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SUVI algas 21. juunil kell 9:38
TOOMEPUU
/Loreida Leichter/
Mu toomepuu, su õites okste sülle
ma peidan oma kumiseva pea.
Suur, puhas rahu langeb minu üle,
aeg hetkeks ununeb ja mul on olla hea.
Mu toomepuu, suokste viluvarjus
ma puhkan suvepäeva kuumuses.
Su lehekroonist otsin musti, kirbeid marju,
neid kississilmil söön ja mul on olla hea.
Mu toomepuu, su sügisvärvis lehti
ma vaikses harduses siis imetlen.
Kui niiske põhjatuul neid kannab minu ette
- on valus südamel, mul pole olla hea.
Mu toomepuu, su raagus oksaharud
on hallid, kühmused kui rauga käed.
Külm sügisraju raputab su tuhmi, paljast ihu,
ma vaikselt nutta tihun, mul pole olla hea.
Mu toomepuu, su okstel härmalõngad,
kuukiired mängivad su hõberüül.
Suur valge vaikus ümbruse on haaranud
ma heldinult su varju lumel vaatan
ja mul on olla hea, nii hea!

Toimetaja veerg
No on ikka tore lugu küll! Jaanipäev on kohe käes aga mul on nina tatine. Mina küll aru ei saa, kust ma
selle tõve enne suurt suve veel hankisin. Kuid nii see on.
Pidasin vapralt vastu kõik vallapäevad ja kihelkonna päevad. Isegi Simuna kirikutornis käisin ära aga
nüüd on jama lahti. Köharohi, nohurohi, paracetamol ja muu praam, on mu igapäevane toidusedel. Mida

ma teile, armsad lehelugejad, sellest kõigest kurdan? Vaat seepärast, et häda ei hüüa tulles. Õhtul kobisin
voodisse ja äkki tundsin , et olen väga haige. Ei olnud mul isegi poolikut kodus, rohtudest rääkimata.
Hommikul, kui tööle oli vaja minna, olin täiesti laip.
Nüüd olen targem ja ütlen teilegi! Olgu või suvi, kuid tavalised palaviku vastased tabletid peavad igas
kodus käepärast olema. Võtkem viina, kuid jätkem pits või kaks kompressiks. Mina seda ei teinud.
Ja see pagana ilm ajab ka närvi mustaks. Aina kallab ja kallab. Paistab, et just Laekvere vald on see koht,
kuhu patused on kogunenud, et neid nüüd niiviisi puhtaks pestakse. Mida teha või peale hakata, ei oska
mina enam öelda.
Püüdke teiegi olla terved ja tugevad!
Ilusat suvepuhkust kõigile ja kohtumiseni augustis!

Tiiu Nitsar

Isetegevushooaeg jõuab lõpule.
Kes suudaks maailma soojaks kütta?
Te küsite veel?
Ainult tibatilluke südameleek ei küsi
vaid kütab ikka,
unustuste kolde kustuval leel.
/V.Villandi/
Nendel luuleridadel on sellel kevadel eriline tähendus. Ei suuda vist miski pikale
veninud jahedaid kevadilmu soojaks kütta ja südameleegigagi on nii, et ka parima
tahtmise juures see iga inimeseni ei jõua. Aga ometi, aja ja ilmade kiuste on jõudmas
lõpule taas üks isetegevushooaeg. Üks paljude seast, aga siiski omanäoline. Sellest
hooajast jääb eriliselt meelde laste laulustuudio helisevad laulud koos oma õpetaja Viiu
Toomingaga. Näiteringi poolt selgeksõpitud kaks pikka ja üks lühem näitemäng, kus
esmakordselt laval olnud meesosatäitjad lõid huvitavaid rolle./Aarne Laas, Kuno
Raudmäe, Andrus Karu/ ja kantritantsijate hoogsad tantsusammud suurepärase
juhendaja Katre Kärdi käe all.
Naisrahvatantsu rühmale lisaks harjutas hilistel õhtutundidel meie majas ka Muuga
Maanaiste seltsi Eha segarühm oma ala tundva tantsujuhi Auli Kadastikuga.
Rahvatantsijad võtsid osa ka maakonna tantsupeost. Muuga segarühm aga
võistutantsimisest, kus saavutas III koha. Ees ootab mõlemal tantsurühmal esinemine
Tallinnas Õllesummeril. Nii, et nendel, kel huvi ise millegagi tegeleda,
jätkus tegevust küll ja küll. Ürituste poolest aga midagi märkimisväärset nagu polnudki.
Õige peotuju loob ju ikka ja alati publik, kui publikut on aga vähevõitu ja peo
korraldajad ei suuda kuidagi välja mõelda, mis oleks see "Rosin", mis rahvale tõesti huvi
pakuks, siis on tulemus tõesti vaid keskpärane. Üks on aga selgeks saanud, oma rahva
esinemisi tullakse ikka vaatama. Nii oli näitemängu päeval
rohkem rahvast saalis, kui mõne kutselise teatri etendusel.
Valla päevadega said läbi suuremad ettevõtmised kultuuri vallas. Ühest küljest on kahju,
et ees ootab suvi, kus pole kohapeal meelelahutust ei noortel ega vanadel. Teisest küljest
peab ka kultuuritöötajal olema mingi aeg "patareide" laadimiseks, sest muidu ei sünniks

uuel hooajal uusi tantse, estraade, näitemänge.
Jääb üle soovida, et naudiksite päikselist suve /kui seda tuleb/, külastaksite
vabaõhukontserte, kus esinevad profesionaalid, et siis talveks jälle isetegemise maailma
tagasi tulla.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast.

Mälestusi Muuga koolist.
Helju Vahenurm Tallinnast: “ Mina alustasin 6-selt vanas koolimajas ja lõpetasin 47ndal aastal mõisas. Arvan, et kõik vajaliku, mis minu elus on juhtunud, olen mina
saanud siit – Muuga koolist – tänu direktor Langile ja viimase klassi juhatajale Regina
Roossaarele. Olen elu aeg armastanud laulu ja laulmist, mida direktor Lang pakkus
mulle terve minu kooli aja. Ning nüüd ma ütleksin, et olen õnnelik inimene, sest olen
Muuga mõisas koolis käinud.”

Johannes Ristmaa Koselt: “Oli Stalini sünnipäev, detsemberi kuu sees 46-ndal aastal.
Kooli kõik 7 klassi olid kenasti saali kogunenud. Direktor Lang pidas tolleaegse ilusa
kõne. Kui kõne ära lõppes, ütlesin ma kogemata kõvasti aamen. See oli nii naljakas,
kuid karistuseks võeti käitumishinna alla.”

Eevi Kuusela Tallinnast: “Meil oli klassis kell. Pidime seda alati tunni lõpus helistama.
Kuid me lükkasime enne õpetaja klassi tulekut kella paarkümmend minutit ette. Ja
imelikul kombel sellest keegi aru ei saanud. Nii kestis mitu aega. Lõpuks õpetaja Leede
taipas ja võttis alati oma kella tundi kaasa.”

Pille Kaasik Haljalast: “Sõime kord kooli sööklas. Õpetajad istusid laua otsas, meie
istusime tagapool. Käisin siis 8-ndas klassis. Üks õpetaja kandis alati pihikseelikut.
Mõnikord oli tal pullover seal all, soojema ilmaga ei olnud. Sel päeval ei olnud. Söögiks
olid mulgikapsad kartuliga. Sõime ja muidugi vahtisime ringi, mis teised teevad. Järsku
kukkusid õpetajal kapsad kahvli otsast rindade vahele. Siis ta vaatas ringi, arvas et keegi
ei näe ja hakkas kahvliga kapsaid ridade vahelt ära koukima. See oli nii naljaks, et enam
süüa ei saanudki.”

Ilmar-Kalju Tiitsoo Tallinnast: “ Meenub ikka mõis ise, sest õppisime sel ajal kui maalid
ja kujud kõik alles olid. Siis hakati neid ära viima, kuskil 45. – 46.-ndal aastal. 47-ndal,
kui mina kooli lõpetasin, kujusid enam polnud. Nüüd on osa tagasi toodud. Täna on
kooliõed-vennad kõik siin, niipalju kui neid järgi jäänud on. Meenutada on koos
paljutki.”

95-nda aasta lõpetaja: “Meenub üks naljaks juhtum. Õppetöö toimus siis angaaris ja
söömas käisime koolimajas. Talvel oli pargialune väga libe, eriti see teeäärne
kraavimineku koht. Kord läksime jälle sööme ja õpetaja “Punt” veeres libedaga sealt
alla. See oli nii naljaks, sest ta ei saanud tükk aega ka püsti. Lõpuks poisid tõstsid ikka
memme ülesse ja aitasid pargist läbi.”

Triin Muna: “ Kui käisime 3.klassis, viidi meid kord 5.klassi. Viienda klassi tüdruku
olid seal nukke õmmelnud. Meie klassi poisid hakkasid nendega mängima ja lõhkusid
nukud ära. Kuigi klassijuhataja Kersti Allemann parandas ja õmbles nukud terveks,
pidime terve klassiga viiendike ees seisma ja paluma kõva häälega andeks. ”

Kamp 51.ja 52.aasta lõpetajaid: “Kui ma käisin Kadriorus asuvas Eesti Muuseumis, siis
need kaks lõvi olid seal. Ja ma leidsin, et need lõvid ei kõlba sinna. Mul on neist lõvidest
väga hea mälestus. Meil olid siin koolis kui mina õppisin, elavad loomad ja linnud.
Direktor Langi linde pidime me toitma. Minule oli see kerge, sest kanafarm oli meie
kõrval. Tassisin öökullile surnud kanu ja siis, et see lõvi ka näljas ei oleks, pistsin ühe
surnud varblase talle suhu. Selle nalja eest sain direktor Langilt “sauna”.”
“Lang teadis kuidas karistada. Saime nii hirmu kui armu. Tänu talle oleme saanud
Muuga koolist hea kasvatuse ja õpetuse. Ja et oleme saanud nii ilusas koolimajas käia,
oleme südamest tänulikud…”
“Lang oskas lapsi endaga tööle panna. Ei olnud kohta, kus tema lai selg ei paistnud: küll
istutas lilli ja puid, juba rajas hekki ja kiviktaimlat. Koos kaevasime basseini, mis nüüd
on kahjuks täis aetud. “
“Tol ajal olid suured maalid veel kooli seintel. Lapsed ei mõistnud nende väärtust ja
lasid ragulkadega neid katki. Siis rivistati meid klassideviisi suurde saali. Lang võttis
kaks suuremat laskjat kooli ette, lõi neil pead kokku ja ütles: “Kurat, te isa talukohad ei
maksa ka nii palju, kui see maal. Mida ma teile olen õpetanud?” Meil oli kõikidel siis
selline värin sees, et… Ta oli mees, kes oskas hinnata paljusid asju. Teda kardeti ja
austati.”

Merje Kimber, 88-nda aasta lõpetanu. “Meie kaheksas klass oli väga probleemne.
Õppisime angaaris, kus praegu asuvad Maanaiste Seltsi ruumid. Kord hoidsid poisid
klassiukse linki kinni ja luku vedru läks katki. Pool klassi oli sees, pool väljas. Õpetaja
ka klassi ei saanud. Siis käis üks suur diskuteerimine. Rannala Urmas, meie klassi
jõumees, ütles, et me pole huvitatudki sellest tunnist, et teeme vaba tunni ja parem
visake meile aknast leivakoorikuid.. Siis tuli kehalise õpetaja Leichter ja käskis ukse
avada. Ust loomulikult lahti ei saadud. See jäi päeva lõpuni kinni.
Karistust ei mäletagi, ilmselt rahvatants nagu tavaliselt. Tegelikult oli asi selles, et meil
oli klassis vaid 3 tüdrukut ja 8 poissi. Poisid olid selles eas, kus meeldis tüdrukute
seelikusabasid üle pea tõmmata. Pikkade pükstega aga käia ei lubatud. Tavaliselt me
ootasime koridoris enne tundi, sest klassi ei julenud minna, seal tõmmati ju seelikuid üle
pea, õpetajad aga koridoris oodata ei lubanud. Selle tõttu tekkiski ukse kallal rüselus,
ühed pressisid sisse, teised välja ja ukse link läkski katki.”

/üles tähendatud 2. juunil 2001/

Muuga kooli 215. aastapäev ja kolmas Muuga Mõisa päev.
2. juunil tähistati Muuga mõisa pargis kolmandat aastat mõisapäeva. Samal päeval peeti ka Muuga kooli
215.aastapäeva.
Välja oli pandud Muuga Põhikooli õpilaste ja Muuga Maanaisteseltsi Eha käsitöö näitusmüük.
Pidupäev algas mõisa saalis Muuga Maanaisteseltsi Eha näiteringi etendusega “Kaheksapuudane ämm”,
mis soojalt vastu võeti.
Staadionimurul võis näha ja kuulata Väike-Maarja puhkpilliorkestri kontserti Vallo Taari juhatamisel.
Murul tantsisid Laekvere Rahva Maja naisrahvatantsurühm Auli Kadastiku juhendamisel ja Muuga
Maanaisteseltsi naisrahvatantsurühm Ellu Leichteri juhendamisel.
Muuga kooli vilistlaste kontsertaktusel saalis esinesid koolilapsed. Vilistlasi registreerus 261. Kahjuks jäid
paljud tulemata.
Kooli kollektiivi oli õnnitlemas Lääne-Virumaa haridusosakonnast Eda Sakk, kes andis üle ka maavanema
Marko Pomerantsi tervitused. Sõnavõtjate ja õnnitlejate hulgas oli endisi õpetajaid ja vilistlasi.
Tervitussõnad laususid ka Laekvere vallavanem Aarne Laas, endise Laekvere kolhoosi esimeesVello
Tafenau, OÜ Muuga PM juhatuse esimees Rein Pärs ja naaberkoolide esindajad.
Laekvere kantritantsijate eestvedamisel õpetati staadionimurul rahvale kantritantsu. Külaliskollektiivina
andis kontserdi Avinurme kultuurimaja meeskoor Urve Toominga juhatamisel. Seda ilusat pidupäeva aitas
lõpetada Anne Veski oma toredate lauludega, mille saatel võis rahvas saalis tantsida.
Pidupäeva kava seadis kokku Laekvere Rahva Maja juhataja Õilme Lainesaar ja Muuga Põhikool.
Aitäh kõigile, kes olid tulnud Muuga mõisa pargi põlispuude alla.
Kohtumiseni!
Ilma Lausvee

LÕPUPIDU LÕPUPIDU LÕPUPIDU LÕPUPIDU
Juunis said alguse koolide ja lasteaedade lõpupeod.
1.juuni hommikul saatis piduliku aktusega teele oma lõpetajaid Venevere LasteaedAlgkool.
Viienda klassi tunnistused said kätte Marju Kalaus, Maria Fomit ﾚ enko, Serle
Kirsipuu, Kati Raudmäe, Kaiti Pau ja Vahur Helman. Klassijuhatajaks oli Pille
Lumiste.
PILT vaata

Venevere lasteaed saatis teele oma lapsed viimast korda. Õpetaja Merike Avioja käe all said esimesed
tarkused eluks Maris Mirt, Kristjan Raudmäe, Martin Õunapuu, Gea Reimann, Reemet Kampus,
Reino Altpere, Kevin Raudmäe ja Jass Kaarama.

PILT/vaata
1.juunil peeti lõpupidu ka Laekvere lasteaias. Õpetajate Ly Kulli ja Eda Nõlve juhendamisel kasvanud
lapsed Rain Meltsas, Herdo Kala, Mihkel Rannala, Robert Lepa, Aleksander Keptzov, Triin
Tikkerber, Reili Bachaus, Ingrid Leichter, Triin Lepa, Kelly Kivirand, Kirsika Benga ja Thea
Alliksoo asuvad sügisel kooliteele.
Ka Laekvere Rahva Majas tähistati 1.juunil laste laulustuudio ja klaveriklassi lõpupidu. Õpetaja Viiu
Toominga juhatamisel õppised klaverit ja laulmist Hanna-Liisa Lagle, Marjanne Mändmets, Mari-Liis
Leetberg, Triin Kuusemets, Hans-Konrad Klaos, Heili Vellema, Marika Kiremija, Krislin
Aunapuu, Kairit Kukkeus ja Helly Adonov
PILT /Laekvere laste laulustuudio ja klaveriklassi lõpetajad/
16. juunil lõpetasid meie valla põhikoolide õpilased. Muuga Põhikoolist said lõputunnistused Sille Albert,
Angeli Turba, Kati Aromäe, Artur Sammel, Anna-Liisa Sammel, Targo Tikkerber ja Taimo
Kalaus. Klassijuhatajaks oli Aivar Kondoja.
PILT/Muuga Põhikooli lõpetajad/
Laekvere Põhikooliga jätsid hüvasti Triin Hiielaid, Marko Kanna, Marika Kiremija, Rene Kristmann,
Kristel Kukkeus, Kleemet Kuusmann, Kaisa Laas, Riina Lepanurm, Raivo Liiv, Egle Nigulas,
Raido Pärn, Helmi Reest, Karit Tikkerber, Kerli Tikkerber ja Erkki T ﾚ urkin. Klassijuhatajana
saatis noori teele Iivi Maidla.
PILT /Laekvere Põhikooli lõpetajad/
TUULT TIIBADESSE, ARMSAD LÕPETAJAD!

Vallapäevi meenutades.
II Laekvere valla päevad on jälle teoks saanud. Igasse päeva jagus muljeid esinejaile kui osavõtjaile. Oli
ilusaid ja meeldejäävaid tunde, oli ootusärevaid ja pingelisi hetki. Kuid pahupool jääb teada vaid
korraldajapoolele. Vallarahvas peab leppima sellega, mida nägi oma silma ja kuulis oma kõrvaga.
31.mail toimunud noorte perede päeval oli kolmeteistkümnest kutsutud perest kohal seitse. Järjekordselt
andis vallavanem peredele kätte nende laste sünnimedalid , kuhu oli trükitud “Olen sündinud Laekvere
vallas”. See ilus mälestusmedal tuletab lapsele ka suurena meelde tema kodukohta. Laekvere laulustuudio
lapsed Viiu Toominga juhendamisel aitasid luua pidulikku meeleolu. Päev lõppes peredele ühises
rootsilauas. PILT 1
1.juunil tähistatakse ülemaailmset lastekaitsepäeva. Vallapäevade raames aga marumürapäeva. Kõik valla
lapsed olid kutsutud võistlema ja mängima. Auhindu jagus suurtele ja väikestele. Eriti toredaks muutsid
päeva oma tööd demonstreerivad politseinikud, päästeameti pritsumehed ja pommikoerad.
Marumürapäev kustutusvahus kas joobeastet on - puhu
Kolmas vallapäev kuulus Muuga mõisapäeva ja kooli aastapäeva tähistamisele. Õhtu tipnes tantsuhoos
Anne Veski laulude saatel.
Mõisaõuel esinevad kantritantsijad
3. juuni kujunes eakate inimeste pidupäevaks. Sel päeval ei valutanud neil jalad, kondid ega luud,
sest tants koos Aravete eakatega kestis õhtutundideni.
Neli päeva kestvad vallapäevad jäävad traditsiooniks, arvas vallavanem oma pidulikus lõpukõnes.

eakad tantsuhoos ja vallavanem peab kõnet

Kihelkonnapäevadest
/rongkäik/
10 aastat möödus esimesest Simuna kihelkonna päeva korraldamisest. 1991.a. 23. juunil algas see tore
traditsioon Simunast, kus toimus kolme valla isetegevuslaste kontsert, üritused lastele ja õhtul simman.
Järgmine kihelkonna päev toimus 1994. a. Rakkes, kus korraldati spordivõistlusi nii lastele kui
korvpallivõistkondadele, kolme valla taidlejate pargikontsert, õhtul Rakke mäel simman ja tore pisu
Rakke klubis.
23.juunil 1998. a. oli kolme valla päevade korraldajaks Laekvere vald. Toimus kolm kontserti, kus
esinesid vanad ja noored kogu kihelkonnast. 24.juunil toimus Simuna kirikus tänukontsert, esines
lastekoor “Ellerhein”.
Tänavu oli korraldajaks Avanduse vald. Tähtsamaks sündmuseks oli 9.juunil toimunud laulupüha, mille
traditsioon algas 135 aastat tagasi Simuna kirikus.
Traditsiooniks on saamas ka kihelkonnapäevi saatev vihm. Sellele vaatamata toimuvad kord ka viiendad
kihelkonnapäevad, mille viib läbi Rakke vald.
Laekvere valla elanikud aga, kes Simunas vihmaga ära käisid, jäid igati rahule ning tänavad korraldajaid
meeldivate päevade eest!

VALLAVALITSUSES

16. mai istungil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Neljale inimesele määrati ühekordne toetus. Üks toetusavaldus jäeti rahuldamata.
Viiele valla elanikule kinnitati sotsiaalkonsultandi poolt erandkorras ühekordne toetus
100%-lise soodustoitlustamise saajate nimekirja kinnitati üks Simuna Põhikoois õppiv laps.
Otsustati esitada Tiina Sibolti poolt koostatud otsuse eelnõu “Maa riigi omandisse jätmine”
volikogule kinnitamiseks.
Otsustati esitada Tiina Sibolti koostatud otsuse eelnõu “Eesti NSV taluseaduse põhjal antud
maakasutuseõiguse lõpetamine” esitatud kujul volikogule kinnitamiseks.
Vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati Jaan Ojandule Paasvere külas erstatava 21,55 ha
suuruse katastriüksuse nimeks Marguse ja osaühingule Laekvere PM salutaguse ja Paasvere külas
erastatava 18,63 ha suuruse katastriüksuse nimeks Aruheina.
Nõustuti Paasvere külas asuva 14835 m2 suuruse Pullipeeru katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega hoonete omanikule Aare Sammelile ja Paasvere külas asuva 34,23 ha suuruse Onga
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Rein Mätlikule.
Muudeti AS Laekvere Ehituse baari PEOLEO kauplemisloal lahtiolekuaegu ja pikendati loa
kehtivusaega võrdseks kaupluse kauplemisloa tähtajaga.
Lubati Margo Klaasmägil korraldada talle Rahkla külas Karviku maaüksusel kuuluvate hoonete
likvideerimine põletamise teel koostöös V-Maarja Päästekooliga korraldatava õppuse käigus 22.
mail 2001.

23. mai istungil:
1. Tutvuti volikogu revisjonikomisjoni aktiga ja audiitori arvamusega, mis oli koostatud
vallavalitsuse raamatupidamise töö kohta. Otsustati need esitada volikogule.
2. Otsustati esitada volikogule kinnitamiseks Laekvere valla 2000. aasta eelarve täitmise aruanne.

3. Otsustati esitada Aarne Laasi poolt koostatud eelnõu “Lepingu sõlmimine” volikogule
kinnitamiseks.
4. Otsustati esitada Kersti Altpere poolt koostatud Laekvere valla lisaeelarve esitatud kujul
volikogule vastuvõtmiseks.
5. Määrati 48-le valla elanikule maikuu toimetulekutoetus.
6. Anti AS Eesti Posti Lääne-Virumaa postkontori taotlusel välja kauplemisload Laekvere, Muuga
ja Venevere sidejaoskonnale.
7. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad: Salutaguse külas Kübe maaomand (6,22 ha) Taivo
Oljole, Sirevere külas asuv Lesse maaomand (4,20 ha) Helina Lakkile ning Salutaguse ja
Paasvere külas asuv Koka maaomand (53,96 ha) Õilme Kasele.
8. Ühele õigustatud subjektile alustati maa kompenseerimise menetlust.
9. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumuse akt ja määrati kompensatsioon
Salutaguse külas asuva Kübe A-77 ja Jrl.A-77-c talu eest Taivo Oljole.
10. Vaba metsamaa erastamisel Anton Leichterile kinnitati Arukse külas erastatava 9,99 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Helveti ja Eduard Kärgile Paasvere külas erastatava 9,13 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Kõrvetee.
11.Jagati Paasvere külas asuv Kerja kinnistu Kerjametsa (16,6 ha) ja Kerja (19,4 ha) kinnistuks.
Sihtotstarve mõlemal maatulundusmaa.

30. mai istungil:
1. Otsustati mitte kinnitada Andrus Lälli poolt koostatud korralduse eelnõud “Ehitusloa andmine”,
kuna toatlejal on projekt kooskõlastamata vallaarhitektiga.
2. Kinnitati “Riidihange Laekvere Põhikooli hoone koridoride ja trepikodade renoveerimine”
parimaks pakkumiseks AS Laekvere Ehitus pakkumine. Tööde teostamiseks sõlmitakse
tööettevõtuleping summas 500 000 krooni.
3. Ühele vallaelanikule määrati igapäevaste toimingute ja asjaajamiste tegemiseks hooldaja.
4. Kinnitati juunis õnnitletavate eakate nimekiri.
5. Ravimite 50%-liseks kompenseerimiseks määrati ühele vallaelanikule ühekordne toetus.
6. Anti välja kahele inimesele ühekordsed kauplemisload kauplemiseks 2.juunil Muuga mõisa
päeval.
7. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad Ilistvere külas Helmut-Johannes Bachausile
Suuresaare maaomandi taastamiseks.
8. Ühele õigustatud subjektile alustati õigusvastaselt võõrandatud maade kompenseerimise
menetlust.
9. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumuse akt ja määrati kompensatsioon HelmutJohannes Bachausile Ilistveres asuva Suuresaare A-107 maa eest.
10. Vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati osaühingule Laekvere PM salutaguse külas
erastatava 41,05 ha suuruse katastriüksuse nimeks Kasteheina ja osaühingule Simuna Ivax Rohu
külas erastatava 7,10 ha suuruse katastriüksuse nimeks Rukki.
11. Nõustuti Sirevere külas asuva 15,04 ha suuruse Lepiku katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega hoonete omanikule Jaanus Naaritsale.
12. Tehti Lääne-Viru Maavalitsusele ettepanek erastada piiratud enampakkumisega Salutaguse külas
asuv Tõnutooma katastriüksus (31,92 ha).
13.Vallavalitsuse reservfondist eraldati 600 krooni Maarahva kongressi delegaatide osalemistasuks;
2500 krooni Simuna kihelkonnapäevade ühisürituse finantseerimiseks ja 7500 krooni Muuga
Põhikoolile muruniiduki ostmiseks.

13. juuni istungil:
1.
2.
3.
4.

Anti välja ehitusluba Laekvere Põhikooli hoone koridoride ja trepikodade renoveerimiseks.
Viiele inimesele määrati ühekordne toetus.
Kinnitati sotsiaalkonsultandi poolt erandkorras määratud ühekordsed toetused kuuele inimesele.
Lubati Inju Lastekodu juhatajal avada kahele eestkostetavale nende erivajaduste rahuldamiseks
arveldusarve ja seda kasutada.
5. Määrati Laekvere valla Põhikoolide lõpetajatele toetused.
6. Kinnitati Laekvere Põhikooli direktoriks alates 1. juulist 2001 Jüri Sepa.
7. Anti füüsilisest isikust ettevõtja Valdor Suvorovile kauplemisluba ja alkoholi jaemüügi
tegevusluba kauplemiseks kaubabussis.

Ajutiselt muudeti Muugas asuva “Pargi” kaupluse lahtiolekuaegu: E-R 9-19; L 10-16; P 10-14
8. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad : Sootaguse külas asuv Tisleri maaomand Aaro
Talurile ja Laekvere ning Salutaguse külas asuv Otsa maaomand Aime Soonele.
9. Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Marje Ambosele Salutaguse külas erastatava 10,24 ha
suuruse katastriüksuse nimeks Marje; Tiina Pudelile Salutaguse külas erastatava 5,97 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Priidu ja 3,47 ha suuruse katastriüksuse nimeks Kaido.
Vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati Tõnu Kroobenile Salutaguse ja Vassivere külas
erastatava 61,92 ha suuruse katastriüksuse nimeks Raiheina.
10. Nõustuti maade ostueesõigusega erastamisega: Rein Leichterile Paasvere külas asuv Kastani
katastriüksus; Eduard Suurmannile Paasvere külas asuv Juurika katastriüksus ja Tatjana
Vassiljevile Moora külas asuv Kirilinnu katastriüksus.
11. Tunnistati kehtetuks 18.aprillil 2001 välja antud korraldus nr 116 “Õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamine”.
12. Muudeti vaba põllumajandus- ja metsamaa plaane ja registreerimislehti, millega seoses arvati
välja Rahklas asuvad maatükid nr 5 (6,3 ha) ja nr 3/3 (8,5 ha).
13. Otsustati esitada Eesti NSV taluseaduse alusel Vilma Bengale antud maakasutusõiguse
lõpetamine vallavolikogule otsustamiseks.
14.Kuulati Laekvere lasteaia juhataja ülevaadet õppe- ja kasvatustegevusest ja majanduslikust
olukorrast.

VOLIKOGUS
29. mai istungil:
1. Tutvuti revisjonikomisjoni revideerimisaktiga, mis andis ülevaate vallavalitsuse
raamatupidamisest. Vallavanem Aarne Laas esitas volikogule vallavalitsuse seisukoha aktis
toodud puuduste kohta. Volikogu võttis esitatud informatsiooni teadmiseks.
2. Tehti kokkuvõte eelmise aasta eelarve täitmisest ja rahalisest seisust.
3. Võeti vastu 2001. aasta II lisaeelarve tulude-kulude kogusummas 556 000 krooni.
4. Uuendati 19.05 1995. aastal sõlmitud laenulepingut Lääne-Viru Maavalitsusega, mille alusel on
Laekvere valla võlakohustused 200 332.30 krooni ja 15.10.1993. aastal sõlmitud laenulepingut
Rahandusministeeriumiga, mille alusel on võlakohustus 214 860.89 krooni. Lepingud sõlmiti
5-aastase maksetähtajaga.
5. Lõpetati Lääne-Viru Maakonnavalitsuse määrusega Eesti NSV Taluseaduse alusel Silva
Kamarale antud Otsa talumaa 30,4 ha suuruse osa maakasutusõigus.
6. Nõustuti Paasvere külas asuva 5,72 ha suuruse Metsatee katastriüksuse riigi omandisse jätmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile. Maa sihtotstarve on kaitsealune maa.
Nõustuti Kellavere külas asuva 39379 m2 suuruse Kella katastriüksuse riigi omandisse jätmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile. Maa sihtotatarve on riigikaitsemaa.

Juunis volikogu istungit ei toimu

“Meenutuse” veerud
Meie klubi 13. tegevushooaeg on jõudnud lõpusirgele, jäävad vaid mõned suvised üritused. Teeks nüüd
väikese tagasivaate möödunule. Hooaeg algas kadripeoga novembris ja lõppes memme-taadi päevaga
3.juunil. Sinna vahele mahtusid jõulupidu, talvepidu ja arvukalt muid esinemisi väljaspool koduseinu.
Meeldejäävad olid vastlapidu Roelas, kevadpidu Kiltsis, naljapidu Simunas, veidi nukra alatooniga
külaskäik Rakvere Hooldekodusse.
Tublit tööd tegid laulu- ja tantsumemmed, õppides hooaja jooksul ära mitu erinevat kontserdikava. Meil
käis huvitavaid külalisi Kadrinast, Kütist, Aravetelt. Jõulupeol naerutas rahvast Kaarel Tuvike. Püüdsime
omalt poolt iga pidu natuke omanäolisena läbi viia, et asi oleks huvitavam.
Suurima osavõtjate arvuga peoks kujunes jõulupidu. See oli ka ainus päris vaba sissepääsuga pidu, mida
meil on olnud võimalik oma eakatele korraldada. Lootsime suuremat peokülaliste arvu ka memme-taadi
päeval, aga rahvast oli üsna tagasihoidlikult. Sellest on kahju, sest Aravete külaliste kontsert väärinuks
küll suurt vaatajaskonda. Pean üsna õnnestunuks meie käsitöönäitust, mis koos Laekvere õpilaste töödega

haaras enda alla kogu rahvamaja fuajee. Palusime külalistel anda hinnanguid ja need olid vägagi kiitvad.
Eriti väärisid äramärkimist Lembit Kase valmistatud sepisrauast massiivne valgusti, Vilma Blaadi
ristpistes tikitud suur põrandavaip, Hilja Talpase kootud säravatest tekstiiliribadest vaibad ja Hilja
Nõlvaku varrastel kootud dzemprid. Huvitav oli lehitseda üleeelmisel sajandil trükitud raamatuid. Pilke
püüdis Virve Aertisele kuuluv käsitööna valmistatud nukumööbel. Suur tänu kõigile, kes neid esemeid
valmistasid ja kõigile imetlemiseks välja panna lubasid.
Memme-taadi päeva üks kontsert koosnes omaloomingust. Kuulsime tervet rida südamlikke luuletusi,
millede autoriks on meie valla Paasvere küla memm Loreida Leichter. Tahan teda siinkohal tänada ja
soovin, et tal jätkuks veel kauaks nii ilusaid mõtteid salmidesse seadmiseks!
Oleme kavandanud ka suviseid ettevõtmisi. 21.juulil toimub Aravete Kangrumäel Järvamaa pensionäride
10.huumoripäev. Meid on palutud sellest osa võtma. Pakun huvilistele võimalust sellele toredale peole
kaasa sõita! Soovijad võivad end kirja panna Rahva Majas või tel 95 229 (L.Kukner).
5.augustil valitakse Roela lauluväljakul Viru memme ja taati. Meie vallast kandideerib seal Virve Aertis.
Ootame talle sinna rohkelt kaasaelajaid ja toetajaid!
Ekskursiooni saame korraldada juhul, kui osavõtjatest koguneb bussitäis (54 in). Marsruut pole veel
kindel, kaalumisel on Kesk-Eesti ring või Tartu oma vaatamisväärsustega ja laevasõit Emajõel.
Toimumise ajaks jääks august. Kui tekkis häid mõtteid või ettepanekuid, helistage, saame neid arvestada!
Võtame ikka kaasa ka lapsi ja kui ruum lubab, nooremaid kui pensioniealised.
Selline on olnud “Meenutuse” tegevus ja tulevikuplaanid. Teeb rõõmu, et meie memmed on südamega
olnud asja juures ja et ühine tegevus pakub kõigile rahuldust. Kuid on ka seda, mis teeb murelikuks ja
nukraks. Seni on olnud meie üritustel oma kindel külastajate ring. Kuid aastate möödudes inimesed
vananevad ja nii on jäänud see ring aina kitsamaks. Hakkab üles kerkima küsimus, kas ongi enam mõtet
oma valla eakatele üritusi korraldada, kui meiele koguneb nii vähe osavõtjaid nagu viimastel pidudel on
ilmnenud. Usun, et järgmine hooaeg annab selgust. Järelejäänud suvekuudeks soovin kõikidele
memmedele-taatidele tervist, head tuju ja ilusat suveilma!

Lea Kukner

LP. KOMMUNAALTEENUSE TARBIJA
Käesolevas lehes avaldame suuremate kommunaalteenuste võlglaste nimed. Oleme saatnud võlglastele
korduvalt koju kirjalikud meeldetuletused ja osa inimesi on sõlminud võlgade ajatamise graafikud, kuid
kahjuks ei pea ka nemad sõlmitud graafikutest kinni. Kommunaalteenuste koguvõlg Laekvere vallale on
170 000 krooni. Võlglastel tuleb aru saada, et lõpmatuseni võlgu elada ei saa. Anname aega võlgade
likvideerimiseks septembri kuuni. Pärast seda hakkab hakkab võlglastega tegelema kohus ja võlgade
sissenõudmise firma.

Kommunaalteenuste võlgnikud
/seisuga 12.06.2001/
1. Altermann, Mai2370,95
2. Amor Aivo1104,00
3. Aunapuu Ivo1672,50
4. Avioja Merike1224,00
5. Deket Kristel 23704,45
6. Hallik Niina1523,45
7. Hamer Jaana5819,95
8. Kala Alvi2161,20
9. Kasemaa Monika1229,55
10.Kask Leida7168,30

11.Keptsova Zinaida2745,85
12.Kitzard Geeni 861,00
13.Koulen Evald1272,00
14.Kuusmann Silva3806,10
15.Laar Aliide 13481,25
16.Lehtmets Eha4077,60
17.Lepa Kalev3254,25
18.Lokko, Toivo9686,20
19.Maks Pavel8195,15
20.Nõlvak Ruth5732,65
21.Orumäe Ellen6195,50
22.Pikat Priit2966,50
23.Raudsalu Kristel1224,00
24.Seil Avo2032,20
25.Sinimets Malle1436,70
26.Susi Lily2938,45
27.Tamm Eha6323,65
28.Tampere Marja2109,05
29.Toom Lilia1252,00
30.Vainu Heiki5240,80
31.Vares Eve4383,75
32.Vares Valdek1565,40
33.Vellemaa Aare4086,45
34.Villers Maimu3985,75
35.Ärtis Heinar3364,35
36.Õun Karl 12408,15

Teated
Vastavalt planeerimis- ja ehituseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 956; 1999, 27, 380; 29,
398; 29, 399; 200, 54,348)§ 18
annab Laekvere Vallavalitsus teada, et LAEKVERE VALLA ÜLDPLANEERINGU avalik väljapanek on
5. juunist 2. juulini kella 9 – 16 kõikidel tööpäevadel Laekvere vallamajas ruumis nr 11
Avaliku väljapaneku ajal on igaühel võimalik teha ettepanekuid, parandusi ja täiendusi valla
üldplaneeringusse ning vaidlustada seda. Kõikidele kirjalikele ettepanekutele vastatakse kirja teel nelja
nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Pärast avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse
Laekvere valla üldplaneeringu avalik arutelu, mille kohta ilmub eraldi teade ajalehes. Ootame aktiivset
osavõttu.
Laekvere Vallavalitsus

2001. aasta põllumajandusloenduse üldinfo
15. - 29. juulini 2001. a. korraldatakse taasiseseisvunud Eesti esimene põllumajandusloendus. Eelmine
põllumajandusloendus oli Eestis 1939. aastal.
12. 04. 2000 aastal vastu võetud põllumajandusloenduse seaduse järgi on põllumajandusloenduse eesmärk
saada
•
•

andmeid loenduse objektide majandustegevuse ja majandusseisundi , tootmise tüübi, peamiste
sissetulekuallikate, tootmisressursside, asukoha, õigusliku seisundi, juhtimise ja juhtide kohta;
koondandmed majapidamise põllumajandusliku tegevuse põhinäitajate dünaamika

•
•

analüüsimiseks loendustevahelisel ajal;
koondandmeid haldusüksuste põllumajandusliku seisundi kohta;
andmeid statistiliste vaatluste valimite moodustamiseks.

Loenduse objektiks on põllumajanduslik majapidamine ja põllumajanduslik kodumajapidamine.

Laekvere vald kuulub 24. ringkonna koosseisu. Teie valla loendajate juhendaja on Evi Talur. Piirkonna
keskus asub Laekvere vallavalitsuse ruumides tel. 95 173
Põllumajndusloenduse eelringkäik toimub 7. – 13. Juulini. Eelringkäigu ajal külastab loendaja oma
loendusjaoskonna majapidamisi. Keda eelringkäigu ajal ei külatata, see peaks eespooltoodud telefonil
kontakti võtma.
Loendajaid tunnete ära Statistikaameti töötõendi ja portfelli järgi.
Täpsemalt räägitakse põllumajandusloendusest Eesti Televisiooni Maahommiku saates 23. juunil k.a.
Palun suhtuge loendajatesse mõistvalt ja heatahtlikult, võimaldage neile sissepääs, ärge lubage kurjadel
koertel neid kimbutada.
Sirje Müürsep
24. ringkonnajuhataja
tel 056644149

Õnnitleme!
65 Ants Laimets 11. juuni Laekverest
70 Harri Kõiv 5. juuni Muugast
70 Samson Spatar 25. juuni Laekverest
75 Lembit Uibo 5. juuni Moorast
75 Helmi Murro 8. juuni Laekverest
87 Anette Aavik 28. juuni Salutaguselt

Kusagil õitsevad meelespead
tasa liiguvad tuules…
Veleida Freienthal Kaasiksaarest
20. 05. 1914 – 24. 05. 2001
Emilie-Johanna Hein Moorast
02. 02. 1920 – 01. 06. 2001
Rein Lahesoo Rahklast
26. 12. 1935 – 05. 06. 2001
Adele Kruusla Rahklast
16. 05. 1915 – 09. 06. 2001

Simuna kirikuteated
1. juulil kell 12.00 jumalateenistus
8. juulil kell 12.00 jumalateenistus
15. juulil kell 12.00 jumalateenistus
22. juulil kell 13.00 jumalateenistus armulauaga
29. juulil kell 13.00 jumalateenistus armulauaga
5. augustil kell 13.00 - Issandamuutmise püha armulauaga
12. augustil kell 12.00 jumalateenistus
19. augustil kell 13.00 jumalateenistus armulauaga
26. augustil kell 12.00 jumalateenistus

Surnuaiapüha Simunas toimub 23. juunil kell 11
Valla bussid sõidavad I liinil:
Kaasiksaare 9.30
Venevere 9.35
Paasvere 9.45
Laekvere 9.50
Moora 9.55
Sirevere 10.00
Simuna surnuaed 10.10

II liinil:Muuga 9.45
Muuga mõis 9.50
Rajaküla 10.00
Rahkla 10.05
Rohu 10.10
Simuna surnuaed 10.15

