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TASUTA

Juba ongi käes septembri lõpp ning üle
mitme kuu hoiate oma käes infolehte „
Laekvere Valla Sõnumid“. Loodan, et
teil on huvitav lugeda sellest, mis
vahepeal meie vallas on toimunud või
mis talvekuudel toimuma hakkab –
lasteaia hoone hakkab lõppude lõpuks
valmis saama, kaevamistööd on suvel
toimunud Muugas ning nüüd alustati
mahuka veemajandusprojektiga ka
Laekveres. Meie vallas on käimas läbi
aegade suurimate investeeringute
tegemine ning eks see annab tunda
valla asutuste igapäevaelule. Siiski,
koolid ja lasteaed töötavad, kohe
alustab hooaega rahvamaja ning
raamatukogud
on
peaaegu
aastaringselt inimestele avatud olnud –
seega, me elame veel ning pidevaks
hädaldamiseks ei ole minu arvates MEENUTUS SUVEST: 23. JUUNIL TOIMUS LAEKVERES MAAKAITSEPÄEVA TÄHISTAMINE.
põhjust. Lähenevaks talveks on igaühel meist võimalik
aidata. Kirjutage meilile muugarmtk@laekvere.ee, tooge
leida endale sobivat huvitegevust nii Laekveres, Muugas
artikkel ise Muuga raamatukogusse kohale või lihtsalt
kui Veneveres – olge aktiivsed osalema erinevates
jagage infot ,mis võiks teistelegi lugejatele huvi pakkuda.
taidlusringides või sportima, lugege raamatuid ja tegelege
Koostöös on võimas jõud ja usun, et ühiselt suudame selle
käsitööga.
lehe vähemalt aasta lõpuni lugejateni toimetada – eks uus
Suur tänu kõikidele headele inimestele, kes mu
aasta ja uus eelarve näitab, mis ja kuidas saab edasi.
abipalvele vastasid ning tänasesse lehte oma lookese
kirjutasid. Järgmine infoleht jõuab teieni novembris ja
Ilusat sügist soovides Maarika Lausvee
igaühel teist on võimalik selle lehe ilmumisele kaasa

Keskkütte hind Laekvere
alevikus tõuseb taas

Lugupidamisega,

Laekvere vald sai 31. augustil 2011.
aastal sellise e-kirja:

Tel 33 67 777

TEADE soojusenergia uue hinna kohta

OÜ Avoterm
Järve küla, 30331 Kohtla vald, IdaVirumaa

torustikku ning 5715 m uut
veetorustikku.
Rekonstrueeritakse 2 puurkaev pumplat, nende tarvis ehitatakse uued
hooned.

Kuna Laekvere põhjavesi sisaldab üle
normi mangaani ja rauda, siis
Täna puudub meil võimalus vastu paigaldatakse ka joogivee töötlemise
vaielda ja omi tingimusi esitada. Seega seadmed, mis töötlevad joogivee
peame
olukorraga
leppima. standardile vastavaks.
Lohutuseks
võin
öelda,
et
„hinnakirjas“ on veel kallimate Veel suletakse põhjavee reostuse
vältimiseks kasutult seisvad endise
hindadega asulaid.
söökla ja meierei puurkaevud.
Hind ei sisalda käibemaksu 20%.
Aarne Laas
Tööd koos käibemaksuga lähevad
Kooskõlastatud hinnad avaldatakse
maksma 1473 949€, sellest valla
Konkurentsiameti kodulehekülje aadressil Vallavanem
http://www.konkurentsiamet.ee/?
Laekvere veemajandusprojektist omaosalus koos käibemaksuga on 572
id=10895.
900 €
Ühtlasi anname teada, et kirja saatmise teel 15.septembril algasid Laekvere aleviku
veemajandusprojekti ehitustööd.
teavitame Teid soojusenergia hinna
Andrus Läll
muutusest viimast korda. Edaspidi palume Töid teos AS Viimsi Keevitus
Laekvere Vallavalitsus
Teil hindade muutusi jälgida meie
Tööde käigus ehitatakse Laekvere
kodulehel http://www.avoterm.ee/?
Majandusosakonna juhataja
Kliendile (vt. Hinnakiri).
alevikku 4806 m uut kanalisatsiooniKäesolevaga teatame, et alates
01.oktoobrist 2011 on Laekvere
kaugküttepiirkonnas müüdava
soojusenergia uueks hinnaks 63,79 eurot /
MWh (aluseks on Konkurentsiameti
31.08.2011 otsus nr 7.1-3/11-057 soojuse
piirhindade kooskõlastamise kohta).
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VOLIKOGUS
28. juunil ja 23. augustil
Revisjonikomisjoni akti tutvustamine
Revisjonikomisjoni esimees Kauni Soon tutvustas volikogust
osavõtjatele komisjoni poolt koostatud akti. Revisjoni käigus kontrolliti
vallavalitsuse 2010. aasta eelarve täitmist ja kulutuste otstarbekust.
Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.
Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Laekvere valla 2010. aasta majandusaasta aruanne.
Informatsioon



Laenu võtmine
Nõustuti laenu võtmisega ÜF projekti „Laekere aleviku veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omaosaluse katmiseks
Keskkonna Investeeringute Keskuselt 393 600 euro suuruses summas,
tagasimaksu tähtajaga 20 aastat.
2012. aasta eelarve koostamise ajakava
Kinnitati Laekvere valla 2012. aasta eelarve koostamise ajakava.
Ajakava on koostatud eesmärgiga võtta valla 2012. aasta eelarve vastu
hiljemalt 2012. aasta märtsis.
Munitsipaalmaa koormamine isikliku kasutusõigusega
Nõustuti Muuga külas asuva Laekvere vallale kuuluva Pargi tee 1
katastriüksuse isikliku kasutusõigusega koormamisega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.

Lasteaias kolmanda rühma avamine. Vallavanem Aarne Laas
Informatsioon
kirjeldas igasügisest olukorda, kus lasteaias käivate laste arv muutub,
Aarne Laas informeeris volikogu liikmeid:
seoses osade laste väljalangemisega ning enamus järjekorras olevatest
lastest saavad lasteaeda. Seega ei näe hetkel tungivat vajadust uue rühma  Laekvere Lasteaed-päevakeskuse ehitustööde venimisest;
avamiseks ning selleks puuduvad eelarves ka rahalised vahendid.
 Muuga vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse hetkeseisust;
 Aarne Laas andis ülevaate VIROL-i üldkoosolekul arutletud
 Laekvere aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimisest;
VIROL-i revisjonikomisjoni aruandest, 2010. aasta majandusaasta
aruandest ja 2012. aasta liikmemaksust.
 Muuga Spordihoone soojustamisest saastekvoodi müügist saadud
rahadest;
 Lääne-Virumaa Jäätmekeskuse käivitamise probleemidest rääkis
vallavanem Aarne Laas.
 2011. aasta eelarve täitmisest;
vallapoolse sünnitoetuse maksmisest.
 Valla eelarve hetke olukorrast andis ülevaate pearaamatupidaja
Kersti Altpere.
Aarne Laas rääkis biopuhasti hanke läbiviimiseks saadud KIK-i
garantiikirjast.

VALLAVALITSUSES 2.
augustil , 16. augustil , 23.
augustil , 30. augustil ja 13.
septembril
Suviste vallavalitsuse istungite materjalidega
on võimalus tutvuda valla kodulehel
www.laekvere.ee

Sotsiaalküsimused
Määrati toimetulekutoetus juuli kuu eest
23-le isikule kogusummas 2337.86
eurot.
Pikendati ühe lapse perekonnas
hooldamise lepingut.
Määrati augusti kuu toimetulekutoetus 22le isikule kogusummas 2119.47 eurot.
Anti kasutada ühele valla elanikule
sotsiaalpind tähtajaga kuni viieks
aastaks.
Määrati toetused õpilaste koolilõuna
kompenseerimiseks 1.60 euro
ulatuses koolipäeva eest 11-le
õpilasele ajavahemikul 1. septembrist
kuni 31 detsembrini 2011, ravimite
ja abivahendite kompenseerimiseks 2
-le isikule ja muu ühekordne toetus 2le isikule.
Määrati hooldus ühele valla elanikule koos
hooldajale hooldajatoetuse
maksmisega.

Ehitus- ja planeerimisküsimused
Väljastati ehitusluba OÜ-le Eesti Energia
Jaotusvõrk Muuga jaotuspunkti
rekonstrueerimiseks, asukohaga
Muuga küla.
Väljastati kasutusluba puurkaevule,
asukohaga Kruusimäe maaüksus
Paasvere külas.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Eesti Energia

Jaotusvõrk Muuga reoveepumpla
Eelarve ja vallavaraga seotud
liitumise ehitamiseks.
küsimused
Väljastati kasutusload puurkaevudele,
Tunnistati kehtetuks Laekvere
asukohaga Pärnakünka maaüksus
Vallavalitsuse 26. mai 2011 korraldus
Muuga külas, Kati maaüksus
nr 89 „Vallavara võõrandamine“
Venevere külas ja Vahtrapuude
seoses ostja lepingusõlmimisele
maaüksus Venevere külas.
mitteilmumisega.
Väljastati kirjalikud nõusolekud
Esitati volikogule otsuse eelnõu laenu
puurkaevu rajamiseks Liiva
võtmiseks.
maaüksusele Laekvere alevikus ja
Esitati
volikogule Laekvere Vallavalitsuse
kivisillusplatsi rajamiseks Aru2012. aasta eelarve koostamise
Lepiku puhkemaja maaüksusele
ajakava kinnitamise eelnõu.
Laekvere alevikus.
Otsustati võõrandada valla ülesannete
Väljastati ehitusload OÜ-le Laekvere PM
täitmiseks mittevajalik Ussiku
vedelsõnnikuhoidla ehitamiseks
katastriüksus Rahkla külas.
asukohaga, Salutaguse küla ja MTÜEraldati vallavalitsuse reservfondist 120
le Venevere Haridus- ja
eurot spordiürituste täienduseks, 22
Kultuuriseltsile puhkeala ehitamiseks,
eurot eakate tänupäeva läbiviimise
asukohaga Venevere küla.
toetamiseks.
Väljastati ehitusload AS-le Viimsi
Eraldati reservfondist 200 eurot Laekvere
Keevitus Laekvere alevikus asuva
vallas elava sportlase Euroopa
kanalisatsioonitorustiku
klubide karikavõistlustel
rekonstrueerimiseks, Vassivere tee 6
kergejõustikus osalemisega seotud
asuva Laekvere elamute pumplakulude osaliseks katmiseks.
veetööstusjaama rekonstrueerimiseks,
Laekvere alevikus asuva Laekvere
Maaküsimused
keskasula pumpla-veetöötlusjaama
Esitati volikogule otsuse eelnõu
rekonstrueerimiseks ja Laekvere
munitsipaalmaa koormamiseks
aleviku veetorustiku
isikliku kasutusõigusega.
rekonstrueerimiseks.
Võeti vastu osaühingu A.V.R Projekt poolt
koostatud Muuga küla Alekvere tee
Hajaasustuse veeprogramm
1, Allee 2 ja Allee tee 6 kinnistutega
Kiideti heaks puurkaevu rajamise ja
piirnevamaa-ala detailplaneering.
veetõsteseadmete paigalduse projekti
Muudeti Kaare tn 5 katastriüksuse,
aruanne koos täitmise eelarvega
asukohaga Laekvere alevik,
Paasvere külas Kruusimäe
ostueesõigusega erastamise
maaüksusel, Muuga külas
korraldust nr 251 5. novembrist 2003.
Pärnakünka maaüksusel, Venevere
Tagastati Sirevere külas Nurga maaüksuse
külas Kati maaüksusel ja Venevere
taastamiseks katastriüksused
külas Vahtrapuude maaüksusel.
pindalaga 15 936 m2 ja 3,84 ha.
Nõustuti Rohu külas asuvate 1162 m2
suuruse Laulu katastriüksuse ja 1106
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m2 suuruse Päikese katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikele.
Esitati volikogule otsuse eelnõu maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks.
Esitati volikogule määruse eelnõu
maamaksumäära kehtestamiseks.
Esitati volikogule otsuse eelnõu maavara
kaevandamise loa muutmise
taotlusele arvamuse andmiseks.
Nõustuti Salutaguse külas asuva 6,33 ha
suuruse Kraavivahe katastriüksuse ja
Paasvere külas asuva 10 354 m2
suuruse Vanaküla katastriüksuse
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ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikele.
Nõustuti Alekvere külas asuvate Truubi ja
Piibemaa katastriüksuste jagamisega.

Kommunaalküsimused
Lubati kasutada Ragn-Sells AS-i poolt
väljastatud jäätmekotti ühel isikul.
Nõustuti ühe isiku korraldatud
jäätmeveoga perioodilise liitumisega.

Kinnistute koormamised isikliku
kasutusõigusega
Taotleti järgmiste Laekvere alevikus
asuvate kinnistute isikliku kasutusõigusega
koormamist Laekvere Vallavalitsuse
kasuks: Kesk tn 1, Kesk tn 3, Kesk tn 7,
Kesk tn 13, Kesk tn 17, Kesk tn 5a,
Mäeveeru, Pukialuse, Kesk põik 1, Kesk tn
2, Kesk tn 5, Mäe, Rahkla tee 1, Tiigi tn 2,
Vassivere tee 2, Kaare tn 1, Kesk tn 10,
Pargi tn 1 ja Kesk tn 15

Laekvere Lasteaed-päevakeskuse remondist
Julgen väita, et 99,9 % Laekvere lasteaia remonttöödest on tänaseks
valmis. Jäänud on veel teha mõned pisiparandused ja soetused. Minul ja
raamatupidajal tuleb veel viimased aruanded koostada ja EAS - le
esitada.
Mõne sõnaga siis saavutatud tulemusest.
Vastremonditud hoones töötavad kaks lasteaia rühma. Kolmas nn
sõimerühm on avamata ja seda seoses valla eelarveliste vahendite
puudusega, mitte ehitaja süül. Tänase päeva seisuga ei julge lubada uue
rühma avamist ka 2012 aasta alguses, kuigi nõudlus on olemas.
Laekvere apteek on oma uksed avanud uutes remonditud ja sisustatud
ruumides. See annab lootust, et ravimeid on meil võimalik osta
kohapealt ka edaspidi. Kes on juba käinud, see teab, et ruumid on
soliidsed.
Kuna perearsti ja hambaarsti ruumid olid varem remonditud, siis piirdus
seekordne remont ainult välitöödega- katuse vahetuse ja seinte
soojustamisega. Eelmisel nädalal said likvideeritud siseruumide
veekahjustused, mis tekkisid katuse vahetuse ajal
Juba kolmandat nädalat on Laekvere koolil võimalus kasutada lasteaia
hoones asuvat tütarlaste tööõpetuse klassi. Nüüd on õppimiseks ja
õpetamiseks tunduvalt paremad tingimused kui varem.
Veel on lasteaia hoones sisustatud ruumid päevakeskusele ja arhiivile.
Arhiivis on tegemata mõned pisitööd ja kokku on panna veel osa
riiulitest. Seetõttu on vallavalitsuse hallatav arhiiv veel ümber (tagasi)
kolimata. Plaanis on seda teha selle aasta lõpuks. Mingeid olulisi
takistusi ei ole ette näha.
Päevakeskuse ruumid on valmis ja ootavad kasutajaid. Esialgse idee
kohaselt on plaan moodustada päevakeskuse haldamiseks MTÜ, kellele
vald annab varad tasuta kasutada, seades kasutamisele omad tingimused.
Näiteks kohustuse teatud teenuste osutamiseks, projektide elluviimiseks,
ürituste korraldamiseks, koolituste läbiviimiseks jne. Eesmärgiks ei ole
dubleerida rahvamaja tegevust vaid hõivata ühistegemistesse uusi
inimesi.

Lasteaia ruumid pärast remonti

Lasteaia ruumid pärast remonti
Lisaks hoonele endale on tunduvalt laiendatud laste mänguväljakut. Uue
ilme on saanud kogu lasteaia territoorium. Heameelt teeb see, et talvel
kahjustada saanud võrkaed sai uue vastu vahetatud
Miinuseks võib pidada seda, et
kinnistu arstide poolel ootab
äravedamist pinnas ja ehitusjäätmed ja seda juba terve pika suve.
Toon siinjuures meenutuseks-tutvustuseks mõned andmed.
Lasteaed-päevakeskuse projekteerimine;
aprill-oktoober 2007 (A.V.R. Projekt)
Rahastamise eeltaotluse koostamine november 2007.
Esialgne eeldatav maksumus kontrolleelarve järgi; 16 893 438 krooni
* 2008 aasta möödus vaidlustes nn KOIT kava pingerea üle (Laekvere
lasteaed jäi esialgu välja).
* 16.02.2009 teatas Siseministeerium oma kirjaga Meie objekti
lülitamisest KOIT kavast rahastatavate projektide nimekirja.
* Märts 2009 kuni juuni 2010 toimus riigihangete läbiviimine ja
taotluse esitamine
EAS-le.
* 15.07.2010 saime EAS-st otsuse rahastada Laekvere lasteaedpäevakeskuse rekonstrueerimist 8 637 326.18 krooniga, millele
lisandub kohustuslik omaosalus 1 524 234.03 kr. Kokku seega projekti
eeldatav maksumus 10 161 560 krooni.
* Juuli 2010 kuni september 2011 toimus reaalne ehitus ja sisustustöö.
Ehitustööde maksumus 8 268 698 krooni (Elinord Ehitus OÜ)
Sisustuse tootmine, soetamine ja paigaldamine 1 272 012 krooni
(KITman AS)
Tehnikaseadmete hankimine ja paigaldamine 198 657 krooni (G-Power
AS)
IT seadmete hankimine ja paigaldamine 90 644 krooni (Datagate OÜ)
Lasteaia mänguväljaku paigaldamine 283 000 krooni (TipTipTap OÜ)
Ehitusjärelvalve korraldamine 192 000 krooni (Pajusti Ehitus Grupp
OÜ)
Projekteerimine kokku 350 000 krooni (A.V.R.Projekt)
Apteegi mööbel 100 000 krooni (Porsa Eesti AS)
Seega lõppkokkuvõttes võib öelda ,et raha ja aega on kulunud palju, aga
tulemus on hea.
Info koostas Aarne Laas
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MAA JA ILM
Olgu mu päralt või terve ilm,
jäädavalt minu on üksainus maa!
Siin on koos minu maa ja ilm –
ilmatu palju on jagada.
Nii laulsid lapsed mööduva suve ühel tippüritusel - juuli alguses
toimunud XI Noorte Laulu- ja Tantsupeol. Tänu koolikooride juhi tublile
tööle õnnestus nii Muuga kui Laekvere kooli lastel suurele peole
pääseda. Selline vahva uudis rõõmustas nii asjaosalisi kui ka sugulasisõpru. Lastekoorid sõitsid Tallinna poole juba reedel ning meie
mudilastega laupäeva varahommikul. Lauluväljakul võttis meid kaissu
tohutu kuumus. Joogipudelid näppu, külm vesi pähe ja krae- vahele ning
koorijuht Eve eestvedamisel suure laulukaare alla harjutama. Vaatamata
otse näkku säravale päikesele pidasid lapsed proovis hästi vastu. Järgnes
ühissöömine ning soovijad said sõita Tallinna loomaaeda. Pole ju igal
ajal võimalik maalt pealinna pääseda. Õhtul nautisime noorte tantsupidu,
mis sellel aastal toimus lauluväljakul. Veidi väsinult, kuid õnnelikena
jõudsimegi ööbimiskohta. Suures saalis tuli aga kõigile elu taas sisse
ning magamisega ei kiirustanud keegi. Tuleb ju suurelt ürituselt võtta,
mis võtta on. Selline vahva ühiselu oli enamusele täiesti uus kogemus.
Vaatamata napile uneajale olid hommikul kõik suursündmuseks valmis.
Uhkes rongkäigus marsiti vallavanema selja taga uljalt lauluväljakule.
Suur pidu võis alata! Võimsalt laulsid koos teiste esinejatega ka meie

LAEKVERE VALLA LAPSED LAULUPEO RONGKÄIGUS.
suuremad ja väiksemad laulupeolised. Oli uhke tunne, nii neil kes
laulsid, kui neil kes vaatasid, silmad rõõmust märjad. Aitäh ilusa peo
eest! Jõudu lastele ja õpetajatele!
Urve Vahula
Õnnelik peoline

Kui tahad olla õnnelik, siis...

UUDISEID KOOLIDEST:
Astrites on pruunid sälgud, floks on ammu roostes.
Ruuge ranits rõõmsalt välgub kooli poole joostes.
Pinal kolksub killa-kolla, asfalt paitab päkki.
Küll on tähtis tunne olla õpilane äkki …






Ära mõtle endast halvasti







Räägi teistest ainult head

Ära hädalda endale õnnetust kaela
Ära mõtle kellestki halba

Ära räägi kellestki halba
Kui tahad olla õnnelik, siis...

Laekvere koolis alustasid 1. septembril oma kooliteed Kairit Kala,
Alehandra Roosipuu, Martin Lepp, Erki Bachaus.
Muuga koolis alustasid 1. septembril oma kooliteed Kender Jakobson,
Markus Müür, Andres Tamm.

Näe teistes ainult (eelkõige) head
Usu inimeste headusse
Suuda andeks paluda, andestada, ära leppida
Ürita muuta paremaks asju ja olukordi, mille muutmine on sinu
võimuses



Suuda leppida asjade ja olukordadega, mille muutmine ei ole sinu
võimuses.

Nende mõtete valguses püüame oma koolis ka teie lastele õpetust anda.
Ilusat sügist ja tugevat tahet koostööks

Uus kooliaasta on alanud. Maakonna hariduspäeval oli külaliseks Tõnu
Ots, kes rääkis kooliinimestele õnnelikuks olemise olemusest. Jagan
Agnes Maasild
teiega tema mõtteid. Kui neist mõtetest ükski vastab teie ootustele on
Muuga Põhikooli direktor
päev korda läinud.

Üks lõpetaja jäi koduseks ja teise saatus on rabasse retkedele-matkadele ning toimus ka

Hea lehelugeja!
Laekvere koolis õppis eelmisel õppeaastal 88
õpilast, neist 14 üheksandas klassis.
Õppeaasta lõppedes korraldab riik kolmandas
ja kuuendas klassis tasemetööd. Meie laste
tegemistega võib rahule jääda, või kui hinne
panna,

siis

lõpueksamitega

tugev
aga

nii

neli.
hästi

Põhikooli
ei

läinud.

Komistuskiviks oli matemaatika. Kuid kõigele
vaatamata asus enamus lõpetajatest edasi
õppima kutsekoolidesse või gümnaasiumitesse.

määratlemata (ise väidab, et õpib, aga ???).

koolilõpulaager Peipsi järve ääres Kauksis.

Eelmine õppeaasta oli eriline selle poolest, et Lisaks kuulasime Hendrik Relve pajatusi
käisime õpilastega palju looduses. Nimelt Amazonase vihmametsadest ja Enn Kauba
rahastas KIK huvijuhi poolt kirjutatud projekti Antarktika lugusid.
80114 krooniga. Projekti käigus toimusid Eelmine suvi oli noorte laulu-ja tantsupeoaasta,
näitused,

igal

kuul

ka

loodusteemalised kus ka meie kooli õpilased osaleda soovisid.

viktoriinid. Ülekoolilised väljasõidud viisid Hoolega tegid õp Tiia ja õp Eve juhendamisel
meid

giidide

prügilasse,
loomaparki,

juhendamistel

Türi

voorestikule,

Veneveresse,

nii

Väätsa proove nii võimlejad kui lauljad. Kahjuks oli
Elistvere võimlejate sõel väga tihe ja neil jäi osalemine

Kiidjärvele, suurüritusel kahjuks ära. Kuid mudilas- ja

Taevaskotta, Tudusoosse, Aegviitu ja Endla lastekoor koos Muuga kooli lastega läbisid
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kadalipu, osalesid laulupeol ja said kindlasti Selle aasta alguse tegi erakorraliseks meie uus klassijuhatajaks on õp. Jana Põhjala. Kokku on
väga suure elamuse. Tantsijate ja lauljate poolt raha - EURO. Täna juba võime kindlalt väita, et meil õpilasi sel õppeaastal 78, kusjuures ka üks
pakutavast said väikese ülevaate kõik, kes välja hõigatud lause „Euro hinda ei tõsta“ on välismaa e. Soome Vabariigi kodakondsusega
osalesid huvitaval Maakaitsepäeval Laekveres.

osutunud valeks. Nõnda on ka kooli õbluke õpilane.

Lisaks koolisisestele tegemistele osalesime ka rahakott saanud tugeva löögi. Sellegipoolest Loodame, et ka see õppeaasta toob kõikidele
Simuna kihelkonnakoolide ühisüritustel. Nii suutsime

suvel

renoveerida

osa

katuse rohkem

rõõmu

ja

õnnestumisi,

kui

said õpilased oma jõuvarud proovile panna väljaehitistest lootuses, et järgmisel suvel saab viltuvedamisi ning mossitamist.
ühistel spordivõistlustel ja nutikuse-osavuse- tehtud
loomingulisuse

traditsioonilises

ka ülejäänud. Samuti saime veidike Toredat kooliaastat!

sügislaagris värvida ja teha korratustöid.

Simunas.

Esimesse klassi tuli neli õpilast ja nende Laekvere Põhikooli direktor

oma 5.tegevusaastat ja seepärast siis
ka muudatused.
* Eakad on saanud aastaid Avinurme ujulas
üle nädala käia ujumas ja
Sügise saabumine toob mõtted ja teod taas kord saunamõnusid nautimas soodsa piletiraha ja
jälle isetegemise ja meelelahutuse juurde. Nagu pisikese sõidutasu eest. Sellel hooajal
igal sügisel. Seepärast ei saa just öelda, et see
kahjuks vald enam transpordiga aidata ei saa ja
sügis tuleb kuidagi eriliselt.
nii tuleks kogu bussisõit
Aga me elame muutuvas, kiires maailmas ja
osalejatel kinni maksta. Kas sellisel sõidul ka
midagi pole endine meis endis ega ka
soovijaid on, selle lepime kokku eakate
meie tegemistes. Uuendused viivad edasi, aga
päeva kokkusaamisel 30.okt.
toovad kindlasti mõtlemist ja peamurdmist
* Ka ringijuhtide seas on muudatusi.
muutuste tegijaile. Teisiti ei ole see ka Rahva
Kauaaegne lauluõpetaja Aivi Õis sellest
majas.
hooajast enam meie juurde ei saa tulla:
Oleme senini elanud valla kaitsva tiiva all
memmede ansambliga hakkab tööle Eve
mõnusalt ja muretult. Oleme saanud palju
Kuusk. Tantsutrenne tuleb taas tegema meil ka
reisida, ringe ja tegevusi korraldada ilma
varem töötanud Anneli Kalamäe Väikeeriliselt oma raha sinna panustamata. See on
Maarjast. Ka Jaanika Leetberg, kes
meeldiv harjumus, kuid sellest sügisest
augustikuust meie majas töötab, tahab tegeleda
tuleb hakata oma harrastustesse ise ka lisa
ka loomingulisema poolega, kui seda on
panustama. Seepärast panengi siia lühidalt
koristamine.
kirja nii head kui vähem head muudatused:
Ka üritusi planeerides peame väga mõtlema,
* Isetegevus-ja harrastusringid jäävad ikka
kas ja mida teha, et publikut
kättesaadavaks kõigile soovijatele. Vaid uuest
jätkuks.
hooajast alustav aeroobika ring on osalejale
* Lähiajal on külla tulemas Avinurme
tasuline. Muugas on see edukalt toiminud, ega suveteater oma vahva komöödiaga, mille pilet
Laekvere rahvaski vaesem pole. See ongi ainus ei ole kallis. Kasutage ära võimalus
tasuline ring. Küll aga peavad vajadusel käsitöö teatrielamust saada. Et õhtud on meil pimedad,
ja kunstiringi inimesed pisut oma raha
siis püüame enamus üritusi päevavalguse ajal
panustama materjalidesse. Aga valmivad tööd ära teha. Eriti eakatele mõeldes.
jäävad pärast näitusi ju ka neile endile.
* Et taas on vahetumas noorte huvijuht, siis
Kunstiringi juhendaja on pakkunud välja
praegu ei olegi väga kindlat
võimaluse, et maalimise kõrval viljeleda ka
tööplaani noortele paigas. Küll on tulemas
teisi kunstivaldkondi (klaasimaal, nahkehistöö Kihelkonna noorte sügispidu, mille tarbeks
jne.), et tuleks
Lea Külmallik projekti kirjutas ja rahastuse ka
juurde uusi huvilisi. Kunstiring on tähistamas

Uus hooaeg Laekvere Rahva
Majas.

Laekvere Rahva maja
oktoobri kuu üritused
14.okt. kell 17.00.Laekvere Rahva majas
Simuna Kihelkonna Noortekeskuste
kokkusaamine
"Sügiskohtumine sõpradega!
*Rodeohärja võistlused
*Tantsutrupp AMICI
*Ühine õhtueine
*Disko - DJ Tavey.
*************************************

Arne Labe

**************************************
16.okt. kell 12.00.
Rahvaõpistu 10.hooaja I kokkusaamine.
Telesaate "Õhtusöök viiele" telekogemusi
jagavad Marin Pärs ja Tiina Raudmäe
**************************************
16.okt. kell13.00.
Eakate klubi "Meenutus" liikmete osavõtt
maakonna eakate peost Roelas.
**************************************
23.okt. kell 12.00.
Avinurme Suveteatri etendus
"ARMUKARUSELL" Pääse 2 EUR
**************************************

sai. Meie ülesandeks on pidu läbi viia.
Novembris on tulemas noortele üks tore
filmiüritus: nimelt Kinobussi korraldusel on
suvi läbi toimunud filmitalgute raames paljudes
Eestimaa kohtades filmivõtted.
Film on nüüd valmis saanud, praegu käib
pealkirja ja reklaamide konkurss – meie saame
sellele üritusele kaasa aidata nii, et 11. 11. kell
20.11.näitame me seda filmi ka oma majas.
Tegijate soov on, et ühine filmivaatamine
toimuks võimalikult paljudes Eestimaa klubides
ja noortekeskustes. Püüame olla siis üks paljude
seas.
* Ootame uusi huvilisi nii kõhu kui
showtantsuringidesse. Samuti oleks rõõm mul
kohtuda uute ja vanade noortega teatristuudios
ja külateatris.
Kui noortetöö taas paika loksub, ei jää
tulemata ühised karaoked ja filmide
vaatamised. Selleks ajaks on suvine ärevus
kadunud ja kõik soovijad oma meelepärased
ringid välja valinud.
Noortele emadele teadmiseks, et kui teid
huvitab pühapäevane aeroobika, aga pole
kuhugi lapsi jätta, siis saame me nii
organiseerida, et teie lapsed mängivad koos
meie töötajaga senikaua noortetoas, kui teie
trenni teete. Andke vaid sellest teada, sest selle
teostamine nõuab pisut organiseerimist.
Jääb üle soovida kõigile kaunist saabuvat
sügist ja kohtume taas heatujuliselt Rahva
majas.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva majast.

*************************************
30. okt. kell 12.00.Rahvaõpistu väljasõit
Metsiku Piisoni Salooni "Kõrvitsafestivalile"
**************************************

Lääne-Virumaa, Laekvere vald
Aadress: Kesk 12, 46501 Laekvere
Telefon: 329 5335, 504 4582
E-post: rahvamaja@laekvere.ee
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6.okt. kell 12.00.
Eakate tervisering. ( Kepikõnd) juhendaja
Jaanika Leetberg (neljapäeviti) - esimene
kokkusaamine 6.okt. kell 13.00.
Seenioritants juhendaja Ellu Leichter
( kolmapäeviti ) - esimene kokkusaamine
Naisrahvatantsurühm juh. Auli Kadastik.
5.okt.kell 10.00
( kolmapäeviti ) - esimene kokkusaamine
Memmede kantritants juhendaja Jaanika
5.okt.kell 19.30
Leetberg ( kolmapäeviti) - esimene
Kõhutantsuring juhendaja Epp Kaljos
kokkusaamine
( neljapäeviti ) - esimene kokkusaamine
5.okt. kell 12.00.
6.okt.kell19,00
Käsitööring (kolmapäeviti) juhendaja Mary
Kunstiring juhendaja Liili Heinla
Tammet - e simene kokkusaamine
(esmaspäeviti) - esimene kokkusaamine
5.okt. Kell 13.00.
10.okt. Kell 12.00.
Eakate võimlemine ( pühapäeviti) juhendaja
Memmede lauluansambel Ringijuht Eve Kuusk Anneli Kalamäe - esimene kokkusaamine
( neljapäeviti) - esimene kokkusaamine
25.sept. kell 14.00.

Laekvere Rahva majas
alustavad tööd järgmised
ringid:

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus
kutsub e-õppe päevale
VANAEMA ÕUNAPUU OTSAS
12. oktoobril kell 12.00
Kõik aktiivsed vanaemad, vanaisad ja eakad on oodatud vaatama
otseülekandena internetist e-õppe päeva, mille raames toimub avalik
loeng, e- Õppe televisioon ja töötuba.
E-õppe päeva otseülekannet saab vaadata 12. oktoobril e-õppe päeva
kodulehel
http://www.e-ope.ee/e-oppest/e-oppe_paev/2011 või
Muuga raamatukogus
E- õppe päev on tasuta! Tule koos kaaslastega teadmisi koguma!

Aeroobika (pühapäeviti) TASULINE. / 3 EUR
tund. Juhendaja Anneli Kalamäe - esimene
kokkusaamine 25.sept. kell 15.00.
Showtants lastele ja noortele ( pühapäeviti)
juhendaja Anneli Kalamäe - esimene
kokkusaamine 25. sept. kell 16.00.
Külateater "Eedi" (teisipäeviti) juhendaja Õilme
Lainesaar - esimene kokkusaamine
4.okt. kell18.00
Noorte teatristuudio (teisipäeviti) juhendaja
Õilme Lainesaar - esimene kokkusaamine
4.okt.kell 16.00.
Laste loovusring (teisipäeviti) juhendaja
Jaanika Leetberg - esimene kokkusaamine
4.okt.kell 15.00.
Rahvaõpistu (Üle pühapäeva) - Esimene
kokkusaamine 16.okt. kell 12.00

12.00–14.00 Avalik loeng
PhD Tõnu Ots
„Gerogoogika - kolme põlvkonna koostööpsühholoogia ja elukestev
õpe“
Asta Põldma (Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut)
„Rahvastiku vananemine ja selle mõju ühiskonnale"
15.00–16.00 e-Õppe televisioon
PhD Tõnu Ots ja Annika Uudelepp
(Poliitikauuringute Keskus Praxis) e-Õppe televisiooni juhib saatesarja
„Prillitoos“ saatejuht Reet Linna (Eesti Rahvusringhääling)
16.30-17.30 Töötuba arvutiklassis
Karmel Tall (Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool) E-kursuse „Õnne
valem“ tutvustamine

ÕNNE, MIS PÄIKESEST SÄRAVAM,
TERVIST, MIS TORMIDEST
TUGEVAM!

JUUNI SÜNNIPÄEVAD
60
AUNE-LIIS ELJAS
REET SIIM
75
ANTS LAIMETS
81
LINDA LAUR
VALMA KIVI
84
VALVE PÕLDMAA
MILJE LINKHOLM
85
LEMBIT UIBO
JUULI SÜNNIPÄEVAD
60
MAIA LIPPASAAR
REIN PÄRS
ANNE PAJUSTE
EHA ALTNURM
70
TOIVO LEON
75
LEIDA LEON
81
ALEKSANDRA SOKKA
86
ILJA ŠESTAKOV
87
GERHARD VENE
MIRALDA PAESTE
JUTA TARS

24.06.1951
06.06.1951
11.06.1936
02.06.1930
26.06.1930
14.06.1927
28.06.1927
05.06.1926

LAEKVERE
RAHKLA
LAEKVERE
MOORA
RAHKLA
SIREVERE
LAEKVERE
MOORA

ÕNNE EMALE, ÕNNE ISALE, ÕNNE
PERELISALE!
Ingrid Lalli ja Ivo Kokkari perre Laekveres sündis 18.
aprillil poeg JOHANNES
Ljudmilla Pulmani perre Laekveres sündis 31. mail
poeg EDGAR
Reet Bachausi ja Raigo Adamovi perre Laekveres
sündis 25. juunil tütar KAISA

04.07.1951
04.07.1951
10.07.1951
28.07.1951
13.07.1941
03.07.1936
07.07.1930
26.07.1925
02.07.1924
24.07.1924
27.07.1924

LAEKVERE
MUUGA
LAEKVERE
MUUGA
KAASIKSAARE
VENEVERE
MOORA
VENEVERE
MUUGA
PAASVERE
RAHKLA

Karit Tikkerberi ja Kuldar Roosimägi perre Laekveres
sündis 16. juulil poeg KRIS ROBIN
Annika ja Marko Palmi perre Kaasiksaares sündis 19.
juulil poeg JOHANNES
Anne- Ly Koppeli perre Sireveres sündis 28. juulil poeg
SIMO
Ele Jakobsoni ja Jüri Pikkeri perre Muugas sündis 14.
augustil poeg HEIKO-HENDRI
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AUGUSTI SÜNNIPÄEVAD
60
AARE ARUND
HELI PÄRN-MÄGI
SILLE TEDER
REET KUKK
65
EVI MAASI
MIHKEL PASS
70
TÕNIS MÄNNISTE
75
ANNI VARVAS
MALLE KIVI
80
ANATOLI JAKOBSON
84
VALENTINA OBJÄRTEL
88
ILME KRUUSAMÄE
90
PAULINE SOON
SEPTEMBRI SÜNNIPÄEVAD
60
REIN PEENSALU
LUULE LEBEN
65
KOIT NÕLVAK
70
MILVI KRISTMANN
75
MALL VABAORG
LEILI KALDAVEE
80
KARL AUNAPUU
LEMBIT MASING
81
EINO OJA
84
AINO TAMM
85
ASTA KINTSEL
ELSA LIIS
86
HELMI VACHTER
REINHOLD SIRELMETS
88
REGINA ÕIS

Lk 7
15.08.1951
18.08.1951
24.08.1951
25.08.1951
28.08.1946
30.08.1946
23.08.1941
02.08.1936
27.08.1936
28.08.1931
11.08.1927
30.08.1923
22.08.1921

MOORA
MUUGA
VENEVERE
MUUGA
MUUGA
RAJAKÜLA
ARUKSE
LAEKVERE
RAHKLA
VENEVERE
LAEKVERE
LAEKVERE
RAJAKÜLA

OÜ SILMARÕÕM
pakub võimalust kontrollida nägemisteravust ja
tellida vastavalt sellele prille.
6. oktoobril kella 10-st LAEKVERE
TERVISEKESKUSES.
Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40€.
Prillitellijale on kontroll TASUTA
Info ja etteregistreerimine
telefonil 32 223 70
PAKUME

15.09.1951
30.09.1951
26.09.1946
15.09.1941
01.09.1936
23.09.1936
29.09.1931
30.09.1931
20.09.1930
11.09.1927
17.09.1926
06.09.1926
16.09.1925
24.09.1925
07.09.1923

PADU
PAASVERE
PAASVERE
MUUGA
VENEVERE
MUUGA
MOORA
LAEKVERE
VENEVERE
ARUKSE
SALUTAGUSE
MUUGA
SIREVERE
MUUGA
RAJAKÜLA

Prilliraamid:
*plastikraamid alates 15.90€
*metallraamid alates 41.90€
Prilliklaasid:
*mineraalklaasid alates 26.90€
*plastikklaasid kõvapinnaga alates
26.90€
*plastikklaasid arvutikaitsega alates
39.90€
*õhendatud plastikklaas alates 59.90€
*bifokaalsed prilliklaasid alates 54.90€

ÜKS VÄIKE KÜÜNAL SÜÜTA, MÕTLE, MEENUTA TEDA, KEL TEHTUD ON PÄEVATÖÖ…
SELMA JÕGISTE
HELDUR ERIKSON
SULEV ILVES
VALDUR SILLAMAA
SENNI NIKOLAINEN
ALVIINE KESKÜLL

01.10.1916-01.05.2011
01.10.1936-13.06.2011
16.09.1959-15.06.2011
25.03.1938-08.07.2011
14.08.1929-11.07.2011
26.09.1920-29.07.2011

Moorast
Laekverest
Salutaguselt
Laekverest
Kaasiksaarest
Rohust

21. oktoobril kell 18.00
Venevere seltsimajas

LEIVAPÄEV
Tulge ja tooge kaasa omaküpsetatud leiba , jagame
retsepte ning maitseme erinevaid leibasid.
Kell 19.00 esineb Simuna näitering.

EAKATE PÄEVA TÄHISTAMINE
30. sept. kell 12.00 Laekvere Rahva Majas
*Kohtume toredate inimestega
*Teeme uue hooaja plaane
*Vaatame suurelt ekraanilt fotomälestusi meie
väljasõitudelt.

Pensionäridele prillide tellimisel
hinnasoodustus -10%
Prillid saadame kahe nädala jooksul posti teel.
Postikulu maksame meie.

Pangabuss
Pangabuss on Laekvere Vallavalitsuse
parkimisplatsil
2011 aastal järgnevatel päevadel :
04. oktoobril
01. novembril
29. novembril
27. detsembril

kell 12 - 13:30
kell 12 - 13:30
kell 12-13:30
kell 12 - 13:30

Bussis saate:
tellida ja kätte pangakaardi
makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta
teha arvuti abil makseid, sõlmida
hoiuseid ja teha lepinguid
Pangabussi sõiduplaan on internetis:
www. swedbank.ee
Küsige lisa tel 6 310 310
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15. oktoobril kell 12.00
Muuga raamatukogu – ja spordihoones

4.oktoobril kell 12.00 alustab tööd

PEREPÄEV

Muuga Põhikooli koolieelikute
õpperühm ( 0-klass )

( TÕN-i ehk täiskasvanud õppija nädala raames)

Mõistatusmäng pargis ( läbida tuleb
erinevaid kontrollpunkte)
 Meisterdamine
Ja palju muud põnevat
Ootame perepäevale lapsi koos vanemate
ja vanavanematega erinevaid tarkusi
omandama !


Tule ja veeda koos meiega tore laupäev!

Müüa keemiavaba toidukartulit
Maret, Laura, Piret ja Reet.
Kilo hind 0,32 eurot
Tel 5341 0604 Ants Habakuk

12.okt. kell 10.00.
Laekvere Rahva majas
Maiustuste ja teiste kaupade
MÜÜK Vokast.

Muuga MNS Eha korraldab sügis-talvisel
perioodil ÕMBLUSKURSUSED.
Kursuste parema korraldamise huvides
palume huvilistel end kohe registreerida
telefonil 58044463 Ilma Lausvee või
3294475 Muuga raamatukogu

Lapsevanemad , kes soovivad oma lapsed
rühma tuua, palun võtta kooliga ühendust
tel 32 94422.

Venevere Seltsimaja ootab
mälumänguhuvilisi !
Alates 11. oktoobrist toimub Venevere Seltsimajas
iga kuu teisel teisipäeval kell 19.00
mälumänguturniir.
Osalema on oodatud kolmeliikmelised
võistkonnad.

12. oktoober kell 10.00
Laekvere Rahva Majas
Uute riiete MÜÜK Kiviõlist.

11.oktoober kell 12.00.
Laekvere Rahva Majas
INKO tarvikute MÜÜK
12. oktoobril kell 15.00
Laekvere Päevakeskuse
( Laekvere lasteaia hoones )
avamispidu.
Olete kõik oodatud!
Firma võtab tööle ehitajaid. Info 55 637 645.

Lehe pani kokku Maarika Lausvee
Ootame kaastöid , kuulutusi, materjale meilile muugarmtk@laekvere.ee
Trükitud: Agur Trükikojas, Pikk tn 16, Rakvere, Tel: 3223 999, www.agurtrykk.ee, Tiraaz 750 tk, Tasuta

