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sügisel 5. aastaseks!) Ja kui te just
esinemiseks valmis pole, siis tulge
üks kord kuus laulupühapäevale.
Seal laulame seltskonnalaule
koos energilise pillinaise Tiia
Paistiga. Ja kui kellelgi on meeles
või kodus alles vanu laulikuid
lauludega, mis vanasti siin kandis
lauldi, võtke kaasa. Meie Tiiaga
oleksime väga tänulikud, sest
tahame koos teiega kevadeks
kokku panna ühe väikese selle
kandi folkloorikava.
Käsitööringis saab igasuguseid
huvitavaid nippe teada, kuidas ei
milleski midagi valmistada. Kuna
ring hakkab tööle päevasel ajal, on
sinna oodatud nii eakad, kui ka
noored emad, kes päeval kodus.
Mudilaste kunstiring on taas
alustamas aga kuna kaks meie
noort kunstnikku on ringist välja
kasvanud, siis ootame endiselt
emasid igal esmaspäeval kell 10.30
oma võsukest Rahva majja tooma , sest kui pole lapsi pole ka ringi.
Sündmuste kalender on üsna
tihe ja loodetavasti leiab igaüks
midagi endale sobivat. Aga head
mõtted ja ettepanekud on alati
teretulnud.
Kas villaste sokkideta või
sokkidega - kohtume ikka rahvamajas!
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Tiiu Nitsar

Vastuoluline sügis
lapsedki on Lea omaks võtnud.
Leal aitavad sellest sügisest
lastel silma peal hoida ka
valvekaamerad, mis küll noortele
esialgu ei meeldinud, kuid
nüüdseks ollakse nendega harjutud ja tundub, et meie töö siin
laabub päris hästi.
Kõik isetegevus-ja huvialaringid
alustavad oktoobrist oma uut
hooaega. Ootame pikisilmi
kõikidesse ringidesse uusi isetegevuslasi. Eriti vaja oleks
tantsijaid naisrahvatantsurühma,
sest tulemas on tantsupeo aasta
ja tantsija suurimaks unistuseks
on tantsupeol osaleda. Nii, et
noorikud Laekverest, Muugast,
Veneverest - tulge tantsima.
Veel oleks hädasti vaja uut
täiendust eakate tantsurühma ja
lauluansamblisse. Memmed
lähevad nooruslikule hingele
vaatamata aasta-aastalt vanemaks ja sageli ei luba tervis enam
armsaks saanud ringis osaleda.
See ei tähenda kojujäämist tegevust leiab siin ikka. Aga
nooremad pensionärid võiksid
nüüd meiega liituda. Meie eakad
on öelnud, et neil on olnud huvitav
ja tihe vanaduspõlv, tulge ja
muutke oma pensionipõlv sama
huvitavaks.
Iga uus osavõtja on teretulnud,
olgu siis Rahvaõpistusse,
näiteringi või kõhutantsuringi.(Kõhutantsuring saab

TOIMETAJA
VEERG
Algaski sügis. Ja see
algus oli väga ilus. Terve
esmaspäeva säras päike
ja kindlasti laulsid ka
linnud. Seda ilusat ilma on
ikka päris pikalt oodata
saanud, võibolla sellepärast tunduski kõik nii
kaunis.
Lastel sai üks kuu koolis
käidud. Õpetajad meie
koolides on õpetamise hoo
sisse saanud. Laekvere
valla
põllumajandusühistud on viljapõllud
vaatamata väga vihmastele
ilmadele koristada jõudnud. Rahva Majas on
ringide töö alanud. Vallamajas on uus sekretär oma
„tooliga“ tutvunud.
Ühesõnaga – kõik on
uus septembri kuus.
Ja mis veel? Töökad ja
tublid vallaelanikud on oma
keldrid ja sahvrid sügise
ande täis toppinud. Õnneks
on ka minul paar sellist
toredat sõbrannat, kes
vajadusel oma tagavarasid
minuga jagavad. Ja nagu
mulle meeldib öelda, et
„iga meister jäägu oma
liistude
juurde“,
siis
hoidiste tegemise mure
jätangi
sõbrannadele.
Loodan, et teilgi, armsad
vallaelanikud, leidub mõni
„vabatahtlik“, kes meelsasti
küpsetab, keedab ja
hoidistab.
Olge siis kõik ikka tublid
ja terved ning nautige seda
kaunist sügist!

“Kuke kanad sügisel õunapuus“

See sügis on vastuoluline nii
oma looduse vempudega kui elu
kireva palega. Kusagil õitsevad
õunapuud ja perenaine korjab uut
hernesaaki. Aga meie kandis oli
veel mõni päev tagasi niiske ja
külm. Tuli tahtmine välja otsida
vanad villased sokid ja teha tass
kuuma teed ning siis end diivanile
kerra tõmmata nagu laisk kass.
Täna aga paistab päikene ja ma
luban endale olla sellel algaval
hooajal tublim, ettevõtlikum ja
töökam. Seepärast soovitangi
villased sokid rahva majja kaasa
võtta, sest kindlasti on siin ka
tänasest päevast jahedamaid
päevi. Unustada ära diivanil
lesimine ja koos teistega midagi
head ja ilusat enda ja teiste jaoks
korda saata. Selleks siis alljärgnev
teejuht Sulle!
Endiselt on Rahva Maja uksed
avatud hommikust kell 9 kuni
õhtuni kell 22 ja ootame kõiki sealt
korrakski sisse astuma. Äkki
hakkab meeldima ja otsustate
kauemaks jääda!
Laste-ja noortetuba on taas
avatud. Uus noor huvijuht Lea
Aal on kuu aega tööl olnud.
Asjaliku ja korrektsena end
näidanud noor inimene ehk valibki
oma elukutseks noorsootöö. On
ju selles töös peale paljude murede
ka oma rõõmud. Meie püüame oma
“pesamunale” küll igati nõu ja
jõuga abiks olla. Tundub, et

TASUTA

VALLAVALITSUSES
2. septembri istungil:
1.Lõpetati ühe vallaelaniku hooldus hooldatava surma tõttu.
2.Ravimite ja abivahendite toetus määrati kahele valla elanikule.
Ranitsatoetus 500 krooni määrati 17-le esimesse klassi mineva lapse
vanemale.
3.Toimetulekutoetus määrati seitsmele valla elanikule.
4.Määrati vallavalitsuse hooldustöötaja osutama koduteenust
kahele valla elanikule.
5.Anti kasutada kolmeks aastaks sotsiaalpind Vassivere tee 7 – 13
(10 m˛ suurune tuba) ühele valla elanikule
6.Kahe valla elanikuga pikendati sotsiaalpinna kasutamise lepingut
14. augustini 2013.a.
7.Moodustati hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele
joogivee kättesaadavuse tagamiseks esitatud taotluste hindamiseks
komisjon koosseisus: esimees – Aarne Laas; komisjoni liikmed:
Andrus Läll, Arne Labe, Irina Kuhlbach ja Marju Baikov.
8.Kinnitati korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud isikute nimekiri.
Vabastuse sai 8 kinnistut.
9.Korraldatud jäätmeveoga liitunud isikutest sai 3 inimest võimaluse
tühjendada oma konteinerit kaks korda aastas.

16. septembri istungil:
1.Otsustati jätkata hooldajatoetuse maksmist kahele valla elanikule.
2.Ravimite ja abivahendite maksumus kompenseeriti kolmele valla
elanikule. Õpilaslõuna maksumus kompenseeriti 2008. aasta lõpuni
kahele valla elanikule.
3.Otsustati esitada eelnõu „ Kinnisasja omandamiseks loa andmise
toetamine“ volikogule.

Keskkütte hind
Laekvere alevikus
Soojusenergia tarbijatele Eesti riigis on saabunud rasked ajad.
Enamus Teist on juba üleriigilistest lehtedest lugenud kütuste
hinnatõusust (gaas, diisel, bensiin, puit, põlevkiviõli, jne).
Vastavalt küttehinna tõusudele tõuseb igal pool ka toasooja hind.
Kuna Laekvere katlamaja töötab põlevkiviõli baasil, siis loomulikult
tõuseb keskkütte hind ka meil. Põlevkiviõli uus hind koos
transpordiga Laekvere katlamajja on 5485 kr/tonn.
Laekvere vald tasub alates kütteperioodi algusest 1MWh
soojusenergia eest 1040 krooni ja 76 senti (hind sisaldab
käibemaksu). Seega võrreldes kevadega on hinnatõus 138.06 krooni
ühe Mwh kohta.
Kuni 1. septembrini 2008. aastal oli Laekvere vallas kehtestatud
keskkütte piirhinnaks 800 kr/Mwh, millele lisandub 18% käibemaks
(tegelik hind 944 krooni). Sellist hinda tulebki toasooja eest maksta
ajavahemikus 1. september - 30. november tarbitud sooja eest.
Vahe 96 krooni ja 76 senti tasutakse Laekvere valla eelarvest
Alates 1. detsembrist kehtib keskkütte piirhind 1200 kr/Mwh,
millele lisandub käibemaks 18 % (võimalik maksimumhind seega
1416 kr/Mwh).
Vabandame! Augustikuu ajalehes oli ekslikult kirjas piirhind 1500
krooni + käibemaks.
Lähtudes eeltoodust: Alates 1. detsembrist 2008.a tõuseb
keskkütte hind 1040.76 kroonini (sisaldab käibemaksu) 1MWh
eest.
Palun kõigil keskküttega varustatud korterite omanikel tulla
oktoobri ja novembri kuu jooksul vallamajja ja sõlmida
kommunaalteenuste ostu-müügilepingu muudatus. Lepingu
mittesõlmimine ei vabasta Teid maksmise kohustusest.
Mõistvale suhtumisele lootes
Aarne Laas
vallavanem
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4.Võeti vastu määrus, mis lubab Laekvere Lasteaias „Rüblik“
suurendada laste arvu lasteaia rühmas kahekümne lapseni ja
liitrühmas kahekümne kahe lapseni.
5.Kehtestati Laekvere Lasteaia hooajaline tegutsemisperiood 1.
augustist kuni 22. juunini ja lahtiolekuaeg tööpäeviti kella 7.30-st
kuni 17.30-ni.
6.Tehti vallavalitsuse reservfondist järgmine eraldis: Venevere
raamatukogule 4 000 krooni lugejate ja näiteringi liikmete väljasõiduks
Rogosi mõisa. Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
tegevustoetuseks 1798 krooni. Internetipunkti administreerimise
kulude täienduseks 5 900 krooni (Projekti “AIP ja WIFI alade
arendamine Eesti omavalitsustes” koostamisega seotud kulude
osaline katmine). Piirkondliku spordi eelarve täienduseks 16 048 krooni
(välitelgi soetamise kulud).
7.Nõustuti osalemisega projektis „Hajaasustuse veeprogramm“,
mille raames Laekvere valla elanikel on täiendav võimalus rajada
individuaalseid puurkaeve koos pumpla ja veetrassiga. Projekti
kogumaksumus on 300 000 krooni, millest Laekvere valla osalus
oleks 100 000 krooni, programmipoolne toetus oleks 100 000 krooni
ja taotlejate omaosalus oleks 100 000 krooni. Projekti toimumise aeg
on 01.10.2008 – 31.12.2009. a.
8.Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud isikute nimekirja kanti
seitsme kinnistu omanikud, kuna vastavatel kinnistutel puudub
elutegevus.
9.Aarne Laas andis ülevaate VIROList, eelarve hetkeseisust,
valdade liitmisega seonduvatest küsimustest. Silvi Sirelpuu andis
ülevaate lasteaia põhimääruse muudatustest.

Abi on saadaval
1. oktoobril kell 10 toimub Laekvere Rahva Majas MTÜ Inkotuba
nõustamine ja infopäev
Inkotuba nõustab uriinipidamatusega inimesi, korraldab
pidamatusalast koolitust ja müüb hooldus-põetusvahendeid.
Oodatud on kõik pidamatusega inimesed, nende hooldajad,
hoolekande-ja meditsiinitöötajad.
Uriinipidamatus on probleemiks paljudele. Teema delikaatsuse tõttu
jääb see sageli käsitlemata ja probleem 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.
Sobiva toote valimine ja selle paigaldamine aitavad ennetada
nahakahjustuste teket. Valesti paigaldatud ja ebasobivate mähkmete
kasutamise korral tekivad uriinilekked, mis võivad põhjustada
nahakahjustusi. Juba tekkinud nahakahjustuste korral pakub
Inkotuba sobivaid naha-ja haavahooldusvahendeid. Saadaval on
ka teisi tarvilikke hooldusvahendeid nagu imavad aluslinad,
kateedrid, siibrid jpm.
Inkotoast jagatavate teadmiste abil ja nõustaja toel on teil võimalik
tõsta oma elukvaliteeti. Inkotuba aitab ja annab nõu! Puuetega
inimestel, vanaduspensionäridel ja lastel alates 3. eluaastast on
võimalik osta paljusid abivahendeid riigipoolse soodustusega.
Soodustusega ostmiseks tuleb esitada ISIKLIKU ABIVAHENDI
KAART. Isikliku abivahendi kaardi saab valla sotsiaalkonsultandilt.
Kaasa on vaja võtta arstitõend ja isikut tõendav dokument.
Marju Baikov / sotsiaalkonsultant
55677989
Laekvere Valla Sõnumid

2009. aasta eelarve otse kuumast ahjust
Riigieelarve koostamine on sel
aastal väga kuum teema.
Ajalehed korraldavad küsitlusi
“milliseid makse tõsta?” või “ kus
kulutusi kokku hoida?”
Miks maksude tõstmine ja
kulutuste kärpimine üldse
päevakorda tõusis, riigieelarve
maht ju kasvab ja kui raha on
rohkem kui tänavu, siis milles
küsimus?
Asi on tegelikult väga lihtne.
Nimelt on paljud riigi kulud
seadustega juba ette ära määratud
ning raha tuleb juurde just nendes
valdkondades. Nii näiteks
suurenevad kulutused pensionide väljamaksmiseks 2,8
miljardi krooni võrra, ravikindlustusele 700 miljoni ja
vanemahüvitisele 400 miljoni
jagu.
Euroopa Liidult laekuv toetus
kasvab 5,5 miljardi krooni võrra ja
on mõistlik hästi ära kasutada. Et
euroraha kasutada peab Eesti riik
ise välja panema 1,5 miljardit
krooni.
Ainuüksi nende numbrite
kokkuliitmine ületab riigieelarve
kasvu kogunumbri. Lihtsamini –
et pensionid tõuseksid lubatud
määrades, tuleb nüüd ametnike
arvu vähendada.
Tulumaksuvähenduste edasi
lükkamine oli juba kevadel selge

Takka järgi tark olles, tuleb
tunnistada, et praegune eelarvearutelu ei oleks nii kurb ja
segane, kui kevadel oleks vastu
võetud julgemaid otsuseid.
Arusaam, et 2009. aasta eelarve
huvides tuleb tulumaksuvähendused edasi lükata, oli
minu meelest juba siis selge.
Jäime ootama järgmise aasta
majanduskasvu augustiprognoosi. Seda keerukam tuli sügis.
Nüüd korraga tuli tegeleda
kulude kärpimise ja tulude
suurendamise võimaluste
vaagimisega. Riigi kuludel ja
tuludel on aga piir, mille
ületamine on sisuliselt võimatu.
Nii on täielik rumalus tõsta
käibemaksu paari protsendi
võrra, sest see tõstab hindu, mis
lööb eelkõige väiksema
sissetulekuga inimeste toimetuleku pihta ning matab mitmeks
aastaks ette maha plaani ühineda
euroga. Euroga ühinemine annab
majandusele nii vajalikku uut
hoogu ja turgutaks kokku
kuivanud majanduskasvu 2%
võrra aastas.
Meie sõltuvuse vähendamine
gaasist kui kütusest, peab
toimuma mõistuse, mitte
hinnasurve alusel. Hindu tõsta
maksudega ei ole arukas, kuigi
tulu juurde on vaja. Siit ka

Hajaasustuse veeprogrammi
täiendav taotlusvoor
L aekvere vallas
Laekvere Vallavalitsus kuulutab oma haldusterritooriumil välja
hajaasustuse veeprogrammi täiendava taotlustevooru

sotsiaaldemokraatide ettepanek
uute autode soetamist maksustada keskkonnasõbralikkuse
huvides. Kavas ei olnud
maksustada teie aastaid
kasutuses olnud Zhigulid. Ettepanek oli võtta lõivu siis, kui te
uue auto soetate. Mida loodussõbralikum auto, seda väiksem
maks. See idee ei ole aga meie
valitsuskaaslastele meele-pärane
ja jääb ilmselt ära.
Valitsusliidu otsused, mitte
tõsta suures ulatuses hindadele
mõjuvaid makse, oli igal juhul
põhjendatud.
Võitlus peretoetuste üle
Samamoodi on piir kulude
kärpimisel. Tundub ju põhjendatud, et politsei püüab sullereid,
kiirabi abistab hädas olijat, kool
töötab ja tulekahju on kustutatud. Ministeeriumide ja ametite
tegevuskulude 8%line kärbe
vähendab halduskulutusi 700
miljoni krooni võrra. See on sama
suur summa, mis kulub esimese
lapse 300 krooniseks toetuseks.
Õnneks see toetus jääb peredele
alles, kuigi ettepanekuid kõrgel
tasemel oli siin mitmeid.
Seletusena - õigus toetusele peab
olema igal lapsel ja kui vanemate
sissetuleku alusel piir tõmmata,
siis kulutab riik selle piiri
kontrolliks rohkem raha, kui

“kokku hoiame”.
Valitsusliidu erakondadel on
kindlasti erinevad arusaamad
riigi tuludest ja kuludest. Kogu
keerukus seisnebki selles, kuidas
need arusaamad kompromissiks
teha. Kui Reformierakond oli
vastu tulumaksu ajutisele
kergitamisele, siis sotsiaaldemokraadid jälle on vastu hindu
tõstvatele maksudele. Kulude
kärpimine tegevuskuludelt ja
investeeringutelt on toimunud
kaunis üksmeelselt. Sama ei saa
öelda sotsiaalvaldkonna kulude
osas, mida sotsiaaldemokraadid
sageli võimalikuks ei pidanud.
Küll aga on kõigil kolmel
erakonnal tulnud tunnistada üht
– paljud ilusad ja vajalikud
sammud tuleb paremate aegade
lootuses edasi lükata. See ei
puuduta
aga
lubadusi
pensionide asjus. Need on ette
kavandatud mitte ainult selle,
vaid ka mitme järgmiste valitsuse
ajaks. Usun, et meie võimuliidu
partnerid sotsiaaldemokraatidega seepärast ei pahanda.
Eiki Nestor
Sotsiaaldemokraatide
fraktsiooni esimees

3.vee pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud seadmete soetamist
ning paigaldamist
4.hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
5.vanade puurkaevude tampoonimist
6.vee kvaliteedi analüüsi
punktides 4 – 6 toodud tegevusi toetatakse vaid juhul, kui nad
kaasnevad punktides 1 – 3 toodud tegevustega.
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://www2.l-virumv.ee/?id=23643)
või ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt valiku
Avalikule ja mittetulundussektorile alt (otseviide http://www.eas.ee/
?id=4115).

Täiendava taotlustevooru väljakuulutamise põhjuseks on taotluste
vähene esitamine 15. septembril lõppenud taotlustevoorus – esitati
5 taotlust ja riigi poolt lisaraha eraldamine.
Hajaasustuse veeprogrammi eesmärk on tagada
hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle parandamine.
Taotlusi saavad esitada hajaasustuses asuvate majapidamiste
omanikud (valla elanikeregistris enne 1. jaan. 2008 registreeritud)
ning vallas registreeritud mittetulundusühingud ning sihtasutused, Taotlusi võetakse vastu Laekvere vallavalitsuses Salutaguse tee
kes täidavad korteri- ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste 2, Laekvere alevik.
tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 17. november 2008.
Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 krooni ja toetus ei saa olla Programmi kontaktisik Laekvere vallas on majandussuurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab osakonnajuhataja Andrus Läll, tel 32 22374 või 5046009, e-post:
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
andrus@laekvere.ee
Kontaktisik maakonnas: Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja
Toetatakse:
planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi (tel 325 8010, 5056177, epost mati.jogi@l-virumv.ee)
1.kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist
2.senistest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist või
praeguse rekonstrueerimist
Laekvere Valla Sõnumid
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Meeldetuletus - koerad ketti,
kinnistud korda ning prügi prügikasti
Kuna viimasel ajal on palju
kaebusi tulnud Laekvere
Vallavalitsusse vabalt ringi
jooksvate (ja ka inimesi
ründavate)
koerte
ning
ebaseaduslikult prügi metsa alla
poetajate kohta, tahaksin meelde
tuletada, et sellised teguviisid on
äärmiselt vastutustundetud ning
karistatavad. Samamoodi on
karistatav, kui kinnistu omanik ei
taha täita oma kohustusi ja
hooldada enda territooriumi- niita
sellel muru, pügada hekki või
likvideerida sellelt vanad
lagunenud majad, mida pole
võimalik enam taastada ning mis
on inetud ja ohtlikud
ümbruskonnale jms.

Tulenevalt eeltoodust soovitan
soojalt Teil tutvuda Laekvere
valla
heakorraeeskirjaga
(Laekvere Vallavolikogu 27. juuni
2006 a määrus nr 16) ning
Laekvere valla koerte ja kasside
pidamise eeskirjaga (Laekvere
Vallavolikogu 27. juuni 2006 a
määrus nr 15). Eeskirjad kehtivad
Laekvere
valla
haldusterritooriumil ja on kohustuslikud
täitmiseks kõigile valla
haldusterritooriumil viibivatele
isikutele.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest
on võimalik rikkujaid karistada
järgmiselt:
§ 662 Heakorra- ja kaevetööde

Muugas oli rattasõit
Muuga rattasõit toimus 7. septembril. Hommikul sadas vihma ja
kella kaheteistkümneks oli Muuka kogunenud 10 vaprat meest-naist.
Just stardis jäi aga vihm järele ja sõitjad läbisid 24 km Muuga – Pasti
– Kärje – Paasvere – Muuga marsruudi, kes ülikiirelt, kes aga sõitu
nautides.
Meie vallavolikogu esimees Margo Klaasmägi jäi napilt-napilt
Antsla noormehe Ülar Moreli järel teiseks. Naistest oli aga parim
rattur Kersti Naarits Roelast. Laekvere valla naistest sõitis kõige
kiiremini Tiina Tampere. Tublid olid ka kõik ülejäänud: Vaimar Abel,
Ülo Liivak, Vilma Tatkam, Marin Pärs; Riina Pass ja Evi Talur. Ilma
nende osavõtuta, oleks Muuga rattasõit olemata.
Tiiu Nitsar

eeskirjade rikkumine ning
koormise täitmata jätmine
(1) Heakorra- ja kaevetööde
eeskirjade rikkumise või koormise
täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni
100 trahviühikut (ehk 6000
krooni).
(2) Sama teo eest, kui selle on
toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20
000 krooni.
§ 663 Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade rikkumine
(1) Koerte ja kasside pidamise

eeskirjade rikkumise eest –
karistatakse kuni 100 trahviühiku
suuruse rahatrahviga (ehk 6000
krooni).
(2) Sama teo eest, kui see
põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, –
karistatakse kuni 200 trahviühiku
suuruse rahatrahviga (ehk 12 000
krooni).
Liina Lepp
järelevalveinspektor
53 408 850
liina.lepp@pandivere.eu

Endise Simuna kihelkonna
kultuuri- ja noorsootöötajad said kokku
16. septembril Rakkes, et teha plaane uueks hooajaks ja arutada,
milliseid üritusi võiks koos korraldada.
Esimene arutusteema oli Simuna kihelkonna päevad, mille
korraldajaks on seekord Simuna rahvamaja. Ühiselt jõuti otsusele,
et 2009. aastal kui toimuvad laulu-ja tantsupeod nii maakonnas kui
vabariigis, läheks sellise suure ürituse korraldamine lauljateletantsijatele väga koormavaks. Et 2011. aastal oleks kümnes kord
kihelkonnapäevi korraldada, jõutigi ühisele otsusele, et järgmised
kihelkonnapäevad toimuvad 2011. aastal Simunas.
Traditsioonilistest üritustest sai kokku lepitud kihelkonna laste
laulustuudiote lauluvõistlus, mis toimub 2009. aasta 12. märtsil Salla
mõisas. Kihelkonna X eakate naljapäev aga 29. märtsil Rakkes.
Traditsioonilist noorte sügispäeva seekord ei korraldata, kuna
Simunas pole noorsootöötajat. Laekvere Rahva Maja korraldab aga
5. - 6. detsembril koos meie noortetoa sünnipäevapeoga ka pidzaama
disko ja muid huvitavaid tegevusi, kuhu kutsume külalisteks ka Rakke
ja Roela noortekeskuste noored. Rakke noortekeskuse juhataja lubas
aga korraldada veel sellel sügisel ühe noorteõhtu koos kohaliku
bändiga, millest siis meie noored on kutsutud osa võtma.
Ühiselt lubati ikka naabervalla rahvamajade üritustega kursis olla
ja neist ka võimaluse korral osa võtta. Jääb üle loota huvitavat ja
sündmusterohket hooaega Simuna kihelkonna kultuurielus.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

15. novembril kell 19.00 Laekvere Rahva Majas
kontsertetendus “MUSTLASVANKER”
Estonia ooper-kvartett, Marko Matvere ja kitarrist Indrek
Kruusimaa.
1,5 tundi muusikat mustlasoperettidest, rahvalikud laulud ja
serbo-horvaadikeelsed tõeliselt tulised mustlaslood. Lisaks
põnevaid ja naljakaid lugusid jutustab ja laulab MARKO
MATVERE.
Piletid 150 kr ja 125 kr.
Eelmüügil Muuga raamatukogus ja Laekvere Rahva Majas
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5. novembril kell 19.00 Laekvere Rahva Majas
Vana Baskini Teatri etendus “Publikule keelatud” Lavastaja
Eino Baskin. (Mängivad: Helgi Sallo, Anne Paluver, Marika
Korolev, Marju Männik, Raivo Rüütel, Tõnu Kilgas, Raivo Mets,
Toomas Tross, Jüri Karindi)
Pääse 135 kr ja 115 kr
(Eelmüügil Laekvere Rahva Majas ja Muuga raamatukogus)

Laekvere Valla Sõnumid

Aeti isetegemise juttu
Sügise algusepäeva õhtupoolikul said Laekvere Rahva Majas
kokku 13 kultuurihuvilist inimest. Rahva Maja juhataja Õilme
Lainesaar tutvustas eeloleva hooaja kava ja palus kohalolijatelt
nende nägemust Laekvere valla kultuurielu kohta.
Kohalolijate sõnul ei ole Laekvere vallas üritusi vähe ega ka liiga
palju. Iga vallaelanik saaks ikkagi leida endale meelepärase ürituse,
ringi või tegevuse kui südamest soov oleks. Lainesaare sõnul on
vallaelanike popim tegevus aiatöö ja teleka vaatamine. Parin üritus
aga Rahvaõpistu. Sellised vastused tulid välja rahvamaja
küsitluslehelt.
Kokkutulnud „ümarlaud“ tegi ettepaneku vallapäevad viia
järgmisel kevadel jällegi küladesse, kus aktiivsemad elanikud
korraldaksid vastuvõtu esinejatele. Veel loodeti näha edaspidi
Venevere küla taidlejaid ka Laekveres ja Muugas. Samas Laekvere
üritusi on plaanis viia ka Venevere Seltsimajja, kus saal annab rohkem
võimalusi esinejaid ja vaatajaid ühendada.
Kokkutulnud kultuuritegijad ja -huvilised said ülevaate hooaja
tegevuskavast ja nüüd jääb vaid loota, et telekavaatamine ja aiatöö
lõpevad. „Tulge kõik rahvamajja, aitab kodus kopitamisest!“ - nii
ütles meie uus vallasekretäri kohusetäitja Silvi Sirelpuu oma mõtte
kultuurielust allakirjutanule.
Tiiu Nitsar
ümarlauas osaleja

L aekvere Rahva Majas alustavad
oktoobrist tööd järgmised ringid
1.Naisrahvatantsurühm. Juhendaja Auli Kadastik, esimene
kokkusaamine neljapäev 2. okt. kell 20
2.Muuga segarahvatantsurühm. Juhendaja Auli Kadastik. Esimene
kokkusaaamine neljapäev 2. okt. kell 19.
3.Kõhutantsuring. Juhendaja Epp Kaljos. Esimene kokkusaamine
kolmapäev 1. okt.kell 19.
4.Memmede lauluansambel. Juhendaja Aivi Õis. Esimene
kokkusaamine teisipäeval 7. okt. kell 11.30.
5.Laste laulustuudio. Juhendaja Aivi Õis. Esimene kokkusaamine
teisipäeval 7. okt. kell 13.30.
6.Memmede tantsurühm. Juhendaja Õilme Lainesaar.
Kokkusaamine kolmapäeval 8. okt. kell 11.00.
7.Eakate kepikõnd. Juhendaja Merike Aal. Esimene kokkusaamine
teisipäeval 7. okt. kell 13.30.
8.Eakate tervisevõimlemine. Juhendaja Merike Aal. Kokkusaamine
teisipäeval 7. okt. kell 14.30.
9.Mudilaste kunstiring. Juhendaja Liili Heinla. Kokkusaamine
esmaspäeval 6. okt. kell 10.30.
10.Kunstiring. Juhendaja Liili Heinla. Kokkusaamine esmaspäeval
6. okt. kell 12.
11.Lastele multikaring. Juhendaja Margus Sarnet. Igal neljapäeval
kell 15.
12.Lastele näputööring. Juhendaja Lea Aal. Esimene kokkusaamine
esmaspäeval 6. okt. kell 15.
13.Noortele Hip-hop- või nüüdistants.(Ringijuht ja aeg
täpsustamisel)
14.Külateater “Eedi” Juhendaja Õilme Lainesaar (kokkusaamine
täpsustamisel)
15.Eakate estraadiring. Juhendaja Õilme Lainesaar (kokkusaamine
täpsustamisel)
16.Käsitööring täiskasvanutele. Juhendaja Mary Tammert. Esimene
kokkusaamine 7.okt. 13.30
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LLaekvere
aekvere Rahva Maja
oktoobrikuu üritused
1. oktoober kell 12 eakate päeva tähistamine
*Üllatuskülaline
*Muuga näiteringi etendus “Pargis”
*Pillimees Veneverest
5. oktoober kell 10.30 Rahvaõpistu õppeaasta alguse
väljasõit Võsule Jaanioja tallu (registreeru 1. oktoobriks)
12. oktoober kell 14 lastefilm “Minu naaber on TOTORO”
Pääse 30.kell 16 Eesti 4 lühifilmi “Seks ja surm”
Pääse 30.-/40.NB! Alla 12. aastastele keelatud!
19. oktoober kell 12 Rahvaõpistu Türgi reisimuljeid räägivad
ja näitavad pilte Silvi Sirelpuu Simuna segarühmast ja Anne
Klaos Laekvere naisrühmast.
24. oktoober kell 9.50 Teater “Mäng”
lasteetendus “Kadunud kroon Pääse 25.24. oktoober kell 19 Disko. DJ.Davey ja Fooza
Buss viib 22:30 koju!
26. oktoober kell 12 laulupühapäev “Vanavanemate varasalvest”
Laulame koos Tiia Paist`iga
28. oktoober - 30. oktoober Sügisese koolivaheaja sisustamine.
Seiklusmäng koos vibulaskmisega Vassivere lasketiirus
Tegevused noormeestele ja neidudele
Väljasõit Võsule Mamsli Mängutuppa ( info noortetoas)
NB! 3. oktoobril algab eakate ujumine Avinurmes. Registreeru
Rahva Majas!

Filmidest
SEKS JA SURM
Seksist ja linnast on vaid lühikene samm seksi ja surmani. Või vähemalt
nii väidavad nelja uue Eesti lühimängufilmi autorid. Uus kodumaine
filmikassett koosneb neljast loost, mille hüüdlauseks on „seksis ja surmas
on kõik lubatud!”.
„Amatöörid ” (rezh. Mari Anne Kõrver) toetub Armin Kõomäe
samanimelisele jutustusele poisist (Jass Seljamaa), keda elu viib
pornofilmi võtetele. „Must Peeter” (rezh. Priit Pääsuke) on samuti novelli
ekraniseering, sedakorda autoriks Peeter Sauter. Filmis suudab tülitseva
paarikese suhted (Gert Raudsepp ja Tiina Tauraite) klaariks lüüa vaid
saladusliku Musta Peetri ilmumine…
Tanel Toom on lavastanud filmi „Teine tulemine” vendadest
Thomasest (Rasmus Kaljujärv) ja Marcusest (Hendrik Kaljujärv)
sõjatandril. „Veresidemed” (rezh. Kristiina Davidjants) jutustab kirest
ja ahnusest armukolmnurga (Taavi Eelmaa, Aigi Vahing, Rein Pakk)
pöörises.
Kestvus kokku: 90 minutit
—————————
MINU NAABER TOTORO (Tonari no Totoro)
Maaliline ja südamlik lugu kahest õest, kes kolivad koos isaga paksu
metsa serval asuvasse majja, kus pesitsevad seninägematud, kuid
heatahtlikud vaimud. Film võitis juba esimestel linastustel kinopubliku
ja kriitikute üksmeelse armastuse.
Läbinisti vägivallatut „Totorot” on nimetatud tihti parimaks ja
fantastilisimaks koguperefilmiks, mis iial kinolinale jõudnud. Kui te pole
selle tegelasega üles kasvanud, siis on viimane aeg temaga tutvust
teha, sest Totoro on hea kaaslane ka täiskasvanutele.
Film on dubleeritud eesti keelde - oma hääle on andnud Eesti juhtivad
näitlejad. Evelin Pang kehastus väga vastutustundlikuks tütarlapseks
Satsukiks, Eva Püssast sai tema noorem õde Mei, Tiit Sukk on nende
kergelt hajevil isa, Merle Palmiste – haiglane ema ning hoidja kõneleb
Maria Klenskaja häälega.
Näitlejad: Evelin Pang, Eva Püssa, Tiit Sukk, Merle Palmiste, Mari a
Klenskaja
Rezhissöör: Hayao Miyazaki Jaapan 1988
Kestvus: 86 minutit
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Nii lihtne on me soov...
et iga järgnev aasta
teil ainult tervist tooks!
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Ülle Uus
Tiiu Sepajõe
Albert Pakkanen
Kalvi Piilsaar
Aino Tamm
Elsa Liiv
Asta Kintsel
Helmi Vachter
Reinhold Sirelmets
Regina Õis
Laine Aasumets
Õilme Kask
Alviine Kesküll

9. september
17. september
24. september
18. september
11.september
6. september
17. september
16. september
24. september
7. september
14. september
29. september
26. september

Laekverest
Muugast
Sireverest
Rahklast
Arukselt
Muugast
Salutaguselt
Sireverest
Muugast
Rajakülast
Rajakülast
Salutaguselt
Rohust

B- kategooria kursus
nüüd üle maakonna

koduses e- õppes.
Hind 5500.NB! Kursuse algus igal nädalal.
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S
!

Õnnitleme!

* Õppesõidu algus kokkuleppel õpilasega.

Täpsem info www.autosoit.ee või telefonil 53 451 061

Rakke Kultuurikeskuses laupäeval,
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb...

Konstantin Reisi Muugast
22.11.1922 – 31.08.2008
Lembit Siim Rahklast
11.01.1926 - 25.09.2008

Silmarõõm OÜ teostab silmade kontrolli ja prillide müüki
15.oktoobril, alates kella 10.00-st Laekvere tervisekeskuses.
Etteregistreerimine tel. 3222370

4. oktoobril kell 19.00 kontsert
Koit Toome – Jaak Joala lauldud laule
Sügav kummardus õpetajale
Akustilisel kitarril saadab Jorma Puusaag.
Esimesed 50 piletit 150 kr müügil Rakke Kultuurikeskuses. Piletid
175.-.Samal päeval piletid 200 kr. Info ürituste kohta tel 32 91 578
või 55692792 Rene Põlluaas.
Avinurme Kultuurikeskuses on sama kontsert
23. oktoobril kell 19.00

Laekvere Rahva Majas alustab 8. oktoobril kella 9-st taas
tööd massöör. Soovijatel registreeruda Rahva Majas.
8. oktoobril kell 10 Laekvere Rahva Majas odavate riiete
müük. (Maiu)

Müüa ketassaag (kreissaag) küttepuude lõikamiseks. Infot
küsi Paasvere külast, Tammessaar.
Ostan reisibusse ja veoautosid. Seisukord pole oluline.
(SCANIA, MB, DAF, VOLVO, MAN)
Raha kohe kätte. Tel. 5162499
Kui sa oled huvitatud maja välisuksest, mis on küll veidi
kasutatud, siis helista telefonil 55579653
Müüa odavalt uus naiste must nahkjope,
lapitehnikas, suurus XL ( nr 54). Helista tel 32 53 660.
Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Laekvere alevikus
Salutaguse tee 3. Tel 520 9464 või 322 2379

8. oktoobril kell 11 – 13 Laekvere Rahva Majas uute riiete
müük (Kiviõlist)

Muuga Spordihoones
11.oktoober kell 11 - 15

VANAKRAAMILAAT
* tule omakaubaga ja müü see maha
* too ka sügisannid kohale
* Maarika müüb vanu raamatuid
* töötoad “ VANAST UUS”
käsitöö
kokandus
Info: Muuga Raamatukogu 329 4475

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. Trükitud OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

