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Koolid ühise juhtimise alla
Viimase 25 aasta jooksul on toimunud
Eesti ühiskonnas suured muutused.
Kommunistlik võim on asendunud demokraatiaga. Öeldakse, et demokraatia
on väga kallis valitsemisvorm, aga midagi paremat ei ole ka välja mõeldud.
Seega oma riigi pidamine on väga kallis
lõbu ja selle maksavad kinni inimesed,
kes toodavad midagi sellist, mida saab
müüa või teenusena kasutada. Lihtsustatult öeldes: ülejäänud elavad nende
kulul.
Tuleme nüüd Laekvere valla tasemele.
25 aastat tagasi oli meil Laekvere
kolhoos, kus töötas ca 700 inimest, kaks
metskonda, kus töötas kokku ca 70 inimest, peaaegu igas külas postkontor,
kauplus, söökla, kõrts, kontor jne. Meil
oli 4 kooli ja suur 6 rühmaga lasteaed
jne. Lapsi vanuses 0-18 oli üle 500. Iga
aasta sündis juurde ca 45 last.
Tänane seis: põllumajanduses töötab 90 inimest, metskonnas 3-4, metsanduses veel ca 20-30 inimest, puidutööstuses ca 30, kaubanduses 10, ca 50
inimest käivad väljaspool valda tööl ja
mingi osa ka Soomes. Seega varasema
ca 1200 maksumaksja asemel on alles
jäänud 600.
Sealjuures tuleb arvestada, et Lääne-

Virumaa keskmine palk on Eesti keskmisest tunduvalt madalamal tasemel
ja Laekvere valla keskmine palk on üks
Lääne-Virumaa väiksemaid kuskil 800
€/kuus (võrdluseks Eestis keskmiselt
1065 € ja Lääne-Virumaal 895 €/kuus).
Laekvere vallas sünnib keskmiselt 15
last aastas, kellest osa lahkuvad enne
kooliikka jõudmist vallast. On aastaid,
kus sünnib 5 last.
Laekvere valla palgal oli paarkümmend aastat tagasi 140 inimest. Täna
ligikaudu 80.
Põhiline vähenemine on toimunud
seoses kahe lasteaed-algkooli sulgemisega ja keskkütte teenuse sisseostmisega. Mingis osas on igas asutuses toimunud väiksed koosseisude vähenemised.
Selleks 2016. aasta alguseks olime
jõudnud olukorda, kus laekunud tulude arvelt on raske katta kõiki vajalikke
kulusid. Viimasel kahel aastal on valla
eelarve päästnud varasemad reservid ja
soojad ning lumevaesed talved.
Põhjendused, miks me oleme sellises olukorras.
Maamaks on kehtestatud maksimaalses võimalikus suuruses ja ei saa
enam kasvada. See on igal aastal jääv
suurus - 180 000 eurot.
Üksikisiku tulumaksu laekumist kär-

biti 2009. aastal ühe hooga ligi 16 % (riik
vähendas valdadele-linnadele laekuvat
tulumaksu protsenti). Sealt edasi on olnud keskmine kasv ca 5-6 % aastas.
Dotatsioonis on tasandusfond kuuel
aastal pidevalt vähenenud ca 20 % (200
tuhandelt eurolt 95 tuhande euroni).
Tõsi – 2016. aastal on imekombel tõus
13 % võrreldes eelmise aastaga.
Toetusfond haridusele ja sotsiaalile on kõikunud üles-alla. 2010 oli see
340,2 tuhat, 2013 - 299,9 ja 2016 - 357,5.
Mingis osas on muutunud ka haridustoetuse sisu. (Näiteks enam ei ole haridustoetuse all investeeringutoetust ega
HEV laste raha).
Samas on kõik kulud igal aastal tõusnud suurema protsendi võrra kui sissetulekud. Vahe oleme katnud eelmiste
perioodide jääkide arvelt ja püksirihma
pidevalt pingumale tõmmates.
Eriti tundlik on eelarve palkade tõusu suhtes, sest palgakulu moodustab
keskmiselt 46 % valla põhitegevus – kuludest (seda ilma investeeringuteta).
Siinjuures alampalga tõus on alates
2012. aastast olnud igal aastal vähemalt
9%, õpetajate palgatõus 2013-2015 11%
ja 2016 on tõus 6 %.
Kokkuvõtvalt:
KULUD ON IGAL
AASTAL KASVANUD
KIIREMINI KUI TULUD.
V O L I K O G U
POOLT VASTU VÕETUD 2016. AASTA
EELARVE ON MIINUSES.

Üheksandikud – Renee Reimann, Rainer Üidik, Kristi Mandel ja õpetaja Pille Lumiste.
Foto: Silvi Sirelpuu

Üheksandikud – Laura Leetberg, Kelli Rihm, Birgit Pudel,
Nikolas Maas, Toomas Maas, Tauri Ruubel, õpetaja Iivi Maidla.

Meie suur eesmärk
on säilitada hariduselu nii Laekveres kui
ka Muugas, kuid riigi poolt eraldatavat
üldhar idusko olide
palgarahaks antavat
toetust on sel aastal
vähendatud, mitte aga
suurendatud nõutava
palgatõusu ulatuses.
Eelmisel
aastal
eraldati haridustoe-

TASUTA

tuseks 321 138 eurot, sh õpetajate tööjõukuludeks 271 106 eurot. Sellel aasta
on vastavad summad 307 638 eurot ja
262 047 eurot. Samas on õpetajate miinimumpalk tõstetud 900 eurolt 958 euroni.
Väga raske olukord – palk peab
tõusma, raha eraldatakse vähem. Juba
eelmisel aastal lisasime õpetajate palkadeks valla eelarvest ca 20 000 eurot
– peamiselt juhtimistasudeks ja LÕK
(lihtsustatud õppekaval olevate õpilaste) rahastuseks. Sellel aastal sellised
võimalused puudusid. Lisaks sellele
oli vaja rakendada miinimumpalga
tõus 390-lt eurolt 430-ni. See tuli katta
igal hallataval asutusel omavahendite
arvelt. Laekvere vallavolikogu ja vallavalitsus otsisid probleemile lahendust
terve talve.
Laekvere vallavolikogu enamuse seisukoht on, et kõik kolm senist Laekvere
valla haridusasutust peavad säilima.
Seega ühe kooli sulgemine ei olnud
praegu poliitilistel põhjustel võimalik.
Järelikult tuli kokkuhoiuks otsida
muid võimalusi.
Kõigi arutelude ja koosolekute tulemusena võttis Laekvere Vallavolikogu
29. märtsil 2016. aastal vastu 4 punktist
koosneva otsuse.
1. Korraldada Laekvere valla hallatavate asutuste Muuga Põhikooli (registrikood 75010826), Laekvere Lasteaed “Rüblik” (registrikood 75010855)
ja Laekvere Põhikooli (registrikood
75010832) tegevus 1. septembrist 2016
ümber ning liita Muuga Põhikool ja
Laekvere Lasteaed “Rüblik” Laekvere
Põhikooliga.
2. Hallatavate asutuste liitmisel liidetavad asutused, so Muuga Põhikool (registrikood 75010826) ja Laekvere Lasteaed “Rüblik” (registrikood 75010855)
lõpetavad 01. septembrist 2016 tegevuse ning tegevust jätkab Laekvere Põhikool (registrikood 75010832), mille
nimeks 01. septembrist 2016 määrata
Muuga-Laekvere Kool.
3. Ümberkorraldamise tulemusena
moodustub ühe asutusena tegutsev
koolieelne lasteasutus ja 1-9. klassiline
põhikool.
4. Laekvere Vallavalitsusel korraldada otsuses märgitud asutuste tegevus
01. juulist kuni 31. augustini 2016 ümber ning tagada asutuste ümberkorraldamisega seonduvalt õigusaktidest

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei kängu;
uut leiad homsetes,
kui rahuloluga ei harju...
Võib mõnel nõrkushetkel tunduda,
et saatus juhib mängu kuid tegelikult ikka ISE valid elus
valguse või varju.
(Virve Osila)

Tuult tiibadesse kallid lõpetajad!
tulenevad toimingud.
Otsust ei ole seni keegi vaidlustanud. Järelikult meeldib see meile või
mitte: elu läheb edasi vastuvõetud otsusest juhindudes.
Lugupidamisega,
Aarne Laas

Kingitus koolile lõpetajatelt. Fotod: Silvi Sirelpuu
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 19. aprill, 3. mai, 10. mai, 24. mai, 7. juuni, 16. juuni
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus aprillis 14-le isikule
kogusummas 3383,91 €, mais 14-le isikule kogusummas 25881,10 €;
• Määrati toetus tasulise ravi või hoolduse kulude
katmiseks kahele isikule;
• Sõlmiti ühe isikuga sotsiaalpinna kasutamise
leping;
• Nõustuti hooldekodu ülalpidamiskulude osalise
tasumisega ühe isiku eest;
• Ühe isiku suhtes seati hooldus ja nõustuti hooldajatoetuse maksmisega;
• Määrati neljale isikule ravimitoetus;
• Määrati kahele isikule küttepuude toetus;
• Määrati 11 noorele muu ühekordne toetus;
• Määrati 18 noorele laagrituusikutoetus;
• Määrati ühele lapsele prillide toetus;
• Sotsiaaltoetuse eraldamisest keelduti ühe isiku
suhtes;
• Esitada Viru Maakohtule avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmise pikendamiseks;
• Määrati koolilõputoetus ühele Muuga kooli lõpetajale hinnetega 4 ja 5.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
• Sõlmiti töövõtuleping Kvaliteetaken OÜ-ga Laekvere Rahva Maja akende vahetamiseks;
• Väljastati ehitusluba Eltel Networks AS-le ehitise
„Tudu-Roela-Avinurme-Iisaku valguskaabel mikrotorustikus II etapp. Laekvere-Avinurme-Tudulinna“ püstitamiseks;
• Väljastati projekteerimistingimused Sivi-Ilistvere
tee rekonstrueerimise projekteerimiseks ehitise laiendamisega üle 33% esialgsest mahust Arukse ja Ilistvere
külas;
• Väljastati projekteerimistingimused võrguvaba
elektriühenduse projekteerimiseks Laekvere vallas
Kõrve mü Paasvere külas.

Maaküsimused
• Kinnitati maa munitsipaliseerimisel kahe katastriüksuse piirid, pindala ja maksustamishind ning määrati sihtotstarbe ja koha-aadressid;
• Nõustuti katastriüksuse asukohaga Rohu küla,
Laekvere vald, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: uue nimega Lumimarja katastriüksus ja
uue nimega Luigevälja katastriüksus;
• Nõustuti katastriüksuse asukohaga Muuga küla,
Laekvere vald, jagamisega viieks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: Alekvere tee katastriüksus, Alekvere tee
1a katastriüksus, Alekvere tee 1b katastriüksus, Valeliku tee 2 katastriüksus ja Alekvere tee 2 katastriüksus;
• Nõustuti 2792 m2 suuruse Augu katastriüksuse,
asukoht Paasvere küla, erastamisega vastavalt katastriüksuste plaanile piirneva Päevalille kinnistu omanikule
Muuga PM OÜ-le;
• Nõustuti katastriüksuse asukohaga Venevere küla
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks alljärgnevalt:
uue nimega Hallikupõllu katastriüksus ja uue nimega
Halliku katastriüksus;
• Nõustuti 6113 m² suuruse Vana-Tooma katastriüksuse, asukohaga Rahkla küla, ostueesõigusega erastamisega vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel
koostatud katastriüksuse plaanile hoonete omanikule;
• Nõustuti 1670 m2 suuruse Koljaku katastriüksuse, asukohaga Vassivere küla, erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile piirneva Jüri-Kärki kinnistu
omanikele Muuga PM Osaühingu’le 1383/2890 osas ja
Lauri Tamm’ele 1507/2890 osas;
Jäätmemajandus
• Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
kaks isikut, kuna kinnistul ei elata;
• Lugeda korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
liitunuks üks isik, kuna kohapeal ei elata aastaringselt.
Hajaasustusprogramm
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi “Eha maa-

üksusele Paasvere küla, puurkaevu rajamine ja veetõsteseadme paigaldamine” projekti aruanne;
• Väljastati kasutusluba puurkaevu kasutamiseks
aadressil Eha mü Paasvere küla.
Avalik kord, vallavara, finants, hanked
• Eraldati reservfondist toetus S/K-le Eesti Karud;
• Eraldati reservfondist tegevustoetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale;
• Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel
valla ülesannete täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv 5-toaline keskküttega korter asukohaga
Vassivere põik 1-17 Laekvere alevik;
• Tunnistati 16. mail 2016 toimunud vara võõrandamine (5-toaline keskküttega korter, asukohaga
Vassivere põik 1-17 Laekvere alevik), alghinnaga 7000
eurot, soovijate puudumise tõttu nurjunuks;
• Otsustati korraldada riigihange: ”Laekvere valla
teede pindamine 2016“;
• Tunnistati riigihanke “Laekvere valla teede pindamine 2016“ edukaks pakkujaks Aktsiaselts Eesti Teed
pakkumus summas 31529,88 eurot vastavalt hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumitele kui
madalaima hinnaga pakkumus;
• Otsustati korraldada riigihange “Laekvere valla
õpilasliinide ja tellitava sõitjateveo teenus 2016-2021“.
Haridus
• Vabastada Agnes Maasild Muuga Põhikooli direktori ametikohalt 30. juunil 2016 ja vabastada Terje Arro
Laekvere Lasteaia „Rüblik“ direktori ametikohalt 30.
juunil 2016. Anti volitus Laekvere Põhikooli direktorile Arne Labele alates 1. juulist 2016 Muuga Põhikooli
direktori ametikohaga ja Laekvere Lasteaia „Rüblik“
direktori ametikohaga seonduvate kõikide õiguste ja
kohustuste täitmiseks. Volitus kehtib kuni 31.08.2016
ja on antud edasivolitamise õigusega;
• Muudeti haridusasutuste juhtide puhkuste ajakava.

VOLIKOGU MATERJALID – 26. aprill, 31. mai
• Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks seitse Laekvere
vallale kuuluvat kinnistut;
• Kinnitati Laekvere aleviku soojusmajanduse arengukava 2016-2026;
• Kooskõlastati Lääne-Viru maavanema poolt esitatud Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+;
• Otsustati omandada koos tehtud parandustega
tasuta Laekvere vallale Muuga külas asuvad järgmised
katastriüksused: Alekvere tee katastriüksus, Alekvere
tee lb katastriüksus ja Alekvere tee 2 katastriüksus;
• Täiendati Laekvere Vallavolikogu 18. veebruari 2016 määruse nr 1 §-i 2 eelarvest tulenevate määrade ja summade kehtestamine järgmiselt:
1. Sügava puudega isiku hooldaja toetuse
suuruseks 52 eurot kuus;
2. Raske puudega isiku hooldaja toetuse suuruseks 40 eurot kuus;
3. 3-18-aastase keskmise, raske või sügava
puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või
perekonnas hooldaja toetuse suuruseks 25 eurot
kuus;
4. isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks on
kehtiv miinimum töötasu tunnihind;
5. koduteenuse hinnaks isikule, kellel on
seadusjärgsed ülalpidajad, on teenuse hinnad
alljärgnevad:

1) üks kord nädalas abivajajale, vastavalt sõlmitud lepingule, osutatud koduteenuse eest on
maksumus 25 eurot kuus;
2) kaks korda nädalas abivajajale, vastavalt
sõlmitud lepingule, osutatud koduteenuse eest
on maksumus 50 eurot kuus;
3) kolm korda nädalas abivajajale, vastavalt
sõlmitud lepingule, osutatud koduteenuse eest
on maksumus 75 eurot kuus;
Määrus jõustub 1. juulil 2016;
• Kinnitati uus „Sotsiaaltoetuste määramise kord“;
• Lükati tagasi vallavalitsuse poolt esitatud määruse eelnõu „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ kuna
parandused/ ettepanekud saadetud 31.05 ja neid on
selleks liiga palju, et kõiki saaks jooksvalt volikogus
arutada.
Info
26.04.2016
Uute kordade tutvustamine (sotsiaalteenuste- ja toetuste korrad)
Silvi Sirelpuu tutvustas uusi sotsiaaltoetuste- ja
teenuste kordade eelnõusid. Eelnõud on läbinud sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni arutelu, vallavalitsusele
on samuti tutvumiseks saadetud. Ettepanekuid ja parandusi võib teha kuni 15. maini.

31.05.2016
Aarne Laas rääkis haldusreformi komisjonide
koosolekutest. Peaaegu kõik alakomisjonid on oma
koosolekud Tamsalu, Väike-Maarja ja Rakke vastavate
komisjonidega ära pidanud, on saadud enam-vähem
kokkuleppele arengusuundades. Vinni ja Laekvere valla
alakomisjonidest on kohtunud hariduskomisjonid ja
majandus- ning finantskomisjonid. Juhtivkomisjonid
on koos käinud kaks korda, kolmas kohtumine on plaanis homme, so 1. juunil.
Muuga-Laekvere Kooli põhimääruse eelnõu tutvustas Karin Tampere. Eelnõu on läbi vaadatud ja omapoolsed ettepanekud teinud haridusasutuste direktorid. Järgnevalt saadetakse eelnõu arvamuse andmiseks
asutuste hoolekogudele, õppenõukogudele ja vallavolikogu hariduskomisjonile. Määrus oleks plaanis vastu
võtta võimaluse korral järgmisel volikogu istungil.

Haldusreformist

Head lehe lugejad!
Üks õppeaasta on jõudnud lõpusirgele. Mööduv õppeaasta oli sisutihe
ja töörohke. Õppeaasta kokkuvõtvaks
hindeks pakun „4+“, sest suur hulk
õpilastest olid tublid ja väga tublid nii
õppimises, kui ka muudes tegevustes.
Nuriseda ja viriseda ei ole erilist põhjust. Suureks abiks on alates sügisest
ka e-päevik, mille kaudu on võimalik
edastada operatiivselt teateid ja näha
tulemusi. Samas hoian pöialt üheksandikele, et neil eksamid hästi läheks.
Tipphetk oli kindlasti kooli sünnipäev. Sügisel täitus koolil 95 aastat.
Selle aja sisse on mahtunud väga palju
erinevaid sündmusi ja kooli nimetusi.
Alates esimesest septembrist 2016
kannab meie kool nimetust MUUGALAEKVERE KOOL, hõlmates ühtse juhtimise alla Laekvere kooli, Muuga kooli
ja lasteaia. Kool töötab kolmes hoones

Aarne Laas rääkis haldusreformi juhtkomisjoni
koosolekust ja kohtumisest konsultandiga. Alakomisjonid on kõik ühe korra kohtunud, paika on pandud
järgmised kohtumised ja arutelude teemad. Mitteametlikult on Aarne Laas kohtunud ka Vinni ja Rägavere valla ühinemiskomisjoniga, kus on teemaks olnud
hariduse,- kultuuri- ja majanduse küsimused. Vinni
Vallavolikogu otsus Laekvere Vallavolikogu liitumisettepanekule tehakse arvatavasti veel sellel nädalal.

nii nagu tänagi. Loodan, et volikogu otsus oli õige ja edasiviiv.
Tänusõnad kuuluvad ka kõikidele lastevanematele ja kooliga seotud
inimestele, kes kindlasti rõõmustavad

koos meiega meie tublide laste üle.
Soovin kõikidele mõnusalt sooja ja
turvalist suve, et taaskohtuda esimesel
septembril 2016.
Lugupidamisega
Arne Labe
Laekvere Põhikooli direktor

Pandivere valla algus
Tamsalu vald esitas ühinemisläbirääkimiste pidamiseks ettepaneku, lisaks
Pandivere arendus- ja inkubatsiooni keskuse (edaspidi PAIK) piirkonna
omavalitsustele- Laekvere, Rakke ja
Väike-Maarja, ka Tapa, Ambla, JärvaJaani ja Koeru vallale. Eitavalt vastasid
Koeru, Järva-Jaani ja Ambla vald. Läbirääkimistega nõustus Tapa vald.
PAIK valdade volikogud on moodustanud komisjonid, kellel on volitused
PAIK piirkonna valdade ühinemisläbirääkimiste pidamiseks. Teiste omavalitsuste kaasamiseks läbirääkimisteks
moodustatud komisjonidel volitused
puuduvad. Seega toimuvad eraldi läbirääkimised Tamsalu-Tapa ja LaekvereVinni valdade vahel.
Nelja valla ühinemisläbirääkimiste pidamiseks otsustati moodustada 8
liikmelised alakomisjonid (igast vallast
kaks esindajat) järgmiselt: hariduskomisjon, sotsiaalkomisjon, finants-, majandus- ja arenduskomisjon, kultuur-,
sport ja külalelukomisjon. Viimastel
kuudel on komisjonid aktiivselt koos
käinud ja algandmeid kaardistanud.
On selgunud, et kuigi me töötame ühiste seaduste alusel on ikka igas omavalitsuses teatud eripära. Komisjonide töö

tulemusena peavad valmima ettepanekud ühinemislepingusse. Ettepanekute
esitamise tähtaeg on augusti algus. Laekunud ettepanekud tuleb läbi arutada
veel juhtkomisjonis ja siis saab vormistada ühinemislepingu mustandi.
See on kõige tähtsam dokument, mida
peavad arutama ja kinnitama kõik volikogud. Lõpuks peavad oma hinnangu
andma ka kõigi valdade elanikud. Korda, kuidas elanike arvamus välja selgitada, alles koostatakse Tallinnas.
Nelja valla ühinemist takistavaks
asjaoluks on Tamsalu ja Laekvere valla
paralleelsed läbirääkimised. 1. juunil
toimunud juhtkomisjoni koosolekul
lubas Tamsalu öelda oma lõpliku liitumissuuna augusti lõpuks ja Laekvere
vald septembri lõpuks. Seega, kuigi on
suvepuhkuste aeg, on seoses haldusreformiga käed jalad tööd täis.
Lühikokkuvõtte koostas,
Aarne Laas
PS. kellel on teema vastu rohkem
huvi saab olukorrast ülevaate internetis
aadressilt http://www.pandiverevald.
ee/

Laekvere vallavalitsusele laekus
koos allkirjadega järgmine
pöördumine (minu poolt muutmata kujul)
Teie poolt vastu võetud otsus sulgeda Laekveres lasteaia juures tegutsev
Mängurühm on põhjendamatu ja
siinkohal ei ole ka arvestatud sündivust ning lasteaia kohtade vajadust.
Tulenevalt Koolieelse lasteasutuse seaduse (edaspidi KELS) § 1 lg
1 kohaselt on Koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) koolieast
noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav
õppeasutus. KELS § 1 lg 2 kohaselt
toetab lasteasutus lapse perekonda,
soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse
arvestamist.
Vastavalt KELS § 10 lg 1 kohaselt
kohustub Valla- või linnavalitsus looma vanemate soovil kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele,
kelle elukoht on selle valla või linna
territooriumil ning ühtib vähemalt
ühe vanema elukohaga, võimaluse
käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Pooleteise- kuni kolmeaastase
lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega, mille rahastamisele kohaldatakse käesoleva
seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4 sätestatut.
Juhime tähelepanu, et lastevanematel on õigus saada informatsiooni
lasteaia töökorralduse ja muudatuste
kohta enne selliste drastiliste otsuste
vastuvõtmist. Antud juhul lapsevanemaid sellest keegi informeerinud
ei ole. Samuti peaks hoolekogus olema esindatud ka Mängurühmas käivate laste lastevanemate esindaja.
Leiame, et Mängurühma kaotamine toob kaasa endaga palju probleeme ja meie kui lapsevanemad
soovime sellekohaseid selgitusi.
Kulude kokku hoiuks on kindlasti
võimalik ka muud meetodid. Seoses sellega soovime sellise sammu
astumise osas infotundi selle otsuse
vastuvõtnud Laekvere Vallavalitsuse
esindajalt.
Tekkinud probleemide arutamiseks ja selgituste andmiseks oli 15.
juunil kokku kutsutud lapsevanemad ja lasteaia töötajad.
Et kohale oli tulnud väga väike

hulk inimesi, siis jõudsime arusaamisele, et teemat võiks käsitleda
valla ajalehes. Seega allpool minu
lühike selgitus. Lasteaia mängurühma sulgemise otsust ei ole veel vastu võetud, kuigi eeltöid oleme selles
suunas teinud. Teadupärast alustab 1. septembril tööd õppeasutus
Muuga-Laekvere Kool. Seoses sellega tuleb uuendada kõik dokumentatsioon alates põhimäärusest ja
arengukavast lõpetades blankettide
ja pitsatitega. Põhimääruse eelnõu
oleme vastuvõtmiseks volikogule
edastanud. Ülejäänud korrad ja
otsused tulenevad põhimäärusest.
Need
võtame
vastu
hiljem.
Pöördumises toodud seadustest
peame igal juhul kinni. Seega tagame
ka laste koolieelse hoiu Muuga-Laekvere Koolis. Eraldi teema on, kas
selleks peab olema mängurühm,
või saame kulude kokkuhoiu nimel hoida lapsi liitrühmas. Tänane
lastaiaealiste laste (1,5 – 7 aastat)
prognoos näitab, et lasteaeda võib 1.
septembril soovida kohta kahe rühma jagu lapsi. Mängurühma ealisi
saime kokku 4, kellest kaks on juba
2,5 aastased. Sellel õppeaastal oli
mängurühmas kirjas 10 last ja keskmine kohalkäimine oli 5 last päevas.
Oli ka päevi kus polnud ühtegi last,
aga tööl oli kaks inimest. Arvan, et
me ei ole nii rikkad, et suudaksime
maksta kinni olukorra 1 laps võrdub
1 hoidja. Muidugi olen teadlik, et
2015. aastal sündis meil rekordarv
lapsi, kes 2017. aastal võivad juba lasteaeda tulla. Seega on suur tõenäosus, et me avame mängurühma kas
senisel kujul või erainitsiatiivi baasil
mingil muul kujul uuesti.
Ettepanek: Probleemide korral pöörduda otse asutuse juhtide
või vallavalitsuse poole. Allkirjade
korjamine ei lahenda ühtegi
probleemi.
Lugupidamisega
Aarne Laas
vallavanem
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Sumo toob medaleid Muuga kooli
Spordiklubi Eesti Karud on 2014. aastal loodud sumoklubi. Karude treeningud toimuvad 2 korda nädalas
Rakvere Spordikompleksis ja 2015.
aasta sügisest Laekvere valla ettepanekul ka Muuga Spordihoones.
Sumotreeningud algasid septembrist ja juba novembris Rakveres toimunud Sumo Euroopa Meistrivõistlustel
sai oma esimese pronksmedali Muuga
kooli neiu Kadri-Liis Tamm U12 vanuseklassis ja -30kg. Laura-Liis Ojamets
tuli -36kg V kohale.

U14 tüdrukud
Tamm, Kadri-Liis (Muuga) I koht
Leichter, Kadri Liis (Muuga) I koht
Pikhof, Karol (Muuga) II koht
Evart, Evely (Rakvere) I koht
U14 poisid
Lepp, Martin (Muuga) II koht
Evart, Egon (Rakvere) III koht
Issajev, Roger (Rakvere) II koht
Tamm, Andres (Muuga) II koht
Kalde, Jarmo (Rakvere) I koht
Pikhof, Kaupo (Muuga) II koht
Rebane, Kregor (Rakvere) III koht
Pikhoff, Rainer (Muuga) III
koht
Neidude absoluutkategooria
Evart, Evely (Rakvere) I koht

21-24. aprill osales 12 aastane Karol Pikhof U18 ja Täiskasvanute Sumo Euroopa Meistrivõistlustel Poolas Krotoszynis.
Neiu tegi oma kaalus väga tublid matšid ja saavutas kokkuvõtKarol Pikhof Sumo EM III koht
tes III koha.
Selle aasta võistlushooaja tähtsa2016. a toimus Sumo Eesti MV Jõgemad suurvõistlused on veel septembris
val U8 ja U10 vanuseklassile, kus KadriSumo Eesti MV U12,U14 ja U16 vanuLiis Tamm saavutas III koha.
seklassidele. See
võistlus on määravaks ka oktoobris toimuvatele
Sumo Euroopa
MV Saksamaal.
Eesti Karude
lootused Saksamaale on Karol
Pikhof,
Kaupo
Pikhof,
Rainer
Pikhoff, Martin
Lepp ja Kadri-Liis
Maiad Eesti Karud Muuga ja Rakvere grupp
Tamm
Muuga
koolist. Rakverest Evely Evart ja Kregor
2. aprillil toimus Tallinnas SisekaitRebane.
seakadeemias Eesti MV U18 ja TäiskasSuvel kõvasti trenni lastel ja sügisel
vanutele. Karol Pikhof saavutas II koha
pöidlad kõigil pihku. Loodame, et laste
U18 -50kg ja täiskasvanutes III koha.
Selliste tublide saavutustega tagas neiu
endale pääsu Euroopa MV´le Poolas.
Karoli vend Kaupo Pikhof sai III koha
U18 raskekaalus.
16. aprillil toimus Vinnis „Maiasmokk“ võistlus, mis on ühtlasi ka Lääne-Virumaa Meistrivõistlused U12 ja
U14 vanuseklassile. Sellel võistlusel tegid Eesti Karude Rakvere ja Muuga grupid puhta töö. Sellega tõusis klubi Eesti
sumoklubiks nr.1.
Maiaste Eesti Karude tulemused:
U12 tüdrukud
Pikhoff, Karmen (Muuga) I koht
Tamm, Kadri-Liis (Muuga) I koht
Leichter, Kadri Liis (Muuga) I koht
Viljak, Geiti (Rakvere) I koht
Evart, Evely (Rakvere) I koht
U12 poisid
Rebane, Kender (Rakvere) I koht
Evart, Egon (Rakvere) II koht
Lepp, Martin (Muuga) III koht
Issajev, Roger (Rakvere) II koht
Tamm, Andres (Muuga) I koht
Rebane, Kregor (Rakvere) I koht
Kalde, Jarmo (Rakvere) II koht

Külaskäik Eestimaa südames
Selle aasta Rahvaõpistu lõpusõit viis
meid Eestimaa südamesse Paidesse. Et
sõit kulges suure bussiga, saime kaasa
võtta kõik soovijad. Buss saigi peaaegu
täis. Meie esimene sihtpunkt oli Paide
Ajakeskus, mis on rajatud Paide vallitorni. Kuna meid oli üle neljakümne

inimese, pidime jaotuma kahte gruppi, et erinevatel korrustel liikuda. Meie
giidiks sattus väga tore noormees Sander Tammist. Nii kulges meeleolukas
rännak korruste kaupa läbi Eestimaa
ajaloo, mida ilmestasid igale ajastule
omased suupisted ja joogid. Sander luges meile väga ilusasti J. Liivi luulet ja
oli näha, et ta teeb oma tööd südamega.
Eelviimasel korrusel oli ka klaver, mille
taha Sander istus ja laulis meile kaks

Koolis tähistasime sõbra-, vastla-, karjalaske-, jüri-, nalja-, emakeelepäeva ja
vabariigi aastapäeva.
Õpilased osalesid maakondlikel
olümpiaadidel (ajalugu, matemaatika,
bioloogia, geograafia, eesti keel, keemia, inglise keel, käsitöö-kodundus,
kunst, õpioskused), võistujoonistamises, korv- ja rahvastepallivõistlustel,
heategevusteatejooksul, Simuna kihelkonna koolide üritustel (joonistusvõistlus, laulupäev, kergejõustiku- ja pallivõistlused), veeteemalisel ja metsaviktoriinil, robootikapäeval, matetalgutel,
„Känguru“ võistlusel ja loodusloopäeval. Osalesime projektides „Minu Riik’’,
„Prügivahetund’’, Sagadi looduskoolis,

Tööpakkumine
Loodav Muuga-Laekvere Kool ootab oma töökasse kollektiivi järgmisi töötajaid:
• õppealajuhataja 0,5 kohta

• lasteaia logopeed 0,25 kohta

Tiina Höövelson
S/K Eesti Karud

• lasteaia õpetaja assistent 1,0
kohta
• lasteaia liikumisõpetaja 0,25
kohta
• lasteaia muusikaõpetaja 0,25
kohta
• poiste tööõpetuse õpetaja
koormusega 8 tundi nädalas
Avaldus esitada hiljemalt 14.
juuliks 2016 aadressile Kesk tn 8,
Laekvere alevik või laekverepk@
laekvere.ee
Info telefonil 522 9724

TEADE
Alates 4. juunist töötab
Laekvere saun igal laupäeval
Laekvere naistantsurühm Pärlike osales Jõgeval toimunud
II Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu. Fotod: Erakogu

ilusat Alo Mattiiseni laulu. Aga kõige
kõrgemal korrusel ootas meid juba lõunasöögilaud. Võrratu vaade linnale ja
maastikule sundis mõtlema: ilus oled
Eestimaa.
Kui kõht täis, sõitsime edasi mõned
kilomeetrid Türi poole, et külastada
Wile alpakafarmi. Alpakad on väga armsad,
kuid isekad ja iseloomuga
loomad. Peremehe huvitava jutu käigus saime
nii mõndagi neist teada.
Kuna me olime pisut ajahädas, siis oli natuke piinlik, kui nägime, et parkimisplatsil ootasid meid
peremees ja perenaine
kahe alpakaga. Loomad on ju kärsitud,
aga siiski õnnestus meil natukene neid
silitada. Võtsime jälle kahte gruppi: üks
grupp läks perenaisega käsitöötuppa
uudistama, teine grupp aga peremehega alpakadega tutvust looma. Talu pidajate eesmärgiks ongi tõu-ja villaloomade kasvatamine ning käsitöö tootmine,
vanade oskuste, kraasimise ja ketramise õpetamine. Oli väga huvitav kohtumine kahe noore inimesega, kes ta-

havad ja suudavad põlises metsatalus,
kust teegi kaugemale ei vii, tööd teha ja
rõõmu tunda. Kes soovis, sai kaasa osta
alpakavillast tooteid ja lõnga.
Ja algaski kojusõit. Minu jaoks oli
päev huvitav, loodan, et ka reisijad jäid
rahule.

Tänusõnad Aivarile Adraku Transpordifirmast, kes meid soodsalt sõidutas. Ja muidugi kultuurkapitalile ja
vallavalitsusele, kes meie sõitu toetasid.
Ilusat suve ja kohtume sügisel!
Õilme Lainesaar
Rahvaõpistu projektijuht
Fotod: Margus Sarnet

II poolaasta Laekvere Põhikoolis

• lasteaia õppealajuhataja 0,5
kohta
Muuga grupp. Fotod: Erakogu
võistlused on ka edaspidi sama edukad.
Kellel soovi sumo trenni tulla, siis
esmaspäeval ja neljapäeval kell 15.0017.00 trenn Muuga Spordihoones. Rakveres trenn laupäeval ja pühapäeval
kell 11.00-13.00.
Täpsem info FB: Eesti Karud ja Meelis tel: 5850 3410

3

NAISED 14.00-16.30
MEHED 16.30-20.30

päästeametis „Tean Tulest’’ ja „Looduse
kilomeetrid’’. Kõndisime kergliiklusteel
ja koristasime teeääri.
Koolis käisid külas vilistlased vanemtüürimees Lauri Maidla seoses
merekultuuriaastaga ja Richard Sepajõe etendusega „Ärtu kuningas“, Miksteater, Evelin Põldsaar MTÜ- st Mondo
Maailmahariduskool, Kauri Kooli balletiklass. Õpilased said osa madude-sisalike ja päikesevarjutuse näitustest.
Algklassiõpilased käisid õppereisil
Rakvere Linnuses ja Lontova seikluspargis, vanema astme lapsed Palamusel ja Imaveres. Kogu kooliga külastasime Puhta Vee Parki.
Töökas õppeaasta lõppes koolilaag-

riga, mida organiseeris tubli ja aktiivne
õpilasesindus.
Kooliaasta lõpetasid kiituskirjaga Lisette Klaasimägi, Kristofer Järv, Anette
Klaasmägi, Elis Kruusimaa, Kai – Riin
Kanarbik, Marian Eigi ja nelja-viielisi
oli 33.
Rita Pärn
Laekvere Põhikooli õppealajuhataja

APTEEK puhkuse ajal suletud – 11.07. – 23.07.2016
8.08. – 22.08.2016

Lähimad apteegid asuvad:
Väike-Maarjas: avatud E, T, K, N, R kell 8 - 18,
aadress Ravi 1, Väike-Maarja alevik, telefon 326 1131
Avinurmes: avatud: E-R 9-17, L 9-14
Aadress: Võidu 6, Avinurme
Telefon: 33 97 432; kontakt: Ulla Karo
E-post: avinurme@apotheka.ee

TULGE SUVEL MUUGA MÕISA
Mõisamäng „Unustatud mõisad“
kutsub jälle suvel rändama.
Muuga Põhikool osaleb mängus
juba 10 korda.
Ootame teid mõisa kuulama ja vaatama kontserte ja
näitemänge.
2. juuli
16.00 Venevere näiteringi
etendus „Potivare naene“ –
näitemäng aastast 1905
17.00 esinevad Klaarika ja
Kirsti Kuusk
16. juuli
15.00 Roela näiteringi etendus „Kosilane“
30. juuli
15.00 klassikakonsert
esinevad Mari Krõõt Volmer (vokaal), Elle-Riin Volmer (klaver)
13. august
15.00 kammermuusikute suvefestival unustatud mõisades „Kapriis“
Esinevad Alexis Roussine (viiul, Prantsusmaa), Diana Liiv (klaver, Eesti)
Sissepääs kõikidel päevadel
Täiskasvanud 2 eurot
Õpilased, pensionärid 1 euro
Avatud on Muuga Maanaiste Seltsi
käsitöönäitus ja töötab kohvik.
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1. juunil Laekvere vallamajas toimunud Rägavere,
Laekvere ja Vinni valla haldusreformi
juhtivkomisjoni koosolekul oli päevakorras
teematoimkondades arutatu ning liitumisleping
Liitumislepingust.
Juhtkomisjon on juba varem kokku
leppinud liitunud valla nimes – Vinni vald, kuna tegemist on Rägavere ja
Laekvere valla liitumisega Vinni valla
koosseisu. Kodanikulähedase vallajuhtimise ning teenuste tagamiseks
moodustatakse valla piirkondlikud
teeninduskeskused Ulvi külas, Laekvere alevikus (endistes vallakeskustes) ja
Tudu alevikus, Roela alevikus ning Viru-Jaagupi alevikus (endistes osavalla
keskustes).
Uue volikogu suurus on 17 liiget, kes
valitakse ühes ülevallalises valimisringkonnas.
Lepiti kokku ühetasandilises juhtimismudelis, osavaldu ei moodustata.
Vinni vallavanem Toomas Väinaste
tutvustas naabritele Vinni valla osavaldade kogemust. Vinni vallas kunagi
moodustatud Tudu, Roela ja Viru-Jaagupi osavaldade süsteem on tänaseks
ammendunud. Praegu teenindab kolme osavalda üks osavalla vanem. Osavallavanemal on kohtadel kindlad vastuvõtuajad, ülejäänud ajal täidab muid
ülesandeid, näiteks korraldab heakorratöid, tegeleb munitsipaalkorteritega
jne.
Arutleti vallavalitsuse struktuuri
üle. Rägavere vallavanem Virgo Koppel
edastas, et soovitakse uude vallaametnike struktuuri luua keskkonnanõuniku ametikoht seoses kaevandamistega.
Teised seda oma kogemuse põhjal otstarbekaks ei pidanud. Vinni vallavalitsuse koosseisus olnud ka keskkonnanõunik, aga talle ei oleks täiskoormusega tööd. Vinni vallavanem Toomas
Väinaste tõi näiteks, et Vinni vallas elas
valla moodustamise algul 6600 inimest.
Tänaseks on vallaelanike arv vähenenud ümmarguselt 1500 inimese võrra.
Nüüd lisanduks kolme valla peale kokku juurde Vinni elanike algusaastate
arvuga võrreldes vaid 600 inimest. See
ei too kaasa suurt ametnike vajadust.
Vinni vallas on struktuur paigas. Ei ole
mõeldav, et praegu pannakse paika
järgmise vallavalitsuse struktuur. Lepiti
kokku, et vallaametnike koosseisu kinnitab uus volikogu.
Külavanemate teema. Vinni vallas käib külaelu arendamine MTÜ-de
kaudu. Lepiti kokku, et lepingusse kirjutatakse punkt külavanemate statuudi
kehtestamise kohta. Ühinemiskonsultant Mikk Lõhmus tõi Lääne-Nigula
vallast näiteks, et seal tegutsevad edukalt kõrvuti külavanemad ja külaseltsid.
Arutleti ka riigi poolt valdadele antava ühinemistoetuse kasutamise üle. Lepiti kokku, et vallatöötajate lahkumishüvitise suurus fikseeritakse lepingus ja
see makstakse ühinemistoetuse arvelt.
Ühinemistoetust plaanitakse kasutada
veel arvutite tarkvara ja registrite ühildamiseks tehtavate kulutuste katteks.
Samuti rahastatakse ühinemistoetusest
planeeringu- ja arengudokumentide
(üldplaneeringu, ÜVK arengukava jmt)

koostamine. Ühinemistoetuse arvelt tasutakse rahvaküsitluse ja -koosolekute
läbiviimise kulud. Koostatakse investeeringute finantseerimise kava.
Teematoimkondadest
on
koos
käinud finantstoimkond, kus vaadati üle eelarvete finantskohustuste ja
laenukoormusega seotu. Lepiti kokku maamaksumäärade ühtlustamises
maksimummäärades. Vinni vallas on
üldiseks maamaksumääraks 2,5% ja
põllumajanduslikel kõlvikutel 1,9 %
maamaksustamishinnast aastas. Laekvere ja Rägavere vallas on juba maamaksumäärad seaduses lubatud maksimumini viidud ehk vastavalt 2,5 ja 2%
aastasest maamaksustamishinnast.
Kolme valla laenukoormused ei ole
suured. Vinni ja Laekvere valla laenukoormus on proportsionaalselt võrreldavad, Rägavere valla laenukoormus
on väiksem.
Laekvere vald informeeris Vinni ja
Rägavere valda, et nad on vastu võtnud
uue sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste määramise korra. Nüüd
tuleb selle teadmise valguses sotsiaaltoetused ja -teenused uuesti läbi vaadata. Varasem põhimõte, et sotsiaaltoetused ühtlustatakse kõrgema toetuse
suunas, jääb kehtima.
Jätkatakse apteekide ja perearstikeskuste toetamist vähemalt senises
mahus.
Keerulisem on hetkeseis haridusvaldkonnas. Laekvere vald on algatanud 2016. a märtsis Laekvere ja Muuga
põhikooli ning Laekvere lasteaia tegevuse ümberkorraldamise. Muuga põhikool ja Laekvere lasteaed liidetakse
tänavu 1. septembrist Laekvere põhikooliga. Ümberkorraldamise tulemusena moodustub ühe asutusena tegutsev
koolieelne lasteasutus ja 1-9-klassiline
põhikool Muuga-Laekvere Kool, mis
jätkab tegevust kolmes eraldi majas.
Laekvere vald on otsustanud, et
Muuga mõisas asuv Muuga põhikool
tegutseb aastani 2020. Muuga mõis on
kavas seejärel müüki panna. Laekvere
vallavanem Aarne Laas tegi ettepaneku, et Muuga mõisa müügist laekuv
summa jääks piirkonna arendamiseks
ning et vastav punkt lisataks liitumislepingusse.
Rägavere vald on samuti astunud
samme oma koolivõrgu korrastamiseks. Rägavere volikogu menetluses
on Põlula kooli tulevik. Volikogu otsus
Põlula Põhikooli põhikooli osa reorganiseerimise kohta 4-klassiliseks põhikooliks alates 2020. a septembrist on
praegu eelnõu tasemel. Otsus ei kuulu
täitmisele juhul, kui 2019/2020. õppeaastal õpib Põlula Kooli põhikooli osas
35 või rohkem õpilast.
Järgmine kord koguneb kolme valla
juhtivkomisjon haldusreformi kulgu
arutama augusti algul.
Hilje Pakkanen

Mirell Koduhooldus OÜ
Mirell koduhooldus pakub teenuseid, mis on mõeldud eakatele ja täiskasvanutele, kes vajavad ajutist või
püsivat kõrvalist abi, tulemaks toime omale harjumuspärases keskkonnas (oma kodus).
Koduabi teenused:
• Toiduainete ja esmatarbekaupade toomine poest
• Abistamine toidu valmistamisel ja soojendamisel
• Esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juurde
• Asjaajamine erinevates ametiasutustes
Hooldusabi teenused:
• Abistame pesemisel
• Abistame riietumisel

• Eluruumide korrashoid
• Vajadusel puude tuppa toomine ja kütmine
• Teostame pisemaid remonditöid
• Transpordi teenus

• Abistame söötmisel
• Abistame liikumisel

Huvi korral võtke ühendust:
Telefoni teel: 5831 3150
E-maili teel: mirellkoduhooldus@gmail.com / www.mirellkoduhooldus.ee
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XVII Laekvere valla päevad
Traditsiooniliselt on kujunenud maikuu viimane laupäev Muuga mõisa
päevaks. Seekord siis XVII. Aga sel päeval tähistati veel ka külade aastapäeva
ja Muuga kooli aastapäeva. Ja muidugi
iga aastane kossuäss Muuga spordiplatsil. Usun, et sai pakutud igale maitsele
midagi ja rahvastki jagus igale sündmusele.

Vaike Kivisep
Vallapäevad algasid seekord Komöödiateatri etendusega „Henrik
Normani uskumatud seiklused New
Yorgis“. Et kõlapinda oli andnud enne
seda kollases ajakirjanduses ilmunud
Normanni seiklused Saaremaal, tekkis
nii mõneski vist eelarvamus, et kuidas
Muuga etendus läheb. Etendus läks
hästi, rahvast oli palju ja minule isiklikult meeldis.

Edasi läks juba järg Muuga kooli
aastapäeva üritustele. Kuulsin, et seal
pidutseti varajaste hommikutundideni.
Meie oma Rahva Maja isetegevuslastega suundusime pühapäeva hommikul külade tuurile. Esimene kontsert
kell 11.00 Rohu külas. Meid oli siia oodatud.
Endise mõistrepi ette olid istutatud
lilled, ümbrus oli
korras ja pandud
pingid. Rahvast oli
selle küla kohta piisavalt. Meile kingiti
lilli ja kotitäis komme. Ja kaks väikest
tüdrukut tõid karbi
küpsistega,
mille
peale oli joonistatud pilt rahvatantsijatest. See läks väga
hinge. Aitäh Rohu

küla!
Järgmine kontsert oli Muugas.
Aga nagu arvata,
kõik magasid veel
peoväsimust välja, seepärast oli
inimesi vähevõitu
ja Ilma õnnetu.
Aga kontserdi te-

lele me selle anname ja arvati, et vanimale kohal olnud Laekvere elanikule,
kelleks osutus meie külateatri näitleja
Vaike Kivisep.
Pärast sellist maratonkontserti kulus
väike kehakinnitus ära ja nii me suundusime Rahva Majja, et pisut pirukat
süüa ja kohvi juua ja ka kingituseks
saadud kommid ära nosida. Kontserttuuril tantsisid naisrahvatantsurühm
„Pärlike“ Auli Kadastiku juhendamisel,
memmede hoby-tantsurühm Õilme
Lainesaar juhendamisel, seenioritantsurühm Ellu Leichteri juhendamisel,
memmede kantritantsurühm Jaanika
Leetbergi juhendamisel ja kõhutantsutüdrukud Epp Kaljose juhendamisel.
Palju tänu kõigile!
Vallapäevade raamesse jääb ka 1.
juunil toimunud Põnnide paraad. Ja
näib, et see meeldib lastele, sest meiega liitub üha uusi põnne. Seekord olid

Paasveres puu istutamine

meiega lapsed ka Simuna lasteaiast. Nii,
gime ära, tõsi küll lüet ligi sada last asus õhupallidega Rahva
hendatud variandis.
Maja juurest parki teele, saatjaks politPaasveres oli meil
seiauto. Aitäh Jaagup Nõmmeloole, kes
sel aastal esinemivaatamata kiirele tööle, jõuab ka meie
seks valitud Vanalapsi turvata. Sellel aastal olid paaraaküla külamaja. Kuna
di juhid lasteteatri Reky näitlejad. Koos
ma polnud kunagi
lauldi – tantsiti, aga pargis said lapsed
sõitnud
Muugast
ka oma näitlejaannet näidata. Päev lõpPaasvere külateed
pes ühise banaani söömise ja mahla
pidi, oli väga huvijoomisega.
tav sõit. „Tunne oma
Niisugused said selle aasta valla päekoduvalda“. Ka selvad. Nagu vallavanem ütles, peame me
les külas olime väga
järgmisel aastal arvatavasti viimaseid
oodatud. Niidetud
Sünnimedalite pidulik kätteandmine
valla päevi, eks siis näis, mis elu toob.
muru, pinkidel istuNüüd aga kutsun teid kõiki meie jaavad inimesed ja oh üllatust: isegi võiEtendusele järgnes sünnimedalite
mendus oli meie
kätte andmine ja vallavanema vastujaoks üles seatud.
võtt kooli lõpetajatele. Aasta jooksul on
Aitäh
noortele
sündinud Laekvere vallas 24 last. See
meestele! Konton suur arv. Ja rõõmsaks tegi ka see,
sert oli kahepoolet enamus lapsi ja lapsevanemaid olid
selt
südamlik.
kohal. See näitab, et on huvi selle vastu,
Ja pärast paluti
et noort perekonda meeles peetakse.
meid hubasesse
Koolilõpetajaid oli meil tänavu 10, aga
külamajja,
kus
kohale tulnud vaid 4 tublimat. Muusimeid ootas ees
kalise poole sisustas sel aastal Männiste
kook, kringel ja
perebänd ja ka meie memmed tantsisid
kohv. Tuhat tänu
kaks tantsu. Kahel memmel olid ka oma
Teile
Paasvere
pere lapsed medaleid saamas.
küla rahvas.
Pereansambel üllatas on siira ja
Ka
Venevearmsa esinemisega – isa, tütar ja poeg.
res oli sel aastal
Lapsed juba varasest east muusikat
vähe rahvast. Aga
õppinud, tütar osaleb Estonia teatri
Männiste pereansambel
kontserdi me tegime
ikka ära. Toodi lilli ja
tänati.
Ja siis viimane
kontsert Laekvere
staadionil. Panime
kuulutused
välja
majade koridoridesse, et ehk ikka mõnel
inimesel on aega tulla värskes õhus kontserti vaatama. Tulijate seas olid ikka
vaid need inimesed,
kes muidugi Rahva
Muuga küla 490. aastapäeva auks mõisas
Majas käivad. Kuukontsert Maria Listralt ja Heli Veskuselt
male ilmale vaatamata, läksid kõik kontserdid väga hästi.
etenduse Pipi rollis juba teist aastat,
Kinkisin igale külale paekivi tüki,
poeg tuli sel päeval just filmivõtetelt.
millel kiri „Kuni Su küla veel elab, elad
Väga südamlikud laulud ja siiras esisina ka“. Laekveres ei olnudki seda keltus-muudmoodi ei saa seda ansamblit
lelegi üle anda. Küsisin publikult, kelkirjeldada.

niõhtule, mis toimub 17. juunil. Nii vara
sellepärast, et kõik, kes soovivad, saaksid ka teistes kohtades pidu nautida.
Siinkohal ette juba tänu Margo Klaasmäele, kes aastaid meie jaanitule eest
on hoolitsenud. Nagu ikka saab võistelda ja mängida, lastele on tellitud batuut
ja hüppepallid. Külateater „Eedi“ esitab
teile etenduse „Jaaniõhtu juhtumised“.
Kaasa teevad kõik Rahva Maja tantsurühmad. Muusikat teeb ans. „Malbe
tuul“ Tartust.
Kes soovib tulla suupisteid müüma,
andke ikka Rahva Majja teada. Siis teame Teile sobiva koha välja vaadata.
Kohtume siis jaaniõhtul! Mõnusat
suve!
Õilme Lainesaar
Fotod: Margus Sarnet
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Külapäev Muugas
28. mail peeti Muuga piirkonna külades V külapäeva ning tähistati külade
esmamainimise juubeleid. Vassivere
küla 290., Rajaküla ja Alekvere küla 300.
ja Muuga küla 490. aastapäeva puhul istutati igasse külasse sahhalini pihlakas
ning paigutati temaatiline tahvel. Igas
külas oli kogunenud nii noori ja vanu,
praeguseid ja endiseid külaelanikke.
Oli neidki, kes sõitsid ühest külast teise ja nautisid kaunist kevadhommikut
koos omakandi rahvaga.
Jaanus Tepomees tegi lühiülevaated küladest just kolhooside rajamise

perioodil – kui palju oli sel hetkel piirkonnas talusid, mis nüüdseks jäänud
tühjaks või hoopis lagunenud. Külade
vanimad elanikud Pauliine Lõo, Milda- Anette Tieck, Hermiine Õunapuu
ja Armilde Kautlenbach said seltsi esinaiselt kingituseks Muuga mõisa ja küla
piltidega tassi. Hermiine Õunapuu oli
ise puu istutamisel kohal, teistele viisid
naabrid või sugulased kingituse koju.
Eve Kuuse juhendamisel lauldi külaelanike poolt valitud laule, seejärel istutati
külarahva kaasabil pihlakas ning peeti
vestlusringi kohvi ja kooki nautides.

Külast külla liikudes suundusid inimesed lõpuks Muuga mõisa, kus imekauni kontserdi andsid lauljatarid Heli
Veskus ja Maria Listra koos klaverisaatja Janika Sirp – Rannaga.
Külapäeva lõpetuseks istuti ühises
lõunalauas, söödi maitsvat suppi, vahetati muljeid ja mälestusi. Seejärel
suunduti osa võtma Muuga mõisa päeva üritustest ning Muuga kooli 230. aastapäeva peost.
Külapäeva korraldamine sai teoks
tänu KULKA, KOP-i ja LEADER-i toetustele.

5

Teas Ennoki 19. mälestusturniir
1. koht Simuna
2. koht Sõmeru
3. koht Muuga kool (Rene Reimann,
Martin Lausvee, Markus Kuhlbach,
Madli Allikalt, Alex Aasumets, Hanno Vahula, Silver Tammsalu, Markus
Müür, Reinis Aal, Rein Väli).
4. koht Laekvere kool (Raimond
Mäe, Taavi Block, Markkus Adonov,

Martin Lepp, Erki Markus, Karl Martin
Lepa, Edmond Aru, Gert Kuhi, Tarvo
Ramul).
Täname sponsoreid: Muuga spordihoone, Muuga põhikool, Muuga PM
OÜ
Vaimar Abel

Tekst ja fotod: Maarika Lausvee

Laekvere võistkond
Vassivere
elanikud

Muuga võistkond
Rajaküla
elanikud

Tööpakkumine koduabilisele
Neljalapseline pere Laekveres otsib koduabilist.
Peamised tööülesanded on kodumajapidamise korrastamine ning transpordi korraldamine lasteaeda, kooli ja huviringidesse.
Tööaeg on paindlik ajavahemikus 8.00-18.00. Töösuhe
võiks alata augusti algusest.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust ja usaldusväärsust ning B-kategooria juhilubade olemasolu.
CV palun saata meiliaadressile lili@neti.ee ja lisainfot saab
telefoninumbrilt 5164746

Alekvere elanikud

Laekvere Rahva Maja
kollektiivpuhkus on
4. juulist – 7. augustini.

PEREARSTIKESKUSE
info:
Perearst Sirje Puhasmägi on puhkusel
11. – 15. juuli
1. – 5. august
Pereõde Ille Tõnts on puhkusel
18. – 31. juuli
8. – 21. august

31.08. 2016.a. kella 10.00-st

LAEKVERE TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15- eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
Muuga elanikud

INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Elanike arv Laekvere vallas:
1. jaanuaril – 1525 inimest
1. juunil – 1515 inimest
Kuue kuu jooksul:
Sündis – 5 last
Saabus valda elama – 7 inimest
Suri – 5 inimest
Lahkus vallast – 17 inimest
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14. SIMUNA – LAEKVERE RAHVAJOOKS
5. JUUNIL 2016
Start Simuna kooli eest kell 12.00. Lõpp Laekvere staadionil.
Distants 10 km
14. SIMUNA – LAEKVERE RAHVAJOOKS toimus 5. juunil
Start oli seekord Simuna kooli eest kell 12.00 ja lõpp Laekvere staadionil. Distantsi pikkus nagu ikka 10 km.
Seekord oli jalgratta õnnelik võitja Inna Läll

ELKE Grupp plaanib Narvas avatavas Toyota
keskuses luua 25 uut töökohta
Pressiteade
1. juuni 2016
ELKE Grupp alustas maikuus Narvas uue, kõigi teenustega Toyota autoesinduse ehitusega. Toyota Narva autokeskus valmib novembrikuus ja
seal saab esimeses etapis tööd vähemalt kümme inimest. Uute töökohtadega luuakse haritud noortele võimalus jääda piirkonda ja edendada IdaVirumaa majandust.

Õnnelik rattaomanik Inna

Esinduse loomisega on ELKE Grupil soov tulla lähemale Ida-Viru klientidele, pakkudes niimoodi suuremat kindlust ja täielikku tuge Toyota autode
ostmisel ning omamisel.
“Narva esimene täisteenustega Toyota esindus alustab novembris tööd
kümne uue töötajaga,” sõnas Toyota Narva Autokeskuse tegevjuht Valdik Uski.
“Esimesed töökuulutused on väljas veebiaadressil www.toyotanarva.ee,” kinnitas Uski. “Järgmise viie aasta jooksul plaanitakse suurendada Toyota Narva
keskuse töötajate arvu veel 15 võrra, mis tähendab senisest veelgi tihedamat
koostööd ka Narva Kutseõppekeskusega,” lisas tegevjuht.
Uus, interaktiivsete lahendustega Toyota keskus Narvas rajatakse Narva
Äriparki Olginas, kus teeninduspinda on kokku 1600 ruutmeetrit. Tegemist on
täisteenust pakkuva müügiesindusega, kus on väljas kogu Toyota mudelivalik.
Lisaks autode müügile ja hooldusele pakutakse Toyota enda kindlustust ja
liisingut, kahjukäsitlusteenust, rehvimüüki, erinevaid e-teenuseid, autopesu
jm. Narva esindusega soovitakse tulla lähemale olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele. Valdik Uski sõnul on rajatava keskuse oluliseks eesmärgiks olla läbipaistev ja avatud – seda nii enda ärimudeli, teenindusprotsessi
kui ka hoone arhitektuurilahenduse poolest. Uus Toyota keskus loob kliendile
kohapeal kõik võimalused, et olla kursis ja jälgida mugavalt oma auto teenindusprotsessi.
ELKE Grupi AS asutati 1993. aastal ning nüüdseks on ELKE Grupist saanud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevat 17 tütarettevõtet ühendav kontsern, mis
keskendub sõiduautode müügile ja müügijärgse hoolduse pakkumisele. ELKE
Grupp esindab selliseid tuntud automarke nagu Toyota, Lexus, Hyundai,
Suzuki, Seat, SsangYong ja Isuzu.

Janette Adonov Laekvere, Etriin Etverk
Rakvere, Jako Poll Rakvere

Rasmus Koppel Tartu, Kert Karm Simuna, Lenna Laanemets Laekvere

Linnalaager

Meie põhilisteks tegevusaladeks on katusematerjalide,
fassaadimaterjalide, vihmaveesüsteemide ja teiste üldehitusmaterjalide müük. Lisaks tegeleme veel ehitusjärelvalvega, san-remonditöödega, majade soojustamisega, pleki kantimisega, renoveerimise ja palju muuga.
Meie professionaalne ja kokkuhoidev meeskond tagab
kõrge kvaliteedi ning korrektse töö.

16. juunil toimus Rakveres Eesti
Politseimuuseumi ja Rakvere Linnakodaniku Muuseumi koostöös
ühepäevane LINNALAAGER. Meie
osalesime seal 16-ne noorega vanuses 7-13.a.
Päev algas kell 10.00 Linnakodaniku Muuseumis. Kõigepealt toimusid tutvumismängud. Sellele järgnes
puidumaalimine. Igaüks valis endale
meelepärase teema. Meisterdasime
veel ka kaunid pesulõksud. Nii maalingu, kui ka pesulõksud saime mälestuseks koju kaasa. Vanas pesutoas
tutvustati vanaaja pesupesemisvahendeid: pesupali, pesulaud, sütega triikraud, jpt. Noored said ka ise
pesu pesta ja kuivama riputada. Veel
õppisime võid tegema. Küll maitses
kukliga hästi.
Lõunat sõime Linnuses. Tore oli
näha seal vabalt ringiliikuvaid kodulinde ja -loomi. Peale söömist toimusid erinevad tegevused juba Politseimuuseumi nii siseruumides kui ka
õues: võtsime sõrmejälgi, läbisime
valedetektori testi, koostasime fotoroboti, tutvusime spiooniseadmetega,
võistlesime osavusrajal, mõõtsime kiirust, tulistasime sihtmärki ja käisime
politseiautodes.
See tore päev lõppes kell 17.00.
Olime küll pisut väsinud kuid õnnelikud. Igaüks sai tänukirja.
Suured tänud bussijuhile Teet
Põldojale ja vallavalitsusele, kes aitasid seda toredat päeva meile korraldada.

Anname oma tehtud töödele garantii.
Küsi pakkumist tel 5060781 või
vaata lähemalt www.am3baltic.ee
Talvekuudel ohtlike puude raie valdadele -15 % odavam
ja tööde valmimine kiirkorras.
Teostame valdadele, linnadele, eraisikutele:

Lisainfo:
Valdik Uski
Toyota Narva Autokeskuse tegevjuht
ELKE Grupp
+372 650 5800
valdik.uski@elkegrupp.ee

• Ohtlike puude raiet majade, liinide, kõrvalhoonete lähedusest
• Ohtlike puude raiet kalmistutel
• Ohtlike okste eemaldust ja puude kärpimist
• Puude elujõu hindamist ning konsultatsiooni
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: greenman.est@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

Greenman Estonia OÜ
Tel: 5810 9846

Heldi Aava
noorte huvijuht

Ristsõna
1

2

20

21

3

4

5

6

22

23

24

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

27

26

30
28

25

1-19 ristsõna lahendus – sündmus vallas (paremale)
ALLA
1. mitmuse pööre
11. pirakas
2. paha laps
12. linnaosa Tallinnas
3. suursugune
13. pisut
4. väga suur
14. nädalapäev
5. kogu aeg
15. kaunis
6. kava
16. nädalapäev
7. kirik Tallinnas
17. ebaõnnestumine
8. palju
18. eelmisel päeval
9. ilutaim
19. võimsa
10. kaunis
20. mitte (2 tähte alla)
Koostajad: Heli Kuusemets ja Helga Kuusk

17

29

21. katuse all
22. vanus
23. toika
24. tee lahti
25. mitmuse pööre
26. madalalt
27. taskukell
28. ajaühik
29. Eesti Vabariik
30. väljaarvatud
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Algab uus Suve Kampaania!
Pakkume puidugranuleid, 8mm/6mm,16 kg kottides.
1 alus - 960 kg (60 tk x 16 kg) maksab 154.00 EUR
või 160.00 EUR/tonni
Kauba kvaliteet on väga kõrge!
Ladu asub Suur-Sõjamäe põik 9, Tallinn
Kas teil on küsimusi pelleti tellimise kohta voi muud küsimused?
Palun saatke meile e-mail aadressil: parim.pellet@gmail.com
või SMS-ga telefoninumbrile 5829 4774
Palume eelnevalt külastusaeg kokku leppida!
Pakkumine kehtib kuni 1 .08.2016 või kuni kaupa jätkub!

KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD.
KÜTTESÜSTEEMIDE KONTROLL ja REMONT.
SUITSUANDURITE KONTROLL, PAIGALDUS.
KORSTNAPÜHKIJA-POTTSEPP MART PRUUL Simunast.
Kutsetunnistused nr 086153 ja nr 095036.

HELISTA TEL. 5596 4614

Laekvere raamatukogu on
13. juulist 22. augustini
avatud ainult igal
teisipäeval ja reedel 9-16.

Juhataja puhkuse tõttu on
Muuga raamatukogu
27. juunist kuni 4. augustini
SULETUD.
Raamatukogu
avatud igal juulikuu
kolmapäeval
(6., 13., 20., 27. juuli) 10.00 -17.00

Kevadsuvi Rohu külas
Traditsioonilised kevadtalgud Rohu mõisapargis toimusid
tänavu 30. aprillil. Seekord toimetati mõisa endise peahoone
läheduses – rehitseti pargiteed, põletati lehti ja korrastati varemete tiigipoolset ala. Aitäh kõigile talgulistele!
29. mail tähistati ka Rohu külas Laekvere valla päevi – isetegevuslaste ringsõit ja esinemine valla külades algas Rohu
pargis, kus tantsijaid oodati sealsamas peahoone juures, vanade väärikate elupuude all. Ennelõunast kontserti toetas
kaunis ilm ja tänulik publik.
Suve keskel, 17. juulil ootame kõiki Rohu külapäevale,
täpsem info ilmub valla kodulehel.
Tekst ja fotod: Külli Seppa

Jaaniõhtu juhtumised...
Seesugust pealkirja kandis Laekvere
pargis toimunud varajane jaanituli.
Etenduse kirjutasin ma üle paarikümne aasta tagasi muistendite põhjal.
Tookord mängisime seda Voore pargis.
Nõnda kaua ootas see lugu sahtlis oma
järge. Ja just sellel aastal tekkis tunne, et on õige aeg loole uus elu anda.
Üheks põhjuseks kindlasti see, et meie
külateatri pere on noorenenud ja et
üle mitme aasta ka oma tantsijad jaanikontserdile tuua. Ilmaga seekord ei
vedanud, kui peaproovi saime eelmisel õhtul ilusasti kuivalt ära tehtud, siis
peopäeval oli juba hommikul selge, et
midagi head tulemas ei ole. Sain juba
peoplatsi ettevalmistades üdini märjaks ja tuli vahepeal kodus käia riideid
vahetamas. Ega vanajumala vastu ei
saa. Mõtlesin juba, et pean vist Kuremäe nunnakloostrisse minema, et patud andeks saada. Etteruttavalt aga: sel
aastal veel ikka minema ei hakka. Pidu
sai ju peetud. Õnneks oli ilm nii armuline, et laskis meil etenduse ilusasti ära

teha. Etenduses tegid kaasa külateater
„Eedi näitlejad, naisrahvatantsurühm
„Pärlike“, memmede kantri-ja hobytantsurühm, seenioritantsurühm, kõhutantsijad ja noorte tantsurühm. Nii et
üle kolmekümne inimese käis lavapealt
läbi. Õnneks oli ka publikut kehvale ilmale vaatamata päris palju kodust välja
tulnud. Endid keepide ja sooja riietega
varustanud. Need kes vaatamas käisid,
said teada, mis kõik jaaniööl võib juhtuda. Kes ei käinud, jäävadki teadmatusse, sest etendust rohkem enam ei
mängita.
Tänan kõiki isetegevuslasi ja ringijuhte. Tänu teile sai jälle üks mu väike
unistus teoks. Erilised tänusõnad Margo Klaasmäe perele. Margo on palju
aastaid hea seisnud selle eest, et meil
jaanituli, mida süüdata, olemas oleks.
Kui ma sel aastal kirjutasin talle, et kas
ma saaksin tema pere lapsi etenduses
kasutada, ise vabandades, et nii väikese asjaga teda tülitan. Ta vastas mulle
väga ilusa lausega: väikestest asjadest

Jaanitule süütamine
algavadki suured. Nii me üheskoos selle suure asja valmis saimegi. Mu armsad väikesed näitlejad; Jakob, Lisette ja
Anette: kui esimeses proovis olite pisut
arad ja väga ei seltsinud meie väikese
„Staarnäitleja“ Beritiga, kes enne oma
sündi juba emaga laval näitles, siis viimases proovis olite nii tublid ja vahvad
nagu üks pere. Aitäh ka Annele, kes
laste „mänguemana“ seda peret koos
hoidis. Aitäh teile Andra ja Sten, et te
olemas olete. Mul hea ja kerge teiega
töötada. Minu eriline tänu kuulub Kätliinile, kes vaatamata oma noorusele
tegi suurepärase peretütre rolli. Ja kui
algul ei tulnud kurjad sõnad, mida öel-

da tuli, üle huulte, siis etenduses olid
Sa julge ja tubli. Nii kohusetundlikku ja
armast last annab otsida. Tänan ka teisi
külateatri näitlejaid, kellel sel korral
olid täita väiksemad rollid, kuid igaüks
oli oma osas sees. Ja kui pärast etendust tuli Anette minu juurde ja ütles, et
Õilme tädi, kui sa veel midagi lavastad,
kutsu meid ka mängima. Teiega oli nii
tore. Need olid nii südantsoojendavad
sõnad, et mul oli korrapealt ununenud
need mured, mis etendusega kaasnesid. Kõndides publiku seas võtsid armsad prouad Helle ja Silvi mul käes kinni
ja tänasid ilusa õhtu eest ning järgmisel
päeval tuli poes proua Sirje mu juurde
ja ütles tänusõnad ilusa etenduse eest.
Need ongi need väärtused, mida ei saa
ühegi kulla ega hõbedaga võrrelda.
Nende hetkede nimel tasub elada. Pidu
jätkus muidugi tulesüütamise, mängude ja tantsudega. Siinkohal tänusõnad
mu ammusele pillipoisile Raulile, kes ei
olnud, lihtsalt pillimees, kes ootab oma

mängujärge, vaid oli igas asjas abiks:
nii telkide ülespanekul, mikrofonide
häälestamisel. Ka võistlused ja mängud olid läbi mõeldud, rääkimata heast
muusikast. Tänan südames Reinu, kes
on meie hommikune ja öine transpordimees. Tema abiga saame parki telgid,
pingid ja kõik muu vajaliku. Tänan ka
meie näitlevat vallavanemat Aarnet, kes
alati nõu ja jõuga abiks on. Käib enne
pidu ja uurib, kas muresid on ja tuleb
pärast pidu kuulama, kas kõik korda
läks. See on hea tunne, kui tead, et on
kelleltki arvamust küsida ja kes ka alati
oma arvamuse välja pakub. Ja kuigi ilmataat vahelduseks ka jahutust jagas,
sai jaanipidu toredasti peetud.
Soovin teile kõigile ilusat suve ja
uute kohtumisteni.
Õilme Lainesaar
Foto: Margus Sarnet
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OST
Ostan korteri Muugas.
Võib vajada remonti.
Telefon 5669 3339.

TEENUS
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata 30-60
cm pikkusteks.
Info telefonil 5284160 Priit

MÜÜK
Müüme lõhutud küttepuid kojutoomisega. Puud koormas laotud (valge
lepp – 26.-/rm; must lepp 28.-/rm). Info
telefonil 503 0311. Teostame ka fekaaliveo teenust.
Metallix- Puit OÜ
..........................................................
Küttepuud Simunast. Te 515 7741
..........................................................
Müüa korter Laekveres. Ahjuküttega, 2-toaline. Remonti vajav. Hind
3500.Info telefonil 5696 6041
..........................................................
Müüa Laekvere alevikus 2-toaline
rõduga, keskküttega korter. Uued aknad, duššinurk, majal uus katus. Aiamaa kasutamise võimalus. Helista 5341
7544.

TEATED
Suveperioodil,
01.06 kuni 31.08,
on
Laekvere Vallavalitsus
avatud
E – N 8.00 – 16.30
R 8.00 – 15.00
Toimetulekutoetuse avalduste vastuvõtt juulikuus
toimub kuni 13. juulini,
mitte 20-nda kuupäevani.
Vallavalitsus läheb kollektiivpuhkusele 18. juulist,
enne seda makstakse toetused saajatele välja.
Augustis on avalduste vastuvõtt kuni 15-nda
kuupäevani.
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
5745 0313, 322 2376

Müüa II sordi (BC) SIBERI LEHISE puitmaterjale:
Siberi lehist ei pea immutama ega värvima. Oma omaduste poolest
kestab lehis naturaalselt 3x kauem, kui immutatud puitmaterjalid.
Kalibreeritud karkassimaterjal
SHP 45x95/120/145mm hinnaga 390eur/m3
Terrassilaud sileda pinnaga
SHP 28x120/145mm hinnaga 9,90eur/m2
(Terrasilaud AB sort 17eur/m2)
Saematerjal 25/32/38x100-200mm hinnaga 230eur/m3
Voodrilaud UYL 7eur/m2
Aialipid, tuulekastilauad jms kõik ettetellimisel saadaval!
Kontakt: +37259192469
myyk@wellmax.ee
www.wellmax.ee

Juulikuus on vallavalitsus kümnel tööpäeval suletud.
18.-31. juulini on Laekvere vallavalitsus kollektiivpuhkusel.
Kahe nädala kestel vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.
Sünni või surma vormistamiseks saab pöörduda naaberomavalitsuste
või Lääne-Viru Maavalitsuse poole (tel 325 8001).
Väga kiire ja erakorralise informatsiooni saamiseks või edastamiseks
saab helistada vallavanem Aarne Laasi telefonile 524 6009.
Vallavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast ja soovib kõigile kaunist suveaega!

Veevedu, kastmine!
BARUTO paakauto, 10 tonni.
Hind kokkuleppel!
Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts.

Mart Pruul
5596 4614

INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@mail.ee

11.05

Rahkla

11.08

Rohu

11.13

Rahkla

11.17

Laekvere

12.40

Laekvere

12.44

Rahkla

12.49

Rohu

13.00

Laekvere

60 Herbert Reest
Ille Mustassaar
Sirje Altnurm
65 Reet Siim
Aune-Liis Eljas
80 Ants Laimets
82 Helvi Höövelsoo
83 Heino Altvälja
86 Linda Laur
89 Valve Põldmaa
90 Lembit Uibo

5. juuni
17. juuni
17. juuni
6. juuni
24. juuni
11. juuni
29. juuni
14. juuni
2. juuni
14. juuni
5. juuni

Laekvere
Laekvere
Paasvere
Rahkla
Laekvere
Laekvere
Muuga
Muuga
Moora
Sirevere
Moora

60 Ain Nurmela
65 Maia Lippasaar
Rein Pärs
Anne Pajuste
Eha Altnurm
75 Toivo Leon
80 Leida Leon
81 Silvia Värraval
Toini Luiv
82 Boris Uibo
83 Harri Leon
88 Rudolf Keel
92 Miralda Paeste
Juta Tars
95 Elsa Laur

22. juuli
4. juuli
4. juuli
10. juuli
28. juuli
13. juuli
3. juuli
3. juuli
13. juuli
10. juuli
9. juuli
22. juuli
24. juuli
27. juuli
11. juuli

Rahkla
Laekvere
Muuga
Laekvere
Muuga
Kaasiksaare
Venevere
Muuga
Rahkla
Sirevere
Venevere
Muuga
Paasvere
Rahkla
Laekvere

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

MÄLESTAME
Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.
Väino Küngas
Kalju Külavee
Mart Välba
Eljada Aava

25.12.1955 – 18.04.2016
06.11.1931 – 18.05.2016
15.04.1944 – 21.06.2016
12.11.1928 – 25.06.2016

Paasvere
Laekvere
Moora
Laekvere

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma!
MARTA-KETLI TIKKERBER, sündis 2. juuni, Rahkla
ema Maret Saarm, isa Kerli Tikkerber

Peatused
Laekvere

JUUNI

JUULI

Suvine Rohu-Rahkla liin igal REEDEL
alates 10.06 kuni 26.08

11.00

Ja olgugi et aeg see lendab,
ta ära midagi ei vii.
Need aarded, mis on Sinus endas,
need olid ja on alati!

TREVOR TARKUSEP, sündis 3. juuni, Padu
ema Ly Mitt, isa Tauri Tarkusep

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.

Ehitusliiva müük, täiteliiva
ja kruusa müük
tööpäeviti 8.00-17.00.

Toodangut on võimalik osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com
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/

KAISA AROLD, sündis 4. juuni, Venevere
ema Marju Arold, isa Jarko Arold
ALINA ŠMIK, sündis 6. juuni, Laekvere
ema Ljudmilla Šmik, isa Aleksei Šmik

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
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15,
pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

