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Raudmäe valmistab meile
päeva jooksul sooja teed ja
sõdurisuppi. Ja kell 17
süütame valmistatud tuleskulptuurid põlema.
Usun, et sellest saab kaunis
vaatemäng, mis meie pimeda
aja helgemaks muudab ja on
omanäolisem, kui ükski
ilutulestik. Mõistagi on meie
ettevõtmisele
oodatud
rohkearvuline publik oma
vallast ja kaugemaltki.
Ürituse rahastamiseks olen
palunud ka toetust Eesti
Kultuurkapitali
LääneVirumaa ekspertgrupilt,
Loodame, et ta meie ettevõtmisesse mõistvalt suhtub.
Jään pikisilmi ootama lahkeid
pakkumisi nii materjali, kui
valmistajate osas ja usun
siiralt, et 2010. aasta algab
Laekveres ühiste jõududega
korraldatud Valgusfestivaliga.
Ette tänades

Märkamatult ja kiirelt on
käes 1. advent. Puud on
raagus ja maa must. Käes
on ikka veel sügis. Õnneks
- ütlen mina. Jama - ütleb
mõni teine inimene, sest
lumi teeks ju päeva
valgemaks. Muidugi teeb,
selles ma ka ei kahtle, kuid
aastaaeg on ju sügis. Niiet,
ärge rääkige veel lumesoovist, küll see tuleb omal
ajal – jaanuaris ja
veebruaris.
Millega siis tegeleda sel
pimedal ajal? Kellele on
abiks õhtune juturaamat,
kellele mõni huviring.
Noortele aga teadagi
mis...kahjuks. Näib, et
noortel on kõige enam
raha, mida kulutada. Kuigi
minagi
kuulen
siin
töökaaslastelt, et „raha ei
ole“. Imelik, kõik käime ju
veel tööl ja teenime. Mida
teevad siis töötud?
Aga kauplused on linnas
rahvast täis ja aina
ostetakse ning mitte ainult
toitu. Kohe hakkab ka suur
kingituste kokkuostmise
maania. Ikka kallimaid
kinke tehakse oma lastele
ja lastelastele. Võib-olla on
kingitused ka seepärast
kallihinnalised, et eelmiste
jõulude ajal sai veel
priisatud ja ega siis
seekordki viletsamat asja
saa osta. Või on need
reservid, mida kulutatakse.
Vaevalt. Eestlane on kas
alalhoidlik või ei ole üldse.
Soovin teile kõigile ilusat
advendiaega ja sooja
sügise jätku!

Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Tiiu Nitsar

Sügis Veneveres

Paneme LLaekveres
aekveres valguse särama
Mu uueaastarõõmu on
sageli tumestanud pärast
kolmekuningapäeva majade
akende all kasutult vedelevad
jõulukuused. Praegusel
karmil ajal on see eriti kurb,
sest vahel ju unustatakse meil
ka kasutud inimesed nagu
kuusedki lihtsalt kuhugi...
Oleme küll igal aastal
kogunud kuuski kruusaauku,
et neid üheskoos põletada
aga kuuse toojaid on olnud
kaunis kasinalt. Mis oleks,
kui sellel aastal teeksime
üheskoos Laekvere kruusaaugus ühe kauni tuleskulptuuride päeva? Olen ühendust
võtnud valgusfestifalide
korraldaja Indres Lehega ja
tema on nõus koos oma kahe
sõbraga tulema meid
juhendama.
Aga nüüd on mul teie abi
vaja, ettevõtlikud Laekvere
valla inimesed. Kogume
jõulukuused pärast kolmekuningapäeva kruusaauku
aga seekord ära ei põleta, vaid

jätame nad sinna ootama
10.jaanuari.
Tuleskulptuuride tegemisest huvitatud mehednaised: koguneme kell 12
kruusaauku.Oleks hea, kui
saaksime kokku 10 inimest,
kes koos juhendajatega
hakkaksid
skulptuure
valmistama.
Vaja läheb veel ca´ 100 m
lauda ja prusse.Saab
kasutada ka ehitusjääke. Aga
kindlasti on vaja kümmekond
4- 5 m prussi, et põhikonstruktsioon koos püsiks.
Veel läheb vaja 1 suur rull
kuiva põhku, 15 rulli sidumistraati ja naelu. Ning osalejatel
muidugi töövahendeid.
Nii siis armsad põllumehed
ja puiduga tegelevad inimesed, kui te soovite meie
üritust toetada, andke endast
märku Rahva Majja. Ma ei
oska Teid lihtsalt üles leida.
Üheskoos valmiksid kaunid
tuleskulptuurid. Loodan väga,
et lahke perenaine Tiina
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30. oktoobri istungil:
Osalesid kõik 11 vallavolikogu liiget: Margo Klaasmägi; Aarne
Laas; Maarika Lausvee; Rain Leichter; Eerik Lumiste; Enno
Mandel; Gustav Põldmaa; Marin Pärs; Kauni Soon; Kaarel
Ðestakov ja Nadeþda Võrno.
1.Valiti vallavolikogu esimeheks Margo Klaasmägi, kes sai 11
poolthäält.
2.Vallavolikogu esimeheks valiti 11 poolthäälega Eerik Lumiste.
3.Kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve. Otsustati, et uue
vallavalitsuse kinnitamiseni täidab vallavalituses ülesandeid vana
koosseis.

4. novembri istungil:
Puudus volikogu liige Gustav Põldmaa
1.Volikogu valis Laekvere vallavanemaks Aarne Laasi. Tema poolt
hääletas 9 volikogu liiget, erapooletuid oli üks ja puudus 1 volikogu
liige.
2.Moodustati volikogu alatised komisjonid: revisjonikomisjon;
eelarvekomisjon; majandus- ja maakomisjon, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon; hariduskomisjon ning kultuuri- ja
spordikomisjon.
3.Valiti alatiste komisjonide esimehed:
revisjonikomisjon – Kauni Soon
eelarvekomisjon – Margo Klaasmägi;
majandus- ja maakomisjon – Marin Pärs;
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon – Kaarel Ðestakov;
hariduskomisjon – Eerik Lumiste;
kultuuri- ja spordikomisjon – Maarika Lausvee.
4.Valiti alatiste komisjonide aseesimehed:
eelarvekomisjon – Eerik Lumiste;
majandus- ja maakomisjon – Rain Leichter;
hariduskomisjon – Maarika Lausvee;
kultuuri- ja spordikomisjon – Gustav Põldmaa.
5.Nimetati Laekvere Vallavolikogu esindajaks Laekvere Põhikooli
ja Muuga Põhikooli hoolekogudes hariduskomisjoni esimees
Eerik Lumiste.
6.Määrati vallavolikogu esimehele isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitis kuni 4000 krooni kuus.
7.Informeeriti volikogu PAIK’i hindamiskava otsusest.
Komisjonide esimeestele tehti kohustuseks esitada volikogu
komisjonide koosseisud 13. novembriks.

17. novembri istungil:
Puudus volikogu liige Gustav Põldmaa.
Valimiskomisjoni 05.11.2009 otsusega nr 18 lõpetati Nadezda
Võrno ja Enn Habakuke volitused ennetähtaegselt volikogu
liikmena seoses nende tagasiastumisega ning määrati volikogu
liikmeks järgmine asendusliige Helle Ojandu.
05.11.2009 otsusega nr 19 peatati Aarne Laasi volitused tema
valimisega vallavanemaks ning määrati uueks volikogu liikmeks
asendusliige Esta Mustasaar.
1.Valiti Laekvere Vallavolikogu alatiste komisjonide
aseesimehed:
revisjonikomisjon
Helle Ojandu;
sotsiaal-ja tervishoiukomisjon Esta Mustasaar
2.Kinnitati volikogu alatiste komisjonide koosseisud järgnevalt:
revisjonikomisjon:
esimees
Kauni Soon;
aseesimees Helle Ojandu;
liige
Esta Mustsaar.
eelarvekomisjon:
esimees
Margo Klaasmägi;
aseesimees Eerik Lumiste;
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liikmed:

Marin Pärs;
Kaarel Ðestakov;
Maarika Lausvee;
Kersti Altpere.
majandus- ja maakomisjon:
esimees
Marin Pärs;
aseesimees Rain Leichter;
liikmed:
Andrus Läll;
Irina Kuhlbach;
Enno Mandel;
Gustav Põldmaa.
sotsiaal-ja tervishoiukomisjon:
esimees
Kaarel Ðestakov;
aseesimees Esta Mustasaar;
liikmed:
Urve Vahula;
Jaanika Leetberg;
Elika Anier.
hariduskomisjon:
esimees
Eerik Lumiste;
aseesimees Maarika Lausvee;
liikmed:
Kersti Tampere;
Arne Labe;
Anton Leichter;
Agnes Maasild.
kultuuri- ja spordikomisjon
esimees
Maarika Lausvee;
aseesimees Gustav Põldmaa;
liikmed:
Tiia Lepp;
Tiina Raudmäe;
Urve Vahula.
3.Nimetati Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) üldkoosolekule
järgmised Laekvere valla esindajad ja nende asendajad
vallavolikogu volituste ajaks:
- volikogu esindaja Margo Klaasmägi, tema asendaja Eerik
Lumiste;
- vallavalitsuse esindaja Aarne Laas, tema asendaja Andrus
Läll.
Nimetati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekule
järgmised Laekvere valla esindajad ja nende asendajad
vallavolikogu volituste ajaks:
- volikogu esindaja Margo Klaasmägi, tema esindaja Eerik
Lumiste;
- vallavalitsuse esindaja Aarne Laas, tema asendaja Andrus
Läll.
4.Kinnitati Laekvere Vallavalitsus 5-liikmelisena: vallavanem ja
4 vallavalitsuse liiget.
5.Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse liikmeteks:Vaimar Abel;
Terje Arold; Andrus Läll; Marko Proover.
6.Määrati vallavanema asendajaks tema äraolekul vallavalitsuse
liige Andrus Läll.
7.Otsustati koormata Laekvere vallale kuuluv Pargi tee 1
katastriüksus Muuga külas isikliku kasutusõigusega Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.
8.Informatsioonina kõneldi majanduslike huvide dekla
ratsioonidest ja 2010. aasta eelarve menetlemisest.

Teade!
Laekvere Vallavalitsuses on 2010. aasta 1. jaanuarist
tööaeg alljärgnevalt:
E – K kell 8:00 – 16:30
N
kell 8:00– 18:00
R
kell 8:00 – 15:00
Vastuvõtuajad:
T ja K kell 9:00 – 12:00
N kell 14.00 – 17:30
Lõuna on igal tööpäeval kell 12:00 – 12:30

Laekvere Valla Sõnumid
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3. novembri istungil:
1.Tunnistati riigihanke „Laekvere lasteaed-päevakeskuse
renoveerimine“ edukaks pakkumuseks ühispakkuja AS Merko
Ehitus/AS Merko Tartu poolt
esitatud pakkumus, kui vastavaks
tunnistatud ning kõige madalama
pakkumushinnaga pakkumine.

10. novembri istungil:
1.Kinnitati Laekvere Lasteaia
”Rüblik” hoolekogu uus koosseis: Merike Leichter; Marika
Proover; Elvi Vilba ja Aarne Laas.
2.Sõlmiti KOIT kava Laekvere
valla projektile „Laekvere
lasteaed-päevakeskuse
rekonstrueerimine“ ehitusalaste
konsultatsioonide saamiseks
töövõtuleping OÜ-ga Bucoma
järgmiste
teenuste
osas
alljärgnevate hindadega: sisustuse riigihangete korraldamine
6000 krooni koos käibemaksuga
hange (maksimaalselt 5 hanget)
ja ehitustööde lepingu koostamine ja sõlmimine 8000 krooni
koos käibemaksuga.
3.Otsustati korraldada riigihange nimetusega “Laekvere
lasteaed-päevakeskuse renoveerimise omanikujärelevalve
teostamine” lihtmenetlusena ja
küsida pakkumist järgmistelt
firmadelt: Pajusti Ehitus Grupp
OÜ; FIE Jaanus Krikk ja Bucoma
OÜ.
4.Otsustati korraldada riigihange nimetusega “Laekvere
lasteaed-päevakeskuse
sisustuse soetamine” lihthankemenetlusena.
5.Väljastati kasutusluba OÜ
Jaotusvõrk ehitisele ”Edivere TP
F1 pingeparandamine” asukohaga Muuga külas. Kasutus-

luba väljastati ka Rein Rannet‘i
ehitisele “Puurkaev“ asukohaga
Mäe m/ü Paasvere külas.
6.Muudeti seoses projekti
kogumaksumuse vähenemisega järgmisi hajaasustuse
veeprogrammi toetuslepinguid:
Laekvere Vallavalitsuse ja Tõnu
Sibolt‘i vahel 22. oktoobril 2008
sõlmitud hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingut nr 5
seoses projekti kogumaksumuse vähenemisega 11 898
krooni võrra ja Laekvere
Vallavalitsuse ja Rein Rannet‘i
vahel 15. jaanuaril 2009 sõlmitud
hajaasustuse vee-programmi
toetuslepingut nr 7 seoses
projekti kogumaksu-muse vähenemisega 2455,50 krooni võrra.
Kiita heaks järgmised hajaasustuse
veeprogrammist
toetuse saajate aruanded: Tõnu
Sibolt‘i poolt Laekvere vallas
Moora külas Pärna maaüksusele
puurkaevu rajamise ja vee
pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamise projekti
aruanne koos täitmise eelarvega
summas 61 150 krooni ja Rein
Rannet‘i poolt Laekvere vallas
Paasvere külas Mäe maaüksusele puurkaevu rajamise ja
vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamise projekti
aruanne koos täitmise eelarvega summas 52 105.50
krooni.
7.Anti kirjalik nõusolek Aldur
Raudmäe‘le salvkaevu renoveerimiseks ja veesüsteemi
rajamiseks asukohaga Pajuvõsa maaüksus Venevere külas
Laekvere vallas.
8.Otsustati teha vallavalitsuse
reservfondist järgmised eraldised: Simuna kalmistu eelarve

täienduseks 5000 krooni ;
maksu-, riigilõivu-, ja trahvikulu
eelarve täienduseks 16 439
krooni; 45 530 krooni toimetulekutoetustest täiendavateks sotsiaaltoetusteks
välja
makstud
summade katteks; 6 667 krooni
vastavalt VIROL-i otsusele LääneViru Maakonna Arenduskeskuse
täiendavaks toetamiseks; 20 240
krooni Kellavere puhkeala projekteerimise I ettemaksuks vastavalt
lepingule; lasteaia eelarve
täienduseks 15 652.20 krooni,
mis kulub termokastide ja käru
ostmise finantseerimiseks.
9.Nõustuti Sirevere külas asuva
598 m2 suuruse Nimetu katastriüksuse erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile piirneva
Matsi kinnistu omanikule Tiit
Vahter‘ile.
10.Nõustuda Venevere külas
asuva 14,40 ha suuruse katastriüksuse jagamisega kolmeks
eraldi maaomandiks järgnevalt:
Pihlaka katastriüksuseks (8 080
m², sihtotstarve elamumaa); Ärni
katastriksuseks (2,84 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja
Õunapuu katastriüksuseks (10,35
ha,
sihtotstarve
maatulundusmaa).
11.Nõustuti Kellavere külas
asuva katastriüksuse (8,38 ha)
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks: Karukäpa katastriüksuseks (7 807 m², sihtotstarve
maatulundusmaa) ja Postimäe
katastriüksuseks (7,59 ha).
12.Nõustuti Kellavere külas
asuva 29,66 ha suuruse katastriüksuse jagamisega neljaks eraldi
maaomandiks alljärgnevalt: Käpa
katastriüksuseks (7,21 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa);
Keraheina katastriüksuseks (

18,68 ha, sihtotstarve maatulundusmaa);
Keraheina
katastriüksuseks (9 056 m²,
sihtotstarve maa-tulundusmaa);
Keraheina katastriüksus (2,86
ha, sihtotstarve maatulundusmaa).
13.Nõustuti Salutaguse külas
asuva katastriüksuse (26,30 ha)
jagamisega neljaks eraldi
maaomandiks: Grete katastriüksuseks (15,92 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa); Mesikäpa
katastriüksuseks (5,88 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa);
Mesikäpa katastriüksuseks (3,33
ha, sihtotstarve maa-tulundusmaa) ja Hansu katastriüksuseks
(pindala 11 627 m², sihtotstarve
elamumaa).
14.Otsustati esitada volikogule Irina Kuhlbachi koostatud
eelnõu „Munitsipaalmaa koormamine isikliku kasutusõigusega“.
15.Nõustuti Muuga külas
asuvate 2,38 ha ja 4,54 ha
suuruse Paju katastriüksuste
ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuste plaanile
hoonete omanikule Rein
Kalmet’ile.
16.Otsustati esitada LääneViru Maakohtule nõue ühelt
lapsevanemalt kahe lapse
suhtes vanema õiguste äravõtmiseks ning elatise ja
kohtukulude väljamõistmiseks.
17.Sõlmiti Kellavere külas
asuva Kaasikmäe maaüksuse
projekteerimise töövõtuleping
Maastikuarhitektuuri Büroo OÜga summas 216 200 krooni,
millele lisandub käibemaks 43
240 krooni.

Muuga pood on „pimeduses“
Muuga ja Laekvere kauplused, mis kuuluvad Helter-R AS-le, astub, pätt või tuttav inimene. Isegi seda ei näe, kas peatub poe
saavad detsembris uue „peremehe“. Mis täpselt uue firma nimi ees auto või tullakse jalgsi. See kõik on üksikule õhtusel ajal tööl
on, ei hakka siinkohal spekuleerima, kuna müüjad on niigi ärevil. olevale müüjale hirmutav. Ja turvanuppu ka ei ole..
Miks, küsite?
Hirmutab töötuks jäämine, koondamine, uus tööleping? Kõik
Miks suleti aknad?
on ju veel lahtine müüjate jaoks. Mis aga silmaga nähtav ja käega
Küsimusi on palju,
isegi katsutav on, see on kirjud kaupluse aknad Muuga poel.
kuid vastuseid veel
Sellised suured piltidega kleebitud aknad tõmbavad kohe pilgu
mitte. Elame, näeme!
endale. „Kui jube“, ütles üks mööda mineja. „Mis toimub?“ imestas
teine seal samas.
Muugas käis
Mis värk siis on? Kas kauplus on lahti või hoopis suletud, seda
uudistamas
enam tänu kleebitud akendele väljast ei ütle. Ostjad on nördinud
Tiiu Nitsar
ja isegi tigedad. Miks pood on pime? Miks pole näha enam õuele.
Kas jalgratas on veel poe ees või mitte? Seda tõesti enam
seestpoolt jälgida ei saa.
Müüjad aga pelgavad õhtutunde. Enam ei näe, kes uksest sisse
Laekvere Valla Sõnumid
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Novembri 15 päeva LLaekvere
aekvere vallas
Lugupeetud
vallarahvas,
lapsevanemad. Kui küsida teilt, et
mida olete jõudnud saavutada
käesoleva aasta novembri
esimese 15 päeva jooksul, siis
esmapilgul tundub esitatud
küsimus tavatu ja absurdne, kuna
aeg millegi saavutamiseks pole
olnud liiga pikk. Seevastu aga
meie valla noorsugu on selle aja
jooksul olnud „tegija“ ja seda mitte
sõna parimas tähenduses.
Novembri 15 päeva jooksul on
Laekvere vallas alaealiste poolt
toimepandud 27 alkoholi ja 14
tubakatoodete tarvitamisega
seotud õigusrikkumist. Samuti on
täiskasvanud neljal korral ostnud
ise alaealistele alkoholi. Need
arvud kajastavad vaid pelgalt
seda osa, neid kordi, millega on
jõudnud politsei tegeleda. Jah
just jõudnud, sest olukord on
pehmelt öeldes katastroofiline.
Arvud ei kajasta neid alkoholi
pruukimisi, mille kohta on info
minuni jõudnud hiljem. Alkohol ja
suits on muutunud meie lastele
üheks lahutamatuks eluosaks.
Kui küsida laste endi käest
põhjust, mis ajendab neid kätt
sirutama alkoholipudeli ja suitsu
järgi, siis nende endi jutust tuleb
välja, et see ongi õige ja huvitav
viis veeta oma vaba aega. Kui
vaadata neid pilte, mida pannakse
meie valla noorte poolt üles
suhtlusportaalidesse, siis enamustel piltidel domineerib alkohol
ja suits.
Lapsevanemad, miks te ei
tunne huvi, millega teie lapsed
tegelevad vaba ajal ja ka koolis?
Ka viimases käiakse vahetunnil
suitsetamas ja isegi alkoholi
tarvitamas, et närvi rahustada.
Jah me kõik oleme olnud
noored ja teinud noorena
„pättusi“, kuid antud olukord on
ületanud
juba
igasuguse

mõistlikkuse piiri. Noored ei taju
enam, kust maalt on tegemist
süütu naljaga ja kust maalt
kujuneb tegevus juba elustiiliks haiguseks. Võtke oma laps ja
tundke huvi, millega ta tegeleb ja
suunake teda – hoiak, et 16aastane laps, ise teab, mis teeb,
on vastutustundetu ja hoolimatu
oma lapse suhtes.
Mõelge lapsevanemad, kas
teie emad/isad lubasid teil mitu
ööd ringi „rännata“ ilma, et nad
teaksid, kus te olete, tarvitada
alkoholi, puududa koolist ilma
põhjuseta – veel hullem, pohmelli
pärast. Ega vist mitte?
Ei saa olla võimalik, et teie
lapsevanemad ise magate
rahulikku und kodus, kui teie
alaealine laps pole veel koju
jõudnud, vahel isegi mitu päeva –
teadmata tema täpset asukohta.
Äkki on midagi juhtunud, et ta pole
koju jõudnud? Pole uudis see, et
pidudel alkoholi tarvitanuna
istutakse valimatult autosse,
mille juht ei pruugi kaine olla ja
tagajärgi näeme tihti juba läbi
teleekraani.
Me kõik oleme televiisorist
näinud narkomaane üledoosis,
aga üledoos juhtub ka alkoholi
tarvitades ja üsna lihtsalt. Õnneks
meie vallas pole veel selliseid
juhtumeid, aga maakonnas on
neid palju. Kergendusega võib
öelda, et siiani pole nende hulgas
traagiliselt lõppenud juhtumeid ja
nooruk on leitud õigel ajal ja kiirabi
on talle taas elu sisse puhunud.
Kui aga poleks leitud?
Nooruki organism ei töötle
alkoholi ja mürgitus on kerge
tulema. Alkoholi kogused, mida
ühe peo jaoks varutakse on
suured ja põhirõhk on kangel
alkoholil. Juuakse nagu „suured
mehed“ - algul õlut, gini, siidrit ja
pärast valget viina.

Kirjanike tuur Muuga
raamatukogus
Oktoobri lõpp tähendab igal aastal rohkeid üritusi
raamatukogudes, sest 20. - 30. oktoobrini tähistatakse Eestimaa
raamatukogudes raamatukogupäevi. Sel aastal oli päevade
deviisiks Hando Runneli mõte „ Rahvas algab raamatust“ ning
juba
kuuendat
aastat
järjest
korraldasid
Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing ja Eesti Rahvusraamatukogu
koostöös Kirjanike Liiduga tuuri „Eesti kirjanikud Eesti
raamatukogudes“, mille raames kirjanikud Peeter Helme, Peeter
Sauter, Teet Kallas ja Andrei Hvostov kohtusid lugejatega ka Muuga
raamatukogus. Kirjanikud vestlesid kirjandusest, arutlesid
raamatute väljaandmise võimaluste üle nõukogude ajal ja nüüd
Lk.4

Lapsevanemad suhtuge lapse
alkoholi tarvitamisse tõsiselt.
Selline hoiak, et „mis ta ikka tegi,
proovis natuke, eks me kõik ole
noored olnud“, annab lapsele
tunde, et ta võibki nii teha. Andes
lapsele pealtnäha pisikese
rikkumise eest õiguse, viib üks
asi teiseni ja lõpuks… Lauset ma
lõpetama ei pea, teate vist isegi,
milleni see ükskord välja viib. Või
väide, et lapsed on stressis ja
peavad end alkoholiga maandama….Vastutustundetu on ka
väide, et „mis politsei end sinna
segas, sest oli väike pidu, millega
ei häiritud kedagi“. Samuti pärast
last süüdistada, et kas sa ei oska
valetada või ei jaksa ära joosta.
Ütlustest keeldumine või
teadvalt vale ütluste andmine on
teatud juhtudel ka kriminaalkorras karistatav tegu. Au
neile lastele, kes on jäänud ikkagi
ausaks vaatamata sellele, et
vanemad on käskinud valetada.
On ka vanasõna, kui julged teha,
siis julge ka tunnistada.
Kui politsei tegeleb alaealise
rikkujaga, siis ei pea seal juures
viibima lapsevanem. Alla 14
aastase lapse puhul peab juures
olema sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja, isegi siis pole
nõutud lapsevanemat. Ärge
õpetage lastele, et politsei ei tohi
ilma lapsevanemateta nendega
tegelda. Politsei peab esimesel
võimalusel teavitama lapsevanemat, millega tema laps
hakkama sai. See saab toimuda
siis, kui meil on kõik selge, kas
laps on midagi rikkunud või ei ole.
Lapsevanemad, kas on õige
tegu osta tähtpäevaks lapsele ise
alkoholi või osta see talle peole
kaasa. Ja mis veel hullem,
pakkuda hommikul lapsele
alkoholi pohmelli vastu. Selline
tegu on kriminaalkorras karis-

tatav. Pole ka arvad juhtumid, kus
ostate ise lapsele suitsu, et las
tõmbab, nagunii maha ei suuda
jätta. Kui lapsel on olnud alles
alkoholi tarvitamise pärast
sekeldusi, kas siis on kõige
õigem tegu see, kui juba mõne
päeva pärast sõidutate ta
järgmisele koosviibimisele, kus
teate isegi, et tarvitatakse alkoholi.
Mõelge mida teete!
Lapsevanemad, ainult teie
kaasabiga saame seda olukorda muuta ja te peate sellega
tõsiselt tegelema.
Täiskasvanud, ärge ostke ega
tarvitage koos alaealistega
alkoholi. Selle eest saab
karistada väärteo korras,
rahatrahv kuni 18000 krooni.
Samuti saab korduva teo eest
karistada kriminaalkorras.
Ja noored, mõelge tõsiselt oma
tulevikule. Kas nii varajane noorus
on see aeg, kus pöörata põhirõhk
just pidudele, alkoholile ja
suitsule. Kõigeks on elus oma
aeg ja koht - teil on pikk elu ees ja
te jõuate ka pidutseda. Praegu
käest lastud haridust ja elu on
hiljem raske rööpasse seada.
Mõelge ennast kümne aasta
pärast! Kellena ennast näete?
Kadunud on pooleteise aasta
tagused ajad, kus töötajaid otsiti
tikutulega taga ja tööd võis leida
hõlpsasti, olenemata omandatud haridusest. Ja sellised
hiilgeajad analüütikute sõnul ka
ei naase. Järjest rohkem hakkab
rolli Eesti tööturul omama
haridus, haritus ja innovaatilisus.
Noored - meil kõigil on omad
unistused ja teil kõigil on võimalus
nendeni püüelda, neid täide viia,
kuid kas keldris alkoholi joomine
on just see õige unistus…
Kauni Soon
juhtivkonstaabel

ning tutvustasid oma loomingut – Teet Kallas luges oma luulet,
Peeter Sauter lastejutte, Andrei Hvostov katkendi raamatust
„Projektijuht Posse“ ning Peeter Helme katkendi raamatust
„September“.
Kohtumine kirjanikega tekitas huvi nende teoste
vastu ning nii mõnigi inimene on enda jaoks tänu kohtumisele
avastanud palju uut lugemisvara.
NB! Erinevate kirjanike muljeid kohtumistest üle Eestimaa saab
lugeda 6. novembri ajalehest „Sirp“.
Maarika Lausvee
Muuga raamatukogu juhataja
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DETSEMBRIKUU RAHVA MAJAS
6. detsember kell 12
7. detsember kell 15
Õpetab Rajja Hirvensalo
11. detsember kell 19

Folklooripühapäev
Jõulukaunistuste valmistamine.
Soomest
Noortetoa sünnipäeva pidu.
Disko. DJ Tavey
Tuleetendus “Flameos”, tuleshow ja workshop
Sööme sünnipäevakringlit
Külas on naaber noortekeskuste noored
Buss viib 22:30.koju!
12. detsember kell 9
Rahvaõpistu
väljasõit Põltsamaale Registreeri 1.detsembriks
20 .detsember kell 12 Muuga mõisas valla eakate
jõulupidu. (esinemised suupisted jõuluvana).
Osavõtust ja transpordi soovist teatada Rahva Majja
10.detsembriks 3295335
22. detsember kell 18 Laekvere kooli jõulupidu
Õpilasdisko
26. detsember kell 11 Laekvere pargis valla koduste
laste jõulupidu “Lõbus loomade metsapidu”
Soovitavalt panna selga mõne looma riided või mask.
Kaasa võtta oma valmistatud jõuluehe ühisele jõulukuusele
pargis ja oma küünal.
*Jõuluvana tuleb hobusega!
*Kui on lund, saab ka reesõitu!
27. detsember kell 19 Muuga mõisas aastavahetuse
pidu Klounietendus “Piip ja Tuut kontserdil”
Tantsumuusikat teeb Toomas Anni
Tantsuvaheajad sisustab kõhutantsustuudio Alima
Suupistelaud. Pääse 100 krooni eelmüügis Laekvere
Rahva Majas, vallamajas ja Muuga raamatukogus. Piletid
välja osta või reserveerida 23. dets.-ks.

Laekvere Valla Sõnumid

Simuna kiriku nimepäeva
tähistati väärikalt
Paar päeva pärast simunapäeva, pühitseti Simunas apostlite
Siimona ja Juuda kirikus vitraaþaken. Kogudust hooldajaõpetajana
teeniv Enn Salveste ütles Eesti Kirikule, et ilusa ettevõtmise kinkida
kirikule vitraaþaken võttis kogudus plaani juba õpetaja Tauno
Toompuu teenimise ajal.
Terve suve toodi kild killu haaval Simunasse aknadetaile ja
vitraaþi autor Dolores Hoffmann ning klaasitöökoja Domini Canes
meistrid panid kirikus taiese kokku. Töö eest tasusid lisaks
kogudusele Laekvere ja Väike-Maarja vald ning erasponsorid.
Koguduse mureks oli ette valmistada kiriku sisemine aknaraam,
kuhu vitraaþ paigutati. Kahjuks on veel lahendamata välimise,
rombidest tinaraami asendamine uuega, sest olemasolev raam
segab vitraaþi vaatlemist. Kui praegu valmis kirikusse altari poole
vaadates paremale küljele Uue Testamendi teemaline vitraaþ, siis
edaspidi on kavas valmistada vastaskülge veel teinegi, aga Vana
Testamendi teemal
Pidulik õhtu jätkus Avanduse mõisas, kus Dolores Hoffmann
rääkis teose valmimisest ja vitraaþide tekkimisest üldse. Tänusõnu
lausus õpetaja Salveste ning lõpuks esines Tõnis Mägi. Kuigi sel
aastal on koguduses langenud liikmeannetuse määr, taastatakse
kunagise õpetaja Ain Eenmaa maja, mis on koguduse käsutuses.
Paari kuu pärast loodetakse majja soe sisse saada ja alustada
siseviimistlust. Õpetaja Salveste on rõõmus koguduse üle, kus
valitsevad head suhted.
Rita Puidet

Lk.5

Nagu see sügis
nii mööduvad aastad
nendes on päikesepaistet ja tuult.
Olgu su päevades päikesekulda
olgu neis tervist ja rõõmugi suurt.

14. detsembril kell 13:30 Venevere raamatukogus ja 16.
detsembril Muuga raamatukogus kohtub lugejatega MAIRE
AUNASTE Võimalus osta soodushinnaga tema viimast raamatut
„Mitte ainult meestest“.

Õnnitleme!
94 Linda Reimann
65 Hilja Altvälja
65 Virve Jaam
65 Merike Aal
81 Eljada Aava
60 Asta Krooben
84 Elmagda Tannbaum
60 Hindrek Peensalu
83 Valli Talur
75 Kalju Kaldavee
60 Viive Remmel
75 Evald Liivak
60 Ellu Leichter
65 Jüri Uduste
83 Hermiine Õunapuu
70 Eino Höövelsoo

05.
09.
11.
12.
12.
15.
15.
18.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
29.
30.

Müüa kuivi lõhutuid lehtpuust küttepuid. Tel 55546093
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

Veneverest
Paasverest
Muugast
Muugast
Laekverest
Laekverest
Paasverest
Padust
Padust
Muugast
Padust
Laekverest
Paasverest
Moorast
Alekverelt
Muugast

Teen õmblus- ja parandustöid. Tel: 5263297
12. detsembril kell 10 - 16 Muuga mõisas Jõululaat.
Tule müüma ja ostma. Info lähemalt 329 4475, 329 4433,
58044463
Jõululaadaga samal ajal Laekvere valla hoidiste näitus. Tule,
too ja tutvusta omavalmistatud hoidiseid! Valime parima soolase
ja magusa hoidise.
Üksik meespensionär soovib üürida 1-2 toalist korterit
Laekvere alevikus. Kontakt 56 673 453, Kaur.
Üürile anda 3-toaline keskküttega korter Laekvere alevikus.
Tel. 55575294, Urve.
Pakun veoteenust ning puksiiriabi. Autol ka hüdrokraana ja
veokasti mõõtmed on 5 m x 2,45 m. Tel 58036432

Venevere Seltsimajas JÕULUPIDU
19. detsembril kell 19.
Esineb Venevere näitering Andrus Kivirähi etendusega
„Kalevipoeg“.
Loterii. Tantsuks ansambel „100 ja seened“ Pilet eelmüügist
75 kr; kohapeal 100 kr.
Laud pane kinni telefonil 53616537 Sirje või 53435909 Kaarel

12. detsembril kell 17
MUUGA MÕISAS
ETV LASTEKOORI
pühadekontsert
ON VALGE VAIKUS
ÜLE MAA
dirigent LII LEITMAA
kontsertmeister
PIRET RIPS
Pilet õpilastele 25.-(kuni
16. aastastele tasuta)
täiskasvanutele 50.-

Ära anda Vassivere

Jõgeva Villavabrik müüb
Laekvere müügiplatsil 9.
detsembril kell 12 – 17
lõnga. Kellel on küsimusi
ja erisoove, palun helista
telefonil 56479102, Rene.

Laglepesa

jal küla alguses), mis
sobib

küttepuudeks.

Huvilistel võtta ühendust
Laekvere Vallavalitsusega.
Kontakt Andrus Läll,
tel 504 6009.

1. detsembril kell 11 – 12 suur Rootsi odavate riiete
SOODUSMÜÜK. Kõik esemed 10 krooni.
9. detsembril kell 10 – 12 uute riiete müük Kiviõlist
16. detsembril kella11 – 13 kodumaise trikotaazi müük
Rahva Majast saab jätkuvalt osta jõulukingiks soodsa
hinnaga CD-sid ja raamatuid.

Laekvere Kesk 7
Avatud E - R 11.00 - 14.30
Peo- ja peielauad ettetellimisel
Helista 5263638, Jaana.
Müüa ehitusriiuleid 100.- tk

külas puitmaterjali (kolme
lammutatud hoone mater-

Müügid Laekvere Rahva Majas

Teade!
Laglepesa avatakse ka
31. detsembril 2009, kui
leidub piisavalt soovijaid.
Palume varakult laudu
hakata broneerima, siis
saame vajadusel bändi
kutsuda tantsumuusikat
tegema.

Õppenõustamiskeskuse spetsialistide
koolitus
Novembris 2009 algas viimaks õppenõustamiskeskuste
koordinaatoritele mõeldud juhtimisalane ning nõustajate
nõustamisalane koolitus. Koolituse viivad läbi
Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja
Koolituskeskus ja Tartu Ülikool.
Koolitused aitavad kaasa erivajadustega lastele mõeldud
kvaliteetse nõustamisteenuse arendamisele maakonnas.
Seoses õppepäevadega võib olla häiritud nõustamisteenuse osutamine, st võib pikeneda aeg erialaspetsialisti
vastuvõtule pääsemiseks. Palume mõistvat suhtumist!
Info ja küsimused telefonil 3258064, 53454359
Lugupidamisega
Monica Jaanimets
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaator

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd,
arvamused, ettepanekud.

