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TASUTA

Toimetaja veerg
Kaunis maikuu on õitsema pannud toomingad ja kirsid, tulbid
ja piibelehed. Metsas kukub kägu ja laksutab ööbik. Puhkuste
armsad vallaelanikud, suvist soojust ja tärkavaid taimi. Olen kindel, et paljud meist on jälle otsustanud peenramaad suurendada
, et ise söögikõrvast kasvatada. Tagasi on ajad, kus poest on kallis
osta ja koduaia kraam parim.
Hindan üle kõige selliseid inimesi, kellel kohe läheb iga väiksemgi
seeme idanema. Tunnustan neid sealjuures...ja siis pudeneb ka
minu pisikesele aialapile midagi kasvama, millega mina ise vaeva
pole näinud. Selle peale ma lihtsalt ütlen, et iga kingsepp jäägu
oma liistude juurde. Kahjuks minu liistud on kuhugi kadunud või
ära ja miskipärast ei ole nad sellele ka väga vastu – minu õnneks.
Aga see selleks!
raames toimuvaid üritusi. Loodan, et iga valla elanik leiab nende
ütlen, et ise pooldan Veneveret. Miks? Sealmaal on juba sellised
lahked inimesed, kes võtavad sind vastu nagu kauaoodatud sugulast. Selline tore naine on just Sirje – raamatukogust, teate ju
teda küll! Niiet, kõik Laekvere valla päevadele!

Kaunist kevade jätku, armas vallarahvas!

VOLIKOGU
24. mail istungi päevakorras oli:
1. Revisjonikomisjoni aruanne
2. Laekvere Vallavolikogu 28. veebruari 2006 määruse nr 7 „Alalise
toimetulekutoetuse määramiseks“
muutmine.
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

5. Informatsioon
VIROL
Jäätmejaam

Päikest!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
29. aprilli istungil:
1.
sotsiaalpinna (asukoht Vassivere põik
4-13, Laekvere alevik), kasutamise
leping alates 01.05.2010.
2.
vere lasteaed-päevakeskuse reno
veerimine“ järgnevate pakkujate
poolt esitatud pakkumused vastavaks
OÜ; Esmar Ehitus AS; ühispakkuja
Elinord Ehitus OÜ / Facio Ehituse AS;
ühispakkuja Jaagor Grupp OÜ / EKT
Ehitus OÜ; ühispakkuja OTO Ehitus
OÜ / Näpi Ehitus OÜ; ühispakkuja
Kose Ehitus AS / Haapsalu Restauraator OÜ; ühispakkuja Merko Ehitus AS
/ Merko Infra AS / Merko Tartu AS.
Tunnistada käesoleva riigihanke
edukaks pakkumuseks ühispakkuja

Elinord Ehitus OÜ/Facio Ehituse AS
poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud ning kõige madalama pakkumishinnaga pakkumus.
Ülejäänutele tagastada pakkumuse
pärast sõlmitud hankelepingu jõustumist.
3.
läbirääkimistega hanke “Tehnikasead mete ost Laekvere lasteaed-päevakeskusele” edukaks pakkumuseks
Technology Broker OÜ poolt esitatud
pakkumus, kui nõuetele vastavaks
tunnistatud ning kõige madalama
pakkumishinnaga pakkumus.
bi rääkimistega hanke “IT seadmete
ost Laekvere lasteaed-päevakeskusele” edukaks pakkumuseks Datagate
OÜ poolt esitatud pakkumus, kui
nõuetele vastavaks tunnistatud ning
kõige madalama pakkumishinnaga
pakkumus.
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birääkimistega hanke „Apteegimööbli
ost ja paigaldus Laekvere lasteaedpäevakeskusele” kehtetuks vastavalt
Riigihangete seaduse § 20 lg 6.
4.
-
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ere saeveski 0,4kV rekonstrueerimine
elektri õhuliin, elektri maakaabelliin ja
10/0,4kV alajaam asukohaga Veneve-

pingeparandamine elektri õhuliin,
elektri maakaabelliin ja 10/0,4kV
teel asuva Venevere peakraavi truubi alajaam asukohaga Rahkla külas.
- 7.
datakse Kaasiksaare-Västriku teel
kuuluval Pargi maaüksusel olmeasuv Venevere peakraavi truup, miljäätmete tühjendussagedust 2 korra
lega tagatakse truubi ristlõike suuren- peale aastas.
emine ja igakevadise suurvee parem
13. mai istungil:
viiakse läbi ajavahemikus 01.06.2010 1.
tuse maksmist ühele valla elanikule
tema puudega lapse hooldamise eest
mõisahoone välisfassaadide restaualates 1. maist 2010 kuni 11.06.2011.
reerimistööde I etapp”, mille realise- 2.
erumisel Muuga mõisa peahoones
restaureeritakse olemas olevad
jekt hõlmab üritusi: Venevere Veefestrepid, karniisid, paigaldatakse uued
Simuna rahvajooks.
kogumaksumus on 574 704 krooni,
3.
Vallavalitsuse reservfondist
millest taotletav summa on 488 498
krooni ning valla rahaliste kohusSpordiklubile 23 200 krooni suviste
tuste suurus 86 206 krooni. Taotlus
mainekujundusürituste „Kossuäss/
Volleäss“ ning „Laekvere-Simuna rahKultuuriministeeriumile Mõisakoolide vajooks“ läbiviimise kulude osaliseks
riikliku programmi raames.
5.
Kultuuriseltsile 24 100 krooni suvise
Laas`ile veesüsteemi rajamiseks asu- mainekujundusürituse „Venevere
kohaga Laasi maaüksus Muuga külas.
6.
Ener-

Teeme Ära talgupäev
Muugas

koordineeris koolipoolset osa.
Teeme Ära hommikul kihas
park toimetajatest, sest kõik klassid

Oli tõeliselt vahva ja tõhus
üritus. Kuulutasime talgud välja
Lisaks sai prahist puhtaks ka bussi
Teeme Ära kodulehel ja oh üllatust,
ootamise väljak ja selle lähiümbrus.
esimestel päevadel oli kohe kümEsimesed sõrmevillid tekkisid küll
mekond talgulist registreerinud Siis
lisandusid veel mõned hakkajad koolinoored ning lõpuks registreerisime
õpilased ja lapsevanemad, kes oma
tulekust kooli teada andsid. Kokku oli
Muuga pargis 70 registreeritud talgulist ja veel kümmekond rohkemgi.
tusega väga rahule ja tänan südamest
kõiki osalejaid ning abilisi. Tegelikult
oli Muuga pargi korrastamine ikka
meeskonnatöö. Iga õpetaja tegeles
ja toimetas oma lastega ning direktor

4.
tusload: MTÜ Venevere Haridus-ja
Kultuuriseltsile Venevere seltsimaja
II korruse osaliseks kasutamiseks
asukohaga Kooli maaüksus Venevere
küla ja Kalmer Kaasikule puurkaevu
kasutamiseks asukohaga Liivaku m/ü
Alekvere küla.
5.
maaüksusel Venevere külas ühe korra
peale aastas, kuna omanik Maret
Tiitsul on alaline elukoht Rakveres.
6.
veeprogrammist toetuste taotlused
saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga, millele lisandub 1/3
taotleja omaosalust. Õilme Reimankrooni; Helene-Marie Tannebergile
eraldatav toetus 36 230 krooni ja Rein
36 230 krooni.
7.

-

rekonstrueerimise projekteerimiseks.
Järgmine vallavalitsuse istung 27.
mail

juba esimese tunni jooksul, kuid
see ei seganud talgutööd. Väikesed
inimesed on nii energilised, et suudavad palju ära teha.
Lisaks meie kooliperele sõitsid
toreda „tuunitud“ bussiga kohale ka
Tänu nendele noormeestele sai Argo
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eestvedamisel eemaldatud staadionilt
kasutu asfaltplats ning
alus paneel (nn silla) paigaldamiseks.
Silla valmimisel on võimalik kahe
vahelist kraavi ületada ja ümber
liikuda.
Saemehed eemaldasid võsa ja tükeldasid mahalangenud puud. Ilm oli

küll vihma tõotav, kuid nii suure
hulga inimeste peale siiski sadama ei
hakanud. Talgud lõppesid mõisaõues
supi ja kringli söömisega.
Plaanitud tööd said tehtud,
särtsu ja tahtmist jäi talgulistel veel
ülegi. Külalistalgulised tegid tutvust
mõisaga ning uurisid selle ajalugu.

Suur aitäh sulle, talguline, et
said tulla, sinu kätetööst oli väga palju
abi. Jääb loota, et vahva talgupäev
saab traditsiooniliseks ürituseks.

Kellavere mäel tegime
ära

tegime ka ilusaks.“
Margo: „Väga ilus päev oli. Tänud
talgu juhile ja kõigile talgulistele. Suur
töö sai tehtud.“
Hando. „Töiselt läks. Oleks võinud
veel rohkem saagida. Väike väsimus
on peal.“
Aarne: „Vägev, vägev, vägev!“
ÜmAnts: „See päev läks siin

brus sai
korda. Ilm oli ka normaalne.“
Hanna-Liisa: „Töine päev oli. Keegi siin
ei viilinud.
oli ka lõbus.“
Valmi: „Ei ole väsinud ja kõht on ka
väga täis. Oli tore päev.“

peale maa kuivamist paisjärve äärde
viia. Päeva lõpetasime paljude teiste
talgute kombel supi ja koogiga.

Kristel Oja
Venevere küla talgujuht

1. mai Teeme Ära ürituse
raames sai Kellavere kruusaauk ja
mäenõlv võsast ja okstest puhtaks.
Kohal oli 20 täiskasvanut ja mõned
lapsed. Kahjuks võis Moora külast
osalejaid lugeda ühe käe sõrmedel.
Minupoolne tänu kuulub Moora
küla põliselanikule Lembit Uibole,
kes vaatamata kõrgele eale
päeva kaasa tegi ja endast kõik andis.
Päeva lõpuks, kui supp
söödud, küsitlesin talgulisi: „Kuidas
nad tehtuga rahule jäid ja millised on
tunded?“
Vaimar (talgujuht): „Talgulised olid
väga toredad. On hiilgav, kui inimesed
vedu võtavad ja oma vabast ajast ning
tahtest ühiskonna ja kogukonna heaks
tööle tulevad. Räägin ma õigust ju..
nagu Ilma ütleb...(naerab). Ja ilma me Talgulised

Venevere kevadtalgud
Vaatamata sellele, et öösel päris
vihma ladistas, kogunes
talgupäeva hommikul Venevere
kenake rahvahulk.
seltsimaja
Hiljem inimesi kokku lugedes selgus,
et kohaletulnuid oli üle neljakümne.
Kevadisi koristustalguid on Veneveres
juba mitmeid aastaid korraldatud ja
nii
pikema jututa tööle.
Enamus talgulisi koristas parki - riisus,
korjas oksi ja vedas
Väiksem
seltskond mehi ehitas Kaarli eestvedamisel pisikest majakest, et see

Urve Vahula

Talgul osales
Tiiu Nitsar
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Paasvere tegi ära
talvel raske lumega ümber vajus.
Kristjan Maurus
Paasverest

Tunne ennast ja veekogu
inimest, neist neli Lääne-Virumaal
ja kaheksa Ida-Virumaal. Peamiseks
riskikohaks osutus kodude lähedal

siis, kui ta on vees ujumisrõnga või
madratsiga.

Tea oma võimeid
Hea ujuja suudab peatuseta ujuda
umbes kilomeetri. Kui Sa ei ole nii
hea ujuja, siis on targem ujuda kalda
poole või piki kallast. Vali nii sügav
vesi, et seistes ulatuksid jalad põhja.

Lähenev suvi tähendab paljudele
vaba aja veetmist looduses, vee ääres
Väldi ujumist alkoholijoobes
puhates. Kuidas veekogu ääres turAlkoholi tarvitanuna ei suuda Sa
valiselt aega veeta?

Leia sobiv koht
Ujuma mine alles siis, kui vee temperatuur on vähemalt 19-20° C mõõtes
ühe meetri sügavuselt. Ujumiskoha
põhi peab olema liivane, tasane ja
aeglaselt sügavaks minev.
Jõgedes sobivad ujumiseks madalad,
aeglase vooluga kohad.
Ujumine karjäärides, kanalites,
mudase vajuva põhjaga järvedes,
kohtades, kus vohavad vesikasvud, on
ohtlik.
Valva lapsi! Ole lapse kõrval isegi

hüppamisel ei tea keegi, mis võib
põhjas olla. Tumedas vees võivad
märkamatuks jääda teravad kivid,
peaga põhja, mille tagajärjel vigastatakse lülisammast. Vigastuse võib
misel.

Veeõnnetuse korral hüüa appi
iv-

hüüa APPI!
Kui oled väsinud ja tunned, et ei jõua
kui kainena. Ujumisel on kindel rütm, enam kaldale ujuda, siis hüüa appi nii
kuidas käed ja jalad koos töötavad ja kõva häälega kui suudad. Jää rahulikuks, rabeledes kulutad asjatult enermis hetkel sisse-välja hingad. Purjus
inimese liikumises pole mingit rütmi giat ja väsid veelgi rohkem. Puhka
vees rahulikult hõljudes, kui kallas on
- liigutused ei ole kontrollitavad,
lähedal, siis proovi selleni ujuda.
selt hinnata - oled endas kindel, et

paanikasse.

Ohutut veekogude ääres viibimist!
Karmo Lillemets,
büroo peaspetsialist
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Belgia - Hollandi reis

Järgmisel päeval algas sõit kodu poole
Tegemist oli pea 3 ha suuruse klaasläbi Saksamaa, Taani ja Rootsi. Sakkasvuhoonega, kus need imepärased samaal külastasime veel ühte farmi,
Nüüd on pea kuu aega möödas, kui 36 lilled kasvasid. Farmist lahkudes andis kus kasvatatakse sigu ning toodetakse
- selle peremees meile kaasa karbitäie sealägast ja maisist biogaasi, mida
gia poole. Seltskonda kuulusid PAIK-i
reisi lõpuni vastu. Sõit kulges Belgia
Hamburgis veedetud ööd suundusime
esindajad, vallavalitsuse liikmed.
poole, kus me Brüsseli lähedal ööma- praamiga Taani.
15. aprillil viis buss seltskonna
jale jäime. Kolm järgmist päeva kulus Taanis Uldviklingis Jaapani aia külasVenspilsi, kust mindi laeva peale.
meil Belgiaga tutvumiseks. Esimesel
tamine pani ahhetama, ei lootnud
päeval külastasime maailma suurimat sellist ilu leida. Aia perenaine alustas
sisustamiseks toimus laevas seminar, Gent Floralie näitust, mis toimub iga 5 aia rajamist oma tarbeks, aga välja tuli
kus seltskonna liikmed tutvustasid
aasta tagant. Tegu on 4,5 ha suuruste aastaringselt suure külastatavusega
end ning rääkisid oma suhetest
üle maailma tutvustavad oma töid.
välja kauplus, söögikoht, kardirada
küsimust - mis Pandivere piirkonnas
2 km pikkuse jalgtee äärde olid välja väikestele külastajatele. Eurorahahead ja halba on. Hea poole pealt
pandud tohutud ekspositsioonid,
dega oli välja ehitatud ka külamaja,
toodi välja, et on palju ilusaid, kormillede põhirõhk oli lillede ja muude mida me tee peal külastasime. Taanis
ras majapidamisi, samas halva poole ilutaimede kasutusvõimaluste näita- nagu meilgi oli probleemiks noorte
pealt aga palju lagunenud hooneid,
misel kõige erinevamates komposlahkumine maalt linnadesse, mis
hooldamata alasid, inimeste hoolima- itsioonides ja kooslustes. See näitus
tust heakorra tagamisel.
oli võimas, seda peab ise kogema
asutuste sulgemise.
17. aprilli hommikul jõudsime SaksaÖö veetsime Kopenhaagenis, mille
maa Travemünde sadamasse, kust sututvumiseks näpistasime natuke aega
undusime tulpide ja tuulikute maale linnaga.
oma uneajast, sest varahommikul
Hollandisse. Teel külastasime veel
Järgmisel päeval külastasime Roese- suundusime Stockholmi, kus läksime
Lübeki ja Bergeni linna ning õhtuks
lare aiandusoksjonit, ühise töö
laeva peale, mis tõi meie seltskonna
jõudsime sihtkohta. Järgmise päeva
tulemust, kus ca 3000 talupidamist
koju.
on koondatud ühise mütsi alla ning
Mida ma siis õppisin sellelt reisilt?
lillenäitust. Tegu on 43 ha suuruse
veavad ühte vankrit. Talupidajate
Kahjuks põhjalikuks Hollandi, Belgia,
pargiga, kus on 15 km jalutusteid,
ülesanne on toota rohkem kvaliteet- Saksamaa, Taani maade tutvumiseks
mis on ääristatud tulpide, nartsisside, set kaupa, müügiga tegelevad nende jäi aega väheseks. Aga esmapilgul
poolt valitud isikud. Peale kosutavat
tundus, et nendes riikides väärtustakoosnevate peenardega, lisaks veel
lõunasööki, mille prae hulgas me
takse põllumajanduslikku tootmist ja
skulptuurid, purskkaevud, veesilmad loetlesime ligi 10 erinevat köögivilja, inimesi, kes sellega tegelevad.
Kõige tähtsam aga oli mõnus reikirjuks. Seda ilu, mis avanes, on raske minule kustumatu mulje, meenutades siseltskond, kes vaatamata pingelisele
kirjeldada, seda peab ise nägema
oma kanalitega Veneetsiat.
kavale pidas lõpuni vastu.
(koduleht www.keukenhof.nl). Pargi
Kolmandal Belgias veedetud päeval
Aitähh kõigile!
lähedal asusid suured põllumassiivid, külastasime Brüsselis kuninglikke kas- Käesolev õppereis toimus LEADER
mis olid täis istutatud tulpe, nartsisse, vuhooneid, mille rajas Belgia kuningas programmi toel.
hüatsinte - terve põld oli triibutatud.
See oli vapustav vaatepilt.
Irina Kuhlbach
be/accueil/en/index.html. ). Õhtu
Edasi suundusime ühte farmi, kus
reisil osaleja
veetsime Brüsseli vanalinnas.

Laekvere koolis on
looduseteema au sees
Esimese klassi poisid Rayen Mälton
ja Sten Karu ning kaks teise klassi
tüdrukut Merit Männiste ja Kai-Riin
Kanarbik käisid 28. aprillil Rakvere
Vene Gümnaasiumis loodusõpetuse
tunnis omandatud teadmiste võistlusel.
Õpetajad Anne Hiielaid ja Jana Põh-

jala rääkisid, et nii väikeste õpilastega
olid nad esimest korda võistlemas.
võistlusmelusse sisse elatud ja kartus
kadus esimeste küsimuste vastamisega.
Lõpuks üllatusid kõik. Laekvere lapsed
said 21-ne võistkonna seas I koha.
kaasneb au korraldada samalaadne
ülevirumaaline üritus järgmisel kevadel Laekvere koolil.

Merit Männiste, Sten Karu, Kai-Riin
Kanarbik, seisavad õpetajad Anne
Hiielaid ja Jana Põhjala

LK 6
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Rakvere raamatukogus toimunud maakondlikust looduseteemalisest viktoriinist võtsid osa
ka Laekvere kooli 9. klassi õpilased Triin Lepp,
Herdo Kala ja Kelly Kivirand. Osales 19 võistkonda.
Pika teadmiste kontrolli tulemusena, kus võistle18. mail auhinnatud II koht. Lastele oli õpetajaks
Pille Lumiste.

Palju õnne Laekvere kooli õpetajad ja lapsed!
Tublid olete!
Lastega vestlemas käis
Tiiu Nitsar

Elektriseadmete vargad on põhjustanud eluohtlikke olukordi nii elektrivarastele endile kui ka mänguhoos
varaste poolt rüüstatud paikadesse

Juhtmevarguste puhul on tavaline, et
vargad lahkuvad kiirustades ja jätavad
lahtised, pinge all olevad juhtmed
ripakile, mida lapsed võivad hiljem
niisama uudishimust näppima minna.
On teada mitmeid juhtumeid, kus
alajaamadesse sisse murdnud vargad
jätavad lahkudes alajaamade uksed
lahti, mis meelitab ohtlikusse alasse
lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juhtum, kus viidi minema terve alajaama
rauduks koos piitadega.
Elektriseadmete vargused on põhjustanud eluohtlikke olukordi ka varastele endile. Eesti Energiale on teada
näiteks üks selline juhtum, kus alajaamast vaske varastades võtsid vargad
pinge all olevast esemest kinni, mille
tagajärjel üks varastest hukkus. Üks
teine teadaolev õnnetult lõppenud
juhtum tulenes sellest, et tööriista kasutamiseks elektrit varastama minnes
läksid vargad ekslikult kõrgepinge all
olevate juhtmete kallale ja said selle
tagajärjel üsna tõsiseid tervisekahjustusi.

Triin Lepp, Herdo Kala, Kelly Kivirand

Kahjuks näitas käesoleva aasta algus,
et varguste trend üha hoogustub, mis
Lisaks on vargad läinud jõutrafode
on suure tõenäosusega tingitud muu
kallale. Metalli saamise soovis lamhulgas töötuse kasvust. Viimasel ajal
mutatakse seade ja seadmes olev õli
on Lõuna-Eestis sagenenud juhtumid,
valgub laiali, millega võib kaasneda
kus kiputakse õhuliine varastama – ja
otsene oht keskkonnale – reostus.
seda pole juba ammu tehtud. Üllatusrohke võib olla kevadine külaskäik
Kahju kannatavad nii kliendid kui suvekodusse, kui ilmneb, et voolu
Eesti Energia
pole ning juhtmed on varastatud.
Soovitame külma närvi säilitada ja
Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu Eesti Energiat elektri puudumisest
aga ainult otsese Eesti Energiale
koheselt teavitada. Kindlasti tuleks
tekitatud kahjuga. Esiteks kaasnevad meid teavitada ka sellest, kui näete
vargustega enamikel juhtudel ulatus- suvilapiirkondades elektriobjektidega
likud elektrikatkestused, mis loomu- seotud kahtlast tegevust.
likult tekitavad meie klientides suurt
pahameelt. Teiseks võivad elektriPalju elektriga seotud õnnetusi on
katkestuste tõttu otsest kahju saada
ennetatud tänu sellele, et juhuslikud
ka meie kliendid ise. On selliseid
pealtnägijad on varaste tegevusnäiteid, kus Eesti Energiale tekitatud test Eesti Energiat või politseid
otsese kahju number on väike, kuid
teavitanud. Näiteks on nähtud lahtisi
märkimisväärset kahju on kannaalajaama uksi või öisel ajal erariietes
tanud kliendid. Näiteks tekkis ühest
inimeste kahtlast tegevust avatud
alajaamast varastatud 1500-kroonikilpide juures ja meile sellest teada
se vasejupi tõttu olukord, kus rikki
antud. Kahtlane võib olla igasu läinud elektrisüsteemist tulenevalt
gune väljaspool tööaega ja pimedas,
purunes ümbruskonna majapidamistel ilma valgustuseta läbi viidav tegeumbes 200 000 krooni eest olmeelek- vus Eesti Energia elektriobjektidel.
troonikat.
Lisaks peaks kahtlust äratama see,
kui inimesed on erariietes ja eraautoElektrivargad tekitasid eelmisel aastal dega, sest kui tegu on Eesti Energia
Eesti Energiale otsest kahju rohkem
töötajate või meie lepingupartneritega,
kui pool miljonit krooni.
kannavad töötajad alati spetsiaalset
logodega märgistatud tööriietust ja
Kahtluste korral helistage 1343
sõidavad logoga märgistatud auto-
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dega. Lisaks on nendel volitatud inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib
vajadusel ette näitamiseks küsida.
Seetõttu palub Eesti Energia taolistest,
kahtlasena tunduvatest tegudest kindlasti esimesel võimalusel teavitada kas
Eesti Energia rikketelefonil 1343 või
politseinumbril 110. Teie telefonikõne
võib ära hoida mõne elektriga seotud
õnnetuse või päästa inimelu.
Jaanus Tiisvend
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna juhataja

Muuga kooli õpilaste
saavutused spordis
Simuna kihelkonna koolide rahvastepall 1-5 klass I koht: Dagmar
Aasumets, Marek Kaja, Merili Kaja,
Rainer Üidik, Kaisa Aasumets, Monica
Oliver Meltsas, Robert Pikhof,
Kevin Raudmäe, Kai Suurväli.
Lääne-Viru korvpalli MV 1-9 klassi
tüdrukutele III koht:
Värraval,
Kirsika Benga, Katrin Siling-Siland,
Angela Buht, Keity Sepajõe, Monica
Enelin Leichter.
Lääne-Viru maapõhikoolide korvpallivõistlus tüdrukud II koht ja poisid III
koht:
Värraval, Kirsika Benga,
Katrin Siling-Siland, Angela Buht, Keity
Oliver MeltSepajõe, Monica
sas, Mihkel Eigi, Kris Smoljar, Kaido
Aasumets, Rain Meltsas, Kristjan
Raudmäe,
Õunapuu.
13. Teas Ennoki mälestusturniir korvpallis poisid II koht: Oliver Meltsas,
Mihkel Eigi, Kris Smoljar, Kaido Aasumets, Rain Meltsas, Robert Pikhof,
Õunapuu, Robert Lepa, Mihkel
Rannala.
49. Vallimäe karikajooksus Rakveres
28. aprillil sai III koha Kaido Aasumets.
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XI Laekvere valla päevade kava 28. - 30. mail
28. mail Venevere Veepidu
kell 15 Päevaavamine. Päeva juht Margus Abel
kell 15.15
Laat alustab tööd
Võistluste
kell 16
Lastelebatuut ja näomaalingud
Kümblustünn ootab mõnulejaid
Kell 16
Algavad võistlused
(teatevõistluse meeskonnas 4 inimest; kanuu slaalom
2 inimest; jäätunud särgi selga panemine 1 inimene;
sõelaga järvest veekandmine 1 inimene)
kell 16.45 Võitjate autasustamine
kell 17.00 Avinurme Päästekomando (koolitus uppuja pääst misest)
kell 17.45 Võistluste
kell 18.00 Isetehtud veesõidukite võistlus
kell 18.45 Võitjate autasutamine
kell 19.15 Ümber Venevere Paisjärve jooks
kell 20.00 Võitjate autasustamine
Järve ääres ürituse lõpetamine
kell 20:15 Seltsimajas laulab Avinurme meeskoor
Peorahvas kolib Venevere parki
kell 21.00 Tantsuõhtu ansambliga VANKER
Vahepalad Margus Abelilt

29. mai XII Muuga mõisa päev
kell 16
kell 17
kell 18
kell 19

kell 21

Laekvere vallas sündinud lastele sünnimedalite
andmine
Esineb näitleja Malle Pärn
ja teater
Etendus “Tuul las tulla” Ülle
“Tuuleveski ning Ines Aru.
Rahvatantsutund.
Esinevad Muuga segarahvatantsurühm ja Laek
vere naisrahvatantsurühm
gümnaasiumide,
vallavanema pidulik
keskkoolide ja kutseõppeasutuste- ja tehnikumide
lõpetajatele
Kallid lõpetajad, ootame teid kõiki kohale!
Noorte kontsert.
Tantsuõhtu ansambliga
Vahepalad mustlastantsurühmalt “Flamante”
Pääse 50 krooni

30. mai kell 10Rahva Maja juurest Laekvere parki Põnnide Paraad
kell 11.30
kell 13
kell 15

Paraadi juhib Margo Hussar
Lastele ja vanematele mängud pargis
Laekvere Rahva Majas 2010. aasta tegusama
vanaema ja tegusama vanaisa valimine.
Võitjatele ööpäevane
Sagadi mõisas.
Rahva Majas ans.
Pääse 25 krooni

LK 8
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MAI SÜNNIPÄEVAD

Õnne emale – isale,
kasvu pisi tütrele!
Heivi Jürgensoni ja Andrus Laanemetsa perre Laekvere
alevikus sündis 6. mail tütar LENNA
Liisa Uukkivi ja Jaanus Soone perre Laekvere alevikus sündis
22. aprillil tütar LEE ELIISABET.

Rahu ja vaikus nüüd sinuga...
Heino Kallavus
Paasverest
02.02.1939 – 12.05.2010
Kullasepatööd. Valmistamine. Parandus. Hooldus.
Graveerimine. Kuldamine
Sõrmused, Kõrvarõngad, Ripatsid
Võta ühendust ja teeme sulle just sobiva ehte.
OÜ
ivar sipria +37255677790

Hea Rahkla elanik!
Kellel on säilinud pilte Rahkla viinavabrikust või muud
huvitavat vanaaegset materjali Rahkla küla kohta, siis palun
helista telefonil 5815 7139, Tanel.

Ei keelata keegi saa aastate sõudu,
selleks ikka tervist ja jõudu!
83

Karl Tanneberg

85

Helju Kukner

01.05.1925

Rahkla

70

Heino Lehtmets

02.05.1940

Rohu

90

Leida Visnapuu

06.05.1920

Kaasiksaare

81

Elsa Roosioks

06.05.1929

Laekvere

65

Rein Toompuu

08.05.1945

Rahkla

70

Eha Lehtmets

08.05.1940

Moora

81

Endel Väljaots

Venevere

09.05.1929

Hünninen

81

Venevere

10.05.1929

Rahkla

84

Elvi Reinaru

60

Aime Sklave

17.05.1950

Laekvere

83

Uno Kaja

18.05.1927

Rajaküla

82

Olga Lepp

20.05.1928

Laekvere

17.05.1926

24.05.1924

Rajaküla

86

Maasik

86

Tieck

25.05.1924

Rajaküla

83

Helga-VrigitaTuulik

26.05.1927

Moora

86

Linda Õunapuu

Jaanituli Muuga pargis 22. juunil kell 20. Tantsuks ansambel.
Jaanituli Paasvere pargis 23. juunil kell 20.

01.05.1927

Paasvere

26.05.1924

Venevere

Vallaametnike puhkused

Jaanituli Venevere pargis 22. juunil. Tantsitab ansambel
Illusioon

Pearaamatupidaja
Altpere 28. juuni – 04. juuli
Raamatupidaja Helve Soon
14.
juuni – 27. juuni
Kommunaaltehnik Rein Talvis 02. juuni – 10. juun

22. juunil Laekvere pargis JAANIÕHTU

Infospetsialist Tiiu Nitsar

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
täiskasvanutele.
Head peotuju!

Müün pruunkanade mune
1.30 kr/tk. Lõusa külas.
Tel. 58364595.

Müüa suuri 5-aastaseid
KUUSETAIMI 40-70cm.
Muuga külas 5113577

Korstnapühkija Aivar Needo puhastab Laekvere
vallas küttekoldeid veel 15. ja 16. juunil. Registreerige tel 322 2370.
Müüa VAZ 21053 1991
a. Hind kokkuleppel. Tel.
522 1588

Ostame vanu autoakusid.
Tel 5631 6939

31.mai – 06. juuni

Muuga Põhikooli lõpuaktus toimub 18. juunil kell 17 Muuga
mõisas.
Laekvere Põhikooli lõpuaktus toimub 18. juunil kell 19
Laekvere Rahva Majas.

Teade!
Tänavakorvpalli turniir “Kossuäss ‘10” toimub 29. mail 2010
kell 11 Muugas
Liivavõrkpalli turniir “Volleäss ‘10” toimub 30. mai 2010 kell 10
Muugas

Teade!

Meeldetuletus!

Laekvere Aune-Liis
Eljase Apteek on suletud 12. juuli – 23. juuli
2010 juhataja puhkuse
tõttu.

Alates 1. juunist k.a on veevarustuse
ja heitvee
teenuse hind
koos käibemaksuga järgnev:
vesi - 18 kr/m3;
heitvesi - 14,4 kr/ m3

Müüa lõhutuid küttepuid.
Tel 5554 6093

Ostame Teie seisma jäänud
tel. 58009939

