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Laekvere kooli aias õitseb toomingas /Foto: L. Lepp/

Taanimaal kevadet ter
vitamas
tervitamas
Aprillis oli Lääne-Virumaa
raamatukogutöötajatel väga
meeldiv võimalus külastada
Taani Kuningriiki ja tutvuda
sealsete raamatukogudega
ning nende rolliga kohalikus
elus. Külastasime oma reisi
käigus Kopenhaageni, Roskilde, Odense, Koldingi, Aarhusi
ja Hjorringu erinevaid vaatamisväärsusi.
Taanis toimus haldusreform
2007. aastal ning selle käigus
jäi 275-st vallast alles 98 valda.
Raamatukogusid jäi alles 97
koos filiaalidega, 131 filiaali
suleti ja raamatukogude töö
korraldati ümber. Tüüpilised on
70 100 – 100 000 elanikuga
vallad, kus asub keskraamatukogu, 3 - 4 filiaali ja
väiksemates kohtades (endistes raamatukogufiliaali kohtades) saab kasutada raamatukogubussi teenust 1 - 2 tunnil

nädalas. Olemasolevad raamatukogud on kohalikud
keskused – samas hoones
asub tihti valla teeninduspunkt,
raamatukogus käivad koos
erinevad isetegevusringid,
korraldatakse koolitusi jne.
Inimesi on väga aktiivselt
õpetatud ise raamatukogusid
kasutama - suuremates kohtades on olemas laenutus- ja
tagastusautomaadid
ning
raamatukoguhoidja
abi
raamatu leidmisel ja laenutamisel vajavad vähesed
lugejad. Väga palju teenuseid
on veebipõhised – selle kaudu
saab tellida endale raamatu
mistahes Taani raamatukogust, saab tellida filmi oma
arvutisse jne. Raamatukogud
on väga avarad ja valgusküllased, raamatud on väga
hästi nähtavale toodud(erinevad näitused, välja-

TASUTA

panekud) – seega raamatukogu külastaja ei pea raamatuid
täistuubitud riiulitest otsima.
Meile jäid enam meelde
Kuninglik raamatukogu ehk
Must Teemant Kopenhaagenis
– see on lisaks raamatukogule
ka populaarne kultuurikeskus
ja üks kaasaegse Taani
arhitektuuri silmapaistvamaid
näiteid. Suur, uhke ja võimas
hoone oli tõesti.
Odenses külastasime Hans
Christian Anderseni muuseumi, kus saime põhjalikult
tutvuda kuulsa muinasjutuvestja elu ja tegemistega.
Ilmselt tervele reisiseltskonnale oli väga muljetavaldav
Hjorringu raamatukogu – see
on Taani kõige kaasaegsem
rahvaraamatukogu ning sellega käivad tutvumas inimesed
üle maailma. Juba mitu aastat
enne reaalset ehitamist oli neil
olemas visioon raamatukogust
kui „kolmandast kohast“ lisaks
kodule ja töökohale. Raamatukogu on kokkusaamispaik, mis
on tõeliselt avatud nii
inimestele kui ka ideedele.
Väga omapärane oli raamatukogu läbiv punane joon, mis
kulges kord põrandal, siis
muutus näituseriiuliks või töölauaks või kulges lihtsalt lakke.
Erinevates paikades ringi
liikudes jäi silma, et taanlase
lemmikliiklusvahend on jalgratas – neid oli tänavail
liikumas sadade kaupa. Ja
maanteel sõites hakkasid pea
igal kilomeetril silma tuulegeneraatorid – neid oli tõesti
palju, alates 3 tuulikust grupis
kuni 20-ni.
Kokkuvõttes jääb vahvate
reisielamuste eest tänada
Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu,
Taani Kultuuri Instituuti ja
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, kes reisi organiseerisid.
Eriti suured tänud aga meie
oma
valla-vanemale
ja
vallavalitsusele, kes meie reisi
võimalikuks tegid.

Maarika Lausvee ja
Sirje Raudmäe

TOIMET
AJA
TOIMETAJA
VEERG
Saabuv mai kuu lõpp toob
meile ilusa ürituse –
Laekvere valla päevad.
Käesolevas lehes on Õilme
Lainesaar vallapäevade
ajaloo teile meelde tuletanud. Ka selle aasta tegemised on lehes kirjas. Olge
siis aktiivsed, armsad
vallaelanikud ja leidke
endale aega osaleda
kasvõi ühelgi vallapäevade
üritusel. Kuna pidu tuleb ju
lausa meie õuele, siis tuleb
sellest osa saada. Ei jõua
meist igaüks enam minna
üritustele Rakverre või
veelgi kaugemale. Niiet
loodame vaid päikeselisi
päevi, mis üritused veelgi
meeldivamaks muudab.
Kevad on oma lillemere
ja lõhnadega muutnud
ümbrused ja aiad kauniks.
Kõikjal käib kiire töö
peenramaadel. Näha on, et
külvatakse ja istutatakse
rohkem kui eelmisel aastal.
See kõik on tore kui
täiskasvanud oma koduaedu aina kaunimaks
teevad. Mis aga mulle silma
hakkas ja murelikuks teeb,
see on noorte mõtlematu
käitumine. Moora küla ilus
kollane bussijaam on juba
saanud noorte poolt kirjad
peale. Selge see, et võõras
meie bussijaama sodima
ei tule, ikka ise – oma küla
lapsed. Ei ole eriti meeldib
lugeda just bussijaama
seinalt, kes kellega käib või
kes on hetkel kõva mees...
Seepärast püüame hoida
ikkagi bussiootekoja sirgeldustest puhtana.
Kena kevade jätku!
Tiiu Nitsar

VALL
AVALITSUSES
ALLA
27. aprilli istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja
abivahendite
maksumuse
kompenseerimiseks ühele valla
elanikule. Küttetoetus 2 000
krooni määrati ühele valla
elanikule ja ühekordne toetus
määrati kahele valla elanikule.
2.Toimetulekutoetus aprilli
kuu eest määrati 11-le valla
elanikule.
3.Muudeti Laekvere vallas
asuvate
katastriüksuste
lähiaadresse:
4.Otsustati esitada Irina
Kuhlbachi koostatud volikogu
otsuse eelnõu „Erateede avalikuks kasutamiseks ja teehoiu
korrastamise eest vastutava
isiku määramine“ volikogule.
5.Otsustati esitada Silvi
Sirelpuu koostatud volikogu
otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine”
volikogule.
6.Nõustuti Laekvere valla
osalemisega järgmistes projektides:
”Muuga spordi-ja raamatukoguhoone välisseinte soojustamine ja viimistlus”, mille
realiseerumisel Laekvere vald
lõpetab Muuga spordi- ja
raamatukogu hoone kapitaalremondi. Projekti kogumaksumus on 719 353 krooni, millest
taotletav summa on 550 994
krooni ning valla rahaliste
kohustuste suurus 168 359
krooni.
Taotlus
projekti
finantseerimiseks esitatakse
PAIK-ile strateegia III meetme
”Küla kui allikas” raames
”Laekvere Rahva Maja I ja II
korruse fuajee, koridori ja saali
renoveerimine”,
millega
Laekvere vald remondib
Laekvere Rahva Maja kolm
enimkasutatavat ruumi. Projekti
kogumaksumus 667 800
krooni, millest taotletav summa
on 511 398 krooni ja valla
rahaliste kohustuste suurus
156 402 krooni. Taotlus projekti
finantseerimiseks esitatakse
PAIK-ile strateegia III meetme
”Küla kui allikas” raames.
„Kellavere puhkeala projekteerimine”, millega Laekvere
vald projekteerib Kellavere
maastikukaitsealale erinevate
liikumisharrastuste
võimalustega puhkeala. Projekti
kogumaksumus 260 116
krooni, millest taotletav summa
on 199 080 krooni ja valla
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rahaliste kohustuste suurus 61
036 krooni. Taotlus projekti
finantseerimiseks esitatakse
PAIK-ile strateegia IV meetme
”Pandivere
paetee
kui
turismiatraktsioon” raames.
7. Otsustati esitada Aarne
Laasi koostatud volikogu otsuse
eelnõu „Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi taotluse tellimine“
volikogule.
8. Muudeti olmejäätmete
mahuti tühjendussagedust
kahel valla maaüksuse omanikul kaks korda aastas ja ühel
maaüksuse omanikul üks kord
aastas.
9.Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks vabastamisest
keelduti ühel kinnistu omanikul.
10.Väljastati
järgmised
ehitusload:
Osaühingule
Jaotusvõrk ehitise Eramu Tähe
maakaabelliini ja 10/0,4 kV
alajaama rajamiseks asukohaga Padu küla; Osaühingule
Artiston ehitise Artiston OÜ
hoonetekompleksi
juurdepääsuteede ja tehno-võrkude
rajamiseks asukohaga Rahkla
tee 16 Laekvere alevikus ja Liina
Lausveele puurkaevu rajamiseks Tepu 1 maaüksu-sele
Muuga külas.
11. Tunnistati 13. aprillil
2009 toimunud vara võõrandamine enampakkumisel nurjunuks osalejate puudumise
tõttu.
Otsustati korraldada vara
müük otsustuskorras järgmiste
hindadega:
*1-toaline ahiküttega korter nr
3 üldpinnaga 32 m2 koos korteri
juurde kuuluva kuuriboksiga
Venevere külas Laekvere vallas
Tasuja maaüksusel hinnaga 18
000 krooni;
*Ambose
katastriüksus
pindalaga 1978 m 2 Paasvere
külas Laekvere vallas, kinnistul
asub paekivist elamu hinnaga
20 000 krooni;
*Ussiku katastriüksus pindalaga 11 391 m2, Rahkla külas
Laekvere vallas, kinnistul
asuvad elamu ja kuur alghinnaga 30 000 krooni;
*2-toaline ahiküttega korter nr
1 üldpinnaga 56,4 m 2 koos
korteri
juurde
kuuluva
kuuriboksiga Rahkla külas
Laekvere vallas Pargiotsa
maaüksusel hinnaga 30 000
krooni;
*3-toaline ahiküttega korter nr

3 üldpinnaga 48,8 m 2 koos
korteri
juurde
kuuluva
kuuriboksiga Rahkla külas
Laekvere vallas Pargiotsa
maaüksusel hinnaga 30 000
krooni:
*2-toaline ahiküttega korter nr
1 üldpinnaga 39,1 m 2 Rahkla
külas Laekvere vallas Otsa
maaüksusel hinnaga 20 000
krooni;
*2-toaline ahiküttega korter nr
8 üldpinnaga 39,7 m 2 Rahkla
külas Laekvere vallas Otsa
maaüksusel hinnaga 20 000
krooni.

11. mai istungil:
1.Ühele valla elanikule
määrati küttetoetuseks 2000
krooni. Ühekordne toetus
määrati kahele valla inimesele.
2.Kolmele valla lapsevanemale määrati 300 krooni
kuus hooldajatoetust oma
puudega lapse hooldamise
eest.
3.Anti korraldus muuta
Laekvere alevikus asuva
katastriüksuse nr 38101:
003:0005 nimi Rahkla tee 8a
katastriüksuseks.
4.Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega Laekvere vallas
järgmiste maatükkide osas:
*Paasvere külas asuv KIILU
maaüksus, ligikaudse pindalaga 4,64 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa;
*Paasvere
külas
asuv
MESIOHAKA
maaüksus,
ligikaudse pindalaga 8,46 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa;
*Paasvere
külas
asuv
MURUMUNA
maaüksus
ligikaudse pindalaga 2,67 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa;
Paasvere külas asuv JUMIKA
maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,36 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa;
*Moora
külas
asuv
KIRBUROHU
maaüksus,
ligikaudse pindalaga 0,90 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa;
*Venevere
külas
asuv
KUMMELI maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,53 ha,
sihtotstarve, maatulundusmaa;
l*Kaasiksaare külas asuv
SINEPI maaüksus, ligikaudse
pindalaga 2,29 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa..
5.Nõustuti Moora külas asuva
13 404 m² ja 4,76 ha suuruse
LILLE katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
vastavalt
katastriüksuste

plaanile hoonete omanikule
Elmi Sammel’ile.
6.Määrati ehitiste teenindamiseks vajalik maa ning
nõustuti 6 184 m² suuruse
VALELIKU TEE 2 katastriüksuse
ostueesõigusega
erastamisega Muuga külas vastavalt
katastriüksuste
plaanile
hoonete omanikule Osaühingule Muuga PM.
7.Anti korraldus võõrandada
avalikul
suulisel
enampakkumisel Laekvere vallale
kuuluvad valla ülesannete
täitmiseks mittevajalikud järgmised varad:
*2-toaline keskküttega korter
nr 1 üldpinnaga 48,3 m 2
Vassivere põik 3 Laekvere
alevikus Laekvere vallas
alghinnaga 25 000 krooni;
*Ambose
katastriüksus
( k a t a s t r i t u n n u s
38101:002:0357) pindalaga
1978 m 2 Paasvere külas
Laekvere vallas, kinnistul asub
paekivist elamu alghinnaga 15
000 krooni;
*Ussiku
katastriüksus
(tunnus
38101:001:0207)
pindalaga 11 391 m2, Rahkla
külas Laekvere vallas, kinnistul
asuvad elamu ja kuur alghinnaga 20 000 krooni.
Enampakkumine viiakse läbi 03.
juunil 2009 algusega kell 9
Laekvere vallamaja ruumis nr
11.
8.Nõustuti Laekvere Rahva
Maja osalemisega projektis
“Rännuämblikute suvepäevad”,
millega Laekvere Rahva Majas
tegutsev laste- ja noortetuba
korraldab Laekvere valla laste
kahele vanuserühmale kaks
eraldi suvelaagrit. Projekti
kogumaksumus on 17 738
krooni, millest taotletav summa
on 7738 krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 10 000
krooni.
Projekt esitatakse Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupile.
9.Alates 01.05.2009 anti Alvi
Kalale üürile määramata ajaks
korter asukohaga Vassivere
põik 3-16 Laekvere alevik,
üldpinnaga 61,7 m2.
10.Korraldatud jäätmeveoga
liitunud kahel isikul muudeti
jäätmemahuti
tühjendussagedus kahe korra peale
aastas.
11.Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loeti 1. maini 2011
kaks maaüksuse omanikku.
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12.Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 1. augustini
2010 loeti kaks maaüksuse
omanikku.
13.Informatsioonina kõneles
Aarne Laas Eesti Kodukaunistamise Ühendus pöördumisest, kus teavitatakse, et
jätkuvalt toimuvad heakorraalased konkursid „Kaunis kodu”
ja „Ilus küla”. Ettepanekud
konkursil osalevate objektide
kohta esitatakse hiljemalt 27.
maiks 2009. Vallavalitsuse
liikmete ühine arvamus oli, et
konkursile saadetakse 2008.
aastal toimunud heakorrakonkursil võitnud isikud,
asutused, ettevõtted. Aarne Laas
andis ülevaate ka 1. mail
Laekveres toimunud mõttetalgutel „Teeme ära” räägitust.
Maarika Lausvee andis ülevaate
raamatukogutöötajate
õppereisist Taani Kuningriiki ja
Muuga postkontori hetkeseisust.

VOLIK
OGUS
VOLIKOGUS
28. aprilli istungil:
Osalesid kõik 11 vallavolikogu liiget.
1.Nimetati Laekvere vallas
Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonid
alljärgnevas
koosseisus:
valimisjaoskond nr 1 (Laekvere) – esimees Andrus Läll,
liikmed Valmi Kuusemets, Piret
Markus, Enn Habakuk, Õilme
Lainesaar, asendus-liige Eve
Kruusmaa; valimis-jaoskond nr
2 (Muuga) – esimees Maarika
Lausvee, liikmed Urve Vahula,
Agnes Maasild, Nadezda Võrno,
Heli Allikalt, asendusliige Hille
Meltsas ja valimisjaoskond nr
3 (Venevere) – esimees Terje

Arold, liikmed Sirje Raudmäe,
Jarko Arold, Kaarel Ðestakov,
Enn Peebu, asendusliige Vilja
Altpere.
2.Tunnistati peremehetuks
Paasvere külas olev elamu
(Paasvere-Vanaküla Ristikivi).
Ehitise viimane omanik on
teadmata. Ja Vassivere külas
olev elamu (Puki). Ehitise
viimane omanik on samuti
teadmata.
3.Otsustati tellida Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi 2007 2013 rahastamise perioodi
tingimustele vastav Laekvere
aleviku vee ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimist hõlmav taotlus
Infragate Eesti Asilt. Volitati

vallavanem Aarne Laasi
sõlmima Infragate Eesti ASga
vastav leping kogumaksumusega 177 000 krooni.
4.Määrati kindlaks erateed,
mis on ka avalikuks kasutamiseks. Teehoiu korrastamise eest vastutavaks isikuks
määrati vallavalitsuse majandusosakonna juhataja.
5.Volikogu esimees Margo
Klaasmägi informeeris volikogu
9. aprillil Palmses toimunud
VIROLi koosolekul räägitud
teemadest. Majandus-ja maakomisjoni esimees Raido
Pohlak andis ülevaate 22. aprillil
toimunud komisjoni koosolekul
räägitud teemadest.

PUHKUSED VALLAVALITSUSES
Silvi Sirelpuu
/vallasekretär/
Andrus Läll /majandusosakonna juhataja/
Karin Tampere /sekretär/
Helve Soon
/vanemraamatupidaja/
Rein Talvis
/kommunaaltehnik/

25. mai – 01. juuni
01. juuni – 07. juuni
02. juuni – 08. juuni
15. juuni – 26. juuni
08. juuni – 19. juuni

Kümnendad LLaekvere
aekvere valla päevad tulekul
2000.a. kevadel said alguse Laekvere valla päevad. Esimesed
vallapäevad olid 4 päeva: 8. juunist 11. juunini. Et Muuga mõisa
päeva traditsioon oli alguse saanud aasta enne, peeti selgi aastal
need eraldi – 27. mail. Oli isetegevusringide õitseaeg ja seepärast
jätkus esinejaid igasse suuremasse külla .Esineti Mooras,
Rahklas, Muugas, Paasveres, Vassiveres, Veneveres ja ka
Laekvere Rahva Maja siseõuel. Mõnes külas oli kuulajaid vaatajaid
vaid mõned. Aga meelde on jäänud Moora küla pidu, kus
isetegevuslasi oodati koduõlle ja suupistetega. Pidu läks nii hoogu,
et kahju oli ära minna, et järgmises külas esineda.
Isetegevuslased said väsitava, kuid arvan, et meeldejääva
kogemuse osaliseks. Tähistati eraldi noorte perede päeva, laste
Marumürapäeva ja eakate päeva. Sellest ajast on pärit ka Laekvere
vallas sünnimedalite kätte andmise kena traditsioon. Mõte noori
peresid meeles pidada pärines minu töökogemusest. Aga, et just
nimelt medal, mitte mõni muu meene - see idee tuli vallavanemalt.
Nii saavadki Laekvere vallas sündinud lapsed ja nende vanemad
pidulikul sündmusel Muuga mõisas juba kümnendat korda kätte
sünnimedali, kus peal pilt ema kätel olevast lapsest ja tekst:
„Sündinud Laekvere vallas“ ja lapse nimi ja sünniaeg.
Esimestel vallapäevadel oli peakülaline ansambel „Untsakad”.
Nad mängisid Muuga mõisa pargis. Pidu ei võtnudki pillipoiste
pingutusest hoolimata hoogu sisse - kuulati niisama südaööni.
Tantsuplatsil keerutas vaid mõni paar.
Järgnevad vallapäevad on peetud maikuu viimasel
nädalavahetusel ja nende sisse mahub ka Muuga mõisapäev.
Esinemas on käinud naabervaldade isetegevuslased. On peetud
kolme valla Avanduse, Rakke ja Laekvere ühist rahvatantsupidu.
Korduvalt on esinenud Avinurme meeskoor ja muidugi oma valla
isetegevuslased.
Põhirõhk ja õhtune tantsuõhtu (edaspidi mõisasaalis) on olnud
Muugas. Tuntud esinejatest on rahvast rõõmustanud Anne Veski,
Marju Länik, Voldemar Kuslap, Anne Velli, ans. „Vanaviisi”, „Väikeste
Lõõtspillide ühing”, „Supper Boys”, Sulo, „PS.Troika” ja
„Naabrivalve”
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Viimased aastad on vallapäevad kestnud kaks päeva. On jäänud
Muuga mõisapäev ning laste ja eakate päev. Eelmisel aastal
toimusid X Muuga mõisapäevad. Seekord käis Muugast läbi tõeline
kuulsuste paraad. Alustades Kihnu Virvest ja lõpetades
„Noorkuuga“. Sinna vahele mahtusid veel Ivan Orav ja Leonhard
Meri, oma isetegevuslased ja „Naabri Valve”
X Laekvere valla päevadele hakkasime mõtlema juba sügisel.
Pakkusin välja mõtte, et korrata isetegevuslaste esinemisi külades.
Kahjuks ei avaldanud ükski küla soovi näha oma isetegevuslasi
kohapeal. Seepärast sai sel aastal pearõhk pandud Veneveresse.
Kuna sealsed inimesed tulid ise välja oma mõtete ja ideedega ja
on ka peo põhilised korraldajad. Koostöös Muuga raamatukogu,
Venevere raamatukogu, Laekvere raamatukogu, Laekvere Rahva
Maja, Venevere Seltsimaja ja Venevere haridus-ja kultuuriseltsiga
loodame vahvat nõiapidu Venevere pargis. Taas on pillimeesteks
„Untsakad”. Ehk seekord saame tuimavõitu vallarahva liikuma!
Kindlasti on sellel aastal ka suursündmuseks ETV saate „Laulge
kaasa” salvestus Laekvere pargis. Jõuab ju telepildi kaudu
Laekvere valla tutvustus igasse Eestimaa nurka. Tulge siis ise
kõik salvestusele kohale. Ehk õnnestub telepurkigi saada. Saate
salvestust juhib ikka Reet Linna ja külaline on Liisi Koikson. Enne
toimub aga veel teist korda „Põnnide paraad”. Kallid vanemad,
tulge oma põnnidega paraadist osa võtma, sest TV
kaameramehed liiguvad juba hommikust peale ringi Laekvere
vallas. Võib-olla huvitab neid meie paraadki ja kahju oleks, kui
lapsed toredast elamusest ilma jäävad. Paraadi juhib lustlik Tiia
Paist.
Unustage kolmeks päevaks ära MASU ja teised halvad asjad ja
tulge X vallapäevadest osa saama, sest meeldejäävad
sündmused sünnivad ikka koos inimestega.
Kohtumiseni,
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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EUROP
ARL AMENDI
PA
KANDIDAADID
Anto Liivat soovib viia Euroopa Parlamenti värsked ideed
Seekordsete Euroopa Parlamendi valimistel kõige suurem
üllataja on Rahvaliidu esinumber, uue põlvkonna poliitik ja
õppejõud ANTO LIIVAT, kelle korraldatud seminaridel on osalenud
üle 3000 noorteorganisatsiooni juhi.
Oletagem, et teid on valitud Euroopa parlamenti peate
Brüsselis lühikõnes tutvustama ennast, Eestimaad ja rahvast,
millest sel juhul räägiksite ?
Räägiksin, et eestlastel on võrreldes enamiku maailma
väikerahvastega läinud hästi. Oleme suutnud luua kõrgelt
arenenud riigi ja ühiskonna, meil on piisavalt puhast vett, metsi ja
elumaad. Aga räägiksin ka sellest, et seisame ühiskonna arengu
ristteel - meidki on raputanud ja heaoluunest äratanud
majanduskriis, rahvuslikul pinnal kerkinud konfliktid ja otsustajate
võõrandumine rahvast. Senise edu toonud poliitika on Eestis kui
ka mujal maailmas ammendunud ja loonud vajaduse leida uusi
mõttemudeleid, et edasi minna. Ma soovin, et Eesti oleks Euroopas
tuntud kui positiivselt häälestatud, uuendustele avatud,
usaldusväärne ja külalislahke väikeriik. Soovin, et meie
elutegevust iseloomustaks sotsiaalselt ja regionaalselt
tasakaalustatud loodussäästlik areng.
Olete Eestis üks nooremaid Euroopa Parlamendi
saadikukandidaate. Kas peate noorust ainult oma eeliseks või
võivad sellega kaasneda ka omad probleemid ?
Naljaga pooleks võiks öelda, et noorus ei ole voorus, aga see
läheb mööda. Aga tegelikult on mul 10 aasta pikkune töökogemus
erinevate ühiskondlike üle-Eestiliste organisatsioonide juhtimises.
Tean, mida tähendab juhtida alt üles, st viia rohujuuretasandi
mõtted otsustajateni. Sellist kogemust ei ole tänastel, pikalt tipppoliitikas olnutel. Usun, et üks vabas Eestis kasvanud ja
kogemused omandanud uue põlvkonna poliitik sobib väärikate
kõrvale hästi Eestit Euroopas esindama.
Mille poolest erineb Eestimaa Rahvaliidu saadikukandidaadi
sõnum Euroopa Parlamendis teiste Eesti erakondade esindajate
omadest ?
Saadikuna pean enda ülesandeks olla Euroopale avatud, kuid
südamega ikka Eestis. Enamik inimesi arvab, et meil on väga
väike mõju Euroopa Liidus tehtavatele otsustele. Siit tulenebki
vajadus luua uus käsitlus Euroopa Parlamendi saadiku rollist.
Erinevalt senisest peab meie saadik Euroopa Parlamendis peab
olema Eestis hästi nähtav ja kuuldav. Ma soovin tuua Euroopa
paremad kogemused ja oskusteabe Eestisse, olla kontaktide ja
informatsiooni vahendajaks ning viia Eesti inimeste soovid ja
mõtted Brüsselisse, et nendega saaks Euroopa Liidu õigusloomes
arvestada. Soovin Rahvaliidu esinumbrina Euroopa Parlamendi
valimistel seista toimekama ja suutlikuma Eesti eest Euroopa
Liidu liikmena.
Praeguse ajastu märgusõnaks kogu maailmas on
majanduslangus. Kuivõrd oleks seoses sellega vaja uut
lähenemist, probleemide käsitlust Euroopa Parlamendi töös ?
Euroopa Parlament on kodanike peamine hääletoru Euroopa
Liidus, mille mõjujõud on aastatega üha kasvanud. Paljudes
poliitikavaldkondades teevad uute õigusaktide otsused Euroopa
Parlament
ja
Euroopa
Liidu
Nõukogu
ühiselt.
Kaasotsustusmenetluse osakaalu kasv pakub kodanikele
kindlasti paremaid võimalusi Euroopa Liidu õigusloomes
osaleda. Siiski olen seisukohal, et eelkõige peame ise töötama
selle nimel, et Eestist kujuneks partnerlusel tuginev
kodanikuühiskond, kus avatud ja aus riigivalitsemine tagaks igale
kodanikule eneseteostuse ja poliitilise kaasatuse võimaluse.
Kas on oht, et Euroopa Liidul tekkib riikide liidu tunnuseid ja
kuidas saaks neid vältida ?
Kogu maailmas on registreeritud ligikaudu 3000 rahvusvahelist
Lk.4

organisatsiooni, mille seas
Euroopa Liit riikidevahelise
koostöö vormina on paljuski
erandlik. Euroopa riikidel ei ole
olnud
ühtset
visiooni
integratsioonist ega selle
lõppeesmärgist, kuid siiski võib
Euroopa Liidu arenguloos
rääkida
integratsiooni
süvenemisest, st liidu pädevuse
ulatumisest seni rahvusriikide
pädevuses
olnud
küsimustesse. Rahvaliit näeb
Euroopa Liitu rahvusriikide
liiduna, kus Eesti on mõtlev,
algatusvõimeline ja tegus
osaline. Euroopa Liit on meie olevik ja tulevik. Peame õppima
Euroopa Liidus toimima nii, et sellest eesti inimestele suurim
kasu sünnib. Meil peab olema piisavalt teavet ja oskusi aga ka
julgust, et euroregulatsioonide kujundamisel teiste riikidega
võrdväärsena kaasa rääkida. Vaid sellisel juhul on võimalik Eesti
huvide eest seista.
Kuivõrd saate töötades Euroopa Parlamendis kaasa aidata
regionaalpoliitiliste probleemide lahendamisele Eestimaa
maapiirkondades?
Minu regionaalpoliitiliseks südameasjaks on Euroopa Liidu
võimaluste parem kasutamine selleks, et maapiirkondadest ei
kaoks töökohad, kooli- ja kultuurielu. Euroraha tulemusena tekivad
töökohad ja maksutulud, mis võimaldavad omakorda pakkuda
vajalikke avalikke teenuseid. Euroopa Liidu toetused tuleb kiiremini
kasutusele võtta ja taotlemine tuleb lihtsamaks muuta. Enam tuleb
panustada ka õigustatud abisaajate koolitusse. Parlamendi
saadik saab siinsete inimesteni tuua kogemused ja edulood
teistest riikidest ning viia meie inimeste mõtted ja vajadused
Euroopa Liidu tasandile, et nendega õigusloomes arvestataks.
Töötate praegu õppejõuna EBS-s. Mida üliõpilased on teilt
küsinud seoses Euroopa Liidu Parlamenti kandideerimisega ?
Tudengid ja paljud sõbradki küsivad eelkõige, kas ma ei karda
Eesti poliitika jaoks pildilt kaduda. Seni olemegi Euroopa
Parlamendi saadikutest Eestis üsna vähe kuulnud. Soovin, et
juunis valitud saadikud oleksid rohkem Eesti rahva esindajad
Euroopas, kui Euroopa esindajad Eestis. Euroopa Parlamendi
saadikud peavad olema kodumaal nähtavad - kodanike aruteludesse
kaasajad, debati loojad ja eestvedajad ning informatsiooni ja
kontaktide vahendajad. Nad peavad olema ka Eestis kuuldavad ja
nähtavad.
Olete juhtinud Kuku raadios oma jutusaadet. Kui vestlesite selles
saates ise endaga, millise küsimuse siis samalt endale esitaksite?
Küsiksin lihtsa, aga põhimõttelise küsimuse: „Miks Sa, Anto, end
poliitikaga sidusid?“ Ja vastan siis ka. Oma võimete ja võimaluste
piires ühiskonnaelu korraldamisel kaasarääkimine on iga inimese
moraalne kohustus. Eesti poliitika vajab täna uusi mõttemudeleid ja
kaasamise kultuuri. Tahan olla veduriks, kes toob poliitikasse
kodanikuühenduste kogemuse ja edulood ehk kuidas iga inimene
reaalselt saab ühiskonnaelus kaasa rääkida ja seda mõjutada.
Soovin, et õpiksime poliitikat nägema enam seisukohtade debatina
ja vähem isikutevahelise konfliktina, mille juured peituvad
aastatetagustes solvumistes.
Hiljuti osalesite Tartu maratonil, kuidas läks ja millised on teie
harrastused veel?
Suusatanud olen üle 20 aasta ja loomulikult osalenud ka Tartu
Maratonil, mis on ju eestlaste rahvuslik spordipidu ja võimete
proovilepaneku koht. Kuna tegemist on rahvapeoga, siis olen
maratoni tudengipõlves enda ja teiste rõõmuks ka kostümeeritult
läbi sõitnud. Sel aastal ootamatu tervisetõrke tõttu kahjuks osalemata.
Suvel sõidan heameelega süsta ja jalgrattaga, matkan. Ka
juhtimisalane kirjandus ja mälumäng on leidnud huvide hulgas kindla
koha.
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Euroopa P
arlamendi vali- L aekvere valla suured
Parlamendi
mised toimuvad 7. juunil. pered tegutsevad
Jälle talv möödas ja kena kevad käes. Laekvere valla suured
Eestist valitakse Euroopa Parlamenti kuus liiget ametiajaga viis
pered on aasta jälle sisukalt mööda saatnud. Millega siis tegeletud
aastat. Kokku on Euroopa Parlamendis 736 liiget.
on?
Laekvere valla territooriumil on 3 valimisjaoskonda.
Sügisel alustas kooliteed kolm last suurtest peredest. Selleks
Eelhääletada saab kõigis kolmes jaoskonnas 1., 2. ja 3. juunil.
puhuks korraldasime pikniku Venevere pargis. Appi tuli meile Tiia
Lepp, kes aitas lastel põnevaid mänge mängida. Igale kooliteed
Valimisjaoskond nr 1
alustavale lapsele sai ka väike kingitus tehtud.
·hääletamise koht valimispäeval Kesk 12 Laekvere alevik
Jõuluajal tõi jõuluvana suurtele peredele päris sisukad pakid.
(Laekvere Rahva Maja)
Päkapikud - need head jõuluvana abilised olid pärlit Dharma
·hääletamise aeg valimispäeval
9.00 – 20.00
Heategevusfondist. Uuel aastal uue hooga – nii öeldakse. Meie
·eelhääletamine 1., 2. ja 3. juunil (Laekvere Rahva Maja)
suured pered said juba jaanuaris minna Tallinnasse .Loomaaeda
·eelhääletamise aeg
12.00 – 20.00
ja Megazone meelelahutuskeskusesse. Päev oli pikk ja
·saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset valimissündmusterohke, et tühi kõht ei hakkaks segama käidi vahepeal
jaoskonda
Hesburgeris einestamas. Ja seegi üritus toimus SA Dharma
·toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on
kutsel.
Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Veebruaris said emad endale lubada ühe teatriõhtu. Oli palju
Valimisjaoskond nr 2
emasid, kes tõdesid, et nad pole juba aastakümneid teatrisse
·hääletamise koht valimispäeval Muuga küla (Muuga
saanud ja eks seda ikka teatripiletite kopsakate hindade tõttu.
Spordihoone)
Märtsis pidasime lustlikku spordipäeva Muuga Spordihoones.
·hääletamise aeg valimispäeval
9.00 – 20.00
Tänud Vaimar Abelile, kes meid seal lahkelt vastu võttis.
·eelhääletamine 1., 2. ja 3. juunil Muuga küla (Muuga
Märtsi lõpul pidasime maha oma ühenduse koosoleku.
Spordihoone)
Kutsusime sellest osa võtma ka Laekvere valla juhtkonna. Kohal
·eelhääletamise aeg
12.00 – 20.00
olid vallavanem, volikogu esimees, sotsiaalkomisjoni esimees ja
sotsiaalkonsultant.
Valimisjaoskond nr 3
Rääkisime suuri peresid puudutavatest probleemidest. Mida
·hääletamise koht valimispäeval Venevere küla (Venevere
saaks teha vald ja mida me ise teha saaksime? Hea on teada, et
Seltsimaja)
vald meie ühendust heaks kiidab. Aga kahju, et vallal pole võimalust
·hääletamise aeg valimispäeval
9.00 – 20.00
·eelhääletamine 1., 2. ja 3. juunil Venevere küla (Venevere majanduslikult eriti meie suuri peresid toetada. Mis teha, rasked
ajad ja moraalne tugi ju on, hea seegi. Loodame et meie koostöö
Seltsimaja)
sujub edaspidigi.
·eelhääletamise aeg
12.00 – 20.00
Emadepäeva tähistasime natuke suurema üritusega. Olime endale
*Hääletamiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav
külla kutsunud pr. Margit Roosalu, kes rääkis meile säästlikust
dokument.
majandamisest. Loodan, et mõtlemisainet sai nii mõnigi perenaine.
*E-hääletamine algab 28. mail kell 9.00 ja kestab Loengule tahtsid paljud tulla. Aga kuna see oli ühingu sisene üritus,
ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 3. juunil kell 20.00. siis võõraid me sinna seekord ei kaasanud. Hea uudis on see, et pr
Roosalu on meeleldi nõus tulema oma teadmisi jagama ka teistele
Hääletada saab veebilehel www.valimised.ee
E-hääletamiseks peavad olema ID-kaardi sertifikaadid kehtivad kui leidub soovijaid ja vald temaga kokkuleppele jõuab.
Niisiis on meil olnud sisurohke aasta.. Oleme püüdnud korraldada
ja PIN-koodid olemas.
üritusi nii lastele kui ka kogu perele. Soovime ju, et meie lastel läheks
Täpsem teave valimiste kohta on internetis aadressil
hästi ja et nad tunneks ennast võimalikult turvaliselt ja tunnetaksid, et
http://vvk.ee/ep09/; www.vvk.ee
neid vajatakse ja armastatakse.
Mõnikord on nii, et lapsel pole võimalik kooliteed jätkata tavakoolis.
Valimissedelile tuleb kirja panna meeldivama erakonna
Tuleb käia näiteks Vaekülas internaatkoolis. Ka meie vallast õpib
number või üksikkandidaadi number:
seal koolis päris mitu last. 6. mail korraldas Vaeküla kool
Vene Erakond Eestis - Nr. 101
sotsiaaltöötajate päeva, kuhu oli kutsutud ka Laekvere valla
Põllumeeste Kogu - Nr. 102
sotsiaalkonsultant. Mingil põhjusel ta sinna tulla ei saanud. Sellest
Eestimaa Rahvaliit - Nr. 103
on kahju, sest iial ei tea, millal mõni laps peab oma kooliteed Vaeküla
internaatkoolis jätkama. Ja siis kuluks ära sotsiaaltöötaja abi, et
Eesti Keskerakond - Nr. 104
vanemad teaksid otsustada, kas panna oma laps üldse sinna kooli.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit - Nr. 105
Selle päeva raames oli ka käsitöö näitus, mida oleks võinud ka
Eesti Reformierakond - Nr. 106
koduvalla lehes näiteks tutvustada. On ju nemadki meie lapsed,
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei - Nr. 107
lihtsalt veidi erinevad ja tahavad ka tunnustust saada. Loodame, et
Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid – Nr.108
järgmisel aastal osaleb seal ka meie valla inimesi. Selline oli siis
minu mure. Hea meel on, et selle lühikese ajaga on meile päris palju
Sotsiaaldemokraatlik Erakond - Nr. 109
sõpru tekkinud. Aitäh Sergo ja Margit Deketile, Laekvere Rahva Majale,
Libertas Eesti Erakond - Nr. 110
Venevere Seltsimajale, Muuga Spordihoonele, Muuga Tuulikule,
Erakond Eestimaa Rohelised - Nr. 111
Laekvere vallamajale, SA Dharmale, Pärnumaa Suurperede Liidule
Juri Þuravljov - Nr. 112
ja kõigile, kes on meile abiks ja toeks olnud. Alati ei ole aitamiseke
raha vaja, vahel piisab ka vähemast. Ja lõpetuseks veel üks hea
Märt Õigus - Nr. 113
uudis, meie väike ühendus on vastu võetud Eesti Paljulapseliste
Martin Helme - Nr. 114
Perede Liitu. Palju õnne meile! Kena peagi saabuvat suve.
Indrek Tarand - Nr. 115
Taira Aasa - Nr. 116
Oivi Jürgenson
Dimitri Klenski - Nr. 117
MTÜ LVSP juhatuse esinaine
Laekvere Valla Sõnumid
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Minu Eesti mõttetalgutest LLaekvere
aekvere vallas
Venevere Seltsimajas osalenute mõtted:
1. Ehitame paisjärve äärde
vettehüppe torni. Külakeskuse ja
paisjärve ümbruse ühtne planeering. Valguskaabel paisjärve
äärde. Puhkeküla järve äärde.
2. Korralik kossuplats kahe
korviga.
3. Viime viie aastaga Venevere
Virumaa viie tegusama küla
hulka.
4. Kui kellelgi on vaja midagi
ära teha, siis võiksid seda teha
küla inimesed. Sellega koguks
raha seltsile, siis pole vaja tellida
mingit spetsiaalset firmat.
5. Küla mälestuste kogumine
nii kirjas kui pildis
6. Igal kevadel park korda.
7.Tegeleme noorte vaba aja
sisustamisega.
8. Püüda leida paikkonna
rahvarõivaste mustreid (mudeleid)
9.Leida võimalus monitorkõlari soetamiseks noortele.
10.Jõudu mööda teostada
küla heaks häid mõtteid.

Laekvere Rahvamaja
mõttetalguliste
ülestähendusi
I-töögrupp, kelle mõtteteemaks oli „Kohalik elu
atraktiivsemaks“
1. Kuidas teostada Laekvere
aleviku keskväljakul laatasid,
ühiskogunemisi?
Laekveres on palju maakivihooneid, mis on kohalik
vaatamisväärsus
ja
mis
meelitaks kaugemalt tulnuid.
2. Kuidas käivitada valla
atraktiivsed objektid?
Laekvere valla atraktiivsed
objektid on:
1. Muuga mõis, millele võiks
leida laiemat rakendust näiteks
kontserdid, peod, näitused.
2. Venevere paisjärv, kus
samuti arendada vaba aja
veetmise võimalusi.
3. Kellavere mägi, mis on
spordi- ja vabaajakeskus.

3. Kuidas muuta teed
tolmuvabamaks ja korda, et
muuta autosõit mugavamaks.
4.Kuidas kaasata suvilaomanikke ja Laekvere valla
juurtega
inimesi
arutelu
talgutesse, et kuulata nende
arvamusi, mis tooks neid
inimesi siia valda elama.?
Näiteks
Muuga
mõisa
päevadel
ja
Venevere
jaanipäeval korraldada selline
ümarlaud.
5. Kuidas levitada rohkem
infot vallas toimuvate ürituste
kohta.
6.Kuidas saab sularahaautomaadi Laekvere alevikku.?
7. Kuidas käivitada vabaaja
veetmise võimalused Kellavere
mäel, Muuga spordihoone
tagusel platsil.?
8. Kuidas muuta bussiliiklus
paremaks, et ei võetaks ära
Rakvere - Tartu bussiliin, mis on
ainuke võimalus liikumiseks
õpilastel Avinurme kooli ja
tudengitel Tartusse
II töögrupp, kelle mõtte
teemaks oli „Maaelu“ ja
„Ettevõtlus“
1. Kuidas käivitada ettevõtjate
ümarlaud?
Vajadus selleks on olemas
2. Kuidas elavdada ettevõtlust
vallas?
Täiendkoolitus inimeste „tirimine“ koolitustele info kättesaadavus
3. Kuidas arendada autoremonditeenust, iluteenindust?
Ruumid on olemas, vaja leida
oskustega ettevõtjad või
suunata inimene õppima
4. Koha peal tekkinud ideed,
kes võiksid teha koostööd ja
arendada välja teenuseid:
Majutus: Hiielaid + Venevere
+ Veskimäe
Toitlustus: (Jaana Lagle)
Käsitöö:
Iluteenindus:
(juuksur,
massöör)
Pandivere matkad: (jalgratastega, suuskadega)

Teade!
Muuga kooli 9. klassi lõpupidu toimub 19. juunil
kell 18 Muuga mõisas
Laekvere kooli 9. klassi lõpupidu toimub 20. juunil
kell 18 Laekvere Rahva Majas
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Seni on puudu koostööst ja
puudub ka tegevusplaan
Olemas on: sobilik keskkond
turismiettevõtlusele; turvas,
mets; maakasutus ja kasutuseta hooned
III töögrupp, kelle mõtteteemaks oli „Halduskorraldus
maal“
1.227 omavalitsust on liiga
palju.
2.15+6 on liiga vähe.
Optimaalne struktuur 50-100
valda.
3.Tähtis on 10 - 15 a perspektiiv.
4.Rahalist kokkuhoidu ei teki.
5.Väikest valda on kulukas
majandada.
Vaja on kulusid optimeerida.
6.Suures vallas vastutus
hajub.
Abiks on külavanem.
7.Tähtis ei ole valla keskuse
asukoht, oluline on see et oleks
pakutud
vajalik
teenus,
lasteaed, kool, klubi.
Teenust edasi arendada.
8.Maaelu on elustiil (luksus,
millele tuleb peale maksta)
Riik toetab maaelu, maksusoodustused
9.Töökohti järjest vähem
(haridus läheb järjest rohkem
hinda)
Kodukontorid
10. Kriis paneb tööjõu paika,
palk on õiglasem
Osalejate tagasiside mõttetalgutest Laekveres
* Sain kaasa mõelda ja
initsiatiivi näidata
* Tulin mõttega ja sain
kindlust juurde
* lUsun siiralt ühistegevusse
*Loodan saada mõtetes
olevatele probleemidele lahenduse ja kui teeme seda koos ,
on tulemus ka näha
*Ülesanne on lahendatav,
võtsin kohustuse
*Tähtsad on kohalikud probleemid
* Külade heakord, kompaktsust ei ole

* Bussiliiklus on probleem
*Tähtis on see et postipunkti
ei suletaks
* Mõisapäevade raames leida
põhjust osalemiseks ka suurele
osale vallaelanikest
* Koostöös peitub jõud
* Miks on koosviibimistel
nõnda vähe noori?
* Kahju, et õpetajaid ei
osalenud. Kas maa sool ei
tunne huvi maaelu käekäigu
vastu?
*Hea võimalus kontaktideks
*Õiged mõtted saavad teoks
*Teeme ära 1. mail 2009 läks
korda
*Kellavere mäe heakord,
kasutamine, protsessid küll
venivad aga saame hakkama
Probleemid
Pangaautomaat maale
Heakord, vallalt tasuline
teenus
Majutus, autoremonditöökoda, iluteenindus
Kuidas on parem kohaliku elu
korraldada, kas väikevald või
osavald?
Kuidas arendada ettevõtlust?
Suunates inimesed täiendkoolitusele
Kuidas saada noori maale
elama?
Edulood, eeskujud, õppimine
popiks
Kuidas leida noortele vabaaja
veetmise võimalusi?
Kuidas tagada kohalikele
inimestele hea bussiühendus?
Kuidas muuta piirkonda
atraktiivsemaks?
Kuidas
tõsta
valla
atraktiivsust?
Üritused, mainekujundus,
infrastruktuur
Kuidas koostada Laekvere
aleviku planeeringut?
Kuidas
riigi
omandis
olevatele, hetkel kasututele
hoonetele leida rakendust?
Kuidas ettevõtted maale
koliksid??
Kuidas leida oma niss, mida
meil hetkel pole?

Teade!
Laekvere Aune-Liis Elijase Apteek
on puhkuse tõttu suletud
13. juuli – 26. juuli ja 10. august – 24. august

Laekvere Valla Sõnumid

LIIV
A VÕRKP
ALLI TURNIIR
LIIVA
VÕRKPALLI
„VOLLEÄSS ’09“
31. mai 2009 kell 10
Liivavõrkpalli toimumise kohaks on Muuga Spordihoone
kõrval asuv liivaplats
Vanuseklassid: M – mehed N – naised
Saada osalemissoov e-mail’ile: sport@laekvere.ee või
helista telefonil: 511 3577!
Võistkondi saab registreerida kuni 31. maini kella 09.45-ni!

TÄNA
V AK
OR
VP
ALLI TURNIIR
TÄNAV
AKOR
ORVP
VPALLI
„KOSSUÄSS ’09“ 30. mai 2009 kell 11
Tänavakorvpalli toimumise kohaks on Muuga Spordihoone
kõrval asuv kossuplats
Võistkonnad 4-liikmelised, mängib 3. Mängitakse ühe
mänguväljaku poolel kuni 12 punktini, Streetball’i reeglite
järgi. Võistlussüsteem koostatakse vastavalt osavõtjate
arvule.
Vanuseklassid:
M1 – kuni 17 aastased noormehed
M2 – 17 ja vanemad mehed
N – naised ja neiud
Saada osalemissoov e-mail’le: sport@laekvere.ee või
helista telefonil: 511 3577.
Võistkondi saab registreerida kuni 30. maini kella 10.45ni!
Turniiri võitjaid autasustatakse medalitega!

X LLaekvere
aekvere valla päevad

Lugupeetud Laekvere põik 2 maja
taga olevate aiamaade omanikud!

Aiamaade tee äärde (tee Laekvere- Arukse ja Kapu- RakkePaasvere maantee vahel) on keelatud maha panna prügi, tuhka,
oksi ja muud prahti, mis aiamaade korrastamisest tekib. Kõik
biolagunev tuleb igal aiamaa omanikul komposteerida oma
maatüki otsas. Käesoleval hetkel ladustatakse prahti ja prügi
Laekvere PM maale.
Hoiatame, et edasistel rikkumistel on Laekvere Vallavalitsusel
30. mail
XI Muuga mõisapäev
õigus
risustajaid karistada kuni 18 000 krooni suuruse
„Muuga mõisa Muusikamoos.”
rahatrahviga.
Muusikamoosi komponendid on:
Liina Lepp
kell 14
Vahukoore tort „Armastuskirjad” Raimond Valgre
järelevalveinspektor
retsepti järgi valmistanud ja ka teile pakub laulev näitleja TÕNU
5340 8850
KILGAS. Üks amps 50 kr
kell 15 Koorimoos. Purgis on Tartu Ülikooli Segakoor
kell 16 sõdurisupp „Laululahing”
Suppi jagavad Laekvere eakate klubi „Meenutus” liikmed
Laekvere valla päevi tähistatakse 29. mail
Maitseroheliseks tuntud lauljad ja muusikud.
Veneveres, 30. mail Muugas ja 31. mail
kell 17 beebide pirukas „Barbi ja Ken”
Piruka on küpsetanud Laekvere valla noored lapsevanemad.
Laekveres
Moosi paneb vahele Laekvere vallavanem Aarne Laas
Bussiringid sõidavad:
kell 18 Folkloorimoos
Segamarjamoosis võivad osaleda kõik Laekvere valla elanikud
29. mail kell 17 (Laekvere-Venevere). Tagasi kell 23
Moos valmib kohapeal Tiia Paisti keetmisel

29. mail kell 17 Venevere pargis „Hilinenud nõiapidu ehk parem
hilja kui mitte kunagi”
kell 17 Pudi-padi nõialaat
kell 19 Rahvapärimuskava „Haldjate- ja nõialood, laulud, tantsud”
kell 21 tantsime „Untsakate” pilli järgi

31. mail kell 9.30 algab Rahva Maja tagahoovist Põnnide paraad
Laekvere parki. Paraadi juhib Tiia Paist. (Ootame kõiki lapsi,
vankrites ja jalgsi, koos vanematega ja vanavanematega. Kaasa
võtta õhupallid ja lipukesed.)
31. mail kell 12 Laekvere pargis ETV saate „Laulge kaasa”
avalik salvestus
Saadet juhib Reet Linna.
Külalissolist on Liisi Koikson
Laekvere Valla Sõnumid

(kui on Muugast sõita soovijaid, siis andke teada Rahva
Majja)
30. mail kell 13.30 Laekvere - Muuga. Tagasi Muugast
kell 19.30.
31. mail, kes tahab tulla „Laulge kaasa” salvestusele,
andke soovist teada 28. maiks Rahva Majja, et
korraldada bussiring.

Lk.7

7. Laekvere – Simuna rahvajooks ja
3. Laekvere – Simuna käimisretk
7. juunil 2009

Hingele härmahõilmetest hellust,
silmisse suvist päikest ja kelmust.
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki ilu!

Õnnitleme!
82

Karl Tanneberg

1. mai

Veneverest

84

Helju Kukner

1. mai

Rahklast

65

Väino Meier

2. mai

Paasverest

80

Elsa Roosioks

6. mai

Laekverest

89

Leida Visnapuu

6. mai

Kaasiksaarest

80

Endel Väljaots

9. mai

Veneverest

80

Gertta Hünninen 10. mai

Rahklast

75

Vaike Lehtmets 11. mai

Ilistverest

60

Andi Larionov

Laekverest

60

Malle Habakuk 15. mai

Laekverest

82

Elsa Reisi

15. mai

Alekverest

83

Elvi Reinaru

17. mai

Rajakülast

82

Uno Kaja

18. mai

Rajakülast

60

Vladimir Tsilk

19. mai

Muugast

70

Leida Remeküll 21. mai

85

Helga-Otilie Maasik

24. mai Paasverest

85

Milda-Anette Tieck

25. mai Rajakülast

85

Linda Õunapuu

26. mai Veneverest

82

Helga-Frigita Tuulik

26. mai Moorast

12. mai

START Laekvere kooli staadionilt kell 12
LÕPP Simuna kooli staadionil
DISTANTS 10 km
Kõigi osalejate vahel loositakse välja jalgratas
„TREK“ Rademarist
Vanuseklassid jooksjatele:
M1 – kuni 16
N1 - kuni 18
M2 – 17-29
N2 – 19-34
M3 – 30-44
N3 - alates 35
M4 – alates 45
Stardimaks: M1 ja N1 – 15 kr ja teised 30 kr
Registreerimine lõpeb 20 minutit enne starti
kohapeal.
Info: www.laekvere.ee/sport/ või 511 35 77

Ostame Teie seisma jäänud või mittetöötava, käibemaksu
või mitte käibemaksu kohuslase firma. Info ja
konsultatsioonid meie poolt Tel 58088088.
Ostame vanarauda. Transport meie poolt.Kuulutus ei
aegu. Tel.53995434

Laekverest
Ära anda kasvuhoone jaoks kasutatud erinevas
suuruses klaase. Tel. 325 3775
LANDCAPITAL OÜ ostab metsakinnistuid ja
kasvavat metsa üle Eesti. Tel 5156858
Laekvere aleviku müügiplatsil 10. juunil odavate riiete müük

Laekvere Rahva Maja on kollektiivpuhkusel
6. juulist - 9 augustini 2009
Küünal on kustund,
ööle uut päeva ei järgne
ja vaikus on raskem kui muld...

Laine Aasumets

Rajakülast

14.09.1923 – 2.05.2009

Teade puuetega inimestele!
5. juunil toimub iga-aastane puuetega inimeste
spordipäev Rakvere Spordihalli kõrval.
Palun osaleda soovijatel endast teada anda hiljemalt
1.juuniks telefonil 322 2376 või 5567 7989.
Siis saame kokku leppida väljasõidu kellaaja.
Marju Baikov

*Muuga Tuulik on avatud 1.juunist
T, K, N
12-18 R, L 12-04
*30.mail mängib Muuga Tuulikus
kell 22 ans TRAHTER
*JAANITULI toimub 19.juunil
infot küsi te. 53334089 või 53466457

P

12-20

22. juunil kell 19
L aekvere par
gis JAANIÕHTU
pargis
Lastele batuud, võistlused ja mängud.
kell 21 mustlastantsurühma “FLAMANTE” tantsushow
kell 22 jaanitule toomine ja süütamine.
Tantsumuusika ansamblilt AMULETT
Mängud. Võistlused.

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,
arvamused, ettepanekud.

