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Nii käis 11. juunil
Laekvere pargis kiige ehitus

6.Simuna - LLaekvere
aekvere rahvajooks ja
2. käimisretk
8. juunil toimunud jooksul oli 102 osavõtjat, lisaks 13 käijat. Võitis
32.36-ga Mart Andresson Roelast. Tähelepanuväärne, et tema aeg
jääb ainult 7 sekundiga alla Vjatšeslav Koželevi rajarekordile!
Naistest võitis juba kolmandat korda Kaja Vals 40.39-ga.
Vanuseklasside kaupa olid võitjad:
M1 - 38.57 Markko Etverk Vinni, meie vallast oli 4. Tenno Tampere
44.31, 6. Kaido Aasumets 46.10, 7. Koit Aasumets 48.36, 10. Henri
Abel 50.54, 14. Jürgen Kraav 54.01, 19. Margus Lepp 1.06.09, 20.
Richard Sepajõe 1.06.45, 21. Kevin Uus 1.07.00, 23. Herdo Kala 1.32.22
M2 - 32.36 Mart Andresson, meie vallast osalejaid ei olnud.
M3 - Andrus Lein Vinnist 34.58, 5. Hannes Liivak 42.08, 11. Margo
Klaasmägi 45.38, 19. Tanel Kadai 56.57, 20. Marek Lepp 1.06.14
M4 - 34.36 Ago Veilberg SK West Sport.
N1 - 44.09 Kelly Nevolihhin Moorast, 4. Kille Nevolihhin 49.02, 6.
Pille-Riin Jürgenson 59.05, 12. Carolin Kivilo 1.24.36, 13. Reili Bachaus
1.24.37, 14. Rutt Bachaus 1.24.38
N2 - 44.47 Terje Toomingas Staminast.
N3 - 40.39 Kaja Vals Tallinnast, 7. Lilli Nevolihhin 57.23, 9. Urve
Vahula 1.17.29
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Jaanipäevaks kõrgeks
kasvand rohi...
Tänu vihmale hakkas nüüd
tõega rohi jälle kasvama.
Kohe algavad jaanipäeva
pidustused. Seekord on siis
üle pika aja leidnud
Laekvere vald endale
kenama jaanitule platsi kui
kooli staadion. Park
Laekvere „Antsude“ taga
on selleks just loodud. Päris
palju on istumiseks pinke.
Tublid mehed Oü-st K&G
Saarelt paigaldasid alles
hiljuti vägeva kiige, millest
kraadede jõud kohe üle ei
käi. Miks ma ütlen siinkohal
„kraaded“. Sest kui ma ise
hiljuti parki vaatamas käisin,
olid juba pingilauad
markeritega soditud. Suured
pakud, mis laudade aset
pidid täitma, olid ümber
lükatud. Igatahes peavad
nüüd töömehed need uuesti
enne jaanipäeva püsti
upitama, mis eriti kerge
tegevus ei olegi.
Suur suvi ja valged ööd on
saabunud.
Kallid
lapsevanemad, hoidke oma
laste tegemistel silma peal!
Pole ju hullu, kui nad vahest
mõne
parandatava
koerustükiga hakkama
saavad, kui aga lollused üle
mõistuse kasvavad...siis on
kahetsemist kõigil.
Loodame siis kõik siin, et
suvi tuleb kaunis ja turvaline.
Et äike ei kimbutaks, vihm ei
uputaks ja kuumus ei tapaks!
Seda pole ju palju palutud.
Ilusat suve teile, armas
vallarahvas! Kohtumiseni
augustis!
Tiiu Nitsar

V ALL A V ALITSUSES
10. juuni istungil:
1.Määrati ravimi ja abi-vahendite
maksumuse kompen-seerimiseks
toetust 3-le valla elanikule. Üks
valla elanik sai 2000 krooni
küttepuude ostmiseks toetust.
Ühekordset toetust jagati 6-le valla
elanikule.
2.Lisati Laekvere Vallavalitsuse
10. märtsi 2004. a korraldusse nr 45
”Vaba põllumajandusmaa erastamine” alapunkt, mis sõnastati
järgmiselt: täita Alekvere kohaliku
tee kaitsetsoonis, 20 meetrit tee
teljest katastriüksuse poole
kehtivaid erinõudeid vastavalt
“Teeseadusele”.
3.Muudeti Laekvere Vallavalitsuse 19. aprilli 2006. a
korralduse nr 71 ” Teede nimede ja
kruntide aadresside määramine
Muuga külas ” punkte1 ja 2, kus
nüüd kinnitati Muuga külas teede
nimeks Alekvere tee, Allee tee,
Pargi tee ja Valeliku tee. Kinnitati
ka kruntide kohaaadressideks
vastavad aadressid.
4.Võeti vastu Laekvere valla
heakorrakonkursi reglement.
Heakorrakonkurss toimub kolmes
grupis: eramud; korterelamud,
ettevõtted ja asutused; talumajapidamised. Hinnatakse prügimajandust,puhtust ja korda, haljastust ja

muru, iluaeda, tarbeaeda, krundi
ümbrust ja hoonestust. Hindamisel
kasutatakse 10-palli süsteemi,
tulemused arvutatakse matemaatilise keskmise järgi. Võrdse
tulemuse korral eelistatakse enim
kõrgeid hindeid saanud ehitist.
Komisjonil on õigus välja anda igas
grupis üks peaauhind kuni 3 000
krooni (ostutshekk) ja kuni kaks 1
000 kroonist ergutusauhinda
(ostutshekk). Korra peaauhinna
võitnud ehitis ei saa kandideerida
enam enne 5 aasta möödumist.
Kõigi konkursil osalenute vahel
loositakse välja üks 2 000 kroonine
ergutusauhind (ostutshekk).
Komisjonil on õigus jätta
peaauhind või ergutusauhind välja
andmata. Vastava otsuse võtab
komisjon vastu lihthäälteenamusega. Auhindade kätte
andmine toimub pidulikul
koosviibimisel, kuhu kutsutakse
kõik konkursil osalenud hoonete
omanikud või nende esindajad.
Võitjad avalikustatakse valla
ajalehes Laekvere Valla Sõnumid ja
Laekvere valla koduleheküljel
internetis. Laekvere valla heakorrakonkursil osalemiseks võivad
enda hoone esitada omanikud ise
või teised valla elanikud hoone
omaniku nõusolekul. Kanditaatide

esitamisel oodatakse aktiivsust
külade esindajatelt.
5. Laekvere valla heakorrakonkurss otsustati korraldada ka
sel aastal. Kandidaatide esitamise
tähtajaks määrati 25.juuni 2008.a.
Kandidaadid tuleb esitada vallavalitsusse telefonil 32 22370 või epostiga: laekvere@laekvere.ee.
Heakorrakonkursi viib läbi
Laekvere Vallavalitsuse 03. juuli
2007. a korraldusega nr 109
moodustatud heakorrakomisjon
koosseisus: Irina Kuhlbach, Pille
Lumiste, Esta Mustasaar, Marin
Pärs ja Urve Vahula. Komisjon teeb
otsuse konkursi võitja(te) kohta
hiljemalt 20. juuliks 2008. a.
6.Nõustuti
keskkonnakompleksloa andmisega Rahkla
Farm OÜ-le veise- ja piimakarjakasvatuseks käitisele aastase
tootmismahuga 200 piimalehma ja
200 noorlooma. Rahkla Farm OÜ
farmid asuvad Rahkla ja Rohu
külas.
7.Anti korraldus võtta alates 1.
juulist 2008 Rahkla Farm Oü-lt üle
24 inimese veega varustamine
Rahkla külas ja sõlmida nendega
joogivee ostmise lepingud.
8.Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti 9 inimest, kuna nad
ei ela alaliselt Laekvere vallas.

6.Simuna - Laekvere rahvajooks ja 2. käimisretk ( algus lk1)
Suurepärase ilma toel toimunud üritus läks igapidi korda. Seda tänu tublile
korraldusmeeskonnale, keda siinkohal tänangi. Poolel teel kustutas janu
joogipunkt ja jahutas Simuna tuletõrjeauto. Suppi pakkus Muuga Tuulik ja
põngerjad said karata batuudil.
Peaauhinna võitis loosiga Meelis Veilberg. Teiste vahvate auhindade seas oli
näiteks küttepuud K.G.Saarelt, kuldkala H. Kruusamäelt ja aiatoolid Artistonilt
meie valla parimatele.
Liikuge, elage tervislikult! Kohtumiseni järgmisel aastal, siis juba Laekverest
Simunasse.
Vaimar Abel
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Jäätmeveoga liitumisest ei
vabastatud ühte valla elanikku.
9.Korraldatud jäätmeveoga
liitunud isikute jäätmemahutite
tühejndussagedust muudeti kahe
korra peale aastas kolmel valla
elanikul.
10.Reservfondist eraldati Muuga
Põhikoolile 20 400 krooni raamatu
”Muuga Mosaiik-paikkonna
kultuurilugu” omaosaluse katmiseks. Muuga Maanaiste-seltsile
eraldati 5000 krooni murutraktori
hoolduse ja kasutamisega seotud
kulude osaliseks katmiseks.
Majanduskulude täienduseks
kanti seoses projektiga ”Teeme
ära” 13 150.18 krooni.
11.Aarne Laas informeeris
vallavalitsust Laekvere lasteaia
tegevusest.
Laekvere Vallavalitsus
võtab tööle sotsiaalalal
tegeleva hooldustöötaja.
Kandidaadiks sobib inimene,
kes on kohusetundlik, täpne,
hea suhtleja, omab B-kategooria juhilube.
Kirjalik sooviavaldus koos
CV-ga tuua või saata Laekvere
vallavalitsusse hiljemalt 7.
juuliks 2008.

VOLIKOGUS
27.mai istungil:
Osales 9 vallavolikogu liiget. Puudusid volikogu
liikmed Raido Pohlak ja Kauni Soon.
1.Volitati Laekvere Vallavalitsuse maakorraldaja
Irina Kuhlbachi esindama Laekvere Vallavolikogu
Tartu Halduskohtus kohtuasjas nr 3-08-786, mis
käsitleb vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse
saamist Laekvere vallas. Õigusabileping sõlmite
sama kohtuasja ajamiseks OÜ-ga Maksukonsultant.
2.Kinnitati Kaasiksaare külas asuv „Põrna Kõrtsi“
kinnistu sihtotstarbeks elamumaa.
3.Ülevaate I kvartali eelarve täitmisest vallas andis
pearaamatupidaja Kersti Altpere. Otsustati võtta
esitatud informatsioon teadmiseks.
4.Margo Klaasmägi andis ülevaate VIROLi
koosolekust, mis toimus 08. mail 2008. a Rakvere
Haiglas. Koosolekul räägiti Eesti Energia
tulevikuplaanidest, Postipoisi programmi
uuendamisest,
koostöömemorandumi
heakskiitmisest, esindajate nimetamisest
keskkonnatasude kontseptsiooni väljatöötamise
töörühmadesse ja maakondliku infoportaali
käivitamisest.
Aarne Laas tutvustas Laekvere valla teederemondi
kava hetkeseisu.
Marin Pärs palus volikogu liikmetel teha
ettepanekuid revisjoni läbiviimise osas.

Laekvere Valla Sõnumid

Vibropump vanarauda ja
kannipuud lakka
Automaatpesumasin, WC ja hommikune värskendav dushsh, kas
ainult linnaelaniku luksus? Igapäevases argielus tõdeme, et linnas
on kraanivesi elu kindel osa, maal aga tõeline luksus. Väljas lõõskab
kuum suvepäike, külateelt autorataste alt õhkupaisanud tolm matab
hinge ja kurgus kipitab kuskilt kaugelt hõljuv metsapõlengu
suitsuving. Rüüpaks lonksu külma kaevuvett . Kuid kaevukaant
avades ei näe me kaevupõhjas rõõmuküllast veehelki vaid pilkast
pimedust. Oh vana kuri, vesi otsas. Olen seda muret tundnud omal
nahal. Kuudepikkune veepuudus viib elujanu ja sära silmist ka kõige
optimistlikumal maaperel.
Eks sellises üsnagi lootusetus seisus on paljud maapered, kes on
oma elukohaks valinud kauni metsatuka või põlluserva kaugel
linnakärast. Aastaid vanavanemaid truult teeninud kaev ei suuda
vastu seista tänastele unistustele. Vesi , elekter, tee ja internet peavad
olema elementaarsed elukvaliteedi osad ka hajaasustuses. Ainult
siis on võimalik inimväärselt maal elada.
Ja nii sündis möödunud aastal Haanjamaa mägede poegadel
maalähedane talupojatarkusest tehtud veeprogramm. Ikka omast
tarkusest ja hingelähedasest vajadusest. Nüüd aasta hiljem võib
tõdeda, et Võrumaa hajaasustuse veeprogramm käivitus ja kulges
möödunud aastal edukamalt kui keegi arvata oskas.
Programmdokumendis peeti programmi õnnestunuks, kui kasusaajate
hulk on vähemalt 88. Aga oh seda õnne! Puhta joogivee köögikraanist
said 164 majapidamist ja üle viiesaja kätepaari saab tolmu maha pesta
peale rasket päevatööd. Ja seda kõike ainult riigi paari miljoni kroonise
rahasüsti abil.
Teadmine nii edukast ja efektiivsest programmist jõudis kiiresti
poliitikute kui ametnike ajusoppidesse. Kogemus millega mõistliku
raha ja väikese bürokraatiaga tehakse suuri ja vägevaid asju levis
kulutulena külast külla ning maakonnast maakonda. Kaevuprojekt
kasvaski mägede poegade algatusest suureks üle-eestiliseks
hajaasustuse veeprogrammiks.
Programmi eesmärgiks on kõigis maakondades hajaasustusega
piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine ja
parandamine. Seda kõike selleks, et parandada maainimeste
elukvaliteeti ning aidata kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.
Elukeskkonna parandamisega peab tõusma ka piirkonna maine ja
seeläbi loodan, et maaelanike arv tõuseb või vähemalt püsib tänasel
tasemel.
Tänaseks päevaks on programm käivitunud ning riigieelarvest
antud igale maakonnale kaks miljonit krooni. Lisaks riigile
finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused
panustades rahaliselt vähemalt samas mahus, kui seda teeb riik. Aja
jooksul võib huvi ja vajadus veeprogrammi suhtes muutuda. Meie
väikesel kodumaal on piirkondi ,näiteks Rõuge, kus puurkaevude
sügavused ulatuvad150 meetrini ning kaevu rajamine komplitseeritud
ning kallis. Emajõe kallastel aga 50meetrini ning eluallika rajamine
suhteliselt lihtne ja odav.
Kaevuprojekt on väike nihe sotsiaalse heaolu tagamiseks maal.
Liigume siis selles suunas, et ka linnakärast eemal oleks võimalik
inimväärselt elada. Kõik koos suudame asendada kaelkoogud
veetorudega ning vibropumbad tänapäevaste vee- tõste ja
surveseadmetega. Kodutehnika poed, olge valmis, maainimesed on
teie poole teel! Hajaasustuse veeprogrammiga teeme kõik koos
väikese sammu elamisväärse elukeskkonna tagamiseks maal.
Kalvi Kõva
Sotsiaaldemokraat, Riigikogu liige

Laekvere Valla Sõnumid

Pilte LLaekvere
aekvere valla päevadest

Muuga mõisa päeval Ilma
Lausvee Kihnu memmedega

Õilme Lainesaar ja Virve
Köster Muuga mõisas

Hajaasustuse veeprogramm
avatakse
Peatselt avaneb hajaasustuse veeprogramm, mis võimaldab
füüsilistel isikutel kui ka mittetulundusühingutel ja sihtasutustel
taotleda toetust hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste
jaoks kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude
varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega. Lääne-Viru
maakonnas saavad taotlusi esitada Laekvere, Väike-Maarja, Rakke,
Tamsalu, Vinni, Rägavere, Tapa, Rakvere, Sõmeru, Vihula, Viru-Nigula
, Kadrina ja Haljala valdade elanikud (valla elanikeregistris enne kui
01.01.2008 registreeritud) ja vallas regsitreeritud
mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja
veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub
oma liikmete või elanike veega varustamine.
Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 krooni ning toetus ei saa
olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas omarahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu taotluskoha järgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15.spetember
2008.
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude kohta saate Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt http://www.lvirumv.ee Regionaalsed toetusprogrammid valiku alt.
Infot saab ka Mati Jõgi, Lääne-Viru Maavalitsus, arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja, 325 8010, 505 6177, mati.jogi@lvirumv.ee ja Laekvere vallavalitsuse on majandusosakonna
juhataja Andrus Läll tel.32 22374;5046009 ;andrus@laekvere.ee

Esmaspäeval 30. juunil kell 16.00 toimub
Väike-Maarja Rahvamajas
hajaasustuse veeprogrammi (kaevude puurimine)
tutvustav koosolek.
Koosolekul tutvustab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi veeprogrammist toetuse
taotlemise korda ja taotluste hindamiskriteeriume.
*Hajaasustuse veeprogrammi dokumentatsiooniga
saab tutvuda Laekvere vallavalitsuse kantseleis ja
EAS-si kodulehel:http:www.eas.ee/?id=4115
Hajaasustuse veeprogramm
Info Andrus Läll tel. 32 22374
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Kooliaasta Muuga koolis
Rakverest lõuna pool asub Muuga kool
Meie kooli võistkond (Koit Aasumets, Janno Lumiste, Jürgen
parun Neff meile mõisa jättis maha
Kraav) osaleb juba teist aastat looduseteemalisel mälumängul
(Need on read meie kooli laulust, millega esineti telesaates „Mine maakonnas. Sel aastal saavutasid nad 10. koha 19 osavõtja hulgas.
metsa“)
Eesti Looduse viktoriinil said nad 5. koha.
Kuna meie kool asub mõisamajas, siis on jätkuvalt majas on olnud
2007/08 õppeaastal õppis meie koolis 68 õpilast, aasta lõpus esinejaid, kes rõõmustavad meie valla inimesi oma esinemisega. Sel
lõpetasid klassi või kooli kokku 66 õpilast, kaks õpilast jäid aastal on olnud külalisteks Corelli Music oma jõulukontserdiga, Kait
klassikursust kordama.
Tamra emadepäeval, meeskoor Runo ja naiskoor Domina 17.mail,
Selle kooliaasta märksõnadeks võib lugeda koostöö, osalemine ansambel Noorkuu, Kihnu naised, Andrus Vaarik ja Egon Nuter 10.
mitmesugustel erinevatel üritustel, kus lapsed said oma oskusi ja Muuga mõisapäeval.
teadmisi proovile panna.
Ka meie enda lapsed on väljas käinud ja esinenud: novembris
Juba 10 aastat on toimunud koostöö Simuna kihelkonna koolide Moostes pärimuskultuuripäeval, televiktoriinis „Mine metsa“,
vahel: sügiskross Rakkes, rahvastepall ja kossuturniir Simunas, kihelkonna isetegevuspäevadel, 14.juunil mõisakoolide
kergejõustikuvõistlused Muugas, mälumängud Sallas ja Lahus, näitemängupäeval Ruusmäel.
tänavu lisandusid isetegevuspäevad Laekveres, Simunas, Rakkes.
Aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid. See lühike ülevaade oli ainult
Kool on teinud tõhust koostööd Muuga raamatukoguga. Selle killuke sellest, mis me oleme teinud. Palju rohkem on tehtud majas
aasta tegemistest võiks esile tuua Pipi pidu novembris, kust võtsid igapäevaselt, mida me peame loomulikuks osaks koolitöös ning mida
osa Laekvere lasteaia vanem rühm, Laekvere ja Muuga kooli alati ei pandagi paberile.
algklassid; kohtumine kirjanik Jaanus Vaiksooga 1.aprillil, igakuine Tänan kõiki õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid ja teisi vallaasutusi,
raamatukogutund algklassidele „Hakkame lugema“.
kes meiega koostööd on teinud toreda ja tegusa õppeaasta eest.
Aasta jooksul on osaletud mitmesugustel loomevõistlustel:
joonistusvõistlused “Lootuse värvid“, „Siin on ilus elada...“, „Kelleks
Agnes Maasild
tahan saada“, „Minu lemmikauto 2008“, metsapostkaardid, „Looduse
Muuga kooli direktor
eluring“ jpt.

Laekvere kooli tegemistest
Direktor Arne Labe:
Möödunud õppeaastat ei saa lugeda eriti kordaläinuks, sest pikka
aega ei olnud kõiki õpetajaid. Püüdsime neid asendada, aga see oli
siiski poolik tegevus. Palju tunde jäi ära. Mida öelda õpilaste kohta?
Mõnel oli kokkupuuteid politseiga, liialt palju oli kuulda ropendamist,
lihtsalt kisamist ja kraaklemist. Esines tundidest puudumisi,
õppevahendite kojujätmist, lõhkumisi. Seoses eelnenud
probleemidega oli väga palju edasijõudmatust. Samas on enamus
õpilastest viisakad ja tublid õppe- ja klassivälises töös.
Kooli materiaalne baas oli talutav. Saime peaaegu kõik oma
vajadused rahuldatud. Soetasime uued arvutid, saime remontida
maja, suurendada 10% töötajate töötasu, korraldada
õppeekskursioone, uuendada raamatute nimekirja, sportida,
pidutseda. Koolile eraldati 1,2 miljonit krooni köögi renoveerimiseks.
Loodan, et uus õppeaasta on meile kõikidele oma tegemiste ja
olemistega just selline, nagu me vajame ja tahame.

kaasa elades.
Loomulikult ei saanud mööda minna traditsioonilistest kooli
tegemistest – sai osaleda erinevate huviringide tegevustes, toimusid
mitmesugused teema- ja stiilipäevad, jõulunädal, mängude tunnid,
spordivõistlused.
Arvan, et kes vähegi soovis, leidis pakutava hulgast just talle
sobilikud ettevõtmised ja ta sai palju meeldivaid, positiivseid elamusi/
kogemusi.
Õppealajuhataja Kaja Treial:
Õpilasi koolis 101. Õppeaasta tulemuste põhjal otsustas
õppenõukogu alljärgnevat:
Kiituskirjaga lõpetasid klassi:
Merylin Kruusma , Laura Tatkam, Anna-Liisa Nurm
Laura Karu, Martin Nõlvak, Kadi Uus

Huvijuht Tiia Lepp:
Ainealaste kiituskirjadega autasustati:
Huvitegevuse poole pealt püüdsin kooli veidi uuendusi tuua: nii 1. Juhan Poolma - väga heade tulemuste eest loodusainetes
tõi sügisene sportlik perepäev kooli päris palju isasid-vanaisasid, 2. Kelly Nevolihhin - väga heade sportlike saavutuste eest
kes koos lastega jõudu katsudes vahva laupäeva veetsid. Tänu 3. Kille Nevolihhin - väga heade sportlike saavutuste eest
teile, head isad-vanaisad, tulge ikka meie kooli külastama!
4. Ranel Moor - väga heade sportlike saavutuste eest
Väga harivaks osutus 7. - 9. klasside neidude osalemine projektis 5. Kelly Kivirand - väga heade tulemuste eest õppetöös ja
„Teadlik tüdruk“, kus kosmeetik, maniküürija, florist ja teised oma isetegevuses
ala asjatundjad jagasid tüdrukutele lahkelt oma oskusi ja nippe.
Uudne oli katsetus korraldada kihelkonnakoolide ühised 35 õpilasel olid tunnistusel „4“ ja „ 5“
isetegevuspäevad - nii said 1. - 4. klasside lapsed kokku meie kooli Suvetööle jäi 12õpilast, klassikursust kordama 4. Neist üks kustutati
korraldatud üritusel Veneveres, 5.-7. klasside õpilased kohtusid õpilaste nimekirjast ja saadeti elukohajärgsesse kooli.
Simunas ja 8. - 12. klasside noorte kohtumispaigaks oli Rakke Mitterahuldava käitumisega oli 3 tütarlast ja 4 poissi
Gümnaasium. Päris põnev oli vaadata-kuulata, mida koolid teistele Lihtsustatud õppekaval õpib 3 õpilast.
esitamiseks kokku seadsid ja selgeks õppisid.
Kõige suuremaks ettevõtmiseks võib kindlasti pidada Tasemetööd: 3. klassi matemaatika „5“ - 2; „4“ - 2
koolilõpulaagrit juunikuu esimestel päevadel Väinjärvel, millest saate
eesti keel
„5“ - 2; „4“ - 2
kokkuvõtet lugeda eraldi artiklist.
6. klassi matemaatika „5“ ei olnud „4“ - 4; „3“ - 8; „2“ - 7
Veel käisime 2. klassi rahvatantsijatega rahvusvahelisel eesti keel „5“ ei olnud; „4“ - 7 „3 “- 11
folkloorifestivalil Porkuni Pillar, veetes seal kaks vahvat päeva ajalugu
„5“ - 2;
„4“ - 7 „3“ - 6 „2“ - 2
teistele oma laulu- ja tantsuoskust näidates ning teiste tegemistele
Lk.4
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Koolilõpulaager Väinjärvel
Selle õppeaasta viimased koolipäevad 2.-3. juunil veetsid Laekvere
PK õpilased ülekoolilises laagris Väinjärvel. Väinjärv asub Järvamaal
Koeru ligidal ning seal toimus meil palju põnevat. Õpilaste suure
arvu tõttu jagati laagrilised kahte gruppi: 1.-4. kl ja 5.-9. kl.
Esimesel päeval läksid nooremad õpilased loodusgiid Helvi
Kerem´i juhendamisel Endla Looduskaitsealal asuvaid allikaid
avastama ( vanemate klasside õpilased läbisid sama teekonna
järgmisel päeval). Lisaks allikatele nägime ja kuulsime palju huvitavat
loodusest, muuhulgas nägime ka looduskaitse all olevat õitsvat
kuldkinga. Giid tutvustas meile ka Koeru ajalugu ja ümbrust.
Niikaua, kui algklassid oma retkel olid, tuli telkima jääjatel jaguneda
sõpruskondadesse. Iga seltskond pidi valmistama omale lipu,
maskoti, mõtlema oma rühmale nime, mis just neid kõige paremini
iseloomustaks, valmistame ette ristimisülesande ja tutvustuse. Oma
rühma lippu tuli kogu aeg valavata, et mõne teise grupi liikmed seda
ära ei varastaks, sest tagasi sai lipu alles õhtul seda välja lunastades.
Loomulikult ei puudunud ühine laagrivanne, ristimine ning ühine
laagrilipp, mille heiskasime siis, kui algklassid Väinjärvele jõudsid.
Veel toimusid kõigi õpilaste osavõtul spordivõistlused ning üheskoos
grillisime vorstikesi, käisime ujumas. Algklassid said päeva
lõpetuseks direktorilt tunnistuse laagri eduka lõpetamise puhul ning
nende jaoks oligi laager lõppenud.
Telkijatele olid aga külla tulnud inimesed Kaitseliidust ja nii saime

Lõpetamised

kätt proovida vibulaskmises, õhupüssiga märki tabada püüdes,
õppisime lõket tegema, panime kokku Narva linna pusle, liuglesime
trossil, mängisime korv-ja võrkpalli, toimus köie- ja vägikaikavedu,
ujusime. Lisaks veel vaba aeg, kus ka üht-teist juhtus - kellel torgati
õhkmadrats kahvliga puruks, kel kadusid telgivaiad ära vms. Öörahu
pidi algama kell 23, kuid kahjuks sellest kinni ei peetud. Lisaks meie
“unetutele” oli veel keegi, kes kooli laagrilipu ära varastas, mistõttu
ööhäirega kõik magajad üles lippu otsima saadeti. Kuidas lipu
kadumine küll juhtuda sai, on arusaamatu, sest kõik laagrilised
valvasid ju kordamööda poole tunni kaupa lõket õhtust hommikuni
välja. Õnneks ei olnud lipp täielikult kadunud, vaid leiti varsti tublide
otsijate poolt vettehüppetorni juurest üles. Lõpp hea, kõik hea ja
saimegi edasi magama minna. Vähese uneaja tõttu ei tahtnud keegi
hommikul tõusta ega kuuldagi hommikuvõimlemisest, aga laagris
olles ju lihtsalt tuleb teha, mida kava ette näeb. Hommikune suplus
oli virgutav, ning õpilasesinduse korraldataud maastikumängul
saavutati üllatuslikke tulemusi.
Laagri lõppedes jagas direktor laagritunnistused ka telkijatele,
üheskoos langetasime laagrilipu ja panime ta järgmist koolilaagrit
ootama.
Ilusat suve kõigile!
Kelly Kivirand
Laekvere Põhikool

Lõpetamised

Lõpetamised

30. mail toimus lõpupidu Laekvere lasteaias. Sügisel alustavad
kooliteed Relika Anier, Marian Eigi, Eleriin Kala, Kristel
Kruusmaa, Markus Kuhlbach, Reena Leetberg, Matilde-Marie
Loorits, Steven Mustasaar, Sten-Markus Mustasaar, Merit
Männiste, Kaur Peensalu, Marit Pudel, Tarvo Ramul, Elizabeth
Sepp ja Marianne Viilveer.
Õpetajateks olid Ljudmilla Larionov ja Elvi Vilba.
18. juunil lõpetas Laekvere Põhikooli 87. lend noori inimesi:
Regina Ilves, Katrin Juhanson, Ketlin Juhanson, Hanna-Liisa
Lagle, Ardo Larionov, Liisi Lepik, Marge Miir, Kille Porroson ja
Aet Õun.
Klassijuhatajaks oli Kaja Treial
20. juunil lõpetasid Muuga Põhikooli Henri Abel, Margus Buht,
Raino Kaja, Lauri Loomets, Kristiina Luhaste ja Riho uravljov.
Klassijuhatajaks oli Pille Lumiste.
Tuult tiibadesse, armsad lõpetajad!
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Hea raamatulugeja!
Leidsin sahtlipõhjast paberi aastast 1984, aga sobib kasutada ka
aastal 2008. Selle paberi ühel pool on kiri “Hoiame raamatut!” ja teisel
pool soovitused raamatu lugejale. Mind pani kirjutama see, et paljud
lugejad käituvad raamatuga inetult. Küll on raamat käinud vannis ja
panni all, talle on antud nii süüa kui juua. Lehtede vahel on oma kurva
lõpu leidnud nii mõnigi elusolend. Kirjutan siis soovitused sellelt
paberilt.
Lugupeetud lugeja!
·Hoidke raamatut määrdumise ja rikkumise eest, sest peale Teie
soovivad seda lugeda veel paljud.
·Raamatuid tooge ja viige hoolikalt pakituna, et need ei saaks
kannatada.
·Hoiduge raamatut lehitsemast määrdunud või märgade kätega.
·Lugemisjärje märgiks kasutage järjehoidjat või pabeririba, ärge
murdke lehe nurki ega pange raamatu vahele köidet rikkuvaid esemeid.
·Lugemisel asetage raamat lauale või hoidke seda kahe käega, ärge
murdke raamatut tagurpidi, siis puruneb köite selg ja lehed tulevad
lahti.
·Märkmed ja allakriipsutused rikuvad raamatut ja segavad hiljem
teisi lugejaid.
·Teatage raamatukoguhoidjale, kui leiate raamatus märkusi,
allakriipsutusi, puuduvaid lehti või muid rikkeid.
·Tagastage raamat raamatukogule tähtajaks. Ärge andke teost edasi
tuttavatele, sest seda võivad oodata teised lugejad.
Ja lõpetuseks. Et on suvi, siis läheb ka raamatukogu varsti üle nii
öelda suveajale.
16.
juulist – 25. augustini on Laekvere raamatukogu avatud igal
teisipäeval ja reedel kella 9 – 16-ni.
Olge siis mõnusad, nautige suve ja ärge lugemist unustage.
Laekvere raamatukogu juhataja
Aive Hanninen

Puhkused
Laekvere Rahva Maja on kollektiivpuhkusel
12. juuli -18. august
Perearst Sirje Puhasmägi on puhkusel
28. juuli – 10. august ja 25. august – 7. september
Arstikabinetist on võimalus retsepte saada ka
puhkuse ajal.
Hambaarst Maire Kruusamägi on puhkusel
25. juuni – 4. juuli ja 14. juuli – 18. juuli
Aune-Liis Eljase apteek Laekveres on suletud
puhkuse ajal 14. juuli -27. juuli ja
11. august – 24. august
Laekvere vallamajas on kolletiivpuhkus
14. juuli – 27. juuli.
Vallasekretär Anu Alliksoo on puhkusel
11.august - 23.august
Sotsiaalkonsultant Marju Baikov on puhkusel
7-27.juuli ja 4-19.august
Vallavanem Aarne Laas on puhkusel
25.juuni - 06.juuli; 14.juuli - 08.august ja
21.august - 27.august
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Kuigi raamatukogunduses koostatakse aruandeid jooksva aasta
lõpus, siis mõnes mõttes saab hooaeg ikka kevadel otsa ja suvel
tekib tegemistesse väike puhkepaus.
Millised tegemised jäävad siis meenutama möödunud sügist ja
talve?
Eks igale raamatukogu külastajale ole silma jäänud erinevad
raamatunäitused ja väljapanekud, mis koostatud nii kirjanike juubelite
kui ka erinevate tähtpäevade puhul.
Aga muud üritused? Pean ausalt tunnistama, et täiskasvanutele
ei ole ma küll mingeid kirjanduslikke üritusi korraldanud, sest elu on
näidanud, et ei jätku osalejaid muudelegi vahvatele
üritustele.Lihtsalt esinejate ees hakkab piinlik, kui publikut koguneb
vaid 5-6 inimest.
See-eest olen püüdnud koolilaste elu veidi kirjanduslikumaks
muuta erinevate üritustega :
·alustasime sügisel A. Lindgreni juubeli tähistamisega- lustisime
koos Muuga ja Laekvere algklasside ja lasteaia vanema rühma lastega
mõisas Pipi peol, kus lapsed said ise esineda ja kohtuda Pipiga
Rakvere Teatrist. Ettelugemispäeval lugesid lastele A. Lindgreni
teoseid Muuga PM OÜ töötajad, raamatukogunädalal oli võimalus
lahendada erinevaid Lindgreni teemalisi ristsõnu ja
nuputamisülesandeid. Agaralt osalesid lapsed mängude
meisterdamise võistlusel
· “Mänguline Astrid Lindgren”, mille raames valminud pusledest
parimad olid väljas ka Rakveres toimunud näitusel. Toreda üllatuse
valmistasid Gerda Johhanna ja Karl Johan Leichter , kes koos
vanematega valmistasid mängu “ Seiklus Bullerbys” ning mis
maakonnas sai esimese koha.
·Talvel tegelesime agaralt nukitsemisega- lapsed said hinnata
parimaid eesti kirjanike teoseid ja illustratsioone ning meisterdada
ka raamatutele reklaam-järjehoidjaid. Muuga laste lemmikraamatuks
Lk.6

oli “ Leiutajateküla Lotte”, mis ka vabariigis Nukitsa auhinna pälvis.
·“Hakkame lugema”- sellise nimetuse all toimusid
raamatukogutunnid algklassidele kord kuus. Lugesime erinevaid
teosed ja meisterdasime midagi temaatilist. Nii on raamatukogu
kaunistanud laste valmistatud siilid, põhukratid, päkapikud , jänkud
ja lumememmed.
·Rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamiseks toimus mõisas
kohtumine kirjanik Jaanus Vaiksooga, kelle lustakad luuletused onu
Heinost panid ka kõige ükskõiksema lapse itsitama.
·Lisaks tavapärastele koolituspäevadele Rakveres, õnnestus mul
maikuus tänu vallavanema lahkele loale osaleda maakonna
raamatukogutöötajate reisil Peterburi. Tore oli näha, kuidas see
võimsa kultuuripärandiga linn on aastakümnetega muutunud ja
samas endiseks jäänud; tutvuda Venemaa erinevate
raamatukogudega ja nende ajalooliselt väärtuslike raamatuvaradega.
Samas oli meeldiv tõdeda, et meie raamatukogundus on teinud pika
arenguhüppe ja sealsed rahvaraamatukogud jäänud tasemele, kus
meie olime 15 aastat tagasi.
·Augustis ootab juhatajat ees osalemine maakonna
raamatukogutöötajate suvelaagris, mis sel aastal toimub Tapa vallas
ning koolituse teemaks on reklaam üritustele: kuidas jõuaks info
üritustest lugejateni jne.
Selline see sügis-talv 2007/2008 oli.
Loodan, et iga külastaja- lugeja leidis Muuga raamatukogu
fondidest endale vajamineva ja huvipakkuva raamatu ning külastab
raamatukogu ikka ja jälle.
Suveks on edastada teade, et juulis on raamatukogu avatud
lühendatult: igal tööpäeval 11.00 – 15.00
Maarika Lausvee
Laekvere Valla Sõnumid

Muuga Postipank
sai elektroonilise
sisu
Peaaegu igas Eestimaa suuremas
või väiksemas paigas on meil kõigil
võimalus minna igamehe panka – Postipanka. Nagu nimigi ütleb, on
Postipanga puhul tegemist nii postkontori kui ka pangaga, kusjuures
teenuste valik on pea sama lai kui päris pangas.
Postiasutusi on Eestis ligi 500 – samapalju on ka Postipanku. Neist
178 on elektroonilised, teised esialgu mitte. Erinevus on selles, et
elektroonilises Postipangas saab tehinguid teha kõikide pankade
pangakaartidega, teistes kaarditehinguid teha ei saa.
Alates 5. juunist töötab ka Laekvere vallas Muugal elektrooniline
Postipank. Seega kõik, kellel on vaja arveid maksta, raha välja võtta
või pangalepinguid sõlmida, saavad oma aega ja sõiduraha kokku
hoida ega pea minema Rakverre, Tapale või Väike-Maarjasse SEB
pangakontorisse. Reaalajas pangateenuseid saab kasutada
siinsamas, Muuga postipunktis.
Eesti Posti ja SEB koostöös sündinud Postipanga eesmärgiks ongi
pakkuda igale inimesele pangateenuseid just temale kõige lähemal
asuvas postkontoris. Seda on üheskoos edukalt tehtud juba kümme
aastat.
Elektroonilistes Postipankades saavad sularahatehinguid ja
sularahata arveldusi teha kõikide pankade kliendid. Siiski tasub avada
Postipangas SEB arvelduskonto ja võtta deebetkaart, sest SEB
klientidele on sularaha väljavõtt ja oma kontole sissemaks tasuta.
SEB arvelduskonto omanikud saavad Postipangas tasuta sõlmida
ka Internetipanga, otse- ja püsikorralduse ning telefonipanga
lepinguid.
Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga on Postipangas
tasuta. Soovi korral on võimalik vormistada Postipanga kaart, mille
saab kohe kätte. Postipanga kaart on tavaline deebetkaart, millel on
küll mõningal määral vähem funktsioone (kaupluses ei saa ostude
eest maksta), kuid see-eest puudub kaardil kuuhooldustasu.
Postipanga teenuseid ei saa kasutada ajal, mil postkontor on
suletud. Seega on vajalik teada postkontori lahtioleku aega. Muuga
postipunkt pakub Postipanga teenuseid E, T, K, R kella 9.00-13.00,
N kella 9.00-15.00 ning L kella 9.00-11.00.
Veel saab Postipanga teenuste kohta lugeda SEB ja Eesti Posti
kodulehekülgedelt: www.seb.ee ja www.post.ee
Meeldivate kohtumisteni Muuga Postipangas!

21. juunil
Muuga pargis
jaanituli

Looduskivitööd vundamentide ja müüride
taastamine ning uute ladumine, trepid,
katused ja korstna otsad. Tel. 53536616

Müüa Laekveres sõidukorras hästi hoitud Ford
Mondeo 1993a, 1,6, tumeroheline, raadio,
tsentraallukustus. Hind 22 000 kr. Tel 55583849.

8. juulil kell 10 müügiplatsil
odavate riiete müük (Maiu Tartust)

Teade!
Laekvere valla sünnimedalite kätte andmise pildid on
Rahva Majas.
Palun lastevanematel järgi tulla.

Suvine Rohu-Rahkla liin
igal kolmapäeval

Peatused
10.20
10.25
10.28
10.33
10.36
10.40
12.40
12.45
12.48
12.53
13.00

Laekvere
Rahkla
Rohu
Väljaotsa
Rahkla
Laekvere
Laekvere
Rahkla
Rohu
Väljaotsa
Laekvere
Kokku

4,1
7,0
12,3
14,7
18,8
4,1
7,0
12,3
18,8
37,6

Lastele mängud kell 19
Muuga MNS-i näiteringi
esietendus “Pargis” kell 20 mõisa saalis
Tants pargis makimuusika saatel
Oodatud kauplejad! Info 58044463
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21. JUUNIL
MUUGA TUULIKUS

Lillelõhna tubadesse,
tervist, jõudu südamesse!

Õnnitleme!
60 Kalju Kaulen
60 Lembit Klaos
60 Avo Pikat
65 Jüri Maasi
65 Hillar Pärtelpoeg
70 Kalju Vestenberg
75 Aino Kannel
75 Heino Altvälja
81 Valve Põldmaa
81 Milje Linkholm
82 Lembit Uibo
94 Anette Aavik

13. juuni Paasverest
21. juuni Laekverest
30. juuni Laekverest
01. juuni Muugast
04. juuni Paasverest
19. juuni Paasverest
02. juuni Muugast
14. juuni Muugast
14. juuni Sireverest
28. juuni Laekverest
05. juuni Moorast
28. juuni Salutaguselt

Õnnitleme kõiki valla elanikke, kes on sündinud juuni kuus!

JAANIÕHTU
VÕISTLUSED JA MÄNGUD VÄIKESTELE JA
SUURTELE!
20-22 LASTE JA NOORTE PROGRAMM
AVATUD LASTEKOHVIK
LASTEKARAOKE
22-02 TÄISKASVANUTE PROGRAMM

KARAOKE
ÕHTU VIIB LÄBI ARKA AGENTUUR
INFO: 32 53 757 53466457

Unehõlma süda vajus,
mälestused maha jäid...
Elsa Höövelsoo
22.03.1925 – 01.06.2008

Alekverelt

Jaak Sirelpuu
02.04.1951 – 08.06.2008

Rahklast

Heldur Aal
29.05.1947 - 16.06.2008

Muugast

20.00-22.00
LASTE - JA NOORTEPROGRAMM

Simuna surnuaeda kalmistupühale sõidavad
23. juunil 2008 bussid järgmiselt:
I liin:
Kaasiksaare 9.30
Venevere 9.35
Paasvere 9:45
Laekvere 9:50
Moora
9:55
Sirevere 10:00

MUUGA TUULIK
ÜRITUSE ALGUS 20.00

II liin:
Muuga
9:45
Muuga mõis 9:50
Rajaküla 10:00
Rahkla
10:05
Rohu
10:10

Emased taksikoera kutsikad otsivad head peremeest.
Ka isased suure koera kutsikad ootavad uut kodu.

*SANGPOMM
* KOTIJOOKS
*LOTERII
*TEATEVÕISTLUSED
*NOORTEKARAOKE
*KÖIEVEDU
22.00 - 02.00
TÄISKASVANUTE PROGRAMM
ALAD NAISTELE:
* NAISEKANDMINE
* ÕLLETEADE
* VILDI VISKAMINE
* KÖIEVEDU

Helista ja küsi telefonilt 53410604, Ants.

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 OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

