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TASUTA

TOIMETAJA VEERG
On kõige pikemate päevade ja
öödega kuu. On juuni ja kohe jaanipäev. Ees
ootab pikk nädalalõpp jaanituledel käimisega
ja puhkepäevadega. Lahe...
Juuni on olnud aga Laekvere valla
sisemuses käib praegu kiire lõhkumine. Kõik
tuleb ju uus. Kui kiirelt aga uued ja ilusad
ennustada.
Suvi tõotab ilmajaama andmetel
kuum tulla, niiet otsige, armsad vallaelanikud, üles Venevere küla kaunid rannad.
Kauksi või Võsule minekuks peab ju nagunii
rohkem aega ja bensiini varuma. Ja teadagi,
et aeg on raha ja bensiin kallis...
Ilmselt on ka vallavalitsusse suve
jooksul uus inimene tööle tulnud. Kõigil, kel
veidigi sotsiaalvaldkonnaga tegemist tuleb,
näeb uut nägu kõige ennem.
Olgem seniks asjalikud ja tugevad,
Kaunist suve kõigile!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
27. mai istungil:
(asukoht Vassivere põik 4-14, Laekvere alevik), kasutamise leping
kokkuleppeliselt alates 01.06.2010.
2. Ravimite ja abivahendite kompenelanikule.
2010 kogusummas 44 550 krooni 29le isikutele.
kinnistu.
hankemenetlusega riigihanke “Laek-

Leping sõlmitud
Neljapäeval, 3. juunil sõlmis Laekvere Vallavalitsus töövõtulepingu
OÜ-ga Elinord Ehitus Laekvere
Lasteaed-päevakeskuse renoveerimiseks.
Töö maksumus nõuetekohase
töö teostamise eest on 8 268 698

vere aleviku veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise

krooni.
Lasteaed-päevakeskuse renoveeTöövõtja kohustub lõpetama tööd
hiljemalt 15. märtsiks 2011.

jätkata arutelu järgmistel istungitel,
edastada eelnõu volikogu komisjonidele.

tähtaegselt esitatud pakkumused:
2. Vealeidja OÜ;
3. OÜ EL Konsult.

vere lasteaed-perekeskuse rekonstrueerimisest.
10. juuni istungil:

pakkumus, kuna pakkumus ei vasta
2.4 toodud nõuetele.
laima hinnaga pakkumuse teinud AS
425 000 krooni ilma käibemaksuta.
koostatud volikogu määruse eelnõu
„Aukodaniku statuut“ I lugemine,

asuvasse Eakate Kodusse Villa Alfred
alates 28. maist 2010.
2. Ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks sai toetust kaks valla
elanikku.
3. Laekvere Vallavolikogu 30. oktoobri
2007 määrus nr 34 ”Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
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muutmiseks volikogule.
mannile salvkaevu puhastamiseks ja
veesüsteemi rajamiseks asukohaga
esindus ja vastuvõtukulude täienSarapiku-Eest maaüksusele Rahkla
duseks 7620 krooni, mis kulub raama- külas.
kihelkond ostmiseks. Spordiürituste
mis läheb Kelly Nevolihhini, Kille Nevolihhini ja Väino Kondoja osalemise
-

asuvate kinnistute sihtotstarbed
järgmiselt: Pärnamäe kinnistu 50%
maatulundusmaaks ja 50% mäetööstusmaaks; Pärna kinnistu 80% maatulundusmaaks ja 20% mäetööstusvolikogule.

500 krooni, mis läheb XXXI VabadusPoistekoori laulja Arno Larionov´i

külas asuva 8 310 m² suuruse Triibu
katastriüksuse kasutusvaldusesse
andmisega vastavalt katastriüksuse
plaanile Osaühingule Rahkla Farm.

Jaotusvõrk OÜ kasuks. Vastav otsuse
poolt Laekvere vallas Alekvere külas
Liivaku maaüksusele rajatud puurkaeeelarvega summas 44 064,40 krooni.
sonile puurkaevu rajamiseks Pakkase
maaüksusele Sirevere külas ja Mihkel
Olvile puurkaevu ja veesüsteemi
rajamiseks Marguse maaüksusele
Arukse külas.
ingimused ELA 006 I ehitusjärjesidekaabli projekteerimiseks Laekvere vallas.
14. Aleviku- ja külavanema statuut

801 m² suuruse Külaotsa katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
et volitused Laekvere vallas plaani- ja vastavalt katastriüksuste plaanile
kaardimaterjali alusel katastriüksust
hoonete omanikule Lehte Kägule.
õppe-ja kasvatustegevusest ning
moodustama saab valla maakorraldamajanduslikust olukorrast 2009/2010
ja Irina Kuhlbach.
Ussiku katastriüksus Rahkla külas
õppeaastal.

gvõistkond osalenud juba 5 aastat ja
igal aastal on poisid väga tublid olnud. risse Kaido Aasumets
Kooliaasta on möödunud rahulikult,
Tänavu saavutasid 9.klassi poisid
ilma suuremate pahandusteta. Suvel
Muuga Põhikoolis õppis sel õppeaas- Reino Altpere, Reemet Kampus ja
ootame külastajaid mõisamängu
tal 63 õpilast, nendest oli 32 poisid
*
Bioloogiaolümpiaadil saavu- päevadele. Juulis algab katlamaja
ja 31 tüdrukud. Aastahinnete alusel
tas 3. koha Karel Kaja ja 6. koha Triinu ümberehitus, mille tulemusel kaob
lõpetas klassi kiituskirjaga 7 õpilast,
Tarto
elektriküte ja minnakse üle tahkele
hinnetega „4” ja „5” lõpetasid klassi
Sõmeru luulevõistlusel
28 õpilast, seega õppeedukuse kvali- *
teet on 56%. Õppenõukogu otsusega
*
Paeaasta joonistusvõistlustel Elu kauneim mõte ei peitu pinnapealses edasiliikumises, vaid uurija täiendavale õppetööle jäi 3 õpilast. olid tublid Kaisa Benga, Merili Kaja,
Robert Pikhof, Dagmar Aasumets,
mises, otsimises ja süvenemisrõõmus.
Kooli õppeedukus kooliaasta lõpus
(J: Michelet).
92%
Reemet Kampus
Muuga lapsed osalesid kogu aasta
*
Emakeele olümpiaadil saavu- põhjust kooliaasta kordaläinuks
vältel erinevatel võistlustel ja
tas Triinu Tarto 11. koha
lugeda.
konkurssidel. Eriliselt tooks esile
*
Loodusajakirjade viktoriinil
järgmised
Sagadis saavutasid 4. koha Gerli
Soovin kõigile Muuga kooli õpilastele,
*
1. klassi viis poissi osalesid
Kautlenbach, Tristan Veskilt ja Grete nende vanematele, õpetajatele ja
väga tublilt erinevatel joonistusSepajõe
töötajatele kosutavat suvepuhkust ja
võistlustel.
Läbi aasta osalesid viktoriinis meeldivaid mälestusi suvest, et sügi*
Algklasside loodusloopäeval *
sel uue jõu ja innuga alustada järjeRakveres saavutasid 4. koha meie
6.-9.klass, tublimad ( Kaisa Benga,
kordset aastaringi.
tublid poisid HannoVahula, Egert
Ragnar Üidik, Ave Reitel, Keity SepaVeskilt, Alex Aasumets ja Marten
jõe) on kutsutud Karula loodusparki
Agnes Maasild
Lausvee.
laagrisse 15.-17. juunil
Muuga Põhikooli direktor
*
Maakonna viktoriinil
*
Maakonna esindusega koos
„Roheline maakond” on meie kooli

Muuga kooli veerg
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Laekvere kooli veerg
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matu on mõnede inimeste käitumine,
kes pimesi valab oma märgava viha
koolimaja uste pihta, ilumeele õitsvatesse lilledesse või jõu ja ilunumbrid
raudväravatesse ning aknaklaasidesse.
Teisel poolaastal otsustasime pöörata
oluliselt suuremat tähelepanu õpilastele, kellele meeldib õppida ja koolis
käia. Loodan, et ka sellest oli kasu,
sest peaaegu pooled õpilastest lõpetasid klassi neljade-viitega. Kiitusega
lõpetasid klassi Relika Anier, Marian

Järjekordne õppeaasta on lõppenud.
Koolimajja on jäänud mõned õpilased, kes jäetud pikendatud õppetööle
ja loomulikult 9.klassi 6 lõpetajat, kes
ragistavad oma päid lõpueksamitel.
Kui eelmise kevade lõppedes oli
meid 100, siis aasta hiljem ainult 89.
Esimeses klassis alustas oma õpinguid
6 õpilast. Kevadised lõpetajad leidsid
edukalt kõik endale uue õppeasutuse.
Sügisel ootame esimesse klassi 9
Loorits, Merit Männiste, Kaur Peenõpilast.
salu, Kelli Rihm, Laura Karu, Merilin
Tänase seisuga ei lõpetanud klassi
Kruusma, Elisabeth Teidla, Laura
käimine ja ääretult nõrk soov midagi
teha. Kaks neist arvatakse koolist
välja seoses 17 aastaseks saamisega.
piisavalt olümpiaadidel ja muudel
Nende haridus piirdub seitsme ja
mõõduvõtmistel, siis sellel õppeaastal
kaheksa klassiga. Ääretult kurvaks
teeb mõnede õpilaste terroriseeriv ja osalesime enamustel neist. Väidevastuvõetamatu käitumine kaasõpiOli ka neid kordi, mil meie õpilased
laste suhtes, koolist puudumine ja
võitsid, olid kolme seas, või hoopis
muud probleemid, millega pidevalt
kaugelt paremad, kui suurte koolide
tegeleb hulk inimesi: politsei, valla
esindajad. Tublid olite.
sotsiaaltöötaja, klassijuhataja, kool,
Uude õppeaastasse vaadata on
kainestusmaja jt. Häirivalt arusaa-

Simuna Laekvere
6. juunil juba kaheksandat korda
toimunud jooksul osales 96 jooksjat ja
8 käijat. Laekvere vallast oli jooksust
osavõtjaid 17 ja kõndijaid 6.
kes kahjuks ei ole meie valla elanik.
Kuid kiireim Laekvere valla jooksja oli
Moora küla tütarlaps Kelly Nevolihhin,
kes läbis vahemaa Simunast Laekverre
ajaga 41.47. Meestest oli kiireim
Laekvere noormees Tõnis Klaasmägi,
lõpetades jooksu ajaga 44.50.
Padu küla, kust oli jooksmas lausa
6 inimest. Samas tuleb kiita Muuga
Spordihoone inimesi, kes 100% oli
üritusega seotud – Heli, Hille, Maarika
kõndijate seas ning Vaimar kohtuniku
Maarika ja Heli viimases lõpusirges
rollis.

tunne ebaselge. Õpilaste arv langeb.
vii kuhugi. Oleme ju selleks, et anda
õpilastele maksimaalselt head haridust, kasvatada täisväärtuslikke maailmakodanikke ja aidata leida neile
koht ühiskonnas. Oleme suutnud
täita kõik vajaminevad õpetajakohad
suurenenud vajaduse teket. Püüame
Tänan kõiki, kellele kool on oluline.
Oktoobri alguses on meie koolil suur
sünnipäev- 90 aastat Laekvere kooli.
Lootus rõõmsamasse ja värvilisemasse tulevikku peab olema kõikide
sooviks. Sealjuures ei tohi unustada
seda, et selleks tuleb ka ise midagi
päikeselist suve ja taaskohtumiseni
esimesel septembril 2010.
Ilusat ja turvalist suve
Laekvere Põhikooli nimel
Arne Labe
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Et tervisesport on au ja uhkus, kuid
jooksmine päris raske füüsiline koormus,
siis loetlen kõik meie vallast pärit osavõtjad siinkohal ära.
Jooksmas käisid: Kelly Nevolihhin, Tõnis
Klaasmägi, Margo Klaasmägi, Urmo
Jürgenson, Pille-Riin Jürgenson, KaieRiin Jürgenson, Kristo Üidik, Jarmo Sepp,
Andra Leetberg, Kevin Uus, Carolin Kivilo
Pealtvaatajate tänud jooksjatele, kes
toreda elamuse osaliseks said. Kohtunikele tänud jooksjate poolt, kes üritust
korraldada aitasid ja läbi viisid.
Kaunist jooksusuve!
Tiiu Nitsar

LÕPETAMISED LÕPETAMISED LÕPETAMISED

Muuga Põhikooli lõpetasid 18. juunil 2010
1. Aasumets, Kaido
2. Altpere, Reino
3. Benga, Kirsika
4. Kaldma, Helen
5. Kampus, Reemet
6. Leichter, Ingrid
7. Lepa, Robert
8. Meltsas, Rain
9. Mirt, Maris

10. Rannala, Mihkel
11. Raudmäe, Kristjan
12. Reimann, Gea
13. Reitel, Ave
14. Siling – Siland, Marina
15. Tikkerber, Triin
16. Veskilt, Silver
Klassijuhatajaks oli Nella Lumiste
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Laekvere Põhikooli 89. lennu lõpetasid 18. juunil 2010 Thea Alliksoo; Herdo Kala; Kelly Kivirand;
Kadi Laarmaa; Triin Lepp ja Kille Nevolihhin.. Klassijuhatajaks oli Ann Jaanimägi.

Laekvere Lasteaia lõpetas XXX lend lapsi, kes sügisel alustavad kooliteed
Aasumets Agne
Alliksoo Kert
Aru Edmond
Jakobson Keirin
Kuhlbach Maris
Koulen Evelia-Rosalie
Lepa Karl Martin
Maas Kristi
Markus Erki
Pikhof Kaupo
Pikhof Karol
Pikhoff Rainer
Pudel Sirli
Proover Mia
Ramul Merily
Schneider Siim

Perearst - esimene
abistaja tervisehädades
Terviseprobleemide tekkides on
kindlustatu esimeseks nõuandjaks
perearst või -õde. Seetõttu on suve
hakul hea meelde tuletada aasta algul
muutunud perearsti ja -õe töökorraldus. Oma perearsti ja -õe poole võib
iga inimene alati pöörduda kõigis
tervisega seotud küsimustes nõu ja
abi saamiseks. Perearsti vastuvõtuaeg
toimub tööpäeviti vahemikus 8-18
vähemalt 20 tundi nädalas – 5
tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi
päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal
- kuni kella 18.00. Pereõe iseseisev
vastuvõtuaeg on vähemalt 15 tundi
nädalas. Peale vastuvõtuaega lisandub nii pereõele kui perearstile aeg
muudeks vajalikeks tegevusteks.
Perearsti tegevuskoht on avatud ja

patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8
tundi päevas.
Ägeda tervisehäirega patsiendile on
tagatud vastuvõtt pöördumise päeval,
teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul.
Patsient saab enda ja arsti koormust
planeerida ning kuna just suvisel perioodil tekib vajadus erinevate tervishoiuteenuse osutamisega mitteseotud
tõendite järele, siis on perearstil õigus
tõend patsiendile väljastada kuni 15
päeva jooksul. Perearsti tegevuskoha
lahti oleku ajal väljaspool vastuvõtuaega on perearstil võimalus nõustada
oma patsiente sidevahendite teel. Vajadu sel on abi tagatud ka teeninduspiirkonnas elavatele või seal ajutiselt viibivatele kindlustatud isikutele, kes ei
kuulu perearsti nimistusse. Olulise
teabe perearsti tegevuskoha lahtiolekuja vastuvõtuaegade kohta ning sidevahendite (telefon, e-posti aadress)

andmed saab patsient perearsti
tegevuskohas nähtavalt kohalt. Samas
teavitab perearst oma patsiente, kuhu
ja kelle poole saab pöörduda arstiabi
või meditsiinilise nõu saamiseks
väljaspool tema vastuvõtu aega. Kui
perearstil on olemas oma veebileht,
siis info on kättesaadav ka elektroonilisel teel arvutivõrgus. Et tagada
kontakti loomine iga isiku ja perearsti
vahel saab patsiente julgustada pöörduda oma perearsti poole.
Kuna põhiline puhkuste periood on
suvel, siis ka perearst korraldab oma
ajutise äraoleku ajal enda asendamise
teise arsti poolt.
Kindlasti saab perearsti nõu 24 tundi
ööpäevas ka üleriigiliselt telefonilt
1220 eesti ja vene keeles.
Tiivi Salvan
Jurist
EHK Viru osakond
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2009. aasta majanduslike huvidede deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Laekvere
Vallavolikogu ja Laekvere Vallavalitsuse liikmete poolt .
Deklaratsioonid avalikustatakse
vastavalt Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike
huvide deklaratsiooni vormile:
I. Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi.
Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
Asutus (tööandja).
Märkus:
isikud, kellel on palgaaste.

asutusest makstavad lisatasud.
II. Andmed vara kohta
Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse

osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandis
isiku osas selles): otstarve, asukoha
maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha
aadressi näitamata]
Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid (sõiduki liik, mark, väljalaske aasta).
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
(emitent, liik, kogus, nimiväärtus,
koguväärtus).
Pangaarved (pank, arve liik ja nende
arv).
III. Andmed varaliste kohustuste
kohta
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab

ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate
kohta
Muud regulaarsed tulud (palk
kompensatsioonid, sh nõukogudest
-

pensionid; töövõtust ning teadus- ja
õppetööst saadavad tasud;
autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuluga
on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja
dividendide kohta [Ei kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja
maksta: (võlausaldaja, võlajääk dekla- laste kohta [Ei kuulu avaldamisele]
reerimise ajal).
Deklaratsiooni järel sulgudes on
Muud varalised kohustused, mille
näidatud deklaratsiooni täitmise
suurus ületab deklareerimise ajal
kuupäev.

Vallavalitsuse liikmed kokku 3
Vaimar Abel (ka allasutuse juht)
Marko Proover
Terje Arold

isikud:
Vallavolikogu liikmed kokku 10
Enno Mandel (ka allasutuse töötaja)
Kaarel Šestakov (ka allasutuse juht)
Maarika Lausvee (ka allasutuse juht)
Rain Leichter
Helle Ojandu
Gustav Põldmaa
Kauni Soon
Esta Mustasaar
Marin Pärs
Eerik Lumiste
Vallavalitsuse ametnikud kokku 13
Marju Baikov
Raili Laanemets
Tiiu Nitsar
Helve Soon
Karin Tampere
Anu Alliksoo (lapsehoolduspuhkusel)
Andrus Läll (ka vallavalitsuse liige)
Irina Kuhlbach

Vallavalitsuse eelmise koosseisu liikmed kokku 1
Eve Kruusmaa
Valla asutuste juhid kokku 6
Agnes Maasild
Õilme Lainesaar
Terje Arro
Aive Hanninen
Sirje Raudmäe
Arne Labe
Elika Anier
Rein Talvis
Silvi Sirelpuu
Liina Lepp

2. Deklaratsioone laekus
33
3. Esitamata deklaratsioone ei ole.
4. Avalikustamisele kuuluvate MHD- de arv 33
5. Korruptsioonikahtlusi ei ole.
6. Avastatud korruptsioonijuhtumeid ei ole.
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1.
Enno Mandel 3.vallavolikogu liige. 4. Muuga PM OÜ, Muuga
Põhikool. 6. korteriomand ½ osa
Laekvere vald. 7. sõiduauto Mazda
323 (2001) / sõiduauto Citroen Berlingo (2007). 8. ei oma. 9. Swedbank
arvelduskonto / SEB arvelduskonto
ja kasutushoius. 10. ei ole. 11. ei ole.
(06.04.2010)
2.
Maarika Lausvee 3. vallavolikogu liige / Muuga Raamatukogu
juhataja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. elamumaa 1 kinnistu Laekvere
vald. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto ja krediidikonto. 10. ei
ole. 11. ei ole. ( 14.04.10)
3.
Helle Ojandu 3. vallavolikogu
liige. 4. Laekvere Vallavolikogu. 6.
maatulundusmaa Laekvere vald. 7.
sõiduauto Volkswagen Golf (2003). 8.
OÜ Laekvere Elekter osak. 9. Swedbank / SEB arvelduskonto. 10. ei ole.
11. ei ole. (23.04.10)
4.
Kauni Soon 3. vallavolikogu
liige. 4. Ida Prefektuur Rakvere Politseijaoskond. 6. elamumaa kinnistu
(abikaasade ühisomand) / maatulundusmaa kinnistu (abikaasade ühisomand) Laekvere vald. 7. sõiduauto
Peugeot 406 (2004) (abikaasade
ühisomand) / veoauto GAZ 53 (1988)
(abikaasade ühisomand) / sõiduauto
Ford Mondeo (2001) (abikaasade
ühisomand). 8. ei oma. 9. Swedbank
arvelduskonto ja krediidikonto. 10.
Swedbank 241 224 krooni. 11. ei ole.
(24.03.10)
5.
Esta Mustasaar. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere Vallavolikogu.
6. elamumaa kinnistu (abikaasade
ühisvara) / maatulundusmaa kinnistu
(abikaasade ühisvara) Laekvere vald.
7. sõiduauto Audi A4 (2004) / sõiduauto Audi 80 (1994) (abikaasade
ühisvara). 8. ei oma. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. ei oma. 11. Swedbank autoliising / maahüpoteek EV
kasuks. (28.04.10)
6.
Marin Pärs. 3. vallavolikogu
liige. 4. Laekvere Vallavolikogu. 6.
elamumaa kinnistu 1 / maatulundusmaa 8 kinnistut Laekvere vald.
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7. sõiduauto Toyota Corolla 2005.
8. Muuga PM OÜ osak 605 kogus
nimiväärtus 100 koguväärtus 60 500.krooni. 9. Swedbank arvelduskonto.
10. ei ole. 11. maa hüpoteek EV
kasuks 191 000 krooni. (28.04.10)
7.
Eerik Lumiste. 3. vallavolikogu liige. 4. Lääne-Viru Maavalitsus.
6. elamumaa kinnistu Laekvere vallas
/ korteriomand Rakvere linnas. 7.
sõiduauto VAZ 2108 (1987) / Peugeot
307 (2003). 8. O/Ü Maamõõdubüroo
Abel ja Lumiste 100% 40 000.- krooni.
9. Swedbank arvelduskonto ja laenukonto / SEB arvelduskonto. 10. Swedbank eluasemelaen 135 922.- krooni.
11. käsundusleping Maamõõdubüroo
Abel ja Lumiste, jääk 87 064.- krooni.
(30.04.10)
8.
Kaarel Šestakov. 3. vallavolikogu liige / Venevere Seltsimaja
juhataja. 4. Laekvere Vallavolikogu /
Laekvere Vallavalitsus. 6. elamumaa
kinnistuid 1 / maatulundusmaa
kinnistuid 7 / põllumajanduslike
tootmishoonete maa kinnistuid 1
Laekvere vald. 7. sõiduauto Volkswagen Caddy (1998) / sõiduauto Daihatsu Charada (1985). 8. OÜ Venevere
Farm 1 osak 8000.- krooni. 9. SEB
arvelduskonto. 10. puuduvad. 11.
hüpoteek EV kasuks 147 520.- krooni.
(30.04.10)
9.
Rain Leichter. 3. vallavolikogu
liige. 4. Laekvere Vallavolikogu. 6.
elamumaa kinnistuid 2 / maatulundusmaa 2 kinnistut Laekvere vald. 7.
sõiduauto Nissan Primera (1997) /
sõiduauto Mercedes Benz Vito (1997)
/ sõiduauto Toyota Dyna (1979). 8. ei
ole. 9. Swedbank arvelduskonto / SEB
arvelduskonto. 10. AS Nordea
Finance Estonia 76185.17 krooni /
SEB 170 000.- krooni ja 140 000.krooni. 11.ei ole. (30.04.10)
10.
Gustav Põldmaa. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere Vallavolikogu.
6. maatulundusmaa 15 kinnistut
Laekvere vallas / maatulundusmaa
2 kinnistut Väike-Maarja vallas /
tootmismaa 2 kinnistut Väike-Maarja
vallas. 7. ei oma. 8. OÜ K&G Saarelt
1 osa 145 000.- krooni. 9. Swedbank

arvelduskonto / SEB arvelduskonto. 10. puuduvad. 11. puuduvad.
(30.04.10)
11.
Vaimar Abel. 3. vallavalitsuse
liige / Muuga Spordihoone juhataja.
4. Laekvere Vallavalitsus. 6. korteriomand Harjumaa. 7. sõiduauto Opel
Astra (1999). 8. ei oma. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
(13.04.10)
12.
Terje Arro. 3. vallavalitsuse
liige. 4
6. elamumaa
1 kinnistu (abikaasade ühisvara)
Laekvere vald. 7. sõiduauto VAZ 2109
(2001) (abikaasade ühisvara). 8. ei
oma. 9. SEB arvelduskonto. 10. ei ole.
11. autoliising. (13.04.10)
13.
Marko Proover. 3. vallavalitsuse liige. 4. OÜ Viru Haab.
6. elamu- ja metsamaa Laekvere
vald. 7. puuduvad. 8. puuduvad. 9.
Swedbank arvelduskonto / Sampopank arvelduskonto. 10. Swedbank
52 474.87 EUR. 11. puuduvad.
(29.04.10)
14.
Agnes Maasild. 3. Muuga
põhikooli direktor. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. korteriomand Laekvere
vald 7. ei oma. 8. ei oma. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole. 11.
õppelaenu käendus. (12.04.10)
15.
Õilme Lainesaar. 3. Laekvere
Rahva Maja juhataja. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. korteriomand Laekvere vald. 7. ei oma. 8. ei oma. 9. SEB
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
(15.04.10)
16.
Terje Arro. 3. Laekvere
Lasteaia juhataja. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. korter Rakvere linnas. 7.
sõiduauto Hyundai (2008). 8. ei ole.
9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei
ole. 11. ei ole. (21.04.10)
17.
Sirje Raudmäe. 3. Venevere
Raamatukogu juhataja. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. Elamumaa kinnistu
(abikaasade ühisvara) Laekvere vald.
7. sõiduauto Audi 100 (1985) (abikaasade ühisvara). 8. ei ole. 9. SEB
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
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(22.04.10)
18.
Arne Labe. 3. Laekvere
Põhikooli direktor. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. elamumaa 1 kinnistu Avinurme vald. 7. sõiduauto
ZAZ 968 M (1989) / Audi A6 (2001)
/ Traktor T25 (1976). 8. ei oma.
9. SEB arvelduskonto. 10. SEB
eluasemelaen+õppelaen+soovilaen
87032 krooni. 11. ei ole. (28.04.10)
19.
Aive Hanninen. 3. Laekvere Raamatukogu juhataja.
4.
Laekvere Vallavalitsus. 6. elamumaa 1
kinnistu (ühisomand) Laekvere vald.
7. ei oma.
8. ei oma. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei oma. 11.
ei oma. (30.04.10)
20.
Helve Soon. 3. vanemraamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. elamumaa kinnistu (abikaasade
ühisomand) / maatulundusmaa
kinnistu (abikaasade ühisomand)
Laekvere vald. 7. sõiduauto Peugeot
406 (2004) (abikaasade ühisomand)
/ veoauto GAZ 53 (1988) (abikaasade ühisomand) / sõiduauto Ford
Mondeo (2001) (abikaasade ühisomand). 8. ei oma. 9. Swedpank
arvelduskonto. 10. Swedpank 241
224 krooni. 11. ei ole. (26.03.10)
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Polo Classic (2001) / Citroen
Berlingo (2006). 8. ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto / SEB arvelduskonto.
10. ei ole. 11. maahüpoteek EV
kasuks. (08.04.10)
24.
Raili Laanemets. 3. raamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. korteriomand Laekvere vald. 7. ei
ole. 8. ei ole. 9. SEB arvelduskonto.
10. ei ole. 11. ei ole. (09.04.10)
Altpere. 3. pearaamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6
mandist. 7
sade ühisomandist. 8. Swedbank
pensionifond K3 osakud. 9. Swedbank arvelduskonto / Sampo pank
arvelduskonto. 10. Ei oma. 11. Maa
hüpoteek EV kasuks (abikaasaga
ühiskohustus). (16.04.10)
26.
Tiiu Nitsar. 3. infospetsialist. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. ei
ole. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
(19.04.10)

elamumaa (abikaasaga ühisvara).
7. sõiduauto Cherokee Jeep (1996) /
kaubik Ford Galaxy (1996) (abikaasaga ühisvara). 8. ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
(26.04.10)
30.
Liina Lepp. 3. järelevalveinspektor. 4. Rakke Vallavalitsus 0,25,
Laekvere Vallavalitsus 0,25, Tamsalu
Vallavalitsus 0,25, Väike-Maarja Vallavalitsus 0,25. 6. ei ole. 7. ei ole. 8. ei
ole. 9. Swedbank arvelduskonto.
10. Swedbank õppelaen 87 500
krooni. 11. ei ole. (27.04.10)
31.
Marju Baikov. 3. sotsiaalkonsultant. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. elamumaa 1 kinnistu Vinni vald
/ elamumaa 1 kinnistu Vihula vald.
7. sõiduauto Seat Ibiza (1997). 8. ei
ole. 9. SEB arvelduskonto. 10. ei ole.
11. SEB eluasemelaen 15 849 EUR.
(28.04.10)

32.
Anu Alliksoo. 3. vallasekretär
(lapsehoolduspuhkusel). 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. elamumaa 1
kinnistu Laekvere vald / metsamaa 1
27.
Andrus Läll. 3. majanduskinnistu (abikaasaga ühisomandis).
osakonna juhataja. 4. Laekvere Valla- 7. sõiduauto VAZ 21093 (1995) /
valitsus. 6. korteriomand ½ osa Vinni sõiduauto Audi A6 (2003) (abikaasavald / garaažiboks ½ osa Vinni vald /
ga ühisomandis). 8. ei ole. 9. SEB
maatulundusmaa 7 kinnistut.
arvelduskonto ja krediitkonto / Swed21.
Karin Tampere. 3. sekretär. 4. 7. sõiduauto Volkswagen Passat Vari- bank arvelduskonto / Sampo pank
Laekvere Vallavalitsus.
ant (1995) (abikaasaga ühisvara).
arvelduskonto. 10. SEB eluasemelaen
6. maatulundusmaa 3 kinnistut
8. ei ole. 9. SEB arvelduskonto /
302 305.- krooni ja õppelaen 85 000.(kaasomandis abikaasaga). 7. sõiduSwedbank arvelduskonto / Ergo kind- krooni. 11. metsahüpoteek EV kasuks
auto Audi A4 1996 (kaasomandis
lustus kogumispensioni konto.
/ sõiduauto liising SEB liising (kaasabikaasaga). 8. puuduvad. 9. Swed10. ei ole. 11. hüpoteegid EV kasuks
taotleja). (30.04.10)
bank arvelduskonto. 10. puuduvad.
234 000 krooni (abikaasade ühisvara).
11. puuduvad. (26.03.10)
(21.04.10)
33.
Eve Kruusmaa. 3. endine
vallavalitsuse liige. 4. Laekvere
22.
Silvi Sirelpuu. 3. valla28.
Rein Talvis. 3. kommuPõhikool. 6. Elamumaa 1 kinnistu
sekretär. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. naaltehnik. 4. Laekvere Vallavalitsus. Laekvere vald. 7. ei oma. 8. ei oma.
ei ole. 7. liisitud sõiduauto Citroen
6. elamumaa 1 kinnistu Laekvere vald 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei
C3 (2006). 8. ei ole. 9. Swedbank
/ maatulundusmaa 1 kinnistu Väikeole. 11. ei ole. (30.04.10)
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. autoliis- Maarja vald. 7. sõiduauto Toyota
ing Hansa Liising AS. (06.04.10)
Corolla (1999) 8. ei ole.
9. SEB arvelduskonto / Swedbank
Vallavanema ja vallavolikogu esimehe
23.
Irina Kuhlbach. 3. maakorarvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
MHD-d avaldatakse Riigi Teataja
raldaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
(21.04.10)
Lisas. Andmed esitas ja deklarat6. elamumaa 1 kinnistu Vinni vald
sioone hoiab Laekvere vallavolikogu
/ maatulundusmaa kinnistuid 6
29.
Elika Anier. 3. sotsiaalrevisjonikomisjon.
(abikaasaga ühisvara). 7. sõiduauto
hooldustöötaja. 4. Laekvere ValVolvo 440 (1992) / Volkswagen
lavalitsus.6. metsamaa 2 kinnistut /
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Jaanipäeval pidutse
ohutult!

LK 9

Tulekustutusvahendid võivad
Alkoholi tarvitanuna vette ära mine! paikneda avalikust lõkkest kuni
10 m kaugusel. Kui lõkke läheValva lapsi! Ole lapse kõrval isegi
duses on tuletõrjekraan, tuleb
siis, kui ta on vees ujumisrõnga
selle joatoruga varustatud voolik
Taas on kätte jõudmas pühad, mille või madratsiga. Peomeeleollu
enne lõkke tegemise alustamist
sattudes
ära
unusta,
et
seltskonnas
lahutamatu osa on tule tegemine.
lõkke suunas lahti kerida.Pärast
peab olema vähemalt üks niiöelda
Kordame üle ohutu ja turvalise
avaliku lõkke tegemist peab
kaine grupijuht, kes hoiab silma
jaanipäeva veetmise põhitõed.
objekti omanik või valdaja tagama
peal nii pidutsejatel kui lõkkeselle jälgimise vähemalt 2-4 tunni
platisl.
Lõkete tuleohutusnõuded
vältel. Esimese kahe tunni vältel
Lisainfot
saab
päästeala
Jaanituld tee tuulevaikse ilmaga
peab lõkke koht ja vajadusel ka
metsast vähemalt 30 meetri ja hoo- infotelefonilt 1524.
sellega piirnev ala olema pideva ja
netest 15 meetri kaugusel. Tee
Avalike lõkete tuleohutusnõuded sellele järgneva aja vältel periootulease mittepõlevale pinnasele,
eemaldada murukoorik ja piira plats Avaliku lõkke korraldaja peab seal dilise vaatluse all. Tulekahju puhkemisel avaliku lõkke kohas peab
tehtava lõkke tuleohutusnõuded
kividega. Too lõkke juurde vähejuhtunust viivitamatult teatama
malt kaks kuue kilogrammist tule- eelnevalt kooskõlastama kohaliku
häirekeskusele ning asuma lõkkekustutit või kaks 10- liitrist ämbrit päästeasutusega. Kohaliku pääskohal ja selle läheduses olevaid
teasutuse esindaja kontrollib enne
veega. Ära jäta lõket hetkekski
tulekustutusvahendeid kasutades
järelevalveta ja pidutsemise lõppe- kooskõlastamist üle planeeritava
tuld kustutama. Kohaliku päästeaavaliku
lõkke
tegemise
koha
ja
des kustuta tulease hoolikalt, et see
sutuse esindaja hindab avaliku
selle vastavuse tuleohutunõuetele.
pärast valveta jätmist edasi ei
lõkke tegemise kooskõlastamisel
lõõmaks. Söegrilli kasutades jälgi, Avaliku lõkke tegemisel on
et see asuks hoonest vähemalt viie tuleohutuse eest vastutavad objekti lõkke parameetritest lähtuvalt, kas
eeltoodud esmakustutusvahendite
meetri kaugusel. Ära grilli elamute omanik või valdaja.
minimaalse nõude täitmine on
Avalikku
lõket
võib
teha
väljaspool
rõdudel ja terrassidel- see on
tuleohutuse seisukohast piisav.
ehitist tuulevaikse ilmaga (tuule
keelatud! Lõkete tegemisel järgi
Vajadusel määrab täiendavad
kindlasti ka kohaliku omavalitsuse kiirusel kuni 1,5 m/sek), selleks
kohandatud mittepõleval alusel või meetmed tuleohutuse tagamiseks.
õigusakte, näiteks on mõnedes
Avaliku lõkke tegemisel tuleb
kuivanud taimestikust puhastatud
linnades ja tiheasustustes lõkete
lisaks eelnevalt toodud nõuetele
mineraalpinnasel
lõkke
üle
järeletegemine täiesti keelatud.
järgida kohaliku omavalitsuse
valvet teostava isiku juuresolekul.
Jaaniõhtu veetmine looduses
kehtestatud eeskirju ning metsa ja
Loodusesse minnes tee võimalikult Avaliku lõkke tegemise koht peab
muu taimestikuga kaetud alade
paiknema mis tahes ehitisest ja
täpselt selgeks oma asukoht, sest
kohta kehtestatud tuleohutusnõupõlevmaterjali hoiukohast väheabi kohalesaabumise kiirus sõltub
deid. Meeldetuletuseks - tuleohumalt
50
m
kaugusel.
suuresti häirekeskusele antud teetusnõudeid peavad järgima ka
juhistest. Võtta kaasa mobiiltelefon, Avaliku lõkke tegemise kohas
jaanipeo platsil olevad müügi- ja
tuleb lõkke ümbrus kuni kolme
millega saad vajadusel abiteate
söögivalmistamise kioskid. Näimeetri raadiuses puhastada põlevedastada telefonile 112.
jäätmetest ja eemaldada sellelt alalt teks tuleb varustada müügipunktid,
Looduses grillimisel järgi samu
kus valmistatakse toitu tulekustuohutusnõudeid, mida lõkke tegemi- põlevmaterjal või -ese. Ühtlasi
tusvaibaga või rasva kustutamituleb rakendada meetmeid
sel. Lõkke tegemiseks kasuta
seks mõeldud tulekustutiga.
selleks ettevalmistatud kohta, näi- vältimaks sädemete sattumist
Kutsume inimesi üles mõistlikule
ümbruses paiknevatele hoonetele
teks RMK lõkkeplatsi.
käitumisele ja soovima kõigile
ja põlevmaterjalidele.
Veekogu ääres pidutsedes mine
turvalisi pühi!
Avaliku
lõkke
tegemise
kohas
peab
ujuma vaid siis, kui vee temperaolema vähemalt kaks 6 kg laenguga
tuur on vähemalt 19° C. Vali ujuKarmen Eiser
kantavat tulekustutit. Tulekustutid
miseks nii sügav vesi, et seistes
ulatuksid jalad põhja ja vette mine, võib asendada veeämbritega, milles Ida-Eesti päästekeskuse
tuleohutusbüroo vaneminspektor
kokku on vähemalt 40 liitrit vett.
ära hüppa!
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Hambaraviteenuse
Kellele ja kui palju makstakse
hambaravihüvitist?
Haigekassa maksab hambaraviteenuse hüvitist vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele või vähemalt
63-aastastele inimestele kuni 300
krooni aastas.
Rasedad, alla 1-aastase lapse
emad või suurenenud hambaravi
vajadusega inimesed saavad
hüvitist kuni 450 krooni aastas.
Isikutel, kes taotlevad hüvitist,
peab olema hambaarstil käimise
päeval kehtiv ravikindlustus.
Hüvitist makstakse selle kalendriaasta eest, mil käidi hambaarstil.
Näiteks olite hambaarsti vastuvõtul 2009 aastal, siis arvestatakse hüvitist 2009 aasta eest.
Kui esitate hiljem veel 2009
aasta kviitungi ja olete eelnevalt
hüvitise kogusumma (300 või
450 krooni) kätte saanud, siis
teist korda 2009 aasta eest hüvitist ei maksta.
Kasutamata hambaraviteenuse
hüvitis ei kandu järgmisesse
aastasse.
Kes on suurenenud hambaravi
vajadusega inimesed?
Vajadus võib olla tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste tagajärjel: pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
huule-ja suulaelõhe ning teiste
anomaaliate kirurgiline ravi; näo
koljuluude traumade kirurgiline
ravi; protseduur (endoskoopia,
anesteesia ja muu), mille käigus
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on tekkinud trauma; kudede ja
elundite siirdamise või
siirdamiseks ettevalmistamine;
pea-kaela piirkonna ulatuslike
haiglaravi.
Mida teha, et saada hüvitist?
Haigekassale tuleb esitada
avaldus ja hambaarstilt saadud
originaalkviitung.
Rasedad ja suurenenud hambaravi vajadusega inimesed peavad
lisaks esitama ka arstitõendi. Alla
1-aastase lapse emad ei pea lisadokumente esitama, vaid märgivad avaldusele lapse isikukoodi
ja nime.
Hüvitist saab taotleda ka tagasiulatuvalt. Kui hambaarsti juures
käimisest ei ole möödunud
rohkem kui 3 aastat, saab ka
need kviitungid koos avaldusega
haigekassale esitada. Kui hambaravikviitung on kadunud, võib
arst väljastada selle duplikaadi.
Avalduse blanketi saab haigekassa klienditeenindusbüroodest,
Eesti Posti kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt
www.haigekassa.ee.
Millal raha kätte saab?
Hambaravihüvitise saab kätte
25. juuliks või 25. jaanuariks,
olenevalt avalduse jõudmisest
haigekassasse.
Täiendavat infot ning saab
www.haigekassa.ee ja haigekassa infotelefonil 16363 E–R
8.30–16.30
Malle Viiksaar
Eesti Haigekassa Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja

Hambaproteeside
Kellele ja kui palju makstakse hambaproteeside hüvitist?
Hambaproteeside hüvitist makstakse töövõimetuspensionäridele,
vanaduspensionäridele ja vähemalt
63-aastastele inimestele, kellel on
teenuse osutamise ajal kehtiv ravikindlustus.
Kolme aasta jooksul on võimalik
hüvitist saada kuni 4000 krooni.
Hüvitist saab taotleda ka osade
kaupa. Kui kogu hüvitise limiiti
(4000 krooni) selle aja jooksul ära ei
kasutata, siis jääk ei lisandu järgmise kolme aasta hüvitisele.
Mida peab hüvitise saamiseks
tegema?
Hüvitise saamiseks on kaks võimalust:
a) Esitada avaldus proteeside tegijale, kes võib võtta arvest kuni 4000
krooni maha.
b) Kui proteeside tegija kaudu pole
võimalik hüvitist taotleda, saab
esitada avalduse koos arstilt saadud
originaalkviitungiga haigekassale.
Avalduse blanketi saab haigekassa
klienditeenindusbüroodest, Eesti
Posti kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.
Hambaproteeside hüvitist saab
taotleda tagasiulatuvalt 3 aasta
jooksul.
Millal raha kätte saab?
Kasutades hüvitise taotlemist otse
haigekassalt, saab raha kätte 90
päeva jooksul alates dokumentide
jõudmisest haigekassasse.
Täiendavat infot saab www.haigekassa.ee ja haigekassa infotelefonil
16363 E–R 8.30–16.30
Malle Viiksaar
EHK Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja
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Jaanituli Muuga pargis 22. juunil
Kell 20 tantsuks ansambel Sirili Väike-Maarjast
rahvalikud võistlused ja sportlikud mängud
väikesed etteasted

Jaanituli Venevere pargis 22. juunil
Kell 17 võrkpallilahing
Kell 19 mängitakse viimast korda Veneveres
näiteringi poolt „Kalevipoega“
Kell 20:30 võistlused lastele
Õhtut juhib ja võistlusi viib läbi Aivar
Kell 21 kutsub tantsule ansambel Naabri Valve
Lõbusad võistlused täiskasvanutele
Tõsine võistlus tuleb köieveos.

Peo toetuseks müügil pilet 25 krooni

22. juunil Laekvere pargis JAANIÕHTU
kell 19 mängud ja võistlused lastele batuut
kell 21 pargi tantsutund isetegevuslastelt
kell 22 jaanitule toomine ja süütamine
tantsumuusikat teeb ansambel TEINE MEES
õhtut juhib IVAR VINKMANN
tantsu vaheajal võistlused ja mängud täiskas vanutele

Jaanituli Paasvere pargis 23. juunil kell 20
Paasvere pargis jaanituli 23. juunil kell 19
Külalisesineja Katrin Karisma kell 20
Sportmängud lastele ja täiskasvanutele
Kauplusauto
Tantsuks mängivad Mare ja Vallo Taar

Ilusat jaaniõhtut kõigile!
OÜ Laglepesa

Laekvere Kesk 7;
Avatud: E-R 11.00 - 14.30.
Alates juulist avatud ka nädalavahetustel.
Kontakt: 5263638 Jaana; 5263884 Karoliine
laglesoogitare@gmail.com

LK 12
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Teated!

Armsad vallaelanikud!

Laekvere raamatukogu
avatud ainult igal teisipäeval ja reedel 9 – 16.
*
*
*
*
Laekvere Aune-Liis Eljase Apteek on 12. juuli – 23. juuli
suletud. Juhataja on puhkusel.
*
*
*
*
*
Perearst Sirje Puhasmägi on puhkusel 30. august kuni
12 septembrini. Asendusarst Tõnis Nurk
*
*
*
*
*
*
Hambaarst Maire Kruusamägi on puhkusel 1. - 18. juulini
*
*
*
Laekvere Rahvamaja

*

*

*

meie vallas.
sil: laekvere@laekvere.ee kuni 05. juulini 2010. Ootame teie
kõnesid ja teateid! Ärge olge tagasihoidlikud, leidkem tunnustust vajavaid kodusid!

*

AIP ja noortetuba samal ajal suletud.
-------------------------------------------------------------------------

Puhkused vallamajas

Vallavanem Aarne Laas

Meie koduaiad muutuvad iga päevaga aina õiterikkamaks
ja kaunimaks. Et seda vaeva ja ka hoolt teie aia üle veidike
tunnustada, tahab vallavalitsuse heakorrakomisjon jällegi kaunimaid koduaedu vaatama tulla ja neid autasustada. Selleks

21. juuni – 02. juuli
12. juuli – 25. juuli
09. august – 29. august

Majandusosakonnajuhataja Andrus Läll
05. juuli – 31. juuli

Kalmistupühal, 23. juunil
sõidab buss Simuna surnuaeda:
9:20 Kaasiksaare
9:25
Venevere
9:30
Paasvere
9:35
Muuga
9:45
Rahkla
9:50
Laekvere
9:55
Moora
10:00
Padu
10:05
Sirevere
Tagasisõiduaeg Simuna
surnuaia juurest pärast
jumalateenistuse lõppu

Vallasekretär Silvi Sirelpuu

05. juuli – 25. juuli
23. august – 31. august

Sekretär Karin Tampere

12. juuli – 30. juuli
11. august – 19. august

Ei keelata saa aastate lendu,
ikka tervist ja jõudu
ning nooruslikku indu!

28. juuni – 04. juuli
12. juuli – 25. juuli
02. august – 15. august

70
75
80
84
83
65
81
70
70
80
83
75
80
90
65
60
75
60
86
86

Vanemraamatupidaja Helve Soon
12. juuli – 25. juuli
16. august – 29. august
Raamatupidaja Raili Laanemets 12. juuli – 31. juuli
16. august – 29. august
Maakorraldaja Irina Kuhlbach 05. juuli . 25. juuli
Kommunaaltehnik Rein Talvis 01. juuli – 09. juuli
Infospetsialist Tiiu Nitsar

28. juuni – 06. august

Järelevalveinspektor Liina Lepp 12. juuli – 25. juuli

Eha Kalajas
Paulina Lääne
Linda Laur
Lembit Uibo
Valve Põldmaa
Heino Jää
Leida Kask
Õie Reinholdy
Kalju Valgepea
Valma Kivi
Milje Linkholm
Silvia Värraval
Aleksandra Sokka
Helga Reimann
Silvi Kirsipuu
Ants Vahula
Toini Luiv
Laine Kärk
Miralda Paeste
Juta Tars

Suvine Laekvere - Rahkla –
Rohu - Laekvere liin toimub
igal REEDEL 11. juunist

11:00 Laekvere
11:05 Rahkla
11:08 Rohu
11:13 Väljaotsa
11:16 Rahkla
11:20 Laekvere
Laekverest tagasi samale
ringile väljub buss kell 12:40

01.06.1940
01.06.1935
02.06.1930
05.06.1926
14.06.1927
17.06.1945
20.06.1929
20.06.1940
26.06.1940
26.06.1930
28.06.1927
03.07.1935
07.07.1930
09.07.1920
12.07.1945
12.07.1950
13.07.1935
16.07.1950
24.07.1924
27.07.1924

Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Laekvere alevikus Salutaguse tee 3.
Küsi infot telefonil
5336 4310

Paasvere
Moora
Moora
Moora
Sirevere
Muuga
Laekvere
Laekvere
Venevere
Rahkla
Laekvere
Muuga
Moora
Paasvere
Padu
Paasvere
Rahkla
Laekvere
Paasvere
Rahkla

Müüa 3-toaline
keskküttega korter
Laekvere alevikus.
Tel. 5228809

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email
laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd,

