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Voksenopplæring –
generell studiekompetanse
Vil vil gjøre et forsøk på å få til
voksenopplæring for å ta generell
studiekompetanse på Leka til høsten.
Dette vil foregå på kveldstid –
stort sett via videokonferanse.
Se mer på side 6 i Lekaposten.
Søknad om opptak må være sendt YNVS
innen 1. mars.
Søknadsskjema finner du på Lekatun og
på YNVS sine hjemmesider.
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________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
_____________________________________________________________

Informasjon fra teknisk

Går du med planer om bygging i en eller annen form,
ta kontakt med kommunen i god tid.
De fleste tiltak er søknadspliktige.
Hilsen Teknisk
Leka kommune
74 38 70 00

___________________________________________________________________

Fylkesrådet kommer til Leka 29. og 30. april.
I tillegg til at fylkesrådet avholder sitt møte vil det også bli et møte mellom fylkesrådet og
kommunestyret.
Leka kommune har meldt inn følgende tema som man ønsker tatt opp under besøket:


Ferge: Åpningstid og rutetabell; vi har tilnærmet 17 timer, fartøy, anbudsperiode og
spesifikasjoner ved neste utlysning. Vi fikk ved siste anbudsrunde lagt inn i
anbudskriteriene at fergetilbudet ikke skulle blid dårligere enn før.



Fergeleiene Skei – Gutvik er med i felles vei fra E6 til Nærøy, Vikna, Bindal, Helgeland
og Leka.(Felles fra Kystgruppen) På Skei er det mest nødvendig med nytt fergeleie for å
komme ut av trangt sund med sving, og sikre trygg ut,- og innseiling. Kommunen har i
ny arealplan, lagt inn flytting/ nytt fergeleie.



Vei fra Bogen –til Gutvik fergekai. Den var også tatt med i felles vei fra E6 til Ytre
Namdal, men vi har fått opplysninger om at den kan komme med raskere under tiltak
som haster fordi den er særlig dårlig, veldig ujevn veibane. I Gutvik er det for øvrig en
strekning fylkesvei som vil være gunstig å asfaltere samtidig når utstyret først og
kanskje sist er i dette området.



Mobildekning og bredbånd. På yttersiden og sør i Leka kommune er det dårlig, og delvis
ikke mobildekning. Vi har nå fiber bredbånd inn til Leka kommune. Bygdefiber eller
annen form for raskt bredbånd etterspørres fra innbyggerne. Tor Erik Jensen har sagt at
vi skal komme tilbake til disse spørsmålene, spesielt trekkrør til bygdefiber.



Radio,- og telefonbredbånd: Er det rimeligere metoder enn fiber både for bedre mobil
og bredband? Blir det for dyrt å grave og legge fiber er det da mulig med billigere
løsninger i luft?. Flere snakker nå om radiobredbånd og at det kan legges fiber inn til
mastene for å øke kapasitet. En annen mulighet som også nevnes er å legge fiber inn til
sentralene for å øke kapasiteten på telefonkabelnettverket. Dette må selvfølgelig
avklares faglig først



Hurtigbåtforbindelsen, billettpriser, hurtigbåtkaier, trygghet for stabilitet i ruter.

Ordføreren
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Ledige stillinger i Leka kommune:
FERIEVIKARER SOMMEREN 2013
Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2013, og i tillegg er blid og positiv,
arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater på disse
tjenesteområdene:
Ved Leka sykestue

- pleie- og omsorgstjeneste
- kjøkken
- vaskeri

Hjemmebaserte tjenester
- hjemmehjelp og hjemmesykepleie
TPU (tjeneste for psykisk utviklingshemmede)
Vi søker:
Sykepleiere/sykepleierstudenter, vernepleiere/ vernepleierstudenter, hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter,
brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.
Av hensyn til brukerne må ha tilfredsstillende norskferdigheter.
Ved arbeid i TPU må det legges frem anmerkningsfri politiattest.
For personell innen hjemmebaserte tjenester er det nødvendig med godkjent førerkort kl B.
Du må disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistent i
hjemmehjelpstjenesten.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
_________________________________________________________________
FOLKEHELSEKOORDINATOR
Det er ledig 20 % fast stilling som folkehelsekoordinator i Leka kommune.
Stillingen er tillagt lederansvar og er organisatorisk direkte underlagt rådmannen.
Folkehelsekoordinators overordnede ansvar er å fremme folkehelsen etter Folkehelseloven
og Helse- og omsorgsloven. Mål og delmål skal nås ved bruk av kommunens eksisterende
tjenester og ressurser, samt ved å engasjere de eksterne aktører som er formålstjenlig.’
Arbeidsoppgaver:
Utarbeiding av folkehelseplan.
Sikre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om helsefremmende tiltak.
Engasjere administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen.
Være bindeledd mellom forvaltningsnivåer, kommuner, fylke og stat.
Utvikle frisklivssatsningen i kommunen; tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og
skal tilby individuell veiledning, motivasjonssamtale og gruppetilbud for fysisk aktivitet,
kosthold og røykeslutt.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
_________________________________________________________________
KOKK / KOKKEMEDARBEIDER
14 % fast stilling som kokk / kokkemedarbeider i turnus med arbeid hver 3. helg er ledig
for tiltredelse snarest.
Stillingen er ved institusjonskjøkken, og betjener brukere i og utenfor institusjonen.
Det ønskes søkere med relevant utdanning og/eller erfaring fra arbeid ved storkjøkken.
Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, og samtidig har god samarbeidsevne.
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og god serviceholdning.
Den som ansettes må også ha evne til å ta ansvar for at tjenesten kvalitetssikres i tråd med
gjeldende lover og regelverk.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
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HELSEFAGARBEIDER 42 % FAST STILLING
Pleie og omsorg i Leka kommune har stilling ledig for snarlig tiltredelse for
helsefagarbeider. Stillingen inngår i turnus med for tiden arbeid hver tredje helg.
Stillingens arbeidsområde:
Skal delta direkte i tjenesteyting til brukere i og utenfor institusjon.
Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med kommunens
målsettinger.
Er direkte underlagt sykepleiesjefen
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
Utdannet hjelpepleier / omsorgsarbeider/helsefagarbeider
Har gyldig førerkort for bil klasse B.
Er god til å kommunisere og samarbeide.
Er rutinert med bruk av elektronisk verktøy.
Har evne til å ta ansvar for å kvalitetssikre tjenesten i tråd med gjeldende lover og
regelverk.
Har relevant praksis.
Er fleksibel ved endringer i oppgaver eller andre arbeidsrelaterte forhold.
Fremtreden og personlig egnethet vil vektlegges.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
_________________________________________________________________
LANDBRUKSVEILEDER - vikariat.
På grunn av frikjøp fra fast stilling er det ledig vikariat i 100% stilling som
landbruksveileder i 1 år, med tiltredelse 10. april 2013.
Ansvars- og arbeidsområde
Landbruksveileder har det landbruksfaglige ansvaret for behandling av saker etter
jordloven, konsesjonsloven, forurensningsloven, tilskuddsforvaltning innen området
landbruk, vilt og kulturlandskap.
Sentrale arbeidsoppgaver
• Oppfølging av landbruksplan i kommunen.
• Oppfølging av tiltaksstrategier innenfor miljø og kulturlandskap i landbruket.
• Bygdeutvikling / tiltaksarbeid.
• Viltforvaltning.
• Oppfølging av pågående prosjekter innen kulturlandskap.
• Rådgivning både individuelt og gjennom fagdager/kurs.
• Andre jordbruksfaglige oppgaver.
Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med høyere landbruksutdanning.
Det legges vekt på:
• Erfaring fra offentlig administrasjon, forvaltning og planlegging.
• Selvstendighet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide målrettet og systematisk.
• Erfaring med IT som arbeidsverktøy, samt erfaring i bruk av GIS-verktøy.
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
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STYRER I LEKA BARNEHAGE - VIKARIAT
Det er ledig vikariat i 100 % stilling som styrer i Leka barnehage fra dags dato og ut 2013.
Administrativ stillingsandel er 35 %, 65 % er arbeid i avdeling.
Det kan vurderes tilsetting i deler av stillingen.
Søker må være førskolelærer eller ha annen relevant høgskoleutdanning. Søkere med
praksis som styrer/pedagogisk leder foretrekkes. Personlig egnethet kan legges til grunn for
innstilling, og søkere vil bli intervjuet.
Styrer vil ha ansvar for administrativ, personellmessig, økonomisk og pedagogisk ledelse av
barnehagen.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
_________________________________________________________________
50 % STILLING PÅ NAV LEKA SOM VEILEDER INNENFOR DEN KOMMUNALE
TJENESTEPRODUKSJONEN
NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer
tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få
mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med
pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.
Veileder
NAV Leka er et av tre kontorer i tjenesteområdet Ytre Namdal. Foruten NAV Leka, består
tjenesteområdet av NAV Vikna og NAV Nærøy. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAV
sine tjenester knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken og kommunale tjenester
hjemlet i lov om sosiale tjenester. I alt er det 20 stillinger i tjenesteområdet, 2 på Leka.
Vi har ledig 50 % stilling som veileder innenfor den kommunale tjenesteproduksjonen.
Arbeidsoppgavene innebærer
•
oppfølging av brukere innenfor lov om sosiale tjenester i NAV
•
kartlegging, veiledning og oppfølging der målet er arbeid og aktivitet
•
kontakt med arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere
•
oppgaver knyttet til Husbankens tjenester
Du må ha
•
3-årig utdanning fra høyskole eller universitet, men relevant erfaring kan
kompensere for manglende utdanning
•
god samtale- og veiledningskompetanse
•
god skriftlig og muntlig framstillingsevne
•
god datakompetanse
Vi ønsker at du
•
er serviceinnstilt
•
arbeider strukturert, effektivt og målrettet, både selvstendig og i samarbeid
med andre
•
er løsnings- og beslutningsdyktig
•
medvirker til å utvikle effektive samarbeidsprosesser og metoder for å oppnå gode
resultater
•
liker å ta initiativ
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 01.03.13
_________________________________________________________________
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VIKARIATER INNEN PLEIE OG OMSORG
Det er ledige vikariater for hjelpepleiere / helsefagarbeidere og sykepleiere i pleie- og
omsorgssektoren i Leka kommune. Stillingene inngår i turnus, og har helgevakter.
Arbeidet er på avdeling, hjemme hos brukere, og innen TPU.
Av hensyn til brukerne må du ha tilfredsstillende norskferdigheter.
Ved arbeid i TPU må det legges frem anmerkningsfri politiattest.
For personell innen hjemmebaserte tjenester er det nødvendig med godkjent førerkort kl B.
Du må disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistent i
hjemmehjelpstjenesten.
Se full utlysingstekst på www.leka.kommune.no eller www.nav.no
Søknadsfrist 11.03.13
_________________________________________________________________

Voksenopplæring – generell studiekompetanse
Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på
Leka til høsten.
Dette vil foregå på kveldstid – stort sett via videokonferanse.
Dersom du er interessert i dette må du registrere deg som søker til videregående opplæring
på Ytre Namdal videregående skole YNVS, gå inn på www.ytre-namdal.vgs.no
Gå inn på fane for ”utdanningsprogram” og ”voksenopplæring”.
SØKNADSFRIST 1.MARS!!!
Trenger du hjelp til å søke – ta kontakt med Venke 743 87 020 eller Beathe 743 87 026.
Søknadsskjema får du også i ekspedisjonen på Lekatun.
Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes:
Ytre Namdal Videregående skole, Hansvikvegen 3 A, 7900 Rørvik.

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført
videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring.
Dette gjelder voksne fra og med det året de fyller 25 år.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at denne retten blir ivaretatt, og voksne
som er tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre gratis.
_________________________________________________________________

NTE - bredbånd

Teknisk etat i Leka kommune og NTE Marked AS vurderer forskjellige løsninger for kobling
av hushold/bedrifter til internett-bredbånd, telefoni og tv inklusive.
Typisk kapasitet skal være 10-100 MB/s, men høyere kapasiteter kan også leveres over
fiberkabelen som kommer over Lekafjorden.
I den sammenheng skal vi kartlegge behovet for båndbredde hos potensielle kunder på
Leka.
Vi ber de som er interessert å henvende seg innen 15/3-2013 med brev til kommunen
v/teknisk eller via e-post hos fb@leka.kommune.no .
_________________________________________________________________
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Legekontorets telefontid
Minner om at legekontoret har telefontid mellom kl. 1100 og kl. 1200,
tlf 743 87 000.
Legevakttelefon etter kontortid og i helg: 743 99 750
Ved akutt legebehov: Ring 113
SØKE – KJØPE – SELGE – LEIE - LÅNE – DONERE – MISTET – FUNNET
Salg av håndarbeid, brukt/antikk i garasjen på Østby
22. – 24. februar kl. 1200-1400.
Marit
_________________________________________________________________

Velkommen til kretsmøte i Nortura SA 2013!
Kretsmøte for krets Ytre Namdal holdes 26. februar kl 11.00 på Kolvereid Fjordhotell.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det et tema:
Er det mulig å øke storfekjøttproduksjonen i Midt-Norge?
Innkalling og innstilling fra valgkomite er sendt ut til medlemmene i posten.
På møtet kommer leder i arbeidsutvalget i regionutvalg Midt-Norge Heming Graffer, samt
tilførselsleder Brit Kari Eidseflot Hauger. Varmmat serveres.
For kretsutvalget i Ytre Namdal, Mari-Anne Hoff, nestleder
_________________________________________________________________

Bondepub
Onsdag 6. mars kl. 2000 – Vertshuset Herlaug
Gjensidige Forsikring kommer.
Velkommen.
Leka Bondelag
___________________________________________________________________________________________

Årsmøte i Leka sanitetsforening søndag 03. mars kl. 1700 på Lekatun.
Jordbærpikene har serveringen. Alle er velkommen!
(Husk gjenstand til utlodning)
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ÅRSMØTE I LEKA TEATERLAG
I HAUG FORSAMLINGSHUS FREDAG 1. MARS -13, KL.20.
SAKER :
1.Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.Valg av møteleder og sekretær.
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Arbeidsplan
6.Medlemskontigent
7.Vedtekter –Leka teaterlag
8.Valg
9.Innkomne saker.
Saker som ønskes tatt opp meldes til leder innen 20.02.
Linda H , mob : 99697536
Det serveres mat , kaffe og kaker.
VELKOMMEN TIL GAMLE OG NYE MEDLEMMER.
Styret.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Årssamling i Tine for Leka krets
Går av stabelen på Lekamøya spiseri, Skei, på dagtid torsdag 14. mars.
Nøyaktig klokkeslett blir bestemt seinere.
Vi får besøk av ordfører i rådet i Tine, Nils Asle Dolmseth fra Åfjord, samt organisasjonssjef
Ola Mogstad. Det blir orientering om aktuelle saker og god tid til å stille spørsmål.
Et godt måltid mat skal det også bli.
Vi tar gjerne i mot forslag til aktiviteter for kommende år.
Sett av dagen og møt opp om du kan, det blir mye vanskeligere å slå oss i hop i en større
krets om vi har godt oppmøte!
Arbeidsutvalget i produsentlaget, v/ leder Mari-Anne Hoff

Årsmøte i Leka Idrettslag
Leka IL kaller inn til årsmøte
Onsdag 6.mars kl 2030 i
Lille Herlaugshall
Vanlig Årsmøtesaker
Velkommen skal dere være!
Styret i Leka IL
___________________________________________________________________________________________
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GUDSTJENSTER
Søndag 03/03

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/Donata Faustmann
”Faddergudstjeneste”

Torsdag 28/03

Leka sykestue kl. 11.15
Nattverdsgudstjeneste v/Donata Faustmann

Søndag 31/03

Leka kirke kl. 11.15
Høytidsgudstjeneste v/Donata Faustmann

Torsdag 25/04

Leka kirke kl. 1930
Samtalegudstjeneste med konfirmantene og biskopen
Kirkekaffe

Lørdag 11/05

Leka kirke kl. 1100 - konfirmasjon

Fredag 17/05

Festgudstjeneste Leka kirke kl. 11.15

Søndag 02/06

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann

Tirsdag 16/07

Steinhytta Nesset kl. 1900
Friluftsgudstjeneste v/ Donata Faustmann

Søndag 04/08

Leka kirke kl. 11.15
Konfirmantjubileum v/ Donata Faustmann
Kirkekaffe

Søndag 01/09

Leka kirke kl. 11.15
ABC-gudstjeneste v/ Donata Faustmann
Utdeling av 6-årsbok. Konfirmantpresentasjon

Søndag 06/10

Leka kirke kl. 11.15
Høsttakkefest v/Donata Faustmann
Samling for 4-5 åringer. Kirkekaffe

Søndag 03/11

Leka kirke kl. 11.15
Allehelgensdag v/ Donata Faustmann

Søndag 10/11

Leka kirke kl. 11.15
Lys Våken v/ Donata Faustmann. Kirkekaffe

Søndag 01/12

Leka kirke kl. 1930
Lysmesse v/ Donata Faustmann

Tirsdag 24/12

Leka kirke kl. 1300
Julegudstjeneste v/ Donata Faustmann
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Vi hilser og gratulerer...
Tusen takk til Leka kommune for pengestøtten vi har fått.
Hilsen Gutvik lysklubb.
VERDENS BESTE BEATHE!
Gratulerer så masse med overstått gebursdag – håper du hadde en super dag!
Mange klemmer fra Dreamteam
Gratulerer så masse til Viktoria
på 12-årsdagen
som var den 17. februar!
Klem fra farmor og tante.
De hjerteligste gratulasjoner
til Jonny med vel overstått 50-årsdag!
Hilsen fra mamma og Monika.

Til minne og takk!
Den 5.februar- en kald, men stille vinterdag gikk min livsledsager og vår mamma,
Olfrid bort. Hun ble 84 år.
Olfrid var en livsglad og sterk kvinne med en stor vilje til å leve. I store deler av livet slet
hun med sykdom, men klaget aldri.
I de årene hun enda hadde krefter brukt hun tiden til det hun var mest opptatt av,
samfunnsbygging.
Olfrid som var født på Hitra, ble fort glad i Leka og brukte livet sitt her. Hun elsket barn og
startet barneforening, ledet Leka lag av LHL og satt mange år i helse-og sosialstyret.
Hun var aktiv i Arbeiderpartiet og startet sin egen arbeidsplass ved etableringen av
kransebinderiet, først i kjelleren siden i uthuset. Vi er så stolt av det hun fikk utrettet.
For oss i den nærmeste familie etterlater hun seg et stort tomrom. Hun skapte hygge,
samhold og tradisjoner og gjorde det til en fest å møtes hjemme på Haug, ofte mer enn 20
personer inkludert barnebarn og oldebarn. For alle ville komme. At vi savner henne sterkt
og føler stor sorg overskygger ikke takknemligheten vi føler.
Vi takker alle som har delt sorgen med oss og som var sammen med oss den dagen vi tok
farvel . Vi takker alle som hjalp oss og som gjorde dagen verdig og vakker. Det betydde
mye for oss!
Sist men ikke minst: Tusen takk til all dere på Sykestua som tok så godt vare på Olfrid i de
årene hun trengte dere. Dere forsto henne, støttet og oppmuntret på en måte som vi dag
vet gjorde dagene hennes lettere.
Takk!
Rolf, Elisabeth, Rolf Oddgeir, Kirsti og Brit
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager
Søndager

11.00
11.30
17.00
18.00
20.00
20.00
11.00
15.00
17.30
18.30
19.30
20.00
11.00
11.30
17.00
18.00
19.00
20.00
18.00
18.00
18.30
19.00
19.30
11.00
17.30
19.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-

23.00
13.00
18.00
20.00
21.30
22.00
23.00
17.00
19.00
19.00

11.00
19.00
20.00
11.00
14.00
11.00
18.30
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–

23.00
20.30
21.30
21.00
15.30
21.00
20.00

22.00
23.00
14.30
18.00
19.00
20.00
21.00
20.00
19.00
19.30
20.30
21.00
23.00
19.00

21.30

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Småbarnstrim Herlaughallen
Basseng – alle
Fotball ungdom
Linedance Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden
Fotballtrening 5-7 klasse
Spinn 30 – 2T
Spinn 45 – 2T
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Fotball førskole – 2.klasse
Basseng - småbarn – under skolealdre
Basseng - alle
Basseng – kun voksne
Seniordans – Lille Herlaughall
Fotball 3-4 klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Solstudio åpent
Fotball 5.-7. klasse
Spinn 45 – 2T
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer

Sitater:
Ett stearinlys kan gi flamme til tusener av andre lys, uten at livet til det ene lyset forkortes.
Heller ikke gleden blir mindre av å deles.

Budda
Logikk vil få deg fra A til B. Fantasien kan ta deg hvor som helst.

Albert Einstein
Motivasjon er når drømmene dine tar på seg arbeidsklær.

Benjamin Franklin
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FEBRUAR 2013
Tirsdag
26.
Torsdg
28.
MARS 2013
Fredag
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Torsdg
APRIL 2013
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Tirsdag
MAI 2013
Lørdag
Tirsdag
Torsdag
JUNI 2013
Tirsdag
Torsdag

01.
03.

Kretsmøte Nortrura SA 2013, Kolvereid Fjordhotell kl. 1100
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Årsmøte Leka LHL hos Bente Martinsen kl. 1900

06.
12.
14.
17.
21.

Årsmøte i Leka Teaterlag, AL Fjellvang kl. 2000
Gudstjeneste, Leka kirke kl. 1115
Årsmøte Leka sanitetsforening, Lekatun kl. 1700
Bondepub, Vertshuset Herlaug kl. 2000
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Årssamling i Tine for Leka krets
Årsmøte AL Fjellvang kl. 2000
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

16.
17.
25.
29.
30.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Thirtynine Step – Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Fylkesrådet har møte på Leka
Fylkesrådet har møte på Leka

11.
14.
30.

Konfirmasjon Leka kirke
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

04.
13.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

JULI 2013
Uke 29

Lekafestival

AUGUST 2013
Tirsdag
Onsdag

20.
28.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

SEPTEMBER 2013
Tirsdag
03.
Søndag
08.
Mandag
09.
Tirsdag
17.
Torsdag
26.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030 – arbeidsmøte budsjett 2014
Stortingsvalg
Stortingsvalg
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

OKTOBER 2013
Tirsdag
15.
Torsdag
31.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremte, kommunestyresalen kl. 1030

NOVEMBER 2013
Tirsdag
05.
Torsdag
28.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

DESEMBER 2013
Tirsdag
03.
Torsdag
12.

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
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