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TASUTA

Jõulupeod on peetud juba ka koolides, lasteaias ja eakate
pidu Muuga mõisas. Nüüd on ees vaid kodused jõulud.
Kuidas seekordsed pühad veel viimaste kroonide
Jõulud ongi käes. Ja jällegi meeletu lumeuputus. Just
eest
peetud
saab, seda teab iga pere ise. Sest eesti raha
nagu möödunud talvest veel vähe oleks. Aga ilmataadi
hoiame
sel
aastavahetusel
käes veel viimast korda. Kahju,
tegemisi me muuta ei saa.
minul
isiklikult
on
küll
kahju.
Pole raha, pole riiki...
11. detsembril tähistas Muuga Tuulikus
Ja nii ta läheb!
Naiskodukaitse Viru ringkond koos Tapa kompanii
Euro tulekuks peame aga kõik valmis olema, tahame
kaiseliitlastega Kaitseliidu 92. sünnipäeva ja samas ka
või
mitte.
Reklaamiti küll kroonide vahetamist plastakende,
jõule. Samuti anti seal Naiskodukaitse esinaisele Urve
kulla
või
elamuste
vastu. Aga kas seda kõike vaja on? Võib
Rosenbergile üle uus esinaise ametitunnus – õlarätt.
-olla oleks pidanud võtma siiski aknad, sest tormi ja tuisku
näib viimastel aastatel ikka kõvasti tavalisest rohkem
olevat. Kuid eks ühe rahavahetuse oleme juba edukalt üle
elanud. Ega seegi hullem tule. 1992. aastal ei olnud vaid
sellist reklaami, mis praegu iga päev postkastidesse
topitakse. Miljonid Eesti kroonid lähevad selleks lihtsalt
tuulde...Aga see pole ka tegelikult meie, lihtsate inimeste
mure.
Soovin teile, armsad vallaelanikud, tugevat närvi, et
selles riigis hakkama saada. Sõprade olemasolu, kes sind
halval hetkel toetaksid. Ja toredat aastavahetust, kus
unustaksid kõik muremõtted, mis sind kummitavad.
Kaunist talve ja jääge terveks!

TOIMETAJA VEERG

Tiiu Nitsar
Jaanuaris ootasime võimalust, et
Merko Ehitusega lasteaia
rekonstrueerimiseks leping sõlmida.
Juba üle kuu aja on olnud sügav
Õnneks jõudsid nad õigel ajal järeldusele,
talv!? Alates novembri keskpaigast? Kas
et pakutud hinnaga ei ole võimalik
see on ime või nüüd hakkabki nii olema?
lasteaeda remontida ja leidsid võimaluse
Mina arvan, et ilm st kliima ongi pidevas pakkumisest loobuda. Tuli läbi viia uus
muutumises. Nüüd oleme jõudmas jälle
riigihange. Etteruttavalt võin öelda, et
aega, kus talv on talve moodi ja suvi on
kordamisele läksid erinevatel põhjustel
suve moodi. Vanemad inimesed võivad
mitmed mööbli hanked ja tehnikaseadmete
rõõmsalt ohata: „Täpselt selline ilm oli ka hange. Uue ehitushankega juhtus see,
siis, kui meie lapsed olime“.
mida kõige rohkem kartsime. Võitjaks
Aasta 2010 oli igatahes ilma
osutus Facio, kuigi uue nimega Elinord
poolest kordumatu. Oli ilus külm
Ehitus. Meie katsed, leida põhjust Facio
lumerohke talv ja lausa lõunamaine suvi
pakkumine kõrvale lükata, ei kandnud
sinna otsa. Lisaks kevad ja sügis oma
vilja. Sõlmisime lepingu ja tööd algasid
tavapärases ilus ja võlus. Samamoodi
juulis. Esialgne lõpptähtaeg on 15. märts
kordumatu oli ka valla elu.
2011. Täna võib öelda, et reaalne lõplik
Minu jaoks oli põhiliseks
valmimine jääb juuni algusesse.
märksõnaks Laekvere lasteaed ja sellega
Õnneks on Elinord Ehituse
seotud bürokraatia. Kes on mul kabinetis
kohapealsete juhtidega meil koostöö
käinud see teab, et mu laud on täis
sujunud. Kuigi tegemist on ilmse
kõikvõimalikke kaustu. Kaustad
alapakkumisega (minu hinnangul ca 1
sisaldavad lasteaia remondiga seotud
miljon krooni ulatuses) st pakutud hinnaga
pabereid ja dokumente. Kusjuures pidevalt ei ole võimalik korralikult rekonstrueerida,
selgub, et üks tähtis paber on ikka puudu
oleme seniste tööde käiguga väga rahul.
ja seda on vaja juurde toota. Euroraha on
On reaalne lootus, et sisetööd jõuavad
hea ja tore saada, aga bürokraatia on
lõpule veel sellel aastal. Igatahes uue aasta
võimatu. Pidevalt tuleb tõestada, et ma ei algusnädalatel loodame lasteaia rühmad
ole kaamel, vaid üks tavaline ametnik oma avada vastremonditud ruumides. Uude
heade ja vigadega.
suvesse jäävad põhiliselt välitööd:
Mõne sõnaga asjade käigust.
asfalteerimine, välisfassaadi viimistlemine

Tagasivaade aastale 2010

ja heakord.
Uude aastasse jäävad ka järgmised
suuremad tööd: Laekvere aleviku vee- ja
kanalisatsioonitrasside vahetus, Muuga
kanalisatsioonitrasside ja biopuhasti
rekonstrueerimine, Muuga spordihoone
soojustamine jne. Need kokku
moodustavad ca 30 miljonit krooni ehk 1,9
miljonit eurot. See tähendab, et järgmisel
aastal on tööd kolm korda rohkem kui
tänavu. Laekvere valda ei ole vist kunagi
nii palju investeeritud kui aastatel 20102011.
On suurte võimaluste aeg. On
heameel olla selliste sündmuste keerises.
Soovin teile kaunist jõululaupäeva
ning rõõmurikkaid lumiseid pühi. Nautige
aega oma pere, sõprade ning lähedaste
seltsis. Võimalusel jalutage - suusatage
talvises metsas. Võtke aega iseenda ning
oma mõtete jaoks. Andke sel
üllatusterohkel ajal voli unistustele, sest
unistused viivad meid edasi.
Kogugem jõudu, et olla algaval
aastal veel tegusamad, targemad ning
hoolivamad.
Rahulikku jõuluaega soovides
Aarne Laas
Teie vallavanem
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Tagasivaade aastale 2010
Vaatamata sellele, et astronoomilise
talve alguseni on paar nädalat veel
aega, näitab talv juba mõnda aega oma
tõelist palet. Tegelikult toimubki
reeglina ilmastiku järgi aastaaja
vahetumine varem kui astronoomilise
kriteeriumi järgi. Maailma
Meteoroloogia organisatsiooni poolt
avaldatud aastalõpu ilmakokkuvõtte
kohaselt kuulub lõppev aasta kümne
kõige soojema aasta hulka alates 19.
sajandi keskpaigast. Ekstreemsete
ilmanähtuste poolest polnud 2010.
aasta erandiks. Üleujutusi, põudasid,
tugevaid torme, külma- ja
kuumalaineid tuli ette paljudes
maakera paikades. Esialgsete
kokkuvõtete järgi on ka Eesti 2010.
aasta olnud soe. Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi andmeil on
enamik aastast olnud keskmisest
soojem, jahedamad vaid jaanuarveebruar, juuni ning oktoober. Kellele
meist ei meenu juuli ja augusti
kuumalained. Lõppev aasta jääb
kindlasti paljudele meelde just ilma
poolest. Kas positiivses või
negatiivses mõttes, see sõltub juba
maitsest.
Suurele osale meist jääb 2010. aasta
meelde keeruliste majanduslike olude
aastana isiklikus kontekstis.
Vaatamata sellele, et räägitakse
maailma majanduse toibumisest ei
mõjuta see enamust meist. Tööpuudus
on jätkuvalt suur, palga tõusu ei paista
kusagilt ja kaup poes üha kallineb. See
on argipäeva reaalsus ja julgen arvata,
et olulisi nihkeid paremuse poole pole
oodata ka tulevalt aastalt. Kindel
tundub olevat aga see, et enam
hullemaks olukord ei lähe. Saabunud
on stabiliseerumise periood, mille
käigus laotakse põhja uuele tõusule.
Mulle tundubki, et edaspidi peame
arvestama suurema heitlikkusega, mis
hakkab iseloomustama globaalset
majandust ja muudab meie elu samuti
ebastabiilsemaks. Meie kohalikke
olusid aitab eelkõige parandada endise
Boxeri, nüüdse Palmako
tootmiskompleksi kiirem
taaskäivitamine. Tahaks loota, et Eesti
kapitalile põhineva Lemeks gruppi
kuuluva ettevõtte käekäik saab oma
eelkäiatest stabiilsem ja kestvam
olema.
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Omavalitsuse poolelt vaadatuna
lisavad pinget rasketele
majanduslikele oludele veel
loodusjõud. Lume lükkamine nõuab
täiendavaid vahendeid ja neelab
viimasedki varud, aga taevaluuke
kinni panna ei ole meie võimuses ja
päris lund lükkamata ka ei saa jätta.
Teede ja tänavate seisukord on see,
mis esimesena hakkavad peegeldama
valla finantsseisu. Samuti nõudis
täiendavat kulu augustitorm.
Positiivse poole pealt valmistab rõõmu
Laekvere lasteaia rekonstrueerimisega
alustamine ja loodetavasti ka
lõpetamine tuleval aastal. Selle
sündmuse toimumist on pikalt oodatud
ja küll tahaks uskuda ootuspärase
tulemuse saamisesse. Enamus 10,5
miljonit krooni maksma minevast
investeeringust tehakse kohaliku
omavalitsuse investeeringutoetuste
kava vahenditest ja valla omaosalus
projektis on 2 miljonit krooni.
Muuga põhikooli küttesüsteemi
väljavahetamine ja pelletiküttele
üleviimine õnnestus valmis saada
sügisel ennem uut kütteperioodi, seda
raskete aegade kiuste. Vana süsteem
oli aastakümneid laitmatult töötanud,
aga ka heal asjal saab ükskord
kasutusaeg ümber. Selles 1,8 miljonit
krooni maksma läinud projektis oli
põhi osa 1,4 miljonit krooni kanda
Keskkonnainvesteeringute Keskusel.
Arvestataval hulgal on tehtud
ettevalmistavat tööd planeerimise ja
projekteerimise näol ning kuulutatud
välja hankeid, et kaasata Euroopa
Liidu (EL) vahendeid parandamaks
valla elanike heaolu. Olgu selleks siis
vee- ja kanalisatsioonitrassid,
reoveepuhastid, jäätmejaam, puhkeala
või spordiväljak. Loetud aastad on
jäänud veel EL 2007-2013
eelarveperioodi lõpuni ja mõistlik on
kasutada struktuuritoetusi meid
pitsitavate kitsaskohtade
likvideerimisel
Laekvere vallas on mitmeid aktiivselt
tegutsevaid mittetulundusühinguid
(MTÜ), kes on sellel aastal oma
tegevusega silma paistnud ja
tegutsemiseks paremaid tingimusi
loonud. Venevere Haridus- ja
Kultuuriselts teostab juba mitmendat
etappi Venevere Seltsimaja
renoveerimisel ja teise korruse
väljaehitamisel. Luues järjest
paremaid võimalusi kohalikele ja

ümbruskaudsetele inimestele
kooskäimiseks ja tegutsemiseks.
Laekvere Jahimeeste Ühing on valmis
saanud lasketiirukompleksis olme- ja
õppehoone renoveerimisega ning
ulukite esmase käitlemise hoonega
ehitamisega. Tõsi viimase sisseseade
osas on veel investeeringuid teha.
Tegemist on ka vabariigi mõistes ühe
kaasaegsema ja paremini väljaehitatud
kompleksiga, kus saab oma
relvakäsitlemise oskuseid lihvida,
õnnestunud jahi järgselt ulukit
vääristada ja seltskondlikult mõnusalt
aega veeta. Samas on võimalus
mõlema MTÜ ruume välja rentida
kõigil valla elanikel. Minu teada on
lasketiirukompleksis isegi pulm ära
peetud, rääkimata sünnipäevadest.
Heameel on tõdeda, et sellel aastal on
jätkavalt suudetud korraldada
traditsioonilisi üritusi, nagu Laekvere
– Simuna rahvajooks, Muuga mõisa
päev, Laekvere valla ettevõtjate
ümarlaud, rahvaõpistud jne. Lisaks
sellele on toimunud aktiivne
kultuuritegevus Rahva Maja
eestvedamisel. Pandivere Arendus-ja
Inkubatsioonikeskus (PAIK)
initsiatiivil toimus Virumaa paeaasta
ürituste sari, millest osa üritusi leidis
aset meie vallas. Samuti korraldas
PAIK Pandivere piirkonna
ettevõtlusnädala, mis päädis messiga
Tamsalus. Nädala raames toimus
puidu teemaline seminar Laekvere
Rahva Majas. Messil osalesid ka meie
valla ettevõtted ja MTÜd ning
külastajate hulgas oli palju
põhikoolide õpilasi.
Palju olulist jäi kindlasti nimetamata
ja ärgu keegi tundku ennast
puudutatuna tema jaoks tähtsa
tegevuse või sündmuse mainimata
jätmise pärast. Kõike ühte lühikesse
kokkuvõttesse lihtsalt ei õnnestu ära
mahutada ja selline oli seekordne
valim. Pigem teeb rõõmu, et me saame
hakkama ja vaatamata kõigele oleme
tegusad ja toimekad. Ärge laske ennast
heidutada peagi saabuvast
rahareformist. Euro tuleb nii kui nii ja
hiljem takkajärgi tarkadena saame
targutada, oli see hea või halb.
Soovin kõigile uueks aastaks tööd ja
leiba ning tervist. Häid saabuvaid pühi
ja meeleolukat aastavahetust!
Margo Klaasmägi
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HEA LUGEJA!

Lk 3

esmaspäeviti buss mitmeid kordi Laekvere ja Muuga
spordihoone vahel ja neljapäeviti on rahvamaja lubanud
kasutada oma saali. Soovime, et lasteaia remont laabuks
viperusteta ja valmiks lubatud ajaks sellisena, nagu lastele
vajalik. Oktoobri alguses sai Laekvere kooli 90 aastat
vanaks. Tundub, et suutsime korraldada ürituse, mis oli
küll tagasihoidlik, kuid meeldejääv. Täname kõiki osalejaid
ja ürituse kordaminekule kaasaaitajaid.
Esimese poolaasta kokkuvõte on veel tegemata, kuid suure
tõenäosusega lõpetavad II veerandi peaaegu pooled
õpilased hinnetega 4 ja 5. Hea meel on tõdeda, et
kuuldused suurenenud koolivägivallast meid eriti ei ole
puudutanud. Kuigi ka meil on õpilasi, kes naudivad teistele
haiget tegemist ja kiusamist. Samuti neid, kellel on
tunnistusel puudulikke hindeid. Külarahvale ja ka meile
teevad pahameelt noored, kes avalikes kohtades ei suvatse
lugu pidada elementaarsematestki õigusnormidest. Sellises
olukorras peab inimestel olema rohkem kodanikujulgust ja
mitte olema rahul, vaid astuma välja õiglustunde eest.
Kokkuvõttes saab öelda, et aasta nagu ikka oma heade ja
halbade külgedega. Soovin head saabuvat jõuluaega ja
meeleolukat aastavahetust! Loodan, et saabuv uus aasta
täidab hulgaliselt meie seni täitumata soove. Toob kuhjaga
meeldivaid sündmusi ning tekitab kõikides tunde, et see
mida tehakse, on äärmiselt vajalik ja valmistab rõõmu
kõigile ning kõigele meid ümbritsevale.

Aasta lõpp on see periood, mil saame vaadata tagasi olnule
ja mõtelda tulevikule. Nõnda ka koolis. Tagasi minnes
aastasse 2007, prognoosisime valla arengukava tegemise
tarvis õpilaste arve järgnevateks aastateks. Täna saame
tõdeda, et kohvipaksu pealt ennustamine ei vii kuhugi, vaid
tuleb leppida reaalsusega. Täna on Laekvere koolis 88
õpilast ja järgnevatel aastatel 70 piirimail. Õpilaste arvu
vähenemisega vähenevad rahalised vahendid ja ka töötajate
koormus. Siiski püüame õpetamisel maksimaalset
kvaliteeti säilitada. Meie eesmärk on suurendada
tähelepanu just nendele õpilastele, kes soovivad õppida ja
on huvitatud koostööst, olenemata sellest, kas rahaks on
kroon või euro.
Kui uskuda statistilisi andmeid, mida võib leida igast
eluvaldkonnast, on meie kooli õpitulemused tasemetööde
ja riigieksamite osas keskmised või isegi veidi paremad kui
vabariigi või maakonna keskmised. Kuid aastad ei ole
vennad. Palju oleneb siiski õpilaste tahtest, looduse poolt
antust ja motiveeritusest. Pigem tuleks siiski arvestada
õpilaste edasiõppimissoove ja elus hakkama saamist.
Kevadisest kuuest lõpetajatest viis õpib gümnaasiumites ja
üks kutsekoolis. Pole paha!
Kooliaasta algas suurte ümberkorralduste ja pidustustega.
Alates septembrist on meie majas ajutiselt ka lasteaed.
Oleme suutnud tagada mõlemapoolse igapäevaselt laabuva
Laekvere kooli nimel
töö. Et korraldada kooli kehalise kasvatuse tunnid, sõidab
Arne Labe

Venevere Seltsimaja aastal 2010
Aasta 2010 algas Venevere rahvale suure paugu ja tantsumölluga. Suurt lärmi tuleb ikka aastavahetusel teha, et
pahad vaimud hirmuga põgeneksid. Selleks saigi rakette taevasse lennutada. Kuni varaste hommikutundideni aitas
tantsulusti üleval hoida Tiina ja Urmas.
Märtsi kuus pidasime meeles naisi ja korraldasime naistepäeva peo. Tundus, et pidu läks korda. Kiitvaid
hinnanguid tuli ka väljaspoolt Venevere. Laekvere vallapäevade raames toimus Venevere Veepidu. Seda üritust
korraldasid koostöös Venevere raamatukogu, selts ja seltsimaja. Tegelikult on selle „troika“ koostööna toimunud kõik
Venevere üritused. Veepeole panid õla alla ka Laekvere vallavalitsus, Artiston OÜ, Neeme Altpere ja väga paljud
Venevere inimesed.
On toimunud ka väiksemaid üritusi. Näiteks vastlapäeva tähistamine meie omal Venevere mäel ja leivapäev.
Leivapäeva algataja ja korraldaja oli Sirje.
Pille juhtimisel käib koos näitering. Kevade poole mängisime Kivirähki „Kalevipoega“ Nüüd õpitakse uut
näidendit. Näiteringist on nii lahkujaid kui ka tagasitulijaid, kes vahepeal olid ära. Kahjuks ei saanud uus näidend
lavaküpseks. Kõigil on ka omad tööd ja toimetused.
Sügisest alustas Tanel tööd noorte malehuvilistega. Igal teisipäeval käivad koos käsitööhuvilised naised. Eeriku ja
Kristeli eestvedamisel toimub iga kuu teisel teisipäeval Venevere mälumängusari. Ja seda juba teist hooaega. Tundub, et
see ajude ragistamine pakub mänguritele pinget! Ilma nendeta ei toimuks seda üritust. Eerik on meil veel mitmete
sportlike ürituste korraldaja. Olgu selleks siis lauatennis, malemäng, piljard või kolmikturniir on selle eestvedajaks
Eerik.
Nüüd ka veel ehitustöödest. 15. oktoobril alustas OTO Ehitus teise korruse viimast kolmandat etappi. Hoone
katuse tagaküljele paigaldati katuseaknad ja alustati ruumide soojustamisega. Nüüd on küll ehitustegevus kuni uue
aastani katkenud. Ehitajatele tuli üks kiireloomuline töö vahele. Olemas on ka LEADER programmist heakskiit
koridoride ja viimaste ruumide remondiks.
Ehitustegevus on lisanud töökoormust majahoidja Viljale, kes peab võitlema tekkiva ehitustolmuga. Kuid ka tema
töötingimused paranevad tulevikus. Lisaks muudele ruumidele valmib ka majahoidjale ruum, kus koristustarbeid hoida.
Mida veel öelda? Ruumid on köetud ja valged. SELTSIMAJA ELAB!
Kõigile rõõmsaid Jõule!
Venevere Seltsimaja nimel
Kaarel Šestakov
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Muugast
Sügavad ja kõrged hanged, tuisud ja lumesadu - see on
tänavuse talve algus. Kool on esimese poolaasta jooksul
vaikselt ja tegusalt koolitarkust jaganud. Sügisel alanud
sumoringi lastel läheb kõige hoogsamalt. Juba on peetud
mitmeid võistlusi ja kogutud hulk auhindu. Veebruaris

Artiston OÜ tagasivaade
aastale 2010
On taas detsember ja aeg tagasi
vaadata möödunud aastale. Esmapilgul
võib tunduda, et suures "masus" ei saa
midagi head ollagi, kuid tuleb siiski
väita vastupidist. Julgen öelda, et
osaühingu Artiston jaoks on aasta 2010
olnud töine ja edukas. Oleme
tööandjaks 34 tublile inimesele.
Paar viimast aastat oleme üritanud niiöelda vee peal püsida võideldes
langevate puiduhindade ja
tootmismahtudega, püüdes säilitada
meeskonda ja tootmisvõimekust
minimaalses puidunõudluses ja
kvootidesse pitsitatud puitmaterjali

lähevad 3 meie 6. klassi last Itaaliasse omavanuste Euroopa
lastega võistlema. Hoiame neile pöialt, et neil kõik hästi
läheks.
Sügisest oleme uue katlamaja kasutajad, täname oma
hoolsat sooja andjat!
Muuga Kool soovib kõigile meeldivat jõuluaega ning ilusat
ja teguderohket uut aastat.

müügiga. Käesoleva aasta teise ja
kolmanda kvartali puiduhindade tõus
julgustas metsa ülestöötamisele ja raie
mahtude suurendamisele ning vahepeal
mõneti kaduma hakanud kindlustunne
taastus. Mahtude tõusuga soetasime
juurde ka uut raietehnikat. Plaanis on
masinapargi uuendamist jätkata.
Ootamatu augustitorm aga tegi kogu
maakonnas palju kahju. Tormimurru
töötlemisel tuli tegutseda kiiresti ja
operatiivselt ning kaasata tegevusse nii
koostööpartnereid kui lisatööjõudu.
Enamik laastatud metsi on praeguseks
suudetud üles töötada ja viia
puiduturule. Kuna kogused on aga
oodatust suuremad, siis niigi
ebastabiilsed puiduhinnad, mis
muutuvad igas kvartalis, võivad sellest

aastalõpul taas kõikuma lüüa.
Loodame, et siiski mitte.
Nüüdseks kindel euro tulemine on
kindlasti kergenduseks nii ärideleettevõtetele kui ka lihtinimestele. Uus
valuuta lihtsustab paljuski äritegevust
Euroopa mastaabis ja toob meile uusi
investoreid. Tulgu siis neid nagu lund,
mida meil sel aastavahetusel kõikjale
peaks jätkuma. Oleme ju ikka ja jälle
oma lähedastele soovinud lumerohkeid
jõule – nautigem siis seda, mis meil on
ja ärgem laske argimuredel rikkuda
pühademeeleolu. Kauneid jõule,
muretut aastavahetust ning edukat uut
aastat!
Toomas Keskülla
Artiston OÜ tegevjuht

TURUPÄEV
4. detsembril käis Laekvere Rahva Maja kodundusring
Rakveres turupäeval. Turul käik oli jube kaunistasime
piparkooke ja käisime neid kordamööda Viru turul
müümas. Läksime inimeste juurde ja küsisime: kas te
sooviksite piparkooke osta? Paljud vastasid ei ja et ma
vaatan hiljem.
Saime toreda kogemuse ja sooviksime ütelda aitäh
selle eest Maarikale.
Paula Tell
*
*
*
*
*
*
*
*
Meil oli Rakveres laadal käies väga tore. Oli tore saada
uusi kogemusi ja saada ka teada turundusest. Alguses
tegime üleval köögis piparkooke ning siis
kaunistasime. Pärast läksime alla neid müüma. Pidime
käima kahekesi ringi ja müüma oma toodangut. Meie
juhendajateks olid Tiina ja Maarika. Saime müüa
piparkooke ja ka keraamilisi ehteid. Inimesed olid
väga sõbralikud ja osteti ikka ka.
Väga tore oli see, et me saime teha ise ka multifilmi.
Meie juhendajaks oli Jaanus Lekk. Multikas tuli
põnev. Selle tegemiseks läks kaua aega aga valmis ta
sai - kuigi lühike. Pärast pikka ja rasket turutööd
sõitsime bussiga koju. Paistis, et väsinud ei olnud
keegi, sest bussis oldi veel väga reipad. Väga huvitav
oli saada teada turundusest ja õppida inimestele oma
toodet müüma. Väga lõbus ja töine päev oli meil.
Merilin Siling Siland

Merylin pakub piparkooke
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Lk 5

VALLAVALITSUSES

VOLIKOGUS

29.novembri istungil:

23. novembri istungil:

1. Novembrikuu eest määrati toimetulekutoetus 28le valla elanikule kogusummas 45 088 krooni.
2. Lõpetati Laekvere Vallavalitsuse ja ühe valla
elaniku vahel 25. veebruaril 2010 sõlmitud
koduteenuste osutamise leping.
3. Vallavalitsuse reservfondist tehti järgmised
eraldised: Muuga Maanaisteseltsile Eha 2607 krooni
Paasvere külamaja ehitusloa kulude
kompenseerimine; Eakate klubile „Meenutus“ 5000
krooni ujumise transpordi toetuseks ja jõulupeo
korralduskuludeks; Internetipunktile 2100 krooni,
mis kulutati kodulehe ja andmebaaside
ümbertõstmiseks uude serverisse; Muuga võimla ja
spordi kulude täienduseks 3000 krooni, mis
kulutatakse Muuga Põhikooli kolme õpilase
osalemiskulude katmiseks sumoturniiril Itaalias
Milano linnas.
4. Anti korraldus lugeda kõik üheksa hajaasustuse
veeprogrammist toetuse saamise taotlust
nõuetekohaseks ja kinnitati toetuse saajate nimekiri
koos eraldatava toetuse summaga, millele lisandub
1/3 taotleja omaosalust alljärgnevalt:
Ester Reeberg projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Valli Talur projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Lauri Maidla projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Naima Leon projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Tanel Maasild projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Harri Leon projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Rein Kalmet projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Heini Vahula projektist eraldatav toetus 34 645
krooni;
Toivo Leon projektist eraldatav toetus 7 605
krooni.
5. Laekvere Vallavolikogu poolt korraldatud
jäätmeveo konkursi korraldajale ei esitatud ühtegi
muudatus- ega parandusettepanekut. Otsustati võtta
esitatud informatsioon teadmiseks ja kinnitati
korraldatud jäätmeveo avaliku pakkumise
kutsedokumendid. 6. Otsustati korraldada
lihtsustatud menetlusega riigihange nimetusega
“Muuga küla kanalisatsioonitrasside ning
reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde
teostamine“.

7. Anti MTÜ-le Roheline Paik, volitus korraldatud
jäätmeveo konkursiga seonduvate haldusülesannete
täitmiseks, mis seisneb korraldatud jäätmeveo
konkursi väljakuulutamises, pakkumise kutse dokumentide kohta selgituste andmises, pakkujate kvalifitseerimises, pakkumiste vastavaks tunnistamises,
pakkumise edukaks tunnistamises ja korraldatud
jäätmeveo lepingu sõlmimimises ainuõiguse saajaga.
8. Otsustati algatada 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.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on spordija mänguväljakute rajamine ning krundile
sihtotstarbe, ehitusõiguse, liikluskorralduse,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning haljastuse ja
heakorrastuse määramine. Ja vastava maa-ala
üldplaneeringuga määratud maakasutuse muutmine
elamuehituse reservmaast sihtotstarbega
sotsiaalmaaks alaliigiga üldkasutatav maa.
9. Otsustati toetada 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.
10. Võeti vastu jäätmehoolduseeskiri, mis on
kohustuslik kõigile valla territooriumil asuvatele või
elavatele isikutele. Samuti on kohustuslik isikutele,
kellele kuulub valla territooriumil kinnisasi, millel
toimuvast tegevusest tekivad jäätmed.
11. Kehtestati Laekvere valla korraldatud
olmejäätmeveo piirkond, jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliik, vedamise sagedus ja -aeg, teenustasu
piirmäär ning jäätmeveo teenustasu suurus.
12. Informatsioonina rääkis MTÜ Laekvere
Jahimeeste Ühingu juhatuse esimees Tõnu Krooben
jahilasketiiru arendamiseks kirjutatud projekti
teostamisest ning erinevate etappide rahastamisest.
Arutati vallapoolset rahalise toetuse andmise
võimalust. Margo Klaasmägi andis ülevaate 5.
novembril 2010 Lasilas toimunud VIROLi
üldkoosolekust, kus otsustati:turismialases
koostööprojektis osalemine, eesmärgiga turismialase
koostöö arendamine Venemaaga; liikmemaksu
kinnitamine; haridusürituste finantseerimine;
õppenõustamiskeskuse kulude katmine;
maakondlike ühisürituste kulude katmine.
Aasta Tegu nominentideks esitati ettevõtetest ja
organisatsioonidest Laekvere jahilasketiir.
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Jää hüvasti, EESTI KROON!
Mida arvavad Laekvere valla elanikud Eesti kroonist
ja euro tulekust?
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nii kalliks. Vaata ometi poes hindasid. Mõne krooni jätan
mäletuseks ka endale.”
Silvi, 56 a: ”Kes neid sente rehkendama hakkab, seeb saab
algul raske olema. Sente võib-olla jätan mälestuseks ka.
Paberraha ilmselt mitte, sest seda niigi vähe. Viis krooni
ikka jätan võib-olla, mitte rohkem.”
Aive, 40 a: ”Eurot ei tule (naerab). Tahan Eesti krooni.
Aga...mäletuseks ka endale ei jäta, sest ei ole lihtsalt
midagi jätta. Jah, minul on kahju ja eurot ei tule...!”
Priit, 37 a:”Ei ole mul euro tulekuga mingeid erilisi
mõtteid. Las see euro tuleb, ei ole vastu. Peaasi, et tööd
oleks, siis on millega maksta. Vahet pole mis rahatähega.
Teadlikult ei jäta endale paberraha alles, kui just jääb
kausipõhja mõni sent.”
Ülle, 56 a: ”Liiga palju tehakse nüüd seda palagani selle
raha vahetusega. Meil on enne ju ka rahavahetusi olnud.
Krooni tulekuga polnud mingit reklaami ja ei juhtunud ka
midagi. Endal mul on kahju kroonist, oleks võinud ikka
oma raha olla. Valikuliselt jätan ka midagi mälestuseks.”
Rita, 49 a:”Tööd tuleb rohkem nüüd. Ma ei teagi, kuidas
hinnad jäävad poes. Kasutan eurokalkulaatorit – see näitab
uue hinna. Aga mälestuseks kavatsen küll kroone jätta.
Vaatan, kuidas rahakoti seis on.”
Maire, 64 a: ”Arvan, et ei toimu midagi väga hullu. Eesti
raha on küll ilus raha, aga kui ära kaob. Kõik elavad üle
selle. Arvan, et mingit suurt katastroofi sellest ei tule. Alles
jätan endale 25 kroonise. Mis kõige ennem nüüd ära
kaduma pidi”
Margus, 58 a: ”Euro on raha nagu raha ikka. Ausalt öeldes
on natuke kahju küll, et kroon ära kaob. Ausalt öelda, mis
seal teha on. Meie oleme vaid tarbija osas. Suurärimeestel
oli vaid võimalus kaasa rääkida. Kas euro on hea või halb,
seda näitab elu ja tulevik. Jätan igast rahakupüürist endale
ka midagi mälestuseks – kindlasti kohe jätan.
Lea, 50 a: ”Elu läheb kindlasti halvemaks. Mina tahaks, et
kroon jääks. Kõik läheb ju kallimaks. Eesti kroonidest jätan
endale mäletuseks kindlasti midagi.”
Regina, 19 a:”Väike hirm on küll jah selle rahavahetusega.
Raha kokkulugemine on harjumatu. Uue rahakoti
vahetusele olen ka mõelnud. Alles jätan sente ja paberraha
võib-olla ka natuke – vana rahakoti vahele (naerab).”

Andres, 62 a: ”Mul ei ole head usku sellesse eurosse. Kui
kuulata seda, mis toimub mujal Euroopas, siis see on kole
värk. Kõik on nii kriisis oma rahadega. Ja kahju Eesti
kroonist. Vaata, mis tal viga on...nii kena raha. Kindlasti
jätan mäletuseks kroone. Milliseid just...vaatan kuidas
seisud sel hetkel on. Nii vähe aega seda raha oligi - 18
aastat vaid. Just nagu eelmist Eesti rahagi. Kahju!”
Aada, 84 a: ”Minu elus on rahasid nii palju juba olnud. Ei
mina ehmata selle peale sugugi, et euro tuleb. Minu elu ajal
on olnud viis valitsust ja viis raha - eesti, vene, saksa, vene
ja jälle eesti raha. Mulle ei tekita see euro küll probleemi.
Kas kroone alles jätan, ei tea veel. Viimane pension
saamata, vaatan palju üle jääb.”
Enn, 71 a: ”Ärgu kroone ära hävitatagu, need tulevad 10. 15. aasta pärast tagasi. Vene rubla kestis 50 aastat. Kroone
peaks ikka alles hoidma. Eks ise ka ikka hoian alles. Aga
need kroonid tulevad tagasi, olge mureta!”
Eeva, 67 a: ”Selle euro tulekuga juba harjunud. See peabki
nii minema ju. Alles ei jäta midagi. Aga... viie sendise
jätan. Raha on ju kasutamiseks ja mina ei ole
kollektsionäär. Põhimõtteliselt natuke kahju on, et kroon
kaob. Kuid, et sellele nüüd kaasa elada nii väga. Kas ikka
peab?”
Kardo, 22 a: ”Mis seal ikka, harjunud juba selle mõttega.
Tegelikult võiks ikka alles olla kroon. Midagi jätan endale
mälestuseks, ka paberrahast.”
Sirje, 42 a: ”Algul kindlasti keeruline on aga eks harjub
ära. Ja kahju on ka, sest ikkagi harjunud krooniga. Alles
jätan midagi kindlasti – mälestuseks, ka paberraha.”
Arnold, 53 a: ”Mitte mingeid tundeid ega mõtteid pole.
Tean ju, kuidas see euro Soome tuli. Mäletuseks ei ole ka
mõtet jätta. Ka vene raha ma alles ei jätnud.”
Jaana, 42 a: ”Väga tore, et euro tuleb. Mulle meeldib see.
Ühe saja kroonise jätan mäletuseks, sest see on kõige
ilusam. Mis edasi saab, eks näha ole. Ja miks ette karta?
Olge innovaatiline!”
Erki, 39 a: ”Euro tulekusse suhtun normaalselt, kuigi aasta Tänaval tülitas inimesi
oleks veel võinud kroon meil olla. Siis oleks majandus
taastunud natukene. Elu läheb nüüd hullemaks st elu läheb Tiiu Nitsar

Puuetega inimeste
valmistatud käsitöötooted
e-poes

tooteid. Et toodete valikut
mitmekesistada, otsib meie e-poe
meeskond käsitööd armastavaid
puudega inimesi või nende
lähedasi, kes pakuksid oma tooteid
MTÜ THINK Eesti on
meie netipoe kaudu tulevastele
loonud puudega inimeste
ostjatele.
valmistatud käsitöötoodete e-poe. E
Pood on juba praegu eesti,
-poes, mis asub aadressil http://
vene, inglise ja soomekeelne, sest
www.shop.think.ee/ on hetkel
lähiajal tutvustame seda ka
müügil tikitud pildid, kindad, sokid, naaberriikides. Sageli käime
kampsunid, linikud, siidirätikud,
laatadel kauplemas, osaleme
ehted, kaardid ja mitmeid muid
detsembris Võru jõululaadal ning

kahel päeval ka Mia Jõulumaal
Kose vallas. Käsitöömeistrid tuleme teie juurde kaupade järele,
andke endast märku! Kaupa saab
pakkuda telefonitsi 5196 5729 Anneli Metson või e-kirja teel
shop@think.ee
Külliki Bode
Projektijuht
5347 8422
kylliki@think.ee
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Kaido Höövelson, alias
Baruto
Ta on Laekvere Põhikooli
kuulsaim vilistlane, kes tegeleb
Jaapanis sumoga. Tema tase Jaapanis
on Ozeki. See on sumos teine aste.
Kõige vägevam tase sumos on
Yokozuna ning
seda taset omab praegu ainult
mongoollane HAKUHO. Ozekid on
Jaapanis veel Barutovanused Kotooshu
ja Harumafuji ning 38-aastane Kaio,
kes võitis Barutot novembri turniiril
tehnikaga TOTTARI. Baruto on
saavutanud võidu Yokozuna Hakuho
üle ainult ühel korral 2010 a jaanuaris.
Siis oli Baruto veel Sekiwake.
Sekiwake on sumos kolmas tase ja
sealt edasi saamiseks Ozekile on vaja
võita kolme järjestikuse turniiriga
kokku 33 võitu. Yokozunaks on vaja
võita Ozekina kaks turniiri järjest.
Kaido käis meil 3. detsembril
külas ja samal päeval toimus ka
Laekvere poiste novembrikuu turniir.
Selle turniiri võitjaks õnnestus tulla
mul endal ja olen ka sumo mõistes
meie koolis üks Yokozunadest.
Teiseks tuli nüüdne Komusubi Rauno
Leetberg. Komusubi on sumos neljas
tase.
Kolmandale kohale tuli Sekiwake

Head laekverelased
Inimestel on omapärane komme
pidevalt ajaloo ja juurte juurde
tagasi pöörduda. Võimalik, et see
tuleneb nostalgiavajadusest,
identiteeditunnetusest või soovist
oma esivanemate elust ja
tegemistest rohkem teada saada, et
seeläbi ka iseendid paremini tunda.
Muuga Maanaiste Selts ja Venevere
Hariduse ning Kultuuri Selts
täidavad kindlasti seda funktsiooni,
sidudes erinevaid põlvkondi,
ajastute iseärasusi ja kohalikke
inimesi üksteise ja oma
kodupaigaga. Miks mitte ka
legendaarsele Muuga tuulikule elu
sisse puhuda?

Lk 7

Mihkel Mustasaar, kes tänu
kolmandale kohale sai Ozeki tiitli.
Esikolmikust jäi seekord välja
Yokozuna Margus Lepp. Karika andis
mulle üle Baruto isiklikult.
Baruto sai koolilt mitmeid
kingitusi, sealhulgas kooli logoga
vaasi, koolimoosi, -ja pildid.
Kodanikupäeva tähistamise käigus pidi
iga klass kujundama oma klassi raha.

5. klassi rahal oli joonistus Barutost,
mis päevakangelasele raamituna ka
kingiti.
Kogu kooli poistega hoiame
Barutole pöialt, et ta suudaks võita
veelkord Hakuhot ja saada
Yokozunaks.
Richard Sepajõe
Laekvere Põhikooli 6.klassist.

Kooli sumopoisid koos Barutoga
kõrgustiku kagupoolne kallak
areneks ja elavneks.

aastasse ning tulevikku edasi
minna. Soovin teile kõikidele
üksteise hoidmist, kodupaiga
Kellavere mägi kohustab omakorda hindamist ning rahulikku ja
hoidma lippu kõrgel ning kohalikud südamlikku jõuluaega.
elanikud ei jää sellele alla.
Kõrgustesse pürgimine ja
ambitsioonikus on laekverelastesse
justkui sisse kirjutatud, olgu
näideteks tublid lapsed ja
kooliõpilased, aktiivsed ja leidlikud
põllumehed ning sporti armastavad
ja -harrastavad inimesed. Eeskujuks
tasub tuua ettevõtlikku Laekvere
Jahimeeste Ühingut, kes on
Aruksele esindusliku kompleksi
valmis saanud. Endise ettevõtjana
hindan kõrgelt kohe-kohe tööd
alustava puiduettevõtte loomist ja
ettevõtjate aktiivsust piirkonna
arendamisel.
Teie maavanem,

Laekvere lasteaia renoveerimistööd
tõestavad järelkasvu väärtustamist
Laekverel on, mille üle heameelt ja
ning peredele sobilike tingimuste
uhkust tunda ja mille pinnalt uude Einar Vallbaum
loomist, et imelise Pandivere
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JÕULUTERVITUSED
Nõrkadele andku jõudu,
tarkadele mõttesõudu,
vaevlejaile pääsemislootust,
õnnetuile õnneootust,
Õilistagu jõuluvalgus
aasta lõppu, uue algust
Pühadetervitused Laekvere
vallamajast
*
*
*
*
*
Kauneid jõuluhetki sulle,
hubast sära küünlatulle!
Aasta uus sul õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!
Soovib Laekvere raamatukogu
*
*
*
*
*
Härmas, härmas talveöös
mööda lumiseid radu,
uitab üks mõte, üks lootus, üks
usk.....
Et uus aasta oleks parem,
oleks otsimiste rikkam ja
leidmiste rõõmsam.
Et jätkuks tervist ja õnne...
Laekvere Rahva Maja
*
*
*
*
*

Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmades!
Et rõõmus tuleks aasta uus
ja täituks iga unistus!
Kauneid pühi ja edukat uut aastat!
Laekvere postkontor
*

*

*

*

*

*

Jälle on saabumas aasta uus,
uued on päevad, nädalad, kuud.
Mida nad toovad, keegi ei tea
ja võibolla nii ongi hea!
Tervist ja vitamiine soovib Aune-Liis
Laekvere Apteegist
*
*
*
*
*
Hella jõulutunnetust ja sooja
küünlavalgust,
aastalõpu toredust ja kena uue aasta
algust!
Häid pühi kõikidele raamatusõpradele
soovib Muuga raamatukogu
*
*
*
*
*
Üks jõulumõte saatis ennast teele,
kui sadas laia pehmet valget lund,
ta soovis rõõmsaks teha kurvad meeled
ja anda lootust keset talveund.
Rõõmsaid jõule ja kaunist uut aastat!
Soovib A ja O Laekvere kauplus

4. jaanuar kell 12 Koolivaheaja
sisustamine. "Seiklus metsas"
7. jaanuar kell 14 Noortele ja
noortega "Tulesulptuuride
valmistamine ja põletamine
kruusaaugus. (Palun jõulukuused
tuua kruusaauku)
7. jaanuar kell 19 Laekvere Rahva
Majas külateater "Eedi" etendus
"Külarapsoodia" Mängivad: Eha ja
Andres Nurm, Vaike Aul, Rein
Talvis, Tiiu Nitsar, Maimu Villa,
Vaike Kivisep, Aarne Laas, Ülo
Liivak, Maie Ehlvest, Anne Ehlvest
ja Sten Randmaa. Pildiga kava 1 €
12. jaanuar kell 16 Ohutusalane
noortering. Väljasõit Avinurme
ujulasse. "Praktiline veeohutus"
16. jaanuar kell 12 Rahvaõpistu.
"Eestimaa kõige rikkam perekond"
Külas on ajaloolane Uuno Trumm.
21. jaanuar kell 16 noortele
EUROKARAOKE

*
*
*
*
*
Tervist, leiba, tööd ja raha,
23. jaanuar kell 12 FolklooriJälle on saabumas aasta uus,
et teid õnn ei jätaks maha...
pühapäev Tiia Paistiga
olgu ta seekord paremast puust, Vaikset jõuluaega ja rõõmsat aastavahetust
olgu ta teguderohke ja tore,
soovib Laekvere Tervisekeskus
26. jaanuar kell 16 Ohutusalane
rõõmude varju jäägu kõik mured!
noortering. "Ohtlikud ained"
*
*
*
*
*
*
Ilusat jõuluaega ja häid mõtteid
30. jaanuar kell 12 Rahvaõpistu.
uueks aastaks kõigile
Jõulukuul, jõulukuul
Reisi ja kontsertprogramm Marek
soovib Muuga PM osaühing
lumehelbeid pillub tuul,
Sadam& sõbrad. Oodatud on kõik
*
*
*
*
*
uhke rüü saab õu ja maja,
huvilised, kes mäletavad Marek
jõulurõõmu kõigil vaja.
Sadamat, kui ansambel N-EURO
Pühade sära te kodusse tulgu, õnn
Laulu lööme rõõmsal meelel,
solisti.
kogu aastaks te kaaslaseks olgu!
jõululood on kõigil keelel.
Soovin lasteaia personalile, lastele,
Kaunist jõuluaega soovib Muuga
Südamest tulevad tänusõnad ja
lastevanematele rõõmsaid jõule,
MNS Eha
kaunimad jõulusoovid MARGO
kodusoojust,
lusti ja reipust uueks aastaks!
KLAASMÄGI´le, kes on
*
*
*
*
*
Terje Arro
pakkunud igal aastal vallarahvale
Ärgu kustugu küünalde sära
Lasteaed „Rüblik“ direktor
rõõmu kauni jaanitule näol.
ei silmist, ei südamest.
Sellel aastal saavad aga valla
Ja soojus, mis küünaldest jäänud,
Uuel aastal uued vembud,
mudilased
ja koolilapsed Rahva
jäägu paljudeks aastateks.
uued tarkused ja tembud,
Majas jõuluvana oodata Margo
uued plaanid,
toodud päris jõulukuuse all.
Rahulikke jõule ja ilusat uut
uued mõtted,
aastat!
uued tööd ja ettevõtted.
Venevere raamatukogu

*

Laekvere Rahva Maja
jaanuari kuu üritused

Aldar Trading OÜ Laekvere pood

Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast
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Pangabussi sõiduplaan väljaspool regulaarset
sõidugraafikut jaanuar 2011

Bussiretk - kuidas elad
Laekvere?

Laekvere, Vallavalitsuse juures 11. jaanuar 2011 kell 12:00-14:00
Erigraafiku ajal saate bussis lisaks tavapärastele pangatoimingutele:
-telleri abil oma kontole kanda krooni sularaha
-automaadist välja võtta euro paberraha
- krooni paberraha kantakse telleri poolt kohe kontole
- kuna krooni müntide lugemine võtab kauem aega, siis toimub nende
kandmine kontole aegviivitusega (2 nädala jooksul)
Bussis saate jätkuvalt sooritada ka kõiki oma tavapäraseid
pangatoiminguid:
abi ja nõu euro küsimustes
nõu pangateenuste kohta
tellida ja kätte pangakaardi
teha makseid ja kasutada internetipanka
sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Foto: Karoliine Lagle

Tutvuge pangabussi regulaarse sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee,
vajadusel konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi
kontakttelefonil 6 310 310.

1 - 7 Laekvere esialgne nimetus
8 - 15 EW aegse Laekvere Tarvitajate
Ühisuse nimetus
16 – 33 arheoloogiamälestis Muuga
lähistel
34 – 48 Laekvere kooli algaastail õpetaja
ja kirjaniku kodanikunimi (en + n)
49 – 58 looduskaitseala Paasvere mail
59 – 69 raamatu „Hundina Virumaa
metsades“ autor (en +n)
70 – 81 1948.a . Laekveres tapetud
punamiilitsaleitnant (en+n)
82 – 91 Veneveres sündinud Eesti
kirjandusteadlane (1920 – 1992) (en + n)
92 – 103 Laekvere endisaegne
künnitšempion (en +n)
104 – 116 Laekvere majandi
lüpsieesrindlane (en +n)
117 – 120 joogianum
I Jeesuse apostel
12-14-14-8-6-11-19

II Jõuluaasta kirikueelsed algusnädalad
2-52-4-7-36-80
III Kirikuaasta rituaalide raamat
13-23-116-3-54-9-9-47-84-17-57
IV Kirikuteener
20-21-43-61-32-38-91-22-22-64
V Moora külas 1948.a moodustatud
esimese kolhoosi esimees
(en+n) 74-1-31-116-78-62-89-56
16-34-72-69
VI Laekvere põllumajanduse pikemaajalisi
juhte
24-74-42-10-116 62-29-65-44
VII Laekvere künnimeistrile antud auhind
25-55-27-40-4-46-79-97-109-88-112
VIII Viirukipann 111-18-87-98-66-72-7372-57
IX Laekvere endine riigimajandustöötaja
(en+n) 104-5-115-59-101-115-116 95-37107-39
X Kütusefirma 79-85-86-26-76-77
XI Populaarne veo-ja ratsaloom 105-10699-94-93

XII Lehtpuu 30-48-49-70-53-40
XIII Paradiisiaed 58-60-116-67-107
XIV Eesti helilooja (nimi)
75-81-41-100-82-83-90
XV USA osariik 50-10 114-19-33-51
XVI Palgaline kavaler
28-108-35-92-16-92
XVII Sidevahend
102-110-3-103-71-96
XVIII Jõulutoit
68-63-119-18-117-118-120-99-2-79
XIX Veoloomade juhtimisvahend 13-6845-63-116

LAHENDUS
57-7-7-1-116-98-4-118-91
63-63-99-8-9-4-71-113-67-8-18-41-111!
Võtmemõistatuse koostas Viktor Hanninen
Laekverest.
Lahenduse vastus palun öelge 27. detsembril telefonil
322 2381. Kes kõige varem teatab õige
vastuse, seda ootab väike auhind.

Et aastad üle ajasilla
ikka teile tervist pillaks,
et ka argipäeva hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis!
92
88
75
83
60
82
65

Armilda Kautlenbach
Hildemand-Alide Eigi
Eevi Mandel
Amanda Poolma
Õie-Veroni Kriisa
Herta Peensalu
Helle Ojandu

29. detsembril kell 19 Muuga mõisas
aastavahetuse kontsert
Esinevad Tanja Mihhailova ja Mihkel
Matisen.
Pääsmed 75.-/100.-/ müügil tund enne
kontserti koha peal.

4. detsember
6. detsember
14. detsember
18. detsember
22. detsember
23. detsember
29. detsember

Kui sa ei jaksa oma õue lumest
lahti lükata, tulen lumelabidaga
appi. Lumekoristus ka katuselt.
Helista 5346 9157

Pakun metsa väljaveo
teenust. Tel 528 4160, Priit

Laglepesast saate pühadetoitu koju
osta. Kulinaaria müük alates 20.
detsembrist kuni 23. detsembrini.
Lähim info Jaanalt telefonil 5263638
või Karoliinelt 5263884.

Teade! 22. detsembrist kuni 3.
jaanuarini on Muuga ja Laekvere
raama-tukogud suletud.
Juhatajad puhkusel.

Laglepesa saadab krooni ja vana aasta
ära koos Teiega. Oleme avatud 31.
detsembril alates kell 23:55
Ostan küttepuu
raieõiguse. Pakun metsa
väljavedu. Mob 5353 5354

Muugast
Paasverest
Muugast
Rahklast
Muugast
Padust
Paasverest

MTÜ Inkotuba kauba
müük 11. jaanuaril kell 11
Laekvere Rahva Majas.

Müün põrsaid alates 10. jaanuarist.
Tel 53413349, Marin
Teade lehetellijatele!Palun hoidke oma
postkastide ümbrused lumest vabad,muidu
võib juhtuda, et postimees ei jõuagi
värskete uudistega teieni!

Raimo Bachaus
Laekverest
13.12.1944 – 07.12.2010

