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CARL TIMOLEON von NEFF – 200
Carl Timoleon von Neff sündis Püssi mõisas 2. oktoobril
1804 ja suri Peterburis 24. detsembril 1876 ning on maetud
Simuna kirikuaeda.
Tema sünnist sai seega 200
aastat.
Eestimaa mees CARL
TIMOLEON NEFF oli nelja õukonna kunstnikuks. Tema kohta on öeldud – ei kuulu ühtegi
koolkonda, iseseisev kunstnik,
suur meister ja omaette mõiste, kelle eeskujuks Raffael ja
loodus.
Ta ise ütles: “Austan Raffaeli
rohkem kui ühtegi teist surelikku, ta teoste suursugusus vaimustas mind.”
Carl Timoleon Neffi rahvusvahelist tunnustust tõestab
tema autoportree Uffizi galeriis
Firenzes.
Neffi kohta on öeldud, et ta
elas seal kus oli suvi. Varakevadel Itaalias ja suvel Eestis.
1850. a. ostis Neff Piira mõisa
Rakvere lähedal, kuhu ehitas
ateljee. Siin valmis enamus
tema maale. 1860. a. ostis ta

Muuga mõisa Simuna kihelkonnas. Mõlemad mõisad on
muide ostetud abikaasa nimel.
Nii Piira kui ka Muuga olid rentnike käes laostunud ja nõudsid Neffilt palju tööd ja vaeva.
Kuna Piira oli ikkagi rohkem villa, siis kavatses Neff Muuga
püsivaks mõisaks ehitada.
Peale mõisamajanduse korrastamist, uute majandushoonete ehitamist ja vastavaid ettevalmistusi hakkaski Neff
1866. a. kevadel uut härrastemaja ehitama. Vaatamata mitmekordsele ebaõnnele arhitektidega, kes ehitust juhtisid, oli
maja siiski 1871. a-ks niikaugel, et hakati sisustama. Paigutati kohale Milose Venuse
Vossi poolt valmistatud koopia
(praegu asub Kadriorus), teisi
skulptuure, pilte, supraportred
jne. Samal aastal kaevati tiik,
1872. a. ehitati torn ja 1873. a.
pargivärav. Park rajati Neffi oma
plaanide järgi, nagu oli ehitatud majagi. 1877. a. lõpetati
ruumide kujundamine ja toodi
kohale ka Peterburis olnud

kunstiteosed. Mõisa päris poeg
Reinhold Heinrich Gaston
(1841-1906). Järgmiseks omanikuks Muugas sai eelmise
poeg Timoleon (Leo) Karl
(1871-1919) ja viimaseks Heinrich Neff (1915-1940). Heinrichi
kavatsuseks oli luua Muugas
Carl Timoleoni muuseum ja
sinna koondada olemasolevad
Neffi tööd, kuid saatuslikud
püstolilasud Muuga külas 1940.
a. 3. mai ennelõunal tõmbasid
sellele plaanile kriipsu peale.
Kunstikogu Muugas jäi peremeheta ja alles aastatel 19461948 viidi see Tallinna Kunstimuuseumi. Peale sõda oli mõisa asunud kohalik kool.
Carl Timoleon Neffi sünniaastapäeva tähistamiseks toimus Muuga mõisas 16. oktoobri õhtupoolikul Heino Rossi raamatu “Carl Timoleon
NEFF 200 I ”.esitlus ning kontsert.
Esinesid TEELE JÕKS ( sopran) ja LEMBIT ORGSE (klavessiin).

Hakkabki see pori ja viinakuu läbi saama. Ega ta päris rahulikult pole möödunud. Muret said tunda nii
põllumehed, jahimehed kui
ka muidumehed.
Põllumeestele tegi meelehärmi pidev vihm, mis segas koristustöid ja jahimeestele ikka need koeramurdjad loomad, mida kätte pole saadud. Muidumeestel on alati igasuguseid muresid, olgu siis oktoober või august.
Loomulikult on oktoober
ikka rõõmusõnumeid ka toonud. Lapsed on oma esimesel koolivaheajal ja naudivad
vabu päevi. Pensinärid on
oma taidlusringidega alustanud. Töötud on koolitusele läinud. Ja muu kontinget
tuiab kas niisama töövahet
või ei tuia üldse st löövad lihtsalt “aega surnuks”.
Nii et igaühele oma mõõdupuu järgi. Ja ega keegi eriti
kurda kah, sest tee millel
kõnnid on enese valitud. Minul isiklikult on praegu selline tee, et natuke tööd ja natuke telekat peale. See natuke on seepärast, et telekast
tulevad huvitavad saated kõik
ühekorraga. Siis vaatadki
natuke seda ja natuke teist
ning korralikult ei näe ühtegi
saadet.
Nüüd mõtlesin, et enam ei
vaata midagi. Ja selle tagajärjel tuli mul üks jube hea
mõte, millest teilegi, armas
vallarahvas, teada tahtsin
anda. Nimelt tuleb teha
meie vallas oma saade “Meesteläkitus”- ilma televisioonita ainult. See käib nii,
et teie, armsad mehed, annate teada mulle, kui soovite minna 5-ks päevaks (aitab algul küll) teise naise
juurde. Ei, ei...mitte elama,
vaid appi – ütleme – tööle.
Sest paljudel valla naistel
pole mehi ja paljud mehed
tahavad kohe kõvasti koduseid töid teha, kuid oma naine ei lase...Nii et, ennast kirja võite panna minu juures
vallamajas või helistage
mulle. Ja ma läkitan teid sinna, armsad mehed, kuhu
vaja. Naised, kes mehi vajavad, helistage kah kiirelt!
Sellega saab tulevased
pimedad novembriõhtud kenasti sisustatud. Edu Teile!
Tiiu Nitsar
5536052

VALL
AVALITSUSES
ALLA
29.septembri istungil:
1. Vaba põllumajandusmaa
erastamisel kinnitati Osaühing
Muuga PM’ile Paasvere külas
erastatava 19,68 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Taku;
Rajakülas erastatava 16,76 ha
suuruse katastriüksuse nimeks
Volli; Paasvere külas erastatava
8,78 ha suuruse katastriüksuse
nimeks Tiku.
Vaba põllumajandusmaa ja
metsamaa erastamisel kinnitati Marin Pärsile Rajakülas erastatava 8,66 ha suuruse katastriüksuse nimeks Villu. Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Priit
Uusile Paasvere külas erastatava 6,57 ha suuruse katastriüksuse nimeks Marge; Ülle Uusile Laekvere alevikus erastatava
6,23 ha suuruse katastriüksuse
nimeks Kevini; Eve Varesele
Alekvere külas erastatava 15,82
ha suuruse katastriüksuse nimeks Lõosilma.
2. Nõustuti Paasveres asuva
Kopli kinnistu jagamisega Kopli katastriüksuseks (22,23 ha,
maatulundusmaa) ja Antonio
katastriüksuseks (1,02 ha, elamumaa).
3. Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ning nõustuti
1194 m2 suuruse Jõusööda katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega hoonete omanikule Jaan Ojandule.
4. Anti korraldus võõrandada
ait-kuivati Paasvere külas Rait
Minumetsale hinnaga 25 000
krooni. Anti korraldus võõrandamiseks kirjalikul enampakkumisel alghinda määramata Laekvere alevikus asuv kasutusest
väljas olev Laekvere Rahva Maja
maapealne soojatrass kogupikkusega 130 m kohustusega
trass lammutada ja trassi alune maa heakorrastada.
5. Sõlmiti ehituse töövõtuleping AS Laekvere Ehitusega
Laekvere lasteaia sokli ja katuse remondiks ning vihmaveesüsteemide paigaldamiseks
vastavalt esitatud hinnapakkumisele summas 117 338 krooni. Sõlmiti töövõtuleping OÜ Abel
ja Lumiste Maamõõdubürooga
Venevere, Paasvere, Muuga,
Rahkla ja Moora küla ja Laekvere aleviku skemaatiliste plaanide joonestamiseks koos olemasolevate ja perspektiivsete
vee ja kanalisatsiooni trasside
ning puurkaevude ja reoveepuhastite asukohtade peale kandmisega summas 6726 krooni.
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Sõlmiti ehituse töövõtuleping
Septembrikuu toimetulekutoetused
OÜ Restaurega summas 500
000 krooni Laekvere valla anBachhaus Tiina
Padu küla
1674,00
gaar-võimla rekonstrueerimisBoitsova Valentina Padu küla
445,00
tööde teostamiseks 2004 aasDeket Kristel
Vassivere tee 5-11 Laekvere alevik
tal.
1000,00
6. Anti korraldus sõlmida maaEimla Milvi
Arukse küla
1300,00
mõõdufirmaga Sõmeru MaaJuur Arvi
Muuga küla
500,00
mõõdu OÜ lisaleping järgmiste
Kanna Heino
Vassivere tee 8-27 Laekvere alevik
maade munitsipaalomandisse
900,00
taotlemiseks ja mõõtmistööde
Kokkar
Maia
Laekvere
alevik
500,00
teostamiseks:
Kuldsaar Pille
Paasvere küla
715,00
-Laekvere Põhikooli hoone
Mändmets
Ago
Laekvere
alevik
500,00
koos staadioniga;
Niinsalu Avo
Padu küla
500,00
-Laekvere vallamaja hoone
Palk Siiri
Venevere küla
434,00
koos pritsikuuriga;
Peensalu Väino
Moora küla Laekvere vald
500,00
-Laekvere lasteaia hoone;
Päärmets Üllar
Moora küla
500,00
-Laekvere pumbamaja;
Reest Helmi
Vassivere tee 6-20 Laekvere alevik
-Laekvere keskuse pumba900,00
maja;
-Laekvere bussijaam;
Sirelpuu Jaak
Rahkla küla
500,00
-Moora biotiigid;
Zuravljov Kalmer
Moora küla Laekvere vald
500,00
-Moora pumbamaja;
Uduste Jüri
Paasvere küla
500,00
-Paasvere pumbamaja;
Ussik Vassili
Rahkla küla
500,00
-Muuga kaarhall;
Vasli Silvi
Rahkla küla
500,00
-Muuga Põhikooli hoone;
Voblikov Ruti
Vassivere tee 11-4 Laekvere alevik
-Muuga biotiigid;
508,00
-Salutaguse biotiigid.
7. Eraldati vallavalitsuse reservfondist 19600 krooni oma- koolieelse lasteasutuse ja haridusasutuste õpilaste kooosaluseks Rahva Maja poolt kirlilõuna kompenseerimiseks ajavahemikus 01.09- 31.12.04:
jutatud projektides; 15314 krooJaanika Valliste
Carolyn Valliste – Laekvere Lasteaed;
ni ukse ja vihmaveerenni eest
Heli Ramul
Tarvo Ramul – Laekvere Lasteaed;
kommunaaltehniku tööruumideRita Altnurm
Rimma Alynurm ja Alvar Altnurm –
le; 2000 krooni pensionäride
Laekvere Lasteaed;
klubi “Meenutus” transpordikuMai Altermann
Mai-Liis Altermann –
ludeks.
Laekvere Lasteaed;
8. Ühele Arukse küla elanikuTõnis Kristmann
Merelin Kristmann –
le määrati igapäevaste asjaajaVinni-Pajusti Gümnaasium;
miste ja toimingute teostamiMerle Kristmann –
seks hooldaja.
Rakvere Gümnaasium;
9. Anti korraldus hooldustööElle
Grauberg
Ülar
Grauberg –
taja poolt osutada tasuta koduRakvere Kutsekeskkool;
teenust ühele Laekvere valla
elanikule.
- ravimite kompenseerimiseks:
10. Määrati järgmised toetuJaanika Valliste
675,00;
sed: -koolieelse lasteasutuse ja
Helle Kivimäe
456,70;
haridusasutuste õpilaste kooliSilvi Vasli
214,75
lõuna kompenseerimiseks ajaVirve Kirsipuu
80,00
vahemikus 01.09- 31.12.04:
- muu ühekordne toetus
11. Määrati toimetulekutoetus
Eliko Rimmi
92,00
septembris 2004.
12. Ühele valla elanikule anti
Milvi Eimla
4459,00
kasutada sotsiaalpind (10m 2
Ljubov Kannel
437,00
tuba) Vassivere tee 7 - 14.
Edda Baumann
561,50
13. Anti välja kasutusluba VePille Kuldsaar
1098,00
nevere Haridus- ja KultuuriseltAina Veermets
478,00
si Venevere Algkooli hoones
Rita Altnurm
559,00
asuvale jõusaalile ja duððiruuViivi Kokkar
351,00
mile.
Aet Õun
959,00;
14. Kinnitati kolmele õigustaOrvi Aasumets
1659,00
tud subjektile ühistatud vara
eest antava kompensatsiooni
antava kompensatsiooni arves- kr.
arvestuslik väärtus.
tuslik väärtus.
3. Sõlmiti töövõtulepind OÜ
2. Kinnitati peremehetuks tun- Mõisaprojektiga Muuga mõisa
13. septembri istungil:
nistatud ehitiste hinnad: elamu peahoone II korruse akende
1. Kinnitati kolmele õigustatud
Rohu külas - 25 000 kr; tuule- muinsuskaitselise järelevalve ja
subjektile ühistatud vara eest
veski vare Rahkla külas - 5000 r e s t a u r e e r i m i s a r u a n d e
Laekvere Valla Sõnumid

teoatamiseks summas 23 600
kr. Sõlmiti leping FIE Jaak Kimmeliga omanikujärelvalve teenuse osutamiseks Laekvere valla
angaar-võimla rekonstrueerimistööde teostamisel summas
16 500 krooni.
4. Võõrandati 5-toaline korter
Vassivere tee 5 -15 Laekvere
alevikus Ksenja Gussevale hinnaga 15 000 krooni.
5. Otsustati esitada Tiina
Sibolti koostatud volikogu otsuste eelnõud “Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks”
järgmisele volikogule vastuvõtmiseks.
6. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maad: 12,83 ha
suurune maaomand Margo
Klaasmägile Rahkla külas ja
11,90 ha suurune Kaasiksaare
maaomand Leo-Aleksander
Palmistele Kaasiksaare külas.
7. Ühele õigustatud subjektile alustati õigusvastaselt võõrandatud maade kompenseerimise menetlust.
8. Kinnitati õigusvastaselt
võõrandatud maa maksumus ja

määrati kompensatsioon Margo
Klaasmägile Õunapuu 11-a
maa eest Rahkla külas.
9. Nõustuti Venevere külas
asuva kinnistu jagamisega
Värkstoa katastriüksuseks
(5186 m2, tootmismaa) ja Kuuri
katastriüksuseks (812 m2, maatulundusmaa).
10. Nõustuti 2789 m2 suuruse Vahtrapuude katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega Venevere külas hoonete
omanikule Maarika Roosvaltile.
11. Määrati toetused: Marja
Tamperele Alvar Tampere koolilõuna
kompenseerimiseks
Rakvere Kutsekeskkoolis; muu
ühekordne toetus 200 kr Viivi
Reitelile, 521 krooni Lehte Linnule ja 1734 krooni Vello
Eimlale.
12. Esitati ettepanek LääneViru Pensioniametile Vello Linnu lastetoetuse maksmise peatamise kohta tema emale Lea
Linnule.
13. Tunnisti kehtetuks üks
hoolduse seadmise korraldus.
14. Otsustati esitada Margit

VOLIK
OGUS
VOLIKOGUS
28. septembri istungil:
kompenseerimiseks riigi poolt
Osales 11 volikogu liiget, puu- summas 43 447.50 krooni.
dus Aime Põldoja
5. Bussiootekodade haldamise ülevõtmine.
Otsustati võtta Viru Teedeva1. Informatsioon Lääne -Viru
Omavalitsuse Liidu 2005. aas- litsuselt üle Laekvere vallas
Rakvere - Luige maantee ääres
ta eelarves osalemisest.
Ette kandis Jaan Lõõnik. In- asuvate Muuga, Paasvere, Veneja
Kaasiksaare
formatsioon võeti volikogu liik- vere
bussihootekodade haldamine.
mete poolt teadmiseks.
6. Laekvere valla 2004. aasta
2. Laekvere valla 2005.aasta
eelarve projekti menetlemise eelarve ja investeeringute plaani 8 kuu täitmise aruanne.
ajakava kinnitamine.
Ette kandis Aarne Laas. EsiAjakava kinnitati volikogu otsutatud informatsioon võeti teadsena nr 38
3. Laekvere Vallavolikogu miseks.
7. KOIT - kavasse esitatud
02.03.2004 määruse nr 25
“Laekvere valla arengukava vas- Muuga angaar - võimla projekti
tuvõtmine aastateks 2004 - taotlusest.
Ette kandis Aarne Laas. Infor2010” muutmine.
Alapunkti 5.7 Maa, kinnisvara. matsioon võeti teadmiseks.
8. Avanduse Vallavolikogu etPlaneeringud.Ehitus - lisati vajalike investeeringute alajaotu- tepanek haldusreformi kohta.
Ette kandis Margo Klaasmäsesse elamuehituse reservmaa
ja puhkealade maa munitsipa- gi. Esitatud informatsioon võeti
liseerimine: Laekvere puhkeala teadmiseks.
9. Informatsioon.
(Laekvere - Muuga tee äärne
Margo Klaasmägi informeeris
endine kruusaauk).
Lisatu punkt 10: Planeeritavad Puuetega Inimeste Koja taotluinvesteeringud aastaks 2005 sest: Arutati VIROLi liikmemaksu suurenemist.
(vaata eraldi).
4. Taotluse esitamine ühistatud vara kompenseerimiseks
Järgmine volikogu istung toiriigi poolt.
mub 29. oktoobril kell 16 LaekEsitati Põllumajandusminis- vere koolimaja õpetajate toas
teeriumiletaotlus ühistatud vara

Laekvere Valla Sõnumid

Halopi koostatud volikogu otsuse eelnõu “Korterite väljaarvamine tööandja eluruumide hulgast” vallavolikogule vastuvõtmiseks.
15. Anti korraldus võtta OÜ
Laekvere PM-lt üle järgmiste
objektide veega varustamine
Laekvere alevikus.
Kesk 12 – Laekvere vald ja AS
Medyplast;
Kesk 14 – Jaak Sepajõe;
Kesk 15 – Laekvere Tarbijate
Ühistu;
Kesk 17 – Endel Leppik;
Kesk 19 – Valdur Kaja;
Rahkla tee 1 - Julie Mustasaar ;
Rahkla tee 2 – Helgi Kuusk;
Hilja Nõlvak – Rahkla tee 4;
Rahkla tee 6 – Aivar Ehlvest;
Rahkla tee 7 – Anu Alliksoo;
Kaare 2 Ülle Rahe;
Kaare 3 – Margit Halop;
Kaare 3a – Lembit Kask;
Kaare 4 – Sinaida Türbsal;
Kaare 5 – Enno Küla;
Kaare 6 – Heino Liis;
Tiigi 1 – Tõnu Reinholdy;
Tiigi 2 – Evi Boolmann:
Tiigi 3 – Helve Soon.

16. Vallavalitsuse reservfondist eraldati 25 000 krooni raamatu “Carl Timoleon Neff” 100
eks ostmiseks; 7842 krooni perearstikeskuse radiaatorite vahetuseks; 700 krooni EELK Simuna Kogudusele Simuna kiriku ja kihelkonna nimepäeva korraldamise kuludeks ja 8000
krooni MTÜ Venevere Haridusja Kultuuriseltsi tegevustoetuseks.
20.oktoobri istungil:
1. Otsustati esitada Kersti Altpere poolt koostatud Laekvere
valla 2004.aasta II lisaeelarve
vallavolikogule esitatud kujul
vastuvõtmiseks.
2. Kahel õigustatud subjektil
alustati õigusvastaselt võõrandatud maade kompenseerimise menetlust.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud Saare A-34 maa maksumus ja Väljavahe 45 maa
maksumus ja määrati kompensatsioon nende maade eest
Reida Kaldmaale.

KAS TEAD ET…
... Laekvere valla noormees Kaido Höövelson elab juba veebruari kuust alates Jaapanis ning tegeleb seal profisumoga,
... Kaido shikona (profimaadleja (rikishi) pseudonüüm) on
BARUTO ja tema koduklubiks Mihogaseki-beya, mis asub
Tokios 130-0025, Tokyo, Sumida-ku, Chitose 3-2-12
... Kaido on võitnud juba kaks turniiri: juulis Nagoyas Nagoya-bashol Jonoguchi klassis ja septembris Tokios Akibashol Jonidani klassis,
... seni pole Baruto kaotanud ühtegi matði, võitnud on aga
15,
... Kaido järgmine võistlus toimub novembris Fukuokas, kus
ta võistleb juba Sandanme divisionis,
... 197cm pikkuse juures on Barutol kaalu praegu 160 kg.
...5..oktoobril toimus Rakkes Simuna kihelkonna jooksukross
..1988 ja varem sündinud tütarlastest sai Eha Habakuk Laekvere koolist III koha
...1989 ja 1990 a sündinutest saavutas I koha Laekvere kooli tütarlaps Mari-Liis Leetberg
...1991 ja 1992 a sündinud tütarlaste seas sai Kelly
Nevolihhin Laekvere Põhikoolist II koha
...1993 ja 1994 a sündinud poiste vanusegrupis saavutas
Raivo Villers Laekvere koolist II koha ja Muuga kooli poiss
Koit Aasumets III koha ning sama vanusegrupi tüdrukutest
sai I koha Kille Nevolihhin Laekverest ja II koha.Teele
Aasumets Muugast.
...1995 ja 1996 aastal sündinud poiste seas oli II koha omanik Laekvere poiss Tony Tsilk ja III koha omanik Kristin
Altermann Laekvere koolist
...1997 aastal sündinud poiste seas sai I koha Aimar Altnurm ja II koha Sten Piirsalu Muuga koolist ning tüdrukutest
Laekvere tüdruk Andra Leetberg I koha.
...laste treeneriks Laekvere koolis on Iivi Maidla ja Muuga
koolis Aivar Kondoja
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Aktiivsemad töötud koolipingis
18.oktoobrist kuni 26. novembrini osalevad Laekvere ja
Avanduse valla pikaajalised töötud Lääne-Virumaa Tööhõiveameti projektis “Tööotsijate
lõimimine tööturule läbi tööturukoolituse Lääne-Virumaal”.
Projekti rahastab Euroopa
Sotsiaalfond ja projketijuht on
tööhõiveameti konsultant Helgi
Einala. Õppeprogrammi ained
on järgmised: psühholoogia,
arvutiõpetus, tööotsingu meetodid ja vahendid, ettevõtlusseadusandlus, kodumajandus ja

kultuur.
Põhiprogramm omandatakse
Väike-Maarja Õppekeskuses,
kuid psühholoogi päevad toimuvad Laekveres. Õppejõuks on
psühholoog Kaja Altermann.
Kohalikes valdades toimuvad ka
tööharjutused.
Laekvere vallast osaleb koolitusel 3 meest ja 3 naist. Jõudu
neile lõpuni vastupidamisel!
Marju Baikov
sotsiaalkonsultant

Olemasoleva metsakava kinnitamisest...
Metsandusliku haridusega
asjatundjatele ning spetsialistidele on pealkirja sõnastus kindlasti sobimatu - olgu siinkohal
ära toodud ka õige sõnastus:
metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovituse ning
kuni 2004. aasta 1. maini metsakorraldustööde tegevusluba
mitteomava isiku koostatud
metsamajandamiskava kehtestamise taotlemine ning metsamajandamiskava ja metsa majandamise soovituse kehtestamine; aga see selleks - tegelikult tunnevad metsaomanikud
järjest enam huvi metsakava
kinnitamise vastu: kas ja kuidas
see kinnitamine toimub?
Erametsaomanik esitab kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele (võib ka vallavalitsusse, metsanõunikule viia)
vabas vormis kirjutatud või trükitud taotluse, mis peab sisaldama taotleja kohta vähemalt järgmisi andmeid:
1. nimi ja registri- või isikukood
(registrikood esitatakse sellisel
juhul, kui omanik on juriidiline
isik)
2. aadress ja sidevahendite
numbrid
3. esindaja ja/või kontaktisiku
andmed
4. metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovituse
tagastamise viis
Taotlusele peavad olema lisaLk.4

tud:
1. metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovitus,
mille kinnitamise kohta taotlus
esitatakse
2. peale metsamajandamiskava või metsa majandamise
soovituse koostamist metsa
majandamisel tehtud metsamajandamistööde nimekiri,
kusjuures iga tehtud töö kohta
peab olema märgitud vähemalt
tööga hõlmatud maa-ala suurus
ning kvartali (selle olemasolul)
ja eraldise number, töö nimetus
ja lõpetamise aeg (aasta)
Keskkonnateenistus saadab
metsakavad kinnitamisele Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse auditeerimisbüroosse
(kehtestaja), mis asub Tallinnas,
Iva 12. Kinnitamisel olevate metsakavade kohta saab küsimusi
esitada telefonidel 6 771 318 või
6 771 316.
Keskonnateenistusel ei ole
metsakavade kehtestajale saatmiseks seadusega sätestatud
tähtaega, seega võib erinevatel
põhjustel viibida metsaomaniku
esitatud taotluse (koos metsakavaga) jõudmine kehtestajani.
Ilmselt on mõistlik keskkonnateenistusest aeg-ajalt uurida
esitatud taotluse edastamise
kohta.
Kehtestaja registreerib taotluse kohe pärast selle saamist
ning kontrollib esitatud taotluse

vastavust eelpool kirjeldatud
nõuetele 3 (kolme) tööpäeva
jooksul.
Taotluse menetlemisel kontrollib kehtestaja metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse kehtestamise võimalikkust, arvestades sealjuures metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovituse
vastavust kehtivatele nõuetele,
kehtestamise momendil kehtivaid piiranguid ja kitsendusi, tehtud metsamajanduslikke töid,
metsa majandamise võimalikkust kehtestatava metsamajandamiskava või metsa majandamise soovituse järgi.
Taotluse menetlemisel saadud andmete alusel teeb kehtestaja 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest otsuse metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovituse
kehtestamise või kehtestamata
jätmise kohta ning saadab otsuse ärakirja taotlejale lihtkirjaga. Metsaomanikele otsuse
ärakirja saatmise tähtaega ei
ole eraldi sätestatud, kuid metsakorraldusettevõtete puhul on
otsuse saatmise tähtaeg 7 (seitse) päeva.
Metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovitus
tagastatakse taotlejale taotluses näidatud viisil.
Metsamajandamiskava või
metsa majandamise soovituse

kehtestamise otsuses näidatakse:
1. eraldiste ja raieliikide viisi
uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalne lubatud maht
(hektarites). Miks just hektarites,
see on senini paljudele, ka metsandusspetsialistidele, selgusetuks jäänud, aga ju see siis nii
olema peab...
2. metsa nõuetekohase majandamise tagamiseks metsamajandamiskavas või metsa
majandamise soovitustes tehtavad muudatused või täiendused
Ja nii lihtne see metsakava
kinnitamine ongi. Metsakava kinnitamine on tasuta- selle eest
ei pea midagi maksma. Metsakava kinnitamiseks on lihtsalt
vaja taotlus (koos metsakavaga)
esitada ning samuti on soovitatav varuda pisut kannatust...
Meelis Kasemaa
GSM 51 64 066
Metsanõustamise OÜ
info@taks.ee
http://www.taks.ee/
NB! Lääne-Virumaal tegeleb
metsamajanduse soovituste ja
metsamajanduse kavade kehtestamisega Toomas Bauvald.
Tel 5029451
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Venevere retk 2004
9. oktoobril oli Veneveres kodutütarde ja noorkotkaste retk.
Hommikul tuli buss meile järgi,
mis viis meid retke algpunkti.
Ootasime ka teisi võistlejaid, kes
tulid Kohtla-Järvelt, Avinurmest,
Laekverest ja Tudulinnast.
Kui kõik olid kohal, hakati kontrollima, kas varustus on kaasas.
Iga puuduva eseme eest anti 10
karistuspunkti.
Kontrollis käidud, kaart käes
ja retk võis alata. Retke pikkus
oli 12 km suurtel ja 6 km väiksematel. Kokku oli võistlusrajal 14
võistkonda.
Sellel retkel oli ka vastuluure,
mis tegi asja keerulisemaks,
sest nende silme alla ei tohtinud sattuda, kuna nad võtsid
“elutalonge” mis olid väga olulised. Et vastuluurele mitte jalgu
jääda, otsustasime minna läbi
metsa, kus vesi oli üle põlvede.

Läbi metsa oli ka lühem tee.
Kuigi läksime läbi metsa, märkas meid siiski vastuluure ja
võttis meilt “elutalongi”.
Retke jooksul tuli läbida 5-6
kontrollpunkti, kus anti ülesandeid. Need ülesanded olid suhteliselt kerged.
Finiðisse tuli jõuda kella
viieks. Enamus võistkondi jõudis juba kella nelja paiku. Selle
ajaga, mis meie retkel olime,
tegid kokad meile süüa. Saime
sooja suppi, teed, küpsiseid ja
ðokolaadi.
Lõpuks lugesid kohtunikud
punktid kokku ja tegid teatavaks
esikoha. Venevere retke 2004
võitsid Tudulinna tüdrukud.
Marina Paeste ja
Annika Reiman,
retkel osalejad

LUGEJA KÜSIB
“Milliseid suuremaid töid kaar. Akende välimised raaon teostanud sellel aastal mid on juba restaureerimisel
Laekvere vald?”
ja see töö saab valmis jõuluks. Kogu II korruse aknad
Vastab Laekvere valla ma- saavad korda juuniks 2005.
jandusosakonna juhataja Muuga mõisa muinsuskaitseAndrus Läll:
lised eritingimused ja aken“Selle aasta üheks suure- de restaureerimise projekti
maks tööks oli Laekvere koo- koostas OÜ Mõisaprojekt.
limaja vana osa remont. KorMuuga spordihoone olmeda tehti õpetajate tuba, kooli korpusele ehitati suvel viilkaraamatukogu, direktori kabi- tus ja soojustati lagi. Töö tegi
net ja II korruse kaks klassi- AS Laekvere Ehitus. Vahepeal
ruumi. Õpetajate tuba on üks töö seisis, sest vald esitas
väheseid remonditud ruume, taotluse eurorahade saamimis sai sisekujundaja Mare seks Muuga spordihoone reRähni koostatud projekti järgi mondiks. Kahjuks meile raha
remonditud ja sisustatud uue ei jätkunud, ning volikogu otmööbli
ja sustas võtta laenu,et spordivalgustitega.Koolimaja hoone saali remont saaks tehtud.
on muinsuskaitse alune ob- Muuga spordihoone remondijekt ja tööde teostamise pro- töid teostab peatöövõtja OÜ
jekti koostas ning muinsus- Restaure. Spordisaal soojuskaitselist järelvalvet tööde tatakse, paigaldatakse uued
teostamise üle pidas sisear- aknad ning uksed ja tehakse
hitekt Mare Rähni. Remondi- maalritööd. Samuti saab saal
tööd tegi AS Laekvere uus valgustuse ja ventilatsiooEhitus,elektritööd OÜ Laekve- ni ning õhkkütte. Töömaht on
re Elekter. Arvestades hoone suhteliselt suur. Ventilatsiooomapära on koolihoone re- nitöid teostab AS Planray,
montimine aeganõudev ja elektritöid AS Lepna Elekter,
keeruline töö.
veevarustuse ja kanalisatTeiseks suuremaks tööks sioonitöid OÜ Fultrade, OÜ
oli Pargi tänava remont Simu- Stigmarist tulevad uued võrkna teest Vassivere teeni. Tee- palli ja korvpalli konstruktsiooremondi töid teostas Viru Tee- nid. Spordisaali remont peab
devalitsus. Pargi tänaval lapi- saama valmis jõuluks ja riieti asfaldi auke, tehti korralikud tusruumi remont veebruari lõteepeenrad, kaevati vee ära- puks.
juhtjuhtimiseks kraav ja paVäiksemaid töid on tehtud
randati tee profiili ning pinna- sel aastal ka Venevere Algkooti kogu tee. Sellest teest sai lis, kus teostati koridoride renüüd üks viimastel aastatel mont ja vahetati saali elekter.
põhjalikumalt remonditud teid Remonditöid teostas seal AS
Laekvere vallas.
Otto Ehitus ja elektitööd tegi
Alustatud on veel ühe oluli- AS Laekvere Elekter. Käesolesema tööga - Muuga mõisa II val ajal toimub ka Laekvere
korruse akende restaureeri- Lasteaia katuse ja sokli remisega. Töö teostab OÜ Kuu- mont.”
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AVINURME UJUL
AL
UJULAL
ON HEA UUDIS!
Avinurme ujula juures on avatud lisa pesuruum
aurusaunaga, kus sooja on umbes 50?C. Auru
saab rikastada ka mõne aroomiõliga. Näiteks, kui
ikka külmetushaigused kimbutavad- sobib eukalüpt, kui vajate rahustavat auru -saab mingit muud
aroomi kasutada. Aur puhastab nahka, aitab
eemaldada jääkaineid. Tema positiivset toimet
saab siduda paljude nahahooldusprotseduuridega. Aurusaunal on tugev lõõgastav ja rahustav toime. Tulge uurima ja katsetama. Aurusaun on ette
helistamisega .
Lisa pesuruum aurusaunaga 1 tund (1...6in)
14.00 – 17.00
17.00 – 22.00
200.250.lisapilet
30.40.Ujula avatud:
saunata
saunaga
T, K, N & R 14.00 – 17.00
17.00 – 22.00
L &P
14.00 – 22.00
Esmaspäeval on ujula suletud.
Hinnad :
Üksikpilet
Õpilased
Üliõp. ja pension.

25.10.20.-

40.25.30.-

Eelkooliealised tasuta, lubatakse basseini koos
täiskasvanuga.
Soodsad perepiletid ja 10x piletid ujulasse.
Ujula külastusaeg kuni 90 min. Mahutavus
kuni 20 inimest korraga .Piletite müük soodusajal lõpeb k. 16.00 ja õhtuste piletite müük k.
21.00
Hommikused ajad ja aurusaun ette helistamisel
tel.53 437 675 & 53 430 030
Kolmapäeviti toimub vesivõimlemine 20.00
Ujuma tulles võta kaasa pesemisvahendid,
ujumisriided ja ujumismüts.
Sept.2004

VABANDUS!!
Vabandame Vaike Reinold’i ees, kuna tema perekonnanimi
oli augustikuu “Laekvere Valla Sõnumite” õnnitluse veerus
vale.
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Üks väike rõõm las olla igas päevas.
Üks pilk, üks naer, üks õis, üks värvilaik,
üks päiksekiir ja killuke taevast
või sõna hea, mis helgeks muudab kõik!

Õnnitleme!
65 Arve Mätlik
Aino Tamm
70 Toivo Musakko
75 Artur Müller
Elna-Rosine Uibo
80 Ilse Kalaus
Karl Mändmets
82 Linda Sepajõe
83 Adele Klaos
85 Anastasia Belova
86 Aliide Leoma
88 Selma Aal
Selma Jõgiste
91 Salme-Helene Rosin
93 Olga-Marie Ille
97 Therese Veeleid
Õnnitleme kõiki oktoobris

23.10.1939 Vassivere
24.10.1939 Paasvere
01.10.1934 Venevere
09.10.1929 Muuga
18.10.1029 Moora
11.10.1924 Venevere
31.10.1924 Paasvere
15.10.1922 Rajaküla
30.10.1921 Laekvere
25.10.1919 Laekvere
22.10.1918 Venevere
09.10.1916 Rajaküla
01.10.1916 Moora
09.10.1913 Kaasiksaare
22.10.1911 Rahkla
01.10.1907 Rajaküla
sündinud valla elanikke!

Selles igavikku lahkuvas ajas
elab mälestuste kullatud kajas
üks mõte, üks hääl, üks tegu...

Endel Mandel

Ostan linttraktori TD 74
75, T100 ja Maz kraana
ning kalluri. Vanarauahinnaga. Tel 53493551 ja
56704860
Ostame kasvavat metsa
ja metsakinnistuid, ka
raiutud metsamaad. Samas ostame ka põllumaad üle Eesti. Tel. 50 69
554
17. novembril kell 10 Rahva Majas odavate riiete
müük.
Väga hea maþþöör Laekveres igal kolmapäeval.
Palun registreerige ennast telefonil 56506031.
11, 18, 25. novembril
müügiplatsil odavate riiete kaubabuss Avinurmest.

22.11.1931 – 02.09.2004
Muugast

Lugupeetud erametsaomanikud, kes ei ole saanud kätte 2001 - 2003 erametsakorralduskavasid ja
soovitusi, paluks pöörduda metsaspetsialist Vello
Alberi poole.
Laekvere vallas: teisipäeviti kell 9 - 10; neljapäeviti
kell 9 - 13 Tel 32 95234;
mob 5079084, kodus 32
53710 või lühinumbril
4206
Perekond soovib üürida 3
toalist korterit või elamut
Laekvere keskusesse. Tel
5187162
EELK Siimona ja Juuda koguduse leerimajas avatud
kasutatud riiete müük TEISIPÄEVITI 10.00-13.00 ja
REEDETI 10.00-13.00.

Novembris Laekvere Rahva Majas
7. novembril kell 12 Avatud Rahvakooli loengusari “Kuidas
teha siidimaali”
Lektor Ene Preem Simunast.
12.novembril kell.19 sügishooaja avapidu
* Isetegevusringide 5.aastapäeva kontsert
* Laekvere laulu esitlus. Kohal on autor Heldur Jõgioja
* Tantsumuusikat teevad Sirje ja Rein Kurg ansambliga Suveniir
Pääse 25.19. novembril kell 17.30 noorteüritus sarjast “Läbi diskorütmide elukutsevalikuni”
“Enesekaitse.” Kohtumine märulipolitseiga.
kell 19.00.-01.00 Disko. DJ. Janno Lehemets.
Pääse 15.-, üle 16.aastastel 25.Buss viib koju kell 22.30
21. novembril kell 12 Avatud Rahvakooli loengusarjast kohtumine Eda ja Eduard Pauksoniga
Müügil “Astroloogiline abimees 2005” soodushinnaga
23. novembril kell 10 - 13 doonoripäev
23. novembril kell 19 Rakvere Teatri etendus “Talv laua all”
Pääse 65.- ja 45.Pääsmed eelmüügil Rahva Majas, tel 3295335
26. novembril kell 17 Laekvere kooli BLAYBACK

NB!

Keerame kellad 31. oktoobri
hommikuks 1 tund tagasi

Simuna kiriku teated
NOVEMBER
R 05.11 kell 15.00 Poisteklubi
kell 16.00 Pühapäevakool
P 07.11 kell 12.00 22. pühapäev pärast nelipüha
jumalateenistus
kell 14.00 jumalateenistus Rakke vanas
vallamajas
R 12.11 kell 15.00 Poisteklubi
kell 16.00 Pühapäevakool
L 13.11 kell 11.00 Hingehoiukoolitus – IV kursus
P 14.11 kell 12.00 23. pühapäev pärast nelipüha jumalateenistus. Isadepäev.
kell 14.00 Jumalateenistus Venevere koolimajas
kell 15.00 Piiblitund Venevere koolimajas
R 19.11 kell 15.00 Poisteklubi
kell 16.00 Pühapäevakool
P 21.11 kell 12.00 Igavikupühapäeva jumalateenistus.
R 26.11 kell 15.00 Poisteklubi
kell 16.00 Pühapäevakool
P 28.11 kell 12.00 1. advendipühapäeva jumalateenistus
talvekirikus. Kirikuaasta algus.
NB! Kõik pühapäevased jumalateenistused on armulauaga. Alates 1.
advendist toimuvad jumalateenistused koguduse leerimajas: Simuna,
Allika 3. Koguduse telefon: 323 7296, e-mail: simuna@eelk.ee.
Kogudust teenib diakon Tauno Toompuu, tel: 52 90651, e-mail:
tauno.toompuu@eelk.ee

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 45501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 329 5234. 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.

