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TASUTA

Käes on aasta pimedaim
aeg - hingede- ja mardipäev
on
möödas,
kadripäev ning advendiaeg
kohe-kohe kätte jõudmas.
Eestimaa sügis teeb aga
vahvaid trikke – kus
õitsevad novembris võililled, kus sinililled…
Vihma on nii vähe
sadanud, et kummikuid oli
vaja jalga panna vaid
kartulipõllule. Külma ei
ole
loo
kirjutamise
hetkeks nagu eriti olnudki,
lumest
rääkimata
…
Siinkohal
teile
üks
õpetuseiva, mille on sel
sügisel kirja pannud ja ära
katsetanud
üks
tubli
inimene:
„ Targad mehed on öelnud
Sügisene sinililleke—pildistatud 9. november 2011 Muuga pargis
- tahad rahu, valmistu sõjaks. Vastab tõele. Hiljuti
süsteem töötab! Kui tahad
ostsin uue vihmavarju ja alates sellest hetkest ei ole seisuga võib öelda, et
ükski vihmahoog mind tabanud. Otsustasin proovida, pikka ja sooja sügist, siis osta lumelabidas.“
kas see töötab ka mastaapsemalt. Nii ma siis
soetasingi endale uue lumelabida. Praeguse hetke Ilusat sügist soovides Maarika Lausvee

Veneveres käivad
ehitustööd.

kiik jpm). Kuna oli põhimõtteline
otsus, et vallast saab rahastuse 1
projekt, siis seekord langes
kaalukauss Muuga kasuks ning
sinna rajatakse multifunktsionaalne
pallimängu-väljak
(korvpall,
võrkpall, tennis ja võib olla veel
midagi).

2010.aastal tegime PAIK-i projekti
„Venevere puhkeala kujundusprojekti
koostamine“.
Saime
rahastuse ning selle aasta märtsiks
oli projekt valmis. Projekteerimisele kulus 6979 eurot, milleks
selts leidis 10% omavahenditest, Teise projekti esitasime PAIK-i.
Sealt me eriti ei lootnudki rahastust
ilma valla toetuseta.
saada, sest projekte oli palju ja
häid, kuid olime siiski nende kuue
Kohe esitasime ka kaks taotlust, et
projekti hulgas, mida otsustati
saaksime projekteeritu ellu viia.
rahastada. 37947 euroga ehitame
Külameetmest
jäime
rahata.
ümber puhkealale mineva teeristi,
Soovisime 57480 euro eest seltsirajame uue tee puhkealale, parkla,
maja ümbrust ja parki ilusamaks
telkimisala istmete, laudade jm
ning atraktiivsemaks muuta (laste
rannavõrkpalliplatsi,
mänguväljak, väike karavani- vajalikuga;
trepi tehismäele ning haljastust.
parkla, esindusplats, istekohad,

Ehitusfirma OTO tahab igatahes
selle töö enne lumetulekut
lõpetada.
Telkimisala on loogiline jätk
sellele, mida me varem teinud
oleme. Nimelt oleme rajanud 5
kilomeetrise matkaraja, mis saab
alguse just telkimisalast ning
tualeti sinna lähedale. Enne seda
ehitasid sõdurid ka silla üle Avijõe
matkaraja algusesse. Kõik need on
rajatud vabatahtlikult ja tasuta.
Seega arvame, et kevadel on
Laekvere vallas olemas esimene
ametlik koht telkimiseks.
Eerik Lumiste
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27. septembri, 11. oktoobri, 19. oktoobri, 26. oktoobri
ja 1. novembri
VALLAVALITSUSE ISTUNGITEL OTSUSTATI
Sotsiaalküsimused



Määrati toimetulekutoetus septembri kuu eest 24-le isikule
kogusummas 2427,12 eurot ja oktoobri kuu eest 25-le isikule
kogusummas 2456,45 eurot.
 Määrati toetused ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks 3-le isikule ja muu ühekordne toetus 2-le
isikule.
 Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus eestkoste
seadmiseks ühe täiskasvanud isiku üle.
Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse maksmine

Ehitus- ja planeerimisküsimused



Väljastati ehitusluba Järva Tarbijate Ühistule Laekvere
ärihoone rekonstrueerimiseks, asukohaga Kesk 15 Laekvere
alevik.
 Väljastati kasutusload puurkaevudele, asukohaga: Luha
maaüksus Padu külas; Maidla maaüksus Sirevere külas, Paju
maaüksus Muuga külas; Hanno maaüksus Muuga külas.
 Väljastati kasutusload: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Muuga külas asuvale Muuga 10Kv jaotuspunktile; OÜ-le
Salpeeter kivisillusplatsi I etapile, asukohaga Aru-Lepiku
maaüksus Laekvere alevik; Muuga PM OÜ-le veisefarmi
abihoone I küünile, veisefarmi abihoone II küünile,
poegimislaudale, erivajadustega loomade laudale,
vabapidamisega laudale, lüpsikojale, vahekoridorile ja
sõnnikuhoidlale asukohaga Reinu maaüksus Muuga külas.
Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võruehitus AS
-le Rohu küla elektrivarustuse parandamiseks.

Hajaasustuse veeprogramm
Kiideti heaks puurkaevu rajamise ja veetõsteseadmete paigalduse
projekti aruanne koos täitmise eelarvega Luha maaüksusel Padu
külas, Maidla maaüksusel Sirevere külas, Paju maaüksusel
Muuga külas ja Hanno maaüksusel Muuga külas.

Eelarve ja vallavaraga seotud küsimused



Esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu Laekvere
valla 2011. aasta lisaeelarve koos muudatustega.
Eraldati vallavalitsuse reservfondist 400 eurot spordiürituste
täienduseks, 850 eurot paljundusmasina soetamiseks
vallakantseleisse ja Muuga Põhikooli majanduskulude
täienduseks 1053,92 eurot vihmaveerennide kandurite ja
kinnituste remondiks.
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Nõustuti kahe isiku korraldatud jäätmeveoga perioodilise
liitumisega.
 Nõustuti ühe isiku korraldatud jäätmeveoga mitteliitumisega
veoperioodi lõpuni.
Lõpetati eluruumi üürileping ühe isikuga.

Hallatavate asutustega seotud küsimused
Kinnitati Laekvere Lasteaia „Rüblik“ hoolekogu koosseis.

27. septembri ja 25. oktoobri
VOLIKOGU ISTUNGITEL OTSUSTATI:
Jäätmekäitluse valdkonnas tegutseva sihtasutuse
asutamine
27. septembril viibis volikogu istungil külalisena MTÜ LääneViru Jäätmekeskuse direktor Margus Maasik, kes rääkis
volikogu liikmetele jäätmekeskuse käivitamiseks loodava
sihtasutuse asutamise vajalikkusest. Volikogu otsustas võtta
esitatud informatsioon teadmiseks ja lugeda eelnõu I lugemine
läbituks. 25. oktoobril otsustas volikogu mitte osaleda
jäätmekäitluse valdkonnas tegutseva sihtasutuse asutamisel.
Põhjendusega, et Laekvere vallal on koostöös MTÜ-ga Roheline
Paik korraldatud olmejäätmeteveoks sõlmitud leping AS -ga
Ragn-Sells tähtajaga kuni 30. aprill 2016.

Maamaksumäära kehtestamine
Otsustati lugeda uue maamaksumäära kehtestamise eelnõu I
lugemine läbituks ning peale komisjonides arutamist võtta uuesti
volikogu päevakorda novembri kuus.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda 12 teed valla munitsipaalomandisse.

Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa
muutmise taotlusele
Kiideti heaks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt maavara
kaevandamise loa muutmise taotluse kohta tehtud otsuse eelnõu
ja anti nõusolek Heino Veod OÜ-le väljastatud maavara
kaevandamise loa muutmiseks Keskkonnaameti Viru regiooni
pool.

2011. aasta lisaeelarve koos muudatustega
Kinnitati Laekvere valla 2011. aasta lisaeelarve koos
muudatustega.

Informatsioon

Aarne Laas informeeris volikogu liikmeid:
 Laekvere Lasteaed-päevakeskuse juures mõningatest
Maaküsimused
tegemata ehitustöödest;
 Kinnitati maa munitsipaliseerimisel katastriüksuse piirid,
 Muuga vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde
pindala ja maksustamishind ning määrati sihtotstarve ja kohalõppviimistlusest;
aadress 34-le katastriüksusele (teed).
 Laekvere aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisest;
 Nõustuti Rahkla külas asuvate 6,59 ha suuruse Järveldi
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule.  PAIK-i juhatuse koosolekul arutletust;
Nõustuti Venevere külas asuva Kullisaare katastriüksuste
 Rakvere Haigla olukorrast;
jagamisega.
EAS-i poolt teostatud järelevalvest Laekvere Lasteaedpäevakeskuse kasutamise kohta;
Kommunaalküsimused
Margo Klaasmägi rääkis VIROL-i koosolekul arutatud
teemadest.
 Lubati kasutada Ragn-Sells AS-i poolt väljastatud
jäätmekotti kahel isikul.
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Muuga küla kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimistööd on
lõpetatud

Keskkonnainvesteeringute Keskus 231 781 euroga ,
ülejäänud raha tuli Laekvere valla eelarvest.
Andrus Läll

4.novembril võeti ehitajalt vastu Muuga küla
kanalisatsioonitrasside
ja
reoveepuhasti
rekonstrueerimise ehitustööd.
Ehitustöid teostas AS Antaares, seadmed tarnis
OÜ Impel ja elektritööd teostas OÜ KEK Elekter
Tööde käigus ehitati 1370 m kanalisatsioonitorustikku, paigaldati 2 komplekset reoveepumplat ja 1 rasvapüünis. Samuti ehitati päris
uus täielikult automatiseeritud reoveepuhasti
võimsusega keskmiselt 35 m3 reovee puhastamiseks ööpäevas ning rekonstrueeri 2 reoveepuhasti biotiiki üldpinnaga 3310 m²
Tööde tegemise üle teostas järelevalvet P.P.
Ehitusjärelevalve OÜ
Tööd läksid maksma 370 850 eurot koos käibemaksuga. Tööde teostamist rahastas Sihtasutus

Vallavanema veerg
Ajalehe toimetaja ettepanekul teen
lühikese kokkuvõtte valla elust
pärast eelmise lehe ilmumist.
Möödunud on rohkem kui poolteist
kuud. Paljud meie tegemised on
pälvinud
kajastamist
ka
maakonnalehes, aga kordamine on
tarkuse ema – seega võtan
pealkirjad maakonnalehest ja lisan
sinna omapoolse kommentaari
praegusest olukorrast. (Tavaliselt
käitub Virumaa Teataja selliselt)
„Laekvere valla elanikud peavad
läbi ajama tänavavalgustuseta“ sellise pealkirjaga artikkel ilmus
septembri lõpus. Tõsi ta ju oli. 20
aasta jooksul ei olnud kunagi varem
olnud sellist olukorda, et meie
asulad oleksid pimedad. Tänavu
olime
sunnitud
vastavaid
kokkuhoiumeetmeid
rakendama.
Õigustuseks
ütlen,
et
osa
tänavavalgustuse eelarvest olime
sunnitud
investeerima Muuga
Alekvere tee tänavavalgustuse
rekonstrueerimisse. Igatahes tänu
volikogu
poolt
vastuvõetud
lisaeelarvele sai Virumaa Teataja
kirjutada 28. oktoobril „Laekvere
valla tänavad lähevad valgeks

arvatust varem“. Ja tänulikke
inimesi
jätkus
rohkem
kui
varasemal 20 aastal kokku.
„Laekveres löödi kopp torutöödeks
maasse“ – nüüdseks on torutööd
kestnud juba kaks kuud ja tuntav
osa alevikust on segi pööratud.
Kahju on seda vaadata, kui järjest
kaevatakse üles teed, haljasalad jne.
Proovime sellega leppida: tihti on
millegi loomiseks eelnevalt vaja
midagi lammutada ja lõhkuda.
Küllap järgmiseks sügiseks saab
jälle kõik korda.
„Lääne-Viru vallad panka laenama
ei torma“ - Laekvere vald on siiski
sunnitud
Laekvere
aleviku
veemajandusprojekti elluviimiseks
laenama, mitte küll pankadest, vaid
KIK-st.
Laenusumma,
mida
taotleme on ca 400 000 eurot.
Laenuotsus on olemas 100 000 euro
suhtes. Laenu taotlemisega oleme
tegelenud alates augusti lõpust ja
kogu aeg on mingid paberid puudu.
Nii
on
Laekvere
aleviku
veemajanduse projekt võtnud suure
osa meie tööajast. Muuseas,
pankadest laenamine keelatakse
meil ka järgmiseks aastaks.
„Kallis
toasoe
pitsitab
ka
maapiirkondade elanike rahakotti“

Muuga reoveepuhasti

ja „Tasumata kommunaalmaksud
panevad omavalitsused raskesse
olukorda“ - need artiklid kehtivad
ka meie valla kohta. Toasoe on
kallis ja võlglasi on palju. Toasooja
odavamaks ei saa kuidagi. Pigem
on hirm, et selle hind tõuseb
pidevalt. Samuti on tõusnud ju
küttepuude hind, elekter, bensiin
jne. Võlglastest paneme kokku
järjekordset nimekirja, millega
kohtusse minna. Kahjuks on
täitevametnikud nii õnnetud, et ei
suuda
sundida
inimesi
kohtuotsuseid täitma. Meie käed
kipuvad lühikeseks jääma. Aga ma
loodan, et kehtib vanasõna „Võlg
on võõra oma“
„Maavanem tunnustas pikaajalisi
ettevõtjaid“ – meie vallast said
tunnustuse osaliseks Tõnu Krooben
ja Rein Pärs. Siinjuures ka meie
tänud neile tublidele ettevõtjatele.
Valda külastanud maavalitsuse
delegatsiooni viisime uhkusega ka
Laekvere lüpsifarmi. Ja mõne aja
pärast
saime
lugeda
maakonnalehest
„Muuga
farmikompleks
muutus
nüüdisaegseks“ See annab lootust,
et ettevõtlus ja tootmine jätkub
endise hooga. Negatiivne näide on
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Rahkla
suurfarm,
mille
rekonstrueerimisest omanik loobus.
Nüüd on Rahkla farmi 25 töötajast
alles 4 ja plaanitakse veel
vähendada poole võrra.
„Muuga
spordihoone
soojustatakse“ - see on väga hea
uudis. Nagu juba eespool oli kirjas:
energiakandjate hinnad pidevalt
kasvavad ja kulude vähendamiseks
ei ole muud alternatiivi kui
soojustamine.
Kes
Muugas
ehitustöid jälgivad, need teavad, et
tööd tehakse suure põhjalikkusega
ja hoone saab soe ja ilus.
Töömehed igatahes imestavad,
kuhu
Maarika
nende
kaminapuudega veel läheb, niigi
peaks soe olema.
„Laekvere lasteaed sai ilusa ilme“
- sellest oli põhjalikult kirjutatud
eelmises lehes. Vahepeal on EAS
käinud kontrollimas. Olid ka
mõned puudused- möödalaskmised,
mis oleme likvideerinud
ning
viimane
projektiraha
peaks
laekuma enne novembri lõppu.
EAS tuletas meile meelde ka
kohustust avada sõimerühm. Täna
tegeleme sellele finantsiliste ja
juriidiliste aluste leidmise ja
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koostamisega. On plaanis avada
alates veebruarist lastehoiu teenus
lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat ja
seda kella 8.00 kuni 17.00-ni.
Täpsemalt selgub kõik, kui oleme
volikogus vastavad otsused vastu
võtnud. Kõige raskem on otsus
tõsta maamaksu, et selle arvel
suurendada lasteaia eelarvet. Osa
maamaksu tõusust peaks minema
ka valla teede hooldusesse.
„Avaliku sauna mõnud ei ole
kõigile nautimiseks“ - Laekvere
vald oma kolme saunaga on siin
kindlasti positiivne näide. Ka
saunapileti hind on meil mõistlik, et
mitte öelda odav. Puuduseks on
võib-olla see, et Laekvere saun
töötab kokkuhoiu eesmärgil üle
nädala.
„Laekveres
saab
korda
muinsuskaitsealuse hoone katus“ st, et juba aastaid plaanis olnud ja
Laekvere Tarbijate Ühistu liitmisel
Järva Tarbijate Ühistuga lubatu
saab teoks. Minul oli küll hirm, et
see ainult lubaduseks jääbki. Alati
annab ju põhjendada küll „ masu “,
küll kallite ehitushindade ja muude
hädadega oma tegemata jätmisi.
Aga lubadused on täitmiseks. Seda

Oktoober raamatukogudes.
Oktoober on raamatukogude jaoks iga- aastaselt väga
töine kuu – lisaks tavapärasele laenutamisele
korraldatakse kuu esimesel poolel
TÕN-i ehk
täiskasvanud õppija nädalat ning kuu lõpus
raamatukogupäevi.
21.oktoobril toimus Veneveres teine leivapäev.
Erinevalt eelmise aasta üritusest oli küpsetajate ja
maitsjate arv mitu korda suurem. Küpsetajaid oli nii
meie valla erinevatest küladest kui Avinurmest.
Maitsvaid küpsetisi pakkus seekord 14 küpsetajat ja
maitsta sai 20 erinevat küpsetist. Leibadele määrisime
peale erinevaid maitsevõisid, mille seltsimaja juhataja
Kaarel oli kokku seganud Vahe talus valmistatud
võist ning maitsetaimedest. Siinkohal tahan kogu
südamest tänada kõiki küpsetajaid ja teisi abilisi, kes
aitasid üritust läbi viia.
Pärast küpsetiste maitsmist nautisime Simuna
Vabatahtlike Tuletõrje Seltsi näiteringi kahte etendust
- Oskar Lutsu „Valimised“ ja „Kalevi tagasitulek“
Venevere leivapäeva pilte saab vaadata Venevere küla
kodulehelt www.venevere.eu

enam, et Laekvere TÜ andis oma
liikmete otsusega katuse remondiks
päris kaaluka summa. Loodame, et
kevadeks on üks ajalooline hoone
jälle uhke väljanägemisega. Paljud
valla elanikud on arvamusel, et
katusel olevad ümmargused aknad
sobivad ideaalselt avaliku kella
paigutamiseks. Sellist lubadust ei
ole küll keegi andnud.
„Imelise vanaema tiitel tuli
Laekverre“ - nii ta oli. 13-ne sellel
aastal tunnustatud vanavanema
hulgas oli 7 lapse ja 16 lapselapse
ema ja vanaema Maie Ehlvest. See
on suur tunnustus, mille Maie oma
töökuse, elurõõmsa hoiaku ja
lõbusa meelega on igati ära
teeninud. Olgu siinjuures talle
antud edasi kõigi vallaelanike
õnnitlused sellise tähtsa tiitli puhul.
Selline
oli
siis
läbilõige
tähtsamatest sündmustest Laekvere
vallas
oktoobris
ja
pooles
novembris. Edu Teile ja meile
kõigile meie igapäevastes töödes ja
tegemistes.
Teie vallavanem Aarne Laas

Muuga raamatukogu on TÕN-i nädala raames
koostöös kooli ja seltsiga juba mitu aastat korraldanud
perepäeva. Sel aastalgi kogunesime spordihoonesse,
kus oli võimalik täispuhutavas planetaariumis vaadata
filme „ Veealune kari“ ja „Linnutee tähistaeval“.
Pargis oli huvilistel võimalik läbida mõistatusmängu
rada, kus sai täiendada teadmisi Eduard Vilde ja
Muuga kohta. Noortetoas sai kõrvitsatest valmistada
sügiskompositsioone, raamatukogus uurida e -lugerit
ning seltsi köögis maitsta koduleibasid ning erinevaid
maitsevõisid. Raamatukogupäevadel
„ Kohtume
raamatukogus“
tähistasime ettelugemispäeva –
Muuga kooli lastele käisid raamatut lugemas kooli
vilistlased Airika-Helle Kriisa, Anna-Liisa Sammel,
Agnes Maasild, Maarika Lausvee ja Priit Pärs.
Veerandi viimasel päeval toimus klassidevaheline
viktoriin „ Pokud, Potter ja teised lemmikud“ ning
koolivaheaja pärastlõunatel oli raamatukogus
võimalik meisterdada ning filme vaadata.
Rõõm on tõdeda, et kõikidel üritustel nii Veneveres
kui Muugas oli arvukalt osalisi- see näitab vaid seda,
et raamatukogu on ühes väikeses külas väga vaja!
Sirje Raudmäe ja Maarika Lausvee
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Farmikompleks Muuga külas
Eks igal paigal siin maailmas on
midagi just sellele konkreetsele kohale
omast . Kui Muuga bussijaamast
mööda alleed küla poole astuma
hakata, siis jääb silm pidama kahele
küla alustalale: otse ees paistab läbi
iidsete pargipuude mõisakool ning
paremal üle põllu vastrenoveeritud
farmikompleks.
Minu elu on möödunud Muuga lauda
naabruses elades ja loomakasvatajatest
vanemate käe kõrval oli mul lapsena
lauta tihti asja. Esimesed lüpsilaudad
olid Muuka ehitatud 1957. aastal.
Mäletan lapsepõlvest uue lauda
ehitamist – üks vana laut lammutati
ning küll oli põnev oma õue pealt
ehituse käiku jälgida. Suuremaks
saades käisin tihti emal vasikalaudas
abis – eks tolleaegne käsitsitöö asendas
mulle jõusaali.
Nüüd oli meie perel taas võimalus uue
lauda ehitamist jälgida – minu
lapsepõlve-aegne uus laut ( ehitatud
1970-ndatel)
oli praeguse aja
võimalustele lihtsalt jalgu jäänud ja
amortiseerunud. Taas lammutati vana
laut, alles jäid vaid seinad ja

Lk 5

kandekonstruktsioonid ning ehitati
samale, ajaloolisele kohale uus ja
kaasaegne
laudakompleks,
kuhu
mahub
395 lüpsilehma, 220
erivajadusega looma ning 40 poegivat
veist. Samuti ehitati uued olmeruumid
ja lüpsikoda. Korda tehti söödaaidad
ning kompleksi juurde on rajatud
laguun tüüpi vedelsõnnikuhoidla.
Farmi ümbrus sai korraliku asfaltkatte,
mis meelitas kohe ligi nii mõnegi
rulataja ja rulluisutaja.

Käisin nüüd üle pikkade aastate laudas
–julgen öelda, et kõik on kaasaegne
ning looma- ja töötajasõbralik.
Loomad on vabapidamisel, jalutavad
aedades ringi, lasevad end masinal
sügada, lüpsmine toimub lüpsiplatsil.
Ka vasikalaudas, mis osaliselt on
varasemalt ringi ehitatud ja kus ka
praegu remont käimas, saavad loomad
vabalt
aedikutes
ringi
liikuda.
Töötajate elu on kergemaks läinud –
rasket füüsilist tööd on võrreldes
varasemaga
tüki maad vähem,
Ehitustööd algasid eelmisel suvel ning olmetingimused on head - olemas on
kestsid
kokku
14
kuud, võimalused pesta nii ennast kui
maksumuseks kujunes 1 679 010 tööriideid.
eurot (umbes 26,3 miljonit krooni,
PRIAst saadi abi 7,8 miljonit krooni ) Tore, et meie vallas on veel selliseid
- lüpsilaut valmis veebruariks, peale inimesi , kes mõistavad, et ega kõik ei
seda renoveeriti laut noorloomadele mahu marjamaale ehk linna. Seni
ning
ehitati
uued
söödaaidad. kestavad veel meie külad kuni kellelgi
Peatöövõtja oli AS Paide MEK. Eks jätkub jõudu ja tahtmist maal
ehitamise periood oli keeruline nii ettevõtlust arendada.
ehitajatele kui töötajatele – lehmi ju
ehitamise pärast lüpsmata jätta ei Jõudu kõigile meie valla
saanud. Oktoobri lõpus toimus lauda- põllumeestele!
kompleksi avamine.

Sumokool Itaalias
KF Sumokooli lastel oli tore
võimalus võistelda Itaalias. Muuga
treeninggrupist sõitsid võistlema
Dagmar Aasumets, Enelin Leichter ja
Hanno Vahula. Reis oli vahva ja
tiheda päevakavaga. Võisteldi kahel
päeval. Reedel sõitsime mägede
vahel asuvasse Brescia linna, kus
meie võistlejad said kõik kaela
kuldsed medalid. Laupäeval võisteldi
Milanost umbes 120 km kaugusel
Casales. Suure osalejate hulgaga
võistlus oli meie sumokoolile edukas.
Kõik võistlejad olid tublid. Enelin sai
esikoha ning võitis naiste open
vooru, lisaks teenis parima esitluse
eest karika. Nii Dagmar kui Hanno
teenisid südika esinemisega teise koha ja Dagmar sai
lisaks mälestusmedali naiste open`il osalemise eest.
Koos meiega olid võistlusreisil Rakvere poisid Rain ja
Kalju, kes samuti tegid suurepärase etteaste ning olid
igati toredad reisikaaslased. Meeldejääva ning hästi

KF SUMOKOOLI VÕISTKOND

korraldatud reisi eest täname treenereid Kairit ja
Faustot.
Meie laste osavõttu toetas Laekvere vald, suur aitäh!
Urve Vahula
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Paasvere Metskond 90
Laekvere vald on metsarikas ( 64%
metsastus).
Suuremad
massiivsed
metsaalad asuvad valla ida- ja lõunaosas.
Läbi mitmete aastakümnete, eri nime
kandvate riikide, võimude ja valitsuste
on siinkandi riigimetsi hallanud,
majandanud ja hooldanud Paasvere
Metskond. Tänavu, aastal 2011, saanuks
Paasvere Metskond 90 aastaseks.
Peab tõdema, et 1921 aastal oma
tegevust alustanud riigiasutuses on läbi
aegade
teenistuses
olnud
mitu
inimpõlve, kuid esimesed tol kaugel ajal
mulda
istutatud
puutaimekesed
( männid, kuused) saavad raieküpseks
alles meie päevil.
Niisiis, toonaste metsameeste töövilju
kasutame me alles praegu. See peaks
panema igaüht mõtlema ja tegutsema
metsa järjepideva taastootmise nimel ehk
kas meie järeltulijatel on veel metsa asja.
On teada, et mets ühepäevapoliitikat ei
kannata.
1919 aasta EV maaseadusega võõrandati
mõisate maavaldused. Mõisametsade
baasil hakati 1920-ndate aastate algul
moodustama riigimetsi haldavaid asutusi
- metskondi. Metskondade üldarv
esimese Eesti vabariigi vältel mõnevõrra
varieerus, kuid püsis siiski stabiilsena
100 ümber. ENSV perioodil see arv
kahekordistati 1985 aastaks 210
metskonnani.
Paasvere Metskond alustas tegevust
nagu enne märgitud, 1921 aastal, kokku
panduna peamiselt Muuga, Paasvere ja
Roela endiste mõisate metsadest. Kontor
seati
sisse
Paasvere
mõisa
valitsejamajas,
mõisapargi
servas.
Esimene metsaülema kt. oli Mihkel
Murd.Kõige esmalt korrastati kvartalivõrk, alustati metsakuivenduse ja
teedevõrgu rajamisega. Au sees oli
metsakultiveerimine ja metsahooldus.
Liikumis- ja töövahendiks oli hobune.
Metskond oli arvestatav töö- ja
teenistuse andja kohalikule rahvale,
tegevus jätkus ka keerulistel sõjaaastatel. Siinsed metsad pakkusid
varjupaika
paljudele
inimestele,
metskonna
kaudu
oli
võimalus
assimileeruda taas tsiviilellu neil, kes
võimudega pahuksis.
1947 aastal loodi ENSV metsamajandid,
Paasvere allutati Tudu majandile, mille
keskus asus Sondas. Metskonnad
muudeti väiksemaks, Paasvere baasil
moodustati Venevere metskond ( 1947 –
1997)
1950-ndate aastate keskpaiku ilmusid
metsa traktorid ja mootorsaed. Rajati

Paasvere metskonna töötajad kokkutulekul juulis 2011
telefoniliine ja korraldati
raadioside. Suur tähelepanu oli osutatud Metsamaterjalide müük, tööde hanked ja
metsaparandusele ja teede rajamisele. muu tegevus koordineeritakse keskusest.
Kehtis raudne plaanimajandus ja ka Kohtadelt
kaovad
raamatupidajad,
vastav
aruandlus.
Metsavahid finantseerimine toimub tsentraliseeritult.
valmistasid muu töö kõrval suvel Metskondade kui kohalike riigimetsa
kasevihtu, talvel luudasid. Siiski olid hooldajate , majandajate ja valvajate
metsad n.ö. vene ajal korras, teeääred osatähtsuse järkjärguline vähendamine
hooldatud, metsakaitse tasemel, ehitati viis loogiliselt selleni, et juulis 2008
uusi elamuid, remonditi olemasolevaid suleti ka Paasvere metskonna kontori
kordoneid.
uks. Seda tegi viimane metsaülem Erkki
Taasiseseisvunud Eestis kaotati 1992 Etverk. Maakonda jäi alles vaid üks
aastal metsamajandid ja metskonnad said metskond.
Ümberkorralduste
otstaas juriidilise isiku staatuse koos tarbekust jäägu hindama aeg.
pangaarve ja pitsatiga. Peab märkima, et 16. juulil 2011 aastal kogunesid
metskonna
kui
ettevõtte
arengu Paasvere parki 23 endist metskonna
seisukohalt oli periood 1992 – 1999 töötajat,
tähistamaks
austusväärset
kõige viljakam. Kohapeale delegeeritud juubelit. Kohal oli raudvara: metsnik
otsustusõigus soodustas igati algatus- Uno
Kaja,
raamatupidaja
Hilja
võimet ja ettevõtlikust. Riiklik metsa- ja Vabamäe, abimetsaülem Maire Tamm,
hinnapoliitika
stimuleeris
inimesi samuti palju nooremaid ametimehi , kes
kasvavat metsa üles töötama ja läbi aastate metskonna elu vedasid.
realiseerima. Pea iga kuivanud puu leidis Kokkutuleku lipu heiskasid auväärseim
omale otstarbe ja tänuliku kasutaja.
kohalolnu Uno Kaja ja noorim osaleja
Kujunes
välja
tubli
teotahteline Meelis Tamm. Meenutati möödunud
meeskond, aineline varustatus paranes, aegu, vaadati vanu pilte ja keerutati
( traktorid, tuletõrjeauto, autogreider, jalgagi. Tänu naisperele ei olnud puudust
transpordivahendid).
ei söögi- ega joogipoolisest. Lõpetuseks
1997 aastal likvideeritakse sajandite- tehti ühispilt täpselt samas kohas , kus
vanune metsavahi ametikoht kui oli üles võetud Paasvere metskonna pere
iganenu. Algab metskondade liitmine: pea 90 aastat tagasigi ( fotosid saab
1992 aastal 186 metskonda, 1997 aastal tellida M. Tamme kaudu) Päikese110 metskonda ja 2003 aastal vaid 66 loojangul langetas lipu K. Merivald.
metskonda.
Siinkohal veel kõigi kooskäinute nimel
1999 aastal astus ellu RMK – suur tänu pargi mentorile, perekond
keskkonnaministeeriumi
valitsusalas Maurusele Paasverest, maanaiste seltsi
tegutsev tulundusasutus. Riik kui esinaisele I. Lausveele ja teistele
metsaomanik asus jõuliselt lammutama abilistele.
seni
väljakujunenud
ja
töötavat Jaan Sooväli
metsamajandusesüsteemi.
Metsaülem 1982 – 1999
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(Alekvere tee 1, Muuga küla) 12.detsembril kell 15.00.
Detailplaneeringu ala ligikaudne pindala on 2,3 ha.
Planeeringu eesmärk on spordi- ja mänguväljakute
Muuga küla Alekvere tee 1, Allee tee 2 ja Allee tee 6
rajamine ning krundile sihtotstarbe, ehitusõiguse,
kinnistutega piirneva maa-ala detailplaneeringu projekti
liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning
avalik väljapanek on Laekvere Vallavalitsuse kantseleis
Salutaguse tee 2, Laekvere alevik ja Muuga Raamatukogus haljastuse ja heakorrastuse määramine;
Alekvere tee 1 ajavahemikul 14.november - 12.detsember puurkaevu juurde maa eraldamine ja sihtotstarbe
määramine; vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud
2011. Avaliku väljapaneku kestel on õigus esitada
maakasutuse sihtotstarbe muutmine.
ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
Detailplaneeringu avalik arutelu on Muuga Raamatukogus
Irina Kuhlbach

Teade detailplaneeringu kohta.

Teade.

Laekvere Rahva Maja detsembri kuu
üritused.

Väike-Maarja jäätmejaamas võetakse nüüd ehitusjäätmeid
vastu ka Tamsalu, Rakke ja Laekvere valdade elanikelt.
Ehitusjäätmete vastuvõtt on tasuline!
Üldehitusjäätmete hind on 0,07 €/ kg ja eterniidi hind 0,10
€/ kg. Võetakse vastu üldehitusjäätmed :kipsipõhised
ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja lammutuspraht, kaablid,
WC-potid, kraanikausid, põranda- ja seinakatted
(nt linoleum, seinaplaadid jne).
Eterniiti (asbesti sisaldavad ehitusjäätmed)
Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5)
on avatud:
N-R kella 15.00-19.00
L-P kella 10.00-17.00
Täpsem info Väike-Maarja kodulehel:
http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=185
27. novembril kell 15.00
õpime Laekvere Päevakeskuses kartulivorstide
valmistamist. Vajalik
eelregistreerimine
529 2336 /Lilian/ või
555 46 050 /Katrin/.
Osalustasu 1 euro.

Muuga Maanaisteselts EHA
ootab kõiki
10. detsembril 10.00 -15.00
Muuga mõisa
JÕULULAADALE
Tulge müüma ja ostma!
Info telefonidel 3294475/
Muuga raamatukogu/ ja
58044463 /Ilma Lausvee/

Laekvere Rahva Maja võtab alates 2. jaanuarist 2012 tööle
NOORTE HUVIJUHI
Eeldame: soovi tegeleda laste ja noortega
head suhtlemisoskust
suurt pingetaluvust
valmisolekut töötada õhtusel ajal
Pakume: stabiilset töökohta
väljakutseid nõudvat ja huvitavat tööd
kindlat palka
võimalust täiendada end koolitustel
noorsootöö alal.
Sooviavaldused esitada Rahva Maja juhatajale
15.detsembriks 2011

4.detsember kell 12.00
Rahvaõpistu
"Soojuspumpade infopäev"
5.detsember kell 14.00
Jõulukaunistuste valmistamine. Juhendab
Rajja Hirvensalu Soomest.
9.detsember kell 16.00
Noortetoa 9.sünnipäevapidu.
*Karaoke.
*Mängud.
*Sünnipäevakringel
16. detsember kella 11.00-15.00
JÕULULAAT
(Info Tiina Raudmäelt telefonil 53427114)
18.detsember kell 14.00
JÕULUOOTUSE PIDU.
*Külas on Roela kvartett "SÄRA"
*Esinevad isetegevuslased
*Külateater "Eedi uus lühinäidend "Kosjad"
22.detsember kell 11.00-12.00
Laekvere valla koduste laste jõuluhommik.
NB! Kes ei saa peole tulla, saab oma
kommipaki kätte valla kantseleist kuni 20.
jaanuarini.
23.detsember kell 12.00
Eakate JÕULUPIDU
*Külas on Tudu kapell
*Esinevad isetegevuslased
*Jõulusuupisted.
Teata tulekust Rahva Majja telefonil 3295335
12.detsembriks.
27.detsember kell 14.00
Laekvere ja Simuna eakate
ühine AASTAVAHETUSE PIDU Simuna
Rahvamajas.
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TAAS MÖÖDUB TÄHIS SINU
ELURAJAL,
KUID MITMES – ÄRA SEDA LOE,
VAID MÕTLE- ELADA ON VAJA
JA ELA NII, ET SÜDAMEL ON SOE!

ÜKS VÄIKE KÜÜNAL SÜÜTA, MÕTLE,
MEENUTA TEDA, KEL TEHTUD ON PÄEVATÖÖ…
ELVI REINARU

17.05.1926 – 18.09.2011

Rajakülast

OKTOOBRI SÜNNIPÄEVAD
84
85
86
87
87
89
90
93

ENDEL-EDUARD VIIRA
ROSILDA VIIRA
EVI TANNBERK
ILSE KALAUS
KARL MÄNDMETS
LINDA SEPAJÕE
ADELE KLAOS
ALIIDE LEOMA

24.10.1927
05.10.1926
25.10.1925
11.10.1924
31.10.1924
15.10.1922
30.10.1921
22.10.1918

LAEKVERE
LAEKVERE
LAEKVERE
VENEVERE
PAASVERE
RAJAKÜLA
LAEKVERE
VENEVERE

21.11.1951
01.11.1951
26.11.1946
25.11.1946
19.11.1941
04.11.1941
14.11.1936
06.11.1931
14.11.1930
12.11.1928
29.11.1926
21.11.1926
15.11.1925
05.11.1915

PAASVERE
VENEVERE
MOORA
PAASVERE
LAEKVERE
VENEVERE
ROHU
LAEKVERE
RAHKLA
LAEKVERE
ALEKVERE
PADU
PAASVERE
VENEVERE

NOVEMBER SÜNNIPÄEVAD
60
60
65
65
70
70
75
80
81
83
85
85
86
96

LIILJAN ALLMÄE
VEERA TREUMANN
ARVO NURM
EMILIA PÄRTELPOEG
TIINA HAUGAS
ILMAR KASK
RIITA SUDER
KALJU KÜLAVEE
HELGA KIVI
ELJADA AAVA
HERMINE ÕUNAPUU
VALLI TALUR
ELMAGDA TANNBAUM
LEIDA REIMANN

Laekvere Päevakeskuses
esmaspäeval, 12. detsembril kell
10.00 – 18.00 käsitöö müük.
Kudumid - sallid, kaelussallid,
pontšod. Õmblustööd: padjapüürid, voodilinad, laste kilepüksid. Ehted - käevõrud,
kõrvarõngad, kaelakeed,
peavõrud, biiliripatsid.

Oredna Ehitus OÜ Rahkla külas
teostab palgilõikust.
Samas võimalik osta erinevas
mõõdus lauamaterjali.
Tel 5815 7139
7.detsember kell 10. 00 -12.00
Laekvere Rahva majas
Uute riiete MÜÜK Kiviõlist.

Müüa nõukogudeaegne puurkaevu
elektrimootoriga pump. Töötab
tööstusvoolul, rihmajamiga. Rohu
küla. Tel.55967341.
Hind kokkuleppel.
9.detsember kell 12.00
Laekvere Rahva Majas
INKO tarvikute MÜÜK.
Laekvere Päevakeskuses:
 ripsmete ja kulmude
värvimine ning küünetehnik.
Info telefonil:
559 22 258 /Signe/
 massöör. Info telefonil:
533 11 473 /Erika/

Laekvere naisrahvatantsijad ootavad oma
ridadesse juurde igas vanuses naisterahvaid.
Kui sa tunned, et tahad ning saad hüpata ja
joosta, siis oled oodatud meie rühma.
Oskama ei pea midagi - sammud saavad
selgeks trenni ajal. Vaja on tahtmist, head
tuju ja aega ( iga kolmapäeva õhtul kell 20
tund-poolteist + mõned esinemised ). Oma
tahtmisest tegeleda rahvatantsuga anna teada
Laekvere raamatukogusse.
Teen maalritöid –
seinad siledaks, värvin,
tapeedin, lakin, õlitan.
Info 56 95 4512
Muuga mõisas 9. detsembril kell 20.00
TALVINE TANTSUPIDU
 Tantsuks mängib UNO KAUPMEES
 Meie poolt laual kohv ja piparkoogid,
soovi korral võta muid suupisteid ise kaasa!
Pilet 5 eurot palume osta eelmüügist Muuga
raamatukogust.

SÜLETÄIS LILLI EMALE, KOTITÄIS KOHUSTUSI ISALE,
SÄRAVAID SILMI TITALE!
Tiiu Blocki ja Lembit Silveri perre Muugas sündis 28. septembril tütar LISANDRA
Ester Riispappi ja Teet Tederi perre Muugas sündis 29. septembril tütar LAURA
Heili Vellema ja Claid Polli perre Laekveres sündis 26. oktoobril tütar LISETTE
Karin Helmanni perre Veneveres sündis 03. novembril poeg GUNNAR

On vahest küll kahju, kuid tunneme ikka,
et küpsemalt elu on suurem ja rikkam.
Hing eal ei või öelda, ......et kunagi enam
ei tuleks veel miskit, mis senisest kenam,
sest rõõmud ei lõpe ja ennast ei peida
on targal ja kogenul lihtsam neid leida!
Õnnitleme oma vanaema-vanavanaema,
LEIDA REIMANNI,
96-ndal sünnipäeval!
Õnnitlevad: Signe perega, Tuuli perega,
Silver perega, Sigmar perega,
Siim ja Simo

Otsin eelneva töökogemusega mööblitislerit.
Infot saab aadressilt
www.puitmoobel.ee
10.aastane külateater "EEDI"
ootab oma rõõmsasse truppi
uusi näitlejaid. Proovid igal
teisipäeval kell 18.00.
Info telefonil :32 95 335
Õilme.

Lehe pani kokku Maarika Lausvee
Ootame kaastöid , kuulutusi, materjale meilile muugarmtk@laekvere.ee
Trükitud: Agur Trükikojas, Pikk tn 16, Rakvere, Tel: 3223 999, www.agurtrykk.ee, Tiraaz 750 tk, Tasuta

