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Jüri Stroo kodu Veneveres

Külade kokkutulekust
On igati teretulnud, kui ühes
külas on hakkajad noored
mehed, kes viitsivad tegelda
ettevõtlusega, kes viitsivad
korraldada üritusi ja viitivad
veel neid üritusi ka ise edukalt
läbi viia.
Sellised tublid mehed on
Kissa külast pärit Gustav ja
Kulle Põldmaa. Tänu nende
organiseerimisele said kokku
nelja küla praegused ja
endised elanikud. Padu,
Kissa, Sirevere ja Sootaguse
rahvast oli laupäeval, 2.
augustil kokku tulnud päris
palju. Registreerimislehe järgi
kokku 90 inimest.
Kui äratundmis- ja jällenägemisrõõm oli maandatud,

Kulle ja Gustav Põldmaa

sõideti ühises „autorongis“
läbi kodukohad ja külad.
Tuletati meelde talukohti ja
inimeste nimesid. Meenutati
ühiseid noorpõlve ettevõtmisi
ja koosolemisi. Õhtu lõppes

ühises pidulauas meenutuste
ja mälestuste keskel.
Tiiu Nitsar
„autorongis“ kaasasõitnu

Vihmane augustikuu on
kohe lõppemas. Ja tõega,
meeles on sellest vaid vihm,
vihm, ja veelkord vihm.
Minu arust on üks pluss
selle kõige juures ka – ilm on
küllalt soe. Ja nüüd pidavat
metsas olema üsna palju
seeni. Ise ma metsas pole
käinud, kuid Rahkla
metsaääred on nädalavahetustel
seeneliste
autosid täis.
Kooliaasta algus tuleb
lausa tundidega lähemale.
Laekvere kool on saanud
uue kaasaegse köögitehnika. Muuga kooli
raamatukogu on liidetud
Muuga külaraamatukoguga.
Koolis on vaid õppekirjandus. Koolides on
õpilasi jällegi veidi
vähemaks jäänud. Kuid
tänavuse aasta sündide arv
annab lootust paremale
tulevikule meie koolides.
Ka vallamajas on väikene
kaadrivahetus. Vallasekretär
Anu on lapsepuhkusel.
Teda asendab Simunast
tulnud ja varem Avanduse
vallas töötanud Silvi
Sirelpuu. Nii et, armas
vallarahvas, ärge ehmatage,
kui uus inimene teid
vallasekretäri toolil vastu
võtab.
Ootame siis nüüd kõik
ilusat septembrikuud. Teeme
hoidiseid ja valmistame
vaimu ette pimedama
aastaaja tulekuks. Küll
rahvamaja ka tööle hakkab
ja uusi inimesi, kes
tegutseda viitsivad, oma
ringidesse kaasavad.
Päikest ja sooja teile, armas
vallarahvas!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
5. augusti istungil:

19.augusti istungil:

1.Määrati toetus 3-le valla
elanikule ravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks.Küttetoetust 2000
krooni sai üks valla elanik.
Ühekordne toetus määrati viiele
valla elanikule.
2.Toimetulekutoetus määrati 7le valla elanikule.
3.Väljastati kasutusluba Laekvere valla turismi väliskaartide
rajatistele
asukohaga
Salutaguse tee 2 Laekvere
vallamaja juures ja Muuga
külas Teeotsa maaüksus.
4.Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 11-st
isikust koosnev nimekiri.
Vabastus
kehtib
neile
1.augustist 2008 kuni 30.
aprillini 2009. a.
5.Muudeti korraldatud jäätmeveoga liitunud kahe isiku
jäätmemahuti tühjendussagedust
6.Sõlmiti järgmised täiendavad
teederemondi töövõtulepingud
seoses lisaks tellitud tööde
teostamisega:
Venevere-Mariküla tee km 01,1, täiendavalt 570 m 2 osa
pindamiseks Viru Teedevalitsusega summas 10 189 krooni.
Laekvere aleviku Salutaguse
tee km 0-0,3 remondiks AS-ga
Lasila Betoon summas 95 682,20
krooni
Rahkla küla palliplatsi täiendava 30 m2 pinna remondiks
AS-ga Lasila Betoon summas
4354,20 krooni.
7.Väljastati Muuga PM OÜ-le
projekteerimistingimused
veisefarmi rekonstrueerimiseks
koos tehnorajatistega ja
sõnniku-hoidla rajamiseks
asukohaga Reinu maaüksus
Muuga küla Laekvere vald.
8.Otsustati esitada Kersti
Altpere koostatud volikogu
otsuse elnõu ”Laekvere valla
2009. aasta eelarve koostamise
ajakava
kinnitamine”
volikogule.

1.Nõustuti 2 110 m˛ suuruse
Biltse katastriüksuse, asukoht
Kaasiksaare küla Laekvere vald,
ostueesõigusega erastamisega
vastavalt
katastriüksuste
plaanile hoonete omanikule Kaljo
Biltse’le.
2.Nõustuti 7 973 m˛ suuruse
Teelehe katastriüksuse, asukohaga Moora küla, Laekvere
vald kasutusvaldusesse andmisega vastavalt katastriüksuse
plaanile OÜ Laekvere PM’ile.
3.Nõustuti 6 861 m2 suuruse
Farmikese katastriüksuse,
asukoht Salutaguse küla
Laekvere vald, erastamisega
vastavalt katastriüksuste plaanile piirneva Suurfarmi kinnistu
omanikule OÜ Laekvere PM.
4.Nõustuti Mardeni katastriüksuse, pindalaga 78,8 ha,
asukoht Venevere küla Laekvere
vald, jagamisega kaheks eraldi
maaomandiks järgnevalt: Trooni
katastriüksuseks (pindala 3,26 ha,
sihtotstarve maatulun-dusmaa),
asukoht Venevere küla Laekvere
vald ja Mardeni katastriüksus
(pindala 75,96 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa), asukoht
Venevere küla Laekvere vald.
5.Kinnitati heakorrakonkursi
tulemused.
6.Muudeti Laekvere alevikus
asuva Kesk tn 17 kinnistu ärimaa
sihtotstarve
elamumaaks.
Vastava määruse kinnitab
vallavolikogu oma istungil.
7.Anti välja järgmised ehitiste
kasutusload: Venevere Farm OÜ
vedelsõnnikuhoidla rajatisele
asukohaga Venevere Farmi
katastriüksus Venevere küla
Laekvere vald; Elion Ettevõtted
AS Roela-Muuga-Laekvere
fiiberoptilisele sidekaablile.
8.Nõustuti Laekvere Rahva
Maja osalemisega järgmistes
projektides:
“Rahvaõpistu 7. õppeaasta
2008/2009 jätkamine”, millega
Laekvere Rahva Majas jätkatakse
populaarset enesetäiendamiseks
mõeldud kursuste sarja.
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Projekti kogumaksumus on 61
500 krooni, millest taotletav
summa on 20 000 krooni, valla
rahaliste kohustuste suurus on
20 000 krooni, Laekvere Rahva
Maja osaluse suurus on 6 500
krooni ja osalejate omaosalus on
15 000 krooni.
Projekt esitatakse Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile.
“Kunstiringi III tegevusooaeg.
Töö jätkamine”, mille raames
Laekvere Rahva Majas jätkatakse
juhendaja
Liili
Heina
kunstiringide tegevust.
Projekti kogumaksumus on 26
050 krooni, millest taotletav
summa on 10 000 krooni,
Laekvere Rahva Maja osaluse
suurus on 6 050 krooni ja valla
rahaliste kohustuste suurus 10
000 krooni.
Projekt esitatakse Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile.
”Folkloorirühma
“Vanavanemate varasalvest”
loomine ja tegevus”, mille raames
Laekvere Rahva Majas hakatakse
tegelema kohaliku rahvapärimuse
uurimisega ja selle talletamisega.
Projekti maksumus on 17 140

krooni, millest taotletav summa
on 5 000 krooni, Laekvere Rahva
Maja osaluse suurus on 6 140
krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 6 000 krooni.
Projekt esitatakse Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupile.
9.Kinnitati Laekvere vallas
soojusenergia piirhinnaks 1 500
kr/MWh (hind ei sisalda
käibemaksu).Vasdtava määruse
kinnitab volikogu. Määrus
jõustub 01. detsembril 2008. a.
10.Tunnistati peremehetuks
elamu Rahkla külas Laekvere
vallas (Pärgi). Ehitise viimane
omanik teadmata.
11.Nõustuti Laekvere valla
osalemisega järgmises projektis:
Muuga küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti renoveerimine.” Projekti
kogumaksumus on 4 370 000
krooni, millest taotletav summa
on 3 933 000 krooni ja valla
rahaliste kohustuste suurus 437
000 krooni. Projekt esitatakse SA
KIK keskkonnaprogrammi
veemajanduse programmile.
Vastava määruse kinnitab
Laekvere vallavolikogu.

Septembrikuu üritused
Laekvere Rahva Majas
1. september kell 15Esimese koolipäeva karaoke
14. september kell 14 Laste ja noortefilm
“Minu nimi on Eugen” Pääse 40.- ja 30.kell 16 Esimene setokeelne film
“Taarka” Peaosas Siiri Sisask. Pääse 40.- ja 30.19.september

kell 19.00.-22.30.
Disko. DJ Davery@Fooza
Pääse 25.- (buss viib koju!)

________________________________________________
Rahva Majas müügil CD plaadid: Toomas AnniRemix; Kadri Savva; Vello Orumets; Aivar Teppo II
H. Jõgioja koostatud raamat “Kaika Lainest
Vangani” /Rahvameditsiini varasalvest/
Nii raamatu kui CD hinnad 60.-
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Heakorrakonkursist
Laekvere vallas heakorrakonkurss on selleks korraks
toimunud. Konkursil osales 17
majapidamist. Reglemendi järgi
hinnati
eraldi
eramuid,
korterelamud, ettevõtteid ja
asutusi ning talumajapidamisi.
Eesmärgiks oli kaunimate kodude
esiletõstmine ja heakorra
tunnustamine üldisemalt.
Meeldiv on tõdeda, et osalejaid
oli kõikidest valla küladest. Enam
oodanuks Laekvere alevikust loodetavasti leidub edaspidi
rohkem huvilisi, kes konkursile
osalejaid esitaks. Heakorrakomisjon käis ringi lahtiste
silmadega ja mitmes kohas leiti
majapidamisi, mis kindlasti sobiks
konkursile esitamiseks. Ringsõit
oli huvitav ja päeva ainuke raskus
oli võrreldamatult hindamine.
Igas kodus on midagi head ja
ilusat, seetõttu lühikese ülevaate
saamiseks mõned meeldejäänud
hea mõtte teostused külastamiste järjekorras:
Venevere seltsimaja ümbrus
hoolikalt niidetud, korras avarust
on
lisanud
vana
heki
eemaldamine, tööd veel jätkub.
Ida ja Endel Põdra kodu metsa
sees on omaette vaatamisväärsus.
Seal on hooldatud väga suur pind,
olemas on kõik mis ühele perele
vaja. Võib öelda, et tegemist on
naturaalmajapidamisega.
Jüri Stroo aias on kasutatud nii
palju fantaasiat, et selle
kirjeldamiseks võib sõnadest
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puudu tulla. Üks väga paljudest
avastustest oli aeda tekitatud
raba oma taimestiku ja looduslähedusega, samuti eri värvi
vesiroosid tiikides ning palju
erinevaid istekohti .
Leeni Leichteri koduaed on
väga heas korras, kaasaarvatud
majandusõu. Selles majapidamises jäi meelde ait - muuseum,
mida perenaine väga lahkelt
tutvustas.
Venevere kortermaja oli väga
lillerikas.
Anne ja Koit Nõlvaku kodus
hakkas silma väga puhas
ümbrus, isegi sõnnikuhoidla
ümbrus oli niidetud ja puhas,
võimsa mulje jättis sirge ja puhas
piir rukkipõlluga.
Asta ja Ants Vahula
majapidamises olid parimad just
õitsema hakanud roosid.
Emilia ja Hillar Pärtelpoja
kodu sissesõit on väga ilus, vana
allee on väga hästi korras, aias
kasutatud armsaid puuskulptuure.
Paasvere Metskonna maja
ümbrus oli väga puhas ja
niidetud. Tühi maja tekitas
mõneti kõleda tunde.
Elvi ja Leo Pärensoni kodu on
väga looduslähedane - seda
tunnet täiendas veel muskuspardi pere ilusti puhastatud ja
hooldatud jõe ääres.
Leena ja Uno Punderi kodu oli
hästi lillerohke, tähelepanu
tõmbes huvitav peegliefekt aias.

Mati Senkeli koduaed on alles
arenemas, aga oma stiil on juba
tajutav. Muljetavaldav on
vastrajatud suur viljapuuaed.
Helve Kivi ja Kalle Lamuse aias
on ilus aiamajake ja huvitavad
valgustid.
Mati Taali pere kodu endises
Rohu koolimajas on padrikust
välja niidetud, väga suur
territoorium hooldatud ja
maitsekalt kujundatud, pererahva sõnul veel tööd palju
plaanis.
Reet ja Urmas Siimu kodu
Rahklas jättis väga valmis korras
kodu mulje, kujundus on kenasti
kokku sobitatud naaberkrundiga.
Laekvere suurfarm oli konkursi
ainuke tootmishoone ja seega on
seda raske teistega võrrelda. Uus
hoone on kindlasti eeliseks, aga
ka ümbrusega on vaeva nähtud
ja ilusti hooldatud. Väga sobiva
kujunduselemendina
on
kasutatud piimapukki, mis täitis
lillepostamendi ülesannet.
Laekvere Põhikooli aed on
väga korras.
Hindamise käigus jõudis
komisjon arusaamisele, et
klassifitseerimise põhimõtted
tuleb edasistel konkurssidel üle
vaadata. Tootmisega tegelevaid
talumajapidamisi konkursil ei
olnud ja sellepärast oli võimatu
vahet teha eramul ja talumajapidamisel. Komisjoni arvates
Anne ja Koit Nõlvaku koduaed pole õige talumajapidamiseks

Reet ja Urmas Siimu koduaed
lugeda majapidamist, kus ei ole
tarbeaedagi. Ühe võimaliku
variandina võiks järgmisel aastal
eristada hajaasustusega ja
tiheasustusega majapidamisi.
Eesmärk oli ka paremaid pärjata.
Vaidluste, punktiarvestuse ja ka
emotsioonide tulemusena saadi
lõpuks ühele meelele järgmises:
Eramud: 1. Reet ja Urmas Siimu
kodu Rahklas
Talumajapidamised: 1. /preemia
jagati/:Anne ja Koit Nõlvaku
kodu Paasveres ja Jüri Stroo kodu
Marikülas
Ergutuspreemia: Leeni
Leichteri kodu Veneveres ja Mati
Taali kodu Rohus.
Ettevõtted korterelamud:
1.Laekvere Põhikool
Ergutuspreemia: Laekvere
Suurfarm ja Venevere Seltsimaja
Komisjon on otsuse teinud ja
see ei kuulu edasikaebamisele,
oma arvamuse õigus jääb kõigile.
Autasud anti üle 19. augusti
õhtupoolikul Jüri Stroo aias.
Seega said Jüri lahkel loal valla
üht erilisemat aeda näha ka teised
konkursil osalenud.
Aitäh kõigile, kes osalesid ja
osalejaid esitasid. Loodan, et
lõppenud konkurss on heaks
stiimuliks kõigile vallaelanikele
oma kodu ja koduümbruse
korrastamisel.
Maris Pärs
heakorrakomisjonist
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Kuidas Laekvere omad Türgis käisid
Kui nüüd päris otsast alata, siis
peab minema tagasi 2007. aasta
novembrikuusse, aega, mida
paraku peetakse Eestimaal selleks
kõige pimedamaks, niiskemaks ja
kurvameelsemaks. Seetõttu
tundus sel hetkel võimalus
osaleda 34-kraadises kuumuses
toimuval folkloorifestivalil
Istanbulis üsna utoopilisena.
Ometi haarasime Laekvere
rahvatantsurühmaga ahvatlevast
pakkumisest kinni, rääkisime
plaanist omasugustele veel
Simunast ja Rakkestki ning
asusime rahvatantse harjutama.
Kogu sügise, talve ja kevade
kestnud tantsuproovide ja muu
asjaajamise tulemusena leidiski
aset sõit 6. Rahvusvahelisele
Istanbuli Muusika ja Tantsu
Festivalile. Riia lennujaama poole
asus 13. juuli varahommikul teele
44 inimest, kellest 39
moodustasid Laekvere, Simuna ja
Rakke rahvatantsijad ühendnimetusega “Pudiviru”. Esinduslikkust lisasid Laekvere ja Rakke
vallavanemad. Riias täienes
seltskond veel 4 inimese võrra
ning suundus lennukiga
Istanbuli.
Istanbuli hiigelsuures lennujaamas oli meid lillekimpudega
vastu võtmas festivali korraldajate delegatsioon ja hoopis
teine kliima võrreldes sellega,
millega olime harjunud. Buss
sõidutas väsinud ent elevil
seltskonna läbi lõputuna tunduva
ja hingematvate vaadetega
suurlinna (11 miljonit elanikku!)
hotelli, mis sai meie peatuspaigaks kogu nädalaks. Selle aja
sees harjusime nii mõnegi
türklastele omase eripäraga, nagu
et kokkulepitud kellaajad on
suhteliselt ligikaudsed ja et
paikapandud plaanid kipuvad
enamasti viimasel hetkel
muutuma. Samas tundusid
türklased väga abivalmis ja
sõbralikud. Ehkki Istanbul on
Türgi kõige euroopalikum linn,
puutusime kõikjal kokku
peamiselt meestega, sest
islamiusulistel (Türgis on 99,8%
elanikest moslemid) töötab mees,
naine on koduhoidja (kuuldavasti
töötab vaid 30% naistest). Oma
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rahva ja riigi üle ollakse uhked.
Linnas liikudes võis kohata
rohkesti nii tavamõõtudes kui üle
linna kõrguvaid hiiglaslikke
rahvuslippe. Sellised olid
esmamuljed Istanbulist.
Nädal linnas möödus väga
kiiresti. Kuigi meie sõidu peamine
eesmärk oli folkloorifestivalil
esinemine, mahtus sealoldud
nädala sisse ka muid ettevõtmisi.
Kõigepealt käisime türgi saunas,
kus suurel kuumal kivist
platvormil lesimisele järgnes
pesemine ja massaaž, mida tegid
saunanaised ja -mehed. Saunalise
roll oli vaid enesega toimetada
laskmine. Terve päeva veetsime
veekeskuses, kus aeg kulus
päevitades, palmi vilus istudes,
basseinides sulistades ja muudel
atraktsioonidel lustides. Elamusi
pakkus Grand Bazaar. Tegemist
on hiiglasliku turuga, mis
koosneb 58 peatänavast ja ligi
6000 poekesest ning kus kõige
nägemisest ilmselt ka nädalast ei
piisaks. Vanem osa turust
paikneb katuse all, uuem osa
väljas. Idamaise turu juurde
kuulub kohustuslik kauplemine,
mida peab tegema, et kaupmeest
mitte solvata. Ehkki enamasti
õnnestus esialgsest pakutud
hinnast pool ja vahel enamgi alla
kaubelda, saime kindlasti ikkagi
petta, aga et hinnad on võrreldes
Eestiga küllalt soodsad,

saabusime oma sallide, ehete,
maiustuste ja suveniiride
koormaga õnnelikena hotelli.
Postkaardivaateid pakkus kogu
päeva kestnud laevasõit piki
Bosporuse väina. Laev viis meid
Musta mereni. Temperamantsed
türklased haarasid rahva
laevalael kaasa hoogsasse türgi
rahvatantsu ja taas möödus aeg
märkamatult. Õhtul pakkus
eksootilise menüüga, kõhutantsijaga ja elava rahvamuusikaga tõelisi elamusi kalarestoran.
Käisime ka ajalooliselt olulistes
paikades - sajanditevanuses
Hagia Sophia katedraalis, millest
on saanud muuseum, Sinises
mošees, mis on moslemitele linna
olulisim püha ehitis, aga kus on
õnneks ka turistidele eraldi
sissepääs olemas, Topkapis ehk
sultanite residentsis, kus paljude
põnevate väljapanekute seas
võis näha nii sultaniteaegset
kööki, haaremile kuuluvaid ruume
kui prohvet Muhamedi jalajälge.
Kui enamasti jäi temperatuur 3234 kraadi piiridesse, siis nn
ajaloopäeval oli ilm kõige
kuumem - 38 kraadi. Õhtuks, mil
toimusid esinemised, muutus
temperatuur mõnevõrra talutavamaks. Festivalil astusime
ühes türklaste, rumeenlaste ja
kasahhidega üles kolmel
kontserdil, mis toimusid
erinevates paikades üle kogu

linna. Koos meiega oli esinevaid
kollektiive kokku kuus.
Kuuldavasti oli kartusest
võimalike terroriaktide ees
festivalile tulemata jäänud päris
mitu riiki, mistõttu selle aasta
üritus jäi pisut kahvatuks.
Osalejatele ohutuse tagamiseks
jäeti ära algselt planeeritud
festivali avaparaad. Lõpukontserti turvas üsna aukartustäratav politseinike hulk. Kõikidel
kontserditel oli aga pealtvaatajaid päris rohkesti ja rahva
vastuvõtt üllatavalt soe.
Kogu Istanbulis oldud aeg oli
väga muljeterohke ja meeldejääv.
Igaüks meist jättis ilmselt osa
hingest sinna ja võttis kaasa
omad
mälestused
ning
mälupildid. Oleme tänulikud abi
ja toetuse eest vallavalitsusele ja
rahvamajale. Murelikuks teeb
vaid rahvatantsijate ridade
kokkukuivamine. Et tulemas on
laulu- ja tantsupidu, peaks meie
rühm peol osalemiseks olema
praeguse kaheksa asemel 12liikmeline. Põhjust sügisel
rahvatantsijatega liitumiseks
peaks andma ehk see, et võimatu
ei ole tänu suvel saadud
kontaktidele taas mõni välissõit.
Rahvatantsijate nimel Jana
Põhjala
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Eesti omavalitsusjuhtide
13. suvine mitmevõistlus
31. juuli – 1. august korraldas Laekvere vald Eesti omavalitsusjuhtide
13. suvise mitmevõistluse. Tegemist oli kahepäevase suvise sportliku
üritusega, kus võisteldi kümnel spordialal. Spordialade valikul oli lähtutud
põhimõttest, et võimalus võita on kõigil. Mõni ala nõudis sportlikku
teravust, teine ala osavust, kolmas kogemusi. Tavapäraselt püüab
korraldaja omavalitsus võistluste kavva lülitada oma piirkonda
iseloomustavaid spordialasid. Nii ka seekord Laekveres - sumo, sporting
ja mosseralli.
Osales 19 võistlejat 18-st omavalitsusest. Loomulikult olid kohal
Laekvere vallavolikogu esimees Margo Klaasmägi ja vallavanem Aarne
Laas. Kurb on see, et Lääne-Virumaalt osales veel ainult 2 omavalitsusjuhti
– Haljala vallavanem Jüri Sikkut ja Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.
Mitmevõistluse võitis Nõo vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja. Teine,
ja oma vanuseklassi võitja, oli Margo Klaasmägi, kolmandaks jäi Juuru
vallavanem Margus Jaanson. Toon välja 4 huvitavamat ala, mis eriliselt
meelde jäid.
1. Mosseralli rada oli maha märgitud Muuga põllumajandusühistu
tootmishoonete vahele. Siinkohal suur tänu Rein Pärsile, kes suutis
tootmise nii korraldada, et võistlus ühistu tegemisi ei seganud. Oma nõuga
aitas kaasa mosseliiga ralli sarja hetke liider Eestis Ahto Moor. Rada, mille
ehitasid Ando ja Anton Leichter ning Margus Pärs, nõudis rohket
osavust ja kiirusetunnetust. Alavõitjad said tõelist sõitu nautida Moori
enda kõrval kaardilugeja kohal kui kihutati samal ringil nüüd juba Moori
enda ralliautos.
2. Sumo oli võistluste värvikaim ala. Kuna Laekvere vallast Rohu külast
on pärit Kaido Höövelson, oli see ala korraldajatele väga tähtis juba reklaami
mõttes. Tulenes siit ka kogu võistluse deviis: Laekvere – Baruto koduvald!
Kui Kaido oleks ka sel ajal kodus olnud, poleks ta saanud oma oskusi
demonstreerida, sest võisteldi nn. „karusumos“, kus võistlejatel on seljas
suured ümmargused kostüümid. Teiseks jäänud Margo Klaasmägi
muljetas: „Kui Kaido viimati kodus käis, sai koos saunas käies sumonippe
uurida ja ühtteist kõrvataha panna. Aga ju jäi praktikast väheseks!“
Finaalheitlus oli väga tasavägine, võitja selgus alles viiendas raundis.
3. Sporting, ehk jahilaskmine, kus lastakse punaseid lendavaid taldrikuid
puruks, toimus Veskimetsa jahilasketiirus. Võistlus toimus Tõnu Kroobeni
ja Alo Lingi juhendamisel. Nullimeheks ei jäänud keegi, Imavere

Vallavanem kanuul
vallavanem Jüri Ellram tabas 80% taldrikutest.
4. Venevere veskitiigil sõideti kanuuslaalomit. Kanuu ühelabalise aeruga
poide vahel laveerimine ja samal ajal kiiruse hoidmine oli osalejatele paras
kunsttükk. Raja valmistasid ette OÜ Veemeel ja Venevere Haridus- ja
Kultuuriselts, kes korraldas ka mälumängu, kus pureda olid üsna krõbedad
küsimused.
Veel võisteldi korvpalli vabavisetes, kuulijännis, vibulaskmises,
jalgrattasõidus ja saapaviskes.
Juhtidel olid kaasas ka pered, kes aktiivselt võistlusele kaasa elasid ja
mõnel alal ka kaasa lüüa said. Siiani oli traditsiooniks, et võitja
omavalitsusjuht korraldab järgmised võistlused. Et aga noortel poistel on
ikkagi musklite näol pisuke eelis võiduks, tegi Kolga-Jaani vallavanem
Kalevi Kaur kohe võistluse algul teatavaks: „Noored mehed – pingutage,
ärge kartke võidu pärast – Kolga-Jaani korraldab järgmised võistlused!“
Tundus, et üleskutset jälgisid kõik, mitte ainult noored mehed. Võistlust
võeti mõnuga ja isuga, niisama turistiks ei olnud keegi tulnud. Sama
isukalt nauditi omavahelist suhtlemist. Selle suve kaks ainukest vihmavaba
päeva olid juhtunud just võistluste ajale. Vaid autasustamine tuli väljast
saali sisse kolida, sest tugev äike ja paduvihm vajus Kellavere mäe tagant
Muugale peale.
Tänan kõiki korraldajaid ja kohtunikke, kes väga hästi sujunud võistlusele
oma hindamatu panuse andsid!
Vaimar Abel

UUS VALLAAMETNIK
25.augustist 2008 töötab vallamajas
vallasekretäri kohusetäitjana SILVI SIRELPUU.
Allpool traditsioonilised küsimused ja Silvi vastused:
SÜND: 3.jaanuar
HÜÜDNIMI: silka
KODU: simuna
SILMAD: kaks ja hallikas-rohelised
JUUSTE VÄRV: värvitud
LEMMIK AJAKIRI: eesti naine, naisteleht
LEMMIK LÕHN. erinevaid
PARIM TUNNE MAAILMAS: rahu ja sõprus
KÕIGE KEHVEM TUNNE MAAILMAS: vaen, õelus
LEMMIK TEGEVUS NÄDALAVAHETUSEL: koduaias nokitsemine, pere ja
sõbrad
ESIMENE ASI MILLELE MÕTLED HOMMIKUL ÄRGATES: uus päev tõuse ja sära
HARILIK VÕI PASTAKAS: harilik
MITU KORDA LASED TELEFONIL HELISEDA; ENNE KUI VASTAD?:
oleneb kui ligi telefonile olen
LEMMIK SÖÖK: neid on palju
LEMMIK JOOK: samuti mitu
KAS KEEGI ON SIND KURITEOLE MEELITANUD?: teismelise eas raksus
käimine
ŠOKOLAAD VÕI VANILJE? šokolaad
Laekvere Valla Sõnumid

RIIE VÕI NAHK?: riie
KAS SULLE MEELDIB AUTOT JUHTIDA?: jaa
LEMMIK BÄND: mitmeid, meeldid jazz muusika
LEMMIK LUULETAJA: mitmeid
KUI SULT KÜSITAKS SELJAS OLEVAT PLUUSI; KAS ANNAKSID?: ei
KUI SAAKSID VALIDA PRAEGU ELUKUTSET; SIIS KES TAHAKSID
OLLA?: äsja valisin ühe
KUI SAAKSID TEHA PRAEGU TÄTOO; SIIS KUHU JA MILLISE? Jala
peale ja väikese
USUD SA HOROSKOOPE?: nii ja naa
KAS POOLELDI TÄIS VÕI POOLELDI TÜHI KLAAS?: pooleldi täis
LEMMIK VÄRV: mitmed erksad värvid
LEMMIK FILM: häid filme on palju, lemmikud pole kujunenud
MILLISE ERAKONNA VASTU SA OLED?: apoliitiline
KUI SAAKSID OLLA ÜKS KÖÖGIRIIST; SIIS MILLINE TAHAKSID
OLLA?:
LEMMIK AUTO: pisike ja mugav
LEMMIK SPORT: tantsimine
LEMMIK RAAMAT: praegu loen Väikest Illimari
ÜTLE MÕNI HEA SÕNA OMA KODULOOMA(DE) KOHTA: koduloomi
ei ole, kui siis koer ja sõber
KUI SAAKSID ÜHE KUULSUSEGA KOHAD VAHETADA, SIIS KELLE
SA VALID?:
MOTO; MIKS? Enda nahas olemine pakub piisavalt pinget ja avastamist
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Aastad te kätest ei lase veel lahti,
päevade tuuled näe pööravad lehti.
Tulgu siis aastaid veel virnadeviisi,
Sina ära väsi, ära vanane siiski.

Õnnitleme!
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Ilma Lausvee
Gerhard Vene
Tõnu Võrno
Lehte Maidla
Harri Leon
Helga Reimann
Salme Bachhaus
Nadežda Võrno
Asta Stroo
Miralda Paeste
Ilja Šestakov
Juta Tars
Rozine Keptsov
Valentina Objärtel
Pilvi Vestenberg
Erna Nurm
Silva Kamar
Sinaida Türbsal
Pauline Soon
Helma Aru
Andres Nurm
Elve Kaasik
Maire Pukk
Ilme Kruusamäe

02. juuli
02. juuli
04. juuli
04. juuli
09. juuli
09. juuli
12. juuli
19. juuli
20. juuli
24. juuli
26. juuli
27. juuli
30. juuli
11. august
13. august
17. august
18. august
20. august
22. august
23. august
30. august
30. august
30. august
30. august

Muugast
Muugast
Laekverest
Sireverest
Veneverest
Paasverest
Moorast
Laekverest
Arukselt
Paasverest
Veneverest
Rahklast
Laekverest
Laekverest
Alekverelt
Moorast
Laekverest
Laekverest
Rajakülast
Rahklast
Laekverest
Kaasiksaarest
Paasverest
Laekverest

7. septembril kell 12 MUUGA RATTASÕIT
Start spordihoone eest: Muuga - Pasti - Kärje - Paasvere Muuga. Teekonna pikkus 24 km.
————-—————————————————
Laekvere Lasteaed “Rüblik” võtab tööle majahoidjakoristaja.
Avaldus, elulookirjeldus saata 3. septembriks 2008 aadressil
Salutaguse tee 6, Laekvere Lasteaed “Rüblik”.
Info 3295370
———————————————————
Ostan maatüki Laekvere vallas. Tel 6313476
————————————————
Kaevude kaevamine ja puhastamine.
Tel. 58027105.
——————————————————————
Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Laekvere alevikus
Salutaguse tee 3. Küsi telefonil 520 9464 (Mare) või 322
2379
----------------------------------------------------------Müüa Rahkla külas 2-toaline ahjuküttega korter. Üldpind
45 m² , vesi väljas, kuivkäimla. Hind kokkuleppel. Tel
56942382, Valter.
——————————————————————
Soovin üürida Laekvere alevikus 2-toalist keskküttega
korterit. Tel. 329 4463, Asta.
——————————————————————
Müüa kuivi ja lõhutuid KÜTTEPUID koos transpordiga.
Koormad mõõdetavad, pikkused 27 cm ja 50 cm. Telli telefonil
53849103, 51945288.
——————————————————————
Müüa „Ants“ tüüpi maja Moora külas. Hind 690 000 kr.
Info tel 5185094.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teadeanne!
Prügiveo paremaks korraldamiseks palub Ragn Sells AS kõigil
talu- ja majaomanikel kirjutada prügikonteineritele
jäätmevaldaja nimi või tähistada kinnistu sissesõidud
nimeviitadega.
Ostan korraliku 2-rattalise aiakäru. Tel 5046009.

Kaks roosat päkka,
kaks sinisilma on teie rõõmuks sündind ilma.

Degrid ja Elmar Pudeli perre Rohu külas sündis 8. juulil 2008
tütar SIRET
Maris Veskimäe ja Jarmo Jürgensoni perre Padu külas sündis
19. juulil 2008 poeg RAINER
Marika ja Marko Prooveri perre Rahkla külas sündis 1. augustil
2008 tütar MOONA
Ly ja Ants Brausti perre Moora külas sündis 18. augustil 2008
poeg ANTS

AKTUSED
Simuna Muusikakoolis 1. septembril kell 15.00
Laekvere koolis 1. septembril kell 9.00
Muuga koolis 1. septembril kell 8.30

Laekvere Rahva Majas 10. septembril
kella 10 -12 kodumaise trikotaazi müük.
———————————————————————————
Laekvere Rahva Majas 16. septembril kell 10
odavate riiete müük

Teade!
Tunnistada peremehetuks elamu Rahkla külas, Laekvere vallas (Pärgi).
Viimane omanik teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid, esitada need kirjalikult kahe kuu
jooksul Laekvere Vallavalitsusele Salutaguse tee 2, Laekvere alevik
46501, Lääne-Virumaa.
Mis tulema peab, see tuleb
kellel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
(V. Osila)

Vaike Kukner Rahklast
04.01.1929 - 23.06.2008

Aare Reiska Rahklast
04.07.1965 – 08.08.2008

Rein Maidla Rohust
23.04.1944 – 14.07.2008

Meinhard Nuhkat Laekverest
27.01.1939 – 15.08.2008

Laine Kuusk Muugast
27.11.1930 – 22.07.2008

Julie Mustasaar Laekverest
15.04.1929 - 17.08.2008

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.

