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TASUTA

TOIMETAJA VEERG
Oi, oi, oi – talve ilmad ongi käes. Nagu
ikka tuli lumi ootamatult. Teed on
libedad ja õues on külm. Näib, et sügis
on läbi.
Kuid mis siin ikka pikalt põdeda, ega
see aitakski. Tuleb otsida välja
soojemad riided ja tarbida soojemaid
jooke. Siinkohal tahan soovitada teile
ühe tervisthoidva segu, millega
kevadeni saab vastu pidada. Võtke 200
g küüslauku, 300 g sibulat ja 500 g
jõhvikaid. Purustage kõik see värk ära.
Segage 1 kilo meega. Jätke 24-ks
tunniks külmkappi ja siis hakake
tarbima. Päevas 2-3 teelusikatäit kohe
hopsti suhu. Ja te jääte terveks!
Uskuge või mitte, aga nii rääkis meie
vallasekretär Anu. Tema seda
imeretsepti vallamajas levitas. Mina
kodune tee, mõnel poe naps. Minu
nüüd edastan teile ka, armsad
meelest polegi sel tähtsust milline,
vallaelanikud.
peaasi, et aitab!
Eks me kõik taha olla terved ja
kobedad. Muidugi leidub igaühel enda
jaoks oma imeravim, millega ennast
talvel turgutada. Mõnel on selleks
apteegist ostetud seerum, mõnel

kellegi ihu või hing nõudis. Nüüd on
oodata vaid jõule. Ja need ei ole enam
kaugel.

Mõni meist saab jälle turgutust
Jääge terveks!
kultuuriüritustest. Hooaja avapidu läks
Laekvere Rahva Majas osalejate jutu
Tiiu Nitsar
põhjal hästi korda. Saadi kosutust
kehale ja vaimule. Täpselt nii, kuidas

Tants on hinge peidetud keel
Muuga segarühmal on täitunud kolmkümmend
tantsuaastat. Novembris 1980 alustas segarühm Anne
Pajuste eestvedamisel oma tegevust Laekveres. Tänaseks
on meie katuseorganisatsioon Muuga Maanaisteselts Eha
ning tegutseme Auli Kadastiku käe all Laekvere Rahva
Majas.
Uskumatu, aga tõsi! Asta, Ants, Ellu, Raivo, Liina ja Raju
on tantsinud rüh-mas kõik need kolmkümmend aastat.
Üheks suuremaks projektiks nende aastate sees on
pääsemine üldtantsupidudele. Oleme osalenud seitsmel
järjestikusel tantsupeol. Seda tunnet sõnadesse ei mahuta.
Tänu sellisele vahvale hobile oleme saanud koos reisida ja
esineda Peterburis, Soomes, Krimmis, Lätis ning paljudes
Eestimaa paikades.
Kõik see on võimalikuks saanud tänu headele
juhendajatele, organisaatoritele ning toetajatele. Peab
nentima, et meil on kõvasti vedanud. Meil on hea publik ja
kannatlikud juhendajad ning palju häid tuttavaid ja
toetajaid. Meil on omad kiiksud ja omad naljad. Me
armastame tantsimist ning teid, head inimesed.
On tagasivaatamise aeg.

Täname kõiki ning ootame Teid mõisasimmanile, mis
toimub Muuga mõisas 04. detsembril kell 19. Rõõmsa
kohtumiseni!
Segarühma nimel Urve Vahula
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maaomandiks: Andrese katastriüksuseks (pindala 12 967 m²,
sihtotstarve maatulundusmaa),
10. novembri istungil:
asukoht Rahkla küla ja Ristimetsa
katastriüksuseks (pindala 3,90 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa),
1. Kahele valla elanikule määrati
asukoht Rahkla külas. Nõustuti
ühekordset toetust.
2. Sõlmiti Laekvere valla projektile Rahklas asuva katastriüksuse
(pindala 24,84 ha) jagamisega kaheks
“Muuga mõisa pargi
eraldi maaomandiks: Kiku
rekonstrueerimine“ nõuetekohase
taotluse koostamiseks, lähtudes KIK-i katastriüksuseks (pindala 25 383 m²,
sihtotstarve maatulundusmaa),
rakenduskava meetme “Looduse
asukoht Rahkla külas ja Kanarbiku
mitme-kesisuse säilitamine“
katastriüksuseks (pindala 22,23 ha,
nõuetest, töövõtuleping ERKAS
Valduse OÜ-ga summas 48 000 koos sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Rahkla külas.
käibemaksuga 20%.
8. Nõustuti Vassivere külas asuva 15
3. Kvalifitseeriti lihtmenetlusega
335 m² suuruse Külaotsa
riigihanke „Tehnikaseadmete ost ja
katastriüksuse ostueesõigusega
paigaldus Laekvere lasteaederastamisega vastavalt katastriüksuste
päevakeskusele“ raames järgmised
plaanile hoonete omanikule Margo
tähtaegselt esitatud pakkumused:
Haktek Seadmed OÜ; G-Power OÜ; Klaasmägi'le
Dieta AS; Vitax-T AS; Kraft Arenduse OÜ; Ceder OÜ ja Sisustusrent 16. novembri istungil:
OÜ. Ei kvalifitseeritud lihtmenetlusega riigihanke „Tehnikaseadmete 1. Üks valla elanik suunati OÜ
ost ja paigaldus Laekvere lasteaedKadrina Hooldekodusse alates 15.
päevakeskusele“ raames Sisustusrent novembrist 2010.
OÜ poolt esitatud pakkumust, kuna
2. Volikogule saadeti eelnõu, et
pakkumus ei vastanud hankedonõustuda Laekvere valla osalemisega
kumendis kehtestatud nõuetele. Tun- projektis: „Muuga mõisa pargi
nistati lihtmenetlusega riigihankel
rekonstrueerimine”. Projekti eeldatav
“Tehnikaseadmete ost ja paigaldus
esialgne kogumaksumus on 3 - 5
Laekvere lasteaedpäeva-keskusele”
miljonit krooni.
hankedokumentides sätestatud hin3. Vallavalitsuse reservfondist
damiskritee-riumitele vastavaks tun- eraldati 48 000 krooni projektile
nistatud pakkujatest edukaks pakku- “Muuga mõisa pargi
museks madalaima hinnaga pakkurekonstrueerimine“ taotluse
muse teinud G-Power OÜ pakkumus koostamiseks.
summas 198 657 krooni käibemak4. Suunati volikogule otsuse eelnõu,
suga.
millega kinnita-takse Muuga mõisa
4. Väljastati Piret Pedokand´ile
pargi taastamise tulemusenaloodud
projekteerimistingimused Veski
vara säilimine ja avalik kasutamine
maaüksusel Paasvere külas asuvate
ilma tulu saamata.
hoonete rekonstrueerimiseks.
5. Anti seisukoht, et projekti
5. Väljastati kasutusluba Eesti
„Muuga mõisa pargi taastamine ja
Energia Jaotusvõrk OÜ-le alajaama
uuendamine“ elluviimisel puudub
TP F2 pingeparandamiseks Rahkla
keskkonnamõju hindamise algatamise
külas.
vajadus.
6. Alates 15.11.2010 anti ühele valla 6. Tutvuti uue jäätmehoolduseeskirja
elanikule üürile määramata ajaks 3eelnõuga ja otsustati see saata
toaline ahjuküttega korter nr 3
volikogule.
üldpinnaga 48,8 m2 Rahkla külas
7. Tutvuti Laekvere valla
Laekvere vallas Pargiotsa
korraldatud olmejäätmeveo piirkonna,
maaüksusel.
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi,
7. Nõustuti Rahklas asuva
vedamise sageduse ja -aja, teenustasu
katastriüksuse (pindalaga 5,20 ha)
piirmäära ning jäätmeveo teenustasu
jagamisega kaheks eraldi
suuruse määramise korra

VALLAVALITSUSES
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kehtestamise eelnõuga. Otsustati
vastav eelnõu saata volikogule.
8. Otsustati saata volikogule eelnõu,
mis annab MTÜ-le Roheline Paik
volituse järgmiste korraldatud
jäätmeveo konkursiga seonduvate
haldusülesannete täitmiseks.
9. Otsustati saata volikogule eelnõu,
algatamaks detailplaneering Muuga
külas asuval jätkuvalt riigi omandis
oleval maa-alal ligikaudse pindalaga
0,7 ha, mis piirneb Alekvere tee 1
kinnistuga ja Allee tee 2 kinnistuga.
10. Otsustati saata volikogule
eelnõu, mis toetab kinniasja
omandamise loa andmist osaühingule
Artiston Kinnisvara Luusika külas
asuva 39,86 ha suuruse Luusiku
kinnistu ning Padu, Sootaguse,
Sirevere ja Salutaguse külades asuva
39,5 ha suuruse Sameli kinnistu
omandamiseks.
11. Otsustati lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
veoperioodi lõpuni üks Laekvere
valla kinnistu omanik, kuna ta ei ela
kohapeal.
12. Vaba metsamaa erastamisel
otsustati kinnitada Hans
Kruusamägi'le Sirevere külas
erastatava 2,00 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Roose.
13. Kinnitati Laekvere Lasteaia
”Rüblik” hoolekogu koosseis: Karin
Sild; Tiina Larionov; Elvi Vilba ja
Aarne Laas.
14. Nõustuti Sootaguse külas asuva
katastriüksuse (pindalaga 30,82 ha)
jagamisega kaheks eraldi
maaomandiks: Rebeka
katastriüksuseks (pindala 16,14 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Sootaguse küla ja Adremaa
katastriüksuseks (pindala 14,68 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa),
asukoht Sootaguse küla.
15. Määrati ehitiste teenindamiseks
vajalik maa ning nõustuti 509 m²
suuruse Pumbamaja katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega
vastavalt katastriüksuse plaanile
ehitise omanikule Osaühingule
Rahkla Farm.
16. Väljastati ehitusluba Muuga
Maanaisteselt Eha´le ehitise
“Külamaja“ rekonstrueerimiseks
asukohaga Teeristi mü Paasvere
külas.
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Muuga PM OÜ investeerib uude
lauakompleksi
Muuga PM OÜ on pidanud lüpsikarja eelmisel sajandil
valminud ja tänaseks amortiseerunud hoonetes. Senised
tingimused ei ole enam rahuldavad ei loomadele ega farmi
töötajatele. Eelmise talve lumi vajutas osa katustest sisse
ja see andiski viimase tõuke pikalt plaanis olnud mõttele
lauda rekonstrueerimisest.

Praegu käib Muuga veisefarmi rekonstrueerimine ja uue
lüpsikoja ning olmeruumide ehitus. Rekonstrueeritavas
ehituses tuleb 399 kohta lüpsilehmadele, 221 kohta
erivajadustega ja noorloomadele, 40 kohta poegivatele
loomadele. Kompleksi juurde on valminud ka uus 12000
m3 vedelsõnnikuhoidla.
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Peatöövõtja on Paide MEK AS, lisaks alltöövõtjad Eesti eri
paigust. Töö ehitusel algas peale jaanipäeva. Täpne
valmimise kuupäev ei ole veel selge, kuid detsembri keskel
peaks lüpsilehmad saama uude lauta ja hakkama ka
lüpsiplatsil lüpsmas käima. Ehitise täielik valmimine
lükkub 2011 aastasse.

Tänavune sügis on olnud keeruline meie töötajatele ja ka
loomadele. Suurem osa noorkarjast elab ajutistes
varjualustes ja laudas on töötingimused raskemad.
Probleeme võib tekitada ka kolimine ja uuega harjumine.
Paasverest tuleb lüpsikari uude lauta ja edaspidi on
Paasveres ainult noorkari. Loodetavasti saame keerukate
tingimustega hakkama ja raskused saavad kompenseeritud
uue lauda mugavustega.

Ehituse maksumus koos söödahoidlate rekonstrueerimise ja Rein Pärs
asfalteerimisega on ligikaudu 23 miljonit krooni. PRIA –st Muuga PM OÜ
on kinnitus „Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse”
Juhatuse esimees
saamiseks (MAK meede 1.4.2) Ehituse finantseerimisel on
abiks ka Swedbank AS-ist saadud laen.

Kirjanikuga kohtumas

Jõulupidu

Kui ma 17. novembri pealelõunal
Venevere Seltsimajas toimub reedel
Laekvere raamatukokku tormasin, arvates, et
17. detsembril . Tantsuks mängib
olen hiljaks jäänud, siis eksisin. Kohtumine
ansambel Alaska ja tantsuvaheajad
polnud veel alanud. Kirjanik Hinge Kaljund
täidab õhtujuht Irene Pukk.
oli küll kohal, kui keda polnud, olid lugejad.
----------------------------------------------------Hinge Kaljund on kirjutanud raamatu
Jõuluhooaja avapidu
„Surres janusse põlvini vees“. See raamat on
Laglepesas
(Laekveres) 4. detsembril
ka Laekvere lugejate seas üsna populaarne
kell 21.
olnud, kuna näib juba väga kulunud välja.
Tantsuks
mängib
Meelis. Pilet 25.Laekverre tuli aga Hinge Kaljund rääkima
Lisanfo
numbril
5901 5923
oma teisest raamatust „Minu vend Tõnis“.
-------------------------------------See raamat kajastab Tõnis Lehtmetsa elu ja
loomingut. Raamatus on ka toredad jutud
Luusika küla elanikest.
Muuga kooli JÕULUPIDU
Mina sain oma küsimustele Hinge Kaljundilt vastused kätte. Edasi sõitis
toimub koos Muuga küla
aga ta kohtuma juba Venevere küla lugejatega. Selles väikeses raamatukogus
koolieelikutega 22. detsembril kell
ootas kirjanikuga vestlust hoopis rohkem lugejaid.
18:30 Muuga mõisas. Infot küsi numbril
Põnevat lugemist pikkadeks pimedateks õhtuteks soovib
329 4422
Tiiu Nitsar
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Kas Sinu suitsuandur on töökorras?
Ainult töökorras suitsuandur päästab tulekahjust
õigeaegselt märku andes Sinu elu!
Alates möödunud aasta 1. juulist peab igas kodus olema
vähemalt üks suitsuandur. Uuringud on näidanud, et
tänaseks on suitsuanduriga varustatud ligi 80 protsenti
leibkondadest. Samas on sagenenud juhtumid, kus väike
elupäästja ei rakendu vajalikul hetkel töösse- näiteks kui
2009. aastal leidsid uurijad mitte-töökorras suitsuanduri
viiel protsendil Eestis aset leidnud tuleõnnetustest, siis
tänavu on nende osakaal tõusnud juba 15 protsendile.

suitsuandur, mis võib reageerida toiduaurudele ja nii Sinu
igapäevast elu häirida. Kui Sul on avatud köök, siis
paigalda suitsuandur toapoolsesse ossa, kus toiduaurud
selleni ei jõua.
Kas Sinu kodus on piisav hulk suitsuandureid?

Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada elupaika üks
suitsuandur. Samas ei saa väike elupäästja õigel ajal
tulekahjust märku anda, kui põleng saab alguse mõnest
teisest ruumist ja uksed on suletud. Siis, kui suits on lõpuks
andurini jõudnud ja viimane tööle rakendub, ei pruugi
väljumistee enam suitsust prii olla. Seepärast mõtle
hoolikalt läbi, kas Sinu elamisse piisab vaid ühest andurist
või läheb mitut vaja. Kas Sinu pere kõik liikmed kuulevad
Millal kontrollisid viimati Sina oma suitsuanduri
suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on võimalik
töökorrasolekut?
ohualalt väljuda?
Kõigepealt paigalda suitsuandur magamistoa ees asuvasse
Tee kord nädalas ringkäik kõikidesse tubadesse, kuhu
ruumi, olgu selleks siis esik või elutuba. Just siin avastab
suitsuandur paigaldatud on ja vajuta anduri testnuppu! Kui
suitsuandur muudest ruumidest alguse saanud tulekahjud ja
suitsuandur hakkab valjult piiksuma, annab Sinu väike
hoiatab magajaid enne, kui suits nendeni jõuab. Lisaks
elupäästja õigeaegselt märku ka puhkenud tulekahjust. Kui
paigalda suitsuandur ka magamistubadesse. Vahel saavad
peale testnupu vajutamist andur vaikib, on patarei tühjaks
tulekahjud alguse ka magamistubadest ja nii on võimalik
saanud ja siis andur tulekahjust märku ei anna.
magajat varitsevast ohust õigeaegselt teavitada.
Suitsuandur hoiatab Sind patarei tühjenemisest ka üksikute
piiksatustega, nagu oleks kilk majas. Siis asenda tühi
Kolm lihtsat põhitõde
patarei samalaadse täis patareiga ja Sinu väike elupäästja
Paigalda oma koju suitsuandur
on jälle töökorras. Patarei vahetamiseks võta suitsuandur
Kontrolli kord nädalas suitsuanduri töökorrasolekut ja
laest alla, eemalda korpus, võta vana patarei välja ja
vaheta vajadusel patarei
ühenda uus. Pane suitsuandur lakke tagasi ja vajuta uuesti
Puhasta suitsuandur paaril korral aastas tolmust
testnuppu- kui andur valjult piiksub, kaitseb suitsuandur
Sind ja Sinu peret.
Ära unusta andurit kontrollida ja selle patareid vahetada ka Kust Sa saad infot suitsuanduri kohta?
oma eakate lähedaste kodus.
Kõige täpsema info suitsuandurist saab pakendis olevalt
kasutusjuhendilt.
Kas Sinu suitsuandur annab vahel valehäireid?
Lisainfot suitsuanduri soetamise, paigaldamise ja
hooldamise kohta saab küsida pääste infotelefonilt 1524 ja
Tihtilugu põhjustab valehäire suitsuandurisse sattunud
veebilehelt www.suitsuandurid.ee
tolm. Tolmust põhjustatud valehäire vältimiseks puhasta
Ainult töökorras suitsuandur päästab Sinu ja Su
paar korda aastas suitsuanduri korpus tolmust puhtaks!
lähedaste elu!
Selleks ei pea neid isegi laest maha keerama. Puhasta
andur tolmust puhtaks tolmuimeja, tolmuharja või kergelt
Karmo Lillemets
niiske lapiga.
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
Sageli põhjustab valehäireid ka kööki paigaldatud

Isetegemise võlud ja
valud
Kuigi hooaeg Rahva Majas algas
juba oktoobri kuus, sai see ametliku
kinnituse 20. novembri peoga "Elu
kõverpeeglis".
Kes kohale tuli – loodan, et ei
kahetse. Aga mu sisetunne ei petnud
mind - ei härjad, ei ravitsejad, ei
"punaste laternate" tänav kohalike
inimesi kodunt välja ei too. "Minu
kodu on minu kindlus" - see on ilus
mõte, mida tuleb austada.
Isetegevuslastel olid aga õige

kibedamad päevad, sest nendel tuli
lühikese ajaga esinemisnumber ette
valmistada. Kõige kiirem oli vist
külateatril. Kolm proovi vaid,
kostüümid selga ja lavale. Aga eks see
olnudki nii mõeldud. Elu vaatamine
läbi huumori prisma ja kui isetegija
ning publik seda koos nautisid, oligi
eesmärk saavutatud.
Tahan tänada kõiki isetegevuslasi ja
ringijuhte, kes esinemisprogrammi ette
valmistasid. Oma maja diimi, kes peo
ettevalmistamisega pikalt tegelesid.
Tiinale ja Maritile oli see esimene
kogemus nii mahuka peo
ettevalmistamisel. Margus nägi palju

vaeva värviefektide saavutamiseks. Nii
lava, kui teiste ruumide kujundamise
eest lähevad tänusõnad Mary
Tammetile. Eriti suur tänu Avinurme
seltskonnale, kes suurepäraselt
tulemata jäänud esinejaid suutsid
asendada. Ja ka massöör
Mari
Keldrile, kes nii mõnegi soovija jalad
pehmeks ja siledaks masseeris.
Nüüd on siis Laekveres ka rodeohärja
võistlused maha peetud. Vingemaks
ratsutajaks tunnistati mitmes voorus
võitnud Mihkel Habakuk. Napilt jäi
temast maha Renno Raudmäe. Ka üks
julge naine oli, kes härga ei kartnud.
See oli Eha Lehtmets. Nüüd on üks
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elukogemus tal juures.
Südamest tulevad tänusõnad lähevad
peo sponsori tele: " Laglepesa"
söögikoht, K&G Saarelt OÜ, Avoni
esindaja Tiina Raudmäe, Tõnu Sibolti
kartuli kasvatustalu. "Õnnelikus
tunnis" sai teie poolt välja pandud
auhindadega mitu inimest õnnelikuks.
Anti välja ka vingeid auhindu.
Vingeim vanapaar oli Eha ja Andres
Nurm. Vingeim noorpaar oli Raido
Paju kaaslasega Avinurmest. Vingeim
esineja publiku hulgast Lembit Uibo
koos Tiia Paistiga. Vingeim
peokülaline aga Vaike Kivisep.
Kahjuks oli viimane juba peolt
lahkunud, siis otsustas zürii Vello
Tafenau isikus selle auhinna anda
rahvamaja juhatajale. Olen selle üle
uhke, sest niisuguse väljanägemisega
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pole mul õnnestunud veel ühelgi
üritusel tervet õhtut olla. Ja muidugi
vingeim ansambel – MaMa. Sest õige
hoo peole lükkasid sisse just Margus
Kastor ja Mati Klamp .Pidu õnnestus
üleval hoida tunnijagu üle südaöö.
Laekveres pole seda ammu juhtunud!
Ent öeldakse: öös on asju...nii sai nii
mõnigi vahva asi esmakordselt teoks
just sellel õhtul.
Loodetavasti läks peopublik siis
kenasti väljateenitud unele. Külateatri
isetegijad aga pikalt tukastada ei
saanud, sest juba hommikul kella
kümne paiku tuli hakata seadma end
Jõgevamaa reisile. Kell 13 ootasid
meid Sadala ja kell 17 Kasepää
teatrihuvilised.
Jõgevamaa publiku vastuvõtt oli
südamlik ja soe. Nemad ikka julgevad
naerda ja plaksutada ka seal kus vaja.

Vastupidiselt meie vaoshoitud rahvale.
Poleks Kalarestoranist suppi saanud ja
Rahva Majast kaasa võetud Tiina
valmistaud leivakesi ja muffinid olnud,
oleksid näitlejad küll vist näljast
nõrkenud. Ikkagi kaks tõsist tööpäeva
seljataga. Aga vaatamata sellele oli
tuju hea ja meel rõõmus ning nalja
jätkus nii lavale, lava taha kui ka
etenduste vaheaegadele. Siinkohal suur
tänu muhedale Adraku bussijuhile, kes
meiega juba teist tuuri kaasa teeb.
"Tantsud tähtedega "ajaks jõudsime
koju ka. Iseasi, kes seda nägi, kes
mitte. Niisugused ongi isetegijate
võlud ja valud. Ega neid muidu tunda
ei saa kui tuleb ise kaasa lüüa!
Õilme Lainesaar

Laekvere Rahva Maja detsembri kuu üritused
4. detsember kell 8
6. detsember kell 14

Noorte kodundusringi väljasõit Rakvere noorte turupäevale
Jõulukaunistuste valmistamine
Õpetab Rajja Hirvensalu Soomest
10. detsember kell 18
Noortetoa sõpruskohtumine naabernoortekeskustega.
Peo viib läbi Generinc Enutertainmet Traiding Company OÜ
(mustkunst, tantsutüdrukud, DJ)
12. detsember kell 12
Rahvaõpistu jõuluväljasõit Avinurme Puiduaita
Osavõtust teatada 8. detsembriks
14. detsember kell 15.30
Laekvere lasteaia ja Laekvere valla koduste laste ühine JÕULUPIDU.
17. detsember kell 12 – 15 JÕULULAAT
Müügil jõulukingid, käsitöö, maiustused
Muuga mõisas eakate jõulupidu.
19. detsembril kell 12
Etteasted, üllatuskülaline, muusika ja laul Tiia&Kala
Osavõtusoovist anda teada 12. detsembriks Rahva Majja
(numbril 329 5335 või Mairele numbril 5561 9656)
21. detsember kell 18
Laekvere kooli jõulupidu
29. detsember kell 19
Muuga mõisas aastavahetuse kontsert

4. detsembril kell 19 Muuga mõisas
„30 aastat rahvatantsu ehk suur mõisasimman“
Vaatamist, kuulamist, nuputamist, tantsu, torti ja kohvi.
Hea tuju garanteeritud! Lauad saalis.
Rahvatantsud
Külalisesinejad
Üllatuskülalised
Tantsuks kapell Simunast
Pilet 30 krooni, tulekust anna teada hiljemalt 1.
detsembriks.
Info tel: Maarika 329 4475 raamatukogu, Urve 5341 6860,
Ilma 58044463

Kõik on oodatud!

Tasa tunde lööb aegade kell,
alles jääb mälestus,
armas ja hell...
Helju Kukner
Rahkla külast
01.05.1925 – 25.10.2010
*
*
*
*
Loore Jürimaa Laekverest
15.01.1947 – 09.11.2010
*
*
*
*
Silva Kamar
Laekverest
18. 08.1927 – 18.11.2010

11. detsembril 2010 Muuga mõisas Muuga
Maanaisteselts Eha
VII JÕULULAAT.
Laat on avatud 10– 16. Tule müüma ja ostma!
Müüjatel soovitatav eelnevalt registreerida. Info Ilma
Lausvee telefonil 5804 4463 ja 329 4433.
Mälestame alati
sõbralikku

Loore Jürimaad
Vassivere tee 4
elanikud

Ostan
originaalvärviga vene
sõiduauto, mootoratta,
rolleri, uusi varuosasid
kuni 1980 väljalase.
Tel 5331 4010

Müüa Ziguli 2103 . 1983 aasta väljalase.
Heas sõidukorras, ülevaatus aasta lõpuni.
Hind kokkuleppel. Tel 5383 3691 või 5911
2828, Voblikov.
Müüa gaasipliit koos gaasiballooniga.
Tel 5392 8394, Aune-Liis.

01.10.1916
05.10.1926
11.10.1940
11.10.1950
11.10.1924
12.10.1940
15.10.1922
16.10.1928
22.10.1918
24.10.1927
25.10.1925
29.10.1935
30.10.1945
30.10.1921
31.10.1924

www.kullatibu.ee

Müüa mehaaniline
muruniiduk Bosch. Korras.
Tel 5596 7341

Müüa maavillast lõnga.
Tel 53441249, Merike.

Müüa bensiinisaag
JONSERED , mudel 455.
Korras, tehniline hooldus
tehtud.
Hind 1500 kr
Tel 5556 0315
Hea inimene!
Kellel on ära anda sümboolse
hinna eest kaevurõngas
läbimõõduga 1m, palun helista

Laekvere Rahva Majas 15. detsembril kell 10-12 uute riiete
müük Kiviõlist ja kasutatud riiete müük Koerust.

Õnnitleme õnnes-mures,
kui Sul jälle aasta juures.
Olgu lohutuseks seegi,
nooremaks ei saa meist keegi
Selma Jõgiste
Rosilda Viira
Ants Arro
Raju Rand
Ilse Kalaus
Kaarel Mätlik
Linda Sepajõe
Ester Reeberg
Aliide Leoma
Endel-Eduard Viira
Evi Tannberk
Elma Poolmaa
Krista Soodla
Adele Klaos
Karl Mändmets

Valmistamine, parandus, hooldus,
kuldamine, graveering.
Ivar Sipria, 55677790.
info@kullatibu.ee ja

Müüa 3 -toaline
keskküttega korter
Laekvere alevikus. Info
numbril 522 8809

Teil soovime õnne, tervist ja kannatust,
et sünniks pisipõnnist
plikatirts hästi vallatu!
Katrin Õuna ja Marek Pullati perre Laekvere alevikus
sündis 2. novembril 2010 tütar KAROLIINE

94
84
70
60
86
70
88
82
92
83
85
75
65
89
86

Kullassepatööd.

Moora
Laekvere
Rohu
Muuga
Venevere
Paasvere
Rajaküla
Venevere
Venevere
Laekvere
Laekvere
Laekvere
Venevere
Laekvere
Paasvere

11. detsembril 2010 Muuga mõisas Muuga
Maanaisteselts Eha VII JÕULULAAT.
Laat on avatud 10 – 16. Tule müüma ja ostma!
Müüjatel soovitatav eelnevalt registreerida. Info Ilma
Lausvee telefonil 5804 4463 ja 329 4433

Toimetaja vabandab oktoobrikuus sündinud eakate valla
elanike ees, kelle nimed jäid eksikombel eelmises
lehenumbris ilmumata
70
95
75
82
80
85
60
60
84
60
60
84
70
70

Eha Kase
Leida Reimann
Vaike Rosenthal
Eljada Aava
Helga Kivi
Elmagda Tannbaum
Jaan Kuusk
Aive Varik
Valli Talur
Lilia Toom
Ants Allmäe
Hermine Õunapuu
Eha Lilleoja
Mall Torro

01.11.1940
05.11.1915
08.11.1935
12.11.1928
14.11.1930
15.11.1925
20.11.1950
21.11.1950
21.11.1926
26.11.1950
28.11.1950
29.11.1926
30.11.1940
30.11.1940

Paasvere
Venevere
Laekvere
Laekvere
Rahkla
Paasvere
Laekvere
Salutaguse
Padu
Laekvere
Paasvere
Alekvere
Salutaguse
Laekvere

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.

