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Spunk oli lahe...
26.-30. juunini toimus Rahva
Maja noortetoa korraldusel kuni
12. aastaste laste päevalaager
“Spunki otsides...”. Kes või mis
see spunk siis oli ja kas me ta
leidsime?
Spungilegendi järgi olnud
spungid väikesed värvilised
olendid, kes elanud vanasti
Laekvere männi otsas ja kellega
lapsed mängimas käinud. Ühel
tormisel ööl tulnud aga kurjad
salakütid ja paugutanud männi
juures püssidega, peale mida
keegi enam spunke ei näinud.
Paljud lapsed aga muutusid
peale spunkide kadumist
jonnakateks ja sõnakuulmatuteks. Selleks, et lapsed taas
sõbralikemateks ja heatahtlikumateks muutuksid, tuli
legendi järgi loodusest kokku
koguda värvilised “spungitükikesed” (taimed, lilled, oksad,
kivikesed jne) ning nendest
tükikestest spungipilt või kujund
meisterdada. Nii asusimegi
spungitükikesi otsima.
Käisime Muuga Spordihoones ja Muuga mõisa

ümbruses, Käruveski kalakasvatuses, Peedla turbarabas,
Mällo järve ääres, Katku allikal,
Vinnis, Pajustis ja loomulikult
otsisime spunki Laekverest ja
Laekvere lähiümbruse vahvates
paikadest.
Nagu laagrites ikka, toimusid
kõik tegevused mängides ja
seigeldes.
Nii
“ristisime
rebaseid” meiegi, õppisime
laagrilaulu, tegime plakati,
“viskasime” pahandused ära,
võistlesime ja tegime palju, palju
muudki põnevat.
Andrale meeldisid kõige
rohkem aarete otsimine ja
Kuusiku talu armsad loomadlinnud.
Mardi
lemmiktegevusteks osutusid ujumine
(et ilm ja vesi külmad olid,
käisime ujumas Vinni ujulas),
aarete jaht, jõusaalis sõudeaparaadil
sõudmine
ja
spordivõistlused. Kaie-Riini
arvates olid kõige vahvamateks
tegevusteks kalakasvatuses
kalade söötmine, Mällo järve
äärest alanud loodusmatk ja
mängud olid ka põnevad.

Samuti oli huvitav vaadata,
kuidas Pajustis savist nõusid
valmistati. Keit ja Pille-Riin
leidsid rabast hästi palju naljaka
kujuga kännujuurikaid, millest
sai toredaid spungikujukesi
meisterdada. Vahva spungipilt
kaunistab noortetoa seina.
Laager oli laste arvates hästi
lahe, täis põnevaid tegevusi.
Spunki me küll ei näinud, kuid
loodetevasti
paremaks
muutusime küll. Meele teeb
kurvaks vaid see, et paaril lapsel
“laagriisu” peale esimest
laagripäeva otsa sai. Need
lapsed ärgu järmistesse
laagritesse end kirja pangugi,
sest siis saame kaasa võtta vaid
need lapsed, kes tõesti soovivad
meiega oma vaba aega veeta.
Täname abi eest Vaimar
Abelit, Käruveski kalakasvatust,
OÜ Vesturit, Kuusiku talu ja
Pajusti Keraamikat.

Tiia Lepp
Laekvere Rahva Maja noorte
huvijuht

Käes ongi siis augustikuu
viimased päevad. Ootasime
kangesti ju seda suve, et
oleks ilusad ilmad, et oleks
päikest, et oleks sooja, et
oleks suvi ikka suve moodi.
Ootasime ja ta tuligi. Ja
hästi palju oli päikest ning
kuuma. Võibolla mõne
jaoks isegi liiga palju.
Seekord ei saa keegi öelda,
et suve pole olnudki.
Augustis ootasime juba
kõik vihma. Ja lõpuks on ka
vihm pärale jõudnud.
Võibolla mõne jaoks jälle
liiga hilja, kuid ometi oli ka
vihma vaja.
Nii olid siis lood selle
tänavuse suveilmaga.
Nüüd tuleb tegelema
hakata töisemate asjadega.
Tore on tõdeda, et Laekvere
kooli
lapsed
saavad
remonditud ja kena saali.
Muuga Spordihoone saab
kohe noortejuhi. Projektid
rahataotluseks, et Laekvere
noored ja lapsed spordi- ja
mänguväljakud saaks, on
käimalükatud ja arvatavalt
saavad ka heakskiidu.
Areneme siin Laekveres,
kõvasti areneme! Mis sest,
et detsembrist keskkütte
hind jälle tõuseb. Tähtis on,
et tööd leidub jälle nii
naistele kui meestele.
Laekvere
Boxer
Puidueksport on selles
osas küll teistele firmadele
eeskuju näitajaks. Ega
oskajatel
ehitajatelgi
tööpuudust ole. Niisiis võib
vaid öelda, et Laekvere
vallas on tore elada.
Väike kiidulaul nüüd valla
kohta tuli, kuid siin ju elame
ja oleme iga päev. Jätkugu
teilgi, armsad vallaelanikud,
saabuvat sügist oodates
tervist ja head tuju!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
1. augusti istungil:
1.Määrati
toimetulekutoetused juulis 18-le valla
elanikule
2.Määrati ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks
toetus Ene Vallistele 712
krooni. Ühe-kordset toetust
1000 krooni sai Helmut
Kristmann.
3.Esitati Põllumajandusministeeriumile taotlus ühistatud vara kompenseerimiseks
riigi poolt summas 7160 krooni.
4.Lisati ühistatud vara eest
antava kompensatsiooni arvestusliku väärtuse kinnitamise
korralduse juurde Alli Grabova,
Aima Arula ja Ain Arula nimed,
kellele makstakse kompensatsioon välja 2007. aasta III
kvartalis.
5.Muudeti
Laekvere
Raamatukogu juhataja Aive
Hannineni puhkuse ajakava.
Puhkus kinnitati 24. juulist - 24.
augustini 2006.
6.Vallavalitsuse reservfondist
eraldati 1500 krooni Rakveres
toimuva VII juunioride sumo
MM-i reklaamimiseks ja 20
832 krooni Laekvere Põhikooli
võimla remondi II lepingu
kulude täienduseks.
7.Lõpetati Laekvere vallavalitsuse ja Silvia Ilvese vahel
1.09.04 sõlmitud eluruumi
üürileping Vassivere tee 7-5
eluruumi kohta.
15. augusti istungil:
1.Vaba metsamaa erastamisel
kinnitati
Tõnis
Hiielaidile Rahkla külas
erastatava 7, 51 ha suuruse
katastriüksuse
nimeks
Juureüraski.
2.Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ning
nõustuti Rohu külas asuva
3486 m 2 suuruse Kuusleri
k a t a s t r i - ü k s u s e
ostueesõigusega
erastamisega hoonete omanikule
Kristi Kuuslerile.
3.Otsustati esitada Kersti
Altpere poolt koostatud otsuse
eelnõu Laekvere valla 2007 a
eelarve koostamise ajakava
kohta vallavolikogule.
4.Väljastati Kristel Nigulale
projekteerimistingimused
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ühepereelamu ehitamiseks
Venevere külasse Laekvere
vallas.
5.Otsustati esitada Andrus
Lälli koostatud määruse eelnõu
soojusenergia piirhinna kehtestamise kohta vallavolikogule.
6.Nõustuti Laekvere alevikus
asuva 28,69 ha suuruse
katastriükuse jagamisega
kolmeks eraldi maaomandiks:
Lagedapõllu katastriüksuseks
(19,13 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); Lagedametsa
katastriüksuseks (7,70 ha,
s i h t o t s t a r v e
maatulundusmaa); Lageda
katastriüksuseks (pindala
18550 m 2 , sihtotstarve
elamumaa).
Nõustuti Rohu külas asuva
44,51 ha suuruse katastriüksuse jagamisega kaheks
eraldi maaomandiks : HansuPargiotsa katastriüksuseks
(44,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Pargiotsa
katastriüksuseks (pindala
sihtotstarve
4934
m2,
elamumaa)
7.Määrati Laekvere vallas
kaevamistööde loa väljastajaks
majandusosakonna juhataja.
8.Anti nõusolek Degrid
Pudelile elamu veranda ümberehituseks Rohu külas.
9.Nõustuti Laekvere valla
osalemisega projektis “Sportmängude platsid ja laste
mänguväljak Laekverre”, mille
raames soovitakse Laekvere
noortele ja vanadele sportlastele ehitada korralikud
võrkpalli ja korvpalli mängimiseks sobivad platsid ning
valla eelkooliealistele lastele
välja ehitada kaasaja nõuetele
vastav mänguväljak.
Sportmängude platsid rajatakse Laekvere Põhikooli
territooriumile ja laste mänguväljak rajatakse Laekvere
Lasteaia
territooriumile.
Projekti kogumaksumus on
448 900 krooni, millest
taotletav summa on 350 000
krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 98 900
krooni.

Toimetulekutoetuste saajad
Aasumets Orvi
Boitsova Valentina
Deket Kristel

Rajaküla küla
Padu küla
Vassivere tee 5-11,
Laekvere alevik
Eimla Milvi
Arukse Küla
Juur Arvi
Muuga küla
Kanna Heino
Vassivere tee 8-27,
Laekvere alevik
Kannel Ljubov
Rajaküla küla
Kauer Laila
Kesk 17,
Laekvere alevik
Kruus Inge
Vassivere tee 7-5,
Laekvere alevik
Maidla Eino
Rohu küla
Mändmets Ago Laekvere alevik
Niinsalu Avo
Padu küla
Peensalu Väino
Moora küla
Päärmets Üllar
Moora küla
Reest Herbert
Kesk 16,
Laekvere alevik
Sirelpuu Jaak
Rahkla küla
Vasli Silvi
Rahkla küla
Vestenberg Erna
Rohu küla

630,00
750,00
1135,00
750,00
750,00
1350,00
1350,00
779,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
750,00
350,00

Jämmijad jämmisid Väinjärvel
Kuna teist aastat pole õnnestunud
meist mitteolenevatel põhjustel
noortele TPL-i korraldada, tekkis
noortel mõte korraldada SUVELÕPUJÄMM .Et Lääne-Virumaa ANK-i
projektide konkursil meie mõte heaks
kiideti, saigi 12-17 a. noortele
mõeldud üritus teoks 16-17 augustil.
Algselt oli telklaager plaanis läbi
viia Peipsi järve ääres, aga
sinivetikate ja tuleohu tõttu seadsime
telgid üles hoopis Järvamaal imekauni
Väinjärve telkimisplatsil.
Kohale jõudnud, tuli meid tervitama
vetelpäästja Tõnu, kes oli meie jaoks
lõkkematerjali toonud ja kelle käest
saime ka paadisõidu jaoks paadi ning
vesijalgratta laenutada. Paadis
aerutamine ja vesijalgrattasõit oli
mõnele tuttav, kuid kel oskusi ja
julgust nappis, said õpetustjulgustust.
Oh kui vahva on paadis liueldes
kalakesi, vesikuuski ja teisi veetaimi
imetleda ning käega katsudagi!
Kalastamiseks oli kaasa võetud
spinning ning õnged ja kõigil kel soovi,
said tutvust teha kalapüügisaladustega. Saak küll väga suur ei
olnud, kuid seda suurem oli rõõm
esimese enda püütud kalakese üle,
mis tuli endal ära puhastada, grillida
ja ära süüagi.
Otse loomulikult ei saanud me läbi
spordivõistlusteta ning ka rannavõrkpallimats Laekvere moodi kukkus
toredasti välja. Lemmikpallimänguks
osutus aga hoopis “kartul”, mida
mängisime ohutuse mõttes
rannapalliga ja mis pakkus palju

avastamisrõõmu ning lusti.
Kas teie teadsite, et Väinjärve
mõisapargis kasvab kreekapähklipuu?
Enamus laagrilistest seda ei
teadnud, kuid lisaks sellele puule said
tutvustust ka teised pargipuudpõõsad. Meie meeldivaks üllatuseks
tunti enamus neist ka järgmisel päeval
ära.
Laagis olles on väga oluline teiste
laagrilistega arvestamine. Meeskonnatöö ülesanded tekitasid
alguses väikest hämmingut, kuid mida
rohkem harjutada, seda paremini kõik
laabuma hakkas.
Õhtul lõkketule paistel oli mõnus
ööhääli kuulata, vestelda ning taevas
säravaid ning langevaid tähti
imetleda. Ööhämaruses tundub kogu
ümbrus hoopis põnevam kui päeval.
Ujumiseks ja vettehüpeteks
varusime piisavalt aega, sest
Laekveres ju ujumiskohta kahjuks
pole. Vesi oli soe - 21kraadi ja väga
mõnus!
Laager õnnestus kõigi osalejate
arvates superhästi. Loodetavasti
saab sellest igaaastane traditsioon .
Rahaliselt toetasid “Suvelõpujämmi” Lääne-Viru Maavalitsus
ja Laekvere Vallavalitsus. Suur aitäh
teile!
Tiia Lepp
Laekvere Rahva Maja noorte
huvijuht

Laekvere Valla Sõnumid

VALLAVOLIKOGUS
27. juuni istungil:
Osales 9 volikogu liige.
Puudusid Eerik Lumiste ja
Raido Pohlak
1.Kinnitati revisjonikomisjoni
poolt koostatud revisjoniakt.
Revisjon viidi läbi Laekvere
Vallavolikogu revisjonikomisjoni
liikmete Jaan Ojandu, Kauni
Soon‘e ja Marin Pärs‘i poolt 9.
13. ja 19 juunil 2006.aastal.
Revisjoni eesmärgiks oli
kontrollida 2005 a.tehtud
kulutuste otstarbekust ja
vastavust tegelikkusele. Täpsemalt kontrolliti isikliku
sõiduauto kasutamise kompenseerimist valla asutustes ja
invntari märgistamist Muuga
Raamatukogus ning Laekvere
Vallavalitsuses.
Revideerimise käigus vaadati
2005. aasta kuludokumente.
Dokumentide kontrollimise
käigus andis seletusi Kersti
Altpere.
Kontrolli tulemusena leiti:
-Isikliku sõiduauto kasutamise kulu kompenseerimise
kohta on kõigil juhtudel olemas

asutuse juhataja kinnitus
marsruudilehel.Isikliku auto
kasutus on otstarbekas ka
rahaliselt. (väikese bussi km
hind on 8,77 krooni).
-Rahvamajja tellitud ajakirjandus võiks olla rohkem valitud,
see kululiik ületab ka eelarves
ettenähtud summa.
-Kuluarvetel
puuduvad
osaliselt
märked,
mis
otstarbeks kulutus on tehtud.
-Vallavalitsuses ei ole
inventarile pandud inventarinumbreid. (2005 vallavolikogu
määrus
kohustab
need
panema oktoobris 2005.a.).
Muuga Raamatukogus olid
inventarinumbrid olemas.
2.Kinnitati Laekvere valla
2005. aasta majandusaasta
aruanne, millega on võimalik
tutvuda Laekvere vallamajas.
3.Võeti vastu “Avaliku korra
eeskiri”, mille eesmärk on koos
vastavate riigi õigusaktidega
tagada
Laekvere
valla
haldusterritooriumil avalik kord
ning valla territooriumil viibivate
ja tegutsevate isikute turvalisus,

Veneveres algavad
suured kaevamistööd.
MTÜ Venevere Haridus- ja Kultuuriselts on oma tegevuse
algusest teinud pidevat tööd selle nimel, et taastataks
Venevere veskitiik. Projekteerimisega alustati juba 2003.
aasta kevadel ning nende kolme aasta jooksul on tehtud
Venevere elanike poolt väga palju tasuta tööd, et saavutada
seda, milleni tänaseks jõutud on.
Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuselt saadi vee
erikasutusluba tööde tegemiseks detsembris 2004. Sellest
ajast on otsitud rahastamisvõimalusi, tehes projekte
erinevatesse fondidesse.
03. augustil anti välja keskkonnaministri käskkiri nr 929,
millega rahuldati seltsi taotlus Venevere veskitiigi
taastamiseks. Raha selleks tuleb 75% ulatuses Euroopa
Liidu struktuurfondist ning rahaliselt on seda 1 654 950
krooni. 25% on vaja omafinantseeringut, millele paneb õla
alla Laekvere vald.
Kaevetöid hakatakse tegema 28. augustist. Töid teostab
Avinurme firma Hansura, kellel oli soodsaim
hinnapakkumine. Tööd peaks tehtud saama järgmise aasta
sügiseks.
Eerik Lumiste
Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi
juhatuse esimees
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elu ja tervis ning rahu.
4.Võeti vastu “Koerte ja
kasside pidamise eeskiri”, mis
määrab kindlaks koerte ja
kasside pidamise tingimused
ning koerte ja kasside omanike
õigused,
kohustused
ja
vastutuse.
5.Võeti vastu “Heakorra -ja
kaevetööde eeskiri”, mille
eesmärk ob tagada puhtus,
heakord ja kaevetööde korraldatus, kehtestades selleks
korranõuded ja keelud.
6.Kehtestati Laekvere lasteaia
“Rüblik”
muude
kulude
(majandamiskulud, personali
töötasu, ja sotsiaalmaks,
õppevahendite kulud) katmises
vanemate poolt kaetava osa
määraks ühes kuus:
-ühe lasteasutuses käiva
lapse kohta 125 krooni;
-kahe ühest perest lasteasutuses käiva lapse kohta
kokku 180 krooni;
- ühest peres kolme ja enama
lasteasutuses käiva lapse kohta
kokku 200 krooni.
7.Margo Klaasmägi andis

informatsiooni VIROLi ja PAIKi
tegevusest.
22. augusti istungil:
Kohal olid kõik 11 volikogu
liiget
1. Kinnitati Laekvere vallas
soojusenergia piirhinnaks 800
kr/MWh (hind ei sisalda
käibemaksu). Vastav määrus
hakkab kehtima 1. detsembrist
2006. (vaata eraldi seletuskirja).
2. Kinnitati Laekvere valla
2007. aasta eelarve koostamise
ajakava.
3. Informatsioonina rääkis
Margo Klaasmägi VIROLi
tegevusest. Raido Pohlak
majanduskomisjoni esimehena
kõneles vallavanemale ja
majandusosakonnajuhatajele
uute autode liisimise vajalikkusest. Eerik Lumiste rääkis
Venevere paisjärvest.

Järgmine volikogu istung
toimub 26. septembril

Seletuskiri määruse “Soojusenergia
piirhinna kinnitamine” juurde
Määruse “Soojusenergia
piirhinna
kinnitamine
”
kehtestati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
6 lg 1 ja kaugkütteseaduse §9
lõike 3 alusel
Käesoleva määruse koostamise põhjuseks on Avoterm
OÜ poolt Laekvere katlamajas
toodetava soojusenergia hinna
tõus.
Teatise soojusenergia uuest
hinnast on Avoterm OÜ esitanud
Laekvere Vallavalitsusele ja
hiinatõusu põhjuseks on kütteks
kasutatava põlevkiviõli hinna
oluline tõus.
Eelmisel kütteperioodil oli
soojuse tootmiseks kasutatav
põlevkiviõli hind 3740 krooni
tonn koos transpordiga .
Soojatootja Avoterm OÜ on
teatanud, et põlevkiviõli on
saadud sisse osta hinnaga
4550 krooni tonn koos
transpordiga .
Lähtudes Laekvere Vallavalitsuse 5.oktoobri 2005

korraldusega nr.205 kehtestatud
soojusenergia hinnavalemist on
uus soojusenergia hind 765 kr/
MWh,
hinnale
lisandub
seadusega ettenähtud käibemaks.
Laekvere Vallavolikogu maaja majaduskomisjon arutas
14.augustil 2006 soojusenergia
piirhinna kinnitamist ja tegi
ettepaneku kinnitada uueks
soojusenergia piirhinnaks 800
kr/MWh (ei sisalda käibemaksu).
Hind oli läbi vaadatud ja heaks
kiidetud vallavalitsuse istungil
15.augustil 2006.
Määrus hakkab
1.detsembrist 2006

kehtima

Seletuskirja koostas
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja
14.08.2006
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L AEKVERE V
ALL
AVOLIK
OGU REVISJONIK
OMISJONI POOL
T TEHTUD K
OKKUVÕTE
VALL
ALLA
VOLIKOGU
REVISJONIKOMISJONI
POOLT
KOKKUVÕTE
MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKL
ARA
TSIOONIDE (MHD) K
OHT
A 2005.AAST
AL
DEKLARA
ARATSIOONIDE
KOHT
OHTA
2005.AASTAL
1.MHD-d
esitasid
revisjonikomisjonile järgmised ametiisikud:
1.1Vallavolikogu
liikmed kokku 12
Jaana Lagle
Urve Vahula
Anton Leichter
Kristi Kuusler
Kersti Tampere
Enn Habakukk
Eerik Lumiste
Kauni Soon
Raido Pohlak
Kaarel Shestakov
Jaan Ojandu
Marin Pärs
1.2Vallavalitsuse
ametnikud kokku 10
Marju Baikov
Rein Talvis
Raili Laanemets
Tiiu Nitsar
Helve Soon
Margit Halop
Anu Alliksoo
Andrus Läll
Irina Kuulbach
Kersti Altpere
1.3Vallavalitsuse
liikmed kokku 3
Aarne Labe
Maarika Lausvee
Eve Kruusmaa
1.4 Valla asutuste juhid
kokku 4
Vaimar Abel
Agnes Maasild
Õilme Lainesaar
Sirje Raudmäe
2.Deklaratsioone laekus
29
3.esitamata deklaratsioone 3
4.Hilinenud deklaratsioone 1
5.Avalikustamisele
kuuluvate MHD- de arv 29
kõik MHD-d avaldatakse
Laekvare Valla ajalehes .
6.Korruptsioonikahtlusi ei
ole.
Avastatud korrupsioonijuhtumeid ei ole.
Avalikustamisele
kuuluvad andmed MHD –
des.
1.Nimi
3.Ametikoht
4.Asutus (tööandja)
6.Kinnisvara
7.Registrisse kantud
sõidukid
8.Aktsiad ja muud
väärtpaberid
9.Pangaarved
10.Võlad pankadele ja
teistele eraõiguslikele
isikutele
11.Muud varalised kohustused
1.Jaana Lagle
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2.3.Vallavolikogu liige
3.4. Laekvere Vallavolikogu
4.6. Elamumaa kinnistu
5.7. ei oma
6.8. ei oma
7.9. Hansapank arveldusarve
8.10. ei ole
9.11. ei ole
1.Urve Vahula
3.Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6.Elamumaa kinnistu
maatulundusmaa kinnistu
(abikaasade ühisvara)
7. Sõiduauto Ford Sierra
1991
8.ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarveHansapank
arveldusarve Sampo Pank
arveldusarve
10. ei ole
11.ei ole
1.Anton Leichter
3.Vallavolikogu liige
4.Laekvere Vallavolikogu
6 . K o r t e r, e l a m u m a a
(ühisvara
abikaasaga),maatulundusmaa 6
kinnistut.
7. Sõiduauto Opel Omega
1998 (abikaasade ühisvara)
M-2140 1988 LADA 21083
2002
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve Sampo Pank arveldusarve Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. Hüpoteek EV kasuks
192000.- krooni
1.Kristi Kuusler
3.Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6.Maatulundusmaa 2
kinnistut
7. Sõiduauto Toyota
Tercel 1986
8. ei oma
9.Hansapank arvaldusarve
(2)
10. ei ole
11. ei ole
1.Kersti Tampere
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. ei oma
7. ei oma
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Enn Habakukk
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. Korteriomand + garaaz
7. Sõiduauto Niva 2121

1985
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Eerik Lumiste
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. Elmumaa kinnistu
7. Sõiduauto VAZ 2108
1987
8. O/Ü Maamõõdubüroo
Abel ja Lumiste 100% 40000
9 . H a n s a p a n k
arveldus-rve SEB Eesti
Ühispank arveldusarve
10.Hansapank eluasemelaen 98249.- krooni
11. ei ole
1. Kauni Soon
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
liige
6. Elamumaa kinnistu
Maatulundusmaa kinnistu
(abikaasade ühisvara)
7. Sõiduauto Peugeot 406
2004 veoauto GAZ 53
1988 (abikaasade ühisvara)
8. ei oma
9.Hansapank arvelduskonto, kreedidikonto
10. Hansapank 345000.krooni
11.ei ole
1. Raido Pohlak
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. ei oma
7. ei oma
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve
10. ei oma
11. ei oma
1. Kaarel Shestakov
3. Vallavolikogu liige
4.Laekvere Vallavolikogu
6. Hoonestatud kinnistuid 2,
maatulundusmaa kinnistuid 6
7. Sõiduauto WW Caddy
Combi 1998 Daihatsu Cardi
1985
8. OÜ Venevere Farm 1
osak (8000 krooni)
9.SEB Eeesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Jaan Ojandu
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. Honestatud kinnistuid 2
Maatulundusmaa
kinnistuid 2
7. Sõiduautod Marcedes
Benz
1997 WW 2003
(abikaasaga ühisvara)
Veoauto
GAZ
53
1978 Traktor MTZ 82 1992

8. OÜ Laekvere Elekter 1
osak 40000.- krooni
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1. Marin Pärs
3. Vallavolikogu liige
4. Laekvere Vallavolikogu
6. Hoonestatud kinnistu 1
Maatulundusmaa 8 kinnistut
7. Sõiduauto Mazda 626
1988 Honda Civik 2000
8. Muuga pm oü osak
605tk kogus. 60500
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
11.Hüpoteek EV kasuks
300000.- krooni
1. Marju Baikov
3. Sotsiaalkonsultant
4. Laekvere Vallavalitsus
6. Korteriomand,1 kinnistu
maatulundusmaa
7.ei oma
8.ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Rein Talvis
3. Kommunaaltehnik
4. Laekvere Vallavalitsus
6. 1 hoonestatud kinnistu
maatulundusmaa
1
kinnistu
7. Toyota Corolla 1999
8. Laekvere Ehitus aktsiaid
12 tk kogus. 12000.- krooni
9.Hansapank arveldusarve SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10.ei ole
11. ei ole
1. Raili Laanemets
3. Raamatupidaja
4. Laekvere Vallavalitsus
6. Korteriomand
7. ei oma
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Tiiu Nitsar
3.Arhiivispetsialist
4.Laekvere Vallavalitsus
6. ei oma
7. ei oma
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1. Helve Soon
3.Vanemraamatupidaja
4.Laekvere Vallavalitsus
6.Elmumaa+
maatulundusmaa 1kinnistu
(abikaasaga ühisvara)

7.Abikaasaga ühisomand
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve
10.Hansapank 318614.krooni
11. ei ole
1.Margit Halop
3. Vallasekretär
4.Laekvere Vallavalitsus
6. Elamumaa koos maatulundusmaaga 1 kinnistu
7. ei oma
8. ei oma
9 . H a n s a p a n k
arveldusarve, krediidiarve,
pensioniarve
Sampo Pank arveldusarve SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10.Hansapank eluasemelaen 172116.-krooni
11. ei ole
1. Kersti Altpere
3. Pearaamatupidaja
4.Laekvere Vallavalitsus
6. ei oma
7. ei oma
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1. Anu Alliksoo
3. sekretär
4.Laekvere Vallavalitsus
6. Elmumaa 1 kinnistu
Maatulundusmaa
1
kinnistu
(abikaasaga
ühisvara)
7. Sõiduauto BMW 525
1998 VAZ 21093
1995
(abikaasaga ühisvara)
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve Hansapank
arveldusarve
10.SEB Eesti Ühispank
281707.- krooni
11. ei ole
1. Andrus Läll
3. Majandusosakonna
juhataja
4.Laekvere Vallavalitsus
6. Korter (1/2osa),
Garaaz, maatulundusmaa 6
kinnistut
7. Sõiduauto M 2140
1988 WW Passat 1995 (
abikaasaga ühisvara)
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve EVP arve
Hansapank arveldusarve, kogumispensioni konto
10. ei ole
11.Hüpoteek EV kasuks
234000 krooni
1. Irina Kuulbach
3. Maakorraldaja

Järgneb lk.5
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4.Laekvere Vallavalitsus
1989 WW Transporter 1992
6. Elamumaa
Traktor T25 1976
7. ei oma
8. ei oma
4.Laekvere Vallavalitsus
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
6.Elamumaa 1 kinnistu, arveldusarve
9.Hansapank arveldusmaatulundusmaa kinnistuid 5
10.SEB Eesti ühispank arve, krediidiarve
(abikaasaga ühisvara)
10. ei ole
eluasemelaen 94770.- krooni
7. Sõiduauto Volvo 440
11. ei ole
11. ei ole
1992
1. Vaimar Abel
1. Eve Kruusmaa
8.ei oma
3. Muuga Spordihoone
3. Vallavalitsuse liige
9 . H a n s a p a n k
juhataja
4.Laekvere Vallavalitsus
arveldusarve, SEB Eesti
4.Laekvere Vallavalitsus
6.Elamumaa 1 kinnistu
Ühispank arveldusarve
6. Korteriomand
7. ei oma
10. ei ole
7. Sõiduauto Opel Astra
8. ei oma
11.Hüpoteek EV kasuks
9 . H a n s a p a n k 1999
1. Arne Labe
8. ei oma
arveldusarve
3.Vallavalitsuse liige,
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
Laekvere Põhikooli direktor
10. ei ole
11. ei ole
4.Laekvere Vallavalitsus
11. ei ole
1. Maarika Lausvee
6. Elamumaa 1 kinnistu
1. Agnes Maasild
3. Vallavalitsuse liige,
7. Sõiduauto ZAZ 968 M Muuga Raamatukogu juhataja
3. Muuga põhikooli direktor

Algus lk.4

4.Laekvere Vallavalitsus
6. ei oma
7. ei oma
8. ei oma
9.Hansapank arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1.Õilme Lainesaar
3. Laekvere Rahva Maja
juhataja
4.Laekvere Vallavalitsus
6. Maatulundusmaa 1/2osa
kinnistust
7.ei oma
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
arveldusarve
10. ei ole
11. ei ole
1. Sirje Raudmäe

3.Venevere Raamatukogu
juhataja
4.Laekvere Vallavalitsus
6. Elamu
7. ei oma
8. ei oma
9. SEB Eesti Ühispank
10. ei ole
11. ei ole
Deklaratsioon esitatud
07.07.06
Vallavanema ja Vallavolikogu esimehe MHD-d
avaldatakse Riigi Teataja
Lisas
Andmed esitas
Laekvere Valla
revisjonikomisjon.

President tuleb valida südametunnistuse järgi
Randel Länts ja põhiseaduse vastu istusid
Sotsiaaldemokraatliku selle aasta kevadel viis
Erakonna peasekretär parlamendierakonda, peale
sotsiaaldemokraatide veel
P r e s i d e n d i v a l i m i s e n i Keskerakond, Isamaaliit,
Riigikogus on jäänud loetud Reformierakond ja Res
päevad. Sellest räägitud ja Publica laua taha, et riigi
kirjutatud on juba pea pool esindajatekojale pandud
aastat.
ülesannet täita. Otsustati
üheskoos omavahelise
Kaks aastat tagasi oli mul arutamiste ja konsulteerimiste
au koordineerida Toomas käigus jõuda Eestis
Hendrik Ilvese kampaaniat p ä e v a p o l i i t i k a s
Euroopa
Parlamendi kahetsusväärselt niivõrd
valimisel. Selge on see, et haruldaseleparteideülesele
kampaaniasituatsioonis kokkuleppele. Kogu protsess
oleme me kõik omavahel oli avalik ja demokraatlik, lepiti
konkurendid ja aegajalt kokku
omavahelistes
muutub ka vahendite valik reeglites ning tähtaegades.
mitte just kõige eetilisemaks. Täpsuse huvides veel nii
Teame ju kõik ütelust, et palju, et tähtaegu muudeti
eesmärk pühendab abinõu. korra Keskerakonna palvel ja
SDE võttis juba tol korral just nende soovil lükati
seisukoha,
et
meie viimane selekteerimisvoor 3.
poriloopimisega kaasa ei lähe augustile.
ning oleme ikka ja alati sellist
joont ka hoidnud. Mõnele
Paraku osutus üks viiest
erakonnale on vastaste valemänguriks. Ja taas,
s..aga üle kallamine aga tuginedes
vanarahva
tavapäraseks käitumis- tarkusele, et kui valetada
normiks. Ja siis me väga palju, siis võibki tõde
imestame, et näe, kodanik on teisiti paistma hakata. Kuidas
poliitikast võõrdunud. teist moodi saabki seletada
Saades küll aru, et Rahvaliidu Keskerakonna käitumist, kes
jaoks on president Arnold hakkas paralleelselt asju
Rüüteli tagasivalimine elu ja ajama ümarlaua kutse tagasi
surma küsimus, on minu lükanud Rahvaliiduga ning
meelest nende ja nende lahkununa nn vii erakonna
partneri Keskerakonna ümarlaua tagant süüdistas
käitumine
ületanud kõiki teisi selle lõhki ajamises.
igasugused piirid.
Argumendid, et
Keskerakonna kandiIlkumine ümarlaua kallal daatidega, muuseas just
tsentristid olid need, kes
Eesti kodanike poolt pakkusid välja kolm
rahvahääletuse teel heaks kandidaati vaid oma
kiidetud põhiseadus seab erakonna liikmete seast,
Riigikogule ülesande valida käituti halvasti, sest nende
vabariigile juht – president. poolt ei hääletatud; et kogu
Just austusest oma kodanike protsess on üles ehitatud

Laekvere Valla Sõnumid

istuva presidendi vastu, jne,
jne. Kujutage endale aga ette
viie erakonna ümarlauda, mille
esimene kokkulepe on, et
tulevane president peab
tulema Keskerakonna
ridadest.

Arnold Rüüteli jaoks on aeg
ümber ja paras hetk oleks
vanahärra väljateenitud
puhkusele saata ehk
teisisõnu oleksid nad valmis
hääletama nii Toomas
Hendrik Ilvese kui Ene Ergma
poolt.
Vaatamata
Edgar
On aga olemas selline asi
Savisaarele
omase nagu parteidistsipliin. Ja just
hämamise
ja
vale- seetõttu
on
levivad
mängurlusega on riigikogu kulutulena kuulujutud, et
liikmetel siiski võimalik Savisaar ja Reiljan keelavad
põhiseadust täita. Lihtsalt oma fraktsiooni rahvaühtede kandidaadid on esindajatel Riigikogus
Toomas Hendrik Ilves ja Ene hääletamise. Eks ikka
Ergma ning teistel Arnold sellepärast, et mõni proua või
Rüütel. Ja oleks igati loogiline, härra kogemata, kuulates
et lisaks Ilvesele ja ergmale oma südametunnistust,
seatakse tuleval esmas- ristikese „valesse“ kasti ei
päeval ja vajadusel ka märgiks. See oleks muidugi
teisipäeval üles Arnold põhiseadusele juba teist
Rüüteli kandidatuur. Või tuleb korda sülitamine. Ma siiski
tõesti
tõdeda,
et siiralt usun, et selle peale
Keskerakond ja Rahvaliit välja ei minda.
vilistavad Eesti Vabariigi
põhiseaduse peale.
Hääle eest raha ja asju

antava hääle eest koolimaja
juurdeehitust, küll investeeringuid läbi KeskkonnajaPõllumajandusministeeriumi. Selline käitumine on üheselt ebaeetiline
ja oma sisult väär, sest „vale
valijamehe“ korral võib nii
mõnigi olulisem projekt
riigipoolse toetuseta jääda.
Loomulikult on igale
haigusele ka ravim.
Teatavasti kinnitab riigieelarve Riigikogu ja sellised
parteipoliitilised investeeringud paistavad eelarvemenetluses kohe silma.
Häälteostmine, mis Keskerakonnale ja Rahvaliidule
niivõrd omane on, ei ole seda
teps mitte üldsuse silmis. Ja
sama seisukohta jagavad ka
neli Toomas Hendrik Ilvest
toetavat erakonda. Ehk
teisisõnu on kõik eelarvelised
investeeringulubadused
puhas bluff.

Umbusaldus omade seas

Heakene küll, juhtub nii, et
Riigikogu kolmes voorus ei
Teatavasti on 28. või 29. toeta üles seatud kandidaati
augustil Riigikogus valituks vajalik 68 parlamentääri.
osutumiseks tarvilik 68 Viimased kaks presidenti on
saadiku poolthääl 101-st. valitud valimiskogus. Ja elu
Sotsiaaldemokraatlikul läheb edasi. Ja üsna loogiline
Erakonnal, Isamaa ja Res on ka, et ühe või teise
Publica
Liidul
ning kandidaadi pooldajad
Reformierakonnal
on kaardistavad olukorda ning
rahvusparlamendi kolme püüavad ette ennustada
peale kokku 65 häält, mis tulemust.
jätab Rahvaliidule ja
Keskerakonnale kokku 36.
Küll on aga lubamatu, et
Kui me teeme lihtsa m õ j u t u s v a h e n d i n a
matemaatilise
tehte, kasutatakse riigieelarvet. Ehk
lahutades 68-st 65, saame teisisõnu meie maksuraha,
tulemuseks
kolm. seda sinast mille eest peaks
Omavahelistes juttudes rahastama koole, haiglaid ja
Riigikogu seinte vahel on nii ennetama keskkonnamõnigi keskerakondlane ja reostusi. Küll lubatakse
rahvaliitlane tunnistanud, et mõnele Arnold Rüüteli poolt

Ma olen absoluutselt
veendunud, et kohalike
omavalitsuste esindajad on
mõtlevad inimesed ning
toimetavad kogu Eesti
hüvanguks. Samuti olen ma
kindel,
et
ükski
omavalitsusjuht ei lase
ennast lollitada ning
hääletavad 23. septembril
Estonias südametunnistuse
järgi. Kõige tähtsam on, et
hiljem oma valla- või
linnarahvale ikka ausalt silma
vaadata saaks ning
uhkusega öelda, kelle poolt
hääletas.

Lk.5

10. septembril

Tuues ja viies - nii astub aeg,
andes ja võttes, mis tahab,
ning tema teedel tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.

toimub MUUGA RATTASÕIT marsruudil Muuga Pasti - Kärje - Paasvere - Muuga. Teekond 23,5 km.
Trassi võib läbida nii matkatempos kui võisteldes. Võitjad
saavad auhinnatud. Kõigi osalejate vahel loositakse välja
peaauhind.

Õnnitleme!
60 Evi Maasi
28.08.1946 Muuga
Avo Niinsalu
28.08.1946 Padu
Mihkel Pass
30.08.1946 Rajaküla
65 Toivo Leon
13.07.1941 Kaasiksaare
Tõnis Männiste
23.08.1941 Arukse
70 Leida Leon
03.07.1936 Venevere
Malle Kivi
27.08.1936 Rahkla
Anni Varvas
02.08.1936 Laekvere
75 Lehte Kägu
26.07.1931 Sirevere
Karli Rõngas
31.07.1931 Rohu
Anatoli Jakobson
28.08.1031 Venevere
80 Heljo Vettik
19.07.1926 Salutaguse
81 Asta Stroo
20.07.1925 Arukse
Ilja Šestakov
26.07.1925 Venevere
Sinaida Türbsal
20.08.1925 Laekvere
82 Lehte Maidla
04.07.1924 Sirevere
Miralda Paeste
24.07.1924 Paasvere
Juta Tars
27.07.1924 Rahkla
Gerhard Vene
02.07.1924 Muuga
83 Ilme Kruusamäe
30.08.1923 Laekvere
84 Linda Kaasik
24.07.1922 Kellavere
85 Erna Nurm
17.08.1921 Moora
Pauline Soon
22.08.1921 Rajaküla
86 Helga Reimann
09.07.1920 Paasvere
Elma Aru
23.08.1920 Rohu
96 Martha-Erika Ojapalu 08.08.1910 Muuga

Kasvagu te maasumari,
äikse eest tal olgu vari.
Ümberringi tööd ja sõprust,
elamiseks jõudu, vaprust!
Kätrin Liiva ja Marko Kokkari perre Laekvere
alevikus sündis 24. augustil poeg JAN KEVIN
Pille Krauti ja Elon Kanna perre Laekvere alevikus
sündis 20. augustil poeg STEVEN
Mairo Metsoja ja Helene Odrase perre Padu külas
sündis 17. augustil tütar EMILY

KÕIK RATASTELE!
Pakun veoteenust
kaubabussiga Ford
Transit. Maht 7 m3. Tel 32
53763 või 5241198.
Pakun tööd
noorkarjatalitajale ja
traktoristile.
Korter olemas.
Sobiv 2-liikmelisele perele.
Tel.4594421 või 5286131
13. septembril kell 10
müügiplatsil (vihma korral
Rahva Majas)
odavate riiete müük.

Muuga Spordihoone võtab
konkursi korras tööle
noortetoa juhi.
CV saata
11. septembriks aadressil Alekvere tee 1, Muuga 46502.
Info 5113577.

Hansapanga pangabuss
on Laekvere
vallavalitsuse juures kell
16 -17 järgnevatel
kuupäevadel: 13.09,
27.09, 11.10, 25.10,
8.11, 22.11, 6.12, 20.12

Lahkus elu ja vaikis valu,
alles jääb vaid mälestus.
16.01.1944
06.12.1939
06.11.1923
14.05.1951
12.02.1923

–
–
–
–
–

18.06.2006
19.06.2006
27.06.2006
06.08.2006
15.08.2006

Laekvere koolis
algab õppetöö
1.septembril
kell 9.00
Muuga koolis
Algab õppetöö
1.septembril
kell 8.30
Laekvere Rahva
Majas
29. septembril
kell 19 DISKO.
DJ Tavey. Pääse 20.-

TEADE!
ENDLA ÕUNAPUU
VALDI OTT
LAINE MÄNDMETS
NIKOLAI LEBJODUŠKIN
ALBERT MEERJA

Veneverest
Moorast
Paasverest
Rohust
Laekverest

1. detsembrist 2006
hakkab Laekvere vallas
soojusenergia
piirhind olema 800 kr/MWh
(hind ei sisalda käibemaksu).

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.

