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TASUTA

Ilusat algavat kooliaastat !

Õppetöö algab 1. septembril
Muuga koolis kell 8:30

TOIMETAJA VEERG
Suvi hakkab peagi lõpusirgele jõudma.
Augustikuu viimased päevad on toonud leevendust
tänavusele kuumale suvele. Kolmkümmed kraadi pole
just tavaline temperatuur Eestimaa suves, kuid selline
see juuli oli. Mulle igatahes meeldis...
Tihti sai Laekveres õhtuti poes käidud, et
päevakuumusele kosutust osta. Ja mis mulle silma
hakkas? Muutused Laekvere aleviku olid päris
nähtavad. Mehed jõid õlut kohe Aldari poe ukse all.
Varem selline käitumine ei tulnud kõne allagi. Ikka sai
vaid väljapool Laekvere sellist tegevust nähtud ja
imestatud, et kuidas tohib õlut juua avalikus kohas?
Nüüd on meie vallas samad ajad käes.
Ma ei saa aru, kuidas ei suudeta seda õllepudelit
korgituna veel 5 või 10 minutit hoida, et koju jõuaks
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jooma minna – vähemalt teiste silme alt ära. Aga ei.
Istutakse kohe oma auto juurde kambaga tee
äärekivide peale või siis lausa Aldari poe trepile.
Häbi, Laekvere mehed! Olime siis viisakad ja
soliidsed vaid Kauni pärast? Kui teda enam patrullimas
ei ole, kas siis võib Laekveres lärmata ja õlut juua lausa
poe ees? Kas siis võib kõva häälega kommenteerida
möödujaid ja ilkuda niisama jutu jätkuks?
Igatahes harjumatu on see pilt nüüd küll.
Kooliaeg on kohe käes. Lapsi liigub aina rohkem ka
õhtuti. Kui soojad ilmad ka septembris kestavad nagu
ennustatakse, siis on karta, et reede õhtuti, kui
koolilastel diskod rahvamajas toimuvad, saavad
õllejoojad ja lapsed ühel ja samal ajal kokku.
Jäägem kultuurseks Kauni abita!
Ilusat suve jätku!
Tiiu Nitsar
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VALLAVALITSUSES
6. juuli istungil:
1. Reservfondist eraldati 1500 krooni
Virumaa Poistekoori toetuseks,
millest kaetakse Saksamaal Bonnis
toimuva laulufestivalil osaleva
Richard Sepajõe osalemise kulud.
2. Väljastati kasutusluba OÜ
Jaotusvõrk Paasvere külas asuvale
ehitisele Aru TP F 1
pingeparandamise 10 kV elektri
õhuliin, maakaabelliin ja 10/0,4kV
mastalajaam ja Rahkla külas asuvale
ehitisele Rahkla elamud TP F 2
pingeparandamise elektri
maakaabelliin ja 10/0,4 kV alajaam.
3. Väljastati ehitusluba Ain Arulale
elamu rekonstrueerimiseks
Paemurru-Taka maaüksusel Rahkla
külas. AS-le Pelletiküte Muuga
Põhikooli katlamaja
rekonstrueerimiseks Pargi tee 1
Muuga külas. Rein Peensalule
puurkaevu rajamiseks Lepiku
maaüksusele Padu külas.
4. Loeti korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks Vassivere külas
Ombergi kinnitut omav Pirgit Rea,
kuna elamut kasutatakse
suvekoduna ja tekkiv prügi viiakse
alalisse elukohta.
5. Hanke „Mänguväljaku ost ja
paigaldus Laekvere lasteaedpäevakeskusele“ raames
kvaliﬁtseeriti tähtaegselt ja tunnistati
vastavaks Reds Centers OÜ, Tiptiptap
OÜ ja Dambis Eesti OÜ esitatud
pakkumused.
Hanke „Mänguväljaku ost ja
paigaldus Laekvere lasteaedpäevakeskusele“ edukaks pakkujaks
tunnistati Tiptiptap pakkumus
summas 282 999.30 krooni vastavalt
hankedokumentides sätestatud
hindamiskriteeriumitele kui
madalaima hinnaga pakkumus.
03. augusti istungil:
1. Toimetulekutoetust juuli kuu eest
määrati 29-le inimesele kogusummas
37 424 krooni.
2. Ühekordset toetust 3000 krooni
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sai üks valla elanik.

4.Reservfondist eraldati Muuga
Maanaisteselts Ehale kokku 4585.60
3. Korraldati ühe Laekvere valla
krooni muruniiduki tehnilise
lapse hooldamise leping perekonnas.
hoolduse teoatamiseks ja Katrin
4. Kinnitati Laekvere, Rakke,
Karisma-Krumm kontserdi
Tamsalu ja väike-Maarja valla ühise korraldamisega Paasvere pargis
kriisikomisjoni põhimäärus.
seotud kulude osaliseks katmiseks.
Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
5. Muudeti väärteomenetluses
MTÜ-le eraldati tegevustoetuseks
kohtuvälise menetlejana osalevate
250 krooni, mis kulutati päeva „Tänu
ametikohtade loetelu.
Järelevalveinspektorile lisandus õigus teile memmed-taadid“
kohtvälist menetlustteostadaavaliku tunnustuskingi ostmiseks. 12 000
krooni eraldati kinkekaartide
korra rikkumise osas.
ostmiseks heakorrakonkursil
6. Väljastati Vladimir Tšurkinile
osalejatele.
projekteerimistingimused elamu
5. Vaba metsamaa erastamisel
rekonstrueerimiseks asukohaga
kinnitati
Hans Kruusamägi'le Sirevere
Kruusiaugu kinnistu Rohu külas.
külas
erastatava
4,53 ha suuruse
Väljastati projekteerimistingimused
katastriüksuse nimeks Ungrukolla.
Muuga veiselauda sadevete
ärajuhtimise ja karjakopli
6. Nõustuti 7,16 ha ja 3,44 ha
kuivendussüsteemi
suuruse Põhjala katastriüksuste,
projekteerimiseks.
asukohaga Venevere küla Laekvere
vald, ostueesõigusega erastamisega
7. Anti nõusolek vee erikasutuseks
vastavalt katastriüksuste plaanile
Venevere külas Osaühingule
kaasomandina
võrdsetes osades
Venevere Farm.
hoonete omanikele Jana Põhjala'le ja
8. Väljastati kasutusluba OÜ
Priit Põhjala'le.
Jaotusvõrk Rahkla külas asuvale
7. Nõustuti 2,74 ha suuruse Heina
ehitisele Sarapiku TP F-1
katastriüksuse
asukohaga Venevere
pingeparandamise elektri õhuliin,
küla, Laekvere vald
elektri maakaabelliin ja 10/0,4kV
kasutusvaldusesse andmisega
alajaam.
vastavalt katastriüksuse plaanile
9. Nõustuti Laekvere valla
Neeme Altpere'le.
osalemisega projektis " Ohtlike
jäätmete kogumiskonteiner Laekvere 8. Kinnitati heakorrakonkursi
tulemused. Majapidamised
valda".
tiheasustusala grupis sai
10. Informatsioonina kõneldi
kinkekaardina auhinna summas 3000
Laekvere lasteaed-päevakeskuse
krooni Juta ja Viktor Hanninen Pargi
ehitusest, Laekvere sidejaoskonna
tn 12 Laekvere alevikus asuva kodu
ruumidest ja Hinge Kaljundi
heakorra eest. Korterelamu grupis
taotlusest vallavalitsusele.
peaauhind jäeti välja andmata.
Ergutusauhind kinkekaardina
17. augusti istungil:
summas 1000 krooni anti Eha Kokale
1. Laekvere valla 2010. aasta II
ja Rein Reinlole Rahkla külas.
lisaeelarve saadeti volikogule
Majapidamised hajaasustusala grupis
2. Laekvere valla 2011. aasta
jäeti peaauhind välja andmata.
eelarvekoostamise ajakava
Eriauhind kinkekaardina 2000 krooni
kinnitamine saadeti volikogule.
anti Hilma Siirak'ile Sirevere külas
omanäolise ja liigirohke aia eest ja
3. Otsustati korraldada
eriauhind kinkekaardina 2000 krooni
lihtmenetlusega riigihange
anti Kaja ja Gustav Põldmaa'le
nimetusega “Audiitorteenus
Sirevere külas tervikliku kodu eest.
Laekvere valla 2010-2014
Ergutusauhind kinkekaardina 1000
majandusaastate auditeerimiseks“.
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Sootaguse külas omanäolise
suvekodu eest ja ergutusauhind
kinkekaardina 1000 krooni anti Mare
Rauale Rahkla külas korras suvekodu
eest.
9. Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loeti Paasvere külas
Niitvälja kinnistu omanik Viilep

Tannuga Tallinnas
tantsimas
29. juunil sõitsime 16
tantsija ja 3 õpetajaga
Tallinnasse, et osaleda CSIT
II
maailmamängude
avatseremoonial. Jõudnud
Tallinnasse seadsime end
ööbimiskohta sisse. Meie
peatuskohaks oli Tallinna
Reaalkool,
mis
asub
kesklinnas. Tallinnas olime
viis päikesepaistelist päeva,
mil
saime
staadionil
proovide käigus end kenasti
pruuniks päevitada.
Algklasside tantsutüdrukud
tantsisid tantsu „Kuu on
päike“,
5.-9.
klassi
tantsurühm LATATÜ tantsu
„Nii siis jääbki“. Esimesed
kolm päeva olid kõige
raskemad, sest proovid olid
pikad, õues oli väga palav,
tantsud olid masstantsude
paremaks esiletulemiseks
ümber seatud - tuli seegi
selgeks saada. Harjutasime
nii ilma muusikata, kui ka
muusikaga. Peale oma
tantsu muutuste, õppisime
proloogi-ja
selgeks
ka
ﬁnaaltantsu, kus osalesid
kõik
5600
tantsijat.
Vaatamata
rasketele
proovipäevadele, oli meil
siiski
viitsimist
pärast
proove linna peale minna,
käisime näiteks vanalinnas,
mere ääres, Virus ja
Solarises ka.
Saabus 2. juuli. Hommikul
toimusid proovid, mis ei
olnudki enam nii rasked,
sest teadsime, et see on

Niitväli, kuna omanik alaliselt ei ela
kohapeal ja prügiveoleping on
Rakvere linnaga
10. Lõpetati Laekvere Vallavalitsuse,
Lääne-Viru Maavalitsuse ja
Väikemõisa Väikelastekodu poolt 12.
novembril 2007 sõlmitud
asenduskoduteenuse osutamise

meie viimane pingutus
enne kolme oodatavat
megavinget kontserti. Õhtul
toimus kogu etenduse
läbimäng, mil tantsisime
juba Tanel Padari ja The
Suni saatel - see oli väga
võimas.
3.juuliterve
aasta
oodatuim päev. Esimene
kontsert toimus kell üks
päeval, siis oli paaritunnine
paus ja oligi aeg rongkäiku
kogunemiseks. Rongkäigus
marssida oli päris lahe,
lisaks tantsijatele kõndisid
seal ka maailmamängudel
osalevad
sportlased.
Jõudnud Kalevi staadionile
võiski
Maailmamängude
avamine
koos
teise
etendusega alata. Tribüünid

haldusleping ühe Laekvere valla
lapse asenduskoduteenusele
võtmise kohta Väikemõisa
Väikelastekodusse.
11. Kõneldi toiduabipakkide
jaotamisest ja tormi poolt tekitatud
kahjudest ning koristamise
korraldamisest.

olid
ra hva st
tä i s ,
emotsioonid
laes.
Tantsisime
proloogi,
„Welcome to Estoniat“,
seejärel
oma
tantsu.
Vaatasime
ka
teiste
liigirühmade
esinemisi,
laulsime kaasa, nautisime
kontsert-etendust,
ﬁnaaltantsu „ Tee midagi“.
Finaali lõppedes oli meil
võimalus minna lava ette
paljude noorte suurte
lemmikute Ott Leplandi ja
Tannuga koos rokkima.
Hoolimata sellest, et olime
väsinud, trügisime ennast
lava ette, elasime kaasa kõik oli nii super ja
meeliülendav. Pärast pidu
läksime
ööbimiskohta,
võtsime oma asjad ja

Laekvere tantsugrupp

kojusõit
võiski
alata.
Tegelikult ei oleks tahtnudki
sealt ära tulla, sest kõigele
va a t a m a t a ,
möödus
Tallinnas megalahe nädal.
Ja elamus sellest toredast
peost
p üsib
me ie
meenutustes
ja
mälestustes.
Tä n a m e
Lääne-Viru
Kultuurkapitali
ekspertgruppi,
Laekvere
Põhikooli, Artiston OÜd,
Simuna Ivax OÜd ja meie
toredaid vanemaid, kelle
toel meie viis pealinnas
veedetud vahvat päeva
teoks sai.
Triin Lepp
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Eakad 60+ ...
1. - 2 .oktoobril 2010 tähistatakse
esmakordselt Eestis rahvuavahelist
eakate päeva suurejooneliselt ja
väärika sündmusega - eakatele
mõeldud festivaliga "Aastad täis sära
ja väärikust!" Üritus toimub
Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses.
Seal ootab kõiki eakaid Reet Linna.
Hea tuju ,muusika, tants,kasulikud
loengud, käsitöönipid, laat, mess ja
palju muud on selle päev a

märksõnadeks.
Rahva Majaga koostöös on
eakate klubi "Meenutus" meil juba
mitmeid aastaid eakate päeva
tähistatud, kas siis ühise väikese
koosviibimisega või mõne
väljasõiduga. Sellel aastal oleme
otsustanud ikka ka 1. oktoobril
pealinna minna. Loodame, et
kultuurkapital meid transpordirahaga
toetab. Taotluse oleme igatahes teele
saatnud. Ja ehk on siis kiirel
üritustepäevalTallinnas ka nii palju

Torm käis jälle külas
Pöörane augustikuu oma kuumusega tõi tormituult 8. ja
15. augustil ka Laekvere maile. Väheste minutite jooksul
murdis marutuul maha puid ja lõhkus katuseid. Kel
vähegi liikumisvõimalust, on ise kindlasti Rohu – Rahkla
teeäärt vaatamas käinud. Langenudpuid on nagu loogu.
Endise Rahkla koolimaja esised suured puud on
tormituules samuti murdunud. Osa Muuga Spordihoone
katusest aga lennutas tuul lausa teisele poole maja.
Elektrita oli hulk majapidamisi.

aega, et saame Vabaduse platsil ära
käia ja palju räägitud vabadusristi
oma silmaga üle vaadata. .Kindlasti
pole paljud eakad lähiajal pealinna
saanud.
Nii siis, kes soovib Tallinnasse
sõita, anna endast teada 15.
septembriks eakate klubi "Meenutus
"presidendile Mairele telefonil
55619656 või Rahva Majja telefonil
329 5335 Õilmele.
Maire Tamm

Üle nädala ootasid voolu Rohu küla elanikud.
Kõiki pahategusid, mis torm tekitas, ei tea nimetadagi.
Kuid elu läheb edasi ja puud kasvavad jälle. Õnne, et
inimesed viga ei saanud.
Muuga raamatukogu juhataja Maarika Lausvee
tänab kõiki oma abilisi, kes peale tormipäeva aitasid
raamatukogus korrastustöid teha.
Siin siis mõned pildid tormi tagajärgedest vallas.
Tiiu Nitsar

Spordihoone katus on maas

Laekvere alevikus puu maja peal

Endise Rahkla kooli esine

Muuga spordihoone katus ülalt
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Häirenuputeenus kindlustab
hädalisele kiire abi kõikjal
Eestis
Eakate või puuetega inimeste ja
nende lähikondlaste igipõline mure –
kas vanur tuleb endaga üksinda
kodus turvaliselt toime – on saanud
kõikjal üle Eesti uut leevendust.

abivajaja
ja
kõnekeskuse
telefonioperaatoriga ning võimaldab
edastada abistajatele teate korteri
või maja igast nurgast - eeldusel, et
vaheuksed on avatud ning abivajaja
kuuleb hoolekandetelefoni kõlari
kaudu suhtlevat operaatorit ning
vastupidi. Vastavalt häire sisule
informeerib operaator häire andja
kontaktisikuid, kelleks võib olla
omavalitsuse
hooldustöötaja,
lähedased, naaber jt või kriitilise
olukorra puhul kiirabi, päästeametit,
politseid.
Kui
aga
operaator
abivajajat ei kuule, edastatakse siiski
häireteade kontaktisikule, kes läheb
seejärel
kohale
asjaolusid
kontrollima, seega ei pea inimene
muretsema ka juhul, kui ta asub
hoolekandetelefoni kuuldeulatusest
kaugemal, näiteks koduhoovis.

Pidev muretsemine viib nii mõnegi
sugulase mõtted hooldekodule, kus
vanainimene on hoolduspersonali
silme all ning probleemide korral on
abi käeulatuses. Samas tõdeme
sedagi, et inimesed hea meelega oma
kodust lahkuda ei soovi ja veedaksid
ka oma vanaduspäevi ikka oma
armsaks saanud kodus. Tekibki
küsimus kuidas oma kodus iseseisvalt
elamist turvaliselt ja muretumalt
Sotsiaalvalvesüsteemiga saab siduda
võimaldada.
lisaks ka erinevaid andureid, millest
Meditech Estonia on selle aasta kõige olulisemaks on kindlasti
kevadest käivitanud esimesena üle- suitsuandur, mis lisaks kohapealsele
Eestilise häirenuputeenuse, mis häirele informeerib koheselt ka
juhatuse liikme Risto Eelmaa sõnul kõnekeskust, mistõttu on võimalik
loob vanurite ning puuetega inimeste saata koheselt abi kohale. Seega
hoolekandes täiesti uue kvaliteedi aitab üle-Eestiline häirenuputeenus
hõlbustades ka koduhooldajate tööd. lisaks tervisehädadele inimesi ka
Pidevalt käeulatuses olev häirenupp tuleõnnetuste või turvaprobleemide
võimaldab vajadusel kohe abi korral.
kutsuda ja end kodus turvalisemalt Sotsiaalvalvesüsteem
tunda. Üleriiklik häirenuputeenus
aitab eelkõige eakaid ja puuetega Hoolekandetelefon ja randmel või
inimesi, kes ühtpidi soovivad kaelas kantav häirenupp
iseseisvat
elu,
teisalt
aga Hoolekandetelefon ühendub nii
kindlustunnet, et kui inimene peaks lauatelefoni- kui mobiilivõrku
kasvõi kukkuma ja ise püsti ei saa, on
abi
kogu
aeg
kõigest
ühe Häirenupp töötab valveseadmest
kuni 150 meetri raadiuses
nupuvajutuse kaugusel.
Ka väga eakad teenuse tarbijad
kinnitavad, et teenus annab juurde
kindlustunnet, seade on väga lihtne
ja selle kasutamist ei pea küll keegi
pelgama.
Süsteem
koosneb
tavatelefonivõi
mobiilivõrku
ühendatud hoolekandetelefonist ja
randmel kantavast häirenupust.
Punasele nupule vajutades helistab
sotsiaalvalvesüsteem
koheselt
ööpäevaringselt töötavasse Medi
kõnekeskusesse, kus saab abi nii eesti
kui vene keeles. Hoolekandetelefon
võimaldab kahepoolset suhtlemist

Saadaval erinevad lisaseadmed suitsuandur,
kukkumisandur,
liikumisandur jpm.

Häirenuputeenus
Häirenupule
vajutades
võtab
hoolekandetelefon ühendust 24h
töötava kõnekeskusega
Kõnekeskus võtab häireteate vastu,
püüab isikuga suhelda, selgitada välja
häire põhjuse ja mure tõsiduse ning
seejärel:
lahendab probleemi telefoni teel
teavitab häire andnu kontaktisikuid hooldustöötaja, sugulane, naaber vm
vajadusel kutsub viivitamatult välja
kiirabi, päästeameti, politsei vm
Kõned
salvestatakse
ja
kõnestatistikat
analüsitakse
personaalsemaks teenindamiseks.

Maksumus
Teenuse kuutasu on alates 345 kr /
22 EUR ja teenus on ühtse hinnaga
kättesaadav kõikjal üle Eesti.
Mobiilivõrku
ühendatava
sotsiaalvalvesüsteemi puhul katab ka
sidekulud Meditech Estonia.

Lisainformatsioon:
Risto Eelmaa
Juhatuse liige
Meditech Estonia
tel:

+372 661 8181

mob: +372 50 78691
e-post: risto.eelmaa@medi.ee
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Hooldusravi teenuse osutamise üldpõhimõtted tänases olukorras.

tasutav omaosalus on u 95 krooni ühe voodipäeva kohta
ja Haigekassa maksab ühe hooldusravi päeva eest
raviasutusele ligikaudu 538 krooni.

Hooldusravi eesmärgiks on pakkuda patsiendile parim
võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine või
säilitamine. Haigekassa rahastab õendushooldusravi,
mida pakuvad erinevad tervishoiuteenuse osutajad.
Hooldusravi osutatakse nii statsionaarselt kui ambulatoorselt ning hooldusravile suunamine toimub patsiendi
kodust perearsti või statsionaarist peale aktiivravi lõppu
eriarsti saatekirja alusel.

Lisaks eelnevale, juba varasemast kehtib hooldusravis
sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu, mis on 25 krooni
päevas ning mida tohib võtta esimese kümne ravil oldud
päeva eest ehk maksimaalselt 250 krooni ühe
haiglasoleku korra kohta.

Hooldusravi sihtgrupiks on patsiendid, kes ei vaja
ööpäevaringset professionaalset arstiabi, vaid kvaliteetset õendusabi. Sihtgruppi kuuluvad kõik püsiva tervisekahjustuse ja funktsionaalsete häiretega inimesed,
kes vajavad pidevalt või perioodiliselt õendusabi ning
hoolekannet. Statistika näitab, et sihtgrupist enamuse
moodustavad 65-aastased ja vanemad inimesed.
Hooldusravist rääkides ei saa üle ega ümber rahamurest.
Statsionaarses ehk haiglatingimustes osutatavas
hooldusravis omaosaluse kehtestamine on päevakorras
olnud mitmeid aastaid. Juba 2004. aastal heaks kiidetud
Eesti hooldusravivõrgu arengukavas peeti oluliseks
hooldusravi rahastamist mitmest allikast (omavalitsus,
haigekassa, inimene ise), sest ainult haigekassa
vahenditest ei jätku kõigile ravivajajatele. Seni ei ole veel
kehtestatud omavalitsuse osaluse kohustust patsiendi
statsionaarse hooldusravi eest tasumisel.

Statsionaarse hooldusravi kõrval pakutakse ka
ambulatoorset hooldusravi ehk kodust õendusabi.
Koduõe ülesandeks on osutada patsiendile tema kodus
tervishoiuteenuseid visiidi ajal. See on inimesele
mugavam, sest ta saab hooldusravi ajal edasi elada oma
kodus, samuti on see rahaliselt odavam nii ühiskonnale
kui ka inimesele (tema omastele). Koduse õendusabi eest
maksab haigekassa 100%. Koduõendusteenusele võivad
patsiendi suunata nii ambulatoorses kui statsionaarses
tervishoius töötavad arstid. Koduõendusvisiidil tehtavate
toimingute hulka kuuluvad märksõnadena peamiselt
õendushooldusplaani
koostamine,
õendusalane
nõustamine, patsiendi põetamine, õpetamine ja
juhendamine, raviprotseduuride tegemine, raviskeemide
rakendamine ja patsiendi seisundi jälgimine.

2010. aastal võimaldab omaosaluse kehtestamine
statsionaarses hooldusravis rahastada kvaliteetseid
hooldusraviteenuseid 13% enam võrreldes eelmise
aastaga, lisaks võimaldab muudatus pakkuda 14% võrra
rohkem ambulatoorse hooldusravina
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva Eesti Haigekassa koduõendusteenust.
tervishoiuteenuste loetelu kohaselt on statsionaarse
hooldusravi puhul kehtestatud inimese omaosaluse määr
Tatjana Šitova
15% ja haigekassa kohustuse piirmäär 85%. Vastavalt
tervishoiuteenuste loetelule ühe haige voodipäeva EHK Viru osakonna
piirhind on 632,62 krooni ning seega patsiendi poolt
RKH büroo juhataja

RMK pärandkultuuri inventeerimine Laekvere vallas on lõppenud
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt 2009. aasta veebruaris alustatud pärandkultuuri objektide
inventeerimine Laekvere vallas on lõppenud. Märtsist juulini kaardistasin kokku 148 pärandkultuuri
objekti. Objektid kantakse pärandkultuuri andmebaasi Internetis aadressil http://xgis.maaamet.ee ja
kolme huvitavama paiga lugu leiab tutvustamist Lääne-Virumaa pärandkultuuri raamatus. Väljaandes
kajastub Laekvere vallast Paasvere magasiait, Kabelimägi ja Muuga koolimaja inventeerijale seni
teadasaadud lugu.
Kindlasti leidub Laekvere vallas veel huvitavaid andmebaasi kandmist väärivaid pärandkultuuri märke.
Objektidest saab teada anda RMK kodulehe kaudu.
Tänu teejuhtidele ja abilistele: Kaarel Šestakov, Kenno Merivald, Irina Kuhlbach, Merle Merivald ja Aivo
Arold ning teistele abivalmis Laekvere valla pärandkultuurihuvilistele.
Janek Kivi
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Heakorrakonkurss
sai läbi

pügatud hekid, niidetud
muru, kaunid
aiakujundused. Ja mis
peamine – territoorium,
Selleks aastaks on
kus perenaise hoolitsevat
heakorrakomisjon oma
kätte näha, oli ikka väga
kokkuvõtted Laekvere valla suur.
kaunitest kodudest teinud.
Korterelamute grupis
Kolmteist koduaeda sai üle anti välja ergutusauhind
vaadatud ja tõdetud, et iga Eha Kokale ja Rein Reinlole
aed oli kaunis ja
nende kauni majaümbruse
omapärane.
eest Rahkla külas.
Tiheasustusalal oli
Hajaasustusalal oli
komisjoniliikmete
kaunimatest kaunimate
üksmeelsel hinnangul kõige kodude väljaselgitamine
kaunim aed Juta ja Viktor
raskem. Kõik kümme
Hanninenil Laekvere
majapidamist olid hästi
alevikus. Palju lilli,
korrastatud ja omanäolised.
hooldatud tarbeaed,
Eripreemiad anti siiski välja

Kaja ja Gustav Põldmaale
Sireverest ning Hilma
Siirakule Sireverest. Ka
nende perede aiad olid
suured ja omanäolised.
Ergutusauhinna oma
kauni aia eest said veel
Mare Raud Rahklast ja
Kristel Rätsepa pere
Sootaguselt. Kuna
Sootaguse küla on asub
valla ääremaal ja sinna ei
satuta põhjuseta, siis
kutsuti kõik konkursil
osalejad auhindade
üleandmiseks kokku
Sootagusele. Kristel Rätsep
lubas lahkelt oma taluõue
kasutada ja selle eest talle

ka suurimad tänusõnad.
Heakorrakomisjoni
liikmete sõnul oli kauneid
koduaedu Laekvere vallas
küllaga. Kahjuks ei olnud
omanikud ise nõus
konkursil osalema. Sellest
on veidi kahju.
Veelkord suured
tänusõnad aiaomanikele,
kes meid oma õue peale
uudistama lubasid.
Järgmine heakorrakonkurss
toimub kahe aasta pärast.

Tiiu Nitsar
heakorrakomisjoni liige

Hea lapsevanem!

juhataja vastuvõtt kokkuleppeliselt vallamajas. Info
ajutiselt telefonil 55677926 ja e-mail
lasteaed@laekvere.ee. Esialgselt on remont planeeritud
Seoses lasteaia kapitaalremondiga vabandame, et ei saa
15. märtsini 2011. Vabandame kõikvõimalike
uut õppeaastat alustada lasteaia hoones. Lasteaed
ebameeldivuste pärast juba ette.
alustab õppetööd 1. septembril 2010 Laekvere
Põhikoolis, kus jätkub kohti ainult 30 lapsele. Ootame
Soovime kõigile head algavat õppeaastat.
lapsi koos vanematega 1. septembril koolimaja saali.
Aarne Laas
Lasteaia rühmad on avatud 7.30 - 17.30. Lasteaia
vallavanem

Teade
Kasside ja koerte vaktsineerimine marutaudi vastu
Laekvere vallas.
Muuga kaupluse juures 21. septembril kell 10
Paasvere endise kaupluse juures 21. septembril kell
10:30
Venevere raamatukogu juures 21. septembril kell 11
Padu endise meierei juures 22. septembril kell 10
Moora küla teeristis (lauda pool) 22. septembril kell
10:15
Laekvere müügiplatsil 22. septembril kell 10:30
Rahkla endise kaupluse juures 22. septembril kell
10:45
Rohu bussipeatuse juures 22. septembril kell 11:00
Kogunemiskohtadel on vaktsineerimine tasuta.
Kes kompleksvaktsiini soovib oma loomadele süstida,
siis palun ette helistada.
Info: veterinaararst Hugo Vaino tel. 504 6320

Õnne emale ja isale,
õnne pere lisale!
Signe Veski ja Heiki Siling-Silandi perre Moora külas
sündis 5. juunil tütar HELLIKE
Reelika Žuravljovi ja Janek Jussi perre Paasvere külas
sündis 14. juunil tütar LIIS-MARIE
Pille Ramuli ja Janar Liidaru perre Laekvere alevikus
sündis 21. juunil poeg REIO
Elika ja Arvi Anieri perre Rohu külas sündis 30. juunil
poeg KARL-RICHARD
Kristiina ja Targo Tikkerberi perre Laekvere alevikus
sündis 21. juulil poeg HARDI
Laekvere Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
audiitorteenuse osutamiseks Laekvere valla 2010 –
2014 majandusaastate auditeerimiseks.
Pakkumused esitada Laekvere Vallavalitsusele
hiljemalt 15.09.2010 kella 10 -ks.
Täpsem info valla kodulehelt www.laekvere.ee
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Mingu teist mööda tormid ja äikesed,
täitugu soovid – suured ja väikesed!
60
60
60
65
65
70
70
75
75
81
83
83
87
89

Heino Liis
16. august
Silvi Vasli
21. august
Vello Tampere
23. august
Helgi Lauringson 10. august
Luule Lehtmets 16. august
Elvi Gertz
03. august
Eha Kokk
30. august
Lembit Kask
14. august
Aino Välba
20. august
Senni Nikolainen 14. august
Valentina Objärtel 11. august
Silva Kamar
18. august
Ilme Kruusamäe 30. august
Pauline Soon
22. august

Laekverest
Rahklast
Laekverest
Kaasiksaare
Rohust
Laekverest
Rahklast
Laekverest
Moorast
Kaasiksaarest
Laekverest
Laekverest
Laekverest
Rajakülast

Infoks!
Tööbüroo andmetel oli registreeritud töötute arv
2010 aastal Laekvere vallas järgmine:
31. jaanuariks
91
28. veebruariks 104
31. märtsiks
127
30. aprilliks
122
31. maiks
108
30. juuniks
106
31. juuliks
84

Seal, kus inimese käsi
laseb lahti teisest käest,
ainsa karjatuse viivul
maailm veereb alla mäest...

Ostan remontivajava
ekskavaatori ja
roomiktraktori
(buldooseriga). Pakkuda
võib ka teisi venepäritolu
masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. Tel 507 8478;
e- mail
heino@ruumen.ee

Heli Arold
Kaasiksaarest
17.06.1934 – 16.06.2010
***
Valdor Tannbaum
Paasverest
20.01.1950 – 23.06.2010
***
Andrus Kala
Laekverest
07.08.1995 – 05.07.2010
***
Heiki Vainu
Laekverest
07.05.1954 – 26.07.2010
***
Hindrek Klaasmägi

Müüa sõiduauto Peugeot
Partner 1997a. Tel 5341 0604

Müüa lõhutud
küttepuid. Tel 5554 6096
Müüa maja Rahkla külas.
Infot küsi telefonil
5289357
Kanalisatsiooni- ja
veetorustike ehitus,
septikutekogumismahutite müük ja
paigaldus. Teeme Teie
maamajja korraliku
joogivee ja
reoveesüsteemi.
Töid
teostame üle Eesti.
www.jyritoru.ee email:
jyritoru@jyritoru.ee
Tel:58145117 ja 5151985

Laekverest
19.11.1941 – 30.07.2010
SOL Eesti võtab tööle
Kellavere Radari objektile
puhastusteenindaja. Infot
küsi telefonil 53730520.
E-post: anto.tempel@sol.ee

Müüa 2-toaline korter
Laekveres .Korter on
tühi ja remontimata.
Puudub ka küte, mille
üle saab uus omanik
otsutada, kas tahab
ahikütet, keskkütet või
elektri kütet.
Hind 40 000 krooni.
Tingimisvõimalus. Infot
saab telefonil 5639 7252

Laekvere Rahva Majas
2. septembril kell 10
odavate riiete MÜÜK (iga
ese 10 krooni) 15.
septembril kell 10 -12 uute
riiete müük Kiviõlist.
Müüa talumaja Sirevere
külas bussipeatuse vastas.
(Kägu). Hind kokkuleppel.
Infot küsi telefonil 56603811

Septembri kuu üritused Laekvere Rahva Majas
1. septembril kell 14
8. septembril kell 15
23. septembril kell 15

esimese septembri karaoke
noortetoas "Lauatenniseäss"
noortetoas fotovõistlus "Tere

sügis"

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

