Laekvere valla "Sõnumid" september 2001

Toimetaja veerg
Rahva Majas toimuvast
II Eesti suvepäevad Ukrainas Krimmis Beregovojes
Kooliuudised
Vallavalitsuses
Vallavolikogus
Põnev päev lasteaias
Lugupeetud erametsaomanikud
Kas tead...
Tervist edendavate projektide konkurss
Sügisel käivitub Kohaliku omaalgatuse programmi II voor.
Alustab taluturismi kool
Õnnitleme
Laekvere Rahva Majas

Toimetaja veerg
Sügis on täie hoo sisse saanud. Kõikjal võrtakse kartulit ja koristatakse aiamaadelt juurvilju. Tänavused saagid
on nagu nad on. Kes külvas see küll sai, kes ei külvanud, see ka saab…
Meie lapsed käivad juba tuttavat kooliteed ja ragistavad ajusid. Kõik on nagu igal eelmiselgi sügisel. Ainult!
Ainult meie ise oleme muutunud närvilisteks ja ettearvamatuteks. Närveldades loeme hommikusi ajalehti
Ameerika kohta ja Pärnumaa puupiirituse joomises hukkunute arvu jätame kindlalt meelde. Meie peades on
Eesti presidendi nimi kindlalt paika pandud ja kui see nüüd valituks ei usutunud, siis teadagi – head elu
Eestimaal loota ei ole.
Nii me arvame ja sellised me kord oleme. Pimedad sügisõhtud toovad pähe mõtteid, mis tegelikult sinna ei
tohikski kuuluda. Vahet ju pole, kui mõtled ja ka välja ütled, ära tehakse meile nii kui nii.
Jääge terveks!
Tiiu Nitsar

Sügise mõttekad mõttetused.
"Ära ootagi vastust-ei head, ei halba,
ära oota ja otsi ja palu.
Võidab see, kes halastada ei malda,
siis jälle jääb sulle vaid valu.
Ta võidab. Ta usub, et oled löödud,
kuid sina ei vaiki, veel laulad.
On elus kõik, ka see lõik ju, mööduv,
mis sellest, et Sinus ta kaua.
Sa taas usu uuelt nii head,
et halba ei ole ja tulla ei tohi.
Kui ennast ja maailma eneses valdad
on KÕIKSUS su hinge rohi.
/M.Jaska/
Suviselt kaunid ilmad segavad sügise mõttekas mõttetuses sorida. Ometi tuleb seda teha, lootes mõne nädala
pärast algavalt isetegevus-hooajalt töiselt kauneid hetki. Mõnikord on ju nii, et kui isegi ei oska endas selgust

leida, aitab sind maapeale tagasi töö, mida sa armastad ja tahad teha .Kuigi maainimese mõtted ja teod on veel
praegu seotud töödega, mis enne pikka talve tarvis ära teha, peame meie siin Rahva Majas mõtlema sellele,
kuidas pikki sügis ja talveõhtuid Teie jaoks meeldivaks muuta.
Oktoobrikuuga algab minu jaoks kolmas hooaeg siin Rahva Majas. Nii siis on olemas juba mingid kogemused ,
aga palju on ka sellist, mis veel katsetamist nõuab .Ja kui sa ei ole rahul iseendaga, siis tähendab see vaid
edasiminekut, mitte paigalseisu. Meie tublid ringijuhid on valmis taas alustama tööd nende inimestega, kes oma
vaba aega isetegevusega täidavad.
Rahvatantsu juhendaja Auli Kadastik ootab harjutama naisrahvatantsijaid ja Muuga segarahvatantsurühma.
Eakaid tantsuhuvilisi juhendavad Ellu Leichter ja Õilme Lainesaar. Eakate lauluansambel laulab Pille Kirsipuu
käe all. Mudilastega tantsib sellegi aastal Hille Hirvesoo, pillimängijaid kapellis juhendab Enno Höövelsoo.
Kantritantsijaid juhendab sellelgi aastal Katre Kärdi. Kui ringijuhil vähegi aega jätkub, on ta nõus ka algajate
kantritantsijatega harjutama. Näitering jõudis kevadeks küll kaks pikka etendust selgeks õppida, esineda sai
vaid oma majas. Nii siis seisab näiteringil ees õpitu "üles soojendamine" ja etenduste andmine naaber
rahvamajades. Ja uuel aastal juba läheme uue tüki juurde, mis näeb lavavalgust kevadel. Eakate
estraadihuvilistega jäi möödunud hooajal töö napiks, sellel talvel püüame midagi kaalukamat selgeks saada. Ja
ongi ringidest praegu kõik, kuid alati on võimalus midagi uut ja põnevat teha. Head ideed leiavad alati
rakendust.
Isetegevuslasi ootab 14. okt. pisikene lõbusõit Jõgevamaale,mis löpeb kontserdiga Voore Põhikooli aulas.
Kinoseansid on toimunud juba septembrist alates. Publikut vaid napib. 12.oktoobril on oodata eriliselt pikka ja
põnevat filmi pealkirjaga "PEARL HARBOR". Loodame, et see film ka publiku saali toob. 19.okt.toimub
hooaja avapidu Tõrva ansambliga "NÖÖP", esineb veel Roela naiskvartett ja solist Toomas Väinaste, on ka
üllatuskülaline ja veel muutki põnevat, mis kutsub kuulama-vaatama. Kuus kord toimuvad diskod õpilastele ja
noortele. Oktoobrikuu disko toimub 26.oktoobril.
17.nov. kutsub Viljandi teater Ugala vaatama etendust "Pariisi kired Moskva lähistel suvilas" Luule
Komissaaroviga peaosas. Piletihinnad on endiselt soodsad, nii et olge head , teatage oma tulekusoovist
varakult ette. 23.nov. oleme otsustanud korraldada tõelise Kadrisimmani, üheks päevaks muutub Rahva Maja
vanaks simmani pidamise kohaks oma kõrtsitoa, käsitöötoa, simmanitoaga, kus näeb -kuuleb folkloorikavu,
saab vaadata käsitöömeistrite töid-tegemisi, maitsta simmaniölut ja lüüa tantsu. Simman toimub kahes osas:
esimene nn. väike simman algab kell 16 päeval ja on mõeldud õpilastele, suur simman algab kell 20 ja sinna
ootame igas eas täiskasvanuid.
Ka jõuluaeg on meil ära planeeritud ja külalised-ansamblid kutsutud, nendest üritustest aga edaspidi, sest muidu
võib õige peole tulemise aeg meelest ära minna.
Jääb üle soovida kõigile ilusat jätkuvat sügist ja tulge ikka meie Rahva Majas toimuvast osa saama.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast.

II Eesti suvepäevad Ukrainas Krimmis Beregovojes.
140 aastat eestlust Krimmis.
Lääne-Virumaalt olid esindatud Juhan Kunderi Selts, Kadrina Rahvamaja segakoor ja Muuga Maanaisteselts
Eha segarahvatantsurühm. Meie osavõtt kestis 3 päeva 8-10.septembrini.
08.septembril avati pidulikult II suvepäevad. Päev algas mälestusjumalateenistusega Beregovoje surnuaial.
Samal päeval avati näitus eestlaste elust Krimmis. Välja oli pandud eksponaadid Krimmi Etnograafia
Muuseumist ning kunstnik Valeri Kikkase maalide näitus.
Avakontserdil esinesid kollektiivid Eestist, Tallinnast ning Lääne-Virumaalt, kohalikud laste kollektiivid, eesti
naiskoor Sõleke Kiievist. Esinesid ka suvel Muugas eesti keele õppelaagris olnud lapsed Simuna kihelkonna
rahvarõivastes, mis nad olid kaasa saanud Muugast. Lapsed laulsid eesti keeles ning nende esinemine võeti

soojalt vastu. Kohtusime lastevanematega, kes olid väga õnnelikud ja tänulikud meie eesti laste peredele, kus
nende lapsed suvel elasid laagris olemise ajal.
Seal olemise teisel päeval korraldati ekskursioon Krimmi lõunarannikule.
Õhtul andsid Kadrina Rahvamaja segakoor ja Muuga Maanaisteselts Eha segarahvatantsurühm ühise kontserdi .
“Läänemere” tantsu esitamise ajal hakkas rahvas kaasa laulma. Seltskondlike tantsudega tuli rahvas kohe kaasa.
Lõõtspillilugusid mängis Ants Habakukk. Eestlasi oli kokku tulnud igast ilmakaarest üle maailma.
Kolmandal päeval külastasime Krasnodarka küla ja Aleksandrovka kooli. Krasnodarka külas elab 50 eesti peret
ja umbes 40 inimest räägib eesti keelt. Kohtumine sealsete eestlastega oli südamlik ja jääb kauaks meelde nende
külalislahkus. Kolmekümne kraadises kuumuses esinesid lauljad, tantsijad ja lõõtsamees küla keskel,
külarahvas võttis kontserdi soojalt vastu. Samal ajal panid nobedad seltsi liikmed üles kangasteljed , kus
tulevikus saavad sealsed eestlased kudumas käia. Kingituseks anti perenaisele Rita Kadilkinale raamat
kangakudumisest. Kudumisega saab kohe algust teha ,sest eestist võeti kaas 30 m lõime,mis ka kohe pakule aeti
ja niide pandi. Kudumist õppisid lapsed Muugas laagris. Kangasteljed annetas oü Marit´i juhataja proua Silvia
Rannaste.
Osa grupist külastas Aleksandrovka kooli, mis on ehitatud umbes 1200 õpilasele kuid käesoleval ajal õpib seal
500 õpilase ringis, nendest 60 õpilast eesti peredest, aga eesti keelt nad ei räägi. Koolis õpib palju erinevaid
rahvusi ning iga rahvuse kohta on infot ajaloo ja kommete kohta. Seal on ka nurgake Eestimaast. Klassiruume
köetakse talvel pursuikadega, sest tervet kooli kütta ei jõua.
Õhtul oli pidulik II suvepäevade lõpetamine. Muuga Maanaisteselts Eha kinkis Krimmi Eesti Seltsile tütarlaste
rahvarõivad ja pärlpõimes vaiba, kus on peal tuulik koos seltsi nimega. Juhan Kunderi Selts kinkis rahvarõivad
poistele. Õhtu lõppes piduliku õhtusöögi ja ühise lõkkeõhtuga, kus kõik esinejad veel said üles astuda ja muidu
lustida. Oli meeldejääv reis ning sõlmiti palju uusi tutvusi.
Ilma Lausvee
Muuga maanaiste seltsi esinaine

VALLAVALITSUSES

29. augusti istungil:
1.
2.
3.
4.
5.

Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri.
Kahele valla elanikule määrati ühekordne toetus.
Igapäevaste asjaajamiste ja toimingute tegemiseks määrati kahele valla elanikule hooldajad.
Kinnitati septembris õnnitletavate eakate nimekiri.
Lääne-Viru Maakohtule esitati hagiavaldus vanema õiguste äravõtmiseks Eino Maidlalt lapse Teet
Maidla suhtes.
6. Alates 1.septembrist ei maksta sotsiaalkonsultandile seoses eestkostetava surmaga lisatasu.
LAEKVERE VALLAVALITSUS TEATAB,

et II ringi vabade põllumajandus- ja metsamaade plaanid ja registreerimise leht on välja
pandud vallamajas 24. septembrist 25. oktoobrini 2001.a.
Isikud, kes on kantud äriregistrisse ja tegelevad Laekvere valla territooriumil
põllumajandusliku tootmise või metsandusega, saavad esitada vabade maade erastamiseks
või kasutusvalduse seadmiseks avaldusi vallavalitsusele 26.oktoobrist 27.novembrini
Vaba maa erastamiseks tuleb täita avaldus (blankett on kohapeal), võtta kaasa äriregistris
registreerimist tõendav dokument ja pass.

Üks isik võib erastada kokku kuni 200 ha vaba põllumajandusmaad ja kuni 10 ha vaba
metsamaad (st. kui isik on eratanud I voorus 10 ha metsamaad, siis rohkem erastada ei saa)
Maakorraldaja vastuvõtuajad: teisipäev 9.00 – 13.00
kolmapäev 13.00 – 16.00
neljapäev 9.00 – 13.00

Lp. vallaelanikud
Palume tulla elanikel, kes soovivad lõpetada või muuta maatüki piire, mida kasutatakse ajutise maakasutuse
lepingu alusel, maakorraldaja juurde, et teha vastavalt muudatusi maakasutajate nimekirjades.
Alates 1.jaan. 2002 aastal muutuvad Laekveres maamaksustamishinnad. Soovitan kõigil tulla tutvuma uue
hinnatsoonide kaardiga, mis on vallamajas avalikustamisel kuni 30.septembrini 2001. Kõigil elanikel on
võimalus esitada 10 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppemist ( so. 10.oktoobrini) hindajaile kirjalikke
parandusettepanekuid ja pretensioone.
Tiina Sibolt
maakorraldaja

VOLIKOGUS
28. augusti istungil:
1. Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse esitatud ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks Laekvere ja Vinni valla ühinemise teel, kuna Vabariigi Valitsuse seletuskirjas puudub
ühinemiseks piisav põhjus.
Laekvere vald soovib jääda iseseisvaks omavalitsusüksuseks praegustes piirides.
2. Otsustati lõpetada Lääne-Viru Maakonnavalitsuse 11.04.1991.a. määrusega nr 165 Eesti NSV
taluseaduse alusel Vilma Bengale antud Kõrtsivälja talumaa 17,2 ha suuruse osa maakasutusõigus.
3. Nõustuti Kellavere külas asuva 6,72 ha suuruse Kuusemetsa karjääri riigi omandisse jätmisega
vastavalt katastriüksuse plaanile. Riigi omandisse jääva maa sihtotstarve on mäetööstusmaa.
4. Muudeti vabade põllumajandus- ja metsamaade erastamise taotlejate nimekirja, mis oli kinnitatud
määrusega 25.jaanuarist 2000.
Nüüd tühistati nimekirjast OÜ Hest, kes soovis 4,4 ha suurust maatükki nr 11 Venevere külas, sest
vaba metsamaa erastamise õiguse piirmäär on neil ületatud.
Tühistati ka Alekvere külas 12,3 ha suuruse maa soovinud erastada Leonhard Uusi nimi, kuna taotleja
on surnud.
5. Muudeti vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise taotlejate III nimekirja: tühistati Laekvere
alevikus 26,3 ha soovinud erastada Leonhard Uusi nimi, kuna ta on surnud.
6. Vallavanem Aarne Laas andis ülevaate juulikuisest tormikahjustustest vallas ja nende likvideerimiseks
kulutatud vahenditest.
7. Volikogu esimees Anton Leichter tutvustas Rõngu Vallavolikogu liikme Evald Mihkra pöördumist
presidendikandidaatide poole ning Vinni Vallavolikogu liikme Leo Saluste piiriületavate
arenguprojektide koostamise ettevalmistust Rakvere ja Peipsi vahelises piirkonnas.
11. septembri istungil:
1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine
Tõnis Hiielaid esitas Anton Leichteri kandidatuuri. Valiti häältelugemiskomisjon koosseisus Tõnis
Hiielaid, Aive Varik ja Sirje Mätas.
Viidi läbi salajane hääletamine. Kõik kohalolevad volikogu liikmed olid poolt, et Vabariigi presidendi
valimiskogus esindab Laekvere Vallavolikogu Anton Leichter.
2. Avanduse valla üldplaneeringu kooskõlastamine
Otsustati nõustuda Avanduse valla üldplaneeringuga.

Toimetajapoolsed KOMMENTAARID 11.septembri volikogu istungi kohta:
Vaadates ja kuulates meie “kõige targemate peade” (ise oleme valiku teinud) jutte ja tegemisi, jääb mulje, et see
volikogu on üks jama koht, kuhu pole vaja kohale tullagi. Loomulikult on meil kõigil kiired asjatoimetused nii
kodus kui tööl, kuid miks siis oli vaja nii väga sinna volikogusse trügida kui aega ja huvi nii napilt.
Viimasel istungil, kus oli käsil otsustamine – kes saata presidenti valima, oli kohale tulnud vaid 8 volikogu
liiget 13-st. Puudusid Rein Pärs, Lea Kukner, Kaido Krooben, Kalvi Luik ja Toomas Sepajõe.
Kohalolijate hulgas käis aga üks suur lõõpimine, kes kus on ja kuhu läheb kellega mida püüdma…, et mitte
valijameheks saada. Ühesõnaga – täielik naljategemise koht see volikogu /teadke kõik, kes sügisel 2002
kandideerivad/.
Lõpuks volikogu esimees Anton Leichter suutis liikmeid ohjeldada ja neilt välja pressida, keda soovitakse näha
presidendina. Ja nii nad siis laususid:
Enn Habakuk: Vaadanud debatte, eelistan Kreitzbergi ja Rüütlit. Nad on andnud kõige õiglasemaid vastuseid.
Riigikogus pääsevad võimule erakonna mõjud, kui aga saadakse presidendikandidaadiks, on kohe jutt teine.
Näiteks Savi. Üllatuskandidaate, kes sobiksid kõikidele erakondadele, ma ei näe.
Margo Kaasmägi: Tulvistet eelistan ja siis Savi.
Sirje Mätas: Ma ei tea, kes võiks olla. Ma pole neid isegi kuulanud, keda ma valiks.
Jaan Sooväli: Olen debatte jälginud. Arvan, et Tulviste on kõige sobivam. Rüütel – kompromiskandidaat
Aive Varik: Ei tea. Savi. Kompromiskandidaati pole.
Tõnis Hiielaid: Valida võiks nelja kandidaadi vahel. Paraku läheb president parteisõduriks. Ei oska nõu anda.
Jaan Ojandu: Kreitzberg ja Rüütel.
Sirje Mätas: Savi või Rüütel. Mõtlesin järgi.
Anton Leichter: Eelistan Tulvistet. Teie häältega kokku sai ta nüüd 3 häält. Kompromisskandidaadiks Rüütel –
maaelu pooldajana.
NII SIIS! Laekvere poolt sai Tulviste hääle, nagu ma aru sain. Lehe ilmumise ajaks on aga president ilmselt
valitud ja meile jääb vaid presidendimängudes kaasaelamise vaev. Volikogule aga soovin enda ja kogu valla
rahva nimel (ma usun ja loodan) – selget mõistust!

KOOLIUUDISED
Venevere Algkoolis astus 1.septembril esimesse klassi 5 last: Anders Altpere, Reemet Kampus, Vivian Praks,
Kristjan Praks ja Martin Õunapuu. Koolitarkusi hakkab jagama ja klassijuhatajaks on Merike Avioja.
Laekvere Põhikool avas õppetööks uksed 1.septembril. Esimest korda tulid õpetaja Anne Hiielaidi käe all
tarkust taga nõudma Thea Alliksoo, Herdo Kala, Kelly Kivirand, Kadi Laarmaa, Triin Lepp, Margo Mustasaar,
Kille Nevolihhin ja Kalmer Õun.
Muuga Põhikoolis algas õppeaasta 3.septembril. I klassi asus õpetaja Jaana Hameri juhendamisel esimesi
tarkusi omandama 15 last: Kaido Aasumets, Kirsika Benga; Juss Kimber, Ingrid Leichter; Robert Lepa, Rain
Meltsas, Maris Mirt, Mihkel Rannala, Triin Tikkerberi, Silver Veskilt, Reino Altpere, Gea Reimann, Ave
Reitel, Geijo Susi ja Raivo Zuravljov.
3. oktoobril kell 13.00 alustab Muuga Põhikoolis tööd 0 klass. Esimesse tundi on lapsed oodatud koos

vanematega.

Põnev päev lasteaias
Laekvere lasteaias olid 17.septembri ennelõunal põnevust tekitamas väikesed mootorsõidukid. Neli
akumootoriga autot ja mootorratast kihutasid lasteaia õuel, mille juhtideks olid meie lasteaia mudilased.

“Mida varem lapsed autodega harjuvad, seda paremini vanemast peast sõit välja tuleb,” ütles rataste omanik,
kes ise on lapsi väikeste masinatega kokku viinud juba jaanuari kuust alates.
Nii mõnigi laps, kes alguses pelgas ratta või auto peale istumist, sai iga sõiduringiga kaasa julgust. Eriti lõi nägu
naerule lastel siis, kui peale toredat sõitu ka pulgakomm pihku pisteti.
Lisaks võisid lapsed kätt proovida rõnga pudeli ümber viskamisega. Suurema rühma lapsed olid üsna osavad
ning rõngastada õnnestus kolm limpsipudelit.
Ilus ilm, limonaad ja mootorrattad, mida veel päevast tahta?
Tiiu Nitsar

Lp. erametsa omanikud
Käesoleva aasta septembris – oktoobris teostatakse kõikides valdades 1996. ja 1997 a. lageraielankide
ülevaatus, mille käigus kogutakse metsauuendusalast infot.
Töö eesmärgiks on saada jaanuaris 2002 ülevaade uuendusraie lankide uuenemisest era- ja riigimetsades
puuliikide ja kasvutingimuste lõikes.
Uuenenuks loetakse raiesmik või hukkunud metsa osa, kui seal kasvab enam kui 1200 ülepinnaliselt paiknevat
vähemalt 0,8 m kõrgust peapuuliigi taime hektari kohta. Lageraielankidele jäetakse 20- 70 männi, arukase, saare
või tamme seemnepuud ühe hektari kohta.
Metsaomanik on kohustatud uuendama kõik raiesmikud ja suurema kui 0,1 ha pindalaga kaitse- ja
tulundusmetsa hukkunud osad kolme aasta jooksul, arvates raiest või hukkumisest.
Ülevaatuse käigus analüüsitakse kõigi Eesti maakondade era- ja riigimetsade uuendamist. Esmasel ülevaatusel:
1) 4-5 aasta vanused langid erametsades (1996 –1997), 2) metsakategooria – kaitse ja tulundusmets, 3)lankide
arv, vähemalt 95% uuendusraielankide üldarvust e. ca 5000 – 6000 lanki vabariigis. 3% uuendusraie lankidest
analüüsitakse detailsel ülevaatusel, mis on ühtlasi tulemuste järelkontrolliks.
Juhul, kui langil on hinnanguliselt ülepinnaliselt vähemalt 1200 metsa moodustava puittaime elujõulist
loodusliku tekkega või kultiveeritud taime hektaril ( 1 taim 8 m2 kohta), tulemus registreeritakse
uuenduraielangi ülevaatuse kaardil (vorm 1) ja lanki põhjalikult ei uurita.
Juhul kui langil on alla 1200 puitaime, hinnatakse järgmised tunnused: - seemnepuude olemasolu, -raiejäätmete
paigutamine, -uuenduse taimede arv ringproovitükkidel
Detailsel ülevaatusel analüüsitakse järgmised tunnused: -seemnepuude olemasolu; -raiejäätmete paigutamine;
-säilinud looduslik uuendus; -kultiveerimise aeg (kui on); -maapinna ettevalmistamise viis; -kultiveerimisviis;
-säilinud kultuur (arv, liik, paiknemine, tormi poolt hukkunuid); -säilinud uuendus langil kokku.
Inventuuri käigus avastatud seni uuenemata uuendusraie lankide osas saadetakse erametsaomanikele
Keskkonnateenistusest meeldetuletus langi taasmetsastamise kohustuse kohta koos soovitusega uuendamise
viisi või uuenduse hooldamise osas.
NÕUANNE ERAMETSAOMANIKELE!

Võimaluse korral püüdke teatada valla metsaspetsialistile Vello Alberile, kas ja kui palju on uuendatud lageraie
lanke ja millises seisukorras need alad on. Helista 53 710 või 05079 084

KAS TEAD…

… et 12.septembril Lääne-Virumaa algklasside kergejõustikuvõistlustel Rakveres saavutasid Laekvere
Põhikooli pendeteatejooksjad üheteistkümne võistkonna seas II koha

… et võiskonda kuulusid Kristiina Mitt, Kersti Pilt, Kai Õunapuu, Mari-Liis Leetberg, Nele Kasemaa, Elar
Põder, Tarvo Tampere, Heiko Heinsalu, Andres Pillesaar ja Ragnar Koulen

… et V klassi poiss Elar Põder saavutas samal võistlusel kaugushüppes II koha
… et ka V klassi tüdruk Kristiina Mitt sai tüdrukute 60 meetri jooksus auhinnalise viienda koha

Muuga raamatukogu võlglased:
Kalaus, Timo
Koka, Marko
Lukk, Mare
Lukk, Reelika
Nazarmatov, Juri
Nee, Kristiine
Pass, Riina
Põldoja, Erki
Siling-Siland, Erki
Soon, Kristi
Üidik, Kristo
Üidik, Rene
Palun tooge oma unustatud raamatud kiiresti tagasi

Tervist edendavate projektide konkurss
Eesti Haigekassa kuulutas välja konkursi tervist edendavate projektide saamiseks 2002.aastaks.
Varem tervisekaitselise sihtkapitali nime all ja Rahvatervise Arendusnõukogu poolt korraldatud tervist
edendavate projektide konkurss, otsustamine ja administreerimine saab edaspidi seoses Haigekassa seadusega
toimuma Eesti Haigekassa keskosakonnas.
Konkursi tähtajaks on 15. oktoober ning taotlused esitatakse Eesti Haigekassa keskosakonnale.
Võrreldes varasemate aastatega on projektide taotlemise korda tunduvalt muudetud. Nii üleriigilised kui
piirkondlikud projektid konkureerivad võrdsetel alustel, olulisemaks varasemast maakonna pearaha
“ärakasutamisest” peetakse projektide esitajate pädevust ja projekti tõenduspõhisust.
Projektide eelarve alampiiriks on 50 000 krooni, see eeldab väikeste, killustunud projektide koondumist
pädevate teostajate juhtimisel suuremateks ja efektiivsemateks projektideks.
Ka on uudne nõue esitada projekti sisu ja eelarve taotlus eraldi, sest ka projekti hindamine saab toimuma
eelkõige sisust ja vähem eelarvest lähtuvalt.
Ravikindlustatute tervise edendamise ja haiguste ennetamise prioriteedid on:
§ südame- veresoonkonna haiguste ennetamine
§ kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste ennetamine
§ pahaloomuliste kasvajate ennetamine
§ vaimse tervise probleemide ennetamine
§ nakkushaiguste, sealhulgas sugulisel teel levivate haiguste ennetamine.

Prioriteetide määramise aluseks oli Eesti peamiste rahvatervise probleemide ja neid mõjutavate tegurite ning ka
haigekassa vastavate ravikulude analüüs. Suur osa nendest terviseprobleemidest on aga välditavad pideva
tervise edendamise ning ennetustegevusega.
Arvestati ka teistes olulistes valdkondades riiklike tervishoiuprogrammide olemasoluga ning riiklike asutuste
ülesannetega nendes valdkondades. Seetõttu ei määratletud prioriteediks näiteks laviinina kasvavat
narkomaaniat ja HIV-ennetustegevust.
2002.aastaks on ravikindlustatute tervise edendamiseks planeeritud kasutada kuni 13,5 miljonit krooni.
Teave projektikonkursi tingimuste kohta on Eesti Haigekassa koduleheküljel www.haigekassa.ee.
Info Maire Ummik, tervisedenduse spetsialist
032 58041

Sügisel käivitub Kohaliku omaalgatuse programmi II voor.
Maakondlike projektide esitamise tähtaeg on 1.november ja üle-eestiliste projektide tähtaeg 15.november.
Üldpõhimõtted, kriteeriumid ja taotlemistingimused on samad mis I vooruski. (Maavalitsuse kodulehel on
loeteleu eelmiste rahastatud projektide kohta.) Kokku 3 miljonist kroonist on meie maakonnal kasutada 186 500
krooni.
Programmi kord ja taotlusvormid on saadaval maavalitsuse toas 38 (Tiina Vilu 58015), ettevõtluskeskuses,
ühisomavalitsuses, vallas ja aadressil www.erda.ee. Taotlused, mis hõlmavad mitut maakonda või on mingil
muul tunnusel üldise tähtsusega, esitatakse Ettevõtluse Arendamise SA Regionaalarengu Agentuurile (Oleviste
3, 10133 Tallinn).

Alustab taluturismi kool
Sihtgrupp - alustada soovijad, alustajad ja algajad ettevõtjad, kes sooviksid taluturismiga tegelda.
Taluturismi kool = kõik taluga seonduv (ettevõtlus, turu-uuringud, müük, reklaam, koostöö, võrgustik,
seadusandlus jpm). Koolitavad Soome ja Eesti eksperdid ja praktikud. Aeg - sügisest sügiseni 2001-2002.
Vähemalt 4 kahepäevast koolitustsüklit, mis on sisuliselt seotud, kuid võimalus ja osaleda osade kaupa. Koht Vihula Algkoolis. Korraldab MTÜ Vihula Valla Külade Arengukoda koostöös Riigikantselei EL
Infosekretariaadiga. Õppetöö vorm - loengud, seminarid, praktilised tööd, õppesõidud. Osalusmaks 350 krooni
(sisaldab koolituskulud, õppematerjalid, kohvipausid).
I koolitus 28.-29.september
Lektorid Maija Peravainio (ekspert maaettevõtluse alal, Soome Talupidajate Liidu kontaktisik), Jouni Rönni
(talupidaja, veinikeldri ja restorani omanik, ekspert kohaliku võrgustiku ja marketingi alal), Sirje Kuusik
(ettevõtluse konsultant, ekspert kohaliku toidu alal), Ants-Johannes Martin (EPÜ teadus, bioloog, loodusturismi
ekspert).
I päev. 10.30 -11.00 saabumine, 11.00-13.00 õppus (soomlased), 13.00 - 14.00 lõuna, 14.00 - 16.00 õppus
(S.Kuusik), 16.00 - 16.30 kohvipaus, 16.30 -18.00 õppus (A.-J.Martin).
II päev. 10.00 - 11.30 õppus (soomlased), 11.30 - 12.00 kohvipaus, 12.00 - 13.30 õppus (S.Kuusik), 13.30 14.30 lõuna 14.30 - 16.00 õppus (A.J.Martin, kui ilm lubab, minnakse ka õue), 16.00 - 16.30 kohvipaus, 16.30 18.00 õppus.
Edasine järgneb erikursustena, vastavalt teemadele (ettevõtlus, kohalik toit, loodusturism).
Registreerimine 056 697 687 või 22 804 Mare Sikkut.

Õnnitleme!
Kui avasilmi käid,
siis iga aastaaja
saad enesesse jätta nii,
et see ei kaoks.
On lihtsaks õnneks tõesti
imevähe vaja

Üksainus teadmine,
et elad elu jaoks!

87 Marta Suviorg 02.september Muugast
87 Manda Palmiste 15.september Kaasiksaarest
86 AnnaVõsonurm 02.september Laekverest
86 Helene Braust 12.september Moorast
85 Selma Jõgiste 29.september Moorast
83 Milvi Okasmets 03.september Ilistverest
81 Alviine Kesküll 26.september Rohust
75 Elsa Liis 06.september Muugast
75 Asta Kintsel 17.september Salutaguselt
70 Meinhard Tikerberi 14.september Rahklast
70 Julius Kivi 18.september Rahklast
70 Karl Aunapuu 29.september Moorast
70 Lembit Maasing 30.september Laekverest
65 Mall Vabaorg 01.september Veneverest
65 Leili Kaldavee 23.september Muugast
60 Aivo Leoma 16.september Veneverest

Me mullast võetud
ükskord saame mullaks…
Me olemisest siiski jälgi jääb.
Edgar Tikk Laekverest
28. 07. 1913 – 04. 09. 2001
Vahur Värraval Muugast
03. 12. 1971 – 10. 09. 2001

Kasvada on rõõm ja rikkus,
kasvada on vaja.
Kuid ei iial täis saa pikkus
kasvad eluaja
Piret Tamme ja Indrek Luik`e perre sündis 24. augustil 2001 tütar EMILY
Riina ja Mait Mustasaare perre Laekvere alevikus sündis 12. septembril poeg STEN MARKUS
Evelin Reikla ja Reigo Kaljuvee perre Muuga külas sündis 16.septembril poeg IMRE

Laekvere Rahva Majas
12.okt. kell 19.00 kinoseanss “Bearl Harlor” Pääse 30.19.okt. kell 20.00 Hooaja avapidu Pääse 25.ans Nõõp Tõrvast
Roela naiskvartett ja solist Toomas Väinaste
Üllatuskülaline
26.okt. kell 19.00 – 22.30 Disko õpilastele Pääse 15.kell 22.00 Disko noortele Pääse 25.16.nov kell 19.00 – 22.30 Disko õpilastele

kell 22.00 Disko noortele
17.nov. Ugala teatrietendus “Pariisi kired Moskva lähistel suvilas” Pääse 50.õpilastele ja pensinäridele 40.23.nov. kell 16.00 Kadrisimman õpilastele
kell 20.00 Kadrisimman täiskasvanuile

