Laekvere valla "Sõnumid" september 2003
Toimetaja veerg
Appi, ongi sügis käes! Ilmataat näitab erinevaid nägusid. Kord on ta soe ja rõõmus, kord jälle nutune ja
vihane. Just nagu tavaline.....

Euroreferendumi numbrid
Laekvere valla rahvahääletuse nimekirja oli kantud 1438 isikut, neist hääletamas käis 780. 4 sedelit oli
rikutud, seega häälte arvestus jagunes 776 sedeli vahel, millest....

Noortetoa nokitsemistest uuel hooajal
Üheksa kuud - on seda vähe või palju? Mina arvan, et see aeg on paras selleks, et veenduda noortetoa
vajalikkuses Laekveres. Iga päev külastab noortekat keskmiselt nelikümmend last - noort. Neile
lisanduvad ajalehtede - ajakirjade lugejad ja internetipunkti kasutajad....

Uus ametnik
15.septembrist asus tööle Laekvere vallavallavalitsusse sotsiaalkonsultant Marju Baikov....

Saabuva sügise sihid seltsielus
Vallavalitsuses ja volikogus
Õnnitleme
Simuna kirikuteated

Toimetaja veerg
Appi, ongi sügis käes! Ilmataat näitab erinevaid nägusid. Kord on ta soe ja rõõmus, kord jälle nutune ja
vihane. Just nagu tavaline inimene.
Sügis on toonud kaasa meeletud seene- ja pohlasaagid. Kes vähegi on viitsinud, saab tänavu moosi ja
seenehoidised tohutul hulgal ja erinevates variantides. See tähendab, et nälg pühkigu talvel suu puhtaks. Ja
eks ta hea ongi, kui omal kodus kõike küllalt võtta, sest see pagana Euroopa Liit toob kaasa ennekõike
hinnatõusu. Ma ei taha kohe sellel teemal kõnelda, veel vähem kirjutada.
Pikad ja pimedad sügisõhtud aga ootavad ees. Laekvere valla hakkajad naisterahvad on leidnud hulgaliselt
hobisid, millega ennast kaunina ja saledana hoida. Aeroobika, kõhutants, kantritants, võrkpall - need on
alad, mis peale lähevad. Kahjuks on mehed tahaplaanile jäetud. Veiniklubi, õlleliiga või viinaviga võiks ju
olla. Tegelikult ongi - mis ma virisen!
Olge siis tublid ja aktiivsed, armsad Laekvere valla inimesed, ja hoidke silmad - kõrvad lahti, sest Euroopa
Liit on tulekul....
Tiiu Nitsar
üles

Euroreferendumi numbrid
Laekvere valla rahvahääletuse nimekirja oli kantud 1438 isikut, neist hääletamas käis 780.
4 sedelit oli rikutud, seega häälte arvestus jagunes 776 sedeli vahel, millest 448 vastas "jah" ja 328 "ei".
Protsentuaalselt käis valimas 54,2 %.
"JAH" 57,7 %

"EI" 42,3 %
üles

Noortetoa nokitsemistest uuel hooajal
Üheksa kuud - on seda vähe või palju?
Mina arvan, et see aeg on paras selleks, et veenduda noortetoa vajalikkuses Laekveres. Iga päev külastab
noortekat keskmiselt nelikümmend last - noort. Neile lisanduvad ajalehtede - ajakirjade lugejad ja
internetipunkti kasutajad.
Kui noored leiavad tavaliselt ise endale meelepärase tegevuse, siis suvelaagrid näitasid, et algklassilapsed
vajavad suunamist. Algava hooaja uuendusena tahame sisustada noortetoas esmaspäevad kella kahest
poole neljani pärastlõunal.
Üks kord kuus hakkame tähistama tähtpäevi mängides, tantsides ja võisteldes. Tulemas on ka teemapeod.
Ülejäänud esmaspäevadel anname tegevust laste usinatele näppudele. Joonistada saab noortetoas iga päev,
kuid papitikandeid, pärlipuukesi ja muid vahvaid asju teeme siiski vaid esmaspäeviti.
Ka koolivaheajad saavad sisustatud. Kuidas täpselt - sellest anname teada edaspidi.
Noortele meelepärast tegevust leida on väga raske. Ehk tuleks korraldada "silitamise, kallistamise,
painutamise, venitamise" jne.võistlused? Või korraldame kohtumis-tutvumisõhtuid, viktoriine...? Mis
täpselt toimuma hakkab, seda otsustame koos noortetoa tiimiga. Olgu siinkohal mainitud, et kõik head
mõtted on teretulnud. Samuti ootan tiimi neid noori, kes teiste ja ka enda elu huvitavamaks tegemisel on
nõus aktiivselt kaasa lööma.
Tänu Laekvere TÜ kingitusele oleme saanud noortetuppa hüppepalli, poksikoti ja piljardilauale uue
katteriide osta.
Laste- ja noortetuba on mõeldud kooliealistele lastele .Ootame lapsi mitte enne kella 14.00 ja alla
12.aastased lapsed peaksid lahkuma hiljemalt kell 17.00. Sellised on meie laste-ja noortetoa reeglid!
Laste-ja noortetuba ning AIP on avatud
E-N kella 14.00-21.00 , P kella 16.00-21.00.
Puhkepäevad R ja L.
Seoses objektiivsete asjaoludega on laste-ja noortetuba 1.okt-5.okt.suletud. Sel ajal saab uuendatud ka
piljardilaua katteriie.
Soovin meeldivaid hetki koos Teiega laste-ja noortetoas!
Tiia Lepp
noorte huvijuht

üles

UUS AMETNIK
15.septembrist asus tööle Laekvere vallavallavalitsusse sotsiaalkonsultant Marju Baikov. Ta on sündinud
3.aprill 1957. Elab Rakvere linnas ja tal on kolm last.
Marju lõpetas 2003 aastal Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli sotsiaaltöö eriala ja omandas
kutsekõrghariduse. Tegeleb meelsasti tervisespordi ja käsitööga. Ta on Rakvere Lastekaitse Ühingu liige
ja Lääne-Viru Puuetega Inimeste Koja Ühingu "Viru Valere" toetajaliige.
Allpool Marju Baikovi vastused.
LEMMIK AJAKIRI: "Tervis"
LEMMIK LÕHN: lillelõhn
PARIM TUNNE MAAILMAS: rahulolu tunne
KÕIGE KEHVEM TUNNE MAAILMAS: ebakindluse tunne
LEMMIK TEGEVUS NÄDALAVAHETUSEL: sportimine, jalgrattasõit
ESIMENE ASI MILLELE TE MÕTLETE HOMMIKUL ÄRGATES: mõtlen algavale päevale
HARILIK VÕI PASTAKAS?: pastakas
MITU KORDA TE LASETE TELEFONIL HELISEDA ENNE KUI VASTATE?: kohe vastan
LEMMIK SÖÖK: jogurt
LEMMIK JOOK: allikavesi
KAS KEEGI ON TEID KURITEOLE MEELITANUD?: ei ole

ŠOKOLAAD VÕI VANILJE?: šokolaad
RIIE VÕI NAHK?: riie
KAS TEILE MEELDIB AUTOT JUHTIDA?: jaa, õudsalt
LEMMIK BÄND: Eminem ja blues muusika
LEMMIK LUULETAJA?: Lydia Koidula
KUI TEILT KÜSITAKS TEIL SELJAS OLEVAT PLUUSI, KAS ANNAKSITE?: ei anna
KUI SAAKSITE VALIDA PRAEGU ELUKUTSE, SIIS KES TE TAHAKSITE OLLA?: täpselt sama
kes olen praegu
KUI TE SAAKSITE PRAEGU TEHA ENDALE TÄTOO, SIIS KUHU JA MILLISE?: selja taha õla
peale väikese roosikese
USUTE HOROSKOOPE?: mõningal määral küll
KAS POOLELDI TÄIS VÕI POOLELDI TÜHI KLAAS: pooleldi täis
LEMMIK VÄRV: punane
LEMMIK FILM: romantiline armastusfilm ja vestern
MILLISE ERAKONNA VASTU TE OLETE?: ei ole kellegi vastu, igaühel on omajagu õigust
KUI TE SAAKSITE OLLA ÜKS KÖÖGI RIIST, SIIS MILLINE TAHAKSITE OLLA: kulp
LEMMIK AUTO: Ford
LEMMIK SPORT: jalgrattasport
LEMMIK RAAMAT: "Naised kes jooksevad huntidega"
ÜTELGE MÕNI HEA SÕNA OMA KODULOOMA(DE) KOHTA: kallid
KUI TE SAAKSITE MÕNE KUULSUSEGA OSAD VAHETADA, SIIS KELLE TE VALIKSITE:pole
selle peale kunagi mõelnud
MOTO; MIKS?: "Arm aitab enam kui hirm." Selles lauses on minu meelest kogu elu tõde. Iga inimene
vajab armastust ja tunnustust ning see paneb inimesed tegutsema.
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Saabuva sügise sihid seltsielus
Kellele antud on, sellelt ka nõutakse
eituste seas tähtis osa on jaatusel;
otseteed raskemalt kohale jõutakse
mõnikord mõistmatud sihid on saatusel.
Kellel on koorem, sel lisa veel laotakse;
jõudsal on jõudu...ka südameseadusel
Elusepistus sellele ÕNNE vaid taotakse,
kelle hingetoas piisavalt ruumi on headusele.
/V.Osila/
Seosetuste ja sihituste saginas on siiski Rahva Majas olnud aega algavale hooajale mõelda. Juba viiendat
sügist tulen ma, lugupeetud Laekvere valla elanik, vallalehe kaudu su lugemislauale oma mõtete, soovide,
arutelude, murede ja rõõmudega.
Aitäh, et oled mind ära kannatanud, mu mõtetele ja tegevusele kaasa elanud ja mulle toeks olnud.!
Rahva Maja on ka pärast 10.aastapäeva ikka endiselt omal kohal, pungil kingituseks saadud headest
soovidest ja jõusalt kasvavatest lilledest. Ehk vaid rohkem avatum, kui varem, sest tegevus valdkond on
laienenud. Lõppeva suve meeldejäävaks sündmuseks sai kontsert - reis Kihnu saarele. Saime osa sealsest
rahust, vaikusest ja meredagusest elust. Külakostiks viisime oma tantsud ja pillilood. Usun,et suvelõpu
shlaagripidu Muuga mõisas Toomas Anni ja Heldur Jõgiojaga andis hingekosutust kohaletulnuile.
(Siinkohal olgu öeldud,et Toomas Anni CD ja kassetid on oktoobri lõpuni müügil Rahva Majas
soodushinnaga.)
Tegelikult on uus hooaeg Rahva Majas juba alanud. Tarkusepäeval lõbustas lapsi Anne Velli nukuteater,
kauaoodatud diskogi tõi Rahva Majja sadakond tantsuhimulist DJ Janno on meil neljandat aastat väga
oodatud diskor!
Proove on alustanud naisrahvatantsurühm, sest tantsupidu Tallinnas on tulekul.Tuleb varakult
harjutama hakata, sest konkurss tantsupeole on suur. Uue ringina alustas tööd nabatantsu ring. Treening
toimub igal neljapäeval kell 18 oma alal tunnustatud juhendaja Riina Schotteri (Tartu) käe all. Kuigi huvi
tantsu vastu oli üsna suur, võib veel rühmaga liituda. Oktoobrist alustavad tööd memmede karakter - ja
rahvatantsurühm, estraadiring, Muuga segarühm, kantritantsuring, kapell, näitering, laste tantsuring.
Uue ringina laste kantritantsu ring otsime endiselt muusikainimest, kes lauluansamblidenda käe alla
võtaks. Väike lootus ikka on!
Avatud Rahvakool, kes eelmisel hooajal populaarsust kogus, alustab oma II hooaega
5.okt.kell 12 .Loengupäevaks jääb ikka pühapäev. Ootame nii endiseid kui ka uusi liikmeid.
Üle hulga aja on ka teatrietendus Rahva Majas. 31.okt.kell 20 mängib Tallinna Salongiteater

"Dekameroni". Tulge kindlasti vaatama.!
Endiselt hakkavad toimuma kinoseansid 2 korda kuus, kui on näidata häid filme.
Hooaja avapidu toimub 7.nov. Seekord on isadepäeva puhul isadele tõeliselt kaunis üllatus ja muudki
põnevat.
Tahaksime leida ka mingi uue, põneva vormi keskealiste pidude korraldamiseks, sest neid käib meie
majas kõige vähem, seda kõige paremat ideed kahjuks veel pole. Jõuluaega jõuame advendipühapäevade
kaudu, tuleb ka aastavahetuse pidu Muuga mõisas ja uue aasta võtame vastu Rahva Majas ansambli saatel
tantsides!
Niisugune see aastalõpp peakski tulema. Oleks vaid külastajaid ja kaasalööjaid! Meie väike, töökas
kollektiiv teeb omalt poolt kõik, et nii suured, kui väikesed, vanad kui noored end Rahva Majas hästi
tunneksid!
Ilusat hooaega kõigile!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
üles

VALLAVALITSUSES
28.augusti istungil:
1. Toimetulekutoetust said augustis järgmised inimesed: Üllar Aavoja Muugast 500 kr, Tiina Bachhaus
Padust 1700 kr, Milvi Eimla Arukselt 1300 kr, Tiina Ilves Laekverest 1082 kr, Arvi Juur Muugast 500 kr,
Andrus Kala Padust 699 kr, Heino Kanna Laekverest 900 kr, Ljubov Kannel Rajakülast 993 kr, Ilona
Kekišev Moorast 600 kr, Maret Kiik Rohust 500 kr, Maia Kokkar Laekverest 500 kr, Sulev Leemets
Moorast 500 kr, Eino Maidla Rohust 500 kr, Ago Mändmets Paasverest 500kr, Avo Niinsalu Padust 500
kr, Naima Nurm Laekverest 900 kr, Siiri Palk Veneverest 1700 kr, Riina Pass Rajakülast 900 kr, Silvi
Peebu Veneverest 634 kr, Üllar Päärmets Moorast 500 kr, Jaak Sirelpuu Rahklas 500kr, Kalmer Žuravljov
Moorast 36 kr, Valdor Tannbaum Paasverest 500 kr, Valter Tikerberi Rahklast 500 kr, Jüri Uduste
Moorast 500 kr, Vassili Ussik Rahklast 500 kr, Erna Vestenberg Rohust 500 kr.
2. Viidi läbi 25.10.2001 surnud Rein Nurmest järelejäänud pärandvara inventuur.
3. Tunnistati Laekvere lasteaia juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud avalik konkurss nurjunuks
kandidaatide puudumise tõttu.
Laekvere lasteaia juhataja kohusetäitjaks kinnitati üheks aastaks osalise tööajaga (0,75 ametikohta) Anne
Aru.
4. Väljastati kauplemisluba AS Laekvere Ehituse baarile Peoleo. Alates 12.09.2003 on kauplemisaeg
esmaspäevast neljapäevani kell 9 - 17; reedeti 9 - 17 ja 20 - 02; laupäeviti 9 - 14 ja 20 - 02.
5. Anti Leida Kasele kasutada sotsiaalpind Vassivere tee 7 - 13 Laekvere alevikus (20 m2 suurune tuba)
viieks aastaks.
6. Vallavalitsuse reservfondist eraldati autotranspordi eelarve täienduseks 16 706,15 krooni, millest
diiselkütte analüüsiks kulus 3996,50 kr; puksiirteenuseks 2660 kr ja autobussi Iveco mootori remondiks
10 049,95 kr.
Tervisekeskuse täienduseks eraldati reservfondist 4248 kr, mis kulutati kiirguskindla ukse ostmiseks ja
paigaldamiseks.
7. Tagastati Salutaguse külas asuv õigusvastaselt võõrandatud Sininõmme maaomand (3,78 ha) Ants
Keskülale.
8. Nõustuti järgmiste maade ostueesõigusega erastamisega: Otti katastriüksus (6,43 ha) Padu külas Jaanis
Ottile; Kuuseheki katastriüksus (82,46 ha) Kaasiksaare külas Aare Lehtmetsale; Kingu katastriüksus
(7664 m2) Laekvere alevikus Siim Raiele; Kiviranna katastriüksus (3331m2) Paasvere külas Meelis
Kivirannale; Kabelimäe katastriüksus (16640 m2) Paasvere külas Mare Männile ja Allmäe katastriüksus
(7751 m2) Paasvere külas Ants Allmäele.
9. Premeeriti 2500 krooniga Muuga Põhikooli direktorit Erika Tambit kauaaegse kohusetundliku töö eest
ja seoses 50-nda sünnipäevaga.
10. Informatsioonina kõneles Aarne Laas sotsiaalkonsultandi ametikoha täitmiseks moodustatud
komisjoni tööst. Uus ametnik asub tööle 15.september.
Andrus Läll andis teavet koostatava talihooldekava ja vastavate lepingute eelnõude kohta.
10. septembri istungil:
1. Otsustati esitada Laekvere valla ehitusmääruse eelnõu ja valla teede talviste seisundinõuete eelnõu
volikogu majanduskomisjonile muudatus- ja parandusettepanekute tegemiseks.
2. Kinnitati Muuga Raamatukogu lahtiolekuajad alates 15.septembrist 2003 järgmiselt: E; T; K; R kell 10
- 17 ; N 13 - 17 .

Paasvere laenutuspunk on avatud neljapäeviti kell 8 - 11.
3. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja maaomand (5,09 ha) Salutaguse külas Hans
Kruusamägile ja Sepa maaomand (5,89 ha) Sootaguse külas Tiina Lainemaale.
4. Nõustuti Laekvere vallas 18-ne maatüki riigi omandisse jätmisega ja 27-me maatüki mittejätmisega
riigi omandisse, kuna Laekvere vallas tegutsevate ettevõtjate põhiliseks tegevusalaks on põllu- ja
metsamajanduslik tootmine ning kohalikel ettevõtjatel on huvi täiendavate metsamaa tükkide erastamise
vastu.
5. Määrati ravimite ja abivahendite toetus: Ilme Jaanistele 118,90 kr; Line-Lisette Jõerannale 147,45 kr;
Rozine Keptsovale 77,60 krooni; Helle Kivimäele 129,70 kr; Raino Kokkarile 2213,20 kr; Arno Poolmale
168,80 kr ja Helmi Reestile 303,85 kr:
Orvi Aasumetsale Rajakülast maksti ühekordset toetust 1500 krooni.
6. Vallavalitsuse reservfondist eraldati hariduse investeeringuteks 23 323, 80 krooni,millest 20 480 krooni
kulutati Laekvere Põhikooli remondiks ja 2843,80 krooni Venevere Algkooli renoveerimiseks.
7. Muudeti AS Eesti Posti Rakvere Peapostkontori Venevere postipunktile väljastatud kauplemisluba
järgmiselt: lubatud kauplemisaeg E- R kell 8- 9 ja 14 - 16.30 ning L kell 8 - 9 ja 12 - 13.30
8. Aarne Laas tutvustas Laekvere Rahva Maja korraldatud lastelaagri kohta esitatud aruannet.
VOLIKOGUS
25.augusti istungil:
Puudus volikogu liige Tõnis Hiielaid
1. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
Otsustati moodustada 14.septembri rahvahääletuseks jaoskonnakomisjon koosseisus:
Andrus Läll - komisjoni esimees; Anu Alliksoo, Raili Laanemets, Märt Mustasaar ja Evi talur - liikmed;
Õilme Lainesaar ja Rein Talvis - asendusliikmed.
2. Ehitusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Otsustati delegeerida ehitusseaduses nimetatud ehituslubade ja kasutuslubade väljastamisega seotud
toimingute tegemine Laekvere Vallavalitsusele.
3. 2004. aasta eelarve koostamine
Ette kandis Kersti Altpere. Sõna võtsid Ilona Heinsalu ja Aarne Laas.
Otsustati, et eelarvekomisjon koostab järgmiseks istungiks eelarve projekti menetlemise ajakava.
4. Informatsioon
Margo Klaasmägi teavitas volikogu liikemeid Amanda Poolma avaldusest kohtukulude kompenseerimise
kohta; tutvustati regionaalhaldusreformi kavandeid; Tiina Sibolt tutvustas vaba maa erastamisega seotud
probleeme; Tõnu Võrno esitas küsimusi majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise ka sotsiaaltöö
kohta.
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Õnnitleme
On kallid aastad kadunud kui linnud,
kel tiivus tuulte tulv.
Ja kuigi jõudu kulus,
igal lennul veel jätkub
südames teil elutuld!
60 Tiiu Sepajõe 17.09.1943 Muuga
65 Johannes Koulen 27.09.1939 Vassivere
70 Kalvi Piilsaar 18.09.1933 Rahkla
80 Laine Aasumets 4.09.1923 Rajaküla
Õilme Kask 29.09.1923 Salutaguse
Regina Õis 07.09.1923 Rajaküla
81 Therese Kuusler 12.09.1922 Rohu
83 Alviine Kesküll 26.09.1920 Rohu
88 Helene Braust 12.09.1915 Moora
Õnnitleme kõiki septembrikuus sündinud valla elanikke!

Emale - isale rõõmu ja päikest,
sündis ju perre imelaps väike!
Hille Tõnts´u ja Ain Aru perre sündis

poeg EDMOND ARU 28.juulil2003
***
Irina ja Jaan Kuhlbach´i perre sündis
tütar MARIS KUHLBACH 15.augustil 2003
***
Mai Altermann´i ja Urmas Schneider´i perre
poeg SIIM SCHNEIDER 8.septembril 2003

Nii vallutav võimas oli Toonela kutse,
et Sa sellest vabaks ei saanud ...
ORGUSAR ALBERT 20.02.1927 - 01.09.2003 Sireverest
MARTA-HELENE VAHULA 30.03.1911 - 14.09.2003 Paasverest
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Simuna kirikuteated
28.09 kell 13.00 Peaingel Miikaeli ja kõigi inglite päev e mihklipäev jumalateenistus
05.10 kell 13.00 17. pühapäev pärast nelipüha jumalateenistuskell 15.00 jumalateenistus Rakke vanas
vallamajas
12.10 kell 13.00 lõikustänupüha jumalateenistus kell 15.00 jumalateenistus ja pühapäevakool Venevere
koolimajas
Kirik on avatud teisipäeval ja neljapäeval kell 12 – 15, laupäeval ja pühapäeval kell 11 - 15

NB! Kõik jumalateenistused on armulauaga.
Simuna kogudust teenib diakon Tauno Toompuu, tel: 052 90651, e-mail: tauno.toompuu@eelk.ee
EELK SImuna koguduse kantselei asub Simunas, Allika 3; tel. (032)37296;
kodulehekülg www.eelk.ee/viru; koguduse jutlustaja stud.theol. Tauno Toompuu
tel. 052 90651, e-mail tauno@pereraadio.ee; juhatuse esimees Ainar Ojasaar tel.
052 90647.
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