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Suvi ongi siis selleks
korraks läbi saanud. Jagus
päikest ja jagus vihma.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
oli

kenam

suvi

kui

möödunud aastal.
Nüüd on aga sügis käes
ja

kohe

ka

oktoober.

Tänasest valla lehest saab
kohalikku

volikogusse

pürgijate platvorme ja
eesmärke lugeda. Lugege

Sügislilled
vallamaja ees

hoolikalt ja hoidke siis leht
alles. Nelja aasta pärast on
hea vaadata, kas ikka kõik
lubatu sai tehtud. Ja ärge

Statistikat LLaekvere
aekvere vallas
1. jaanuarist 31.augustini tuli Laekvere valla registrisse kanda
26 uut kodanikku
Vallast lahkus 25 elanikku.
Sünde registreeriti 8 kuu jooksul 17 ja suri 16 Laekvere valla
elanikku.

Kevadiste kulupõlengute
vältimiseks niida maavaldus
sügisel
Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja
keskkonnakahju, tuleb maavalduste korrastamist alustada
sügisel, kuni on võimalik viimast korda niita õuealad ja suuremad
heinamaad.
Keskkonnaministri määruse “Metsa ja muu taimestikuga kaetud
alade tuleohutusnõuete kinnitamine” kohaselt algab tuleohtlik aeg
kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade
saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Vältimaks kulupõlengutest
tekkivat keskkonnakahju ning ohtu inimeste elule ja varale, kutsub
Ida-Eesti Päästekeskus maaomanikke korrastama oma
maavaldused juba sügisel. „Kes sügisel on oma valduste
niitmisega hoolas, sel kevadel maja ümbrus korras ning elu
turvalisem,“ ütles päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Rivo
Neuhaus.
Käesoleval aastal on Virumaal aset leidnud 644 metsa- ja
maastikutulekahju, millest 93 % Ida-Virumaal. Hooletult tehtud
lõkkest puhkenud kulutulekahjus sai Lääne-Virumaal kahjustada
üks ja Ida-Virumaal 11 hoonet.
Liina Järvi
Ida-Eesti Päästekeskuse pressiesindaja

Esimest korda
kooliteel
Muuga Põhikooli
1. klassi astusid Egert
Veskilt, Hanno Vahula, Cris
Siling-Siland,
Silver
Tammsaare
ja
Riho
Reimann.
Laste klassijuhatajaks
on Jaana Hamer.
Laekvere Põhikooli
1. klassi läksid Evelyn
Kala, Sten Karu, Gert Kuhi,
Rayen Mälton ja Steve
Reest.
Klassijuhatajaks
sai
Anne Hiielaid.

sel valimispäeval kaua
magage. 18. oktoobril
näidatakse Laekvere Rahva
Majas tasuta filme ja
esimene film „Rudolf ja
Irma“ algab juba kell 10
hommikul. Tundke siis,
armsad vallaelanikud, et
valimispäev on pidupäev
ning poodides müüakse
kindlasti ohtralt head ja
paremat

nagu

vanal

nõukogude ajal.
Tore on ka see, et soome
keele kursus algab Rahva
Majas

tasuta.

Kuidas

järgmisel aastal aga edasi
läheb, seda näitab valla
rahakott.

Uskugem

ja

lootkem, et paremad ajad
on veel ees. Üksnes sügis
ja talv tuleb üle elada.
Jõudu ja tervist teile
kõigile, armas vallarahvas!
Tiiu Nitsar

VALL
AVALITSUSES
ALLA
31. augusti istungil:
1.Toimetulekutoetused määrati
10-le valla elanikule.
2.Määrati toetused ravimite ja
abivahendite ostmise kompenseerimiseks kolmele valla
elanikule. Lapse koolilõuna
kompenseeriti kolmele lapsevanemale. 500 kroonist ranitsatoetust sai iga valla pere, kelle
laps läks Muuga või Laekvere
kooli I klassi. Muud ühekordset
toetust sai üks valla elanik.
3.Kiideti heaks järgmised
hajaasustuse veeprogrammist
toetuse saajate aruanded: Elsa
Roosioksa poolt Laekvere
alevikus Tiigi maaüksusele vee
pumpamiseks vajalike seadmete
paigaldamise ja joogitorustiku
rajamise projekti aruanne koos
täitmise eelarvega summas 28 960
krooni; Helve Kivi poolt Rahkla
külas Erete maaüksusele rajatud
puurkaevu projekti aruanne koos
täitmise eelarvega summas 64 240
krooni; Raul Mägi poolt Rahkla
külas Kivipiiri maaüksusele
rajatud puurkaevu projekti
aruanne koos täitmise eelarvega
summas 44 300 krooni; Liina
Lausvee poolt Muuga külas Tepu
maaüksusele rajatud puurkaevu
projekti aruanne koos täitmise
eelarvega summas 38 400 krooni
ja Elsa Liivi poolt Rajakülas
Koogimäe maaüksusele rajatud
puurkaevu projekti aruanne koos

VOLIKOGUS
25. septembri istungil:
1.Laekvere valla 2009. aasta
eelarve III muudatus
Ettekandjad Kersti Altpere,
Aarne Laas
2.Ehitiste peremehetuse tuvastamine
Ettekandja Irina Kuhlbach
3.Ergutuse ja preemia maksmine
juubelisünnipäeva puhul
Ettekandja Margo Klaasmägi
4.Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
Ettekandja Silvi Sirelpuu
5.Informatsioon VIROLi
tegevusest

täitmise eelarvega summas 67 240
krooni.
4.Vallavalitsuse reservfondist
tehti järgmised eraldised:
Muuga Maanaisteselts Eha
tegevustoetuse täienduseks 11
23,75 krooni (muruniiduki
tehnilise hooldusega ja lastelaagri korraldamisega seotud
kulude osaline katmine);
Muuga spordiürituste eelarve
täienduseks 2306.60 krooni, mis
läks Kelly Nevolihhini ja Väino
Kondoja osalemise tasumiseks
Tampere Üleeuroopalisel olümpiafestivalil;
Veemajanduse
eelarve
täienduseks 30 000 krooni, mis
kulutati “Muuga küla kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti
rekonstrueerimise projekti
koostamiseks.
5.Nõustuti Veneveres asuva
4,52 ha suuruse Noole katastriüksuse kasutusvaldusesse
andmisega vastavalt katastriüksuse plaanile Neeme Altperele.
6.Moodustati MTÜ Laekvere
Jahimeeste Ühingu Veskimäe
lasketiiru kehtestatud nõuetele
vastavuse hindamiseks ning
vastava ülevaatuse akti koostamiseks komisjon järgmises
koosseisus: komisjoni esimees
Aarne Laas; komisjoni liikmed
Sirje Nõmtak - Virumaa
Tervisekaitsetalitus; Margo
Kubjas - Ida Eesti Pääste-

teenistus; Raivo Sassi –
Keskkonnaameti Viru regioon ja
Tõnu Krooben - MTÜ Laekvere
Jahimeeste Ühing.
7.Otsustati saata välislähetusse
04.09 - 06.09.2009 Saksa
Liitvabariiki Plöni kreisi LääneViru Maavalitsuse poolt
korraldatavale kohtumisele „20.
aastat partnerlussuhteid LääneVirumaaga” volikogu liige Eerik
Lumiste.
8.Informatsioonina kõneldi
Laekvere Lasteaia remondist ja
kooliõpilaste ujumisest.

15.septembri istungil:

3.Kinnitati Laekvere vallas
peremehetuks tunnistatud
ehitiste ja rajatiste hinnad.
Hooned ja rajatised Rahkla külas
endise Tartu 11 talu maadel –
viimane omanik teadmata.
Hoonete ja rajatiste väärtuseks
hinnati 50 000 kr. Elamu Rahkla
külas (Pärgi) – viimane omanik
teadmata. Hoone väärtuseks
hinnati 10 000 kr. Elamu Paasvere
külas (Paasvere - Vanaküla
Ristikivi) - viimane omanik
teadmata. Hoone väärtuseks
hinnati 10 000 kr. Elamu Vassivere
külas (Puki) - viimane omanik
teadmata. Hoone väärtuseks
hinnati10 000 krooni.
4.Otsustati esitada volikogule
eelnõu ehitiste peremehetuse
tuvastamiseks.
5.Toetus ravimite ja abivahendite kompenseerimiseks
määrati kahele valla elanikule.
Toetust koolilõuna maksumuse
kompenseerimiseks sai üks
lapsevanem
6.Esitati Viru Maakohtule
avaldus eestkoste seadmiseks
ühe Laekvere valla lapse üle.
Eestkostjaks määrati lapse ema.
7.Otsustati esitada eelnõu jaoskonnakomisjonide moodustamise kohta volikogule.
Informatsioonina kõneldi
kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistest

1.Arutlusel oli Laekvere valla
2009. aasta eelarve III muudatus.
Esitatud eelarve muudatuse
projektile lisas vallavanem
alternatiivse projekti. Volikogule
otsustati esitada kaks eelnõu
projekti.
2.Loeti kõik kuus hajaasustuse
veeprogrammist
toetuste
taotlused nõuetekohaseks ja
kinnitati toetuse saajate nimekiri
koos eraldava toetuse summaga,
millele lisandub 1/3 taotleja
omaosalust alljärgnevalt:
Argo Sims - projektist eraldatav
toetus 32 366 krooni; Kalmer
Kaasik - projektist eraldatav
toetus 29 376 krooni; Mihkel Olvi
- projektist eraldatav toetus 38
961 krooni; Heljo Ehand projektist eraldatav toetus 25 308
krooni; Aldur Raudmäe projektist eraldatav toetus 17 579 Järgmine istung
krooni; Kaisa Laas - projektist 29.septembril.
eraldatav toetus 22 178 krooni.

toimub

Volikogu liikmete istungitel osalemine
2005 – 2009 aastal
Kokku on olnud volikogu istungeid 44 (viimase 25. septembri istungi kohta andmeid veel ei ole).
Margo Klaasmägi osales igal istungil.
Enn Habakuk puudus vaid 1 istungilt: 27.06.2008.
Marin Pärs on puudunud 2 istungilt: 24.03.2009 ja 27.07.2009.
Raido Pohlak on puudunud 5 istungilt: 27.06.2006; 27.11.2007; 27.05.2008; 22.12.2008 ja
25.08.2009.
Kersti Tampere on puudunud 7 istungilt: 23.11.2005; 30.05.2006; 27.02.2007; 25.09.2007;
16.01.2008; 26.08.2008; 25.11.2008.
Eerik Lumiste puudus 12 istungilt: 21.03.2006; 27.06.2006; 28.11.2006; 25.01.2007; 20.03.2007;
28.06.2007; 25.09.2007; 21.12.2007; 25.03.2008; 27.10.2008; 22.12.2008 ja 17.02.2009.
Kauni Soon on puudunud 13 istungilt: 31.01.2006; 30.05.2006; 24.04.2007; 29.05.2007; 25.09.2007;
21.12.2007; 16.01.2008; 29.04.2008; 27.05.2008; 27.06.2008; 22.06.2009; 27.07.2009 ja 25.08.2009.
Kaarel Ðestakov on puudunud 40 istungilt neljal korral: 30.05.2006; 28.11.2006; 28.06.2007 ja
26.02.2008.
Jaana Lagle on puudunud 36 istungilt kahel korral: 27.06.2008 ja 22.06.2009.
Helgi Sammel on puudunud 28 istungilt kolmel korral: 29.05.2007; 25.09.2007 ja 25.11.2008.
Piret Markus on puudunud 11 istungilt kahel korral: 22.06.2009 ja 25.08.2009
Andmed esitas vallasekretär Silvi Sirelpuu
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Laekvere Valla Sõnumid

KOHALIKU OMAVALITSUSE
VOLIKOGU VALIMISED
18. OKTOOBER 2009
Kes saab valima minna?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul,
kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle
Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas või linnas.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel:
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas vallas või
linnas;
3) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse
alusel.
Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu poolt tunnistatud
teovõimetuks või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab
karistust kinnipidamiskohas.
Valijakaart, valijate nimekirja kinnitamine.
Hääletamisel osalemiseks end registreerida ei ole vaja. Selleks, et
tagada valimiste ühetaolisus - so igal valijal on üks hääl - koostatakse
valijate nimekirjad.
Valijate nimekirjad koostatakse Eesti rahvastikuregistri andmete
alusel.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 19. septembri
seisuga. Pärast seda kuupäeva registriandmetes muudatusi ei tehta
ja valija kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis oli
märgitud registrisse 19. septembril.
Valijate nimekirjas tehakse muudatus ja isik kantakse valijate
nimekirja üksnes juhul, kui ta ei ole üheski valijate nimekirjas.
Hiljemalt 28. septembriks saadetakse igale valijale valijakaart, mis
kinnitab registris olemist.
Kus saab hääletada?
Hääletada saab 3 valimisjaoskonnas.
Valimisjaoskond nr 1 Laekvere jaoskond,
hääletamisruumid asuvad Laekvere Rahva Majas aadressil Kesk
12 Laekvere alevik
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1.Laekvere alevik
6. Moora küla
2. Kellavere küla
7. Padu küla
3. Rahkla küla
8. Rohu küla
4.Salutaguse küla
9. Sirevere küla
5. Sootaguse küla
10.Vassivere küla
12. oktoobrist kuni 14. oktoobrini toimub eelhääletamine
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda;
Väljaspool elukohta saab hääletada ainult eelhääletamise päevadel.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses jaoskonnas.
Valija esitab jaoskonnakomisjoni liikmele isikut tõendava
dokumendi, mille alusel kantakse valija andmed valijate nimekirja.
Valija annab allkirja valijate nimekirja ja saab vastu hääletamissedeli
ja kaks ümbrikku ning oma elukohajärgse valimisringkonna
kandidaatide koondnimekirja koopia. Valija kirjutab oma sedelile
ühe kandidaadi registreerimisnumbri.
Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli ühte
jaoskonnakomisjoni liikme antud ümbrikku (väiksem, sisemine
ümbrik). Viimase paneb valija jaoskonnakomisjoni liikme antud teise
ümbrikku (suurem, välimine ümbrik). Sellele välimisele ümbrikule
kirjutab kas valija ise või jaoskonnakomisjoni liige valija nime,
isikukoodi ja aadressi, mille järgi valija on kantud valijate registrisse.
Välimine ümbrik võib olla ka jaoskonnakomisjoni liikme poolt otse
Rahvastikuregistrist trükitud. Ümbriku laseb valija väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate sedelitele
ettenähtud hääletamiskasti.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on
Laekvere Valla Sõnumid

Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
Valimisjaoskond nr 2 Muuga jaoskond,
hääletamisruumid asuvad Muuga Spordihoones aadressil
Alekvere tee 1 Muuga küla
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1. Alekvere küla
3. Muuga küla
2. Paasvere küla
4. Rajaküla küla
Valimisjaoskond nr 3 Venevere jaoskond,
hääletamisruumid asuvad Venevere Seltsimajas aadressil Venevere
küla
Territooriumi moodustavad järgmised külad:
1. Arukse küla
4. Ilistvere küla
2. Kaasiksaare küla
5. Luusika küla
3. Venevere küla
Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval
18. oktoobril kell 9.00-20.00. Sellel päeval toimub ka kodus
hääletamine;
E - hääletamine algab 08. oktoobril kell 9.00 ja kestab 14. oktoobri
kella 20.00-ni. Täpsem teave elektroonilise hääletamise kohta
aadressil: http://www.valimised.ee/
EELHÄÄLETAMINE toimub 12.oktoober–14. oktoober kell 12.00
kuni 20.00-ni
*toimub kõigis valimisjaoskondades (Laekvere, Muuga, Venevere);
*mõeldud eeskätt valijatele, kellel valimispäeval ei ole mingil
põhjusel võimalik hääletada;
*eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda;
*eelhääletamine väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda
toimub valimisjaoskonnas nr 1, mis asub Laekvere Rahva Majas;
Kodus hääletamine, kas on võimalik?
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus
hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise
põhjus.
Taotlust saab esitada kuni valimispäeva kella 16.00-ni kas
jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval 18. oktoobril.
Info valimiste kohta on ka internetis aadressil www.vvk.ee. (Vabariigi
Valimiskomisjon) ning meie oma kodulehel www.laekvere.ee
VALIMISED all.
Silvi Sirelpuu
valimiskomisjoni esimees
322 2372
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Küsimustele vastab LLaekvere
aekvere vallavolikogu esimees
otsuste tegemisel?
7. Kuidas on hetkeolukord
Margo Klaasmägi.
Eriarvamused on igati sinu pilgu läbi Laekvere vallas?
1. Kas on midagi sellist, mis
on eriti meelde jäänud nelja
aasta jooksul volikogu töös?
(mõni tähtis otsus, pingeline
arutelu, naljakas olukord)
Senine volikogu töömeeleolu
meie vallas on olnud rahulik, ilma
igasuguste
kirede
ja
emotsioonideta. Ei ole olnud
poliitilist kemplemist ega
ärategemist, mis minu arvates on
igati kasuks tulnud ja sellest on
võitnud vald tervikuna.
Väikene meeltesegadus tekkis
meil volikogus selle aasta kevadel
2009. aasta eelarve vastuvõtmisega. Ennem eelarve
kinnitamist oli vajalik mõningate
rahaliste otsuste langetamine,
sealhulgas ka volikogu liikmetele
hüvitise ja volikogu esimehele
tasu määramine. Tekkis tavatu
olukord, et ei kiidetud heaks
eelnevalt väljasaadetud eelnõusid ega ka kohapeal esitatud
muudatusettepanekuid. Sellest
tulenevalt jäi ka eelarve vastu
võtmata ja volikogul tuli nädala
pärast uuesti koguneda. Õnneks
laabus järgmisel istungil kõik

ladusalt.
2. Kuidas on volikogu komisjonid oma tööga hakkama
saanud?
Arvan, et komisjonide töös on
olnud vajakajäämisi. Teatud
komisjonid on hästi töötanud,
aga osade komisjonide töö on
olnud ebapiisav. Arenguruumi
komisjonide kaasamisel ja töö
korraldamisel on tublisti.
3. Kas volikogu liikmetest on
olnud nelja aasta jooksul mõni
liige eriliselt toeks oma
arvamuste ja mõtetega sulle kui
volikogu esimehele?
Valla põhimäärusest tulenevalt
on volikogu esimehe asendajaks
ja kohustuste täitjaks viimase
äraolekul volikogu aseesimees.
Eerik Lumistega on meil hea
läbisaamine isiklikul tasandil,
volikogu tööd puudutavas osas
meie koostöö eriti aktiivne ei
olnud.
Seega vastus küsimusele oleks
– ei olnud.
4. Kas Laekvere volikogu
liikmete seas on olnud eriarvamusi või isegi hõõrumisi tähtsate

loomulikud. Kõik ei saa ega
tohigi ühte moodi mõtelda.
Viha- ja vimmapidamist mina ei
ole täheldanud.
5. Millised on olnud valla
suuremad kordaminekud nelja
aasta jooksul?
Kõige suuremaks ja olulisemaks
kordaminekuks nelja aasta
jooksul pean Laekvere lasteaia
renoveerimise rahastamist.
Hanke korraldamine ja ehitustegevus jäävad küll uude
valitsemistsüklisse ja võimalik, et
ka uute inimeste teha. Eeltööga
sai tublisti vaeva nähtud ja nüüd
jääb loota, et lõpp-resultaat on
seda väärt.
6. Millise tundega paned maha
volikogu esimehe töökoha?
Ega erilist tunnet ei olegi, kui
silmas pidada kahju- või
vabanemistunnet.
Oli asju mis sai hästi tehtud, oli
asju mille suhtes jäi pisut
kripeldama, et oleks võinud
paremini teha. Kindel on see, et
alati saab ju veel paremini teha.
Üldiselt arvan, et seda võiks
kirjeldada kui rahulolutunnet.

Laekvere valda on aastaid
iseloomustanud keskpärasus.
Ega me millegi säravaga silma ei
suuda paista ja võib küsida, et
kas peabki.
Olulise
tähtsusega
on
elanikonna arv. Kahjuks on see
aasta-aastalt
vähenenud,
vaatamata suhteliselt heale
sündimusele viimastel aastatel.
Probleem on selles, et noori on
keeruline siia tagasi meelitada.
Pigem on need erandid, kes peale
kooli siia tagasi pöörduvad.
Iseenesest on meil korralikud
koolid, normaalsed sporditegemise ja vabaajaveetmise
võimalused ning lasteaed saab ka
renoveeritud. Keeruline on meil
aga töökohtadega, mis ongi
peamiseks põhjuseks, miks siia
tagasi ei tulda.
Õnneks on probleemid
kirjeldatud, see võimaldab nende
lahendamisega tegeleda.
Vaatamata kõigele oleme
hakkama saanud ja arvan, et
saame ka edaspidi.

Valimisplatvor
mid aastaks 2010 - 2013
alimisplatvormid
Eestimaa Rahvaliidu põhilised eesmärgid Laekvere vallas
aastateks 2010-2013
Neli aastat on möödunud ja neli aastat on ees. Sellise rütmi on kohalikele
omavalitsustele andnud Eesti Vabariigi Põhiseadus.
On aeg teha kokkuvõtteid ja seada sihte edaspidiseks. 18. oktoobril aga
tuleb astuda kõige tähtsama kohtuniku ette. Sel päeval otsustab rahvas,
kas me oleme saanud eelneval valitsemisperioodil nende esindamisega
hakkama. Sealjuures on väga tähtis, millised on erakonna lubadused
järgmiseks neljaks aastaks.
Alljärgnevalt siis mõne sõnaga sellest, mis tehtud ja mis tegemisel (seda
viimast muidugi juhul kui inimesed meid usaldavad)
Meie eesmärgiks oli ja on ka edaspidi jätkata tasakaalukat Laekvere valla
elanike enamuse huve arvestavat poliitikat. See tähendab:
*Teeme koostööd kõigi volikogus esindatud ja ka esindamata poliitiliste
jõududega, seltside ja ühingutega ning kõigi arukate vallaelanikega.
*Teeme aktiivset koostööd Pandivere piirkonna valdadega. Üheskoos
kasutame Euroopa liidu LEADER meetme võimalusi Laekvere valla elanike,
MTÜ-de ja ettevõtete huvides. Jätkame Pandivere piirkonnas senist head
koostööd jäätmekäitluse vallas
*Oleme selgelt vastu haldusreformile, mille tulemusel jääks maakonda
ainult üks omavalitsus. Haldusreformis jätkame iseseisva valla kurssi niikaua
kui see on kasulik meie valla elanikele. Iseseisva valla kadumise otsustab
rahvahääletuse tulemus. Väldime üksikute külade või piirkondade Laekvere
vallast eraldumist. Selleks tagame valla külade ühtlase arengu.
*Oleme saanud aru vajadusest viia Laekvere Lasteaed uuele arengutasemele.
Selleks oleme otsinud aktiivselt võimalusi teostada lasteaiahoone remont
komplekselt, kasutades Euroopa Liidu toetust nn KOIT kava raames.
Igatahes eeltööd on tehtud ja riigihange ehitaja leidmiseks on välja kuulutatud.
Pärast remondi lõppu avame lasteaias ka sõimerühma.
*Oleme seisukohal, et hea hariduse andmine on valla kõige tähtsam
ülesanne. Laekvere valla lapsed peavad saama korraliku põhihariduse.
Esimesel võimalusel soovime taastada õpetajate endise palgakorralduse.
Lk.4

Tagame lastele võimaluse osaleda erinevate ringide töös tasuta. Oleme
toetanud ja toetame ka edaspidi laste õppimist nii huvi-, muusika- kui
spordikoolides.
*Eelmise valimisperioodi lubaduses oli kirjas: “Valla majanduse osas
osutame järgnevatel aastatel suuremat tähelepanu veemajandusele.
Lahendame Lääne-Viru veemajandusprojekti abil Laekvere valla suuremate
asulate vee ja kanalisatsiooni probleemid.“
Tänaseks on selgunud, et see lubadus on 100 % täitmata. Põhjuseks
vahepeal Vabariigi valitsuse poolt muudetud seadusandlus. Abikõlbulikeks
loeti ainult
asulad, milles elanikke 2000 ja rohkem.
*Järgmisel neljal aastal proovime lahendada Laekvere aleviku vee- ja
kanalisatsiooni probleemid (ka joogivee eelpuhastuse ehitamine). Selleks
esitame lähiajal taotluse raha saamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuse
fondile.
Muuga kanalisatsiooni probleemidele loodame saada abi KIK (Keskkonna
Investeeringute Keskus) vahenditest. Vastav taotlus on kahel korral esitatud
ja kui vaja muudame ja esitame jälle. Selge on see, et vee ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks valla eelarvest ja laekuvatest tasudest ei
piisa. Vaja on lisavahendeid.
*Eelmisel neljal aastal suutsime oluliselt parandada Laekvere vallale
kuuluvate teede olukorda. Seda suuresti tänu riigieelarvest eraldatud
kütuseaktsiisi kindlale protsendile. Tänavu on olukord märksa nutusem.
Negatiivse lisaeelarvega võeti ära suur osa teederahast. Seda on ka kohe
teede olukorrast näha. Usume, et olukord paraneb ja me suudame jätkata
iga-aastaseid investeeringuid valla teede ja tänavate korrashoidu. (2010 aasta
riigieelarve projektis valdadele teederaha ei ole ette nähtud)
*Kultuuritöös juhindume põhimõttest, et isetegemise rõõmu ja üritusi
peab olema igale vanusegrupile. Suuremat tähelepanu soovime pöörata noorte
vaba aja sisustamisele. Toetame MTÜ-de projekte, mille tulemusena
investeeritakse spordi- ja vabaajarajatistesse. (Näiteks Kellavere puhkeala,
Muuga multifunktsionaalne mänguväljak, Paasvere seltsimaja, Venevere
matkarajad jne)
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*Spordis toetame jätkuvalt nii
tippsportlasi kui ka rahvasporti.
Soodustame valla võistkondade
osalemist turniiridel, meistrivõistlustel jne. Jätkame traditsiooniliste spordiürituste (rahvajooks, volle- ja kossuäss, ülestõusmispüha korvpallipäev jne)
korraldamist
*Toetame jätkuvalt valla eelarvest
vallas tegutsevaid seltse- ja
mittetulundusühinguid ning muid
kodanikualgatusi. Aitame neil
realiseerida erinevaid projekte
garanteerides selleks vajaliku
omaosaluse.
*Sotsiaaltöö vallas osutame abi
kõigile, kes seda tegelikult vajavad.
Praeguse aja märksõnadeks on
kindlasti pikaajalised töötud.
Jätkuvalt on tähelepanu all lapsed ja
paljulapselised pered. Soodustame
paljulasteliste perede ühingu
tegevust. Proovime vältida ebaõiglust
toetuste jagamisel
*Korrakaitses toetame politseid
vastavalt võimalustele. Jätkame
turvasüsteemide ehitamist vallale
kuuluvatele hoonetele. Soosime
„naabrivalve“ piirkondade teket.
*Viimase nelja aastaga oleme
maareformiga jõunud peaaegu lõpule.
Oleme munitsipaliseerinud vallale
suure hulga maaüksusi. Pooleli on
vaidlused riigiga nn arengumaade
(tulevased teede, elamute, mänguväljakute alune maa). Oleme
algatanud teemaplaneeringute
koostamise Laekvere aleviku ja
Muuga küla jaoks. Nende alusel on
võimalik
taodelda
maad
munitsipaalomandisse. Muidugi on
nad ka aluseks edasistele teede ja
tänavate ehitamisele.

Laekvere
aleviku
teemaplaneeringuga soovime leida
lahenduse ka Laekvere jäätmejaama
asukohale.
Need olid siis Rahvaliidu mõningad
mõtted ja seisukohad möödunud ja
tulevaste valimiste vahelisele ajale.
Enne valimisi oleks väga kasulik
lubada „piimajõgesi ja pudrumägesid“. Tegelik elu on karm võitlus
väheste võimaluste (vähe raha) ja
suurte soovide vahel. Hea oleks
lubada, et nelja aasta pärast oleme
viie rikkama valla hulgas aga
talupojatarkus ütleb midagi muud.
Nii et, kallis valija, kui oled üksi
omaette valimiskabiinis siis mõtle,
milline partei paneb kinni
postkontoreid, milline liidab
valdasid, milline ajab taga mingeid
isiklikke huve, kes võtab ära teede
remondiks mõeldud raha, kes mängib
õpetajate palkadega jne
Tee oma õiglane otsus!
Meie oleme nõus jätkama ja tegema
seda rasket, kohati ka tänamatut,
tööd.
Laekvere
Vallavolikogusse
kandideerijate nimel
Eestimaa Rahvaliidu volitatud
esindaja Aarne Laas
Turvalise ja areneva valla huvides
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liidu Laekvere osakonnas on 16
liiget ja 13 toetajaliiget. Meie
meeskond kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel koosneb erinevate
elualade esindajatest Laekvere valla
eri paigust.
IRL nimekirjas kandideerijate
arvukus on märk huvist kohaliku elu
korraldamisel kaasa rääkida ja soovist

ühise eesmärgi nimel koos töötada.
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liidu kandidaatide põhimõtted
Laekvere valla juhtimisel on:
*toetame arenguid, mis kaitsevad
nende inimeste huve, kes hoolivad
perest ja tervisest, kes tahavad teha
tööd ja omandada haridust;
*usume meie valla inimeste
võimesse teha ise oma tulevikku
puudutavaid otsuseid;
*kutsume valla elanikke osalema
otsustamisprotsessis nende elu
puudutavates küsimustes;
*peame loomulikuks, et nõrgemaid
tuleb aidata;
*tegutseme järjekindlalt tulevikku
planeerides;
*peame tähtsaks omavalitsuste
koostööd;
*lähtume tegevuste planeerimisel ja
eelarve
koostamisel
valla
arengukavast;
*kasutame
investeeringute
tegemisel maksimaalselt Euroopa
Liidu ja teiste fondide vahendeid

*projekteerime Kellavere puhkeala;
*projekteerime Laekvere aleviku ja
Kellavere puhkeala vahelise
kergliiklustee;
*toetame
külaseltse
ja
ühistegevust;
*toetame korrakaitsjaid turvalisuse
tagamisel;
*tagame tasuta koolitoidu Laekvere
valla koolides;
*säilitame gümnaasiumiõpilaste
sõidukompensatsiooni;
*leiame võimaluse paigaldada
sularahaautomaat Laekvere alevikku.
Laekvere vallavolikogu valimistel
kandideerib Erakond Isamaa ja Res
Publica Liidu nimekirjas 22 inimest.
Meie hulgas on ka need inimesed, kes
on valmis kandma omavalitsusjuhi
vastutusrikast rolli.
Eesti Keskerakonna Laekvere
osakond

Toetame
*lasteaia renoveerimist ja Laekvere
Meie põhilised eesmärgid eeloleval
päevakeskuse loomist;
neljal aastal on järgmised:
*sotsiaalteenuste järjepidevust –
*renoveerime Laekvere lasteaia, lasterikkad pered, väikelapsed,
eesmärgiga tagada igale lapsele vanurid, puuetega inimesed,
toimetulekuraskustega inimesed;
lasteaiakoht;
*laste ja noorte huvikoolitust;
*lõpetame Muugas spordihoone
*võimaldame tasuta lõunasöögi
renoveerimise ja rajame spordi- ja
jätkamist valla koolides;
mänguväljaku;
*kodanikualgatuse ettevõtmisi
*koostame Laekvere aleviku
kutuuri, tervisespordi, vaba aja
tervikplaneeringu;
*jätkame Laekvere aleviku sisutamise vallas
*terviseradade rajamist ja
veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti hooldamist
rekonstrueerimise projekti;
*rajame jäätmejaama Laekvere
alevikku;

L aekvere V
allavolikogusse kandideerijate K
OONDNIMEKIRI
Vallavolikogusse
KOONDNIMEKIRI
Eesti Keskerakond
nr 101 Nadeþda Võrno
nr 102 Helle Ojandu
nr 103 Martin Mätas
nr 104 Kaie Porroson
nr 105 Ljudmilla Larionov
nr 106 Elika Anier
nr 107 Enn Habakuk
nr 108 Tõnis Kristmann
nr 109 Mare Kriel
nr 110 Enn Peebu

Eestimaa Rahvaliit

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 111 Aarne Laas
nr 112 Eerik Lumiste
nr 113 Marin Pärs
nr 114 Enno Mandel
nr 115 Esta Mustasaar
nr 116 Mäidu Maurus
nr 117 Gustav Põldmaa
nr 118 Kaarel Ðestakov
nr 119 Piret Markus
nr 120 Tiina Raudmäe
nr 121 Jaana Lagle
nr 122 Teet Põldoja
nr 123 Urve Vahula
nr 124 Ilma Lausvee

nr 125 Vaimar Abel
nr 126 Margit Halop
nr 127 Tanel Kadai
nr 128 Margo Klaasmägi
nr 129 Lembit Klaos
nr 130 Karoliine Lagle
nr 131 Maarika Lausvee
nr 132 Jaanika Leetberg
nr 133 Rain Leichter
nr 134 Agnes Maasild
nr 135 Sirje Ott

nr 136 Erich Palm
nr 137 Erki Põldoja
nr 138 Marko Proover
nr 139 Tiina Pudel
nr 140 Helgi Sammel
nr 141 Lilian Sepajõe
nr 142 Kauni Soon
nr 143 Kersti Tampere
nr 144 Jüri Tikkerber
nr 145 Ülle Urb
nr 146 Üllar Võrno

Vali meeldivaim kandidaat ja kirjuta tema number valimissedelile!
Laekvere Valla Sõnumid
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Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse peale
juhul on endisel õppuril õigus ravikindlustusele tööandja
gümnaasiumi lõpetamist? Sellisel
kaudu. Kui vajalikud andmed jõuavad Haigekassasse seitsme
Ravikindlustuse omamine on oluline iga inimese jaoks, sest
kindlustusandjana tasub inimese ravikulud Haigekassa. Kui inimene
on aga ilma ravikindlustuse kaitseta, siis tasub ta oma ravikulud ise
nii siin kui välismaal.
Möödumas on suvi ning oluline on teada, mil viisil säilitada
ravikindlustus peale gümnaasiumi lõpetamist. Kui oled gümnaasiumi
lõpetamise ajal noorem kui 19- aastane, siis kehtib ravikindlustus
kuni 19- aastaseks saamiseni. Olles aga vähemalt 19-aastane, siis
Sinu kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse
lõpetamisest. Tagamaks tervishoiuteenuste kättesaadavus,
rahastatuna Haigekassa poolt, tuleb õpinguid jätkata, tööle minna
või võtta ette muu taoline tegevus hiljemalt 3 kuu jooksul kooli
lõpetamisest arvates.
Enim levinud otsus on peale keskkooli lõpetamist asuda õppima
kutse- või ülikooli. Sellisel juhul tagab riik ravikindlustuse kehtivuse
kogu õppekava nominaalkestuse aja ning seejärel 3 kuu jooksul
peale kooli lõpetamist. Kui aga kool jääb pooleli või ei lõpetata seda
nominaalkestuse perioodil, siis lõpeb ravikindlustus 1 kuu
möödumisel peale õppekava nominaalkestuse möödumist või siis
pärast eksmatrikuleerimist. Ravikindlustuse olemasolu on tagatud
võrdsetel alustel nii päeva- kui kaugõppe vormis õppides. Kui tudeng
kasutab enda õigust võtta akadeemiline puhkus, mis algab
nominaalõppeajal, siis ravikindlustus peatub. Kui aga akadeemiline
puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest, siis
kindlustuskaitse ei peatu. Kindlustuskaitse tekkimise andmed esitab
Haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.
Välismaal õppima asudes, tuleb aga meeles pidada, et
ravikindlustuse jätkamiseks tuleb isikul endal esitada iga-aastaselt
Haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises
liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa
ravikindlustuskaardi alusel võrdsetel tingimustel selles riigis elavate
kindlustatud inimestega. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta
tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne)
asukohamaa hindade järgi.
Peale keskkooli lõpetamist tehakse valik ka tööle mineku kohta.

kalendripäeva jooksul tööle asumisest ning isiku ravikindlustus kooli
lõpetamise järgselt veel kehtib, siis jätkub kindlustuskaitse uuel alusel
ilma katkemiseta. Kui kindlustuskaitse on katkenud, tekib töötajale
kindlustuskaitse 14-päevase ooteaja möödumisel. Hea soovitus on
kontrollida mõne aja möödudes oma kindlustuskaitse kehtivust, sest
esineb juhtumeid kus tööandjal on ununed andmed esitada. Siis on
aga otseseks kannatajaks tervishoiuteenust vajav, kuid
kindlustamata isik.
Asudes tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana, peab enne
tegevuse alustamist esitama avalduse enda kandmiseks äriregistrisse
ning ravikindlustuse saamiseks maksma iseenda eest
sotsiaalmaksu. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab
Haigekassale Äriregister või Maksu- ja Tolliamet 7 kalendripäeva
jooksul alates enda registrisse kandmisest.
Ajateenistuses olles on garanteeritud ravikindlustuse kaitse riigi
kaudu ning kindlustusandmete esitamise kohustus lasub
Kaitseressursside Ametil. Peale armeeteenistuse läbimist on isikule
tagatud ravikindlustus 1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on peale keskkooli lõpetamist võtta
end arvele töötuna tagab ravikindlustuse kaitse töötuskindlustuse
hüvitise saaja staatus. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks esitab
Haigekassale juba Eesti Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu ühtegi kindlustatud isikute gruppi,
annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida Haigekassaga nn
vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid
ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga. Lepingu
sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasuda kindlustusmakseid.
Hea on meeles pidada, et kui kindlustuskaitse algamise kande
tegemiseks vajalikud dokumendid esitatakse Haigekassale isiku
kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida
riigiportaalis www.eesti.ee. Samuti on võimalik täpsemat infot küsida
Haigekassa infotelefonilt 16363.
Tiivi Salvan
Eesti Haigekassa Viru osakonna jurist

Sellel sügisel on kõik
tavaline...
sest ühesugune vahelduv vihmane-päikeseline ilm on olnud
kevadest peale. Näib nagu suve poleks vahel olnudki.
Ka Rahva Majas algab hooaeg eriliste muutusteta. Vaid kolmandat
sügist järjest on võimalus jälle tutvustada uut noortejuhti. Seekord
küll mitte päris uut, vaid juba kevadel alustanud Lea Külmalliku kt
Marit Roosvalti. Nii kaua kui Lea kodus oma väikest tütart ja natuke
suuremat poega kasvatab, püüab Marit noortega Rahva Majas
hakkama saada.
Noortetoaski on kõik endine. Vaid lahtioleku ajad on pisut
muutunud. E, T, N kell 13 -20; K kell 13 – 22 ; R – 12 -16 (kui ei toimu
Rahva majas üritust) L - P Noortetuba ja AIP suletud.
Ringidestki jätkavad kõik eelmistel aastatel tegutsenud ringid.
Ootame pikisilmi kõikidesse ringidesse uusi osalejaid. Uueks
ringiks on sellel aastal noortele pakutav bailatino tantsuring.(VI
klass ja vanemad). Bailatino on kaasaegne tantsustiil. Pikemalt
loe sellest internetist www.bailatino.ee. Juhendaja on Ave Jääger
Iisaku Kunstide Kooli tantsuõpetaja.
Ja teinegi uus ring on lastele I – IV klassi loovring “Rölli PEIKKO”.
Juhendaja on Marit Roosvalt, kes annab edasi oma teadmisi soome
keelest ja meelest.
Lk.6

Ka täiskasvanutele kuulutasime välja soome keele algkursuse, kuhu
tuli nõnda palju huvilisi, et peame lausa suures saalis oma tööd
tegema. Ka seda kursust juhendab Marit Roosvalt ja esimesele
kokkusaamisele 11. oktoobril kell 15 palub ta kõigil huvilistel kaasa
võtta pliiatsi ja paberi, et oma ootused, lootused ja soovid kirja
panna. Marit pole nii suurt kursust juhendanud ja seepärast on teie
soovide rahuldamine tema jaoks omaette õppeprotsess.
Endiselt alustavad folklooripühapäev ja Rahvaõpistu. Sinnagi on
ruumi veel uutele tulijatele. Ka Avinurme ujula ootab eakaid kaks
korda kuus veemõnusid nautima. Selleks aastaks on ka bussiraha
olemas ja tore bussijuht Teet teid valmis sõidutama.
Pidudest ja kontsertidest anname teada edaspidi, sest kõik plaanid
pole veel päris selged. Üks on aga päris kindel, et vallavalitsus on
vähemalt selleks aastaks kindlustanud meie ringide töö osavõtjale
tasuta.
Kasutage siis seda võimalust ära, sest kunagi ei tea, mis uus aasta
toob. Kaunist jätkuvat sügist ja kohtume Rahva Majas.
Õilme Lainesaar
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Laekvere Rahva Maja
oktoobrikuu üritused
NB! Igal neljapäeval kell 15 lastele multikad suurel
ekraanil!
2. oktoober kell 12
Eakate päeva tähistamine
Külas on eakaaslased Tudust. Erikülaliseks maakonna
aasta sotsiaaltöötaja Ene Augasmägi.
4. oktoober kell 12
Folklooripühapäev Tiia Paistiga
4. oktoober kell 14
Avinurme Suveteatri etendus J. Patri´i komöödia “ ON
SEAL KEEGI?”
Pääse 50 kr ja 30 kr
11. oktoober kell 12 Rahvaõpistu
Kohtumine filmimees Artur Talvikuga Näitame
dokumentaalfilmi “Baruto - tõlkes kaduma läinud”.
Pääse 50 kr ja 30 kr
16. oktoober kell 16 Noorteõhtu
Võistlus “Nobedad näpud” ja karaoke
18. oktoober Valimiste päeval Eesti filmid suurel
ekraanil (tasuta)
kell 10 “Rudolf ja Irma”
kell 12 “Kihnu Virve MEREPIDU”
kell 14 “Taarka”
25. oktoober kell 12 Folklooripühapäev
27. - 28. oktoober Sügisvaheaja sisustamine
27. oktoobril kell 12 “Nokitsejate päev” Juhendab Mary
Tammert
28. oktoobril kell 11 Käojaani jutuhommik. Jutuvestja
Piret Päär

Laekvere Rahva Majas alustavad tööd
järgmised ringid
4. okt. kell 12 Folklooriring. Juhendaja Tiia Paist
4. okt. kell 14:30 Kõhutantsuring. Juhendaja Epp Kaljos.
(ootame uusi tantsijaid)
5. okt. kell 18 Kunstiring. Juhendaja Liili Heinla. (ootame
uusi liikmeid ja uusi ideid)
6. okt. kell 11:30 Memmede ansambel. Juhendaja Aivi Õis.
kell 13.30 Laste laulustuudio. Juhendaja Aivi Õis.
kell 13.30 Eakate võimlemine ja kepikõnd.
Juhendaja Merike Aal.
7. okt. kell 13.00 Käsitööring. Juhendaja Mary Tammet.
Kell 20.00 Naisrahvatantsurühm.
Juhendaja Auli Kadastik
8. okt. kell 17.30. Tantsutrenn noortele.
BAILATINO! UUS! Juhendaja Ave Jääger.
9. okt. kell 13.00.Eakate ujumine Avinurme ujulas. (Pane
nimi kirja, kohtade arv piiratud)
9. okt. kell 14.00 Loovring “RÖLLI PEIKKO” lastele 1 – 4.
klass UUS! Juhendaja Marit Roosvalt.
11. okt. kell 12.00 Rahvaõpistu.
Kohtumine filmimees Artur Talvikuga.
Dokumentaalfilm “Baruto-tõlkes kaduma läinud”
11. okt. kell 15
Soome keele kursus algajatele.
UUS! Juhendaja Marit Roosvalt
Laekvere Valla Sõnumid

Õppenõustamiskeskus alustas
esimest täispikka hooaega
Kevadel tegutsema hakanud Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus
alustas oma esimest täispikka hooaega - hingatakse ju ühes rütmis
koolide ja lasteaedadega. Kui kevad kulus paljuski sihtgruppide
teavitamisele ja erinevatele aruteludele/ümarlaudadele, siis sügisel
on pearõhk nõustamisel.
Uuel hooajal on õppenõustamiskeskuse pere täienenud kahe liikme
võrra: lisandusid psühholoog Riina Türkel ja eripedagoog Lena
Jaago.
Alates k.a septembrist nõustavad õppenõustamiskeskuse
spetsialistid lisaks õppenõustamiskeskuse ruumile Kreutzwaldi 5 ka
Rakvere Sotsiaalabikeskuses (Ed. Vilde 2a, Rakvere).
Etteregistreerimine käib õppenõustamiskeskuse koordinaatori
Monica Jaanimetsa kaudu telefonil 32 58 064, 53 454 359 või
meiliaadressil monica.jaanimets@virol.ee
Muutunud on ka vastuvõtuajad.
Eripedagoog Ingrid Part võtab vastu E 13.30 – 18.30 (ÕNK), T
13.30 – 16.00 (SAK), K 13.30 – 16.00 (ÕNK).
Eripedagoog Lena Jaago vastuvõtuajad: E 8.45 – 10.45 (ÕNK), N
13.00 – 16.00 (SAK),
Logopeed Inna Kivimäe: E 8.00 – 12.00 (SAK), T 15.00 – 19.00
(ÕNK), K 15.00 – 17.00 (ÕNK).
Psühholoog Riina Türkel: T 17.00 – 20.00 (SAK), R 13.00 – 17.00
(ÕNK).
Lühendid:
ÕNK – Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus (aadress Kreutzwaldi 5,
Rakvere)
SAK – Rakvere Sotsiaalabikeskuse Laste Päevakeskus (aadress
Ed. Vilde 2a, Rakvere)
Õppenõustamiskeskuse spetsialistid rõhutavad jätkuvalt varajase
märkamise tähtsust ning koostöö olulisust kõikide sihtgruppide ja
koostööpartnerite vahel parema tulemuse nimel.
Ärge peljake ühendust võtta!
Monica Jaanimets
Õppenõustamiskeskuse koordinaator

Rahva Majas müügil CD
-d
CD-d
(Üllar Jörberg, Toomas Anni, Toivo Nikopensius jt)
Hind 50 krooni
Toomas Anni kolmikplaadi hind 100 krooni
Raamatud:
Rahvalaulik.”170 seltskondlikku laulu”
Heldur Jõgioja elulooraamat “Lootuse varjud”
Järel on ka mõned raamatud “Kaika Lainest Vangani”.
Raamatute hinnad 60 krooni.
Varsti müügil ka raamat “Kaika Lainest Vangani” Ivosa

Aeroobika Muuga spordihoones
alustame pühapäeval, 4. oktoobril kell 18
Tulge ja leiame kõigile sobiva kellaaja

Võrkpallinaiskond ootab oma trenni uusi liikmeid
teisipäev ja neljapäev kell 20 Muuga spordihoones

Lk.7

Palju, palju aastaringe,
õnne taskusse ja hinge,
kerget jalga, sirget selga
ära antud aastaid pelga!

Õnnitleme!
83 Elsa Liis

06. september Muugast

86 Regina Õis

07. september Rajakülast

75 Lembit Sikkar

10. september Padust

82 Aino Tamm

11. september Arukselt

70 Urve Raudoja

14. september Paasverest

84 Helmi Vahter

16. september Sireverest

83 Asta Kintsel

17. september Salutaguselt

60 Ants Habakuk

18. september Laekverest

84 Reinhold Sirelmets 24. september Muugast
89 Alviine Kesküll

26. september Rohust

75 Olev Allikalt

28. september Alekverelt

86 Õilme Kask

29. september Salutaguselt

60 Ester Lehtla

30. september Rahklast

Sa
Sa
Sa
Sa

läksid, jäi tühjaks metsatee...
läksid, ei küsinud sõpradelt...
läksid, jäi tühjaks Su koduke...
läksid kauget, kauget teed...

Märt Lang
Muugast
27.06.1954 – 01.09.2009

Laekvere perearst puhkusel 05.10.2009 - 18.10.2009.
Puhkuse ajal pereõe vastuvõtt.
Asendusarst Tõnis Nurk Roelas, tel. 325 3656

MUUGA TUULIK AVATUD R 12-03
L 13-03
P 13-20
10. oktoobril kell 22.00
ansambel RAGNAR & Co bänd
igal laupäeval 22.00-23.00 naistele esimene jook tasuta.
17.okt., 14.nov. ja 12.dets.
FinBaltic Karaokekuningas ja -kuninganna lauluvõistluse
2009.a. eelvoor
Välja on pandud auhinnad!
TULE JA LAULA ENNAST FINAALI VÕI ELA OMA
SÕPRADELE KAASA
Ilusat sügise algust!
Info 53334089
www.tuulik.ee

Müüa täiskomplekt kasutatud korras VIASAT taldrik,
tüüner koos kaablite ja muude varustustega.
Kontakttelefon 51966442 .
Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi soojuspumbad koos
paigaldusega.
Liisi soojuspump koju juba 3000kr sissemaksuga!
Tel: 56483222; www.homeair.ee
Müüa lõhutud kuivi küttepuid. Tel 55546093

Müüa garaaz
Teat.58365969

Laekveres.

Järelmaksuvõimalus.

Ostame Teie seisma jäänud, töötava või mittetöötava,
käibemaksu või mitte käibemaksu kohuslase firma. Info,
konsutatsioonid ja vormistamine meie poolt, tel. 55544544.
Sügiseks SILMARÕÕMU
Silmade kontroll ja prillid müük 7. oktoobril 2009. a kella
10-st Laekvere tervisekeskuses. Info ja etteregistreerimine
telefonil 322 2370
15. oktoobril kell 10 – 12
Laekvere Rahva Majas
uute riiete müük Kiviõlist

Teade
6. oktoobrist alates alustab Rahva Majas taas tööd
MASSÖÖR.
Registreeri telefonil 56613650, Mari.
Müüa 3-toaline keskküttega korter Laekvere alevikus.
Tel 5228809

Müüa klaver. Hind kokkuleppel. Tel 5263638, Jaana.

Olen umbes kuue kuune kutsikas ja otsin endale kodu.
Olen kaotanud peremehe ja ei taha varjupaika minna.
Info telefonil 53 408 850
Muuga Põhikoolis alustab tööd ettevalmistusrühm
järgmisel aastal kooli tulevatele lastele.
Esimene kokkusaamine on toimub

30. septembril kell 12.
Agnes Maasild
Muuga Põhikooli direktor

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.

