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TASUTA

TOIMETAJA VEERG
Sügis on käes. Lapsed käivad jälle koolis ja
lasteaias. Oot, mis ma ajan...lasteaias ei käi
praegu keegi. Seal käivad vaid kiired
ehitustööd. Laekvere lasteaia lapsed käivad
ka ju koolis. Nemad elavad oma elu
koolimaja saalis. Mängivad, magavad ja
õpivad ka seal. Ja häda pole midagi.
Tegelikult tahtsin rääkida ikka Laekvere
koolist, mis kohe saab 90. aastaseks. Mina
lõpetasin selle kooli 35 aastat tagasi. Aeg
on läinud väga kiirelt. Kuid see on kool,
millele mõtlen tagasi heldimusega. Meeles
on kõik klassikaaslased ja õpetajad. Minu
esimene klassijuhataja tuleb praegugi
Laekveres vastu ja naeratab. Kohe on
tunne, et pean korralikult käituma ja
Moora küla veetrassi ehitus
teretama. Just teretamist peeti minu ajal
koolis väga tähtsaks. Ja see on harjumus,
mis ei unune. Seepärast on vahel imestamist, et Laekvere kooli praegused õpilased ei tereta täiskasvanuid. Aga ju
see pole enam „moes“. Endised klassikaaslased on aga mööda ilma laiali. Kokkutulekuid oleme peale lõpetamist
teinud 35. aasta jooksul ühe korra. Viis aastat tagasi oli kooli aastapäeval minu klassi 18-st lõpetajast kohal
kaheksa. See ei ole väga halb näitaja. Meil oli väga ühtehoidev klass ja praegu arvan, et selles oli suur osa meie
klassijuhatajatel. Nemad viitsisid meiega tegeleda. Seepärast pöördun teie poole armsad vilistlased Laekvere
koolist. Tulge kõik 2. oktoobril oma kooli vaatama! See on praegu hoopis kaunim kui oskaksite arvata. Üllatute
kindlasti. Ja oma endised klassikaaslased kutsuge kaasa. Mälestused kooliajast on need, mis jäävad kestma
surmani!
MEHI

Ilusat sügise algust!
Tiiu Nitsar

Rahvastiku infot
Valda sündis 2010 aasta aprillist augustini 7 last, neist 3 poissi ja 4
tüdrukut.
Surnud on 8 vallakodanikku, neist 6 meest
ja 2 naist.
Valda saabus elama 8 inimest, neist mehi
5 ja naisi 3. Linnadest tuli 4 inimest, 4
inimest erinevatest valdadest.
Vallast lahkus mujale elama 25 inimest,
neist mehi 12 ja naisi 13. Nendest 12
inimest linnadesse ning 13 erinevatesse
valdadesse.
ELANIKE ARV 21. septembri seisuga
1723, neist mehi 846 ja naisi 877.
Karin Tampere, sekretär
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VALLAVALITSUSES
7. septembri istungil:
1. Otsustati kompenseerida ühele vallaasutuse
juhile tööks ettenähtud prillide maksumusest
1000 (üks tuhat) krooni.
2. Kehtestati Laekvere Vallavalitsuse ja
hallatavate asutuste ametnike käsutuses
olevatele mobiiltelefonidele kvartaalsed
kasutuslimiidid järgnevalt:
vallavanem
nr 524 6009
1800 krooni;
majandusosakonna juhataja
1800 krooni;

nr 504 6009

kommunaaltehnik
900 krooni;

nr 514 5022

Rahva Maja juhataja
900 krooni;

nr 504 4582

Evi Simsonile 2/3 mõttelises osas ja Gristel
Pärnamägile 1/3 mõttelises osas.
9. Määrati Alekvere külas asuvale maaüksusele
tähisega M-9 (piiriettepaneku nr AT040322068)
lähiaadressiks Krõõda.
10. Nõustuti Venevere külas asuva Metsa
katastriüksuse ( pindalaga 18,3 ha) jagamisega
k a h e k s e r a l d i m a a o ma n d i k s : V õ s a
katastriüksuseks (pindala 4,14 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa) ja Metsa katastriüksuseks
(pindala
14,16
ha,
sihtotstarve
maatulundusmaa).
11. Otsustati tagastada Hans Kruusamägile
Lageda maaomandi taastamiseks Sirevere külas
katastriüksused pindalaga 2,85 ha ja 2,92 ha.

12. Muudeti seoses projekti kogumaksumuse
nr 5306 4621 vähenemisega hajaasustuse veeprogrammi
toetuslepinguid Laekvere Vallavalitsuse ja
Mihkel Olvi vahel ning Laekvere Vallavalitsuse
lasteaia juhataja nr 5302 1722 900 krooni.
ja Rein Peensalu vahel. Samas kiideti heaks
3. Jätkati hooldajatoetuse maksmist kahele valla hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajate
elanikule alates 01.09.2010 kuni hooldatavate
Mihkel Olvi ja Rein Peensalu aruanded.
hooldusvajaduse lõppemiseni.
13. Muudeti korraldatud jäätmeveoga liitunud
4. Toetust haridusasutuste õpilaste koolilõuna Muuga küla elaniku Silvi Vahi prügiveo
maksumuse kompenseerimiseks 25 krooni tühjendussagedus 2 korra peale aastas ja Rita
ulatuses ühe koolipäeva eest ajavahemikul Vee prügiveoleping asukohaga Kesk 13 peatati
01.09.2010-31.12.2010 said 9 lapsevanemat. aasta lõpuni.
Toetus ravimite ja abivahendite
14. Väljastati kasutusluba Rein Peensalu
kompenseerimiseks määrati ühele inimesele. 15
ehitisele puurkaev asukohaga Lepiku mü Padu
lapsevanemat said ranitsatoetust, kuna lapsi
küla;
võeti vastu Laekvere või Muuga Põhikooli I
klassi. Muu ühekordne toetus määrati ühele OÜ Jaotusvõrk ehitisele Muuga töökoda F-6
pingeparandamine asukohaga Muuga küla ja
valla elanikule.
Alekvere küla; OÜ Jaotusvõrk ehitisele
5. Üks Laekvere valla elanik suunati OÜ Häcke
Venevere saeveski 0,4kV rekonstrueerimine
hooldekodusse alates 06. septembrist 2010.
elektri õhuliin, elektri maakaabelliin ja 10/0,4kV
6. Anti kasutada ühele valla elanikule alajaam asukohaga Venevere küla; Mihkel Olvi
sotsiaalpind Laekvere alevikus asukohaga ehitisele puurkaev asukohaga Marguse mü
Vassivere põik 4-13 (10 m2 suurune tuba) Arukse küla.
viieks aastaks.
15. Otsustati korraldada lihtmenetlusega
7. Lõpetati Laekvere Vallavalitsuse, Lääne-Viru riigihange Muuga küla kanalisatsioonitrasside
Maavalitsuse ja Haapsalu Lastekodu poolt 2007. ning reoveepuhasti rekonstrueerimise
aastal sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise e h i t u s t ö ö d e
korraldamiseks
ja
leping ühe Laekvere valla lapse suhtes.
omanikujärelevalve teenuse ostmiseks
Laekvere Lasteaed „Rüblik“
1500 krooni;

8. Nõustuti Salutaguse külas asuva 9 787 m² 16. Sõlmiti Moora küla veetorustiku ehitamise
s u u r u s e K e s k p õ l l u k a t a s t r i ü k s u s e töövõtuleping Osaühinguga T.A.K Ehitus mas
ostueesõigusega erastamisega vastavalt 345 715 krooni koos käibemaksuga.
katastriüksuste plaanile hoonete kaasomanikele
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17. Väljastati ehitusluba ELTEL Networks ASle ELA SA Laekvere-Simuna-Rakke
valguskaabli rajamiseks.

21. septembri istungil:

tulemused: 2-toaline ahiküttega korter nr 8
1. Toimetulekutoetust septembri kuu eest sai 23 üldpinnaga 39,7 m2 Rahkla külas müüdi 10 000
valla elanikku kogusummas 29 036 krooni.
krooniga Avo Sinimetsale; Tartu maaüksus
2
2. Määrati toetus haridusasutuste õpilaste pindalaga 3463 m Rahkla külas müüdi 35 000
koolilõuna maksumuse kompenseerimiseks 25 krooniga Aina Veermetsale; Pärgi maaüksus
2
krooni ulatuses ühe koolipäeva eest pindalaga 840 m Rahkla külas müüdi 10 000
ajavahemikul 01.10.2010-31.12.2010 kolmele krooniga Kadri Suurväljale.
valla lapsevanemale. Toetust ravimite ja 10. Väljastati ehitusluba Laekvere
abivahendite kompenseerimiseks anti kahele Vallavalitsusele Moora küla veetrassi
valla elanikule.
ehitamiseks.
3. Lõpetati ühe valla elanikuga sõlmitud 11. Väljastati AS-le Pelletiküte Muuga
sotsiaalpinna kasutamise leping alates põhikooli katlamaja kasutusluba asukohaga
24.09.2010.
Pargi tee 1 Muuga külas.
4. Üks valla elanik suunati OÜ Ilmara 12. Kuulutati Laekvere vallas välja hajaasustuse
hooldekodusse alates 24. septembrist 2010.
veeprogrammi täiendav taotlusvoor. Taotluste
5. Muudeti Laekvere Vallavalitsuse määrusi, esitamise lõpptähtajaga 01. november 2010.
milles olid sees rahalised väärtused kroonides. 13. Koormati Laekvere vallale kuuluv
Seoses euro kasutusele võtmisega 1. jaanuarist Salutaguse tee 2 katastriüksus isikliku
2011, tuli vastavad määrused muuta ja hinnad kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse
ümber arvestada eurodeks.
Sihtasutuse kasuks. Isikliku kasutusõiguse
6. Vaadati läbi Laekvere valla arengukava sisuks on õigus omada maaüksusel maatükiga
aastateks 2008-2015. Otsustati esitada püsivalt ühendatud elektroonilise side võrke
volikogule eelnõu, mis jätaks Laekvere ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud
Vallavolikogu 27.11.2007 määruse nr 35 elektroonilise side võrkude ehitamiseks,
„Laekvere valla arengukava aastateks 2008- hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja
likvideerimiseks. Koormatava ala pindala on
2015” muutmata.
100 m². Tehnorajatise pikkus on 22 m. Vastav
7. Otsustati esitada volikogule eelnõu, mis mää- eelnõu saadeti volikogule.
raks Laekvere valla 2010-2013 majandusaastate
aruannetele vandeaudiitori aruande esitajaks 14. Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse Laekvere alevikus asuvad
Audiitorbüroo ELSS AS.
järgmised tänavad: Kaare tänav pikkusega 489
8. Tunnistati 14. septembril 2010 toimunud m; Pargi tänav pikkusega 960 m; Salutaguse tee
alljärgnevate varade võõrandamine osalejate pikkusega 346 m; Lille tänav pikkusega 158 m;
puudumise tõttu nurjunuks: elamu ja kuur Kesk põik pikkusega 105 m; Vassivere põik
Ussiku maaüksus pindalaga 11391 m2 Rahkla pikkusega 323 m. Katastriüksuste sihtotstarbeks
külas; 3-toaline ahiküttega korter nr 3 määrati transpordimaa. Vastav eelnõu saadeti
üldpindalaga 48,8 m2 Rahkla küla Pargiotsa volikogule.
maaüksusel; 2-toaline ahiküttega korter nr 1
üldpindalaga 39,1 m2 Rahkla küla Otsa 15. Projekteerimistingimused väljastati OÜ
PM-le
Moora
lauda
maaüksusel; 2-toaline ahiküttega korter nr 2 L a e k v e r e
2
üldpindalaga 46,9 m koos juurde kuuluva rekonstrueerimiseks.
kuuriboksiga Allee tee 12 Muuga külas.
16. Anti kirjalik nõusolek Kuuno Raudmäele
9. Kinnitati 14. septembril 2010 toimunud vara kaevu ja veesüsteemi rajamiseks asukohaga Oru
maaüksus Venevere külas.
võõrandamise avaliku enampakkumise
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kõige mürgisema ühendiga, mida inimene on
suuteline tekitama – ja seda just kodusel
jäätmepõletusel.
Kuigi vabastusi ei ole lihtsakäeliselt antud ning
prügipõletamise ohtudest on inimesi piisavalt
teavitatud, satub ikka metsaalustesse ja
teekraavidesse prügikotikesi, ehitusprahti jms.

Prügi, prügi, prügi...
Korraldatud jäätmevedu Laekvere vallas on
väldanud juba kaks aastat ja viis kuud. Selle ajaga
on süsteem praktiliselt toimima saadud ning
probleeme esineb üha vähem. Kuid viimasel ajal
on tekkinud jäätmekäitluses uus mood - taotletakse
j ä ä t m e v e o s t v a b a s t u s t v õ i h a r v e ma t
tühjendussagedust, põhjusel, et jäätmeid ei teki.
Tegelikult on selle taga kokkuhoid keskkonna
arvelt. Kui lähemalt asja uurima hakata, selgub, et
osa inimesi põletab prügi küttekoldes, sest
konteinerisse pandava prügi eest tuleb ju maksta.
Suures koguses seguplastide põletamine, seda just
madalal temperatuuril ja puuduliku tõmbega, on
ohtlik, sest osa plaste ei põle ära, vaid aurustuvad
ja võivad kondenseeruda korstnas. Tagajärjeks on
suitsulõõri selline ummistumine, et korstnapühkija
soovitab kogu korstna uuega asendada. Tõsisem
oht on aga tulekahju, mis tekib tahma
hoogsüttimisel. Korsten on aga väike mure.
Hoopis suuremas ohus on meie kõigi tervis, sest
plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku
lausa mürgikokteil, mis sisaldab ka
kantserogeenseid ehk vähkitekitavaid ühendeid.
Näiteks dioksiine, mille puhul on tegemist ühe

Viimase kuu jooksul on Laekvere vallas tekkinud
kolm illegaalset prügi mahapaneku kohta. Kahes
neis puhas olmeprügi, ühes ehituspraht. Reostajaid
kindlaks teha ei olnud võimalik, seega jääb
koristamine jäätmeseadusest lähtuvalt maa
omaniku kohustuseks.
Prügi mahapaneku kohtade vähendamiseks
saavadki palju ära teha kinnistu omanikud st
jälgida tähelepanelikumalt, mis nende valdustes
toimub (sh metsamaadel). Teada on, et prügi
viiakse ikka sinna, kus teatakse, et mingit tegevust
ei toimu. Selliste kinnistute omanikud võiksid
piirata ligipääsu kinnistule või ehitisse.
Hetkel on PAIK´i valdadel käsil
jäätmehoolduseeskirja täiendamine ning
jäätmeseaduse muudatusi järgides, ei saa enam
lubada harvemat sagedust kui üks kord kvartalis.
Loodetavasti vähendab see veelgi jäätmeseaduse
rikkumisi. Mis puudutab ehitusprahti, siis seda on
võimalik viia Torma prügilasse. Info ja hinnakiri
http://www.tormaprugila.ee
tel 776 4789.
Palun jälgige enda ümber toimuvat ning
igasugusest kahtlasest tegevusest andke alati
teada!
Liina Lepp, ärelvalveinspektor
53408850
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uriinilekked, mis võivad põhjustada nahakahjustusi. Juba
tekkinud naha kahjustuste korral pakub Inkotuba
Inkotuba nõustab uriinipidamatusega inimesi, korraldab sobivaid naha-ja haavahooldusvahendeid.Saadaval on ka
pidamatusalast koolitust ja müüb hooldus- teisi tarvilikke hooldusvahendeid nagu imavad aluslinad,
kateetrid, siibrid jpm.
põetusvahendeid.

Inkotuba teatab

Uriinipidamatus on probleemiks paljudele. Teema Inkotoast jagatavate teadmiste abil ja nõustaja toel on
delikaatsuse tõttu jääb see sageli käsitlemata ja probleem teil võimalik tõsta oma elukvaliteeti. Inkotuba aitab ja
annab nõu!
lahendamata.
Inkotuba pakub vastuseid uriinipidamatusalastele
küsimustele ning annab professionaalset abi, seda kõike
TASUTA. Spetsiaalse ettevalmistuse saanud nõustaja
tutvub teie või teie lähedase murega ning selgitab välja
uriinipidamatuse raskusastme ja liigi. Samuti aitab ta
valida õige mähkme või muu abivahendi ning annab
nõu, kuidas neid kasutada. Uriinipidamatust on võimalik
leevendada sooritades spetsiaalset tualetitreeningut ja
vaagnapõhjalihaste võimlemisharjutusi, korrigeerides
oma toitumusharjumusi jpm. Selles kõiges juhendab teid
nõustaja, kes annab vajalikud juhised ka koju kaasa.

Puuetega inimestel, vanaduspensionäridel ja lastel alates
3. eluaastast on võimalik osta paljusid abivahendeid
riigipoolse soodustusega.
Soodustusega ostmiseks tuleb esitada ISIKLIKU
ABIVAHENDI KAART. Isikliku abiahendi kaardi saab
kohalikust maavalitsuse või linna/valla sotsiaalosakonnast. Kaasa on vaja võtta: arstitõend, puuet
tõendav dokument, isikut tõendav dokument.
Oodatud on kõik pidamatusega inimesed, nende
hooldajad, hoolekande-ja meditsiinitöötajad 24.
oktoobril Laekvere Rahva Majas kell 12

Sobiva toote valimine ja selle paigaldamine aitavad
ennetada nahakahjustuste teket. Valesti paigaldatud ja Ootame aktiivset osavõttu!
ebasobivate mähkmete kasu-tamise korral tekivad

H a j a a s u s t u s e v e e p ro g r a m m i
täiendav taotlusvoor Laekvere vallas

3. vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud
seadmete soetamist ning paigaldamist;
4. hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist;

5. vanade puurkaevude tampoonimist;vee
Täiendava taotlustevooru väljakuulutamise kvaliteedi analüüsi.
põhjuseks on taotluste vähene esitamine 2009. aasta Punktides 4 – 6 toodud tegevusi toetatakse vaid
ja 2010. aasta taotlusvoorudes.
juhul, kui nad kaasnevad punktides 1 – 3 toodud
Hajaasustuse veeprogrammi eesmärk on tagada
hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse
joogivee kättesaadavus või selle parandamine.
Taotlusi saavad esitada hajaasustuses asuvate
majapidamiste omanikud (valla elanikeregistris
enne 1. jaanuari 2009. a registreeritud) ning vallas
registreeritud mittetulundusühingud ning
sihtasutused, kes täidavad korteri- ja veeühistu
ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka
kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine.

tegevustega.

Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 krooni ja
toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama
vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Taotlusi võetakse vastu Laekvere vallavalitsuses
Salutaguse tee 2, Laekvere alevik. Taotluste
esitamise lõpptähtaeg on 01. november 2010. a.

Infot taotlemiseks vajalike dokumentide ja
tingimuste kohta saab vallavalitsusest kontaktisikult
või Laekvere valla kodulehe esilehelt.
Samuti Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt valiku
Regionaalsed
toetusprogrammid
alt
(otseviide http://www.eas.ee/index.php/avalikuleja-mittetulundussektorile/avalike-teenustearendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt

Programmi kontaktisik Laekvere vallas on
majandusosakonna juhataja Andrus Läll, tel 322
Toetatakse:
2374 või 504 6009, e-post: andrus@laekvere.ee.
1. kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja Kontaktisik maakonnas: Lääne-Viru maavalitsuse
puhastamist;
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
2. senistest või uutest kaevudest joogiveetorustiku Mati Jõgi (tel 325 8010, 505 6177, e-post
mati.jogi@l-virumv.ee).
ehitamist või praeguse rekonstrueerimist;
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Paljuks seda hilissügist
päeva: ainult kaks
hämarat otsa ja vaks
valget aega nende
vahel!
Nii ütleb vanasõna sügistalvise aja
kohta. Eks siis tulegi see vaks
valget aega meist igaühel oma
toimetustele kulutada ja Rahva
Maja päralt jääb vaid üks hämar
ots! Ja seda piskut me selgi aastal
usinasti kulutama asume.
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naljana enda ja teiste üle. Näita siis
välja seda, kas mingi toreda
tegevuse või riietusega. Sellel peol
ei puudu tants ja tagaajamine.
Loodan selleks õhtuks saada
Laekverre ka "Punase laterna toa",
mis peaks eriti huvi pakkuma
meessoost publikule. Vahvamaid
tegijaid ootavad ees auhinnad!

Novembri lõpus külastab meid
sellel aastal ainuke kutseliste
ejatega Teater D. Teatri koosseis
koosneb headest näitlejatest ja selle
asutaja on Marika Korolev.
Mängitakse tükki "Armastuse
Juba oktoobris alustavad tööd edetabel". Kasutage võimalust ka
isetegevus- ja huvialaringid. Ka üks teatrietendus ära vaadata.
rahvaõpistu ja folklooripühapäev.
Noortel on ees päris mitmed Püüame ka uusi kogupere- ja eesti
tegevused ja kohtumised. Igav ei filme teile näidata. Juba oktoobri
tohiks küll kellelgi olla, kuigi vahel lõpus on võimalus põnevat
ikka internetist loen, kui igav kogupere filmi näha ja samuti uut
tegelikult noortel Laekveres on. Eesti mängufilmi "Kutsar koputab
Väga head võimalused on loodud kolm korda" Maarika Vaarikuga
v ä g a p a l j u d e h u v i a l a d e g a peaosas. Tahame piletihinnad hoida
tegelemiseks, kuid noor ise on kas veel sel aastal nii soodsad kui
nii mugav või huvideta, et vahel on vähegi võimalik, et anda võimalus
tõesti kurb vaadata, kuidas kõigile huvilistele.
noortejuht püüab kõigest väest aga Külateater "Eedi" sai küll
kaasatulejaid peab lausa tikutulega proovietendusega kevadel maha aga
o t s i m a . N o o r e d , o l g e i s e oktoobrikuu kulub veel etenduse
teotahtelisemad - kõike on lihvimiseks ja novembri algul
tänapäeval võimalik korda saata, jõuame ehk esietenduseni ning siis
kui vaid ise hakkaja oled ja ka läheb külateater oma etendusega
toetajaid leiad.
rändama Jõgevamaale. Et teatrile ka
See on Sinu võimalus - ära jäta seda järelkasvu tuleks, alustan ma sellel
kasutamata, sest teist korda noored aastal noorte näitlejate otsimise ja
ja loovad me enam olla ei saa, kuigi õpetamisega. Püüan leida need, kes
tõesti teatri vastu huvi tunnevad ja
vahel tahaks.
neid siis ka juba kevade poole ehk
Kõige paremas eas inimestega on rakendada.
nii, et nemad eriti Rahva Majja ei
jõua. Töö, lapsed, kodu - see võtab Kui nüüd ringidele jutt läks, siis sel
kogu aja ära. Seepärast me ka ei aastal ei alusta enam laste
p l a n e e r i o m a m a j j a p a l j u laulustuudio ega bailatinotants.
meelelahutusüritusi, sest publikut Tõsiseid lauluhuvilisi meil
napib ja tantsukeerutajaid on hoopis kevadeks lihtsalt enam polnud ja
vähe. Siiski mõned ettevõtmised me kuna õpetaja käib meie juurde
teeme ja loodame, et nendele siis ka naabervallast, pole mõtet tema aega
niisama raisata. Tantsuhuvilisi oli
osavõtjaid jagub.
samuti vähevõitu ja õpetajal kauge
Novembri keskpaigas peame maha maa tulla. Olen püüdnud küll leida
hooaja avapeo "Elu kõverpeeglis", õpetajat tänavatantsu huvilistele aga
kus igaüks publikustki saab oma kahjuks on
kõik selle tantsu
osa kaasa anda. Eestlane naerab õpetajad kas väga hõivatud või väga
harva ja veel vähem enda üle. See kaugel.
pidu on mõeldudki heatahtliku

Küll proovime soome keele ringiga
jätkata, sest keeleoskust läheb ikka
elus tarvis. Täiskasvanute
soomekeel kulges aga eelmisel
hooajal nii, et 60-ga alustasime ja 6
inimest lõpetas kursuse. Kiitus neile
visadele õppijatele ja loodame, et
nad sellest ka kasu said.
Uue ringina proovime tööle saada
noorte huviringi "Au pair girl", sest
näeme iga päev oma majas, kui
hädasti on noortele vaja kõige
lihtsamaid eluks vajaminevaid
oskusi. Iseasi, kas nad meie poolt
pakutut ka vastu võtavad. Seda ringi
hakkab juhendama Tiina Raudmäe.
Eakatel inimestel on kõige rohkem
vaba aega. Seepärast on nad ka
sagedased külastajad meie majas.
Nendele tegevusi jätkub. Kõigepealt
käime ära aga 1.oktoobril Tallinnas
eakate festivalil. Kes pole veel
ennast kirja pannud aga tahab tulla,
võtke ühendust. Prii pilet ja
bussisõit ning päev Tallinnas ootab
teid.
Andke teada ka oma ujumissoovist,
sest siis teame, kas ja kui palju
soovijaid on. Sellel aastal tuleks
igal ujumiskorral 25 krooni sõidust
ise kinni maksta + pilet.
Ärge unustage end ka teisipäevaks
massööri juurde kirja panna. Nii
soodsa hinna-ga väsinud kehale
lõõgastust saada pole igal pool
võimalik.
Ja nii jõuamegi rõõmsalt detsembri
kuusse, mis saabub kindlasti nii
suurtele kui väikestele
jõulurõõmuga. Eakate jõulupeo
peame maha Muuga mõisas. Kas ja
mis vormis aastavahetuse ära
saadame, selle üle tuleb veel
veidike mõelda. Aga vanasõna ütleb
"Mis Mihkel unustab, seda Mart
mäletab", nii et kui millegi põneva
tutvustamine ära ununes, küllap
sellest siis järgmistes
lehenumbrites.
Ilusat sügise nautimist
kohtume ikka Rahva Majas.
Õilme Lainesaar

ja
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Tööhõiveamet kutsub kuulama ja arutama!
Laekvere vallamaja saalis 7. oktoobril kell 10 räägime nendel teemadel, mis paljudele inimestele olulised on:
•
tööturuolukord Lääne-Virumaal
•
tutvustatakse töötukassa teenuseid, hüvitise- ja toetuse saamise võimalust
•
kuidas käituda koondamisteate saamisel
•
soovijatel on võimalik osaleda karjäärinõustamisel
•
osalejatel on võimalik saada näpunäiteid CV ja motivatsioonikirja koostamisel
•
mis on oluline tööd otsides ja tööandja poole pöördudes
•
tutvustatakse erinevaid tööotsinguportaale ja kanaleid

Oodatud on kõik huvilised!
palju inimesi, kes poleks kuulnud
vanematelt inimestelt ütlust- „
Aga vaat vana Langi ajal.…“ Ja
koolis ei ole lapsi, kes ei teaks, et
sõja ajal kolis kool mõisamajja
just tolleaegse koolidirektori
Emil Langi eestvõttel.

Emil Langi
mälestuspäev
Ilmselt ei ole Muuga kandis just

Kuna 19. septembril möödus 100
aastat Emil Langi sünnist ning
20. aprillil oli möödunud 50
aastat surmast, siis
maanaisteseltsi
ja kooli
eestvõttel peeti 18. septembril
mõisas
Emil
Langi

Simuna vabatahtlike päästjate
tegevusest
12. märtsil 2010 toimus Simunas MTÜ
asutamiskoosolek, mille tulemusena loodi Simuna
Vabatahtliku Tuletõrje Selts. Tõuke selleks andis
Simuna riikliku päästekomando sulgemine.
Otsustasime hakata tegelema pääste- ja
kustutustöödega. Meie seas leidus mehi, kes olid nõus
osalema vabatahtlikena. Enamusel vabatahtlikest
puudus aga vastav koolitus. Selleks tuli meile appi IdaEesti Päästekeskus ja korraldas 30-tunnise
baaskoolituse.
Alates 15. juunist hakkasid Simuna vabatahtlikud
päästjad ka väljasõitudel käima. Vastava lepingu
sõlmimine toimus 02. juunil. Lepingule kirjutasid alla
Päästeameti, Ida-Eesti Päästekeskuse ja MTÜ Simuna
Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi abikomando esindajad.
Hetkel kuulub Simuna vabatahtlikku
päästekomandosse kümme vabatahtlikku päästjat, kolm
neist on kutselised.

mälestuspäeva.
Mälestuspäeval osalesid Emil
Langi omaaegsed kolleegid ning
õpilased. Mõisa seinal avati
mälestustahvel ning esitleti
kogumikku „Emil Lang – koolile
ja mõisale pühendunud
pedagoog“, mida on võimalik
osta sümboolse hinnaga (25.-)
Muuga koolist. Väikese
kontserdiga esinesid koolilapsed,
kohalik kapell ning
külalisesinejad. Maarika
Lausvee

Päästeauto juht omakorda kutsub välja teise päästja.
Meie väljasõidu valmidus päästekomando hoonest on
10 minutit. Vastavalt väljasõidul oldud ajale toimub ka
Ida-Eesti Päästekeskuse poolt meie tasustamine.
Väike-Maarja Vallavalitsus taotles Päästeametilt tagasi
Simuna päästekomando hoone ja nüüdseks on see üle
antud MTÜ-le kasutamiseks. Lisaks väljasõitude alusel
saadavale riiklikule tasule toetab meie tegevust
rahaliselt ka Väike-Maarja Vallavalitsus.
Lisaks päästetöödele teeme ka vajadusel mitmeid
teenustöid. Nendeks on: tuletõrjevalve, veevedu ja vee
pumpamine, kastmised ja trasside pesud. Muude
teenuste osutamine toimub vastavalt kokkuleppele.
Oma senise, mõnekuuse tegevuse käigus on meil
tulnud aidata Laekvere vallaski mitmeid põlenguid
kustutada. Täpsema ülevaate meie tegevusest ja
väljasõitudest saab aga meie blogist
http:\\simunavts.wordpress.com.
Soovin Laekvere
turvalist sügist!

valla

rahvale

rahulikku

ja

Iga kuu lõikes edastame häirekeskusele valvegraafiku. Mart Pruul, MTÜ Simuna Vabatahtliku Tuletõrje
Selle järgi annab häirekeskuse dispetšer valvesolevale Selts
päästeauto juhile väljasõidust telefoni teel teada. Juhatuse esimees
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Oktoobrist alustavad Rahva
Majas tööd järgmised ringid

eluaastast castingule 5. oktoobril kell 16).

Naisrahvatantsurühm - kolmapäeviti kell 20
(esimene kokkusaamine 6. okt).

Kunstiring - esmaspäeviti kell 12 (esimene
kokkusaamine 4. okt).

Kõhutants - esmaspäeviti kell 17 (esimene
kokkusaamine 4. okt).

Memmede lauluansambel - teisipäeviti kell Soome keele ring noortele (toimumise aeg
11.30 (esimene kokkusaamine 5. okt).
kokkulepel juhendaja Maritiga).
Käsitööring - teisipäeviti kell 13:30 (esimene
Noortele huviring "Au pair Girl" - (toimumise
kokkusaamine 5. okt).
aeg juhendaja Tiinaga kokkuleppel).
Seenioritantsuring - kolmapäeviti kell 10:00
Eakate tervisering (toimumisaeg täpsustamisel).
(esimene kokkusaamine 6. okt).
Rahvaõpistu (2x kuus pühapäeviti. Esimene
Memmede karakatertantsuring – kolmapäeviti
väljasõit 10. okt kell 11).
kell 11(esimene kokkusaamine 6. okt).
Folklooripühapäev (2x kuus pühapäeviti.
Külateater "Eedi" teisipäeviti - kell 18 (esimene
Esimene kokkusaamine 17. okt).
kokkusaamine 5. okt).
Eakate ujumine Avinurmes 2x kuus reedel (ajad
Külateater "Eedi" seeniorirühm neljapäeviti kell
täpsustamisel).
11(esimene kokkusaamine 7. okt).
Noorte ohutusalane ring. (toimumisaeg
Külateater "Eedi" noortestuudio teisipäeviti kell
juhendaja Marisega kokkuleppel).
16 (ootan teatrihuvilisi noori alates 13.

Üritused Laekvere
Majas oktoobris

Rahva

Paistiga.

24. oktoober kell 12 rahvaõpistu. Muljeid
väljasõidust Tallinnasse. Kohtumine MTÜ
1. oktoober kell 8 väljasõit eakate festivalile
Inkotuba kontinentsusnõustaja Ülle Tõemetsaga.
Tallinnasse.
24 .oktoober kell 12 koguperefilm "Pettson ja
2. oktoober kell 17 Laekvere kooli 90.
Findus 4". Kell 14 uus eesti mängufilm "Kutsar
aastapäevapeo kontsert-aktus.
koputab kolm korda". Peaosas Maarika Vaarik.
5. oktoober kell 14 – 18 MTÜ PAIK Piletihinnad 25 kr ja 35 kr. Perepilet 100 kr (2
ettevõtlusnädal seminar teemal "Puit-Pandivere täiskasvanut ja 2 last).
ressurss".
26. oktoober kell 13 koolivaheaja sisustamine.
10. oktoober kell 11 Rahvaõpistu väljasõit "Geopeitus Laekveres". Info noortetoast.
Avinurme Elulaadikeskusesse. (soovijail 28. oktoober kell 13 koolivaheaja sisustamine.
registreeruda 5. oktoobrini Rahva Majas).
"Vahvate asjade meisterdamine".
15. oktoober kell 15:30 väljasõit Simuna 29. oktoober kell 17 koolivaheaja sisustamine.
kihelkonna noortetubade kohtumisõhtule
Noorte stiilipidu "Kõrvits kuklas".
Simunasse. Info noortetoas.
31. oktoober kell 12 folklooripühapäev
17. oktoober kell 12 folklooripühapäev Tiia

Täiskasvanud õppija nädala ( TÕN ) raames toimub laupäeval 9. oktoobril kell 12 Muuga
raamatukogus perepäev „Õppimine seob põlvkondi - ehk muna õpetab kana ja vastupidi“
Ootame üritusele lapsi koos vanemate ja vanavanematega.
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kell 10 - 13 (hambaravi ja proteesimine)

K. P. Hambaravi
Uudis!

Info ja registreerimine telefonil 511 8379
Vastuvõtuaeg Tamsalus, Tehnika 1a,

Hambaproteese on võimalik valmistada
Tervisekeskuse II korrusel
pehmest, mitte hõõruvast materjalist, mis on
E – R kell 9 - 15 (hambaravi ja proteesimine)
mugav patsiendile!
*pensionäridele ja töövõimetuspensionäridele Info ja registreerimine tel 323 0130 ,511 8379
haigekassa hüvitis 4000 kr ja hambaravi hüvitus Vastuvõtuaeg Rakkes, Faehlmanni 32
300 kr
E-N
*lapsed tasuta kuni 19 aastani
kell 9 - 15 (hambaravi ja proteesimine)
* hinnad soodsad
Info ja registreerimine
* kaardimakse võimalus
329 1208, 511 8379
Vastuvõtuajad Simunas, Allee 9-14
teisipäev (iga kuu II ja IV nädalal)

LAEKVERE
KOOL 90

14.00 registreerimine
koolimajas
15.00 väljub buss
Head endised
Simuna kalmistule
Laekvere kooli
17.00 kontsert-aktus
õpilased ja töötajad!
rahvamajas
2. oktoobril 2010
19.00 pidu Laglepesas.
tähistame Laekvere
Tantsuks mängib Raen
kooli 90. sünnipäeva. Väikene
Koolimaja on avatud
Osalustasu 100 krooni
14.00 – 16.30 ja pärast palume maksta
kontserti keskööni.
registreerimisel

Õnne ja tervist veel paljudeks
aastateks!
70 Ljudmila Kaskemaa 02.09.1940 Laekvere
84 Elsa Liis

06.09.1926 Muuga

87 Regina Õis

07.09.1923 Rajaküla

83 Aino Tamm

11.09.1927 Arukse

85 Helmi Vachter

16.09.1925 Sirevere

84 Asta Kintsel

17.09.1926 Salutaguse

60 Silvi Palander

18.09.1950 Venevere

75 Maimo Allikmets
80 Eino Oja

60 Evald Kalaus

22.09.1950 Paasvere

65 Endel Rahe

24.09.1945 Laekvere

85 Reinhold Sirelmets

24.09.1925 Muuga

90 AlviineKesküll

26.09.1920 Rohu

65 Õilme Reimann

27.09.1945 Rahkla

60 Mare Kriel

29.09.1950 Venevere

75 Leida Muutra

30.09.1935 Paasvere

Lp eakad! Palun teatage telefonil
322 2381, kui te ei soovi oma nime
20.09.1930 Venevere
lugeda õnnitluste rubriigis.
20.09.1935 Paasvere

Teade! Oktoobrikuust
alustab teisipäeviti
Laekvere Rahva Majas
tööd
massöör.
Registreerige ennast
telefonil 5661 3650.

Silmade kontroll ja
prillide müük
18. oktoobril kella 10-st
Laekvere Tervisekeskusest
Info ja etteregistreerimine
telefonil 322 2370

AEROOBIKA
ALUSTAB TAAS
Muuga spordihoones
14. oktoobril
kell 18 - algajad
kell 19 - edasijõudnud
info: 519 62 668

Ostan
töökorras
lumesaani
Buraan, hind
kokkuleppel.
Tel 5343
Soodsalt müüa garaazi
väravad (puidust), mõõdus
2150mm x 2300mm. Infot
küsi telefonil 526 9338.

Müüa kreissaag,
elektriradiaator (6 ribi),
gaasiballoon (tühi). Tel
5381 5421
Mälumängu huvilised
tähelepanu! Alates 12.
oktoobrist toimub Venevere
Seltsimajas iga kuu teisel
teisipäeval kell 19
mälumänguturniir. Osa
võtma on oodatud
kolmeliikmelised
võistkonnad. Võitjatele
kevadel auhinnad!

Ära anda imearmas
musta-valgekirju
kassipoeg. Info tel
5340 8850

Laekvere Rahva
Majas
13. oktoobril kell 11
odavate riiete müük
Koerust ja 20.
oktoobril kell 10 - 12
uute riiete müük
Kiviõlist.

Teade!
6. oktoobril kell
13 alustab Muuga
Põhikoolis tööd
ettevalmistusrüh
m järgmisel aastal
kooli tulevatele
lastele.

2. oktoobril kell 19 – 22.30 Rahva Majas
Laekvere kooli aastapäevale pühendatud
DISKO (õpilased ja vilistlased).
Sissepääs tasuta. DJ Davey.

Teade!
Augustikuus kadus Laekvere alevikus
punase pika karvaga ja koheva sabaga suur
isane kass, kes reageerib nimele Viku.
Leidjale vaevatasu.
Tel 526 6533 või 5635 8399.

