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Valla esimene aukodanik
Laekvere
vallavolikogu
võttis
käesoleval aastal 29. mail vastu
otsuse, millega antakse välja esimene
Laekvere valla aukodaniku nimetus.
Selline au saab osaks vähestele.
Kellele siis...?
Aukodaniku
nimetus
antakse
füüsilisele isikule vallapoolse erilise
austusavaldusena:
1.
Laekvere vallale osutatud
väljapaistvate teenete ning silmapaistvate saavutuste eest hariduse,
kultuuri, spordi, sotsiaal-, tervishoiu,
majanduse ja muudes valdkondades;
2.
On
oma
tööalase
või
ühiskondliku
tegevusega
silma
paistnud valla arendamisel;
3. Tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale
tuntust.
Aukodaniku nimetus antakse reeglina Laekvere valla
kodanikule, erandina võib aukodaniku nimetuse
andmiseks esitada ka isikuid väljastpoolt Laekvere
valda.
Aukodanikuks nimetamise ettepanekul peab olema
vähemalt viiekümne Laekvere valla kodaniku toetus.
2. juunil leidiski aset Muuga mõisa päeva raames
ajalooline sündmus, mille käigus anti esimest korda
üle Laekvere valla aukodaniku tiitel. Tiitli pälvis
maailmakuulus sumomaadleja Kaido Höövelson.
Kaido Höövelson ehk võistlejanimega Baruto on
esimene eestlane, kes pääses professionaalseks
sumomaadlejaks Jaapanis. Eesti sumotäht kannab
2010 aasta 31. märtsist ozeki tiitlit, mis on profisumo
kõrgliiga paremuselt teine aste.
Käesoleva aasta 22. jaanuaril võitis Baruto esimese
eestlasena oma karjääri esimese sumo suurturniiri
Hatsu-basho.
Sumomaadleja Kaido Höövelson on Laekvere vallale

TASUTA

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine
See on Laekvere vald
A.D. 2012

ja Eesti Vabariigile osutanud väljapaistvaid teeneid
oma maa ja rahva ning kultuuri tutvustamisel, lisaks
paistnud silma suurepäraste sportlike saavutustega
sumoareenil.
Kaido Höövelson on järjepidevalt esindanud maailmas
koduküla ning Laekvere valda, tõstnud sellega valla
mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Lausekatke
“Laekvere vallast, Rohu külast pärit sumomaadleja
Kaido Höövelson‖ on meile väga omaseks ja meeli
erutavaks saanud.
Väga tahaks loota, et kodukülal Rohul on eriline koht
Kaido südames ja tulevikus saab temast lisaks
aukodanikule, taas lihtsalt Laekvere valla kodanik.
Palju õnne, Kaido Höövelson!
Meil on suur au, et meil on maailmamastaabiga valla
aukodanik!
Margo Klaasmägi
vallavolikogu esimees
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VALLAVALITSUSE MATERJALID - 22. mai, 12. juuni
Sotsiaalküsimused
 nõustuti ühele puudega lapse vanemale hooldajatoetuse
maksmisega;
 ühele vallakodanikule määrati hooldaja;
 määrati toimetulekutoetus maikuu eest 19-le isikule
kogusummas 1524,36 €;
 määrati toetused ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks 1-le isikule, muu ühekordne
toetus 5- le isikule;
 keelduti sotsiaaltoetuse maksmisest 3-le isikule;
 muudeti vallavalitsuse 22.mai 2012 korralduse nr 69
alapunkti nr 1.1.1.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
 esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu „Ehitiste
peremehetuks tunnistamine―
 esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu
„Laekvere Vallavolikogu 21.06.2005 otsuse nr 79
„Soojatootjaga lepingu sõlmimine“ kehtuks
tunnistamine―;
 esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu „Loa
andmine konkursi „Laekvere alevikus sooja ostmine―;
 esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu
“Ruumiandmete seadusega seotud küsimuste
lahendamise delegeerimine‖;
 väljastati Empower AS-le projekteerimistingimused
Laekvere aleviku sidevarustuse parandamiseks;
 väljastati ehitusload Erki Põldojale, üksikelamu
rekonstrueerimiseks Kaasiksaare külas ja Elektrilevi
OÜ elektrivõrguga liitumiseks Moora külas.
Eelarve ja vallavaraga seotud küsimused
 eraldati reservfondist 80 € muu vabaaeg, kultuur
sihtotstarbelised eraldised jooksvate kulude
täienduseks (MTÜ Virumaa Poistekooriga Leedus
festivalil osalemise kulude osaliseks katmiseks);
 esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu
„Volituse andmine“;
 sõlmiti Laekvere vallale kuuluvate objektide ja nendes
asuva vara kindlustamiseks leping Seesam Insurance
AS-iga;
 sõlmiti Laekvere valla eelarvestrateegia koostamiseks
töövõtuleping Geomedia OÜ-ga;
Maaküsimused
 nõustuti 3 875 m2 suuruse Lauda katastriüksuse,
asukohaga Moora küla, erastamisega vastavalt
katastriüksuse plaanile piirneva Farmi kinnistu
omanikule Laekvere PM;
 nõustuti 11,14 ha suuruse Männisalu katastriüksuse,
asukohaga Rahkla küla, ostueesõigusega
erastamisega vastavalt plaani- ja
kaardimaterjali alusel koostatud plaanile;
 nõustuti 8 651 m2 suuruse Redise katastriüksuse,
asukohaga Muuga küla, ostueesõigusega erastamisega
vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud
plaanile;
 nõustuti 8,40 ha ja 2,73 ha suuruse Sooaugu
katastriüksuse, asukohaga Muuga küla ja Alekvere
küla, ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile;
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tühistati Laekvere Vallavalitsuse 22. mai 2012
korraldus nr 74 ―Kinnisasjaga piirneva maa erastamine
plaani- ja kaardimaterjali alusel‖.
Keskkonnaküsimused

lubati Ragn-Sells AS-i poolt väljastatud 30-50 l
jäätmekoti kasutust 3-le isikule perioodil 01.05.2012 –
01.05.2016;

loeti korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunuks
01.05. – 31.10.2012 üks isik;

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lubati 2 isikut
VOLIKOGU MATERJALID - 29. mai
 Mäidu Maurus nimetati sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni
aseesimeheks ja revisjonikomisjoni liikmeks endise
volikogu liikme Esta Mustasaare asemel;
 kinnitati alatiste komisjonide koosseisud järgmiselt:
Revisjonikomisjon - Kauni Soon, Helle Ojandu,
Mäidu Maurus;
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon - Kaarel Šestakov,
Mäidu Maurus, Urve Vahula, Jaanika Leetberg,
Elika Anier.

tunnistati kehtetuks Laekvere Vallavolikogu
21.06.2005 otsus nr 79 “Soojatootjaga lepingu
sõlmimine‖;

anti vallavalitsusele luba korraldada konkurss
“Laekvere alevikus sooja ostmine” 10. aastase perioodi
jooksul;

volitati vallavalitsuse majandusosakonna juhataja
Andrus Läll vallavanem Aarne Laas`iga seotud
firmadega (ettevõtete, asutuste, organisatsioonidega)
vallavalitsuse nimel varaliste tehingute tegemiseks,
sealhulgas korraldama hankeid, sõlmima ja
allkirjastama lepinguid, viseerima ja allkirjastama
arveid jms.;

taotleda munitsipaalomandisse Laekvere vallas Muuga
külas asuv Kaevu maaüksus suurusega 6 378 m2;

tunnistati peremehetuks Rohu külas elamu ja
majandushoone, mis asuvad endise Kruusiaugu talu
maadel. Ehitiste viimane teadaolev omanik Eduard
Maidla on surnud 1983. aastal. Hinnata nimetatud
ehitised, võtta arvele, määrata neile hooldaja ning
avaldada teade väljaandes ―Ametlikud Teadaanded‖,
ajalehtedes, valla kodulehel;

anti valla aukodaniku nimetus Kaido Höövelsonile
silmapaistvate saavutuste eest spordi valdkonnas, oma
koduküla Rohu ning Laekvere valla järjekindla
esindamise eest maailmas.
Informatsioon
Aarne Laas informeeris volikogu liikmeid:

Rakvere Haigla juhtkonnas toimunud muudatustes;

Laekvere biopuhasti- ja veemajandusprojektist ning
leitud vigade parandamisest;

Koolide poolt esitatud aruannetest seal toimuvate
huviringide kohta.
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Muuga mõisa päev.
Juuni alguses pidasime valla
päevade raames järjekordset, XII
Muuga mõisa päeva. Selle päeva
raamesse mahub juba pikki aastaid
eelmise aasta jooksul sündinud
lastele sünnimedalite kätteandmine
ning teist aastat ka vallavanema
vastuvõtt
gümnaasiumija
kutsekoolide lõpetajatele.
Lisaks loomulikult kirev kultuuriprogramm ning kohtumised- kokku
-tulekud, sest paljud Muuga kooli
vilistlased leiavad just sel päeval
taas tee vanasse koolimajja ning
kodukohta.
Sel aastal muutis päeva eriliseks
ajalooline hetk, kui Barutole anti
pidulikult üle valla aukodaniku
tunnistus.
Päeva alustas Torma kammerkoori
kontsert ning mul on siiralt kahju,
et selle ajal oli saalis vaid
paarkümmend inimest. Kaunid eesti
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laulud kõlasid koori esituses mõisa
saalis suurepäraselt.
Väikesed vallakodanikud koos
vanematega
ning
kooliteed
lõpetavad noorukid said nautida
mõnusaid laule Marek Sadama
esituses ning ajaks, kui Baruto
austamise hetk kätte jõudis, oli
tema austajaid kogunenud juba nii
palju, et kõik ei mahtunud saali
äragi. Suure spordimehe õnnitlejaid
oli mitmeid ning aplaus saalis ei
tahtnud kuidagi vaibuda. Oli
ütlemata ülev tunne sellise hetke
tunnistajaks olla!
Päeva
edenedes
said
teatrihuvilised jälgida komöödiateatri etendust „ Kuidas dresseerida
meest― näitleja Merle Palmiste
esituses.
Tantsuhuvilised
said
nautida
erinevate
rahvatantsurühmade esinemist - mõisa
saal sai ühistantsude ajal nii noori
kui vanemaid tantsijaid täis ning

Sõit uhiuue autoga.
4. mai oli ilus
kevadine
maikuu
päev. Minul oli vaja
teha
Paasvere
külamaja
viimane
rahaline
ülekanne
ehitajale
OÜ
Restaurele. Seda pidin
ma tegema Rakveres
SEB pangakontoris.
Nagu mul ikka kombeks on, otsisin ma tuttavate
hulgast, kes Rakveresse ja tagasi sõidab. Oh seda
rõõmu, mis mulle pakuti! Võimalust sõita Rakverest
koju uhiuue elektriautoga.
Ootasin siis Säästuka juures valla uut limusiini. Olin
ainult telekast näinud neid elektriautosid ning
mõtlesin, et eks ta üks pisike põrnikas ikka ole. Ja näe,
sealt see auto tuligi, Silvi roolis ja Eda kõrvalistmel.
Lahkelt kutsuti mind autosse. Sättisin end tagaistmele
ja kinnitasin end turvavööga korralikult kinni. Algas
sõit Muuga poole. Arvasin, et see pealtnäha pisike
põrnikas on ka seest väike ja palju sinna ikka mahub.
Aga oh imet! Ruumi oli küll vabalt istumiseks- võta
kasvõi teine inimene sülle, kui ainult liikluseeskirjad
seda lubaksid. Ei mingit mootorimüra, ainult vaikne

kontsert oli väga hoogne ning
kaasahaarav.
Spordihoone juures oli lastel
võimalik päeva jooksul osaleda
liiklusmängudes,
lahendada
liiklusteste ning sõita tõukerattal
slaalomit- seal tegid liiklusalast
kasvatustööd
Maanteeameti
töötajad.
Õhtu
lõpetuseks
sai
rahvas
keerutada
jalga
tantsuõhtul,
tantsuks mängis Rein- mees nagu
orkester.
Päeva edenedes üritustest osavõtjate arv aina kasvas ning
loodame, et järgmisel kevadel
kohtume Muuga mõisa päeval taas.
Maarika Lausvee

sahin. Silvi näitas Edale, mis miski seal armatuurlaua
nuppudest tähendab. Mina piilusin tagaistmelt seda
uhket sõidukit ning avastasin, et rooli keskel näitas
suurte numbritega sõidukiirust – kohe hästi oli number
näha.
Olin mina esimeseks kliendiks selles kenas sõidukis.
Mõnus oli koju sõita. Aitäh selle eest!
Loodan, et sellel autol on tulevikku. Kahju ainult, et
nii vähe kilomeetreid sõita saab ühe laadimisega.
Vaatame, mida toob autole kaasa meie külm talv.
Mina loodan, et kõik laabub hästi.
Sohvritele soovin head veeremist nii meie valla teedel
kui ka muudel Eestimaa teedel.
Ilma Lausvee
TEADE!
Laekvere Vallavolikogu 29.05.2012 otsusega nr 85
on peremehetuna arvele võetud Laekvere vallas
Rohu külas endise Kruusiaugu talu maadel asuvad
elamu ja majandushoone. Ehitiste viimane
teadaolev omanik oli Eduard Maidla (surnud 1983.
a). Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud
ehitiste peremehetuse ja hõivamise kohta, esitada
need kirjalikult kahe kuu jooksul käesoleva
teadaande avaldamisest Laekvere Vallavalitsusele.

Lk 4

04 (150) - Laekvere Valla Sõnumid

XII Laekvere Valla päevad.
Juunikuu esimene
nädalavahetus oma
heitliku ilma ja
hulgaliste teiste
üritustega ei andnud
põhjust kuidagi
kurvastamiseks,et XII
Laekvere Valla Päevad
korda poleks läinud.
1.juuni hommikul rivistusid PÕNNID paraadiks
rahvamaja juurde. Oli vanemaid ja vanavanemaidki,
kes paraadile tulnud. Kloun NÄNNI ja PIPI jagasid
õhupalle ja mürategemisetarvikuid. Rongkäik võis
teele asuda uhke vilkuritega politseiauto turvalisuse
tagamiseks ees. Nii suunduti parki kus mängiti ja
mürati peaaegu tund aega. Kauemaks poleks saanud
jäädagi, sest jaheda ilma tõttu kippusid lastel ninad
punaseks minema. Aga vihmapoisid õnneks
kimbutama ei tulnud.
2. juuni hommik algas spordisõpradele pallimänguga
Laekvere palliplatsil. Kella 15.00 oli Muuga
spordihoones end sisse seadnud Maanteeameti tublid
noorikud,
kes
lastega
kasulikku ja huvitavat
õppisid. Kell 15.00. alustas
XII Muuga Mõisa Päeva
Torma Kammerkoor Merle
Nisu juhendamisel. Oli ilus
ja
südamlik
kontsert
särasilmsete ja heatujuliste
esinejate poolt, mis meiegi
pisut unise valla rahva üles äratas. Kella 16.00 oli
palutud mõisasse vallapäevade vahemikus sündinud
lapsed koos vanematega. Samuti gümnaasiumide ja
kutsekoolide sel aastal lõpetajad. Järgnes vallavanema
tervitus ja sünnimedalite kätteandmine. Samuti
lõpetajate tervitamine ja meenete jagamine.
Külalisesinejaks oli palutud Marek Sadam koos Tõnu
Laikrega, kes oma siirusega nii laste kui vanemate
südamed võitsid. Päeva tähtsündmuseks kujunes
muidugi BARUTO valla aukodanikuks tunnistamine.
Teda oli tuldud vaatama ligidalt ja kaugelt,
ajakirjanikest ja fotograafidest rääkimata. Vägimees
ise jäi tagasihoidlikuks, ei soovinud sõna. Aga kuulas
ära küll Marek Sadama laulud. Kell 18.00. astus
publiku ette Merle Palmiste etendusega "Kuidas
dresseerida meest", mis aga pärast nii südamlikku
algust publikule pisut lahjaks jäi. Kell 20.00 oli meil
välja kuulutatud tantsutund "Tantsime muru mudale".
Otsustasime siiski Muuga mõisaõue muru ja tantsijaid
säästa ning kontsert toimus saalis. Üheskoos tantsisid
Muuga
laste
rahvatantsurühm,
Muuga
segarahvatantsurühm, Simuna naisrahvatantsurühm,

Simuna segarahvatantsurühm, Simuna memmede
rahvatantsurühm, Laekvere naisrahavatantsurühm ja
Laekvere seenioritantsurühm. 22 tantsunumbrist
koosnev kontsert pani publiku elama ja kaasa
plaksutama. Tantsutunni lavastasid ja tantsisid ka ise
kaasa Auli Kadastik ning Ellu Leichter. Nüüd
suundusid kõik esinejad ühisele supisöömisele, mida
lahkesti jagas Ilme Kristmann. Ja siis hakkasidki
kõlama pillihääled, sest tantsumuusikat oli palutud
tegema REIN-MEES NAGU ORKESTER. Kes kohal
oli, see ka tundis, et pillimehe nimi end igati õigustas.
Et
ka
Torma
kammekoor
ja
Simuna
tantsijad
jäid
tantsuõhtust
osa saama, täitus
tantsupõrand juba
esimese loo ajal
heatujuliste
tantsijatega.
Pauside
ajal
pakkusid silmailu
Avinurme kõhutantsijad Heli ja Merle. Rõõmus pidu
kestis kaugelt üle kesköö.
3. juuni oli eakate päralt ja seekord otsustasime selle
korraldada samuti Muugas. Buss viis kella 12.00
soovijad (keda küll polnud palju) Laekverest Muuka.
Ees ootas Anneli, kes alustas toreda tervisevõimlemisega. Siis aga suunduti raamatukokku, kus
Maarika Lausvee tutvustas oma valdusi ja korraldas
ka toreda viktoriini, kus kõik said kaasa lüüa.
Peakohtunikuks oli Muuga mõisaproua Agnes
isiklikult ja viktoriinis osales ka vallavanem Aarne
Laas. Küsimused olid vahvad ja õpetlikud ja auhindu
jätkus kõigile. Lõpuks vaadati üle Muuga Maanaiste
Seltsi ruumid ja maitsti Muuga perenaiste küpsetisi.
Nii vallapäevad kulgesidki - sai vist kõigile midagi!
Suur tänu Maarikale, Agnesele, Ilmele, Urvele,
Vaimarile ja bussijuht Teedule sõbraliku ja minule nii
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Jalgrattamatk
Reedel, 25. mail
käisime oma klassiga
jalg-rattamatkal,
sõitsime Simunasse.
Ilma
eriliste
vahejuhtumiteta
sõitsime paari puhkepeatusega
peaaegu
kümme kilomeetrit.
Teel märkasime puud,
mis oli väga huvitava
väljanägemisega.
Jõudsime ühe ausamba juurde. Õpetaja rääkis, et vanasti
öeldi selle kohta katkukivi, aga tegelikult oli see eestlase
Struve välja mõeldud geodeetilise kaare üks kolmest Eestis
säilinud mõõdupunktist.
Edasi sõitsime Simuna kooli juurde ja jätsime oma rattad
sinna, et minna matkarajale. Lasime küll endid sääsetõrjega
üle, ent sääskedest me ei pääsenud. Ikka oli mõni sääsk,
kes pääses meile ligi. Matkal nägime mäge, millest Simuna
kooli õpilased talvel alla suusatavad ja kelgutavad. Varem
olevat olnud seal prügimägi. Enne metsa sisenemist pidime
meeles pidama, et tuleb jälgida jalgade esist, sest metsas on
oht kohtuda rästikutega. Giid Kaja kõneles meile
söödavatest ja mürgistest taimedest, mida võib metsast
leida. Samuti rääkis ta loomadest, kaladest ja ka kobrastest.
Matkarajal nägime ka kallistamispuud, pokusid, Mällo
tehisjärve. Lõpuks jõudsime Pedja jõe algusesse, Simuna
katkuallika juurde. Võtsime allikast tühjaks saanud

Koolilõpulaager
Sel aastal toimus viies koolilõpulaager Väinjärvel.
Kõigepealt sõitsid 6.-9.klassi õpilased
NorraOostriku
allikaid
avastama
(teised
läksid
laagriplatsile telke üles seadma). Meie giidiks oli
noormees Toomas.
Nägime seal mitut
allikat ja jõekesi.
Sealhulgas nägime
Põhja-Euroopa
sügavamat allikat –
Sopa allikat, mis
on 4,8 m sügav.
Jalutasime
ka
Siniallika juures ja nautisime looduse ilu. Matkal
käidud, suundusime laagriplatsile ning siis läksid
nooremad matkale. Pärast sööki käisid julgemad
ujumas. Need, kes vette läksid, olid väga rahul ja
soovisid hiljem veel ujuma minna, kuigi vesi oli ~18
kraadi soe.
Seejärel tuli meile külaline Jaapanist. Baruto rääkis
natuke oma tegemistest ning seejärel saime talle
küsimusi esitada. Kui olime meie kooli kuulsaima
vilistlase ära saatnud, said vanemate klasside
õpilased sõita kanuuga. Nooremate õpilaste jaoks oli
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pudelitesse allikavett ja juhtus ka äpardus – üks meie klassi
õpilane libises kivilt alla külma vette. Õnneks ta väga
märjaks ei saanud. Kui hakkasime allika juures einestama,
märkasime, et ühel tüdrukul oli puuk kõrva küljes. Hea, et
õpetaja kiiresti tegutses. Pärast söömist lubas õpetaja meil
poest jäätist osta, ning maiustamise lõpetanud, oligi aeg
kodu poole sõitma hakata. Linnud laulsid ja päike kõrvetas
aina kuumemalt, tundus, et suvi on päris käes juba.
Meile meeldis meie matk väga!
4. kl matkasellide nimel: Kai-Riin, Kelly, Merit ja
Marian

kohale kutsutud paadimees, kes neid järvel sõidutas,
paadisõidutarkusi jagas ning üheskoos uudistati ka
üle paadiserva vee sügavuses peituvat.
Pärast õhtusööki tuli meiega kohtuma loodusmees
Mikk Sarv, kes rääkis meile oma Norra mõisas
elanud sugulastest, looduse väest, mängis kahte väga
vahvat pilli ja lõpetas kohtumise ühise tantsuga,
millega tervitasime saabuvat suve. Kõik olid laagriga
rahul ja õnnelikud.
Tore on, et kooliaasta lõpeb ülekoolilise laagriga, mis
sel aastal sai teoks tänu Keskkonna Investeeringute
Keskusele.
Carolin, Merylin, Keit ja Laura 6.ja 8.klassist
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Ekskursioonipäev

29. mail käisid kõik Laekvere kooli õpilased õppeekskursioonil. Käisime Tuhalas, nägime Tuhala
karstialal asuvat nõiakaevu. Rahvapärimuse järgi
hakkab nõiakaev keema, kui Tuhala nõiad kaevus
vihtlevad. Veel oli kaevu juures energia-sammas ja
vahvad kujud.
Järgmine peatus oli Viikingite külas. Seal nägime ja
kuulsime giidilt, kuidas muistsed viikingid elasid.
Giid ise oli ka viikingi moodi riides.Samuti käisime
seal püstkojas, nägime suitsu- ja koobassauna. Samuti
näidati meile hetkel remondis olevat viikingite laeva.
Linnuses nägime vanu sõjariistu ja –riideid, mida
saime hiljem ka ise käega katsuda ja selga proovida.
Veel lubati meil vibulaskmist ja kirve viskasimist
proovida.
Ekskursiooni viimane peatus oli Paunküla veehoidla
ääres asuvas Kiruvere muinaskülas, kus käisime kahe
toreda giidi saatel matkamas.Meiele räägiti, kuidas
vanasti inimesed elasid ja millega tegelesid. Saime
teada ka kuidas suvel muinaslaagrit korraldatakse.
Kaisa, Sirli ja Kristi 2.klassist

„Noorsõdurite“ laagrielu
Juba enne suurt suve saime tunda vahvat laagrielu.
Noorkotkaste selle kevade laager toimus mai lõpul
Vadi külas. Mina, Riho, Renee ja Markus kuulume
Alutaguse malevasse. Koos juhendaja Tiina
ja
Kristjaniga sõitsime reede õhtul laagriplatsile ja
elasime seal pühapäevani. Laager oli väga vahva,
Elasime suurtes telkides, milles olid ka ahjud. Sõime
suurtes kateldes keedetud toitu ja olime nagu
kaitseliitlased. Laagris oli palju rahvast ja väga palju
erinevaid tegevusi, saime püssi lasta, paadiga sõita,
õppisime liiklust ja mitmesuguseid muid tarkusi. Eriti
meeldis mulle päästeameti õppus ja vibu, noole ja
kirve vise. Ega seal kerge ei olnud, aga minule
meeldis laager väga.
Hanno Vahula
Muuga Põhikool

Lapsepõlvepäev
Laekvere koolis helises 9. klassi le viimane koolikell
25. mail.
9. klassi õpilased olid riietatud lapselikult, neil oli
kaasas palju õhupalle ja neile esinesid 1., 7. ja 8.
klasside õpilased laulude ja luuletustega.
Kuna 9. klassi klassijuhataja on kehalise kasvatuse
õpetaja, korraldati ka olümpiateemaline viktoriin ja
viievõistlus Laekvere moodi (tassimisvõistlus,
papptaldriku kettaheide, grilltiku odavise ja kaks
erinevat lõbusat jooksuvõistlust). Võistlusteks
moodustati kaks võistkonda: ühes olid 9. klassi
õpilased ja teises igast klassist üks õpilane. Nii
viktoriini kui viievõistluse võitsid üheksandikud. Oli
lõbus päev.
Kelly, Relika, Elizabeth ja Kai-Riin 4.klassist

Pildil lõpuklass võistlushoos.
Vasakult Gabriel-Helmuth Ilves, Ranel Moor,
Kalmer Õun, viskevalmis Tairo Siniorg, Kristin
Altermann, Anna-Liisa Kartna, Annemai Õun,
Kristiin Kolpakov ja Rutt Bachaus. Klassijuhataja
Iivi Maidla puudub pildilt.
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Kui Simunas oli start antud, alustati
Laekveres lastejooksudega. Tiia
juhendamisel võimeldi koos
emadega ennast lõbusalt lahti.
Kõige pisemad jooksid ühe
staadioniringi, suuremad rohkem.
Põhijooksus oli kohale tulnud selle
ala maakonna paremik, lisaks
sporditippe ka naabermaakondadest. Rõõmu teeb, et
palju noori on leidnud tee spordi
juurde. Neis vanuseklassides oli
palju osavõtjaid.
Pildid ja finišiprotokoll on jooksu
kodulehel:
10. juunil toimus 10. Simuna - http://www.laekvere.ee/sport/
Laekvere rahvajooks. Jooksu on index.php/laekvere-simunavedanud kõik see aeg Simuna ja rahvajooks/2012
Muuga Spordiklubid.
Täname maitsva supi eest Lagle
Jooksusõpru oli starti tulnud 129
söögitare, samuti kõiki teisi jooksu
pluss 11 käijat. See on suurim arv toetajaid:
osalejaid jooksu ajaloos. Kui siia
Aldar Trading OÜ
lisada veel paarkümmend
K&G Saarelt OÜ
lastejooksudes osalejat saame
Kalle Rand
kokku 150.
Laekvere vald
10. SIMUNA - LAEKVERE
RAHVAJOOKS
6.SIMUNA-LAEKVERE
KÄIMISRETK

Paasvere elukvalikteet paranes
1-sel juunil avati Paasveres
pidulikult uus seltsimaja.
Kui kohalik kauplus suleti
selgus,et üksgi haldaja
seda omaks ei tunnista ja
nii jäi hoone munitsipaalomandisse. Külas puudus
aga ühisaun ja polnud ka
ruume kus rahvas saaks
koos
käia
suhtlemas.
Varem oli selleks ikka
kauplus, piimapukk, ühistalgud, j.n.e. Nii sündiski idee
kaupluse ruumidesse ehitada saun, köök, tualett,
koosolekusaal ja arvutinurk. Projekti kirjutas Muuga
Maanaiste Selts Eha ja rahalised vahendid saadi LEADERprogrammist. Hoone ehitati põhjalikult ümber ja
praeguseks
on
valminud hubane ja
rõõmsavärviline maja
kasutamiseks avatud.
Saun töötab igal
laupäeval kella 18.00
kõigile
valla
elanikele ja pilet
maksab vaid 1€ .
Rõõm on tõdeda, et
osa inimesi, kelle

Muuga PM OÜ
Muuga Spordiklubi MTÜ
Palmako AS
Simuna Ivax OÜ
Simuna Spordiklubi MTÜ
Tohvri Talu OÜ
Veskimäe Liivamaardla OÜ
Väike-Maarja RSK MTÜ
Väike-Maarja vald
Vaimar Abel
Loositahtel võitis seekord
maastiku jalgratta Ela Vulla.

juured
on
Paasveres, kuid
olude sunnil on
pagenud
linnadesse
tööle, tulevad
nädalavahetuseks
maale,
et
saunamõnusid
nautidanii Kümnendal rahvajooksul olid
head
sauna
jooksmas ka juubilarid, kes
naljalt ei leia !
Seltsimajas on osalenud kõikides jooksudes. Need
peetud
ka vaprad sportlased on Inna Läll, Tiia
mitmeid koos- Luht, Madis Sillamaa ning Margo
olekuid
ja Klaasmägi. Neile kingiti
üritusi
kuid omanimeline karikas.
praegu puudub
veel internetiühendus. Samuti on PRIAle esitatud
rahataotlus köögi inventari soetamises, aga esimene taotlus
nurjus- kuid loodame järgmisele. Hetkel käivad hoone
ümber haljastustööd. Erilist tänu tahaks avaldada kõigile
annetajatele kes on seltsimaja toetanud nii rahaliselt kui ka
materjaalselt. Kallid vallaelanikud olete oodatud Paasvere
seltsimajja.
Mäidu Maurus
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Laekvere kooli tublimad 1.-8.
klassi õpilased
Selle õppeaasta lõpuks olid meie
kooli tublimad õppurid, kellel
tunnistusel kõik viied Kai -Riin
Kanarbik, Merit Männiste, Laura
Karu ja Merylin Kruusma.
Neljade ja viitega lõpetasid klassi
Martin Lepp, Edmond Aru, Merily
Ramul, Kaisa Maidla, Kert
Alliksoo, Kristi Maas, Karl Martin
Lepa, Sirli Pudel, Sivone Vinkel,
Sten Karu, Rayen Mälton, Mariann
Eigi, Relika Anier, Eleriin Kala,
Kaur Peensalu, Elizabeth Sepp,
Kelli Rihm, Elisabeth Teidla,
Mihkel Mustasaar, Laura Tatkam,
Richard Sepajõe, Martin Nõlvak,
Keit Tammemeri ja Jane SilingSiland.
Maakondlikel ja kihelkondlikel
võistlustel ning konkurssidel
saavutasid auhinnalisi kohti
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mitmed meie kooli õpilased:

Merylin Kruusmaa III koht.

Eesti meistrivõistlustel sumos
saavutasid Richard Sepajõe III
koha ning Margus Lepp V koha.

Simuna kihelkonnakoolide
rahvastepallivõistlusel 6.-9. kl
tütarlaste võistkond - II koht.

Lääne-Viru maakonna algklasside
kergejõustikuvõistlustel
pendelteatejooks Kelli Rihm,
Relika Anier, Marit Pudel, Laura
Leetberg, Kelly Maidla, Tarvo
Ramul, Steve Reest, Gert Kuhi,
Kert Alliksoo ja Erki Markus - III
koht.
Samal võistlusel saavutas Kelli
Rihm kaugushüppes ja palliviskes
III koha.
Lääne-Viru maakonna algklasside
etluskonkursil „Ellen Niiduga
Midrimaal― Edmond Aru oma
vanuserühmas I koht.

Maakonna algklasside teatripäeval
eripreemia särava osatäitmise eest
Kelly Maidlale.
Simuna kihelkonnakoolide
deklamaatorite konkursil Laura
Leetberg – I koht.
Avaldan kiitust kõikidele tublidele
õpilastele ning soovin õpilastele,
lapsevanematele ja kooli töötajatele
ilusat suve!
Arne Labe
direktor

Lääne-Viru maakonnakirjandivõistlusel

LÕPETAJAD 2012
Laekvere Põhikooli lõpetajad on :

Muuga Põhikooli lõpetajad on :

Kristiin Kolpakov (lõputunnistusel 1
neli, ülejäänud hinded viied)
Rutt Bachaus
Anna-Liisa Kartna
Tairo Siniorg
Ranel Moor
Gabriel-Helmuth Ilves
Kristin Altermann
Annemai Õun
Kalmer Õun
Klassijuhataja Iivi Maidla

Kaisa Benga
(hinded tunnistusel neljad -viied)
Mihkel Eigi
Kaido Jakobson
Raivo Ţuravljov
Ragnar Üidik
Klassijuhataja Silva Eigi

Puud annavad käest kätte tuult
ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike, tarkust kogub truult,
see sobib varsti suurte hulka.
On ühed väljalennupakul
ja teised alles lävehakul,
ei iial tühjaks jää see õu,
ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus,
ja läinuid saadab koolivalgus.
Ja põlvest põlve kestab see –
koolirõõm ja koolitee.
/L.Hainsalu/

TUULT TIIBADESSE LÕPETAJAD!

Muuga Põhikooli lõpetajad puud
istutamas ja tutipidu pidamas

Muuga Põhikooli lõpuklass
Laekvere Põhikooli lõpetajad
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REEDEL, 22. juunil
algusega kell 22.00
JAANITULI Laekvere
pargis.

süütame jaanitule

tantsuks mängib
Hillar Laane

lastele batuut
LAUPÄEVAL, 23. juunil
JAANITULI
Paasvere pargis
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22. juunil JAANITULI
Venevere pargis.
20.30 võistlused lastele
21.00 võistlused
täiskasvanutele
22.00 süüdatakse
jaanituli
Šašlõkk, kauplus
Tantsuks mängib ans.
RELIIKVIA

Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele
õppuritele.
16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli
lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal
niisuguses õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse
peretoetustele, siis makstakse suvekuudel saamata
jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamise või 19aastaseks
saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus pere esimesele ja teisele
lapsele 2012. aastal on 19,18 eurot kuus ning pere
kolmandale ja igale järgmisele lapsele 57,54 eurot
kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või
põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on
põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus
lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-

Muuga Põhikool
vajab alates 1. augustist 202 täiskohaga
koristajat.
Täpsem info direktori telefonil 526 4098
Laekvere Rahva Maja
võtab tööle alates 1. septembrist laste-ja
noorte huvijuhi. Eelistame kohalikku inimest,
kes soovib lastega tegeleda, omab vähemalt
keskharidust ja on valmis töötama õhtusel
ajal. Töövestlus lepi kokku juhatajaga
telefonil 504 4582

aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole
tal ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse
lapsetoetuse maksmine alates juulikuust väga paljudele
tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal
õppeasutuses,
kus
õppimine
annab
õiguse
peretoetustele, siis pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist
õpingute jätkamise kohta andmete saamist makstakse
suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele
ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis
peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav
perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps
jätkab õpinguid.

Puhkused juunis-juulis-augustis
KOLLEKTIIVPUHKUS VALLAVALITSUSES 16.07 - 29.07
Aarne Laas- 25.06 - 15.07
Anu Alliksoo- 9.07 - 29.07
16.07 - 31.07
13.08 - 19.08
13.08 - 26.08
Karin Tampere- 18.06 - 29.06
Andrus Läll- 16.07 - 29.07
16.07 - 03.08
Kersti Altpere- 16.07 - 29.07
Irina Kuhlbach- 9.07 - 3.08
13.08 - 26.08
27.08 - 2.09
Helve Soon— 20.06 - 28.06
Eda Stroo25.06 - 22.07
16.07 - 29.07
Hillar Pudel- 9.07 - 15.07
Silvi Sirelpuu- 25.06 - 2.07
6.08 - 19.08
16.07 - 3.08
Rein Talvis- 25.06 - 8.07
Apteek on juhataja puhkuse ajal
25.07 - 31.07
suletud 16.07 - 29.07 ja 13.08. - 27.08.
21.08 - 30.08
Lähimad apteegid asuvad Roelas,
Avinurmes, Väike-Maarjas

Muuga raamatukogu on juhataja puhkuse
ajal (2.07-12.08) avatud igal kolmapäeval 4. 11., 18., 25. juulil ning 1. ja 8. augustil
kell 10.00-17.00

Laekvere
raamatukogu
juhataja puhkusel
11.07 - 30.08
Avatud igal
teisipäeval ja
reedel kella
9.00 - 16.00

Laekvere Rahva
Maja on
2. juulist - 5. augustini
kollektiivpuhkusel
Venevere
raamatukogu
juhataja puhkusel
2.07 - 8.07 ja 3.09 16.09
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Korduvalt küsitakse: miks lapsetoetus mõnikord
väheneb?
16 - 19 aasta vanustele lastele säilib õigus
lapsetoetusele üksnes õppimise korral ja toetust
makstakse õppeaasta kaupa.
Pensioniametid kontrollivad iga uue õppeaasta alguses
õppimistingimuse täitmist Haridusameti õppurite
registri alusel ja toetuse maksmisperiood määratakse
antud õppeaasta lõpuni. Teatavasti kestab õppeaasta
üleminekuklassides (-kursustel) 1. septembrist kuni
järgmise aasta 31.augustini. Kuid kui laps lõpetab
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine kooli lõpetamisele
järgnevast kuust (valdavalt on see juulikuu).
2012. aastal on lapsetoetuse suuruseks iga lapse kohta
19,18 € kuus, kui peres on üks või kaks last. Kui peres
on kolm või enam last, siis kolmanda ja iga järgneva
lapse kohta makstakse lapsetoetust 57,54 € kuus.
NB! lastetoetuse suuruse määramisel ei saa igakord
aluseks olla laste sünnipärane järgnevus – pere
esimene, teine, kolmas jne laps, vaid toetuse suuruse
iga lapse kohta määrab asjaolu, mitu lastetoetusele
õigust omavat last parajasti peres on.

Selgitame järgmise näite varal:
Peres on 3 last, kaks esimest last saavad lastetoetust
19,18 € kuus ja kolmas laps saab 57,54 € kuus.
Pere esimene laps sai 16-aastaseks ja lõpetab
juunikuus põhikooli. See tähendab, et alates juulikuust
on peres kaks lapsetoetusele õigust omavat last ehk
alates juulikuust saavad pere ülejäänud lapsed (nii
teine kui ka kolmas laps) mõlemad lapsetoetust 19,18
€ kuus.
Kui pere vanim (16 .. 19-aastane) laps, kes juunikuus
lõpetab kooli, jätkab õpinguid sama kalendriaasta
sügisel uuel õppeaastal, jätkatakse talle lapsetoetuse
maksmist ja tal on õigus tagasiulatuvale lapsetoetusele
ka juuli- ja augustikuu eest. Sellest tulenevalt on
taastatud olukord, et ka juuli- ja augustikuus oli peres
kolm lapsetoetusele õigust omavat last ning pere
kolmandale lapsele makstakse välja vaheraha 38,36 €
(57,54 – 19,18) juuli- ja augustikuu eest.

Laekveres algas tööharjutus

saadakse algteadmised arvutiõppes.
Praktilise tööna tehakse lihtsamaid
töid, mis ei nõua erioskusi.
Tööharjutuse maht on 402 tundi ja
tööharjutusel osaleb 10 inimest.
Tööharjutusel ajal saavad osalejad
sooja lõunasööki ja makstakse stipendiumit.
Tööharjutus toimub juhendaja juhendamisel, seda viib
läbi Oü Puhastusekspert.
Ivar Alt
koolitusjuht

Tööharjutus on töötutele tööharjutus taastamiseks või
esmase tööharjumuse omandamiseks osutatav tööturu
teenus.
Tööharjutus
eesmärk
on
töötute
ettevalmistamiseks tööle asumiseks, tema sotsiaalse
kaasatuse suurendamine. Tööharjutus on suunatud
töötu kollektiivis töötamise , tööalase vastutuse, tööks
vajaliku kohusetunde ja täpsuse kujundamisele.
Tööharjutus koosneb kahest osast: grupitööst ja l
praktilistest tegevustest. Grupitöö käigus käsitletakse
mitmeid sotsiaalseid ja tööotsingualaseid teemasi,
Veel kord prügist.
Selle artikli kirjutamist ajendas
mind järjekordne pilgeni täis
prügikast vallamaja taga. Kuigi kast
on mõeldud vallamaja ja rahvamaja
jaoks, toovad sinna prügi ka teiste
majapidamiste omanikud.
Mõne koti avamisel selgus selle
sisu. Ühes olid viina, likööri (Vana
Tallinn) ja muude alkohoolsete
jookide tühjad pudelid, mida ei ole
võimalik raha eest ära anda. Kas
tõesti on raske teha paar sammu, et
viia need klaasi ja pakendi
prügikonteinerisse, mis asub A ja O
kaupluse kõrval.
Teises olid jälle nartsissi ja tulbi

pealsed, mida teatavasti vallamaja
kõrval ei kasva. Ka need oleks
võimalik
oma
maa
peal
kompostida. Kolmandas oli aga
muu
majapidamises
tekkinud
olmeprügi – toidupakendid jms. Ka
need oleks võimalik oma prügikasti
panna. Korraldatud jäätmevedu on
toiminud vallas juba 2008 aastast
ning kõik valla elanikud on liitunud
prügiveoga, küsimus selles, et kust
see prügi vallamaja kasti tuuakse?
Kui oma prügikast saab pilgeni täis
ja prügi pole kusagile panna, siis on
võimalus tellida tihedam tühjendus
või vahetada väiksem prügikast
suurema vastu.

Palve Teile kallid vallaelanikud,
ärge pange oma prügi võõrasse
prügikasti. Prügi eest maksmine ei
ole sugugi kallis ning ma arvan, et
selle teenuse eest oleme kõik
võimelised maksma.
Irina Kuhlbach
Laekvere valla maakorraldaja
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ELAN VALLAS, KUS VÕIN ALATI LOOTA
OMA PEREARSTILE
See, et meie riigis valitseb arstide põud, pole enam
kellelegi uudiseks. Kes vähegi meedia päevakohaseid
teateid jälgib, on kursis ka pere- ja eriarstide
nappusega. Mitmed noored arstikutse saanud
spetsialistid siirduvad tööle välisriiki. Miks on see nii?
Selleks on mitmeid põhjuseid ja pole minu pädevus
hakata neid siin lahkama. Lakooniliselt sõnastatuna on
asi hetkel riigi sotsiaalsüsteemis pehmelt väljendades
mäda. Kõrgemalseisvate ametkondade tegemata töö
või ehk siis mugavus. Nimetada võib ju mitmeti.
Ometigi peaks kohapealne arstiabi olema kõikidele
inimestele kättesaadav sõltumata tema elupaigast.
Lugesin mõni aeg tagasi Maalehe artiklit esmatasandi
meditsiiniteenuste kättesaadavusest ja vaatasin
statistikat, kui mitmes vallas pole perearsti. Hilisem
ajalehe number andis ka ülevaate maa-apteekide ja
hambaarstide kohta. Üldpilt on üsna nukker. Õnneks
pole Laekvere vallas sellega probleeme. Meil on
suurte kogemustega perearst, kes siin töötanud
järjepanu kolmkümmend aastat, lisaks abivalmis
medõde ning ka maja samas tiivas vastutulelik ja pika
staažiga hambaarst. Julgen täie vastutustundega väita,
et ka tasemel varustatud apteek, mida teiste maaasulate apteekide kohta öelda ei söanda. Kui hetkel
mõnda ravimit ei ole, siis tellimise peale on see
järgmisel päeval olemas. Operatiivsus on see
kaubamärk.
Olen kauaaegne Sirje Puhasmägi patsient alates tema
tulekust Laekverre. Kahjuks ei ole mu tervis olnud
alati just kõige parem. Oma poolesajandipikkuse eluea
jooksul on tulnud mul viibida paljudes haiglates ja
kokku puutuda erinevate arstidega. Sestap on mul
võrdlusandmestik olemas ja julgen väita, et see millest
kirjutan on adekvaatne. Alljärgnev on minu
kogemuste ja pilgu läbi nähtuna subjektiivne hinnang
oma perearsti tööle.
Olen alati oma perearstilt abi saanud, ka kõige
lootusetumates olukordades. Ta on hea kuulaja,
nõustaja, mõistev ning empaatiavõimega arst, kes
vajaduse korral suunab eriarsti vastuvõtule. See on
tervise huvides väga vajalik, samas ka heatahtemärk,
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─ arsti orienteeritus koostööle patsiendiga, leidmaks
õigeid ja optimaalsemaid lahendusi. Elan vallas, kus
võin alati loota oma perearstile. Kindlasti on inimesi,
kes minuga ei nõustu, ja ega ei peagi. Nii palju kui on
erinevaid inimesi, nii palju on ka erinevaid
hinnanguid. J. Smuuli Polkovniku lese tüüpi
targutajaid, kes arvavad, et arstid ei tea mitte midagi,
on alati olemas.
Igapäevarutiinis me arstidest tihti ei mõtle, eriti terved
inimesed – reeglina alles siis, kui häda juba käes. Ja ei
ole ka mina mingi erand. Kui tavapäraselt uus aasta
algab uute ootuste ja lootustega, siis minul oli
aastavahetus vastupidine.
Sain uue aasta esimesel tööpäeval perearstilt šokeeriva
diagnoosi. Vajalikud eeluuringud olid juba tehtud
Rakveres ja Tallinnas jõulueelsel perioodil. Inimene
loodab ikka kõige paremat. Kahjuks nii ei läinud, sest
inimese tervist mõjutab olulisel määral ka
esivanemate geneetiline foon. Samas tegutses perearst
väga operatiivselt, juba teisel päeval olin tema
vastuvõtul, sealt lahkudes saatekiri Tartu Maarjamõisa
onkoloogile (ja seda kõike jõudis ta eelnevalt
eriarstidega kokku leppida), kõik käis väga kiirelt ja
läbimõeldult. Edasine ravi ja operatsioonid kulgesid
juba Tartu Ülikooli Kliinikumis ja sellejärgne ravi
perearsti vaateväljas.
On hea meel, et Laekvere vallas on tööl suurte
kogemustega perearst ja tema abilisena asjatundlik
medõde. Sama oluline on hambaarst, kes vastuvõtule
soovijaid kunagi kõrvale ei tõrju, vaid leiab
kokkuleppel patsiendiga sobiva aja, hädaolukorras ka
kohe. Apteek samas majas on samuti suurepärane
lahendus.
Soovin kõigile vallaelanikele tervist - viimane tõuseb
päevakorda tavaliselt alles siis, kui häda juba käes.
Samas ei tohi hetkekski unustada, et ärimaailma
reeglid meditsiinis ei kehti – tervist ei saa osta ega
vahetada. See on aare, mida tuleb hoida. Sageli aga
saame paljugi ka ise ennetavalt ära teha.
Aitäh meedikutele! Laekvere tervisekeskusele igas
mõttes edu ja kordaminekuid!
Rein Lille

27-29 aprill toimus Valgamaal Pukas Esmaabi korraldajaid, räägiti miks me seal üldse oleme ja
võistlus. Võistlesid Naiskodukaitse naised ja pakuti head-paremat.
Kodutütarde tütarlapsed. See oli esimene ühine Järgmine hommik sabistas ärevus tugevalt hinges,
koostöö. Võistkond koosnes 4. liikmest. Alutaguse
ringkonnast osalesid Tiina Raudmäe, Andra Leetberg,
Maili Villers ja mina - Jaana Prääm. Ööbimine oli
koolimajas. Puka poole teele asudes ei osanud midagi
karta või oodata, aga ärevus vaikselt kasvas mida
lähemale jõudsime.
Esimene õhtu oli pidulik vastuvõtt, kus tutvustati

kogemus oli uus ja ega ma isiklikult polnud
esmaabiga palju kokku puutunud. Õppetunnid
vaheldusid ülesannetega, sai korrata elustamist ja
teadmisi
külmunu
pakkimisest,
vetelpäästest,
tulekahju likvideerimisest ja sidumisest.
Situatsiooniülesannetest pidime toime tulema ja
abistama näiteks kuulihaavaga noormeest, tulekahjus
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kannatanuid, avariisse sattunud noori, šokis inimesi,
olid mõned lahtised luumurrud ja ühel tütarlapsel oli
labakäsi otsast ära. Uskumatu, et isegi kui tead mis
tegema peab, tekib hetkeks mingi nõutu olek.
Kannatanu abistamine ei ole lihtne, eriti kui sa ei tea
mis temaga täpselt juhtunud on, mis vigastused,
teadvuseta olekus ei anna ohver informatsiooni ka.
Kõige tähtsam oli säilitada rahu ja alustada tegevust
tuginedes välisele hindamisele, kes vajab kõige
kiiremini abi. Tiina surusime me sujuvalt grupijuhiks
ja ootasime temapoolset juhendamist. Oluline oli ka
omavaheline suhtlemine, et kes mida teeb, nõu
andmine, suunamine.
Korralduse kohapealt võib öelda, et nad olid väga
tublit tööd teinud. Kõik toimus plaanipäraselt ja
ajakavast peeti kinni. Situatsioonid olid ülimalt
reaalsed, ohvrid tõetruud. Enne kartsin, et pean

Laekvere Lasteaed “Rüblik” Lasteaia
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näitlema abistajat, aga tegelikult oli tunne, et see kõik
on päriselt juhtunud ja rolli sisseelamine tuli
iseenesest. Võistles kokku 14 gruppi ja meie saime 8.
koha. Olime rahul ja teame mis olid meie tugevad ja
nõrgad küljed. Proovime 2 aasta pärast tublimad olla,
kuigi koht kohaks, osavõtt oli vahva ja mul on siiralt
hea meel, et sain olla üks lülidest. Teatud olukordades
oskan nüüd kindlasti abiks olla, teadmisi on ikka
tunduvalt rohkem. Hea oli see, et räägiti koheselt läbi
mis läks valesti, mille puhul toimisid õigesti. Sain
juurde enesekindlust ja kindlasti kui näed abivajajat,
siis aita. Kui muud ei oska, siis kiirabisse helistamise,
lohutava sõna ja soojalt katmisega saan hakkama.
Turvalist suve !
Jaana Prääm
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Käesoleval aastal lõpetas Laekvere
lasteaia 8 poissi ja 4 tüdrukut.:
Tairo Trankmann, Robert Padrik,
Sander Heinsalu, Markkus
Adonov, Jaarek Pikker, Lauri
Ilves, Kevyn Kubjas, Reinis Aal,
Kristel Tampere, Anette
Klaasmägi, Karmen Kruusma ning
Laura-Liis Ojamets.
Rühma õpetajad olid Ljudmilla
Larionov ja Elvi Vilba ning
õpetaja abi Tiina Mandel.
Laekvere lasteaia direktor Terje
Arro

menubändist Dynamint. Edukaks ürituseks võib
pidada ka meie mälumängusarja. Seitse vooru, kord
Veneveres on sel aastal olnud juba päris mitu kuus igal teisel teisipäeval oli kohal tavaliselt 9-10
suurüritust. 03. märtsil toimus ansamblite Paha Polly kolmeliikmelist võistkonda. Kokku osales 11
ja Sõpruse Puiestee kontsert, mis täitis saali rahvaga.
Meie võime üritust kordaläinuks pidada, kuigi
piletirahadega kulusid tasa ei saanud, ent seda olime
ka väheke arvestanud. Kontserdi nautijaid oli tublisti
üle 150 ning tuldi nii meie maakonnast kui ka
kaugemaltki.
Hea meel oli, et naistepäeva peole saabusid esinema
Jaan Willem Sibul ja Taisi Pettai. Nende kontsert „Ah
ilma naisteta on kurb maailm!‖ oli väga hea ning
eriliseks tegi selle see, et toimus nende esimene ühine
kontsert. Kõik oli suurepärane! Teadmiseks veel nii

Venevere tegemised

võistkonda. Aprillis punkti pannes ning punkte liites
saime teada, et kokkuvõttes tuli esimeseks võistkond
M³ Muugast (Agnes Maasild, Maarika Lausvee, Tanel
Maasild), teiseks Laekvere võistkond Põik 1 (Eve
Kruusmaa, Hans Maidla, Gunnar Vesiloo) ja
kolmandaks
Muuga-Rakvere-Tartu
võistkond
perekond Pärs (Marin Pärs, Piret Pärs, Priit Pärs). Kui
ikka jaksu on, siis sügisel alustame uuesti. Väga hästi
läks ka Venevere üks olulisemaid spordiüritusi –
kaheksandat korda toimunud noorte kiirmaleturniir.
Sel aastal oli osalejaid 61 ja kohale sõideti lisaks
Lääne-Virumaa koolidele ka Tallinnast, Pärnumaalt,
palju, et Jaan Willem Sibul on Vanemuise näitleja- Jõgevamaalt ja Ida-Virumaalt. Nooremate turniiri
laulja ning Taisi Pettai õpib ja õpetab ise muusikat võitis Häädemeeste poiss Arthur Valge, kes eelmisel
ning teda mäletatakse kindlasti ka kunagisest noorte aastal käis ka noorte maailma-meistrivõistlustel.
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Loomulikult läks hästi ka me koristuspäev, kus
heakorratööd seltsimaja ümbruses ja pargis tegi 54
inimest. Lisaks osalesime veel nädal hiljem toimunud
Teeme Ära üritusel, kus ehitasime Venevere
matkarajale 2 purret. Ka sellel päeval osales üle 20
inimese.
26. mail toimus meil piirkonna külade päev, millega
tähistasime ka hariduse andmise 175. aastapäeva meie
kandis. Toimus väike laat, Veneveret tutvustav
jalutuskäik, aktus, esinemised. Esitlesime oma uut
raamatut „Venevere koolielu‖. Tantsuks mängisid
Seelikukütid ning pärast südaööd ansambel Mahe.
Rahvast oli palju, inimesed jäid rahule ning tantsiti
hommikul kella neljani.
See raamat on meil juba neljas, mis Veneveret
tutvustab. Esimese andsime välja 2004. aastal, mille
jaoks Heino Ross oli kogunud ajaloomaterjale.
Eelmisel aastal andsime kaks raamatut välja –
Venevere elu kolhoosiajal (mais, 80 lehekülge) ja
Venevere elu kolhoosiajal II (detsembris, 144
lehekülge). Algselt plaanitud 140 leheküljelisest
mälestuste raamatust kujunes koguni 39 inimese
mälestustest ja kooli ajaloost 192 lehekülge.
Tänu LEADER toetusele saime valmis ka Venevere
telkimisala ja rannavõrkpalliplatsi. Mõlemad on
kenasti omaks võetud ja kasutuses. 16. juunil
katsetame telkimisalal ka kontserti korraldada. Marek
Sadam ja Tõnu Laikre tervitavad seal varaseid
ärkajaid kell 7 ilusate lauludega.
Nagu igal aastal, nii ka sel aastal, on 22. juunil
jaanipidu. Siis kutsub tantsule ansambel Reliikvia.
Suurüritus on meil tulemas 21. juulil. Kolmkümmend
küla üle Eesti (2 igast maakonnast) on sellel päeval
avatud ning tutvustavad oma tegevusi ja näitavad, mis
huvitavat neil toimub. Oleme koos teiste küladega
inimeste jaoks avatud alates kella 12-st päeval.
Toimub laat, kontserdi annavad Avinurme meeskoor,

Meil on rõõm jagada uudist!

Salla naiskoor, ansambel Unenäopüüdjad. Esinevad
Muuga rahvatantsijad ja Venevere näitering. Kell 14
toimub võrkpallimatš Venevere versus RIIK. Meie
mitmekordse Lääne-Virumaa külade meistri vastu on
lubanud astuda ka Marko Pomerants, Indrek Saar,
Rannar Vassiljev ja Hanno Pevkur. Terve päev teeme
Veneveret tutvustavaid ringkäike jalutades kui ka
veoauto GAZ51-ga. Õhtu lõpeb simmaniga, kus
rahvast tantsitab ansambel Sada ja Seened.
Loomulikult on oma tegemisi lastele: batuut,
näomaalingud, joonistamised ja õhtu poole võistlused.
Tegevust on Veneveres palju olnud ja tuleb ka
edaspidi. Kõiki ei jõua üles lugeda, need on sellised
suuremad, kuid vaadake ka meie kodulehte,
www.venevere.eu, seal oleme püüdnud meie tegevusi
kajastada.
Venevere on avatud kõigile headele inimestele ning
kutsub Teid aktiivselt meie tegemistes osalema.
Kohtumiseni!
Eerik Lumiste

tuletades veel kord meelde, et autojuht vastutab
kõikide kaasreisijate elude eest, tema juhitud autosse
istujad usaldavad ju oma kallima vara-oma elu-tema
kätesse. Kui me suudae koos päästa kas või õhegi
inimese elu on see juba võit, kui saadame panna
inimesi mõtlema turvalisuse vajalikkusele, saame ehk
säilitada vägagi paljude perede õnne.
Kersti Muromets

Kreedix inforegistri eestvedamisel on ühinenud
ettevõtted, kes hoolivad ja väärtustavad inimelu ning
turvalist elulaadi. 4. juunist on saadaval üle Eesti
KAINE KAPTENI kleepsud, mis käivad auto
tagumisele aknale ja annavad teada-selle auto roolis
on inimene, kes on turvalisust hindav ja kaine
mõistusega.
Kleepsud koos infovoldikuga on saadaval Statoili KAINE KAPTEN projektijuht
teenindusjaamades, Selverite infolettides ja ARKi
büroodes üle kogu Eestimaa. Kleepsud on tasuta.
Infovoldik sisaldab endas KAINE KAPTENI vannet
ja 10 käsku.
Mis on meie eesmärk-juhtida veel kord inimeste
tähelepanu, kui vajalik on märgata oma kaaslasi,
liikuda, liigelda, tegutseda kainet meelt kasutades ,
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Palju kuldseid lõngu
Su elu kangasse.
Palju südamlikku soojust Su
kodu koldesse...
ÕNNITLEME JUUNIKUUS
60
Maire Rannet
Tiit Höövelsoo
Jaan Leben
70
Rein Talvis
Juhan Kristmann
75
Ülo Siniorg
82
Linda Laur
Valma Kivi
85
Valve Põldmaa
Milje Linkholm
86
Lembit Uibo

!
3. juuni
10. juuni
14. juuni
16. juuni
16. juuni
21. juuni
2. juuni
26. juuni
14. juuni
28. juuni
5. juuni

Paasverest
Alekverest
Paasverest
Laekverest
Paasverest
Laekverest
Moorast
Rahklast
Sireverest
Laekverest
Moorast

ÕNNITLEME JUULIKUUS !
60 Vello Vettik
24. juuli
Salutaguselt
65 Helvi Sarapik
8. juuli
Muugast
70 Ants Lauringson 1. juuli
Kaasiksaarelt
Avo Reimann
6. juuli
Rahklast
Heino Kristmann 22. juuli
Muugast
Jaan Padrik
25. juuli
Moorast
Volli Laidre
26. juuli
Rahklast
75 Aino Liiv
10. juuli
Muugast
82 Aleksandra Sokka 7. juuli
Moorast
87 Ilja Šestakov
26. juuli
Veneverest
88 Gerhard Vene
2. juuli
Muugast
Miralda Paeste
24. juuli
Paasverest
Juta Tars
27. juuli
Rahklast

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Laekvere Vallavalitsus

NB! Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema
sünnipäevaõnnitlus, teatada sellest telefonidel: 322 2370 Karin
või 322 2376 Silvi
ÕNNE EMALE JA ISALE, ÕNNE MAIMUKESELE !

Tony Linroos

sündis 26. mai
ema Mirjam Tamm, isa Vootele Linroos Laekvere alevik

Ave-Ly Viidemann
ema Triin Kuusemets,




sündis 8. juuni
isa Ailar Viidemann Laekvere alevik

MÄLESTAME!
Aarne Vaher 02.12.1951 - 21.05.2012 Paasverest
Heldor Rajamets 01.03.1934 - 02.06.2012
Paasverest
Helga Vrigita Tuulik 26.05.1927 - 10.06.2012
Moorast
KAINE KAPTENi vanne

Mina ................................... tõotan, et täidan järgmise vandelise kohustuse, nii palju kui jätkub mul selget meelt ja
otsustusvõimet.
Luban anda eeskuju ja olla ohutu kõikidele kaaslastele, kasutada oma mõtlemisvõimet ja hoida nii palju kui vähegi on
minu võimuses ka teisi kahju tekitavatest tegevustest eemale!
Luban pidada kinni KAINE KAPTENi kümnest käsust igal päeval ja ööl!
Kui ma seda vannet pean ja ei riku, siis olgu mulle lubatud minu elust ja minu kaaslastest rõõmu tunda, jäädes igaveseks
ajaks kõikide inimeste juures lugupidamisse.
KAINE KAPTENi 10 käsku
1. Sinule on loodus kinkinud mõtlemisvõime, mida Sina pead kasutama enne iga oma tegu!
2. Sina pead alati meeles pidama, et alkoholi ostmisega ei kaasne selle kohene joomisekohustus!
3. Sina pead meeles pidama, et joomisega ei teki juhtimisoskuse kasv!
4. Sina oled saanud endale juhiload, et juhtida autot, mitte kosmoselaeva!
5. Sina ei tohi oma auto elu enne aegselt kustutada, Sinu auto ei ole tanki prototüüp!
6. Alkohol on Sinu sõber ja sõpru ei kuritarvitata!
7. Alkohol ei ole Sinu vaenlane, keda Sa pead pidevalt hävitama!
8. Sina pead meeles pidama, et juues ei teki Sulle ujumisoskust!
9. Sina ei ole kala ja sellepärast ei oota Sind külla ka Neptuun!
10. Sina pead aitama oma sõpradel sinu elust rõõmu tunda nii nagu Sina tunned nende elust!
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Soovin rentida heina- ja
põllumaad Lääne-Virumaal,
asjaga KIIRE!
Kontakt: Argo
Mobiil: 5666 3816
Fax: 32 2005
E-mail: argo@partneras.com
info@partneras.com

KÜTTEKOLLETE
HOOLDUS
Kutsetunnistust omav
korstnapühkija teostab
kollete hooldust ja remonti.
Info telefonil 5695 5596
Peep Olvi
Müüa puidust kahe inimese
voodi. Täpsem info telefonil
325 3660 või 5837 7974

Müüa plastikust kuivkäimla
komplekt ämbriga. Kaasa kott
turvast. Hind 55 eurot. Info
telefonidel 325 3660 ja 5837
7974 Liivi-Maive

Vajatakse hooldajat
rahulikule vanainimesele
Moora külla. Info telefonil
558 7042 Tiina

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!
Pangabuss peatub III ja IV kvartalis
Laekvere vallavalitsuse juures kell 11.30 - 13.00
11. september
9. oktoober
6. november
11. detsember
Swedbank

Laekvere Päevakeskuses pakutavad teenused:

Küttepuud Simunast.
Mõõdud 30,40,50 cm.
Okas-, sega-ja lehtpuu, märg või
kuiv.
Hinnad alates 29€/rm.
Info tel 515 7741
Müüa lõhutud küttepuid. Info
telefonil 5554 6093 Kalmer
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus. Info 5557 5294
Urve

Helista ja lepi aeg kokku!
Juuksur Caroly tel 556 22 496
Küünetehnik Signe tel 559 22 258
Massöör Erika tel 533 11 473
Massöör Toomas tel 528 7768
UUS! Igal teisipäeval kella 10-st 18-ni pakub juuksuri teenuseid ANGELA.
Lisateenusena kulmude ja ripsmete värvimine, maniküür. Info tel 551 9619
UUDEKÜLA LAAT
pühapäeval, 12. augustil 2012 kella 10-14

Uudeküla külaplatsil, Tamsalu vallas
Uudeküla laadal võib müüa vaid oma tehtud või oma kasvatatud
kaupa ning oma pere mittevajalikke asju! Tule ise ja kutsu
Müüa remonti vajav korter 3500 eurot.
sõbrad-tuttavad kaasa!
Info telefonil 5356 1869
Korraldame Uudekülas laata seitsmendat korda, müüjaid
on tavaliselt 50-60 nii Pandivere piirkonnast kui ka kaugematest
Eesti paikadest.
Potilillede müük Simuna
Külastajatele sissepääs tasuta.
kalmistul 9. juuni - 22. juuni
Müüjatele paindlik kohamaks, vastavalt päeva käibele.
kell 9.00 - 18.00.
Info ja registreerimine tel 5119039 (Katrin)
Täpsem info kalmistumeister Helvi
Vahter telefon 524 7944

23. juunil surnuaiapühale
Simuna surnuaeda sõidab
buss järgmiselt:
9.20 Kaasiksaare
9.25 Venevere
9.30 Paasvere
9.35 Muuga
9.45 Rahkla
9.50 Laekvere
9.55 Moora
10.00 Padu
10.05 Sirevere
Tagasisõidu aeg
Simuna surnuaia juurest pärast
jumalateenistuse lõppu.

Unustatud mõisad 2012
27 mõisat, milles asuvad koolid, on
külalistele sel aastal kuuel päeval avatud.
Vaata kõiki osalevaid mõisaid siit:

http://www.unustatudmoisad.ee/
Külastuspäevad:
16. juuni, 30. juuni, 1. juuli, 19. juuli, 4.
august, 5. august
Mõisad avatud 10.00 - 18.40

Head endised ja praegused Rohu küla
elanikud!
Kohtume Rohu küla kokkutulekul 22.
juulil 2012 Rohu pargis.
Lisainfo degrid.pudel@mail.ee või tel
58041413.

Laekvere Valla Sõnumid internetis www.laekvere.ee - vallaleht/kuuluta all
Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Agur Trükikojas, Pikk tn 16, Rakvere, Tel: 322 3999, www.agurtrykk.ee, Tiraaz 700 tk, Tasuta

