ja lastekoorile särkide ostmiseks;
• Otsustati teha vallavalitsuse reservfondist ühele perele eraldus osalemiseks 6.07.2017 Võrumaa künnivõistlustel ja ettevalmistustega järgnevateks
künnivõistlusteks;
• Hüvitati osaliselt tööks ettenähtud
prillide maksumus kahele inimesele;
• Otsustati esitada volikogule eelnõu
seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega „Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine LääneVirumaa Omavalitsuste Liidule“;
• Otsustati esitada volikogule eelnõu
seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja nende ülesannete üleandmisega „Mittetulundusühingu Harjumaa
Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks volitamine“.
Hallatavad asutused
• Muudeti osaliselt Laekvere Vallavalitsuse 21. märtsi 2017 korraldust nr
41 „Laekvere Vallavalitsuse hallatavate
asutuste juhtide puhkuste ajakava 2017.
aastal“.
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aeg
1
2017. a
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Volikogu

Vallavalitsus

VOLIKOGU MATERJALID – 27. juuni, 17. august

• Kinnitati Laekvere valla 2016. aasta
majandusaasta aruanne;
• Kinnitati Laekvere valla 2018. aasta eelarve koostamise töögraafik alljärgneval kujul: Määrati Laekvere valla ÜVK piirkonnas vee-ettevõtjaks AS
Emajõe Veevärk. AS-le Emajõe Veevärk
antav haldusülesanne seisneb Laekvere valla ÜVK piirkonnas Laekvere valla
omandis oleva taristu kasutamises veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning
käitlemise korraldamiseks; ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni avaliku teenuse
osutamises. Antud haldusülesande
täitmise üle teostab järelevalvet Laekvere Vallavalitsus.
Laekvere valla ÜVK piirkonnale
määratud vee-ettevõtja õigused kehtivad perioodil 01.01.2018-31.12.2022.a;
• Kinnitati alates 1. septembrist
2017. a lasteaiaõpetaja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral
840 eurot;
• Otsustati delegeerida noorsootöö
seaduse §152 ja 191 sätestatud valla
ülesanded Laekvere Vallavalitsusele.
Info
27.06.2017
• Majandusosakonna juhataja Andrus Läll tutvustas hinnapakkumusi, mis
olid esitatud hankele, mille eesmärk on
vee- ja kanalisatsiooniteenuse kontsessiooni andmine Laekvere valla tegevuspiirkonnas. Pakkumusi oli esitatud kaks. Mõlema pakkumuse teenuse
hinnad olid oodatust kõrgemad. Küsiti
volikogu liikmete arvamust, kas minna
protsessiga edasi või kuulutada hange
nurjunuks, kuna hinnad on liiga kõrged. Kuna pakkumused on jõus 90 päeva, siis otsustati teemat uuesti arutada
augustikuu volikogu istungil kuulates
ära hankekomisjoni arvamuse.

Tegevuse kirjeldus

Tegevuse edasiandmine
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Kinnitab 2018. aasta eelarve koostamise ajakava.
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Paneb kokku eelarve tulude projekti.
Antakse edasi vallaasutustele ja teisKoostab alaeelarvete projektide esitatele alaeelarvete koostajatele.
mise lähtetingimused ja annab alaeelTähtaeg 15. august
arvete koostajatele ette tähtajad.

Vallaasutused ja
Koostavad alaeelarvete esialgsed pro- Taotlused laekuvad vallavalitsusele.
teised alaeelarjektid, võttes aluseks lähte-tingimused. Tähtaeg 15. september
vete koostajad
Valitsus

Paneb kokku eelarve tulude-kulude
Antakse edasi volikogule seisukoha
projektid. Liidab asutuste jne alaeelarvõtmiseks.
ved ja koostab koondeelarve esialgse
Tähtaeg13. oktoober
projekti.

Volikogu

Antakse edasi uue volikogu
komisjonidele. Antakse vallaasutustele ja alaeelarvete koostajatele täienduste/muudatuste tegemiseks

Eelarve projekti I lugemine.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK)
teenust osutab alates 1. jaanuarist Laekvere
valla Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
tegevuspiirkonnas AS Emajõe Veevärk

Laekvere I klass

Foto: Arne Labe
Karl-Richard Anier, Karolina Hõbemägi, Laura-Liisa Ilves, Maikel Kalajas,
Karel Kaljumäe, Lenna Laanemets, Reio Liidaru, Janeli Ramul, Kevin Riima,
Lee Eliisabet Soon, Hardi Tikkerber, Ivari Treiman, Sten-Andero Veermets.
Klassijuhataja Maia Lippasaar

Laekvere vald on alates 2011. aastast renoveerinud
suures mahus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni taristut
kasutades selleks Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) saadud toetusi. KIK seadis toetuse andmisel tingimuseks, et vallavolikogu otsusega tuleb määrata veeettevõtja konkurentsiseaduse § 14 lõikes 2 sätestatu
alusel. Vallavolikogu arutas märtsikuus teemat ja leidis,
et meie valla väikeste vee- ja kanalisatsiooniteenuse
müügimahtude juures ei ole otstarbekas vallale kuuluvat vee-ettevõtet luua, sest see ei majanda ennast ära.
Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada riigihange
vee-ettevõtja leidmiseks. Suve algul korraldatud riigihankele laekus kaks pakkumust vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Laekvere valla ÜVK piirkonnas.
Laekvere Vallavolikogu 17. augusti 2017 otsusega nr 15 määrati Laekvere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas vee-ettevõtjaks
alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini
2022 soodsaima pakkumuse teinud AS Emajõe
Veevärk.
AS-le Emajõe Veevärk antav ülesanne seisneb

Laekvere valla ÜVK piirkonnas Laekvere valla omandis
oleva taristu renditasu eest kasutamises veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise ning käitlemise korraldamises;
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni avaliku teenuse osutamises.
Hiljemalt novembrikuu jooksul võtab AS Emajõe
Veevärk ühendust tarbijatega ja selgitab täpsemalt,
kuidas toimub teenuse osutamise sujuv üleminek ja
uute lepingute sõlmimine. Jooksvalt antakse infot ka
valla kodulehel.
Tarbijatele teenuse mugavamaks muutmiseks paigaldatakse järgmisel aastal kaugloetavad veearvestid,
mis vabastavad tarbijad veenäitude teatamise kohustusest.
Kindlasti tuleb operaatori vahetumisel ette väiksemaid viperusi ja möödarääkimisi, kuid osutatav teenus
läheb tulevikus paremaks.
Mõistvale suhtumisele lootes,
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
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Laekvere Rahva Maja oktoobrikuu üritused
1. oktoober kell 12.00 – „Eakate
päeva tähistamine“
*huvitavad kohtumised
*kontsert
8. oktoober kell 12.00 – Rahvaõpistu. Külla tuleb tervendaja Ervin Hurt.
8. oktoober kell 15.00 – Eesti uus
mängufilm „Minu näoga onu“. Pilet
3€/4€.
14. oktoober kell 19.00 – Etendus
„Kabaree“. Pilet 12€/14€. Eelmüük
Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja Piletilevis.
15. oktoober kell 12.00 – Eesti filmide päev.
19. oktoober kell 15.00 – Lastele
multikate päev.
22. oktoober kell 12.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.
22. oktoober kell 14.00 – Harrastusteatri etendus.
24. oktoober kell 13.00 – Laste koolivaheaja sisustamine. Seiklusrohke
päev Vassivere Lasketiirus.
26. oktoober kell 9.00 – Koolivaheaja sisustamine. Väljasõit seiklusparki.
29. oktoober kell 12.00 – Rahvaõpistu. „Põnevaid toite kodulauale“.
31. oktoober kell 18.00 – Noortele
Halloweeni pidu.
Praegu teadaolevad üritused novembris ja detsembris
3. november kell 19.00 – Hooaja
avapidu ansambliga „Village Voice“.
Hulgaliselt külalisi. Laudade ette tellimine 2. novembrini, osamaks 5€.
12. november kell 12.00 – Ervin
Hurt ja Tauri Anni. Pääse 5€
12. november kell 14.00 - Harrastusteatri etendus.
17. november kell 14.30 – „Eesti
mäng 100“ – lastele
19. november kell 12.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.

19. november kell 15.00 – Kinoseanss.
22. november kell 13.00 – Eakate klubi „Meenutus“ Kadripäeva pidu
Roela rahvamajas koos Roela eakate
klubiga.
23. november kell 19.00 – Henrik
Normani monoetendus „Kraaniga hunt
Bangkokist“. Pilet 12€/ 14€. Eelmüük
Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja Piletilevis.
26. november kell 12.00 – Alustab
„Eesti mäng 100“ Laekvere moodi.
26. november kell 15.00 – Kinoseanss.
3. detsember kell 12.00 – Eesti
mäng jätkub.
3. detsember kell 14.00 – Kohtumine Tauno Toompuuga. Advendikontsert.
8. detsember kell 18.00 – Noortetoa
15. sünnipäev.
10. detsember kell 12.00 – Eesti
mäng 100-finaalid.
10. detsember kell 14.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.
12. detsember kell 19.00 – Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused“
Pilet 12€/14.€ eelmüügil Laekvere Rahva Majas,Muuga raamatukogus ja Piletilevis.
13. detsember kell 15.00 – Jõulukaunistuste valmistamine. Viib läbi Simuna kogudus.
17. detsember kell 13.00 – Laekvere
eakate jõulupidu Muuga mõisas.
22. detsember kell 12.00 – Koduste
mudilaste jõulupidu.
29. detsember kell 19.00 – Aastalõpu kontsert.
NB! Novembri- ja detsembrikuu
üritustes võib muudatusi tulla. Jälgige
reklaame.

kool ilma õpetajateta ei saa oma ülesandega hakkama. Meie õnneks on kõik
vajalikud õpetajad olemas. Soovime
anda endast parima, et kõik osapooled
oleksid rahul.
Ilma teenindava personalita ei oleks
meil head koolitoitu, klantsitud – poonitud maju nii seest kui väljast, sooja ja
valget tuba ega täpset koolitransporti.
Ikka selleks, et meie lastel oleks hea ja
turvaline.
Soovin kõikidele toredat sügise algust ja tegusat meelt muutuste ootuses.
Lugupidamisega
Arne Labe
Muuga - Laekvere Kooli direktor

Kingitus Eestile ja suurenevale Vinni vallale
„Loitsime vallad üheks!“

Tänavune sügis ja eesootav talv on mõneti väga erilised – alanud on haldusreform. Lääne-Virumaa Rägavere ja
Laekvere valdadega liitumise järel suureneb Vinni vald kaks korda, Rägavere
ja Laekvere vallad jätavad hüvasti oma
armsaks saanud vallanimega. Kõigi
kolme valla jaoks on tegemist ajaloolise sündmusega – kunagi varem pole ei
Vinni, Laekvere ega Rägavere vallal taolist ühendamist kogeda tulnud.
Teisalt on alanud ka kingituste tege-

Vinni vald. VALIMISRINGKOND NR 1. KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 AARNE LAAS
nr 102 INDREK KLAMMER
nr 103 MARGO KLAASMÄGI
nr 104 KRISTI LICHTFELDT
nr 105 TRIIN MÄGI
nr 106 MARION TALLI
nr 107 GUSTAV PÕLDMAA

nr 108 IVO JÕGISTE
nr 109 KAIDO KLAATS
nr 110 RAIN LEICHTER
nr 111 MAREK AASAMETS
nr 112 MAARIKA LAUSVEE
nr 113 TIINA PUDEL
nr 114 MARCO ŠVETERS

nr 115 TOOMAS TALI
nr 116 LEMBIT TALLI
nr 117 KERSTI ALTPERE
nr 118 PIRET RANDMAA
nr 119 BIRGIT REMIKÜLL
nr 120 HENRIK KLAMMER

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 121 EERIK LUMISTE
nr 122 RUTH PULK
nr 123 RAINE MARTON
nr 124 ARNU LIPPASAAR
nr 125 AARE REIMANN
nr 126 AILI EHAMAA
nr 127 AIVAR TAMM
nr 128 ENNO MANDEL

nr 129 HELI MARK
nr 130 IRINA KUHLBACH
nr 131 KAAREL ŠESTAKOV
nr 132 KARDO SMOLJAR
nr 133 KERSTI NAARITS
nr 134 MERLE UNUS
nr 135 MÄIDU MAURUS
nr 136 RANDO KRISTMANN

nr 137 TERJE KULL
nr 138 TIINA RAUDMÄE
nr 139 TIIT ALTE
nr 140 TOOMAS MUNA
nr 141 TOOMAS MÄESALU
nr 142 VAHUR VEERMÄE
nr 143 VERNER JÕGISALU

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 144 EVELIN POOLAMETS
nr 145 JOHANNES NIRGI
nr 146 KALNO VAARMETS
nr 147 ANDRES NIRGI

nr 148 KERSTI LIPVARS
nr 149 KALMER KALAUS
nr 150 ELINA VAARMETS
nr 151 SVEN ARUKAEV

nr 152 MARKO KASK
nr 153 LAURI ILVES

Eesti Reformierakond
nr 154 EVI TORM

nr 155 KATRIN TEICHMANN

Valimisliit Ühtne Vald
nr 166 OLARI VALTER
nr 167 MARGIT BASTIG
nr 168 ANDRUS LÄLL
nr 169 KALJU VAGA
nr 170 SIIRI ŠTŠJOGOLEVA
nr 171 MERLE MATIKAINEN
nr 172 TÕNU PETERSON
nr 173 HELE MÕTTUS
nr 174 AGE SEILENTHAL
nr 175 KRISTJAN ALT

nr 176 ALDOR AVARLAID
nr 177 MERLE KRÜÜTS
nr 178 MAIRE VALTIN
nr 179 ARLE AUNAPUU
nr 180 ARVO LASS
nr 181 JÜRI RAAL
nr 182 KRISTO ROHTLA
nr 183 ANNI RIKKER
nr 184 AARE UUSTALU
nr 185 MAARIKA KOPPEL

nr 186 TOOMAS VÄINASTE
nr 187 RAUNO VÕRNO
nr 188 MEELIS MAINE
nr 189 VIRGO KOPPEL
nr 190 ARNE LABE
nr 191 AIMAR PÕLDME
nr 192 ÜLLE ALLIKA
nr 193 KÜLLI TAMM
nr 194 UNO MURUVEE
nr 195 MAARIO MAALMAN
nr 196 RENE METSLA
nr 197 MARGIT HALOP
nr 198 AARNE URB
nr 199 MILVI TUBLI
nr 200 MARVE MORGEN
nr 201 KALLE KÜLAOTS
nr 202 ENN HABAKUK
nr 203 HENRY KALLASTE
nr 204 TAIVO TEPP
nr 205 SIIVI EBBER
nr 206 KATRIN PALL
nr 207 JOONAS ARDER
nr 208 MARGIT RAJA
nr 209 LEENI JANNO
nr 210 RIINA SINISOO

nr 211 URVE SAAR
nr 212 HELEN RENNEL
nr 213 RIINE ORG
nr 214 RIINA HUNT
nr 215 JULIA ŠIMUK
nr 216 MERIKE ROOTSMAA
nr 217 MAARIKA KOPPEL
nr 218 TÕNIS NURK
nr 219 TÕNU VÕRNO
nr 220 MERJE SIIMPERE
nr 221 TARMO ALAVERE
nr 222 URMAS LINDLO
nr 223 MERIKE TÕNNIS
nr 224 JANNE PALM
nr 225 IVAR KALJUVEE
nr 226 ILMAR OLT
nr 227 AIN HEISKONEN
nr 228 JAANEK PÕLDMA
nr 229 ÕIE PÄRLIN
nr 230 KRISTJAN RÄÄK
nr 231 ELLE MÄNNI
nr 232 HEINO RÜNDLA
nr 233 ENE KRUUSMAA
nr 234 VILVE TOMBACH
nr 235 ARVO JAAKSON

nr 236 SIRJE MÄTAS
nr 237 REIN TENSON
nr 238 RAUL BAMBERG
nr 239 MARET JAAGO-KIPS
nr 240 TOOMAS SEPAJÕE
nr 241 STEIN-ANDERS RASMUSSEN
nr 242 ELIKA ANIER
nr 243 MARGUS MAASIK
nr 244 HEINO SAMMA
nr 245 JÜRI JÜRNA
nr 246 ANDRUS LEIN
nr 247 TRIINU KUNBERG
nr 248 MARGUS KOLMRIST
nr 249 PEETER LAURI
nr 250 ANNA KULIKOVA
nr 251 GENNADI GRAMOTIN
nr 252 ERE TAMMEORG
nr 253 TOOMAS MAAS
nr 254 MARE KRIEL
nr 255 ERICH KARRO
nr 256 OLAV NURME
nr 257 TEET OTTIN
nr 258 ELVIS EFERT
nr 259 MARTIN VALTIN
nr 260 PRIIT MOOR

või mobiililampidega. Kella 17-st algab
kogunemine ja rahva jaotamine valla
piirile ning külade esindajate kogunemine. Rahva liikumist juhendavad rahvatantsijad.
Ühisloitsimise ajal „kaovad“ piirid
kolme valla vahel. Igas külapesas teeb
külaesindaja läbi teatud kindlad rituaalid, et vana ja väsinud energia kokku
koguda, lõkkesse visata ja külapesa
uue energiaga täita. Vallapiiri tähistaval
rahvalgi on oma osa ühise liikumisega
täita. Rituaalide mõte on selles, et vallamaja ees toimuvatest ühistest tegevustest sünniks hea energia ja positiivsed
impulsid ning need kanduksid edasi ka
konkreetsetesse küladesse.
Õhtu lõpeb ühise külasupi söömisega vallamaja ees.
Ühiselt läbitehtud rituaalid annavad
vallarahvale indu ja julgust uuele vastu
minna. Isegi kui mõistetakse käimasoleva haldusreformi vajalikkust, tekita-

vad valdade ühinemisega seotud muudatused inimestes vastakaid seisukohti
ja ebakindlust, nagu iga uus asi. Üheks
võimaluseks uue kogukonnatunde ja
identiteedi loomiseks on teha seda
ühiste ürituste, kultuuri kaudu. Kavandatava sündmusega soovimegi algust
teha kolma valla rahva lõimumisega
üheks vallaks.
Läbiviimise meetodi valisime teadlikut võimalikult kaugesse ajalukku ulatuva, et saaksime läheneda oma juurtele ning oleks kõigile arusaadav.
Õhtune aeg on valitud teadlikult
seetõttu, et saaksime jäädvustada selle
omalaadse tõrvikutega ühisloitsimise
ka filmilindile nii drooniga õhust kui
maa pealt.
Üritus on kavandatud umbes 2,5
tunni pikkune.
Ühisloitsimisele on oodatud osalema nii kolme valla külade ja alevike
rahvas, vabaühendused, taidluskollek-

tiivid, sõpruskonnad, kui ka publikut
väljastpoolt valda.
Parema korralduse huvides palume oma osalusest teada anda 26. septembriks oma lähimasse rahvamajja.
Soovime oma eriilmelise sündmuse
„Loitsime vallad üheks!“ kinkida Eestile
sünnipäevaks. Korraldajatena soovime,
et meie ühisloits toob rõõmu ja õnne
inimestele, meie kogukonnale ja kujundab nii meie paremat tulevikku.
Rohket osavõttu soovides korraldajad: Vinni Vallavalitsus, Laekvere Vallavalitsus, Rägavere Vallavalitsus ja valdade kultuuri- jm asutused.

nr 156 RAIGO REBANE
nr 157 VELLO TAFENAU
nr 158 EHA KOKOREVA
nr 159 TEA RUNOVSKI
nr 160 MATI RILLO
nr 161 SVEN VALLER
nr 162 INDREK KAJAR
nr 163 VIRGE TAURAFELDT
nr 164 KÄTHLIN PAKKAS
nr 165 SVEN TROFIMOV

Eesti Keskerakond

Hea lugeja!
Märkamatult on kätte jõudnud uus kooliaasta. Selja taha on jäänud esimene
aasta ühise asutusena. Täna saan öelda
seda, et kõik mõtted ega unistused ei
saanud teoks, kuid oleme hakanud harjuma ja kokku sobituma ning arvestama üksteistega. Olen veendunud, et see
aasta oli täis rõõme ja kordaminekuid
nii õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Et kõik laabuks ja korda läheks,
selleks on vajalik olla sõbralik, hooliv,
arusaaja ja hoolima kõigest, mis meid
ümbritseb ja meile antud on!
Muuga - Laekvere Koolis on sel õppeaastal kokku 160 last. Muuga õppehoones 44 õpilast, Laekvere õppehoones 72 õpilast ja lasteaias 44 mudilast.
Esimesse klassi asus õppima 17 last
(Muuga 4 ja Laekvere 13). Teada on, et
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mine ja ettevalmistused Eesti Vabariigi
juubeli tähistamiseks. Meie uuele koduvallale Vinnile ja armsale Eestile
kõige paremat soovides sündis mõte
tähistada neid sündmusi 4. oktoobri õhtul kell 18.00 algava omalaadse
kolme valla rahva kokkusaamisega
„Loitsime vallad üheks!“. Keskendume sel õhtul valla küladele, puhastavale
tulele, headele sõnadele.
Soovime, et igast külast oleks esindatud vähemalt üks inimene. Veel parem, kui meid on rohkem – seda vägevam saab olema ühisloits ja tulevärk.
Meie ühist loitsupalvet aitab läbi viia
teadmamees Tõnu Talimaa, kes on ka
ühisloitsimise stsenaariumi autor.
Korralduslikult näeb asi välja selliselt, et Pajustis, Vinni vallamaja esisele
haljasalale on kavas n-ö kaardina maha
märkida suureneva Vinni valla piirid ja
kõik valla 75 küla. Külapesad on märgitud külanimede ja tõrvikutega. Vallapiiril seisab ülejäänud rahvas küünalde ja/

Kontaktid: Urmas Lindlo, Pajusti
klubi juhataja: tel 51902201, pajusti.
klubi@vinnivald.ee, Hilje Pakkanen,
Vinni Vallavalitsuse kultuuri- ja avalike
suhete nõunik: tel 55659396, hilje.pakkanen@vinnivald.ee
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HELKURIPUU
LAEKVERE
BUSSIJAAMA
JUURES

Nii nagu sügisel muutuvad lehed värvikirevateks on laienenud ka Laglepesa teenuste valik. Pakume majutusteenust, sauna ja
kümblustünni. Laglepesa teisel korrusel on
kaks möbleeritud dušši ja wc-ga tuba, milles
kokku viis voodikohta.
Laglepesa endisest köögist on nüüd saanud saun. Saunalava mahutab korraga neli
ja kümblustünn 5-7 inimest. Saunas on dušširuum, eesruum, leiliruum ja tualett. Kümblustünn asub Laglepesa taga terrassil.
Lisainfo ja broneerimine telefonil 5263638.

Statistika 2017.
aasta 31. augusti
seisuga
Elanike arv oli 01.01.2017 seisuga
1488, mehi 758 ja naisi 730
Elanike arv 31.08.2017 seisuga
1459
sündinud 7 last
surnud 17 inimest
saabus valda elama 29 inimest
lahkus mujale elama 48 inimest

BUSSILIIN
VENEVERE-LAEKVERE-VENEVERE!
Seoses Venevere kaupluse sulgemisega paneb vallavalitsus alates
29. septembrist, igal reedel, käima
bussi Laekverre, väljumisega kell
9.10 Kaasiksaare, kell 9.15 Venevere laut, kell 9.20 Venevere keskus.
Tagasisõit Laekverest kell 11.30.
Andrus Läll
Laekvere Vallavalitsus
Majandusosakonna juhataja

“Kui sul ei ole helkurit, tule ja võta ning
kui sul on neid üle, siis jaga seda teistega ja riputa helkuripuule.
HELKURIPUU eesmärk on eelkõige teadvustada ja meelde tuletada, et
pime aeg on saabumas ja kõige odavam
kaitsevahend pimedal ajal liikudes on
HELKUR.
Helkuripuu rajamisega rõhutame
helkuri kandmise vajadust ning muudame jalakäijad nähtavaks autodele.
Loodame, et kõik meie elanikud ja
meie külalised käituvad meie helkuripuuga ettevaalikult ja sõbralikult, koos
muudame liikluse meie tänavatel ohutumaks.
Ja helkureid võib ju ka ise koos lastega teha nii lasteaias, noortekeskuses,
päevakeskuses, koolides kui ka kodus
perega ning neid siis jagada sõpradele
või riputada helkuripuule võtmiseks.
Algatusmeeskond
Silvi, Elika ja Tiina
Foto: Silvi Sirelpuu

EUROOPA LIIDU SÜGISE TOIDUABI
Sügisel saavad toiduabi inimesed,
kes augustis või septembris vastavad
toiduabi saajate kriteeriumitele ja
nendeks on:
1. toimetulekutoetuse saajad;
2. toimetulekutoetuse taotlejad,
kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on
kohalik omavalitsus teinud
otsuse toetust mitte maksta;
3.
toimetulekutoetuse
taotlejad, kelle sissetulek
pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha

arvamist (kehtestatud piirmäärade
ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses
kehtestatud toimetulekupiiri;
4. varjupaigateenust (kodutute
öömaja) kasutavad inimesed;
5. vajaduspõhise peretoetuse saajad.
Toiduabi jagamisega alustame novembris.
Täiendav info, Silvi Sirelpuu
57450313, 3222376
silvi@laekvere.ee

Toetus kooli toiduraha ja kooli ning
lasteaia kohatasu katmiseks
Avaldus toetuse maksmiseks esitatakse 2 korda aastas, hiljemalt 20. septembriks ja 20. jaanuariks.
2017. aastal on:
- koolilõuna toetusena väljaspool valla territooriumi asuvates haridusasutustes kuni 2 eurot ühe koolipäeva eest;
- lasteaia kohatasu katmiseks kuni 20 eurot kuus ühe lapse eest;
- kooli õpilaskodu/ühiselamu kohatasu katmiseks kuni 30 eurot kuus.
INFO – Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant,
322 2376, 5745 0313; silvi@laekvere.ee

OÜ Ehel Veski 8 Roela teeb elektri-töid: valgustus, piksekaitse,
maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit. hooldus, el.
projektid, jne.
oyehel@hot.ee
Tel 5056078
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Rohu küla perepäev
Laste ja noorte kultuuriaasta raames
toimus 22. juulil Rohu pargis perepäev
“Nutikad maanoored”. Tähelepanu ja
tegevused olid seekord suunatud kogukonna noorematele liikmetele. Üles
astus noortebänd Kain ja Sixten, kuulda
sai ka sellest, kuidas Sixten korraldas
Udrikus muusikafestivali Terve ja milliseid teadmisi-kogemusi niisugune
projekt noortele tegijatele pakkus. MTÜ
Pandivere Noored juhendamisel saa-

deti pargi seiklusmängu rajale nii lapsi
kui ka nende vanemaid. Marge Lepik
tutvustas aga perepäevalistele Viru Instituudi tegevusi, mis haaravad lapsi ja
noori. Seejärel esinesid kontsertkavaga
Aita Vaher ja Ivi Rausi. Leidlikuks kompositsiooniks oli kokku seatud muusika, hääled ja sõnad: Aita ja Ivi omalooming, rahvaluule ning Olivia Saare
tekstid. Töötubades sai proovida paberlõikustehnikat ning valmistada värvilisi

sokinukke. Avatud oli ka traditsiooniline Rohu küla lastekohvik. Üritust toetas
kohaliku omaalgatuse programm.
Aitäh kõigile korraldajatele ja osalejatele!
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park
Fotod: K. Seppa

INFOPÄEV PUUDEGA JA
VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA
INIMESTELE
Korraldajad: Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda
Sihtgrupp: Lääne-Virumaa puuetega ja vähenenud töövõimega inimesed,
nende esindajad ja valdkonna spetsialistid
Toimumisaeg: 26. 09 .2017.a. kell 10.00-13.30
Asukoht: Targa Maja Kompetentsikeskus, Lai tn 20, Rakvere
Infopäeval käsitletavad teemad:
Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja
tingimused, teenused vähenenud töövõimega inimestele
Ülevaade Sotsiaalkindlustusameti haldusalasse kuuluvatest teemadest
(sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse tingimused ja korraldus, riiklikud toetused puudega ja vähenenud töövõimega inimestele, abivahendite korraldus)
Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt pakutavad teenused puuetega inimestele: tasuta õigusnõustamine ja tasuta nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele
Eelregistreerimine infopäevale kuni 22. septembrini Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja telefonil: 53 429 043 või e-posti aadressil: virukoda@virukoda.ee
Jääme ootama!
Allikas: Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja

Laekvere Rahva Majas alustavad sellel hooajal
järgmised ringid:
1. Naisrahvatantsurühm „Pärlike“
– teisipäeviti kell 19.00 (alustame 3. oktoobril) – juh. Auli Kadastik
2. Seenioritantsurühm – kolmapäeviti kell 10.00 (alustame 4. oktoobril) –
juh. Ellu Leichter
3. Memmede kantritantsurühm –
kolmapäeviti kell 12.00 (alustame 4. oktoobril) – juh. Jaanika Leetberg
4. Käsitööring – kolmapäeviti kell
13.00 (alustame 4. oktoobril) – juh.
Mary Tammet
5. Tervisevõimlemine – esmaspäeviti kell 10.00 (alustame 2. oktoobril) –
juh. Anneli Kalamäe
6. Nutiring – esmaspäeviti kell 11.00
(alustame 2. oktoobril) – juh. Õilme
Lainesaar
7. Hobytantsurühm – esmaspäeviti
kell 12.00 (alustame 2. oktoobril) – juh.
Õilme Lainesaar
8. Kõhutantsurühm – esmaspäeviti
kell 16.00 (alustame 2. oktoobril) – juh.
Epp Kaljos

9. Külateater „Eedi“ – kolmapäeviti
kell 18.00 (algus täpsustamisel) – juh.
Õilme Lainesaar
10. Eakate estraadiring – esmaspäeviti kell 13.00 (alustame 2. oktoobril) – juh. Õilme Lainesaar
11. Lastele „Kunstiköök“ – neljapäeviti kell 14.30 (alustame 5. oktoobril) – juh. Jaanika Leetberg
12. Rahvaõpistu – pühapäeviti kell
12.00 (alustame 8. oktoobril) – projektijuht Õilme Lainesaar
13. Lauluklubi – üks kord kuus, pühapäeviti kell 12.00 (alustame 22. oktoobril) – juh. Tiia Paist
Ootame kõikidesse ringidesse uusi
liikmeid.
Oktoobrist alustame ka ujumas käimist Vinni ujulas neljapäeviti kell 12.00
(alustame 5. oktoobril) – projektijuht
Õilme Lainesaar
Soovijatel palun võtta ühendust 3.
oktoobriks telef. 3295335, 5044582

Kas meil võiks olla veel üks valla aukodanik?
Teada tuntud tõde on see, et eestlastele on omane kiituse ja tänuga kitsi
olla. Millegi õnnestumisel mõmisetakse isekeskis paljutähendavalt ja sellega
tavaliselt piirdutakse. Teine äärmuslik
variant on kadunukese kiitmine tema
ära saatmisel.
Oleme senini valla poolsete tunnuste jagamisega kokkuhoidlikult toimetanud ja soovin seda vajakajäämist oma
algatusega leevendada. Ajendas mind
selleks meie valla eksisteerimise lõppemine endisel kujul ja ühe ajajärgu otsa
saamine. Millegi lõppemisel või lõpetamisel on alati paslik korraks peatuda
– teha tagasivaade, analüüsida, et mis
läks halvasti ja mis õnnestus ning asjaosalisi kas manitseda või õnnestumise
korral kiita.
Laekvere vald sai eksisteerida 25
aastat ja seda on juhtinud üks vallavanem. Alati saab öelda, et oleks paremini
saanud, unustades objektiivsed takistavad asjaolud. Kindlasti ei ole pikk vallavanema staaž siin kõige määravam,
vaid see kuidas on oma ametikohustusi
täidetud ja milline inimesena oldud.
Kes on Laekvere valla aukodaniku
tiitli kandidaat Aarne Laas?
Ta on sündinud 17. oktoobril 1959.
aastal. Kuigi tema sünnikoht on Paide
linn, on ta kogu oma teadliku elu veetnud Laekvere mail. Oma töömeheteed
alustas ta õppinud loomaarstina, kuid
juba 1991. aastal valiti ta külanõukogu
esimeheks. Ta on olnud Laekvere Vallavalitsuses vallavanem alates 9. aprillist
1992, mil taastati Laekvere valla omavalitsuslikud õigused. Seega on ta üks
Eesti Vabariigi staažikamaid omava-

litsusjuhte. Vallajuhina on olnud tema
koordineerida kõik olulised reformid
alates omandi- ja rahareformist ja lõpetades haldusreformiga.
Tänu oma kohusetundlikkusele, ettevõtlikkusele ja järjepidevusele on ta
arendanud 25 aastat Laekvere valda ja
tema töö tulemus on näha korras koolimajade, lasteaia, tervisekeskuse, spordihoone, mänguväljakute, vallamaja
ning seltsimajade näol. Laekvere vallale
on iseloomulikud korras teed ja tänavad ning üldine heakord. Valla suureks
plussiks on tavainimesele nähtamatuna maasse peidetud uued vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Lisaks oma valla heale käekäigule
on Aarne Laas seisnud hea terve LääneVirumaa arengu huvide eest, osaledes
selliste maakondlike organisatsioonide
ja ettevõtete juhtimises nagu AS Rakvere Haigla, Laekvere Tarbijate Ühistu ja
Muuga PM OÜ ning MTÜ-des LääneViru Jäätmekeskus, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Rakvere Haigla, PAIK. Aarne Laasi talupojatarkusest tulenevad
otsused ja head nõuanded on aidanud
lahendada keerukaid olukordi nii kohalikul tasandil kui maakonnas.
Lugupidav suhtumine inimestesse,
muhe olemine ja üldine positiivsus on
saatnud teda kõik need aastad ning see
on aidanud leida rahvaga head kontakti. Ta teeb oma tööd pühendumuse
ja kohusetundega, olles alati koostööaldis. See on taganud valla arengu ja
olnud tema edu valemiks. Ta on olnud
edukas vallavanem ja kindla käega juht.
Kohalikel valimistel on oma hääle Aarne Laasile andnud iga neljas-viies vali-

mistel osalenu.
Vabal ajal osaleb enamusel vallas
toimuvatel üritustel, lööb kaasa rahvamaja näiteringis ja osaleb sulgpalli treeningutel. Pingeid maandab koduaias ja
maja juures toimetades.
Aarne Laasi nimetamine valla aukodanikuks kätkeb endas Laekvere valla
rahva tänutunnet kohaliku identiteedi
hoidmise ja elu edendamise ning paikkonna elu mitmekülgse arendamise
eest. Laekvere vallaga seonduv on aastaid olnud Aarne Laasi kui sügava missioonitundega inimese südameasi.
Minu algatust on toetanud 51 vallakodanikku oma allkirja andmisega, sest
nii näeb ette valla tunnustuse avaldamise korra miinimumnõue. Toetajate
leidmine oli kerge protsess ja kindlasti
oleks nimekirja pikkust võinud mitmekordistada. Lähtusin oma valikus põhimõttest, et esindatud oleks erinevate
valdkondade esindajad valla eri paigust. Saadud positiivsest tagasisidest
tulenevalt olen veendunud, et ajan õiget asja ja usutavasti vallavolikogu kiidab selle ka heaks.
Minu ja paljude teiste vallakodanike arvates Aarne Laas väärib valla
aukodaniku tiitlit.
Valla seni ainuke aukodaniku tiitel omistati 2012. aasta juunis sumomaadleja Kaido Höövelsonile, sumotori nimega Baruto.
Margo Klaasmägi
vallavolikogu liige ja ettepaneku algataja
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Suvi ja sügis raamatukogus
Kooliaasta lõppedes kuulutasime raamatukogus välja suure pärlimängu „
Suvi raamatukogus”. Meie sooviks oli
tõsta laste lugemishuvi ja meelitada
nad ka suvel raamatukogus käima –
seepärast oli lastel võimalik pärast raamatu lugemist ja reklaamlehe täitmist
koguda pärleid. Oluline oli ka see, et
laps ise tuleks raamatukogusse ja pärlite kogumine oli täiesti vabatahtlik. Suve
lõpul toimus pärlimängu lõpetamine
Veneveres, kuhu kõik ühiselt sõitsime. Iga laps sai oma kogutud pärlitest
juhendaja Heili õpetusel valmistada
käevõru või pärlikee, või siis hoopis
võtmehoidja. Lapsed tegid tutvust ka
sulapärlikunstiga ning maitsesid tädi
Virve küpsetatud kooki.
Rõõm on tõdeda, et meie lapsed on
lugemisest huvitatud: oli neid, kes lugesid ilma pärleid kogumata, kuid pärlimängust osavõtjaid oli 19 ning nemad
lugesid kamba peale läbi 184 raamatut!

Punaste pihlakatega algab uus sügis

Käimas on ettevalmistused suureks pärlitööks. Foto: Kertu Raudmäe

Algaval sügisel on raamatukogus
kavas korraldada erinevaid üritusi ja
kohtumisi: käima läheb lastele mõeldud „ Lugemise väljakutse!”, oktoobris
toimuvad raamatukogupäevade üritused ning novembris ootab ees Astrid
Lindgreni sünniaastapäeva tähistamine karnevaliga.
Oleme üritused planeerinud raamatukogu erinevatesse majadesse ning
ootame lugejaid kohtumistest osa saama.
Väike ürituste eelinfo alljärgnevalt,
kuid hoidke silm peal ka kuulutuste
stendidel, valla kodulehel ning raamatukogu Facebooki lehel.

Pärlimängu lõpetamisel osalenud lugejad ja abilised. Foto: Kertu Raudmäe

30. septembril Laekvere raamatukogus
LAHTISTE USTE LAUPÄEV
* 11.00 jututund väikelastele
* 9.00 – 13.30 võimalik raamatuid laenutada ja
tutvuda raamatunäitusega „LOOMISRÕÕM“
20. - 30. oktoober
raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
25. oktoobril 13.00
Laekvere raamatukogus raamatukogu 95. juubeli
tähistamine.
30. oktoobril 14.00
Muuga raamatukogus Paberi- ja trükimuuseumi
näituse avamine ning töötuba.
2. novembril 13.00
Venevere raamatukogus Hinge Kaljundi raamatu
„Urbanowiczid“ esitlus.
Maarika Lausvee, Sirje Raudmäe

Alates septembrist
alustab Laekvere Päevakeskuses
tööd massöör Maret Saarm.
Tule ja vabasta end
vaimsest ja füüsilisest ülepingest.
Klassikalise massaaži hinnakiri:
30 min /10 €
60 min / 15€
90 min / 20€
Info ja broneerimine
numbril 558 2085

Venevere mälumäng alustab
Traditsioone tuleb hoida.
Saame kokku 10. oktoobril kell
19 Venevere seltsimajas.
Algab 9. Venevere mälumängusari
iga kuu teisel teisipäeval ja nii seitse
korda järjest. Oodatud on kolmeliikmelised võistkonnad. Võib olla ka
kahe- või üheliikmelised, keelatud ei
ole.
Miks käia ja kas on ka raske, seda
võite küsida meie valla eelmise hooaja parimatelt – Maarikalt raamatuko-

gust, Evelt Laekvere koolist, Agneselt
Muuga koolist või haarata hõlmast
kinni Laekvere vahel Gunnarilt, Hansult või Tanelilt. Nemad ei ole ühtegi
hooaega vahele jätnud ja kes on valla
parim, selle nimel käib tihe rebimine.
Paluksime anda meile teada, kes
tulevad.
Ootame Teie positiivseid teateid telefonil 53981441 – Kristel,
53435909 – Kaarel või 5113595 – Eerik.

Märkamatult on jälle sügis kätte jõudnud, suve nagu polekski olnud. Pihlakad on ammu punased, lapsed koolis
ja aeg alustada uut hooaega ka Rahva
Majas. Õieti on algus juba tehtudki –
hooaja juhatas sisse kaunis kontsert
Muuga mõisa saalis. Esinejaks „Naised
köögis“. Nende esinemise korraldamine
oli paras pähkel, aga publikut tuli saali
enneolematult palju ja tundus, et kontsert meeldis.
10. septembril tähistasime vanavanemate päeva. Tõsi küll, osavõtt sellest oli väga kesine. Küll aga said kohal
käinud suurepärase kontserdi elamuse. Meile esinesid Liivi Listra ja Maire
Haava. Kuna rahvast oli vähe, tegime
kontserdi ülakorrusel, valge klaveri juures. Proua Listra oli kohast ja akustikast
nii vaimustunud, et ristis meie ruumi
kammersaaliks ja kiitis
väga head klaverit, mis
nii vähe kasutust leiab.
Kohtumine oli väga südamlik, nii et jõulude
paiku kohtume nende
artistidega uuesti. Ehk
siis on kuulajaid rohkem.
Ka on meil juba üleval meie oma ringijuhi
Mary Tammeti kaunis
maalinäitus. Astuge läbi!
Algav sügis toob tahes tahtmata muudatusi meie elus.
Kindlasti ka Rahva Maja tegemistes.
Peame püüdma sobitada end suure
valla kultuurimaastikule. Kuidas see
õnnestub, ei oska mina küll täna ennustada. Selge on aga see, et nii palju
häid võimalusi üritusteks, reisideks ja
ringide rahastamiseks
suures vallas kindlasti ei
tule. Seepärast kasutage
veel ära kõik need käimised, mida saan Teile
pakkuda.
Ringid ja nende toimumise ajad olen teile
eraldi välja toonud, palun leidke sealt omale
sobiv tegevus. Endiselt
alustab
Rahvaõpistu.
Esimeseks külaliseks on
lubanud tulla tervendaja Ervin Hurt, kui tema
võttepäevad „Selgeltnägijate tuleproovis“ vähegi võimaldavad.
Sellel sügisel on kavas ka kolm teatrietendust. Olen püüdnud piletid hoida
taskukohasel tasemel, nii et kasutage
võimalust kodu lähedale teatrisse tulla.
Endiselt kulgeb Laulupühapäevade toimumine kuus kord pühapäeviti. Kuna
meil muusikaringe pakkuda ei ole, tulge siis lihtsalt niisama Tiia Paistiga kaasa laulma.
Tehes eelmisel sügisel viiendat “Eesti mängu“ Laekvere moodi, mõtlesin, et
see jääb nüüd viimaseks. Nüüd aga oli
„Eesti Mäng“ 100 saates nii palju toredaid küsimusi, et otsustasin ikka veel
sel aastal proovida. Kes soovib, tulgu
proovima, teised kaasa elama. Lõpu

väljasõidule saavad kõik kaasa.
Eakate soovil jätkub esmaspäeviti
tervisevõimlemine Anneli Kalamäe käe
all. Ka oktoobrist hakkame jälle Vinni
ujulas käima tervist turgutamas.
Noortetuba saab sellel aastal 15.
aastaseks. Kutsume sel puhul kokku
kõik endised noortejuhid ja ka noored,
kes suureks kasvanud. Oleks ju tore üks
ühine pidu pidada.
Üritusi ja pidusid on tulemas veelgi,
jälgige vaid reklaame. Teie teavitamisega on küll sellel aastal pisut keeruline:
tõenäolisel on see viimane valla leht,
kus on olnud hea võimalus ürituste
kalender üles panna ja teil näpuga järge pidada, mis ja kus tulemas on. Ka
maakonna leht ei avalda enam ürituste
kuuajalist plaani. Eks suuremad üritused püüan ikka lehte panna, aga väikse-

maid tuleb küll teil paberreklaamidelt
vaadata.
Minul algab sügisel 19. hooaeg
Laekveres, kultuuritööl aga 44 tööaasta.
Olen südamest tänulik teile, armsad lehelugejad, kellega ma olen saanud kõik
need aastad mõtteid jagada.

Tänan teid, kes te olete ringidest ja
meie tegemistest osa saanud. Ilma teie
toetuseta poleks ma oma mõtteid teoks
saanud teha. Suuri unistusi enam pole,
küll aga tahaksin pakkuda teile endiselt meelelahutust nii palju, kui selleks
tulevikus võimalusi on. Oma mõtteid
ja soove võite mulle ikkagi öelda, kas
külavahel kohtudes või telefoniga helistades.
Olge terved ja tugevad ja jääme põnevusega ootama, milliseks kujuneb
meie elu suures vallas.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
Fotod: Margus Sarnet
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Inkotarvikute
müük
Laekvere Rahva Majas
21. september, 31. oktoober, 23. november ja 19. detsember kell 13.00
Isikliku abivahendi kaardi olemasolul kaup 40% soodsamalt.
Tellimiseks ja info saamiseks helistada telefonil 53 43 98 37
e-post: t.ulle@inkotuba.ee
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ÕNNITLEME!
Õnn ilmast iial ei kao, on teda me kõigi jaoks,
on naerus ja pisarais, on ilmsi ja unelmais!

INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

Sõiduabi

SEPTEMBER
60

Erich Kägu

21. september

Sirevere

65

Arnold Kreilis
August Klaos

1. september
12. september

Moora
Laekvere

81

Leili Kaldavee

23. september

Muuga

82

Maimo Allikmets
Leida Muutra

20. september
30. september

Paasvere
Paasvere

83

Lembit Sikkar
Olev Allikalt

10. september
28. september

Padu
Alekvere

84

Kalvi Piilsaar

18. september

Rahkla

85

Hilja Vabamäe

28. september

Alekvere

86

Karl Aunapuu
Lembit Maasing

29. september
30. september

Moora
Laekvere

87

Eino Oja

20. september

Venevere

90

Aino Tamm

11. september

Arukse

91

Reinhold Sirelmets

24. september

Muuga

94

Regina Õis

7. september

Rajaküla

Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378
või rein.sula@mail.ee
Anda üürile 2-toaline
ahiküttega korter eraldi majas.
Tel: 5270058

Küttepuud Simunast.
Tel 515 7741

Ootame aktiivset kasutamist!
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja

OKTOOBER
60

Helve Kivi
Agnes Maasild
Mati Majamees
Toomas Sepajõe
Tiit Mändmets

4. oktoober
6. oktoober
6. oktoober
9. oktoober
17. oktoober

Rahkla
Muuga
Rajaküla
Rajaküla
Laekvere

Jüri Pidlužnõi
Kaido Krooben

2. oktoober
21. oktoober

Paasvere
Laekvere

Ülle Rahe
Lembit Altnurm
Valdor Õunapuu
Virve Kirsipuu

8. oktoober
9. oktoober
25. oktoober
26. oktoober

Laekvere
Muuga
Muuga
Padu

80

Meedi Toming
Linda-Rosalie Koulen

14. oktoober
20. oktoober

Rahkla
Vassivere

82

Elma Poolmaa

29. oktoober

Laekvere

91

Rosilda Viira

5. oktoober

Laekvere

92

Evi Tannberk

25. oktoober

Laekvere

93

Karl Mändmets

31. oktoober

Paasvere

65
70

Autoremont ja varuosade
müük Laekveres, Töökoja tee 4.
Info ja broneerimine
tel. 53471043

Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

01. november alates 10.00

LAEKVERE TERVISEKESKUSES
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Müüa keemiavaba kartulit Maret,
Laura, Teele, Arielle.
Info telefonil 5341 0604

Baltimir Group OÜ: Vee- kanalisatsioonisooja ja gaasitorustike ehitus ning remonditööd.
Katlamajade ehitus.
+372 55526113
+372 6700 613
Meie Koduleht – http://www.baltimir.ee

Müüa küttepuid.
Ostan põllumaad või rendin.
Info telefonil 502 3148

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Sületäis lilli emale,
kotitäis kohustusi isale,
säravaid silmi titadele!

Veskimäe Liivamaardla
karjäär asub
Laekvere vallas
Padu külas.

PARIMAD ÕNNESOOVID AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE!

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Uus segapakendi
kogumismahuti asub
Laekvere müügiplatsil,
hea ligipääs autoga.

Ehitusliiva
müük,
täiteliiva
ja kruusa
müük
tööpäeviti
8.00-17.00

TEADE!
Alates 30. septembrist töötab
Laekvere SAUN laupäeviti

Toodangut on võimalik
osta ka koos transpordiga.

NAISED 14.00-16.30
MEHED 16.30-20.30

liivamaardla@gmail.com

INFO: tel. 51 83098 või

Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka – http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

KNUT OJA
sündis 22. mai
NORA OJA
sündis 22. mai
ema Kristel Nigul, isa Janno Oja

Kaasiksaare
Kaasiksaare

LENNA MIIR
sündis 07. juuni
ema Liisi Isotamm, isa Marko Miir

Laekvere

RASMUS ÜIDIK
sündis 16. juuni
ema Regina Üidik, isa Kristo Üidik

Venevere

LENNE MAURUS
sündis 02. september
ema Maris Lille, isa Kristjan Maurus

Paasvere

MÄLESTAME
Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
Ja süütab taevasse tähe.
Lembit Uibo
Harri Leon
Valdur Kesküll

05.06.1926 – 09.06.2017
09.07.1933 – 25.06.2017
11.04.1952 – 13.08.2017

Moora
Venevere
Laekvere

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell
12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik
kohtuda teistel aegadel.

