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„Laekvere aleviku uuselanik toidu otsingul vallamaja ees“

Hea valla elanik!
Vaata Maailma Ole Kaasas projekti raames saab 11. septembril
2009 aastal Laekvere Vallavalitsuse parklas toimuma E-bussi
koolitustuuri e-teenuste koolitus.
Koolituse tulemusena saavad osalejad teadmised ning
praktilise kogemuse e-teenuste, ID-kaardi, Mobiil-ID ning
digitaalallkirja kasutamiseks, ehk kuidas oma igapäevaelu
lihtsustada erinevaid e-teenuseid kasutades. Samuti on Ekoolitusbussist võimalik saada tasuta uued ID-kaardi PIN-koodid
neil, kel need puudu (kadunud).
E-koolitusbussis on 10 internetiühenduses arvutitöökohta
praktilise õppe läbimiseks. Koolituse pikkus on 1,5 tundi
ning meie vallas toimub 11.septembril 4 koolitust.

Koolituste algusajad on 10.00; 12.00; 14.00; 16.00.
Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt
ning osalejatele TASUTA!
Kuna kohtade arv on piiratud, palume koolitusest huvitatutel
KINDLASTI eelregistreeruda. Selleks palun saatke mulle tagasi
e-kiri järgmise infoga:
-koolitusel osaleja nimi
-e-posti aadress
-sobiva koolituse algusaeg
-isikukood
-kontakttelefon
Aarne Laas
vallavanem/ Laekvere valla E-bussi koolituste koordinaator
Info ID-kaardi ja e- koolituste kohta : www.olekaasas.ee

KOOLIDE
AVAAKTUSED
Muugas
1. septembril kell 8:30
Laekveres
1. septembril kell 9:00

On augustikuu viimane
nädal. Kiirelt on suvi mööda
läinud. On olnud päikest ja
vihma, tormi ja tuulevaikust.
On olnud rõõmu- ja
murepäevi, töötust ja
tööpäevi. Nagu ütleb
kuulus
Kaika
Laine.
„Inimene sünnib eluraamatuga“. Seepärast on
see suvi olnud igaühele
isemoodi.
Kindel on aga see, et
lapsed lähevad mõne
päeva pärast jälle kooli. Ja
seda ei tee olematuks
miski. Olgu siis vanematel
töökoht või mitte, olgu neil
raha või mitte, uued riided
ja koolitarbed tuleb lastele
muretseda
niikuinii.
Õnneks annab Laekvere
vald endiselt esimesse
klassi astujate vanematele
„ranitsatoetuseks“ 500
krooni. Abiks seegi.
Kuu viimane pühapäev
toob Laekvere parki öökino.
Minge kõik, kel vähegi
võimalus seda vaatama.
Filmid on tasuta ja uudse
stereoskoopilise kinofilmi
vaatamise võimalus ei ole
ju igapäevane. Niiet, kõik
soojalt riidesse ja parki
kinosse!
Veel tahan öelda, armsad
vallaelanikud, et kohe läheb
lahti uute volikogu liikmete
valimiskampaania.
Pöörake hoolega tähelepanu nende lubadustele ja
eelmiste aastate tegemistele. Sest kõik pole
kuld, mis hiilgab ja kõik pole
s..., mis haiseb!
Jääge terveks!
Tiiu Nitsar

VALL
AVALITSUSES
ALLA
9. juuli istungil:
1.Määrati toetus ravimite ja
abivahendite kompenseerimiseks kolmele valla elanikule.
Ühekordset toetust sai 2 valla
elanikku.
2.Määrati ühele vanemale
hooldajatoetus puudega lapse
hooldamise eest.
3.Anti nõusolek vanemliku
hoolitsuseta
kahe
lapse
ajutiseks hooldamiseks perekonnas ajavahemikus 03. juulist
10. juulini 2009.
4.Nõustuti Rohu külas
asuvate 3,97 ha suuruse Rapsi
ja 42 022m2 suuruse Rüpsi
ning Rahklas asuvate 21 315
m2 suuruse Hanemaltsa, 3,55
ha suuruse Nisupea ja 6,68 ha
suuruse Odrapea vaba põllumaa kasutusvaldusesse andmisega Osaühingule Rahkla
Farm.
5.Nõustuti Rahkla külas
asuva 4 536 m2 suuruse
Palderjani katastriüksuse erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile piirneva Jalaka
kinnistu omanikule OÜ Rahkla
Farm.
6.Anti korraldus muuta ühe
Paasvere külas asuva katastriüksuse lähiaadress Mätta
nimeliseks katastriüksuseks.
7.Nõustuti Veneveres asuva
2,18 ha suuruse Pajuvõsa
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega hoonete
omanikule Aldur Raudmäele.
Nõustuti Rahkla külas asuva 3
614 m2 suuruse Varese
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega hoonete
omanikule Elvi Metsandile.
8.Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ja nõustuti
Rohu külas 3 592 m2 suuruse
Küüni ja 797 m² suuruse
Pargilauda katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule OÜ-le
Rahkla Farm.
9.Väljastati Kaire Veskiltile
projekteerimistingimused
elamu ja abihoone laiendamiseks Segasumma maaüksusel Rajakülas.
10.Alates 15. juulist anti üürile
määramata ajaks 3-toaline
korter asukohaga Allee 9-12
Muuga külas üldpinnaga 53,3
m 2.
11.Kooskõlastati Laekvere
aleviku
veevarustusja
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kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise projekti
keskkonnamõjude eelhinnangu
aruanne.
12.Otsustati muutmiseks
saata volikogule Laekvere valla
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamise kava
13.Otsustati esitada volikogule eelnõu „Vinni valla
üldplaneeringu kooskõlastamine”.
14.Informatsioonina räägiti
Muuga Põhikooli katlamaja
ümberehitamisest. Kõneldi IdaEesti Päästekeskuse ettekirjutustest Muuga Põhikoolile,
Laekvere lasteaiale, raamatukogule, perearstikeskusele ja
apteegile. Arutati Vabadussõja
Mälestiste Hoidmise Seltsi
Mustametsa Muinsuskaitse
Klubi taotlust toetada XXX
Vabadusristi Päeva ürituse
korraldamist. Vallavalitsuse
liikmete ühine arvamus oli mitte
toetada.
3. augusti istungil:
1.Juuli kuu eest määrati
toimetulekutoetus 11-le valla
elanikule
2.Anti kasutada sotsiaalpinnast Vassivere põik 4 - 13 üks
tuba viieks aastaks Sigrid
Tarkiainenile.
3.Väljastati ehitusload Kaire
Veskiltile elumaja juurdeehituseks ja lambalauda
ehituseks Rajakülas Segasumma maaüksusel ning AS
Keila Geoloogiale puurkaevu
rajamiseks Leetbergi maaüksusele Moora külas.
4.Võõrandati otsustuskorras
valla ülesannete täitmiseks
mittevajalik Laekvere vallale
kuuluv 1-toaline ahiküttega
korter koos kuuriboksiga
Venevere külas OÜ Venevere
Farmile.
5.Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loeti 2 isikut, kuna
nad ei ela ajutiselt jäätmeveo
piirkonnas.
6.Kõneldi Margus Voika
taotlusest toetada Vabadussõja
Mälestiste Hoidmise Seltsi
rahaliselt uue arvuti soetamiseks.
Räägiti
Muuga
Põhikooli katlamaja ümberehitamisest ja PRIAle esitatud
taotlustest..

17. augusti istungil:
1.Otsustati esitada Laekvere
valla 2009. aasta II lisaeelarve
volikogule.
2.Otsustati esitada Laekvere
valla 2010. aasta eelarve
koostamise ajakava volikogule.
3.Tunnistati nurjunuks 2009.
aasta Laekvere valla heakorrakonkurss osalejate puudumise tõttu.
4.Anti kirjalik nõusolek Kalmer
Kaasikule väikehoone (garaazi)
püstitamiseks Liivaku katastriüksusel Alekvere külas.
5.Muudeti Laekvere vallas
asuvate katastriüksuste kohaaadresse ja lähiaadresse.
6.Muudeti Laekvere vallas
asuvate katastriüksuste kohaaadresse.
7.Muudeti Laekvere vallas
asuvate katastriüksuste lähiaadresse.
8.Väljastati järgmised kasutusload:
*Raul Mägi ehitisele puurkaev asukohaga Kivipiiri katastriüksus Rahkla külas.
*Helve Kivi ehitisele puurkaev
asukohaga Erete katastriüksus
Rahkla külas
*Liina Lausvee ehitisele
puurkaev asukohaga Tepu
katastriüksus Muuga külas
*Osaühingu Jaotusvõrk ehitisele EMT antennimasti uus
liitumine madalpingel asukohaga Venevere külas.
*Elsa Liiv ehitisele puurkaev
asukohaga Koogimäe katastriüksus Rajakülas.

9.Väljastati ehitusluba MTÜle
Laekvere Jahimeeste Ühing
Lasketiiru olme- ja õppehoone
rekonstrueerimiseks
asukohaga Lasketiiru maaüksus
Arukse külas.
10.Otsustati esitada Laekvere
Vallavolikogu 29.04.2008 otsus
nr 108 „Laekvere valla kohalike
maanteede
ja
tänavate
nimekirja II kinnitamine” volikogule muutmiseks.
11.Otsustati esitada Laekvere
Vallavolikogu 28.04.2009 otsus
nr 140 „Erateede avalikuks
kasutamiseks ja teehoiu
korraldamise eest vastutava
isiku määramine” volikogule
muutmiseks.
12.Otsustati esitada eelnõu
„Katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine“ volikogule.
13.Anti korraldus teha
vallavalitsuse reservfondist 10
000 kroonine eraldis Laekvere
Rahva
Majale.
(Projekti
“Rännuämblikute suvepäevad”
läbiviimise kulud, mille raames
Laekvere Rahva Majas tegutsev
laste- ja noortetuba korraldab
Laekvere valla laste kahele
vanuserühmale kaks eraldi
suvelaagrit).
14.Määrati Laekvere valla
valimiskomisjoni asukohaks
Laekvere vallamaja, asukohaga
Salutaguse tee 2, Laekvere
alevikus..
15.Informeeriti valitsuse
liikemeid Laekvere Lasteaia
remondist ja KOIT kavast.

VOLIK
OGUS
VOLIKOGUS
27. juulil istungil Arukse külas Veskimäe lasketiirus
1.Muudeti Laekvere Vallavolikogu 28.06.2007 määruset nr 32
“Laekvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
kinnitamine”
2.Kooskõlastati Vinni valla üldplaneeringu projekt.
3.Nõustuti Laekvere valla osalemisega projektis “Laekvere
aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti
rekonstrueerimine.“ Projekti eeldatav esialgne kogumaksumus
on 27 000 000 krooni, millest taotletav summa on 18 900 000
krooni ja valla rahaliste kohustuste suurus 8 100 000 krooni.
Projekt esitatakse SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme
„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ II taotlusvoor raames.
4.Vallavanem Aarne Laas andis ülevaate 01.07.2009 toimunud
VIROLi erakorralisel koosolekul räägitud teemadest: SA LääneViru Arenduskeskusel uus juht – Silja Lehtpuu;
KOV ja Lääne-Viru Arenduskeskuse koostöö; Sihtfinantseerimise lepingu allakirjutamine Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu ja SA Lääne-Viru Arenduskeskuse vahel.
Laas andis ka ülevaate Laekvere aleviku veevarustus-ja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise
projekti
keskkonnamõjude eelhinnangu aruandest ning selle
Laekvere Valla Sõnumid
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kooskõlastamisest.
Samuti andis Laas ülevaate Muuga Põhikooli katlamaja
olukorrast ning sellega seonduvatest probleemidest. Vallavanem
tutvustas ettevõtteid, kes tegid pakkumised Muuga Põhikooli
katlamaja ümber ehitamiseks, haldamiseks.
Vallavanemale tehti ülesandeks alustada läbirääkimisi OÜ SW
Energiaga lepingu sõlmimiseks. Antud küsimus võetakse
päevakorda vallavolikogu augustikuu istungil.
Tõnu Krooben informeeris vallavolikogu liikmeid Laekvere
Jahimeeste Ühingu planeeritavatest investeeringutest Veskimäe
Lasketiirus. Plaanis on renoveerida Lasketiiru õppe-ja olmehoone
ning ehitada ulukite esmase käitlemise ja töötlemise hoone.
Omaosalusekatteks soovitakse vallalt toetust orienteeruvalt 100
000 krooni. Antud küsimus võetakse päevakorda vallavolikogu
septembrikuu istungil.
25. augusti istungil:
1.Võeti vastu Laekvere valla 2009. aasta II lisaeelarve koos
muudatustega
2.Kinnitati Laekvere valla 2010. aasta eelarve koostamise
ajakava.
3.Muudeti Laekvere Vallavolikogu 19. detsembri 2006 määrust
nr 23 „Laekvere Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse alused”
4.Anti luba riigihanke väljakuulutamiseks Laekvere Lasteaia
Päevakeskuse renoveerimiseks ja sisustustööde teostamiseks.
5.Muudeti Laekvere Vallavolikogu 29.04.2008 otsust nr 108
„Laekvere valla kohalike maanteede ja tänavate nimekirja II
kinnitamine”
6.Muudeti Laekvere Vallavolikogu 28.04.2009 otsust nr 140
„Erateede avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamise eest
vastutava isiku määramine”
7.Muudeti Kesk tn 5a kinnistu katastriüksuse sihtotstarvet.
Ärimaa muudeti elamumaaks.
8.Informatsioon

KOHALIKU OMAVALITSUSE
VOLIKOGU VALIMISED
18. OKTOOBRIL 2009
*Kandidaatide registreerimiseks esitamine kestab 8.
septembrini kuni kella 18.00;
*Kandidaat võib loobuda kandideerimast kirjaliku
avalduse alusel, mille ta võib esitada kolme päeva jooksul
pärast registreerimist;
*Valimisliitu saab esitada valimiskomisjonile
registreerimiseks alates 19. augustist kuni 03. septembrini;
*Kandideerimisdokumentide blanketid on saadaval
veebilehel: http://www.vvk.ee/kov09
*Valimiskomisjoni tööaeg enne valimispäeva, so
18.10.2009 on järgmine:
1.ajavahemikus 19.08. - 03.09.2009 igal tööpäeval
kella 15.00 – 16.00;
2.ajavahemikus 08.09 - 10.09.2009 kella 15.00 – 18.00;
3.valimiskomisjon asub aadressil Salutaguse tee 2
Laekvere alevik.
LISAINFOT saab veebilehelt Vabariigi Valimiskomisjon
http://www.vvk.ee ja Laekvere valla kodulehelt
http://www.laekvere.ee
Valimised – KOV valimised alt

Koolialguse kirbuturg
Suvevaheaeg hakkab läbi saama ja sügis koputab juba uksele.
Kodudes keedetakse moosi ja aurutatakse mahla ning tehakse
suurkoristust. Tihtipeale selgub koristuse käigus, et on palju asju,
mida ise ei kasuta aga ära vista ka ei raatsi. Seepärast
otsustasimegi uue kooliaasta alguse puhul korraldada Laekvere
Rahva Maja noortetoa ettevõtmisel koolialguse kirbuturu.
Kirbuturg saab toimuma 1. septembril kell 14 – 17. Kutsume
üles kõiki noori müüma, ostma ja vahetama. Kellel on kodus
seisma jäänud, kuid korralike kooliasju, riideid või muidu vahvaid
nipsasju, on teretulnud nendega kauplema. Kellegi kasutu asi
võib olla teisele inimesele aare. Kui kasutuid asju ei leidu, võib
näiteks kodus müügiks midagi maitsvat küpsetada. Kauba
müügihind võiks ulatuda 1 - 20 kroonini. Noored, kes soovivad
midagi müüa, peaksid hiljemalt 31. augustiks sellest teada andma
noorte huvijuhile ning tooma asjad ka müügikohta, et saaksime
nende kõlblikuse üle vaadata ja üheskoos hinna määrata ning
hinnasildid valmistada. Ostma on teretulnud kõik inimesed, nii
suured kui väikesed, nii lähedalt kui kaugemalt. Meelelahutuseks
pakume kõigile tasuta multifilmide vaatamist suurel ekraanil.
Müüjatele pakume kahte võimalust: kas saavad pisukese
taskuraha endale või annetavad selle noortetoa ühisesse
kassasse, et selle eest midagi toredat korraldada.
Nii saame meiegi teada, kas noortel on omakasu eesmärk või
ollakse valmis ka heategevuslikus korras midagi korda saatma.
Veedame siis ühe toreda sügise-eelse pärastlõuna ostu-müügi
seltskonnas!
Marit Roosvalt
Laekvere Rahva Maja noortejuhi kt
Laekvere Valla Sõnumid
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Uudiseid massaazhi ja loodusteraapiate vallast ehk kuidas
pealt võib Euroopa suisa Eestilt oleks ääretult oluline panus
toime tulla maal
mõõtu võtta - Eesti on välja meie esivanemate traditJuba pikemat aega on
kestnud tormijooks linna kui
ihaldatud
töövõimaluste
paradiisi ja elukeskkonda, mis
pakub suuri võimalusi vabaaja
veetmiseks. Kuidas sina kallis
vallaelanik
oled
sellest
tormijooksust kõrvale jäänud?
Tõenäoliselt on sul jätkunud
seda esivanemate talupojatarkust ja jooksmine paksema
rahakoti poole ei kuulu sinu
esmavajaduste hulka.
Samas aga linnainimesed
kurdavad, et pole enam aega ja
jõudu vaba aega veeta ja mida
aeg edasi, seda rohkem
hakatakse igatsema rahulikuma elukeskkonna järele.
Paljud maainimesed, kes on
läinud linna, tulevad jälle tagasi
ning
üksikud
põlislinnainimesed teevad ka kannapöördeid, et looduses elamise
võlusid katsetada.
Elu maal ei ole just lihtne,
eelkõige töökohtade mõttes.
Maal pead olema üsna ettevõtlik,
et ennast või oma peret elatada.
Loodusravi ja massaaþid annavad just siin maainimesele
suure eelise. Tegelikult ei pea
olema tingimata pikaajaliste
kogemustega massöör, et maal
lisa teenida. Linnas on rõhk
eelkõige ilu ja lõõgastavatel
terviseprotseduuridel, maal
seevastu vajatakse tugevatoimelisemaid terviseprotseduure. Maakeskkond annab

võimaluse teha seda, mida
linnas on väga raske teostada
või pole sealsetes oludes
kontekstis.
Turistide aga ka meie oma
rahva poolt on suur nõudlus
loodusteraapiate, eriti saunaga
seotud protseduuride järele.
Nende omandamine ei nõua
alati mingeid erilisi andeid või
suurt massaaþilist-käelist osavust, piisab tõsisest tahtmisest
ja korralikest teadmistest,
kuidas ja miks midagi teha. Siia
alla kuuluvad alates heinapebrevannidest ja taimekompressidest kuni ravivihtlemiste, kehakoorimiste, meemassaazi, kuppude kasutamise, kaaniravi, mesilasteraapia ja soonetasumiseni
välja. Need ja paljud teised
tegevused on just see, mis
annavad maainimesele eelise,
just seda tullakse üha enam
koos aktiivse puhkusega maale
otsima. Välismaalane tahab
eelkõige proovida just selle maa
rahvameditsiini. Eesti Pärimusmeditsiin on see, mida Eestisse
tulles tahetakse kogeda ja
uskuge mind – see on asi mida
me ei pea häbenema. Midagi on
meil loomulikult emapiimaga
kaasa antud aga nagu iga
teinegi oskus tahab ka see
korralikku õppimist.
Kui maaelule ei ole riik
piisavalt tähelepanu pööranud,
siis õnneks loodusravi koha-

andnud esimesed kutsetunnistused loodusteraapiatest
nagu
aroomteraapia,
refleksoloogia, homöopaatia.
Sellel kevadel said endale
esmakordselt elukutse Tai Nuad
Bo-Rarn loodusterapeudid.
Sügisest on võimalus õppida ka
elukutsena
Hiina
Trad.
Meditsiini. Eraldi tahaks rääkida
esimesest võimalusest õppida
Eesti Pärimusmeditsiini, mille
üle tuhandetunnilise õppekava
järgi saab alustada õpinguid
juba sellel sügisel. Just sellele
alale julgen prognoosida väga
head läbilöögivõimet teiste
loodusteraapiate ja massaaþide seas. Kuna haritud ja
sellel alal mitmekülgsete
teadmistega spetsialiste siiani
Eestis pole (v.a. meie kuulsad
ravitsejad nagu Kaika Laine,
Vigala Sass, Aili Paju jt., kellel
on looduse poolt kaasa antud
võimed ja/või kes iseseisvalt on
palju juurde õppinud) on
esimestel õppijatel alati eelis nii
meie maal kui mujal selles
vallas tööd saada. Kuigi
eelkõige sooviksin, et kasvaks
uus põlvkond andekaid ja
mitmekülgselt haritud Eesti
loodusterapeute, ei pea kõik
soovijad tingimata seda kui
elukutset omandama. Võimalus
on töökõrvalt lisateenust
pakkuda, milleks piisab juba
mõnest kursusest ja need pole
sugugi kallid. Selline tegevus

sioonide taaselustamisele ja
väljasuremisohus maaelu ja
eluviiside elavdamiseks.
Täpsemat infot nende ainete
ja õppimisvõimaluste kohta
saab lugeda
www.lahemaatervisekool.ee
Samas on mul veel üleskutse
ja abipalve just eakamatele
inimestele. Kui te teate (või on
infot inimestest, või vanadest
kirjutistest, raamatutest) meie
vanadest raviviisidest, siis palun
andke sellest teada. Eriti
tänulikud oleme just eelkõige
tervendava käelise tegevuse
osas. Igal aastal lahkub ju meie
seast sadu vanu memmesid –
taatisid, kes selle väärtusliku
info igaveseks endaga kaasa
viivad. Kutsun teid üles austama
ja säilitama seda kallist vara
ning jagama
tulevaste
põlvedega.
Infot võib saata:
alar@lahemaatervisekool.ee
Tel: 56693749 (Anneli)
Alar Krautman
Eesti Pärimusmeditsiini
Ühingu eestkõneleja
Loodusteraapiate Nõukoja
eestseisusest
Lahemaa Tervisekooli
juhataja

Tublile mehele Evaldile
Paar nädalat tagasi ehk siis 16. augustil toimus selline
üritus nagu moto-ORIENT-eerumine,mis sai alguse
Lohusuu vallast Kalmakülast. Üritus oli selline, kus on
maha märgitud punktid ja võistlejatel tuleb kaardi abil need
üles leida ja ka jäädvustada fotoga.
Teekond väisas ka Laekvere valla maid, kus üks kohalik
abivalmis mees meile kohe punkti kätte näitas. (Koht oli
vist Paasverest Peressaare peale sõita...)
Taluperemehele tervist ja jõudu soovides
Indrek Reisenbuk
Pildil vasakult: Mart Meeru, Alar Kulp, Indrek Reisenbuk
ja kohalik abimees Evald Kalaus
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Heakorrakonkurss vs
heakorraringsõit
Vahelduva eduga on Laekvere vallas viidud läbi
heakorrakonkurssi. 2007. a moodustati ajutine komisjon
hindamaks valla üldist ilmet. Sõideti läbi külad ja anti hinnang
heakorrale. 2008. aastal toimus aga tõeline heakorrakonkurss,
kus osalejaid oli väga palju. Kaunimast kaunima välja valimine
osutuks tõeliseks pähkliks, sest kõik esitatud majapidamised/
ettevõtted oli omanäolised ja kenad.
Sellel aastal tunnistas Laekvere Vallavalitsus heakorrakonkursi
osalejate puudumise tõttu nurjunuks. Sellest tulenevalt võttis
heakorrakomisjon ette 2007 aastale sarnase sõidu, kus hinnati
valla külade heakorda. Komisjoni hinnang valla heakorrale on
järgmine. Laekvere aleviku üldmulje on hea. Kortermajade
ümbrused on niidetud ja üldkasutatavad haljasalad kenasti
hooldatud. Väga palju ilusaid kodusid on reas Pargi tänaval.
Järgmise aasta konkursiks Laekverest igatahes kanditaate jagub.
Venevere, Kaasiksaare ja Muuga külade korda ja puhtust võib
hinnata hea ja väga hea hindega. Kindlasti aitab neis külades
kaasa aktiivne seltsielu aga ka inimeste enda suhtumine ja tahe
end võsast välja naabritega kokku niita. Heaks võib lugeda ka
Alekvere ja Rajaküla üldpilti. Salutaguse, Paasvere, Arukse, Rahkla,
Sirevere, Rohu, Padu ja Kellavere üldpildiga võib rahule jääda,
kuid alati võiks ju parem olla. Nii et - jõudu ja jaksu! Sootaguse ja
Ilistvere on pikad ja tühjad külad. Samas on näha, et neis küladeski
elanikud ikka toimetavad ja heakorrastavad oma elamise ümbrusi.
Heakorrale võiks rohkem mõelda Vassivere ja Rohu elanikud.
Muidugi ei tähenda see, et neis külades ilusaid majapidamisi ei
ole. Rohu külas on tekkimas palju omanäolisi majapidamisi.
Võrreldes eelnevate aastatega on heakord vallas paremaks
läinud. Niidetud pinnad on muutunud avaramaks ning paljudes
majapidamistes käib ehitustegevus, kus kindlasti on huvitavaid ja
ilusaid majapidamisi lisandumas. Paranenud on sel aastal ka
tootmishoonete ümbruste väljanägemine (OÜ Artiston, AS Boxer
Puidu Export, OÜ Laekvere PM , OÜ Rahkla Farm, Muuga PM OÜ).
Tagasilööke on vaid teeäärte niitmises, kusjuures võib osalt kivi
Vallavalitsuse kapsaaeda visata, sest kõikjale lihtsalt ei jõua.
Teisest küljest on iga kinnistu omanik kohustatud niitma
regulaarselt muru ja rohumaid umbrohutõrje eesmärgil rohukasvu
perioodil kinnistul ja puhastusalal (Laekvere Vallavolikogu
27.06.2006 a määrus nr 16 „Heakorra- ja kaevetööde eeskiri” § 6
p 2). Puhastusala on eelpoolnimetatud eeskirja mõistes kinnistuga
piirnev maa-ala, mis ulatub kinnistu piirist või ehitisest külgneva
teekatte piirini. Nii, et teeäärte niitmine on maaomanike mure ja
kohustus.
On hea näha ja teada, et paljud hakkajad inimesed niidavad ka
naabri- ja riigimaid, et ise võsast välja paista ning endal elamine
kenam oleks. Kiitus tubli pealehakkamise ja töö eest!
Siinkohal võtame julguse ja mainime ära ka mõned
silmapaistvamad majapidamised: perekond Kristmannide
majapidamine Vassiveres, perekond Vellemaad Veneveres,
perekond Tarto Aruksel, perekond Kuhlbach Muugas, terve Pargi
tänav Laekveres, perekond Kanna Mooras ja palju teisigi.
Eriline kiitus ainukesele heakorrakonkursil osaleja perele Vassilina Lukats ja Aarne Vaherile Paasverest!
Lõpetuseks tahaks inimesi üles kutsuda järgmisel aastal olema
aktiivsemad nii enda kui naabri/tuttava ilusat koduaeda konkursile
esitamast. Näiteks eelmise aasta valla konkursi võitjaid Laekvere
kooli ja Siimu maja Rahklast on tunnustatud ka maakonnas. Niiet
hästi korrastatud kohad on meil täiesti olemas ja ei ole vaja karta
mingit taseme puudumist.
Jõudu ja tahet!

Perenaine Vassilina lapselapsega

Võõras ilusas aias
Kui me ühel augustikuu ennelõunal ootamatult Paasveres külas
elavaid Vassilina ja Aarne kodu külastasime, võeti meid rõõmuga
vastu. Nende „Ants“ tüüpi eramu ümbrus oli lillemeres. Õitsesid
daaliad, saialilled, lõvilõuad, tokkroosid, floksid ja muud lilled, mille
nimi kohe meeldegi ei tule. Suured köögiviljapeenrad ehk
rahvakeeles aiamaa, oli kutsuvalt koristusküps ja umbrohuta.
Vassilina kõneles, et 1983.aastal, kui nad selle maja said,
hakkasid ka kohe ümbrust rajama. Nüüdseks on hekid nii kõrgeks
kasvanud, et naaberkrunt enam välja ei paistagi. „Muruniitmine on
minu töö“ ütles Aarne Vaher, kes just selle töö ette võtta tahtis,
kuigi minu meelest oli muru väljanägemine veel küllalt nägus.
„Kui muru niidetud, on aial juba teine välimus“ teadis perenaine.
Ja tõsi see on!
Soovisime perele jäksu ja jõudu ning tulime valgeid klaare
krõmpsutades Laekvere poole. Paasvere suurte majade troostitut
ümbrust silmanurgast jälgides...
Aias uudistasid
Liina Lepp ja Tiiu Nitsar

Heakorda vallas hindasid
Liina Lepp, Kaarel Ðestakov, Esta Mustasaar, Marin Pärs, Urve
Vahula
Vassilina ja Aarne koduaed
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ÕPIL
ASLIINID AL
ATES 1.SEPTEMBERIST 2009
ÕPILASLIINID
ALA
ESMASPÄEV -REEDE

Teisipäev-reede

50 kohaline buss
Reis 1 Peatused
7.20
Kaasiksaare

50 kohaline buss
Reis 3 Peatused
14.35 Laekvere

7.25

Venevere

7.35

Paasvere

14.45

Rohu

7.45

Muuga

14.55

Rahkla

7.50

Laekvere

15.00

Laekvere

7.55

Moora

8.00

Padu

15.15

Paasvere

8.05

Simuna

15.25

Venevere

8.15

Rohu

15.30

Kaasiksaare

8.20

Rahkla

15.45

Vassivere

15.50

Laekvere

15.55

Rahkla

16.00

Rohu

16.20

Simuna

16.35

Padu

16.40

Moora

16.50

Laekvere

16.55

Paasvere

8.25 Laekvere

Esmaspäev
50 kohaline buss
Reis 2 Peatused
14.35 Laekvere
14.40 Rahkla
14.45 Rohu
14.55 Rahkla Ootab ära Go Bus nr.29 liini bussi
15.00 Laekvere(seisab Laekveres 30 min)Väljub 15.30
15.40 Muuga
15.55 Paasvere
16.05 Venevere
16.10 Kaasiksaare
16.25 Vassivere
16.35 Laekvere
16.40 Rahkla
16.45 Rohu
16.50 Simuna
17.05 Padu
17.10 Moora
17.15 Laekvere
17.20 Paasvere
Lk.6

14.40 Rahkla
Ootab ära GoBus nr.29 liini bussi

15.10 Muuga

Esmaspäev-reede
20 kohaline buss
Reis 4 Peatused
7.20

Laekvere

7.25

Rahkla (Väljaotsa)

7.35

Rajaküla

7.45

Muuga

7.55

Paasvere

8.05

Laekvere lasteaed

8.15

Vassivere

8.20

Laekvere kool
Laekvere Valla Sõnumid

Registreeritud töötute arv kohalikes omavalitsusüksustes
31.01.09 28.02.09
LÄÄNE-VIRU MAAKOND
1 591 1 934
Lääne-Viru maakonna linnad
473
590
...Kunda linn
108
129
...Rakvere linn
365
461
Lääne-Viru maakonna vallad
1 118
1 344
...Haljala vald
49
60
...Kadrina vald
78
114
...Laekvere vald
32
40
...Rakke vald
38
49
...Rakvere vald
52
61
...Rägavere vald
28
31
...Sõmeru vald
85
100
...Tamsalu vald
203
220
...Tapa vald
242
288
...Vihula vald
28
35
...Vinni vald
128
167
...Viru-Nigula vald
22
24
...Väike-Maarja vald
133
155

31.03.09 30.04.09
2 291
2 456
699
769
150
166
549
603
1 592
1 687
77
85
149
164
61
67
61
75
71
73
31
40
112
127
257
261
353
365
41
44
184
190
24
25
171
171

31.05.09
2 625
832
168
664
1 793
82
179
63
88
83
40
136
276
399
48
189
29
181

30.06.09
2 664
848
178
670
1 816
82
190
63
87
81
51
144
269
406
49
184
34
176

31.07.09
2 834
920
201
719
1 914
91
215
59
90
91
53
147
263
436
53
192
39
185

(allikas: http://www.tootukassa.ee/)

L aekvere Rahva Maja
septembrikuu üritused
1. september kell 14 – 17 koolialguse KIRBUTURG
Meelelahutuseks multifilmid.
11. september kell 19.00 - 22.30 Disko DJ Davey
Pääse 25 krooni. Buss viib pärast diskot koju
20. september kell 14 Euroopa parim
lastefilm “TORM”
Südamlik ja armas lugu väikese tüdruku
ja suure koera sõprusest.
Pääse 25 kr ja 35 kr

Südamlik tänu vallavanemale, töökaaslastele,
kõigile ringijuhtidele, endistele ja praegustele
isetegevuslastele, sõpradele ja tuttavatele heade
soovide ja ilusate lillede eest! Siiras tänu kaunilt
kujundatud albumi eest, mis on minu jaoks
hindamatu väärtusega ja kauneim kink minu elus.
Nii on üks osake igaühest teist alati minuga!
Tänutundega teie
Õilme Lainesaar
Igal kolmapäeval kell 10 – 12 Laekvere Rahva Majas
odavate riiete müük.Hinnad soodsad.
Iga kuu viimasel kolmapäeval iga ese 5 krooni.
11. septembril kell 10 – 13 Laekvere Rahva Majas
uute riiete müük Kiviõlist

Laekvere Valla Sõnumid

SUVELÕPU ÜRITUSEST
Öökino Laekvere pargis 30. augustil kell 21.30 (vihmaga Rahva
Majas). Stereoskoopiline kino oma koduõuel!
NB! Võta kaasa prillide garantiitasu 25 krooni. (Kui pärast filmi
on prillid terved ja töökorras, saad raha tagasi).
Kinobussi 3D ringvaade koosneb kolmest multikast:
„Suveniir”, mis oli filmi-eksperiment, poliitiline plakat, mis mõistas
hukka imperialistliku agressiooni.
„Õunkimmel”, mis on muinasjutt varsast, kes paratamatuse läbi
satub võõrasse keskkonda, linna, kuid läbi seikluste leiab lõpuks
siiski oma kutsumuse ja ameti.
„Miriami piknik”, mis kuulub Miriami lugude seeriasse ja räägib
kuueaastase Miriami ja tema parima sõbra, kana, seiklustest
väljasõidul loodusesse.
„Õunkimmel” (1981) taas Elbert Tuganovi käe all ning kõige
uuemana „Mirjami piknik” (2007) Andres Tenusaare juhtimisel.
Multifilmid kestavad kokku 26 minutit.
Peale ruumilise kino vaatame ühte uuemat ja värskemat
mängulist dokumentaalfilmi lähiajaloost – Disko ja tuumasõda.
Filmi algus kell 22
Uus mänguline dokumentaalfilm “Disko ja tuumasõda” jutustab
lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ja kuumadest
ihadest.
Film sobib ideaalselt meenutama lähiajalugu, sest “Disko ja
tuumasõda” räägib ühest veidrast infosõjast, kus totalitaristlik võim
seisis vastamisi popkultuuri kangelastega. Ja kaotas. “See oli
olukord, kus oli võimalik, et Emmanuelle alistas Punaarmee ja
McGyver terve kooli õppenõukogu,” kaardistab filmi produtsent Kiur
Aarma toonaste ideoloogiliste madinate lahinguvälja. “See on film
meie põlvkonnast, kes enese teadmata oli toodud külma sõja
eesliinile. Meie ajusid pommitati lääne telelainetega - ja see muutis
põhjalikult kogu meie elu”, ütleb filmi rezhissöör Jaak Kilmi.
Toonaste laste maailmapildi kujunemisel etendas lääne
popkultuur üliolulist, ent nüüdse pilgu jaoks veidrat rolli. Aknaks
unistuste maailma oli Soome televisioon, mida võimukandjad ei
suutnud kuidagi keelustada. Paralleelselt poliitilise trilleriga kulgevad
filmis lavastatud lood, mis põhinevad tol ajal üles kasvanud laste
mälestustel.
“Disko ja tuumasõda” pakub oma käsitluse lähiajaloost, kus
segunevad luuremängud ja inimlik tragikomöödia.
Rezhissöör Jaak Kilmi; produtsent Kiur Aarma. Kestus 80 min /
Eetriüksus, 2009
Filmid on TASUTA
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8. septembril kell 10 Laekvere müügiplatsil (vihmaga
Rahva Majas) odavate riiete MÜÜK

Tänaseks helgeid soove,
soojust kodusel teel.
Jäägu õnne hoolde
pikad edasi teed...

Teade!Kui on soovijaid, alustab oktoobrist tööd soome
keele kursus algajatele. Osalussoovist anna teada Rahva
Majja 15. septembriks. Kursus on tasuta.

Õnnitleme!
65 Virve Aertis

19. august

Laekverest

65 Ilse Allemann

20. august

Laekverest

65 Evi Altvälja

22. august

Muugast

65 Rein Kalmet
70 Liivi Mustasaar

27. august
01. august

Muugast
Laekverest

70 Eve Kivirand

24. august

Paasverest

70 Vaike Kaasik

25. august

Laekverest

75 Geeni-Velanda Kitshard 13. august

Muugast

75 Vaike Riispapp

22. august

Muugast

75 Helga Laimets
80 Senni Nikolainen

26. august
14. august

Laekverest
Kaasiksaarest

82 Valentina Objärtel

11. august

Laekverest

82 Silva Kamar

18. august

Laekverest

84 Sinaida Türbsal

20. august

Laekverest

86 Ilme Kruusamäe

30. august

Laekverest

88 Erna Nurm
88 Pauline Soon

17. august
22. august

Moorast
Rajakülast

Õnn ei olnudki mägeda taga,
kaugetel sinistel randadel,
juba vaikselt sängis teil magab
ja varsti tallab te kandadel...
Marika Kiremija ja Marko Mölderi perre Laekvere alevikus
sündis 12. mail tütar KÄTLIN
Pille Ramuli ja Janar Liidaru perre Laekvere alevikus
sündis 13. mail tütar JANELI
Sirje Rähni ja Rein Leoni perre Venevere külas
sündis 6. juunil poeg JOONAS

Müüa kinnistuna Laekveres, Pargi tänaval, tänavapoolne
garaaziboks 18 m². Hind kokkuleppel. Järelmaksu
võimalus. Tel. 5836 5969 või 5809 3317.

MUUGA TUULIK
on avatud K, N, R, P kell 12 – 20
L
kell 13 – 02
Alates 15. septembrist R, L
kell 12 – 03
Üritused septembris: 5. sept.
Disko
12. sept.
Ly Kätmann
19. sept.
Karaoke
Telli meilt soodsalt peolaudu. Võimalus ka peosööke koju
kaasa tellida. Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5333 4089 ja lauatelefon 356 0002.
Jälgi infot: www.tuulik.ee

Ostame aia- ja metsamarju, köögivilju, õunu, seeni
ja kõiki muid aia- ja metsasaadusi.
Tel 5814 2272.

Laekvere valla elanikele pakub Puumarketi
Rakvere osakond ostudelt -10 %
( ei laiene soodushindadele).
Asume Rägavere tee 44, Rakveres.
Telefon 324 4366 Valikuga saate tutvuda
www.puumarket.ee

Päev õhtule laskus
ja lõppes elurada...
Aksinja Roseman
28.03.1917 – 31.05.2009

Moorast

Valdeko Müllerbeck
20.04.1927– 29.07.2009

Kaasiksaarest

Eino Maidla
25.01.1946 – 13.07.2009

Rohust

Kätrin Liiva ja Marko Kokkari perre Padu külas
sündis 5. augustil tütar LISELLE

Arvi Lilleoja
31.01.1943 – 10.08.2009

Salutaguselt

Reelika Lukki perre Laekvere alevikus
sündis 8. augustil tütar KEITLYN

Salomonia Zakovatskaja
27.01.1921 – 07.08.2009

Rohust

Lea ja Marek Külmalliku perre Muuga külas
sündis 2. juulil tütar KERTU
Lili Morgen Klaasmägi ja Margo Klaasmägi perre
Laekvere alevikus sündis 16. juulil poeg JAKOB

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd,
arvamused, ettepanekud.

