Laekvere Valla Sõnumid
NR.04 (142)

APRILL 2011

TASUTA

21. mail 2011 toimub elanikkonnalt ohtlike
jäätmete, kodumasinate,
elektroonikaseadmete ja sõiduauto rehvide
kogumisring
Kogumisringi viib läbi AS Epler & Lorenz ja see
on mõeldud elanikkonnale!!!
Firmadel ja FIE-del, kes soovivad jäätmeid
kogumisauto peale anda palun eelnevalt ühendust
võtta
AS Epler & Lorenz keskkonnajuht Moonika
Lipping´uga telefonil 743 0096, 528 4490.
e-post: moonika@epler-lorenz.ee
Kogumisauto peatub:
09.00 – 09.15 Venevere kaupluse juures
09.25 - 0 9.45 Paasvere endise kaupluse juures
10.00 - 10.20 Muuga kaupluse juures
10.35 - 10.50 Rajaküla endise karjalauda juures
11.05 - 11.25 Rahkla endise kaupluse juures
11.30 - 11.45 Rohu endise kaupluse juures
12.05 - 12.20 Moora küla elamute ”Ants”
juures
12.25 - 13.00 Laekvere vallamaja juures
Jäätmed tuleb tuua lekkekindlas taaras.
Jäätmete üleandmisel tuleb ise kohal olla (st mitte
tuua oma jäätmeid nt eelmisel päeval kogumisauto
seisukohta valmis). Tooge kindlasti oma
majapidamistes tekkinud ja sinna kogunenud
ohtlikud jäätmed, elektroonikaseadmed ning
sõiduautode rehvid kogumisautosse!
Info: tel. 322 2374, 504 6009
e-post : andrus.lall@laekvere.ee

28. mail tähistame Muuga kooli 225ndat ja Muuga küla 485-ndat
aastapäeva.
Oodatud on kõik, kes on kunagi elanud ja õppinud
Muuga külas ja Muuga koolis.
Päevakava:
11.00 süütame küünlad Avi-nurme ja Simuna
kalmistul endiste õpetajate kalmudel
13.00 Muuga mõisas Muuga näiteringi etendus
„Olli otsib naist“
Pärast etendus süütame
küünlad külakivi juures
14.30 - 17.00 küla aasta-päeva tähistamine spordihoones ja raamatukogus (mälestuskanga
kudumine, portselani maalimise töötuba,
lõunasöök, näitus-müük jm.üllatused)
15.00 - 17.00 mõisas sünnimedalite kätteandmine
ja koolilõpetajate tunnustamine
18.00 kontsert-aktus tantsuõhtu, tantsuks mängib
ansambel HELLAD VELLED
Mõis avatud kella 12-st.
Mõisarõdul töötab kohvik alates 17.00
Osalustasu 10 € ja 5 € vastavalt vanusele.
Info tel 329 4422
või 526 4098

Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde
töövõtulepingu allkirjastamine 30. märtsil Laekvere vallamajas. (keskel vallavanem)

TOIMETAJA VEERG
Kevad on täies hoos. Lumi on
sulanud ja suurvett nagu polnudki.
Igatahes Moora nõos, kus igal aastal
vesi pahinaga Soonuka küla poole
voolab, olid põllud juba enne
kevadpühi kuivad. Tore!
Muuga külas algab kohe
kanalisatsioonitrasside ning
reoveepuhasti rekonstrueerimise
ehitustööd. Laekvere lasteaia hoonel
jätkuvad fassaaditööd ja ümbruse
korrastamine. Koduaedades käivad
juba ammu koristustööd - lõigatakse,
riisutakse ja istutatakse. Ikka ilu ja
heaolu nimel.

Kel tööd teha pole, see on töötu.
Ja kahjuks on Laekvere vallas Eesti
töötukassa andmeil selliseid inimesi
lausa 94. See on päris suur arv, kui
mõelda, kuidas noored lahkuvad
koduvallast, et leida tööd linnades või
suisa välismaal.
Õnneks on kevad selline aeg, et
maailm ei tundugi nii must ja
masendav kui sügisel. Seepärast ei taha
ma siinkohal kirjutada nutulugu tööst
vaid öelda: „kes tahab tööd teha – otsib
selleks vahendeid, kes ei taha –
põhjuseid!“
Päikeselist kevadet!
Tiiu Nitsar

Peale torustike hanke on Laekvere
aleviku veemajandusprojektis
Riigihankele „Laekvere aleviku ÜF
planeeritud veel reoveepuhasti
veemajandusprojekti vee- ja kanalisatrekonstrueerimine, kuid seda hanget
sioonitorustike ning puurkaevude
pole enne üldse võimalik välja
rekonstrueerimise projekteerimiskuulutada, kui on selge KIK´ist lisaraha
ehitustööd“ esitati 4 pakkumust.
saamine.
Pakkumuste hinnad jäid vahemikku
1,473 miljonit kuni 1,935 miljonit eurot Kogu Laekvere aleviku
veemajandusprojekti planeeritud eelarve
koos käibemaksuga.
on 1,54 miljonit eurot koos
Hinnad on planeeritud eelarvega
võrreldes tunduvalt tõusnud, eelarves oli käibemaksuga. Lisaks vee- ja
kanalisatsioonitorustike ning
planeeritud eelpool nimetatud tööde
puurkaevude rekonstrueerimisele,
tegemiseks 1,3 miljonit eurot koos
biopuhasti rekonstrueerimisele, peab
käibemaksuga.
Nüüd oleneb nii pakkumuste hindamise sellesse summasse mahtuma veel
projektijuhtimine ja inseneriteenus ehk
tulemustest kui KIK´ist, kas üldse on
omanikujärelevalve.
võimalik töövõtulepingut sõlmida, sest
Olukord on keeruline! Puudu on
puudujääva osa katmiseks on vaja
0,3-0,4 miljonit eurot!
lisaraha.

Info Laekvere elanikele!
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vallavanem; komisjoni liikmed: Kersti
Altpere – pearaamatupidaja; Andrus
Läll – majandusosakonna juhataja ja
Inga Tammisaar – Laekvere aleviku
28. märtsi istungil:
veemajandusprojekti projektijuht.
1. Muudeti Laekvere valla
10. Võeti vastu Laekvere valla
raamatupidamise sise-eeskirja.
2. Otsustati kanda 31. detsembri 2010 kriisikomisjoni põhimäärus.
11. Moodustati Laekvere valla
seisuga maha aastalõpuinventuuriga
kriisikomisjon koosseisus Aarne Laas,
selgunud Laekvere Vallavalitsuse
Andrus Läll, Rein Talvis, Karin
poolt esitatud nõudeid füüsilisteleTampere, Arne Labe, Terje Arro,
ning juriidilistele isikutele
kogusummas 37 931,82 krooni. Arved Agnes Maasild, Kaarel Šestakov,
on esitatud eelnevatel perioodidel ning Vaimar Abel ja Sirje Puhasmägi.
12. Otsustati esitada Anu Alliksoo
nende laekumine on lootusetu.
koostatud volikogu määruse eelnõu
3. Määrati toimetulekutoetus märtsis
2011 kogusummas 5103,91 eurot 36-le „Laekvere Lasteaia muudes kuludes
vanemate poolt kaetava osa määra
isikutele.
kehtestamine“ volikogule.
4. Toetust ravimite ja abivahendite
13. Muudeti Muuga mõisa tasuliste
kompenseerimiseks sai üks valla
elanik ja muud ühekordset toetust üks teenuste hinnakirja. Külastustasud:
sissepääs 1 euro ja giiditasu 10 eurot 1
valla elanik.
5. Suunati üks valla elanik OÜ Häcke tund.
14. Alates 01. aprillist 2011 anti Karit
Hooldekodusse alates 21. märtsist
Tikkerber´ile üürile määramata ajaks
2011.
korter
6. Lõpetati Laekvere Vallavalitsuse ja 3-toaline keskküttega
2
üldpinnaga
67,8
m
,
asukohaga
ühe valla elaniku vahel sõlmitud
Vassivere põik 1-11 Laekvere
koduteenuste osutamise leping.
alevikus.
7. Määrati Laekvere vallas asuvatele
maaüksustele järgmised lähiaadressid:
Alekvere külas asuvatele maaüksustele 12. aprilli istungil:
tähisega M-15.1 ja M-15.2
1. Määrati ühekordne toetus ühele
lähiaadressiks Kivipuraviku;
valla elanikule.
Kaasiksaare külas asuvale
2. Otsustati taotleda Laekvere valla
maaüksusele tähisega M-59
munitsipaalomandisse Laekvere
lähiaadressiks Kasepuraviku; Rahkla
alevikus asuv Rahkla tee 6a maaüksus
külas asuvale maaüksusele tähisega M- suurusega 780 m² ja määrata
4 lähiaadressiks Kuuseriisika.
katastriüksuse sihtotstarbeks
8. Väljastati Piret Pedokand´ile
tootmismaa. Vastav eelnõu saadetakse
ehitusload üksikelamu ja
volikogule.
majapidamishoone
3. Nõustuti Rajakülas asuva 21 441 m²
rekonstrueerimiseks asukohaga Veski suuruse Ülase katastriüksuse ostueesmaaüksusel Paasvere külas.
õigusega erastamisega vastavalt plaani
9. Määrati avatud menetlusega
- ja kaardimaterjali alusel koostatud
riigihangete “Laekvere aleviku vee- ja katastriüksuse plaanile hoonete
kanalisatsioonitorustike ning
omanikule Kaimo Aasumets'ale.
puurkaevude rekonstrueerimis4. Kinnitati Laekvere alevikus asuva
ehitustööde“ ja „Veemajandusprojekti plaani- või kaardimaterjali alusel
omanikujärelevalve ning FIDIC
moodustatava katastriüksuse pindalaks
Inseneri teenuse osutamise“
645 m². Katastriüksuse sihtotstarbeks
korraldamise eest vastutavaks isikuks määrati transpordimaa ja kohaAS Infragate Eesti kontsultantaadressiks Kesk põik. Kinnitati
projekteerija Berit Ingermann.
Laekvere alevikus asuva plaani- või
Moodustati avatud hankemenetlusel
kaardimaterjali alusel moodustatava ja
pakkujate hankemenetlusest kõrvalkoha-aadressiks Vassivere põik.
damise aluste puudumise kontrolli5. Kinnitati ühise jäätmemahuti
miseks, pakkujate kvalifit-seerimiseks, kokkulepped Marianne Õunapuuga
pakkumiste vastavaks tunnistamiseks Kogeri kinnistul Venevere külas ja
ja eduka pakkumuse väljaselgitamiseks Tanel Veermetsaga Pargi kinnistul
komisjon järgmises koosseisus:
Rahkla külas.
komisjoni esimees: Aarne Laas –
6. Lubati Ragn-Sells AS-i poolt

VALLAVALITSUSES
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väljastatud jäätmekoti kasutust HelgiLii Sikkaril Padu külast; Veera
Treumannil Venevere külast ja Ants
Allmäel Paasvere külast. Jäätmekoti
maksimaalne kaal võib olla kuni 10 kg.
7. Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loeti Salutaguse külas
asuva Uuetalu kinnistu omanik Sirje
Rikma; Paasvere külas asuva
Juhansoni kinnistu omanik Sulev
Juhanson; Paasveres asuva Niitvälja
kinnistu omanik Viilep Niitväli;
Sireveres asuva Ussikuuse kinnistu
omanik Peeter Reiss ja Mooras asuva
Lääne kinnistu omanik Mart Välba.
8. Jäeti rahuldamata Eve Medari taotlus, kes soovis korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist, kuna kinnistul
toimub perioodiline elutegevus
9. Anti korraldus riigihanke “Laekvere
valla õpilasliinide teenuse ostmine“
korraldamine avatud
hankemenetlusena majandusosakonna
juhatajale Andrus Lällile. Eduka
pakkumuse väljaselgitamiseks
moodustati komisjon koosseisus:
komisjoni esimees: Aarne Laas –
vallavanem; komisjoni liikmed:
Andrus Läll – majandusosakonna
juhataja; Anu Alliksoo – vallasekretär;
Arne Labe - Laekvere Põhikooli
direktor.
10. Väljastati kirjalik nõusolek Veljo
Kruusmale ja Ester Kruusmale
Laekvere alevikus kaasomandis oleva
ehitise Vassivere põik 2-13
tehnosüsteemi muutmiseks, millega
kaasneb õhksoojuspumba
paigaldamine. Väljastati kasutusluba
OÜ Laekvere PM ehitisele
„noorloomalaut“ asukohaga
Salutaguse külas.
11. Muudeti Muuga spordihoone
tasuliste teenuste hinnakirja, mis
jõustub 1. mail 2011.

VALLAVOLIKOGUS
26. aprilli istungi (l) päevakord:
1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja Aarne Laas
2. Laekvere Lasteaia muudes kuludes
vanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine. Ettekandja Aarne Laas
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja Irina Kuhlbach
4. Laekvere Vallavolikogu 25. märtsi
2008. a määruse nr 39 „Laekvere
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate
koosseisu kinnitamine“ muutmine
Ettekandja Aarne Laas
5. Informatsioon
VIROL PAIK
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Põletades kulu tapad siili!

süütaja langeb põlenguohvriks ja hukkub.
Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale
päästeautod ei jõua teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab
kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal
aset suurem õnnetus. Lõpuks puudutavad suured kulutused,
kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja
mis riik teeb kulupõlengute kustutamisele, kaudselt meie
prahipõlengutele.
kõigi rahakotti.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal üle 600 metsa/
maastikupõlengut, sh üle 500 Ida-Virumaal.
Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!
Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik
Möödunud aasta 1. septembril jõustunud tuleohutuse
kulupõletamine ei oleks üks Sinu kevadtöödest!
seaduse § 16 keelab kuluheina põletamise Eestis
Selgita oma järeltulijatele kuluheina süütamisest
aastaringselt.
tulenevaid ohte!
Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta
Viskad koni, tapad siili!
tuld järelevalveta!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju
Õigusrikkumisi märgates teata nendest
keskkonnale,
oht
inimeludele
ja
varale
ning
Keskkonnakaitseinspektsiooni tel 1313!
päästemeeskondade
hõivatus
kulupõlengute
kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid Sind
Kurikaelu ootab karistus!
enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi ootab
äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
looduses tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv. Metsas või
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu nii
mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse tagamise
hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral.
või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest
Tuli hävitab oma teel kõik elusorganismid - põleva rohu
karistatakse rahatrahviga kuni kakssada trahviühikut (üks
sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud, aga ka
trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo eest, kui
pisiimetajad ja hävivad nende pesad. Kulutulest alguse
selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse
saanud kahjutules on hävinud hooned. On olnud ka
rahatrahviga kuni 3200 eurot.
juhtumeid, kui kulupõlengu

Teeme Ära Talgupäev

Pensionäri tulumaksuvaba tulu esitanud, siis iga pensionitõusu järel või
2011. aastal on maksimaalselt uue aasta saabudes uut avaldust esitada
ei ole vaja.
336 eurot kuus.
Töötav pensionär peab valima, kas ta

Kutsun Moora küla elanikke
osa võtma Kellavere
soovib lubatud tulumaksuvaba osa
puhkekeskuse rajamise teisest Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku
pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot
arvestamist töötasult või pensionist ja
talgupäevast. Talgutöödeks
aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see esitama avalduse vastavalt tööandjale
on vana lubjaahju
puhastamine puudest edasise
osa pensionist, mis ületab192 eurot
või pensioniametile. Mõlemas kohas
lagunemise peatamiseks.
kuus, kuulub tulumaksustamisele.
seda teha ei saa.
Samuti kahe vana hoone
Samal ajal on nii töötaval kui ka
Näiteks:
vundamendi sisese ala
mittetöötaval pensionäril õigus ka
a) kui töötav pensionär on esitanud
puhastamine puudest ja
üldisele maksuvabale tulule, mis on
avalduse tulumaksu vabastamise kohta
marjapõõsastest puhkekoha
1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus.
tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba
rajamise eesmärgil. Kuna
Seega
pensionär
võib
saada
tulu arvestabki palga maksmisel
lõket tuleb palju teha, võtke
maksuvabalt
kokku
kuni
336
eurot
tööandja.
Kui samal ajal tema pensioni
lapsed kaasa ja teeme ka
kuus.
suurus
on
näiteks 288 eurot, siis 192
küpsekartulit.
Üldise maksuvaba tulu arvesse
eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt
Et talgupäev edukalt läheks,
võtmiseks peab mittetöötav pensionär
võtke kaasa tööriistadeks
peetakse kinni tulumaksu 21%;
reha, labidas, saag,
esitama avalduse elukohajärgsele
b) kui töötav pensionär esitab
mootorsaag või võsalõikur –
pensioniametile. Avalduses (blankett on kõnealuse avalduse pensioniametile,
vastavalt oma võimetele.
saadaval ka www.ensib.ee) peab
siis on tulumaksuvaba kuni 336 euro
Talgusupi toob
kindlasti olema märgitud avaldaja nimi,
suurune pension ning tulumaks
kehakinnituseks Laglepesa.
isikukood, elukoht ja kuu ning aasta,
peetakse kinni tööandja juures kogu
Koguneme mäe all heinamaal
millest alates soovitakse maksuvaba
töötasult.
kell 10. Oma osavõtust anna
tulu
arvestamist.
Allkirjastatud
teada talgujuhile Vaimar
avalduse võib saata posti teel või ise
Elve Tonts
Abelile telefonil 511 3577 või
pensioniametisse
kohale
viia.
Sotsiaalkindlustusameti
helista minu töötelefonil 322
NB! Kui mittetöötav pensionär on
avalike suhete juht
2381.
avalduse pensioniametile juba korra
Tiiu Nitsar
640 8123, 53 420 280
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Mida teha jäätmetega
Kevad on käes ning päike liigub üha
kõrgemalt. Paraku torkavad ereda
kevadpäikesega silma ka talvel
pimeduse ja lume varjus olnud
jäätmed. Sellepärast võetakse kevadel
ette suurpuhastused nii majas kui aias.
Äraviskamisele lähevad vanad
mööblitükid, riided, värvipurgid,
rehvid ja muu kasutuks muutunud
kraam. Ikka ja jälle tekib küsimus,
mida kõige sellega peale hakata.
Lõke ei ole ainus ega õige lahendus
Pahatihti leitakse, et lihtsaim viis
kogunenud risust ja rämpsust
lahtisaamiseks on kõik vähegi põlev
materjal lõkkesse visata. Jäätmete
põletamise komme kaob visalt, ehkki
sellise tegevusega kaasnevad suured
riskid. Igal aastal tuleb ette juhtmeid,
kus jäätmete põletamiseks tehtud lõke
väljub kontrolli alt ning kahjutule
kustutamiseks on vaja päästjate abi.
Tuleroaks on langenud elamud ja
kõrvalhooned ning ka inimesed ise on
tules kannatada saanud.
Lõkkest võib väga kergesti süttida
lõkkeaseme ümber olev kulu ning tuli
võib edasi kanduda metsa, tekitades
väga suure keskkonnakahju. Lisaks
puudele hävitab tuli ka kõik
elusolendid - putukad, kahepaiksed,
linnud ja pisiimetajad.

04 (142) - Laekvere Valla Sõnumid

veenduda, kas selline tegevus on
lubatud või mitte.
Lõket võib teha tuulevaikse ilmaga,
lõkkease ja selle ümbrus peavad olema
puhastatud kergesti süttivatest
materjalidest. Kindlasti tuleb arvestada
ka lõkke kaugust hoonetest ja metsast.
Ees seisab tuleohtlik periood, mil
metsa ja muu taimestikuga (põõsastik,
kuluhein, roog, kanarbik) kaetud aladel
ning turbapinnasega aladel on
tuletegemine keelatud. Lõket võib teha
vaid selleks ettevalmistatud ja
tähistatud kohas.
Mida muude jäätmetega ette võtta?
Meie endi tervise ja looduskeskkonna
hoidmiseks tuleb ohtlikud jäätmed ja
probleemtooted eraldi kokku koguda.
Kõik, mida on võimalik taaskasutada
või taaskäidelda, tuleks eraldi
sorteerida ja viia vastavasse
kogumispunkti.

Muude (suuremõõtmeliste) jäätmete
äravedamise või kogumise võimaluste
kohta võib küsida kohalikust
omavalitsusest.
Paberit ja pappi saab ahjuküttega
elamus kasutada tule tegemiseks.
Samas ei ole soovitatav ahjus või pliidi
all paberit või pappi suures koguses
põletada, sest see tahmab lõõre ja
tekitab pigi. Papp ja vanapaber tuleks
viia selleks ettenähtud konteinerisse.
Nende ümbertöötlemisega saab väga
olulisel määral loodusressursse kokku
hoida.

Üks võimalik variant kompostimine
Oksad, lehed ja aiast kogutud
taimejäänused ja kuluhein on
väärtuslik materjal komposti
tootmiseks. Kompostida võib
kompostihunnikus või
Ohtlikud jäätmed nagu värvid, lakid, kompostimiskastis. Kompostimine
vanad akud, patareid tuleb viia ohtlike tuleb kõne alla nii era- kui ka
jäätmete kogumispunkti. Korraldatakse kortermajade puhul, ehkki tihe- ja
ka ohtlike jäätmete kogumisringe.
hajaasustusaladel on selleks erinevad
Selle kohta saab infot kohalikust
nõudmised. Linnas on lahtised
omavalitsusest.
kompostihunnikud ebasoovitavad või
isegi keelatud.
Remondi või ümberehituse käigus
tekkivaid ehitus- ja
Kompostimine eeldab mõningaid
lammutusjäätmed tuleb üle anda
eelteadmisi, kuid kellel tõsine soov,
vastavale jäätmeluba omavale
leiab kindlasti internetist või kirjalikest
ettevõttele. Jäätmeid ei tohiks anda nn allikatest vajalikud juhtnöörid.
haltuura korras vedajatele, sest selliste
Mida ja kuidas põletada
vedajate käest võivad jäätmed sattuda Korteriühistu puhul on võimalused
Keskkonnanõudeid silmas pidades
mitte prügilasse vaid kusagile
sortimine ja sorditud jäätmete äravedu
tohib lõkkes põletada vaid oksi ja
kraavipervele
või
metsa
alla.
Seaduse
jäätmekäitlusfirma poolt, kes võtab
immutamata puitu. Tehismaterjali
järgi
vastutab
jäätmete
nõuetekohase
sorditud jäätmete eest väiksemat tasu.
põletamine on keelatud, sest selle
käitlemise
eest
nende
omanik
ja
kui
Teine võimalus on soetada ühe või
tagajärjel tekivad ohtlikud saasteained,
loodusesse
viidud
jäätmete
omanik
mitme maja peale komposter või mitu
mis langevad lõpuks maapinnale ja
kindlaks
tehakse,
tuleb
tal
trahvi
ja vajalikud lisatarvikud. Komposter
imbuvad sademetega põhjavette. Nii
maksta.
võtab vähe ruumi, on kiire ja vajab
võivad need sattuda inimorganismi ja
vähe aega. Täpsemat infot biojäätmete
kahjustada inimeste tervist.
käitlemise võimaluste kohta võib
Rehvid
ja
vanad
Samamoodi ohtlik on lõkke ääres
elektroonikaseadmed
tuleb
viia
küsida kohalikust omavalitsusest.
mürgiste gaaside sissehingamine.
kogumispunktidesse
või
tagastada
Puidu ja okste põletamisel tuleb
need müügipunkti ning selle eest
Leili Tuul
muidugi kõiki ohutusnõudeid silmas
tasuda
ei
tule.
Metallijäätmed
lähevad
Keskkonnainspektsiooni avalike supidada. Samuti tuleb järgida vallas
metallikokkuostu.
hete nõunik
kehtivaid heakorraeeskirju ning

Hoiatus töötutele ja tööotsijatele!
Oma kogemuste põhjal soovitan teil hoida eemale ettevõtjast
nimega Margus Soon. Ärge uskuge tema lubadusi palgamaksmise
suhtes. Tema lubadused jäävadki vaid lubadusteks. Aga raha te ei
näe, pigem vaid solvavaid märkusi tema poolt. Püüdke leida teisi
rahateenimisvõimalusi, kuid Margus Soont ärge usaldage!
Toomas Mägi
Vinni vallast

TEADE
Alates maist kuni augusti lõpuni on töötab Laekvere saun üle
nädala paariskuupäevadel. 14 mai ja 28. mai; 4. juuni ja 18.
juuni; 2. juuli, 16. juuli ja 30. juuli; 6. august ja 20. august.
Vabandame ebameeldivuste pärast!
Andrus Läll
majandusosakonna juhataja
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Venevere mälumängusari on lõppenud
12. aprillil oli viimane mälumänguturniir Veneveres.
Kokku osales üksteist võistkonda ja seitsme turniiriga selgitati välja parimad mälumängurid.
Esimene-teine koht läksid jagamisele võistkonna Põik1,
kuhu kuulusid Eve Kruusmaa, Hans Maidla Gunnar Vesiloo ja M³ võistkonna, kus mängisid Agnes Maasild, Tanel

21. mail 2011.a. Venevere
piirkonna külade kokkutulek
„kolhoosipäev”
14.00 Laat. Tegevused lastele. Nostalgiline
ringsõit mööda Veneveret.
15.00 Ürituse avamine, päevajuht Lauri
Nebel. Mälestusteraamatu esitlus. Ühine
supisöömine.
17.30 Venevere näiteringi etendus Kaido
Liiva „Onu Alberto miljonid“
20.00 Kolhoosipidu pika laua taga, tantsuks
Vello Orumets ja ansambel Laine.
Peo lõpetab ansambel Mix Mitte.
Osavõtutasu 4 eurot, koos õhtuse peoga 8
eurot.
Tasuda saab kohapeal ja kuni 20. maini:
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts,
arvelduskonto nr 221021583411, selgituseks
osaleja ees- ja perekonnanimi
Oodatud on mälestusi ja fotosid, mida saab
kohapeal paljundada.
Info 53 435 909 Kaarel, 51 13 595 Eerik,
koduleht www.venevere.eu
Osalema ootame kõiki!

Maasild, Maarika Lausvee, vahel.
Kolmanda koha pälvis perekond Pärside võistkond
koosseisus Piret, Marin ja Priit Pärs.
Neljandaks tulid kilvarid Kersti Altpere, Karin Tampere ja
Aarne Laas võistkonna nime all Aarne ja Co.
Viiendale kohale jäi võistkond T.P.S. koosseisus Argo
Palm, Kardo Smoljar ja Kermo Smoljar. Kuues koht kuulus
võistkonnale Tolline Laud, kus mängisid Kristel Nigul,
Ragnar Oja ja Janno Oja.

Laekvere Rahva Maja
maikuu üritused
1. mai kell 14
Liliputide
tsirkus
Pääse lastel 2 €,
täiskasvanutele 3 €, eelmüügil
Rahva Majas.
2 .- 20. mai malevõistlus. (7 – 11
aastastele ja 12 - 16 aastastele)
Info noortetoast 327 7915
5 .mai ohutusalane ring
„Metsatulekahjude teemaline
õppepäev“
Aegviidus koos Simuna ja
Väike-Maarja ohutusalaste
ringidega
13. mai kell 18 Laekvere kooli
kevadpidu
18. mai kell 17. "Mängude tund"
21. mai ohutusalase ringi väljasõit

Lugupeetud Muuga piirkonna
külade elanikud!
Seoses Muuga küla 485-nda
aastapäevaga on teile väike palve.
Kellel on oma talust või majast
pilte, palun neid tuua Muuga
raamatukokku, kus neist saab teha
koopia. Ootame pilte kuni 26.
maini. aastapäeva näituse jaoks

SIMUNA KIHELKONNA PÄEVAD
27. - 28. MAIL 2011 SIMUNAS
Hüvasti, Avanduse mõis!!!
27. mai
kell 17.00 Simuna Vabadusausamba
juures - Kihelkonnapäevade avamine,
vallavanemate tervitus.
Simuna kirikus – kontsert
kell 19.00 Simuna Tuletõrje ees
Järva-Jaani priitahtlike pritsimeeste
etteasted:
1. Kavand „Ennetus eelkõige“
2. Välinäitus-etendus „Tuli lahti“
3. Hilisõhtune retrokino
28.mai
Tänavakorvpall Laekvere staadionil

Pärastlõuna (kellaajalised täpsustused
reklaamides ja valla kodulehel) on
pühendatud Avanduse mõisale, kus
jätame pidulikult hüvasti armastatud
majaga. Sel puhul astuvad mõisa saalis
üles meie kihelkonna näitetrupid,
muusikakooli õpilased ja laululapsed.

Avinurme metsamängudele
"Noored metsas" info
noortetoast
25. mai kell 15 eakate klubi
"Meenutus" isetegevuslaste
esinemine Jõgevamaal Voorel.
28. mai XIII Muuga mõisapäev
kell 15 Laekvere vallas
sündinud laste sünnimedalite kätte
andmine
kell 16 vallavanema
vastuvõtt gümnaasiumide ja
tehnikumide lõpetajatele
(edasi lähevad Muuga kooli
aastapäeva üritused)
Müügid Laekvere Rahva Majas
11. mail kell 12 inkotoa tarvikute
müük.
11. mail kell 10 – 12 uute riiete
müük Kiviõlist
Muuga mõisas 30. aprillil kell 16
Paide Huviteatri etendus
Eduard Vilde
"Mäeküla piimamees"
Sissepääs 2 € või 4 €
vastavalt vanusele
Lisainfo tel 329 4422
Müüa 2-toaline puuküttega korter
Laekveres. 2. korrus, suur rõdu,
pakettaknad. Tel 528 4207.

konna rahvamuusika- ja
rahvatantsusim-man. Osalevad
kihelkonna rahvamuusikud ja
rahvatantsijad
Tänamine
Kell 20.45 Rongkäik Simuna
rahvamajja
Kell 21.00 Tantsuõhtu ansambliga
„Energia“
Kihelkonnapäevade finaaliks
rahvamaja tagusel platsil
TULETANTSUETENDUS.

Kell 19.00 Avanduse mõisas
Operetikontsert
Esinevad: Janne Ševtšenko (sopran)
Andres Köster (tenor)
Piia Paemurru (klaver)
NB! Jälgi reklaami! Võib tulla
Kell 20.00 Avanduse mõisa ees Kihel- kellajalisi täpsustusi!
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Pühapäeval, 15. mail 2011
kella 10–14
Uudeküla külaplatsil (Tamsalu
vallas)

Ei astu jalg teil enam üle koduläve,
ei ava käsi enam koduust...
Avo Niinsalu
Padust
28.08.1946 – 01.04.2011
*
*
*
*
*
Malle Öpitk
Salutaguselt
07.07.1939 – 08.04.2011
*
*
*
*
*
Edgar Mandel
Veneverest
30.05.1932 – 10.04.2011
*
*
*
*
*
Line-Lisette Jõerand
Moorast
07.02.1918 – 10.04.2011
*
*
*
*
Helga Reimann
Paasverest
09.07.1920 – 10.04.2011
*
*
*
*
Maire Kiremija
Salutaguselt
01.08.1952 – 17.04.2011

UUDEKÜLA LAAT
Tulge müüma oma tehtud ja
kasvatatud kaupa ning
oma pere mittevajalikke asju!
Kohamaks kokkuleppel.
Tulge ostma ja tutvuma
Pandivere piirkonna tegijatega!
Pilet 18-aastastele ja vanematele
külastajatele 1 euro
Korraldaja MTÜ Uudeküla,
müügisoovi registreerimine ja info
tel 5119039 Katrin

*

*

Müüa keemiavaba
toidukartulit ja
„seakartulit“ Ando. Hind
kokkuleppel. Laekvere
alevik, Kaare 3, Lembit
Kask. Tel 5818 4411.

Kui teil seisab tühjalt elumaja ja
te ei taha seda müüa, üürige see
välja. Korralikud inimesed.
Tel 5691 3878.
Õnne lapse särasilmast,
rõõmust, naerust, nutust
silmas...
Marianna Ilvese perre Laekvere
alevikus sündis 25. märtsil poeg
MARTIN
Sigrid Tarkiaineni ja Argo Pärna
perre Venevere külas sündis 13.
aprillil tütar KAI-LIISA

Annan ära lastesõbraliku
keskmist kasvu ketikoera.
Tel. 5381 5421
Müüa lõhutuid küttepuid
Tel 5554 6093
Teade!
Vassivere tee ja Vassivere
põik
tänava
elanikud
paluvad Laekvere aleviku
koerteomanikel
mitte
jalutada
oma
koertega
suurte majade vahel, kuna
koeraomanikud ei oska oma
lemmikute järelt koristada.

21. mail 2011 kell 10 toimub Roela
parkimisplatsil ROELA
KEVADLAAT
Ootame Teid müüma ja ostma:
taimi,
käsitööesemeid,
põllu-, metsa- ja aiatehnikat,
loomi ja linde,
teise ringi rõivaid,
puid ja põõsaid ning kõike erakorralist
ja kummalist nii taime- kui
loomariigist.
Saadaval kohv ja pirukad!
Info ja etteregistreerimine tel. 51904847

See maailm, mis elab sinus, mis sinuga ühes loodi
on sama vana kui sina ja samas su enda moodi...

Õnnitleme!
86
86
88

Helgi Kuusk
Selma Johanna Oja
Elli Reinlo

06. aprill
06. aprill
06. aprill

Laekverest
Veneverest
Rahklast

86
81
87
88
80

Maret Partvei
07. aprill
Laine Kruusoja
08. aprill
Selma-Aliise Reimann
09. aprill
Helga-Elfriede Altermann 09. aprill
Valve-Hermine Freienthal 13. aprill
Kaasiksaarest
Helene-Marie Tanneberg 14. aprill
Eha Nurm
19. aprill
August Veskilt
20. aprill
Ants Aava
23. aprill
Ilse Mändmets
24. aprill
Rein Tammessaar
29. aprill
Lea Kukner
30. aprill

Laekverest
Paasverest
Paasverest
Veneverest

90
65
83
65
86
70
75

Kiira Paju Hambaravi
Hambaproteese on võimalik valmistada
pehmest, mitte hõõruvast materjalist, mis on
mugav patsiendile!
pensionäridele ja töövõimetuspensionäridele
haigekassa hüvitis 255,65 eurot ja hambaravi
hüvitus 19,17 eurot
lapsed kuni 19. aastat tasuta
hinnad soodsad
kaardimakse võimalus
Vastuvõtuajad:
Simunas, Allee 9 – 14
iga kuu II ja IV nädala teisipäev
kell 10-13 (hambaravi ja protees)
info ja registreerimine telefonil 511 8379

Muugast
Laekverest
Muugast
Muugast
Paasverest
Paasverest
Salutaguselt

Teade! Perearst Sirje
Puhasmägi on puhkusel 15.
mai – 22 mai ja 6. juuni –
12. juuni 2011.

Müüa Ants tüüpi maja
Moora külas. Hind
kokkuleppel. Helista ja
küsi infot Tel:5185094
Korstnapühkija Aivar
Needo puhastab Laekvere
vallas eramajade ja korterite
küttekoldeid 5; 6; 9. ja 10.
mail!!
Registreerimine
vallavalitsuse sekretäri juures
tel 322 2370 või e-postiga:
laekvere@laekvere.ee

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. Trükitud: Agur Trükikoda. Trükiarv 750.
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

