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Käes on aeg aasta kokku
võtta, lõpeb aasta 2015
Mida aasta edasi, seda
kiiremini
läheb
aeg.
Tegemist on ilmselt ealiste
iseärasustega.
Lapsepõlvest mäletan
ikka , et küll see ootamise
aeg oli pikk. Ja asju mida
oodata oli ikka paljupalju: ootasin millal lõpeb
tund ja ootasin millal
lõpeb päev, millal lõpeb
koolinädal ja kooliveerand, millal
tuleb suvi ja millal talv, millal saan 10
aastaseks ja millal 15, 16, 18 jne aastat
vanaks. Kogu aeg oli üks suur ootus ja
aeg nagu seisis.
Nüüd on olukord risti vastupidine:
alles ärkasin ja juba on õhtu käes, oli
esmaspäev ja juba lipsti nädal läbi, kuu
möödub kuu järgi. Alles oli jaanipäev ja
juba jõuluootus.
Aeg on teha järelvaade aastale, mis
kohe lõpeb. Kui ilmast ei räägi, siis
oli ikka üks hea ja teguderohke aasta.
Jõudsime Laekvere vallas nii mõndagi
ära teha.
Lõpetasime „Külade veeprojekti“
ja nüüd on kõigil valla ühisveevärgi
kasutajatel võimalik saada puhast
kaevuvett.
Laekvere
endine
„võitööstuse hoone“ ehk praegune
vallamaja sai uue katuse ja parema
soojustuse. Tulevastele põlvedele on
üks ilus maakividest hoone säilitatud
ja kindlasti vähenevad hoone kütte- ja
elektriarved.
Vallamaja sisemuses tegime korda
inetu koridori, mis ootas aastaid oma
aega. Ka saunas sai üht-teist paremaks
ja puhtamaks tehtud. Raamatukogu
sai mööblit ja uue arvuti koos
printeriga. Valla teed muutusid tänu
hooldusremondile hoopis paremaks
ja sõidetavamateks. Palju panustasime
valla üldisesse heakorda. Selle
paremaks korraldamiseks soetasime
traktorile täiendavaid lisaseadmeid.
Koolide arvutivõrk sai tubli täienduse.
Ja neid töid ja tegemisi, mille üle head
meelt tunda, on ikka veel ja veel.
Nüüd on aeg asuda planeerima
oma järgmiste aastate töid ja tegemisi.
Aga üks tont käib juba kakskümmend
aastat mööda Eestimaad ringi. See
on Haldusreform. Uus koalitsioon on
otsustanud selle habemega asja ära
lõpetada. 2017. aasta valimisteks peab

olema selge, kes-kellega
paari või liitu läheb. Siin on
meil üks tähtis otsustamise
koht ees. Ühtepidi on meil
hea koostöö Pandivere
piirkonna
valdadega,
aga liikumise suund on
hoopis
Vinni-Rakvere
poole. Paljud inimesed on
mul nööbist kinni võtnud
ja
pannud
südamele,
et me kindlasti Väike-Maarjaga ei
liituks. Arvatavasti on ka teistsuguseid
seisukohti. Eks järgmisel aastal tuleb
otsustada, kas liitume vabatahtlikult või
jääme sundi ootama. Oht on, et sunniga
võib kaasneda valla tükeldamine.
Investeeringute osas on meil
otsustamiseks ruumi hoopis vähem.
Sellel Euroopa finantsperioodil (20152022) antakse maale raha hoopis
vähem. „Lennukilt raha külvamine“
sai otsa. Ühtepidi on see mõistetav, aga
valla eelarvest üksi investeeringuteks
ei piisa. Pealegi oleme üksjagu laenu
võtnud ja see tuleb tagastada. On hirm,
et ilma kulude vähendamiseta võib
osutuda probleemiks ka igapäevase
elu korraldamine. Need on kõik rasked
küsimused ja probleemid ning nendega
tuleb kohe varsti tegelema hakata.
Nüüd on aga käes jõulud. Aasta
kõige pimedam aeg. Sellel aastal on
kindlasti märksõnaks: vähem mõttetuid
jõulukingitusi. Paljud tuntud inimesed
on seisukohal, et lastele võib veel
kingitusi teha, aga täiskasvanud võiksid
rohkem panustada aja kinkimisele.
Ühinen minagi nende seisukohaga.
Suvel majapidamist koristades rändas
prügimäele palju sellist, mis kunagi on
olnud jõuluvana kotis. Kurb oli.
Seega üleskutse kõigile: Ärge küsige
pühade ajal üksteiselt, MIDA te kingiks
saite, vaid küsige hoopis, KELLEGA
te koos olite sellel kaunil õhtul ja
järgnevatel päevadel. Ja hoidke meeles,
et koos saab olla ka mõtetes. Ja mõttel
on suur jõud.
Ilusat jõuluaega! Teguderohket vana
aasta lõppu! Head uut aastat!
Ikka Teiega,
Aarne Laas
Vallavanem

TASUTA

Head laekverelased
Kõigist pidudest ja pühadest, mida tähistatakse
kogu maailmas, on kauaoodatuimad ja armastatuimad lastele kui ka täiskasvanutele kahtlemata jõulud ja uue aasta vastuvõtt.
Jõuluootel on Laekvere
muinasjutuline: kodu ehib
kaunis värvilistes tuledes
jõulukuusk, õhtuti võib majade akendel
näha advendiküünlaid helkimas. Hinge
poeb pidulik rahu – justnagu lapsepõlves.
Laekvere on üks ainulaadne ja silmapaistev paik. Laekveres on suur
kontsentratsioon värskete mõtetega
inimesi, kes tahavad elada kaasaegses
ja huvitavas vallas ning kellel on selle
soovi elluviimiseks hoogu ja energiat.
Millises teises vallas on oma küpsetiste- ja kodunapsipäev, nii haarav
vanavanematepäev ja traditsioonilised
mälumänguõhtud. Kus särab kultuurituli nii alaliselt, kui Laekvere Rahva Majas või Venevere Seltsimajas? Kus saime
tähistada 150 aasta möödumist Eduard
Vilde sünnist?
Märk järjepidevusest ja rahva soovist koos käia ning koos kultuuri teha
toimub ka Laekvere rahvamaja seeniorite naisrühma, memmedest kantritantsijate, kõhutantsijate ning Muuga
segarahvatantsurühma ringsõit valla
küladesse, et rõõmustada oma esinemisega kohalikke kultuuri austajaid.
Ereda leegina on Laekveres põlema
löönud ajalooliselt väärtuslik põllukividest hoone, mis pole vaid koht, kus töötavad ametnikud. Uue ilme on saanud
vallamaja õnnetus seisus katus ja koridorid, mis annavad samuti olulist motivatsiooni külakeskuse ruume tõhusalt
oma tegevuseks kasutada. Paranenud
on valla mitmete teede ja tänavate olukorrad.
Ka spordist ei ole Laekvere vald
puudutamata jäänud. Traditsiooniks
saanud Laekvere-Simuna rahvajooks
ja Laekvere välejalg Kelly Nevolihhi-

ni murdmaajooksu võidu
koju toomine, tõestavad
võitlusvalmidust, mõõduvõtmisvaimu ja tervisespordi austamist.
Laekvere
tugevuseks
on erinevate võimaluste
mitmekülgsus, kus igaüks
peaks enda jaoks leidma
midagi köitvat ja arendavat, mis lõpuks tagab inimese igakülgse
arengu.
Rõõmustan koos teiega noore naise
Kristiina Mitti üle, kelle püssi ette karujahihooajal jäi viimane küttida lubatud
seitsmes mesikäpp. Samuti kiidan PAIKi korraldatud ettevõtlusmessil tunnustuse pälvinud OÜ´d Palmako, kes
on kaasa aidanud tööhõive arendamisele.
Ka Lääne-Virumaale oli lõppev aasta
töökas. Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed tegevused jätkuvad järgmisel aastal. Jätkuvalt on meie peamiseks
väljakutseks haldusreform, mille eesmärgiks on tagada parem elukeskkond,
suurem võimekus ja parem teenus meile kõigile. See tähendab ka paremat ja
konkurentsivõimelisemat
kooliharidust, transpordiühendusi jpm, mis oluline meie ja meie laste tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks teenuste pakkumise kõrval
ka kogukonna esindamine, kohalike
väärtuste ja identiteedi hoidmine. Neid
rolle saab täita aga ainult võimekas ja
jätkusuutlik omavalitsus ning mul on
hea meel, et Laekvere näitab julgust, tulevikku suunatust ja enesekindlust tugeva kogukonnana, kes ei karda kaotada oma nägu ka haldusreformi käigus.
Ühisest toimetamisest on meil kõigil
palju võita!
Heade emotsioonidega vanast aastast toredate uute tegudeni! Rahulikke
pühi!
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

JÕULUPEOD!
 Laekvere Põhikooli jõulupidu 22. detsembril algusega kell 18.00 Laekvere Rahva Majas.
 Muuga Põhikooli jõulupidu 21. detsembril
algusega kell 18.00 Muuga mõisas.
 Lasteaia jõulupidu 18. detsembril algusega

Toetus kooli toiduraha ja õpilaskodu/ühiselamu
ning lasteaia kohatasu katmiseks

kell 15.30.

Avaldus toetuse maksmiseks esitatakse 2 korda aastas, hiljemalt 20. septembriks ja 20. jaanuariks.
Määratud toetus kantakse arve alusel teenust osutava asutuse pangakontole.
Sõltuvalt perekonna majanduslikust olukorrast lapsevanema, lasteaia hoolekogu või vallavalitsuse sotsiaalkonsultandi ettepanekul võib vähendada vanema poolt kaetava kohatasu osa määra
või vabastada vanem maksmisest.
Toetuse suuruse piirmäära kehtestab vallavolikogu iga-aastase eelarvega.

gusega kell 12.00. Külla tuleb Miku-Manni

Info – Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
322 2376, 5745 0313

VA L L A

 Koduste laste jõulupidu 19. detsembril alLasteteater etendusega “Salasoov”
ja ega jõuluvanagi tulemata jää.
 Eakate jõulupidu
20. detsembril algusega
kell 12.00 Muuga mõisas.

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Buss viib jõululaupäeval 24. detsembril rahvast Simuna surnuaeda järgmiselt:

15:00 Kaasiksaare
15:03 Venevere
15:10 Paasvere
15:15 Muuga
15:25 Rahkla
15:30 Laekvere
15.35 Moora
15.37 Padu
15.40 Sirevere
Tagasisõidu aeg ca 17.00.
Bussijuht Teet Põldoja
tel. +372 5029941
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VALLAVALITSUSE MATERJALID –

Detsembrikuu üritused Laekvere Rahva Majas

17. november, 23. november

11. detsember kell 11.00 Laekvere
Rahva Majas lasteteater “Reky” jõuluetendus “TIPP ja TÄPP”. Pääse 3€.
12. detsember kell 19.00 Laekvere
Rahva Majas Laekvere valla territooriumil tegutsenud majandite töötajate ja
juhtide I kokkutulek.
Esinevad “Viru-Nigula Mehed”,
Laekvere kõhutantsijad. Suupistelaud.
Tantsumuusikat teevad Ervin&Hillar.
13. detsember kell 12.00 Laekvere
Rahva Majas Rahvaõpistu. “Advendiaja
KONTSERT-MÕTISKLUS”. Külas on
EELK rändlaulik Kirsti Malmi Soomest.
Osavõtjatele kingituseks “Misjonikalender 2016”.
13. detsember kell 14.00 Laekvere Rahva Majas Eesti uus mängufilm
“MUST ALPINIST”. Pääse 2€/3€.
16. detsember kell 14.00 Laekvere
Rahva Majas Jõulukaunistuste valmistamine. Juhendab Simuna kogudus.

Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus novembris 12-le isikule kogusummas
2246,13 €;
• Lõpetati hooldekoduleping Nemesten OÜ-ga;
• Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega 1 isiku suhtes.
Kasutusload

• Väljastati kasutusluba tuletõrje veemahuti (ehitisregistri kood 220751347)
kasutamiseks AS-le Palmako, aadressil
Rahkla tee 12, Laekvere alevik.
Korteriomandi seadmine
• Määrati korteriomandi seadmiseks
Moora külas asuva 4-korterilise elamu
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 2 416 m².

VOLIKOGU MATERJALID –
24. november
• Toimus ”Laekvere valla 2016. aasta eelarve” esimene arutelu ja otsustati
suunata eelnõu volikogu komisjonidele
menetlemiseks.
Info
Vallavanem tutvustas vallavalitsuse
poolt esitatud uut määruse eelnõud,
mis koos seletuskirjaga avalikustatakse
valla veebilehel. Ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks on alates avalikustamisest kaks nädalat.
Aarne Laas rääkis lühidalt viima-

sest VIROL-i istungist, kus riigihalduse
minister Arto Aas rääkis haldusreformist, Ida piirkonna prefekt pagulaste
teemast, Maanteeameti esindaja koostööprojektist koolidega lastele jalgrattasõidu õpetamisest. Eraldati raha
olümpiaadide korraldamiseks. PAIK-i
üldkoosolekul oli vastu võetud kaks
uut liiget ja juhatuse koosolekul valitud
uus juhatuse esimees. Rohelise PAIK-i
koosolekul oli teemaks uus jäätmeveohange.

16.00 Venevere, 16.10 Paasvere, 16.20
Muuga, 16.30 Laekvere, 16.50 Simuna.
9. – 10. jaanuar Vana mööbli restaureerimine (kui on soovijaid). Soovist
teatada 28. detsembriks 3295335 Õilme.
17. jaanuar kell 12.00 Rahvaõpistu
„4 sammu tervise poole“.
17. jaanuar kell 14.00 Läsna Külateatri etendus „Täismäng“. Pääse 5€.
31. jaanuar kell 12.00 Rahvaõpistu

Kohaliku Omaalgatuse Programmi sügisvoorust sai toetuse ka MTÜ
Rohu Park projekt “Rohu küla ühistegevuste koha ehitamine”.
Rohu küla väliürituste korraldamistingimuste parendamiseks soetatakse ja paigaldatakse parginiidule
kuusnurkne lehtla, töö valmib juunis
2016.
Lehtla leiab rakendust nii talgu-,
kui külapäevadel, siin saab korraldada õpitubasid ja koosolekuid, samuti
on see puhkekohaks pargiteedel lii-

kool hakkama ei saaks.
Soovin kõikidele ilusat algavat jõuluaega, unistuste täitumist ning rõõmu
igasse päeva.

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus on saanud Siseministeeriumi haldusalas olevalt Kodanikuühenduse Sihtkapitalilt (KYSK) toetuse oma projektile „Lääne-Virumaa
tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamise
valdkondadeüleseks”.
Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni
detsember 2016) ja projekti tegevustega planeeritakse
jõuda kokku ligi 210 pereni.
Projekti eesmärk on arendada juba toimivat MTÜ
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse perede tugiisikute koostöövõrgustikku tervisedenduse valdkonda. Projekti
eduka kulgemise tulemusel tõuseb Tapa Vabatahtlike
Tugikeskuse võimekus peresid toetada ning laieneb
koostöövõrgustik.
Arendustegevuses keskendutakse uute koostööpartnerite leidmisele eelkõige maapiirkonnas: Tapa,
Väike-Maarja, Viru–Nigula, Kadrina, Laekvere, Tamsalu ja Ambla vallas. Koostööpartneritena kaasatakse
kohalikke omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid
kodanikuühendusi ning toetajatena ka äriettevõtteid.
Projekti käigus MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
planeerib luua tervist edendava võrgustiku, mis juhib
tähelepanu ja pakub tuge saavatele peredele täiendavat abi terviseprobleemide ennetamisel ja tervislike
eluviiside valikul. Selle käigus tõstetakse piirkondades
tegutsejate teadmisi ja pakutakse neile nõustamist,
kogemuste vahetamist ning üheskoos püütakse leida
ka uusi lahendusi peredele pakutava abi mõju suurendamiseks.
Projekti jooksul viiakse igas piirkonnas läbi südamenädala perepäev, väikelapse tervisepäev ja vaimse
tervise päev – need on teemaüritused, loengud ja koolitused, kus põhirõhk on asetatud terviseedendamisele.
Projektis on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende piirkondade abi vajavatele peredele ühte uut, nende paremat
toimetulekut toetavat tegevust, sest omavalitsustel
on parim info perede kohta. Teiselt poolt on enamusel
KOV-idel eeldatavasti ka oma kogemus tervist edendavate üritustega, mida meie saaksime kohalikul tasandil
kasutada, kuhu peresid rohkem kaasata.
Hetkel on projekti raames toimunud piirkondade
koordinaatoritele 2 koolitust, käimas on läbirääkimised
KOV-de esindajatega ning äriühingutega.
Tänu rahastatud projektile on loomisel Lääne–Viru
maakonda perede tugiisikute koostöövõrgustik tervisedenduse valdkonnas, mille tulemusena on võimalik
toetada igat abivajajat nii sotsiaalvaldkonnas, kui ka
tervisedenduse valdkonnas.
Ootame piirkondades aktiivset kaasalöömist meie
tegemistes!
Täpsemat infot on võimalik saada ka kohapeal piirkonna koordinaatori Tiina Raudmäe käest.

Lugupidamisega Laekvere Põhikooli
nimel
Arne Labe

Senta Malva
projektijuht/MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus,
mob. (+372) 52 412 75

…. ma pole üldse nukrusega löödud.
Võib kauniks mõelda iga tulevase hetke,
saab olnut võtta vaid kui vajalikku eluretke,
et saada tugevaks ja targaks, soojaks
või millegi ehk kauni loojaks,
peab sügavale hingepõhja vaatama
ja möödunud päevad enda ette laotama.
Sealt selgub tõde, mis on olnud väärtuslik, mis vähem,
kes olnud mulle kauge, kes lähem.
On igas päevas olnud oma õppetund –
Jah, olen õnnelik, kui soovin kallitele rahulikku und!
tulge lõbusat etendust vaatama.
Ärge unustage end kirja panna eakate jõulupeole,
mis toimub Muuga mõisas.
Ka koduste laste jõulupeole tuleb sellel aastal tore
jõuluetendus, nii et, teisedki lapsed võivad tulla. Aga
kuna jõuluvana kingikotis on pakid vaid kodustele lastele, palume emadel-isadel oma lastele pakike ise kaasa võtta ja jõuluvana kotti poetada. Kes meist ei tahaks
jõuluvana käest pakki saada ja muidu võivad lapsed
lihtsalt rõõmu asemel kurvaks saada. Ja samas tahaks
toredat lasteetendust võimalikult paljudele näidata.
Pealegi kui etendus on tasuta.
Koolilapsi rõõmustab aga meie laste ja noortetuba
talvisel koolivaheajal väljasõiduga Tartusse Ahhaa keskusesse, 4D kinno ja seiklusrajale. Pange sõidusoovist
end noortejuhi juures end kirja, sest 16 last saab kaasa.
Kes ees, see mees. Sõit, külastused ja söök on lapsele
tasuta. Siinkohal tänangi meie Laekvere Vallavalitsust
ja – Volikogu, kes on võimaldanud meil enamus üritusi
korraldada tasuta või sümboolse hinna eest. See näitab
ju, et vald hoolib oma inimestest. Ja veel tänan südamest oma töökaaslasi, kes juba mitmendat aastat meie
maja jõuluootusel kauniks kujundavad. Kõige rohkem
nägi vaeva Jaanika, kes kaunistused oma väikeste kätega valmis punus. Aitäh!
Soovin Teile kõigile, nii suurtele kui väikestele,
noortele kui vanadele ilusat, rahulikku jõuluaega ja
rõõmsat uue aasta algust. Kohtumiseni ikka Rahva
Majas.
Õilme Lainesaar

Küünlasära silmadesse,
jõulurõõmu südamesse,
usk ja lootus, jõulurahu hinges,
uude aastasse nii minge.
Hea lugeja!
Järjekordne aasta hakkab otsa saama. Oli aasta, mil tegime usinasti tööd,
püüdsime oma teadmisi-oskusi paremini edastada. Ka lapsed andsid endast
parima. Iga aasta toob uuendusi ja jätab
kordumatuid mälestusi. Tähistasime
Laekvere kooli sünnipäeva, mille auks
istutasime uhke pihlaka ja paigaldasime puhkamiseks pingi. Kõike saab alati
paremini, kuid kokkuvõttes oleme lõppeva aastaga rahul. Tänan kõiki, kelleta

20. detsember kell
12.00 Muuga mõisas
Valla eakate jõulupidu. Esineb Avinurme
meeskoor. Muusikat
teeb Avinurme puhkpilliorkester (NB! Selgub esmaspäevaks,
kas puhkpill saab tulla, teatan). Jõululaud.
Osavõtust teatada15.
detsembriks
telef.
3295335 Õilme.
22.
detsember
kell18.00 Laekvere
Rahva Majas Laekvere kooli Jõulupidu.
Laekvere Rahva Majas avatud jaanuari lõpuni Kristiina Kõrts´i ja Kersti Uudeküll´i maalide näitus. Külastage!

Jaanuarikuu üritused
6. jaanuar kell 9.00 Laste koolivaheaja sisustamise väljasõit Tartusse Ahhaa keskusesse ja 4D kinno. Osavõtust
teatada 21. detsembriks noortejuhile.
9. jaanuar Väljasõit teatri ühiskülastusele TARTUSSE. Väljasõiduajad: kell

Ma pole kurb, et aasta möödub ….

Selliste sõnadega alustan ma, kallid valla inimesed
oma viimast vestlust Sinuga. Aasta hakkab mööda
saama, jälle üks aasta pikas elutee reas. Usun, et olete
minuga nõus, et mida vanemaks me saame, seda kiiremini aastad lähevad. Minu jaoks on see 17 aastavahetus siin Laekvere mail. Aastad on olnud kiired ja huvitavad, olen koos oma kolleegidega püüdnud nii hästi,
kui võimalik teie vaba aega sisustada. Mõni sündmus
on õnnestunud, mõni luhta läinud, aga õpetlikud on
olnud nad kõik.
Mul on hea meel, et mul on olnud võimalik oma
tööd nii palju aastaid teha, tööd mida ma armastan.
Olen rõõmus, et olete minuga seda töörõõmu jaganud.
Olgu meie ühised kohtumised ka uuel aastal sama
meeldivad. Ja siinkohal tuletangi meelde, mis uuel
aastal teid ees ootab.
Et sündmusi on olnud palju, oleme jätnud teie jõulud ja uue aasta meie poolt sisustamata. Olgem oma
lähedastega, mõtelge möödunud aasta ilusate hetkede
peale ja tehke plaane uueks aastaks.
Uuel aastal esimese retkena sõidame bussitäie
rahvaga vaatama Vanemuise Teatri uut etendust „Üks
mees kaks bossi“.
Samuti tuletan meelde, et 9.-10. jaanuaril ja 6.-7.
veebruaril on plaanitud vana mööbli restaureerimine.
Palun andke 28. detsembriks teada, kes on sellest huvitatud. Õpipäevade korraldamine nõuab ettevalmistust,
seepärast on oluline, et teavitus oleks õigeaegne.
14. veebruaril külastab meid üle hulga aja komöödiateater etendusega „Kurt, tumm ja pime läksid kohtingule“. Anu Saagimiga peaosas. Broneerige kohad ja

18.
detsember
kella
11.00-14.00
Laekvere Rahva Majas
JÕULUEELNE
LAAT.
18.
detsember
kell 13.00 Laekvere
Rahva Majas Virumaa Tütarlaste koori
Jõulukontsert.
19.
detsember
kell 12.00 Laekvere
Rahva Majas Valla
koduste laste jõulupidu.
Miku-Manni
lasteteatri jõuluetendus “Salasoov”. Ootame etendusele kõiki
mudilasi.
Tuleb ka jõuluvana (kodustele lastele kingid kotis, teistel soovi korral kink
kaasa).

„Kokkamise eri“.
Eelteade
14. veebruaril kell 19.00 Laekvere
Rahva Majas komöödiateatri etendus
„Kurt,tumm ja pime läksid kohtingule“. Pääsmed 12€/14€ müügil Laekvere
Rahva Majas ja Muuga raamatukogus.
Kohtade broneerimine telef. 3295335.

kudes.
Kultuurkapitali
augustikuisest
taotlusvoorust toetati aga projekti
Rohu küla ajaloo talletamiseks, seega
saab külapäeval vaadatud dokumentaalfilm peagi järje.
Videofilmi teostab OÜ Videolabor
ning film valmib plaani kohaselt jaanuaris 2016.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Detsember 2015.a.
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JÕULUSOOV

Hella jõulutunnetust
ja sooja küünlavalgust,
aasta lõpu toredust
ja kena uue aasta algust!

Soovime rahu, mis aitaks eluraskustes iseendaks jääda.
Soovime headust, millega teiste elu rõõmsamaks muuta.
Soovime südant, mis märkab abivajajat, sest kes teisele head teeb, ei jää ka ise abist ilma.
Soovime aega, et märgata, kui kaunis on kõik meie ümber.
Soovime armastust, sest seda on meil kõigil väga vaja.
Soovime, et jõulud oleksid väga rahulikud ja armsad ning et me kogeksime midagi jõulude sügavast olemusest!

Soovib Venevere raamatukogu!

KAUNEID PÜHI JA MEELDIVAID
KOHTUMISI JÄRGMISEL AASTAL!
Muuga Põhikool

Vana aasta lõppemas,
uus on kohe algamas.
Aga täna peatu hetk,
minevikku tee üks retk,
too sealt kaasa ainult head,
kõike, mida kalliks pead.
Seda hoia oma hinges
tänapäeva elupinges.

Jõuluõhtu küünlasäras
avanegu õnnevärav,
et su salajased soovid
unistuste tagahoovist
võiksid sulle õnne tuua,
uue aasta rõõmsaks luua!

Ilusat jõuluaega ja rahulikku aastavahetust
soovib Laekvere raamatukogu
Tulgu jõulud tuiskudega,
aasta algus hangedega,
kogu aasta õnnega!

Rahulikke pühi
soovib

Soovib Venevere Seltsimaja!

Muuga Maanaisteselts EHA

3

Lõppev
spordiaasta
Lääne-Viru maapõhikoolide rahvastepallivõistluse 1-5 klass saavutas 2. koha Muuga kool: Sten
Oliver Tammsalu, Rein Väli,Reinis
Aal, Kätlin Siling-Siland, Laura-Liis
Ojamets, Samantha Hunt, Markus
Müür, Andres Tamm
Septembris Simuna kihelkonna
jooksukrossis Rakkes osalesid Mia
Proover, Agne Aasumets, Moona
Proover, Melissa Proover, Rainer Üidik
Kelly Nevolihhin võitis nüüd
juba täiskasvanute klassis nii 800 kui
1500m võistlused ja tuli Eesti meistriks.
Üle 70. aastaste meeste seas
pälvis hõbemedali Ants Lippasaar
Laekverest, kes tõukas 12 kg raskust
sangpommi 50 korda ja rebis 201
korda.

Reibast aastalõppu
kõigile spordihuvilistele!
Vaimar Abel

HÄID JÕULUPÜHI,
HEAD VANA AASTA
LÕPPU JA ÕNNE
UUEL AASTAL!
LAEKVERE PM OÜ

Valla majandusosakonna tegemisi aastal 2015
Lõppenud suurtest veeprojektidest on
juba varem põhjalikult kirjutatud ja
seekord sellel teemal ei peatuks.
Kõik me kasutame liiklemiseks teid
ja soovime, et teed oleksid heas korras.
Lumevaene talv säästis lume lükkamiseks ettenähtud raha ja tänu sellele
saime teid põhjalikumalt remontida.
Kruusateedest tehti suuremaid remon-

ditöid Sandiväsitaja teel Rahkla-Rajaküla-Muuga teel ja Valeliku teel. Pindamistöid teostati Paasvere mõisa teel,
Muugas Antoni teel, Venevere Antsude
teel ja Laekveres Pargi tänaval ning Väljaotsa teel. Kahjuks nõuavad meie valla
teed palju suuremaid investeeringuid,
kui meie eelarve võimaldab. Paljud teed
on aastakümneid tagasi ehitatud ilma

korraliku aluseta ja ei pea üha raskemaks muutuvate masinate koormusele
vastu. Palun kõigil raskete masinatega
teedel liiklejatel valida vastavalt ilmastikule liiklemiseks sobiv aeg ja vältida
teede lõhkumist.
Suuremateks ehitustöödeks oli vallamaja hoone remont, mida tegime kolmes etapis. Varakevadel teostati sauna

remont ja juulis suvepuhkuse ajal sai
vallamaja teise korruse koridor viisakama välimuse. Juuli lõpul algasid hoone
katuse vahetus- ja fassaadi parandustööd, mis lõppesid novembri keskpaigas. Tööde käigus vahetati välja üle
1000 m2 valtsplekkkatust koos roovitusega ja remonditi kandekonstruktsioone, veel restaureeriti pööningu aknad,
parandati hoone maakivist välisseinte
aja jooksul tekkinud kahjustused ja
tehti muid väiksemaid töid. Soojustati

ka maja teise korruse lagi ja vallamaja
varasemad suured küttekulud peaksid
tunduvalt vähenema.
Järgmisel aastal avaneb uus LEADER meede, millest püüame saada
raha uute projektide ellu viimiseks.
Soovin kõigile rahulikke jõule ja tegusat uut aastat.
Andrus Läll
Majandusosakonna juhataja

4
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TEENUS

* Ohtlike puude likvideerimine;
* Küttepuude lõikus, lõhkumine
(halumasinaga) ja ladumine;
* Müüa kuivi ja lõhutuid küttepuid.
Kontakt: tel 55 49113 Margo
..........................................................
INVATRANSPORDITEENUS
OÜ-lt Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või
rein.sula@mail.ee
..........................................................
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata
30 - 60 cm pikkusteks.
Info telefonil 528 4160.
..........................................................

TEATED

Kallid lapsevanemad, kes Te oma põnnidega koduste laste jõulupeole, laupäeval, 19. detsembril ei jõua, saate
kommipakid kätte vallamajast.
..........................................................
Kiiresti müüa või välja rentida Rohu
külas Pihlaka talu. Hind kokkuleppel.
Helistada telefonil 5596 7341 Riho.
..........................................................
Laekvere raamatukogu on puhkuse
tõttu suletud 22. detsember 2015 – 1.
jaanuar 2016.

MÜÜK

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.
Ehitusliiva müük, täiteliiva ja kruusa
müük tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on võimalik osta ka koos
transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com
..........................................................
Müüa küttepuid (kask, lepp).
Koormad laotud, transport tasuta.
Info tel. 518 2665, Veiko
..........................................................
Müüa lõhutud küttepuid, hinnad soodsad. Info telefonil 5554 6093.
..........................................................
Müüa küttepuud (30, 40, 50 cm), samas
müüa ka pikki 3m puid (sega)
Laekverest. Info telefonil 502 3148.
..........................................................
Küttepuud Simunast!
Info telefonil 515 7741.
..........................................................
Müün lõhutud kuivi ja tooreid küttepuid (lepp). Mob. 525 9267 Margus.

Detsember 2015.a.
..........................................................
Müüa odavalt uus Itaalia veepump
„NOCCI“. Info telefonil 5386 9012
..........................................................
Müüa Laekvere alevikus 3-toaline keskküttega renoveeritud korter Vassivere
põik 1-7. Info telefonil 5563 8122
..........................................................
Müüa toidukartulit Laura, Maret,
Arielle, Gala 0,25 senti/kg.
Info telefonil 5341 0604
..........................................................
Müüa keemiavaba toidukartulit Gala,
Piret, Red-ledi. Hind-0,30€ kg.
Tel. 526 1797 Asta.
..........................................................
Müüa heas korras 600 l. taimekaitseprits HARDI -12 m (uus pump, poomid
terved ). Hind-700€. Tel. 509 8317.
Asub Paasveres.
..........................................................
Müüa pakendis olev, iseliikuv lattniiduk, 5 hj, lõikelaius 87 cm, mõeldud
kõrgekskasvanud rohu lõikamiseks.
Kasutamata. Ostetud Hansapostist.
Hind kokkuleppel, võimalik ka järelmaks. Asub Rohu külas. Mob. 5596
7341 või e-post valgar@hot.ee.
..........................................................

ÕNNITLEME!
Teil soovime õnne veel ja veel,
et kõik Teil sujuks eluteel.
Et saatjaks ikka rõõmus meel
ja tervist jaguks kauaks veel!

DETSEMBER
60
65
70
80
81
82
88

25. detsember
22. detsember
29. detsember
14. detsember
21. detsember
8. detsember
20. detsember
19. detsember
29. detsember
18. detsember

Salutaguse
Muuga
Paasvere
Muuga
Laekvere
Muuga
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Rahkla

3. jaanuar
17. jaanuar
21. jaanuar
13. jaanuar
1. jaanuar
2. jaanuar
29. jaanuar
6. jaanuar
25. jaanuar
4. jaanuar
23. jaanuar
29. jaanuar
27. jaanuar
3. jaanuar

Laekvere
Venevere
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Rahkla
Laekvere
Paasvere
Paasvere
Rahkla
Laekvere
Rahkla
Salutaguse
Rohu

JAANUAR
60
70
75
81
82
83

Pühadesära te
kodusse tulgu,
õnn kogu aastaks
te kaaslaseks olgu!

Väino Küngas
Õie-Veroni Kriisa
Helle Ojandu
Eevi Mandel
Tuomo Juhani Pärenkö
Laine Rahuoja
Eevi Külavee
Vaike Kivisep
Maria Juninen
Amanda Poolma

84
86
89

Leivi Lepp
Tiit Väljaots
Arvi Tikk
Tiit Kadak
Maria Vahermägi
Helju-Anne Aru
Aadu Kaskema
Ülo Leon
Kaunileid Pukk
Raunalt Toming
Laine-Rosalie Ilves
Valja Kasemaa
Loori Ustav
Õilme Heina

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist

Häid pühi

• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).

soovib
Muuga raamatukogu

Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee

Simuna koguduses

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Neis väikestes kätes ja jalgades peitus jõud,
soov elada, naerda, nutta ja õnnelik olla.
Sinu emme ja issi ühisel jõul,
said sa lõpuks maailma tulla.

MIA VESTENBERG, sündis 5. november, Alekvere
ema Helen Vestenberg, isa Taimar Vestenberg
Parandus:
Marje ja Janar Rattas perre sündis pisike GORDON 23. septembril.
Novembrikuu lehes oli sünniaeg vale, suured vabandused.

Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka – http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress: Allika 3,
46401 Simuna. Tel 5345 3967 või tel/fax 332
8021, e-post: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15,
pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

Jõuluaja jumalateenistuste ajad:
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.

Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 16.00
I Jõulupüha jumalateenistus kell 11.00
II Jõulupüha jumalateenistus kell 11.00
Johannese päeva jumalateenistus kell 11.00
Vana-aasta õhtu jumalateenistus kell 16.00

MÄLESTAME
Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.
Silvi Kasak

16.05.1932 – 14.11.2015

Rohu

