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TASUTA

TOIMETAJA VEERG
Pühapäeva öösel keerame kella ühe tunni võrra tagasi. Ja
pime aeg ongi käes. On olnud sooja ja öökülma, vihma ja
päikest ning korra on lumiga maad katnud. Selline on siis
oktoober 2010.
Kuidas hoida end aga saabuva külma talve eest? Kõigil
meil on oma nipp. Ühel päeval ütles mulle peaaegu võõras
mees: "Kodusoojus ei tule radiaatorist seina peal, ikka
naise armastusest oma mehe vastu!" Ilmselt on tal õigus.
Pere ja kodu tähtsustamine on viimastel aastatel aina
olulisemaks muutunud. Oma eeskuju näitab Muugas
toimunud perepäev. Ikka emad-isad-lapsed koos
tegutsemas.

Perepäev Muugas.
Ilma Lausvee õpetab kangastelgedel kudumist

Lihtsalt üks lugu
Nonii, lõpuks ometi on siis küla nimega Moora tehtud
kuulsaks! Tublid mehed ja julged
mehed olete! Loodetavasti te ei unustanud õhtusöögilauas
perele kirjeldamast kuidas silmuse
koomamale tõmbudes loomakese keha tõmbles ja jalad
väänlesid.
Täna koer, homme mõni muu lemmikloom, ülehomme võib
-olla voodihaige vanaema. Mis
jalus, see minema. Kas te, lugupidamist mitteväärivad
isased, olete kunagi oma pojale õpetanud,
kuidas kaitsta ema, naist, last, nõrgemat? Ja kui te nüüd
kobisete vastuseks, et te ei ole neile ka
jõhkrust õpetanud, siis seda te just oma teoga tegite. Ja
mitte ainult oma pojale, vaid veel paljudele
poegadele (ja ei ole välistatud, et ka mõnele tütrele).
Aga mis siin ikka heietada. Näib et kõige suurem defitsiit ei
ole mitte töö, vaid hoolivuse
puudus. Vähem kui sajand tagasi (!) oli Moora külavahetee
majade esikülgede poolt ääristatud aiaga!
Tänaseks on mõni üksik post nagu viimane mohikaanlane
veel püsima jäänud. Küla on hall ja
ilmetu, nagu ikka siis, kui miski ei huvita kedagi. Kahjuks
ka mitte neid, kes seal elavad.
Samuti ei saa ma aru, miks mina pean oma koju sõitma läbi
ühistu siloaugu sopa, kus tee ääres olev
umbrohi iga aastaga üha enam hakkab võimust võtma niigi
kitsa sõidutee üle või kus kevaditi kogu
siloaugu avamisel tekkinud kõnts lükatakse lihtsalt üle tee
hunnikusse, mis siis maltsa kasvatab ja haiseb, jne.

Praegune majanduslik olukord nõuab paljudelt
pereemadelt oskusi väikeste rahadega
hakkama saada. Samas on jälle kasulik meelde tuletada,
kuidas ise küpsetada, ise keeta ja sisse
hoidistada. Kuid kõik see pole lohutus. Näib, et meie
igapäeva elus pole sel aastal suurt paremaks
läinud. Töökohti Laekveresse pole juurde tekkinud.
Kaugel tööl käimine on luksus. Õnnelikud
võivad olla need, kellel töökoht säilinud ja tuba soe.
Paljudel seda kahjuks pole.
Püüdkem, armsad vallaelanikud, säilitada usk, lootus ja
armastus.
Kaunist sügist soovides
Tiiu Nitsar

Keda huvitab? Peale minu ilmselt mitte kedagi. Kas keegi
otsustajatest tahaks oma autoga
või hoopiski kingaga sellises solgis trampida? Ei tahaks,
päris kindlasti kohe mitte. Mina ka ei taha,
aga ma olen sunnitud seda tegema. Ja seda mitte omast
vabast tahtest, vaid kellegi hoolimatusest.
Juba mitmel suvel olen püüdnud leida kedagi, kes tahaks
maja ümbruse puhtaks niita (raha
eest loomulikult). Olen loobunud otsimast, sest – töö
tegemise soovijaid ei ole.
Kõik meie elus saab alguse kodust, nii austus elusolendi
elu vastu, kui ka hoolivus oma
ümbruse suhtes. Ma ei taha selle jutu peale kuulda
õigustust a´la meil ei ole raha. Raha puudumine
või selle omamine ei õigusta jõhkrust ega lugupidamatust.
Edaspidiseks vallarahvale edu soovides
Tiina Köster
Moora külast

Lk 2

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis
käibelolev raha – 1992. aasta juunist kasutuselevõetud
krooni asemele tuleb euro ehk Euroopa ühisraha. Kuna
raharingluse toimimisel on pankadel kanda tähtis roll, siis
on kindlasti hea teada, mida tähendab eurole üleminek
pangaklientidele.
Kõigepealt tuleb öelda, et pangaklientidele on üleminek
tehtud lihtsaks. Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha
kontol, ei varu suuri summasid sularaha koju ning
maksavad igapäevaselt pangakaardiga ei pea tegema euro
tulekuks erilisi ettevalmistusi. Juhul kui teil on kodus
suurem kogus Eesti sente, siis soovitame need novembri
lõpuks kampaania „ Too mündid panka!“ käigus panka
tuua. Kampaania käigus on müntide töötlus ja oma kontole
kandmine või vahetus paberraha vastu tasuta.. Juhul kui
hoiate kodus suuremat summat sularaha, siis saate sama
pangaskäiguga selle kontole panna. Kontol olevad kroonid
vahetab pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta ja ametliku
kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha saavad alates 1. detsembrist
pankades kroone teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks
vahetada. Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus
säilib ka hiljem: kommertspangad teevad seda 2011. aasta
suveni kõigis sularaha teenust pakkuvates kontorites ja
pärast seda piiratud kontorivõrguga, Eesti Pangas saab aga
kroone vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema panka, et muuta oma laenu-,
pangakaardi- või teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei
mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide
järjepidevust ja nende tingimusi, ega vabasta võetud
kohustuste täitmisest, samuti ei anna õigust kehtivat
dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada. See puudutab
ka intresse: näiteks kui teil on sõlmitud kroonihoius, mille
aastaintress on neli protsenti, siis arvutatakse hoiusesumma
küll eurodesse, kuid intress jääb kuni lepingu lõppemiseni
endiseks. Kroonilaenude tagasimaksmine hakkab toimuma
eurodes –laenusummad arvutatakse pankade poolt ümber
samamoodi ametliku kursi järgi ning tasuta.
Alates 1. jaanuarist ei võimalda arveldussüsteem enam
kroonimaksete töötlemist. Hoiustel olev raha arvutatakse
ametliku kursiga, ning tasuta eurodesse ja kõik
pangaülekanded hakkavad toimuma eurodes. 31.
detsembril 2010 on pankades tavaline arvelduspäev
(viimane kliiring on kell 18.00), mis tähendab et ka
pärastlõunal saate veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid
(internetipank, makseautomaadid, teleteenused,
telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt suletud. Teenused
hakkavad samm-sammult taastuma 1. jaanuaril - esimeste
seas on näiteks internetipangas võimalik vaadata
kontojääki eurodes ning algatada pangasisesed maksed. Et
vältida pangasüsteemide ülekoormust on soovitav mitte
kohe aasta esimestel tundidel uudishimust oma
internetipanka siseneda, vaid teha seda siis, kui on tõesti
vajadus tehinguid teha. Niipalju raha kui teil oli
pangakontol kroonides saab ametliku kursi järgi olema ka
eurodes. Näiteks 12 000-kroonine hoius muutub 766,94euroseks.
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Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali ja kassasüsteemi
vajavad euro tulekul ümberseadistamist, kuid tõrked
kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On võimalik,
et kõik kaarditerminalid ei ole kohe peale keskööd valmis
eurotehinguid tegema. Enne kaarditšeki allkirjastamist või
PIN-koodi sisestamist soovitame veenduda, et näidatud
summa on õiges vääringus - summa eurodes on 15,6466
korda väiksem. Igaks juhuks ja oma meelerahu
säilitamiseks hoidke alles kaardimaksekviitung.
Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult
eurosid. Kuna sularahaautomaatide kaudu lastakse
ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti eurokupüüridest, siis
on tegemist väga suure logistilise väljakutsega nii pankade
kui Sularahakeskuse jaoks. Sellegipoolest on võetud
eesmärgiks täita eurodega kõik ligi 1 000
sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt 48 tunni jooksul. Juhul
kui automaati ei ole jõutud euro rahatähti veel viia, siis
automaat sularaha ajutiselt ei väljasta. Olenevalt ATMi
tüübist saab automaadist uue aasta esimestel nädalatel 5-,
10- ja 20-euroseid kupüüre, 10-20 % automaatidest
väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks ATMidele tuleb euro
sularaha käibele pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu
ning 2011. aasta 1.-15. jaanuarini saab kroone eurodeks
vahetada maksimaalselt 1000 euro väärtuses päevas ka 179
Eesti Posti postkontoris. Pangaliit ja pangad annavad
lähikuudel ohtralt detailsemat infot eurole ülemineku
praktiliste aspektide kohta, selge on aga see, et üleminek on
kõige lihtsam pangakaarti kasutavatel klientidel, sest nende
raha on alati õiges vääringus. Piisab ühest pangakontori
külastusest, et panna kontole kodus olevad mündid ja
sularaha – soovitav on seda teha enne detsembrit. Üheski
järjekorras pole vaja seista – krooni saab euroks vahetada
tähtajatult.

TÄHTIS TEADA
€-päev - 1. jaanuar 2011 1 euro = 15,6466 krooni
Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini,
pangakaart on alati õiges vääringus. Krooni münte saab
eraisik teenustasuta kontole panna alates 1. oktoobrist.
Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta
alates 1. detsembrist. Pangas olev raha vahetatakse
automaatselt euroks 1. jaanuaril. Ühtegi lepingut muutma
ei pea - pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute
väärtused automaatselt eurodesse.
• Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, siis kõige
parem on pöörduda oma kodupanka.

AJAKAVA
1. oktoober 2010. Pangad alustavad eraisikutelt
teenustasuta krooni müntide vastuvõttu.
1. detsember 2010. Pangad alustavad eraisikute sularaha
kroonide eurodeks vahetamist.
1. jaanuar 2011. Eesti võtab kasutusele euro.
1.-14. jaanuar 2011. Krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
1. juuli 2011. Krooni sularaha vahetus läbi piiratud
kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011.a. ning
seejärel tähtajatult Eesti Panga poolt.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor

VALLAVALITSUSES
4. oktoobri istungil:
1. Marju Baikovi koostatud volikogu
määruse eelnõu „
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise
kord“ võeti teadmiseks ja edastati
volikogule I lugemiseks. Volikogusse
nimetatud korrast rääkima palutakse
projektijuht Jaan Lõõnik.
2. Lõpetati ühe valla elanikuga
sõlmitud üürileping alates 1. oktoobrist
2010. Leping oli sõlmitud 2-toalise
korteri kasutamiseks, asukohaga
Vassivere põik 3.
3. Ühe valla elanikuga lõpetati
sotsiaalpinna (asukoht Vassivere
põik 4) kasutamise leping alates
01.10.2010.
4. Anti kirjalik nõusolek Helene-Marie
Tanneberg´ile puurkaevu rajamiseks
Kuuseheki maaüksusele Muuga külas.
5. Väljastati projekteerimistingimused
Muuga veiselauda 2 söödahoidla
rekonstrueerimise projekteerimiseks.
6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest keelduti ühe valla
elaniku suhtes.
7. Korraldada uus riigihange imetusega
“ Tehnikaseadmete ost ja paigaldus
Laekvere lasteaed-päevakeskusele”
lihthankemenetlusena.
8. Muudeti Padu külas asuva
katastriüksuse nr 38101:001:2870
lähiaadress 15124 Kapu-RakkePaasvere tee katastriüksuseks.
9. Lõpetati väljakuulutamiseta
läbirääkimistega hankemenetlus
nimetusega „ Tehnikaseadmete ost
Laekvere lasteaed-päevakeskusele”
hanke kehtetuks tunnistamisega.
Otsustati korraldada uus riigihange
nimetusega “ Tehnikaseadmete ost ja
paigaldus Laekvere lasteaedpäevakeskusele” lihthankemenetlusena.
21 . oktoobri istungil:
1. Toimetulekutoetus oktoobri kuu eest

kogusummas 31 772 krooni määrati
kokku 23-le valla elanikule.
2. Ühele valla elanikule määrati toetus
ravimite kompenseerimiseks ja ühele
valla elanikule määrati muu ühekordne
toetus.
3. Volikogu määruse parandatud
eelnõu „Sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord“ võeti teadmiseks ja
määruse eelnõu edastati volikogule I
lugemiseks. Volikogusse tuleb
nimetatud korrast rääkima projektijuht
Jaan Lõõnik.
4. Otsustati esitada Kersti Altpere
koostatud volikogu määruse eelnõu
„Laekvere valla 2010. aasta III
lisaeelarve koos muudatustega“
vallavolikogule.
5. Vallavalitsuse reservfondist eraldati
Muuga võimla ja spordi tegevustoetuse
täienduseks 5231.90 krooni, mis kulub
Kelly Nevolihhini võistluste ja
treeningutega seotud kulude osaliseks
katmiseks; Laekvere Vallavalitsuse
kululiigi kingitused ja auhinnad
täienduseks 12 000 krooni, millest
7000 krooni kulutati õppevahendite
ostmiseks õpetajatele ja 5000 krooni
Laekvere Põhikoolile kingituse
ostmiseks; majandamiskulude
täienduseks eraldati 50 000 krooni, mis
kulutati omaosaluse maksmiseks
projektis “Kaasiksaare-Västriku teel
asuva Venevere peakraavi truubi
uuendamine.
6. Otsustati sõlmida Laekvere valla
projektile „Muuga küla analisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde riigihanke korraldamine ehitustöödeaegse omanikujärelevalve teenuse osutamine“
töövõtuleping Osaühinguga
P. P. Ehitus summas 118 320 krooni.
7. Otsustati sõlmida M uuga küla
kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekonstrueerimise põhiprojekti
ekspertiisi teostamise töövõtuleping
Osaühinguga P. P. Ehitus summas 22
982.40 krooni.
8. Väljastada kasutusluba Õilme

Reimanni ehitisele kaev asukohaga
SARAPI KU-EEST maaüksus Rahkla
külas.
9. Kiideti heaks Õilme Reimanni poolt
Laekvere vallas Rahkla külas SARAPI
KU-EEST maaüksusel salvkaevu
puhastuse ja veetõsteseadmete
paigaldus ning veetrassi rajamise
projekti aruanne koos täitmise
eelarvega summas 31 106.60 krooni
10. väljastati M ihkel Arold´ile
projekteerimistingimused elamu
projekteerimiseks asukohaga Kase
maaüksus Kaasiksaare külas.
11. väljastati M uuga PM OÜ-le
ehitusload ehitiste M uuga küün 1 ja M
uuga küün 2 rekonstrueerimiseks
asukohaga Reinu maaüksus M uuga
külas.
12. muudeti maa pindala suurust
Laekvere Vallavalitsuse 01. juuni 2005
korralduses nr 133 ”Nõusolek maa
riigi omandisse jätmiseks“.
13. Nõustuti Sootaguse külas asuva
14,78 ha suuruse katastriüksuse
jagamisega Metsapoole
katastriüksuseks (pindala 14,33 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa) ja
Poolemaa katastriüksuseks (pindala 4
494 m², sihtotstarve elamumaa).
14. otsustati esitada I rina Kuhlbachi
koostatud volikogu otsuse eelnõu
„Detailplaneeringu koostamise
algatamine“ vallavolikogule.
15. otsustati esitada I rina Kuhlbachi
koostatud volikogu määruse eelnõu
„Jäätmehoolduseeskiri“
vallavolikogule I lugemiseks
16. otsustati esitada Silvi Sirelpuu
koostatud volikogu määruse eelnõu
„Laekvere Vallavolikogu määruste
muutmine seoses euro kasutusele
võtmisega“ vallavolikogule.
17. vallavalitsusesele tutvustati
Laekvere Põhikooli, Muuga Põhikooli
ja Laekvere Lasteaed „Rüblik“
sisehindamise aruandeid. Saadud
informatsioon võeti teadmiseks
ning anti kooskõlastus aruannetele.

VALLAVOLI KOGUS
26 . Oktoobri istungil:
1 . Sotsiaaltransporditeenuste osutamise kord Ettekandja Jaan Lõõnik, Marju Baikov
2 . Laekvere valla 2010. aasta III lisaeelarve koos muudatustega Ettekandja Kersti Altpere
3 . Laekvere Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Ettekandja Margo Klaasmägi
4 . Detailplaneeringu koostamise algatamine Ettekandja Irina Kuhlbach
5 . Jäätmehoolduseeskiri Ettekandja Irina Kuhlbach
6 . Informatsioon Virol PAIK

Laekvere kooli vilistlaste meenutusi
kooli 90. aastapäeval

Enn Siemann – 1965. aasta lõpetaja
„ Käisin täna kõik vanad paigad läbi koolimajas. Palju
on
Maire Audova (Kruusamäe) – 1961. aasta lõpetaja
muutunud ja midagi on ka tuttavat. Meelde on jäänud
„Viimati käisin siin koolimajas mingil aastapäeval, kuid õpetaja Koidula Kohver. Pani meid tantsima. Tunnis oli
mitte 5 aastat tagasi. Kool on praegu väga kaasaegne ja range aga pärast tunde hea.“
väga ilus. Siin koolis oli tore õppida. Mälestusi on üsna * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
palju, sest siin on veel näha vanu õpetajaid. Näiteks
õpetaja Koidula Kohver, kellele ma ei olnud mitte kerge Ants Vahula – 1965. aasta lõpetaja
õpilane. Kuna mul oli raskusi kehalise kasvatusega, sest „ Alustas meid Laekvere koolis 27, lõpetas 17. Jala
õpetaja oli väga innukas Matemaatikaga mul probleeme käisime Paasverest kooli. Talvel olime internaadis.
ei olnud. Tänases koolimajas on aga kõik nagu olema
Pahad poisid pandi seisma tindikapi juurde õpetaja toa
peab.“
ukse ees. Kooliteenija tõi sealt tindipotidesse tinti. Tore
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * oli see kooliaeg siin. Ja koolimaja on praegu uhke.“
******************************
Rein Paju – 1947. aasta lõpetaja
„ Minu kooliaeg ja praegune olukord koolis on nagu öö Mati Aertis – 1985. aasta lõpetaja
ja päev. Kõik on võõras, kuna kõik on ümber ehitatud.
„ Eelmine kord käisin Laekvere kooli juubelil 10 aastat
Ja kõik on hoopis kenam ja ilusam kui oli minu aeg.
tagasi. Kool on väiksemaks jäänud, kuna küprok on
Viimati käisin koolimajas 1985. aastal. Peale minu on
seina löödud. Tegelikult on kool kihvt, mõnus ja
veel üks klassikaaslane registreeritud. Väga hea mulje
meeldib muidugi. Meenub veel, et meie karistuskohaks
jäi siit täna.“
oli seismine õpetajate toa ukse taga. Klassijuhatajaks oli
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * algklassides Ilme Kruusamäe, hiljem Veera Mändmets.
Nad olid kõik toredad.“
Kaljo Vainola – 1958. aasta lõpetaja
******************************
„ 2008. aastal käsin viimati siin, kui oli 50 aastat
lõpetamisest. See koolimaja meeldis juba siis, kui siin
Egle Lehtme (Luik) – 1993. aasta lõpetaja
ise õppisin. Tahaks valda kiita, kuna ta on kooli eest
„ Tegelikult üks asi on, mida poleks tohtinud teha. Need
hästi hoolitsenud. Kui meenutada, siis üks tore õpetaja
vanad ümarad trepid oleks pidanud säilitama. Aga
oli Johhannes Saarik. Kui asi meil üle möödu läks, siis põhiline on, et kooli välisilmet ei muudetaks. Minu
tal oli ütlemine:“ Võtame ennast siia peegli alla pooleks klassijuhatajaks oli Katrin Paju ja hiljem Leonoore
tunniks ritta, las veri rahuneb“ . Õpetaja Mikk andis
Meerja. Karistuskohaks oli koridori seina ääres
joonistamist. 6 B oli natuke üleannetum kui 6 A klass.
seismine. (naerab). Õpetajad olid väga toredad.“
Kord oli nii, et õpetaja Mikk läks joonistutundi andma ja * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
poisid hüüdsid: „ Kohver tuleb, kohver tuleb“ . Kõik
olid siis jumala vait. Aga õpetaja Mikk tuli kohvriga
Jaanis Ott – 1993. aasta lõpetaja
lihtsalt – tassis seda.“
„ Kui kutsekasse 1993. aasta sügisel läksin, siis käisin
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * iga päev Laekvere koolist läbi ja vaatasin, mida nad
teevad siin...Paju ja Meerja. Kõik on siin koolis okey ja
Kadri Jõeleht (Jüriaado) – Laekvere kooli õpetaja
väga head mälestused on jäänud. Ega ma poleks muidu
aastatel 1974/1975
oma poega siia kooli toonud.“
„ Andsin eesti keelt ja kirjandust. See kool on mulle
******************************
ikka armas olnud. Ja mitte ainult seoses juubelitega,
vaid ma olen tulnud vahel niisama läbi, sest Laekvere
Margo Kivivare – 1997. aasta lõpetaja
kool oli mu esimene töökoht. Ja see oli üks õnnelik
„ Eriliselt on mulle jäänud meelde õpetaja Ann
aasta. Siin oli esimene töötamise kogemus, kollektiivis Jaanimägi. Ja veel jääb meelde mulle see latern kooli
töötamise kogemus ja lastega töötamise kogemus. Mulle ukse kohal. Viskasin selle koos Kristoga pori täis. Olin
tundub see kool praegugi hästi armas, et oma
kooli pahapoiss. Ühesõnaga, Laekvere kool ruulib.“
lapselapsedki tahaks kohe siia kooli panna. Hästi
******************************
kodune on siin. Hästi palju on kõik aastatega edenenud.
Siin koolis on väga head õpetajad ja õnneliku on need
Pille Pudel – 2002. aasta lõpetaja
lapsed, kes saavad siin väga ilusas koolis käia. Ja
„ Viimati käisin koolimajas juuni kuus. Oli väike
õnnelikud need lapsevanemad, kes saavad oma lapsed
sumovõistlus, kus ma olin kohtunikuks. Meenutusi
siia kooli panna. Siia võib armuda...“
kooliajast on igasuguseid – häid ja halbu. Ei hakka
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * konkreetselt rääkima. Eks nad ise aruta seda asja...Kool
oli aga ilus ja remonditud juba minu ajal.“
******************************

SAAME TUTTAVAKS!

Töötasin kaupluses aga hobid on samad, mis ennegi ja neid
on palju.
3. Mida teeksid, kui saaksid ühe päeva nähtamatu olla?
Teeksin kõike seda, mida ka nähtavana.
4. Millisele toidule ei suuda sa kunagi vastu panna?
Hiina toit, mis peab olema tõesti hästi valmistatud.
5. Mis on sinu lemmikfilm ja lemmikraamat?
"Budulai tagasitulek" ja "Kuni küünal põleb"
6. Mis on sinu meelest su kõige halvem komme?
Võiks õppida selgeks EI ütlemise, oleks rohkem aega.
7. Millal viimati südamest naersid ja mille pärast?
Iga päev leidub midagi naljakat.
8. Mis on sinu lemmiktegevus vabal ajal?
Metsas käimine.
9. Kuidas näeb välja sinu tavaline tööpäev Laekvere Rahva
Majas?
Prügi välja, ruumid korda.

Tiina Raudmäe

Küsimustele vastab Laekvere Rahva Maja uus teenendajakoristaja Tiina Raudmäe
1. Räägi endast lähemalt. Kus oled sündinud, kasvanud,
õppinud ja elanud?
Sündinud olen Viljandis. Kasvanud Lõuna - Eestis ja
Saaremaal. Õppinud Kahtla 8 klassilises
koolis, Väike-Maarja KKK 27 ja Kaitseliidu Koolis Alus.
Elanud Abja -Paluojas, Saaremaal, Avinurmes ja praegu
elan Veneveres.
2. Millega tegelesid enne Laekvere Rahva Majja tööle
tulekut?

10. Mis sulle meeldib Laekvere vallas kõige enam ja mida
tahaksid muuta?
Ei muudaks midagi. Meeldib aga see, et vald toetab
väikeste külade ettevõtmisi.
11.Kas Laekvere valla koolilapsed oskavad Rahva Majas
korda hoida?
Oskavad küll ja arvan, et mõne lapse pärast, kes prügi
prügikasti ei oska visata, ei saa hukka
mõista kõiki lapsi.
12. Kuidas sulle tundub, kas töötamine koristajana
rahuldab sinu eneseteostusvajadust?
Seda näitab aeg.

kodutütre piletid ja
lapsevanema tõend ette näidata.
Lapsevanem pidi loa andma metsa
15. -16. oktoobril toimus Venevere
minekuks. Peale registreerimist
retk. Me ootasime seda retke väga.
pakkisime asjad lahti. Poisid panid
Aga kui see päev
telgid ülesse ja tegid telgi ahju tuled.
kohale jõudis, siis oli küll APPI.
Meie telgis oli 15 inimest.
Muidugi seepärast, et et lumi oli maas
Algul oli telgis väga külm aga kiiresti
ja õues oli suht külm. Aga
läks soojaks
sellest hirmust sain suhteliselt kiiresti
Laagri avamine oli kell 20. Siis
jagu.
söömine, siis vaba aeg ja kell kümme
Kokku saime retkelistega kell 5 õhtul
juba öörahu.
Rahva Maja ees. Tiina võttis meid auto
Hommikul tõusime kell 7. Juba kell
peale. Ka
7:30 läks esimene võistkond rajale.
Veneverest tuli lapsi juurde.
Meie väljusime kell 8. Kui
Hakkasime siis kõik koos Avinurme
aga olime umbes pool tundi kõndinud,
poole sõitma. Enne laagriplatsi,
tuli auto ja meile öeldi, et oleme vales
Murus, jäime bussiga porri kinni.
suunas liikunud.
Õnneks lükkasid poisid väikese bussi
Jälgede järgi saime õigele rajale ja
välja.
õigesse kohta. Kõndisime läbi 11
Kohale jõudnud, hakkasime
punkti, milles olid erinevad
registreerima. Kõigil tuli noorkotka-

Venevere retk

asjad, mida pidime tegema. Minule
meeldis kõige enam jõe ületamine. Ma
polnud seda kunagi
teinud. Kõige vastikum olid raja peal „
pokud“ – kõrged niitmata heinatuustid.
Muidugi sai rajal
väga palju joostud ja luuratud.
Vastutegevuse eest pidi ju peituma.
Venevere seltsimajja jõudsime kell
neli õhtul. Ja lõppkokkuvõtteks olime
16.-ne võistkonna
seas saavutanud 5. koha. Kõik olid
väga väsinud kuid rahul.
Meie võistkonnale meeldis Venevere
retk väga. Oleks vaid selliseid üritusi
rohkem.
Reili Bachaus
retkel osaleja

Hooajapidu Rodeohärja ja "Punaste laternate tänavaga"
Meedia armastab intrigeerivaid pealkirju. Inimestelegi meeldib intrigeerivatest asjadest teada saada, miks
muidu lehti loetakse ja raadiot kuulatakse! Eks meiegi püüa siin Rahva Majas teid kas või ühekski õhtuks
meedia küüsist vabastada ja seepärast enda juurde kutsumegi! Hooaja avapidu toimub 20.novembril kell 19.
Seekordse pealkirjaga "Elu kõverpeeglis". Kutsume teid kõiki osa saama ühest lõbusast ja toredast üritusest.
Saate ka ise kõik selles kaasa lüüa, kui astute peegli ette ja vaatate ,millisena võiksite te täna õhtul välja
minna? Kas sellisena,et keegi mind ära ei tunneks või sellisena, et ma ise ennast hästi ja mugavalt tunneks.
Toredamatele"Peeglisse vaatajatele" on Rahva Maja välja pannud auhinnad. Ja ärge kirtsutage nina ja öelge, et
jälle üks üritus pensionäridele. Kõik täiskasvanud inimesed on oodatud. Kohale on toodud tõepoolest
rodeohärg, millel igaüks saab oma vastupidavust proovida. See peaks kohale
meelitama ka meie meessoo esindajaid, et saaks välja selgitada, kes on Laekvere tugevaim ratsutaja. Pärast
ratsavõistlust kulub kindlasti ära läbi astuda "Punaste laternate tänavast", kus ootavad meelirahustavad
protseduurid. Mõistagi toimuvad suurel laval etteasted, sest iga isetegevusring näitab oma elu kõverpeeglit.
Kui janu, saab läbi astuda lokaalist. Õnnelikus tunnis saate võita omale vajalikke ja huvitavaid auhindu.
Kogu õhtu seovad huumori ja muusikaga kokku kaks noort meest ansamblist MaMa. Margus Kastor - parim
anekdoodivestja ja Mati Klamp endine laulupoiss ans."Anmatino" Ja ega kõike võigi ära rääkida, midagi peab
üllatuseks ka jääma. Loodan, et 25 krooni teil ikka tasku pista on, et lubatäht pidule lunastada, sest tegelikult
on see vaid sümboolne hind silmale, kõrvale ja muudele ihuliikmeteletele pakutava eest! Ootame südamest ka
noorpaare, kes oma hea tujuga peo käima lükkavad. Tublimatele noortele "noorpaari auhind" Aga kui te tahate
oma lastele rodeohärga näidata, siis selleks on võimalus samal päeval kell 16 – 18 .Ning siis jõuate lapsed
kenasti magama panna ja ise peole tulla. Niiet kasutage võimalust, sest seda lihtsalt ei tule niipea!
Kohtumiseni
Õilme Lainesaar

Moliere' komöödia "Arst vastu tahtmist"
Avinurme Suveteatri esituses 7. novembril
Laekveres

See üksjagu pöörane naljalugu, mis on kirjutatud küll 17.
sajandil, ent kõlab
igati kaasaegselt, on Malle Pärna kuues lavastus Avinurme
Suveteatris.
Seekord juhtus nii, et tal tuli olude sunnil poole pealt
hakata mängima ka
peaosa, sest muidu oleks lugu hoopis katki jäänud.
Avinurme Suveteatri etendus "Arst vastu tahtmist" on,
niisiis, kahekordselt
ainulaadne – üle aastate võib laval (peaosas!) näha Malle
Pärna, ja mängib ta
sedakorda – ikka tõelise hasardiga – hoopis meesterahvast!
Viljandimaal, Kuhjavere külateatrite päeval augustis teenis
ta ära parima
naisnäitleja ja publiku lemmiku auhinna.

Tegijad ise nimetavad seda "kostüümikomöödiaks", sest
nii toredates
riietes pole nad veel laval olnud. Ja ainulaadne on seegi, et
kostüümid
on "ökoloogilised" – kõik on kokku kombineeritud täiesti
Küllap kõik on vähemalt kuulnud Avinurme tünnilaadast
tänapäevastest
(või pütilaadast),
kasutatud riietest – ja kostüümikunstnikuks oli Malle Pärna
mis toimub iga aasta 23. juunil. Selleks puhuks õpivad
tütar, samuti
kohalikud
harrastusnäitlejad ära ühe näitemängu, mille siis laadaõhtul näitleja Katrin Pärn.
vabas õhus
Ühtlasi võib Avinurme Suveteatrit nimetada
ette kannavad. Dirigendiks ja õpetajaks on neil samuti
"maheteatriks", kus kunagi laval
Avinurme juurtega,
ei ropendata. Etendus kestab natuke üle tunni.
1970. aastal Panso kooli lõpetanud näitleja Malle Pärn.
Selle aasta jaaniõhtul
Mängivad: Malle Pärn, Kaja Karo, Daisi Mäeots, Mari Oolberg,
mängiti Moliere'i komöödiat "Arst vastu tahtmist".
Klaarika
Klemm, Kaiel Haav, Jaanus Kõrre, Raido Paju ja Priit Pärn.

Väike-Maarja
vald

INFOPÄEV
Ettevõtjatele, vabaühendustele ja kohalike omavalitsuste
arendusspetsialistidele
Kolmapäeval, 11.11.2010 Väike-Maarja Valla Rahvamajas

14.00-17.00
Päevakord:
14.00-14.30
Lääne-Viru Arenduskeskuse tutvustus. Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt pakutavad teenused. Aivar
Lainjärv, Lääne-Viru Arenduskeskuse juhataja/KOV konsultant;
Valdkondlikud töörühmad
Ettevõtlus
14.30-16. 30
Maakondliku arenduskeskuse proaktiivsed tegevused ettevõtjatele (nõustamisteenus, infopäevad, baaskoolitused, VKEde arenguprogramm). Toetuse taotlemise protsess. EASi toetusmeetmed ettevõtjatele ja EASi
iseteeninduskeskkond (stardi- ja kasvutoetus, teadmiste- oskuste programm, eksporditoetus, innovatsiooniosak, toetusmeetmete andmebaas, jm).
Maakondlik ettevõtjate list.
Tea Treufeldt, ettevõtluskonsultant,
Triin Varek, ettevõtluskonsultant
16.30-17.00
Küsimused-vastused, kokkuvõte, personaalne lühikonsultatsioon soovijatele
Vabaühendused
14.30-16.30
Maakondliku arenduskeskuse poolt vabaühendustele suunatud tegevused (tutvustus, vabaühendustele
suunatud tegevused 2010 II poolaastal, edasine perspektiiv, rahastamisvõimalused).
Kaie Kranich, vabaühenduste konsultant
16.30-17.00
Küsimused-vastused, kokkuvõte, personaalne lühikonsultatsioon soovijatele
Kohalikud omavalitsused
14.30-16.30
Maakondliku arenduskeskuse tegevused koostöös kohalike omavalitsustega Kohalike omavalitsuste
tegevused ja ootused maakondlikule arenduskeskusele, KOVide ja MAKi koostöövõimaluste kaardistamine.
Avatud toetusmeetmed kohalikele omavalitsustele.
Aivar Lainjärv, KOV konsultant
16.30-17.00
Küsimused-vastused, kokkuvõte, personaalne lühikonsultatsioon soovijatele
Registreerimine: info@arenduskeskus.ee kuni 09.11.2010.a
Lisainfo tel. 5150499 Aivar Lainjärv

Maakondlik arenduskeskus on abiks heade algatuste elluviimisel
Kõikides maakondades üle Eesti tegutsevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) partneritena maakondlikud arenduskeskused
(MAKid), kus pakutakse tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele ning mittetulundusühendustele ja
kohalikele omavalitsustele. Lisaks korraldatakse nimetatud sihtgruppidele infopäevi, seminare, koolitusi jne.
Ettevõtjale - Ettevõtlusega alustada soovijaid nõustatakse sobiva ettevõtlusvormi valikul ja ettevõtte käivitamise küsimustes.
Tegutsevaid ettevõtteid nõustatakse äriplaanide ja finantsprognooside koostamist. Tutvustatakse EASi toetusmeetmeid ja
nõustatakse taotluste ning aruandluse koostamises. Konsultantideks on pikaajalise ettevõtluskogemusega Tea Treufeldt ja Triin
Varek.
Mittetulundusühendusele - Vabaühendusi nõustatakse ühenduse asutamise, registreerimise, põhikirja koostamise, arendustegevuse
planeerimise, finantseerimisvõimaluste, projektide koostamise ning aruandluse, maksunduse jm küsimustes.
Infopäev Väike-Maarja vallas - Kohalikke omavalitsusi nõustatakse planeerimistegevuses, sh arengukavade ja tegevuskavade
koostamisel, samuti EASi ja teistest programmidest toetuste taotlemisel ja projektiaruandluse koostamisel. Kohalike omavalitsuste
konsultandiks on keskkonnavaldkonna töökogemusega Aivar Lainjärv.
Koostöös omavalitsusega toimub 11. novembril 2010.a. Väike Maarja Valla Rahvamajas piirkondlik infopäev, kuhu oodatakse
osalema nii piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi kui ümberkaudsete valdade esindajaid. Infopäeval tutvustatakse
arenduskeskuse poolt pakutavaid teenuseid, sihtgruppidele korraldatavaid koolitusi, seminare, teabepäevi. Jagatakse infot erinevate
toetusmeetmete kohta. Konsultandid viivad läbi grupinõustamist ettevõtlusega alustamise teemal.
Täpsem info arenduskeskuse kohta www.arenduskeskus.ee.
Kaie Kranich
vabaühenduste konsultant
SA Lääne-Viru Arenduskeskus

ÜRITUSED LAEKVERE RAHVAMAJAS
7. nov. kell 12 Rahvaõpistu."Tarokaartid ja oma saatuse kujundamine" Külas on bioenergeetikinstruktor ehk eesti keeli NÕID Margit Kuldsaar.
7. nov. kell 14 Avinurme Suveteatri etendus Moliere´i komöödia ARST VASTU TAHTMIST. Pääse
35 kr
10. nov. kell 15 Noortele ohutusalane ring "Terviseedendus"
12. nov. kell 17 Noorte õhtu. Mängude tutvustus firmalt "BRAIN GAMES"
kell 19 Disko. DJ. Tavey. Pääse 25 kr
14. nov. kell 12 Folklooripühapäev
17. nov. kell 18 Ohutusalane ring "Liiklusohutus". Läbiviija Airika Kriisa.
20. nov. kell 16 - 18 Lastele ja noortele" Rodeohärja taltsutamine" Vastupidavamatele auhinnad.
20. nov. kell 19 Hooaja avapidu "Elu kõverpeeglis" Rodeohärja taltsutamise võistlus, Punaste
laternate tänav, Lõbutuba ja ravitsejad, Mõnutuba, Õnnelik tund - saad võita auhindu, Kõverpeegli
etteasted isetegevuslastelt Lokaal hea tuju loomiseks, Huumori ja muusikapagas ansamblilt Mama
(Margus Kastor ja Mati Klamp) Pääsetäht 25 krooni
21. nov. külateater "Eedi" etendused Jõgevamaal; kell 13 Sadala rahvamajas ja kell 17 Kasepää
rahvamajas
26. nov. kell 19 D: Teatri etendus "Armastuse edetabel" Mängivad: Marika Korolev, Raivo Rüütel
ja Vello Janson. Pääsmed 125.-/ 100.- eelmüügil Muuga Raamatukogus ja Laekvere Rahva Majas.
28. nov. kell 12 Rahvaõpistu. "Armastus, vihkamine ja vastuseis poliitikas." Kohtumine Vello
Tafenauga.
Olgu kerged, olgu rasked ajad –
iga lapse sünd on elujaatus!
Sinust, kes sa praegu tuge vajad –
sinust sõltub homse Eesti saatus.
Hoia ikka alal kindlat meelt,
oma isamaad ja emakeelt
/Leelo Tungal/
Heili Marguse ja Rene Tampere perre
Laekvere alevikus sündis 21.
septembril tütar DELIISE
********************
Astrid Raimeti ja Reigo Kase perre
Venevere külas sündis 20. septembril
poeg RAGNAR

Evilla lõngad, heided ja villad.
Tutvustus ja müük. Valik mütse,
sokke ja kampsuneid. Müük
toimub 10. novembril Laekvere
turuplatsil kell 10 – 13.
Villavahetuse soovist teata ette
telefonil 56479102, Rene.

Tähtede taga koidab Sul taevas
vaikne lootus Sul täide seal läeb...
Karli Rõngas Rohust
31.07.1931 – 08.10.2010

Müüa toidukartulit "Maret" ja
"Laura". Koti (võrgu) hind 100
krooni. Kotis umbes 30 kilo. Samas
müüa Peugeot Partneri tagavaraosi.
Ants Habakuk
5341 0604

E kell 17 korvpall; kell 19 võrkpall
T kell 19 sulgpall
K kell 17 korvpall; kell 19 võrkpall
N kell 19 aeroobika
R kell 17 korvpall
Müüa mootorsaag Jonsered. Hind 1000
krooni. Tel 5596 7341
30. oktoobril algusega kell 20
Laglepesas Halloweeni pidu.
Pääse: 25.Kostümeeritult pidu TASUTA

Rotaks-R laos Väike-Maarjas, Pikk 30
saadaval pakendatud turbabrikett.
Alusel 900 kg, hind 1700.-.
Info telefonidel 322 0470, 5296792.
Võimalik tellida kohalevedu!

Müügid Laekvere Rahva Majas
Sinu kübar, Sinu mõõk, ehk Sinu sarm,
Sinu mängulust, Muuga näitering ootab
Sind teisipäeval 09.11.10. kell 19.00
Muuga raamatukogus. Kõik lustijad on
oodatud! Info 521 8574

Ära anda 2,5 aastane
isane must ilus koer
REX: sõbralik,
harjunud olema ketis.
Kaasa anda varustus
(kett, jalutusrihm jne.)
Tel. 5092601

Trenniajad Muuga Spordihoones

10. novembril kell 10 – 12 Eesti
trikotaazi müük.
10. november kell 9 – 11 odavate riiete
müük Koerust
17. november kella 10 – 12 uute riiete
müük Kiviõlist.

Ostame raieküpset okaspuumetsa ja
kaasikut kuni 150 000 kr hektar, nii
kinnistuna kui raieõigust. Kõik
rahad tasutakse kohe peale lepingu
sõlmimist ja enne raiete alustamist.
Vajadusel abi hüpoteegi maksmisel,
ettemaksud .Telefon 56500065 või
idealkinnisvara@hot.ee

Detailplaneeringu
algatamise teade
Laekvere Vallavolikogu 26.
oktoobri 2010 otsusega algatati
Laekvere alevikus Rahkla tee 8
kinnistul ja sellega piirneval alal
detailplaneering
JÄÄTMEJAAMA rajamiseks.

