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TASUTA

Uueaasta ööl.
Päkapikukene uue aasta ööl
ajakella kallal agarasti tööl.
Vana- aasta lahkub ära ilma päält:
kohe kurvalt kuulda hingekella häält.
Asemele astub joonelt aasta uus:
ruttu rõõmuhelid kella vaikses suus.
Hüüab tulijale: tere tulemast,
aga ole parem äraminejast!
Jaan Bergmann
Päkapikud Muuga raamatukogus
Taas on aasta lõppemas, me heidame pilgu tehtule
ning ootame ärevusega uut aastat. Aasta tagasi
mõtlesime , et kuidas selle euroga küll hakkama
saada – tänaseks oleme ilmselt kõik harjunud. Nüüd
on kohe ees ootamas rahva ja eluruumide loendus –
oleme siis aasta esimestel kuudel agarad loenduse
küsimustele vastama kas interneti kaudu või kodus
rahvaloendajat oodates.
Minu jaoks tõi mööduv aasta kaasa taastutvumise
lehe koostamisega. Loodan, et viimased lehenumbrid
on olnud teie jaoks huvipakkuvad, samas jään ma
enesele kindlaks – raamatukogus laua taga istudes
lehte kokku panna ei ole õige. Seepärast loodan, et
uuel aastal on teid lehega rõõmustamas keegi, kelle

töö võimaldab paremini vallas ringi liikuda ning
erinevatel üritustel kohal olla.
Tänan kõiki, kes saatsid mulle materjale lehes
avaldamiseks. Samas tuletas lehe koostamine meelde,
et tegijal juhtub mõndagi. Siinkohal tahan eelmise
lehenumbri pärast südamest vabandada. Esmalt
perekond Klaosi ees, kes lehest leidsid õnnitluse
Adelele, kuid paraku jäid õnnesoov ja lehe ilmumine
mõned päevad hiljaks …
Vabandused ka Avo Sinimetsa ees – info Teie
juubelisünnipäevast lihtsalt ei jõudnud minuni.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja head uut aastat!
Maarika Lausvee

Tagasivaade aastale 2011

käesolevas lehes väga hea kokkuvõtte volikogu
esimees. Mina lihtsalt ühinen tema soovide ja
mõtetega. Oli raske, aga huvitav aasta.
Vaatamata „masule“ investeeriti Laekvere vallas
(territooriumil) üllatavalt palju. See annab lootust, et
elu siinmail jätkub ka tulevikus.
Hoiame ikka kokku. Üheskoos suudame me palju.
Peame jõulupidusid. Teeme kokkuvõtteid mööduvast
aastast ja plaane uueks 2012 aastaks.

Juba üle kuu aja on olnud sügav talv !? Alates
novembri keskpaigast? Kas see on ime või nüüd
hakkabki nii olema? Nii algas minu eelmise aasta
kokkuvõte.
Tänavu võiks kirjutada: Juba detsembri keskpaik ja
lund ei kuskil. Kas nüüd tulevadki mustad jõulud. Mis
talv see selline on? 12 kuud kehva suusailma jne.
Kõik aastad on kordumatud nii ilma kui töö poolest.
Ilmselt seetõttu ma olengi juba rohkem kui 20 aastat
seda vankrit proovinud (soovinud) vedada.
Ei ole korduvaid päevi, kuid, aastaid- on vaid hetk
nüüd ja praegu. Tänavuse, 2011 aasta tegemistest teeb

Rahulikku jõuluaega, kena aastavahetust ja ikka
paremat uut aastat soovides
Aarne Laas
Teie vallavanem
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15. ja 22. novembri
VALLAVALITSUSE ISTUNGITEL OTSUSTATI
Sotsiaalküsimused
 Määrati toimetulekutoetus novembri kuu eest 25-le isikule
kogusummas 2730,69 eurot.
 Määrati toetused ravimite ja abivahendite
kompenseerimiseks 1-le isikule ja muu ühekordne toetus 1-le
isikule.
Otsustati jätkata hooldajatoetuse maksmist 1-le isikule
Ehitus- ja planeerimisküsimused
 Väljastati kasutusload: Laekvere vallale Muuga külas
asuvatele reoveepuhastile, reoveepuhasti biotiikidele ning
kanalisatsioonitorustikule ja reoveepumplatele; OÜ-le
Jaotusvõrk Muuga Allee tee reoveepumpla elektrivarustusele;
Toivo Leonile kuuluvale kaevule Kaasiksaare külas.
Väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Ülase
maaüksusele, Rajaküla külas.
Hajaasustuse veeprogramm
Kiideti heaks puurkaevu rajamise ja veetõsteseadmete paigalduse
projekti aruanne koos täitmise eelarvega Teelahkme maaüksusel
Kaasiksaare külas.
Eelarve ja vallavaraga seotud küsimused
 Esitati volikogule I lugemiseks Laekvere valla 2012. aasta
eelarve määruse eelnõu.
Eraldati vallavalitsuse reservfondist 273,60 eurot valla teede
höövelduseks, 127,82 Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsile
riigilõivu kompenseerimiseks; 2040 ,00 eurot Laekvere aleviku
veemajandusprojekti täienduseks.
Maaküsimused
Esitati volikogule maa munitsipaalomandisse taotlemise otsuse
eelnõu.
Kokkuvõtvalt mööduva aasta volikogu
tegemistest ja vallas toimunust
Kiire ja pingeline aastaring hakkab taas
täis saama. Advendiaeg on kätte jõudnud,
mille saabumisest annavad märku
jõulukaunistused ja -tuled hoonetel, ehitud
jõulupuud ning laste hommikused rõõmuhõiked, mille kutsuvad esile sussidesokkide
seest
leitud
maiustusedkingitused. Kõik viitab sellele, et
oodatakse jõule. Lume puudusest tingituna
õiget tunnet veel ei ole, aga küll ta tuleb.
Nagu traditsiooniks on kujunenud,
heidetakse aasta lõpus pilk möödunule ja
tehakse kokku-võtteid. Nii püüan ka mina
olulisemat vallas toimunut meenutada ja
lehelugejaga seda jagada. Kui midagi
tähtsat jäi ikkagi mainimata, siis ärge
pange pahaks ega võtke isiklikult. Ma ei
pretendeerigi absoluutsele tõele.
Valla finantsseis on läbi aasta olnud
pingeline ja pinget lisas veelgi teede
talihoolduse ettenägematu ülekulu, mille
tekitas erakordselt lumerohke eelmine talv.
Takkajärgi tarkusena võib öelda, et
eelarves
planeeriti
tulusid
vägagi
realistlikult ja täpselt ning aasta lõpu
seisuga peaks tulumaksu osas ka väike

Hallatavate asutustega seotud küsimused
Esitati volikogule Laekvere Lasteaia „Rüblik“ põhimääruse
eelnõu I lugemiseks.

29. novembri
VOLIKOGU ISTUNGIL OTSUSTATI:
Maamaksumäära kehtestamine
Kehtestati Laekvere vallas maamaksumääraks 2,5% maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud haritav maa ja
looduslik rohumaa, mille maamaksumääraks kehtestati 2,0%
maa maksustamishinnast aastas.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse Kellavere külas
asuv Augu maaüksus suurusega 2215 m2 ja Rahkla külas asuv
Tormi maaüksus suurusega 887 m2.
2012. aasta eelarve I lugemine
Otsustati lugeda Laekvere valla 2012. aasta eelarve I lugemine
läbituks ning saata eelnõu uuesti läbivaatamiseks komisjonidesse
ning võtta II lugemisele 2012. aasta jaanuarikuu volikogu
istungil.
Laekvere Lasteaed „Rüblik“ põhimäärus
Otsustati lugeda Laekvere Lasteaia „Rüblik“ põhimääruse I
lugemine läbituks ning saata läbivaatamiseks hariduskomisjoni.
Võtta II lugemisele detsembrikuu volikogu istungil.
Informatsioon
Aarne Laas informeeris volikogu liikmeid:
 Rakvere Haigla olukorrast;
 Lääne-Viru Jäätmekeskuse poolt jäätmekäitlusega tegeleva
sihtasutuse loomisega seotud raskustest;
 VIROLi koosolekul arutatud teemadest;
Laekvere aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse
olukorrast..

ülelaekumine tekkima. Rahanappus sundis
tegema ka ebapopulaarseid otsuseid
vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate
koosseisus ning palgakorralduse alustes.
Järgmise
aasta
eelarve
tulude
suurendamise vajadusest tingituna võeti
novembrikuu volikogu istungil vastu
määrus, mis tõstab maamaksu määra uuel
aastal. Täiendavast maamaksu laekumisest
kasutatakse
2/3
Laekvere
lasteaia
mängurühma käivitamise kulude katteks ja
1/3 suviseks teede ja tänavate hoolduseks.
Loodetavasti maksumaksja aktsepteerib
sellist raha kasutamist, sest lapsed on meie
tulevik ja nende arenguks vajalike
tingimuste loomine on möödapääsmatu.
Samuti on hea kasutada korras teid ja
tänavaid, mis paari aasta vahele jäänud
hooldamiseta juba kiiresti auklikuks
muutuvad ning lagunema hakkavad.
Laekvere Lasteaia „Rüblik“ renoveerituks
saamine on kahtlemata üks olulisemaid
sündmusi lõppeval aastal. Kaua tehtud
kaunikene tahaks kokkuvõtlikult öelda.
Üldjoontes nii ongi, aga arvestades
finantsilisi eeldusi, oleks saanud tulemus
veelgi parem olla. Üldpilt on hea, aga kui
tahta peensustesse minna, võib palju
norida. Riigihanke korras ehitaja valimine

jäi meil just sellesse aga, kus palju
alapakkumisi tehti, et tööd saada ja kui
töödega alustati, hakkas turul olukord
järjest kallinemise suunal liikuma. Nii
käiski ühelt poolt ehitaja ja teiselt poolt
ehitusjärelvalve ning valla esindajate
vaheline pidev võitlus selle nimel, et
tulemus saaks ootuspärane. Vähese raha
eest head asja teha on paraku võimatu, kui
just ei ole tegemist heategevusega või
vastupidiselt pahatahtlikkusega, et jäetakse
üks osa arveid lihtsalt maksmata. Halle
juuksekarvu said ilmselt juurde mõlemad
osapooled ja hindeks võib panna
koolipoisi
korraliku
kolme.
Koos
lasteaiaga said uued värsked ruumid veel
apteek, käsitööklass ja päevakeskus.
Päevakeskuse näol sündis ettevõtlike
naisterahvaste initsiatiivist tulenevalt
täiesti uus ühiskondlikus korras töötav
organisatsioon. Pakkudes nüüd valla
rahvale seni kättesaamatuid teenuseid ja
uusi vabaaja sisustamise võimalusi. Igal
juhul on tegemist väärt ettevõtmisega ja
jätkugu neil pealehakkamist ja ideid.
Augustikuu istungil langetati otsus võtta
20 aastane kohustus summas 393 600
eurot Keskkonna Investeeringute Keskuse
ees. See raha suunatakse Laekvere aleviku
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vee- ja kanalisatsioonitorustike ning
puurkaevude rekonstrueerimiseks, mis
saab olema meie valla poolt teostatud
kõige ulatuslikum ja kallim investeering
senini. Selle projekti realiseerumiseks on
vahelduva eduga kümmekond aastat
ettevalmistavat tööd tehtud. Sügisel
alustati ehitustöödega ja loodetavasti aasta
pärast on segadus alevist likvideeritud.
Tööde tulemusena peab puhas vesi jõudma
mööda uut torustikku kaevust kadudeta
tarbijani
ja
reovesi
omakorda
biopuhastisse.
Samuti toimusid suvi läbi kaevetööd
Muuga
külas,
kus
uuendati
kanalisatsioonitrassid ja reoveepuhasti.
Muuga külas on sellel aastal veel mitmeid
külaelu edasiviivaid arenguid toimunud.
Jõuludeks on lõpule viidud spordihoone
fassaadi soojustamine, mille teostamiseks
õnnestus kaasata CO2 müügikvoodi
rahasid. Spordihoone fassaad on saanud
täiesti uue näo ja kindlasti vähenevad
edaspidi olulisel määral kütte ja elektri
arved. Nüüd võib öelda, et see hoone on
lõpuks valmis saanud. Valmis ei ole
saanud aga spordihoone ümbrus. Nimelt
on algatatud detailplaneering alale
pindalaga ligikaudu 2,3 ha, mille eesmärk
on peamiselt spordi- ja mänguväljakute,
jooksuraja ja heitesektori rajamine.
Projekti tulemusena paranevad oluliselt
sportimise ja vabaaja veetmise võimalused
nii noortele kui täiskasvanutele kogu
vallas. Kindlasti ei suuda me kõike seda
valmis ehitada korraga vaid töid hakatakse
teostama etappide kaupa, vastavalt
rahastamise võimalustele.
Muuga külas toimus ka erasektori poolt
elluviidud märkimisväärne sündmus valmis Muuga veisefarmi kompleks. Tegu
on
meie
valla
kõige
suurema
põllumajandustootja investeeringuga tootmise kaasajastamisesse, mis näitab
hoolivat suhtumist oma varasse ja eelkõige
inimestesse ning kannab sõnumit ettevõtte
pikematest plaanidest tootmise jätkamise
osas. Samuti ilmestavad uued hooned küla
väljanägemist ja on eeskujuks teistele
kinnisvara omanikele.
Ka valla keskuses on ettevõtluse
valdkonnas mitmeid positiivseid arenguid
sellel aastal aset leidnud. AS Palmako
Laekvere tootmiskompleks on uut
hingamist saanud. Juurde on võetud uusi
töökäsi,
mis
annab
kinnitust
tootmismahtude
kasvamisest.
Lisaks
sellele
käib
tubli
panustamine
tootmishoonete renoveerimisse ja kuulda
on uue tootmisliini soetamisest. Tahaks
väga loota, et see tootmiskompleks on
lõpuks õiged omanikud saanud ja pidev
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omanike vahetus on möödanik. Tööstus, ettevõtmisi, pidusid ja võistlussarju toimub
mis võiks anda tööd sajakonnale inimesele seal majas aasta läbi. Kes teeb, see jõuab,
nii kohapealt kui kaugemalt on piirkonnale kinnitab rahvatarkus.
väga vajalik.
Laekvere Jahimeeste Ühingul on selleks
Laekvere PM OÜ on aastaid stabiilselt korraks suured ehitustööd lõppenud.
toimetanud ja arendanud oma tootmist. Väiksemat nokitsemist, heakorrastamist ja
Pidevalt on uuendatud põlluharimise haljastamist jagub veel mitmeks aastaks.
seadmeid ja masinaid. Samuti on Heakorrastus- ja haljastustöid tehti sellel
renoveeritud ja ehitatud loomakasvatuse suvel tublisti ja nüüd näeb kompleks juba
hooneid.
Tänavu
valmis
uus üsna esinduslik välja. Ennem jahihooaega
laudakompleks
koos
täiendava sai sisseseade hiljuti valminud ulukite
sõnnikuhoidlaga
ja
renoveeriti esmase käitlemise hoone. Uudistajaid käib
söödahoidla. Tootmise arendamise kõrvalt palju, kiidusõnadega ei olda kitsid ja
on pööratud tähelepanu ka heakorrale. kadestajatest ei tule puudu. Aktiivset
Sügisel lammutati amortiseerunud laut, tegutsemist jagub nii hoonetesse kui hoovi
mis ei ole teadupärast odav lõbu. Ettevõtte peale.
kaks tublit tegijat vennad Tõnu ja Kaido
Krooben on mõlemad sellel aastal saanud Läbi MTÜ PAIK Leader programmi
maakondlikult tunnustatud silmapaistva meetmete on toetamist leidnud enamus
tegutsemise
eest
põllumajanduse valla
mittetulundussektori
invesarendamisel.
teeringutest
külaellu
ja
turismi
arendamisesse ning oskuste omandamisse.
Maavarade kaevandamine on hakanud Samuti on osaliselt väikeettevõtted saanud
meie valla ettevõtlusmaastikul järjest innovatsiooni ja oskusteomandamise ning
tugevamat
tooni
andma.
Viimase ettevõtluse
suurendamise
ja
pooleteise aasta jooksul on volikogus mitmekesistamise toetusi.
maavara
kaevandamisega
seonduvalt
võtud vastu ridamisi otsuseid. Alustades Selle aasta olulisem sündmus, millega
uuringu lubade andmisega seonduvaga meie vald välja poole silma paistis oli
kuni maa sihtotstarbe muutmiste ja minu
arvates
Võidupüha
ja
kaevandamise lubadega seonduvani välja. maakaitsepäeva tähistamine Laekveres.
Kellavere-Veskimäe liivamaardla alal Me saime korraldamisega ilusti hakkama,
tegutsevad kolm ettevõtet. Heino Veod OÜ päev läks igati korda ja nii suure ürituse
ja Maanteeameti Ida regioon Moora toimumine oli väikese valla jaoks midagi
Liivakarjääris ja FIE-le Tõnu Sibolt Pärna erilist ja olulist. Minupoolsed tänusõnad
Talu Kellavere-Veskimäe liivakarjääris. kõigile, kes oma panuse õnnestumiseks
Tänu Euroopa Liidu toetusrahadele on andsid.
ehitussektoris tegusad ajad ja sellest
tulenevalt on kasvanud ka nõudlus Maakonna ülese koostöö osas meil paraku
ehitusliiva ja -kruusa järele. Minu arvates olulisi töövõite ette näidata ei ole. Kaks
on vallal tervikuna sellest ainult võita, suurt projekti mille kallal vaeva nähtud on
vaatamata
mõningasele
silmailu Lääne-Viru Jäätmekeskus ja Rakvere
riivamisele Kellavere kõrgustikul ja Haigla. Olukord on muret tekitav, aga
mürataseme
suurenemisele
vahetus kindlasti mitte lootusetu. Tahaks loota, et
läheduses.
uuel aastal tehtavad otsused saavad olema
parimad. Vajadusel tuleb olla valmis ka
Valla mittetulundussektor on olnud muutma meie poolt varem tehtud otsuseid.
jätkuvalt toimekas. Muuga maanaiste Selline oli minu kokkuvõte euroaastast,
eestvedamisel on valmimas Paasvere mis globaalselt oli närviline ja heitlik,
Külamaja. Jõulupeo pidamine ei pruugi kodutanumal oluliselt rahulikum, kuid
veel uues hoones õnnestuda, aga lõplikku mitte pingevaba. Meie väikese valla jaoks
valmimist ei tarvitse enam pikalt oodata. oli kordaminekuid kindlasti rohkem kui
Sellega on tekkinud valda täiendavalt ebaõnnestumist. Tahaks loota, et nii oli ka
juurde koht, kus küla- rahvas saab koos Sinul hea lehelugeja. Ilmselt on enamusele
käia ja ühistegevust arendada.
uued rahatähed omaks saanud ja hindasid
ei peagi enam pidevalt 15,6466 läbi
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts on korrutama.
valmis saanud järjekordse renoveerimise
etapiga, mis avardab oluliselt seltsimaja Kaunist ja lumist jõulukuud, meeleolukat
kasutamise võimalusi ja loob uusi aastavahetust ning kordaminekuid uueks
tingimusi uuteks tegevusteks. Algust on aastaks kõigile!
tehtud Venevere puhkeala arendamise
töödega,
mille tulemusena
valmib Margo Klaasmägi
telkimisala ja võrkpalliväljak. Erinevaid Vallavolikogu esimees
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Head laekverelased,

„kolhoosipäeva“ nime all on ere näide koondumisest,
tahtest jagada ühiseid väärtuseid ja kunagisi muljeid,
tugevdada meenutuste ning ajaloolise mälu varal
ühtekuuluvustunnet ja minna üheskoos edasi. Tuleb
kiita Venevere Hariduse- ja Kultuuri Seltsi, mis oma
aktiivse tegevuse ja algatustega seob inimesi ning
võimaldab kohtuda erinevatel põlvkondadel, erineva
eluvaatega inimestel ja ühendada ajalugu selle
parimas mõttes tänapäevaga.
Ei ole kahtlust, et tänavu 485. aastaseks saanud
Muuga küla ning 225. aasta juubelit pidanud Muuga
kool täidavad samamoodi keskpunktiks olemise rolli,
koondades enda ümber inimesi ning luues võimalusi
suurteks tegudeks ja ettevõtmisteks.
Soovin teile kõigile edu ka edaspidiseks, jaksu kanda
keskpunktiks olemise rolli ning imelist ja rahulikku
jõuluaega!

Lõppema hakkaval aastal oli
just Laekvere see paik, kust
võidutuli
maakaitsepäeva
pidulikul tseremoonial üle
maakonna
laiali
viidi,
näitamaks valgust, süütamaks
jaanitulesid ning kinnitamaks
tähtsust, mida niisugune
sümboolne ettevõtmine endas
kätkeb. On ju iga paiga
unistus omada niivõrd suurt
mõju, et seda peetakse õigustatuks olema
keskpunktiks ning sealt tulenevad algatused võetakse
omaks. See on tunnustuseks vallale ning näitab
usaldusväärsust sealsetele inimestele.
Sama mõjuvõimas ja tähendusrikas on hoopis
teisesuunaline efekt - kui koondutakse ühte kindlasse Teie maavanem,
paika kokku. Venevere piirkonna külade kokkutulek Einar Vallbaum

Olgu vaikne jõulurahu
teie toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub
tervist, õnne, kõike head!
Laekvere raamatukogu

Tali taas on täna tulnud
tuuled jäänud tukkuma.
Kuusel kelmil härmas kulmud ;
lumme päev peab kukkuma!
Kauneid pühi ja head uut aastat !
ALDAR LAEKVERE KAUPLUS.

Jõulukuuse küünlasärast
südamel on hell ja soe,
jõulurõõm ja jõulurahu
vargsi hingepõhja poeb
Rahulikke jõule ja ilusat uut aastat soovib
Venevere raamatukogu.
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Käisid ammu mardid hallid
kadrid läksid oma teed
tulemas on pühad kallid
rõõmsad jõulupühad need.
Igas majas, igas peres
kõik on pühi ootamas.
Lapsed käisid metsaveeres
juba kuuske vaatamas
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Kauneid jõuluhetki sulle.
hubast sära küünlatulle!
Aasta uus sul õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!
Ilusat jõuluaega ja häid mõtteid
uueks aastaks kõigile
soovib osaühing
Laekvere PM

Kaunist jõuluaega soovib Laglepesa

Jaanivalgusest jõuludeks
jäänud on küünlajagu.
Siiski piisab sellestki,
et öösse jääks hele vagu.
Leegivärelust hellalt hoiame.
Pihkudes. Ei hinga peale.
Ei hülga valgus siis pesa ja
meid kõiki juhatab heale.
Kauneid jõulupühi ja
tegusat uut aastat soovib
Muuga Maanaisteselts Eha

Häid jõule ning rõõmsat ja tujuküllast uut aastat soovib Keskerakond.
Tulgu jõulud lõbusad,
Piparkoogid magusad.
Et kõik te soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.
Uus aasta õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!

Ilusaid jõulupühi kõigile
koostööpartneritele
ja lastevanematele!
Muuga Põhikooli pere
Jõuluaja jumalateenistused Simuna ja
Väike- Maarja kirikutes.
Simuna kirikus
24. dets. kell 18. 00 Püha Jõuluõhtu
jumalateenistus. Laulab Rakke Naiskoor.
25. dets. kell 14. 00 I Jõulupüha jumalateenistus.
26. dets. kell 14. 00 II Jõulupüha jumalateenistus.
31. dets. kell 18. 00 Vana-aasta õhtu
jumalateenistus. Lahkunute mälestamine.
Väike-Maarja kirikus
24. dets. kell 16. 00 Püha Jõuluõhtu
jumalateenistus.
Laulab koor Ago Tindi juhatamisel.
25. dets. kell 12. 00 I Jõulupüha jumalateenistus.
26. dets. kell 12. 00 II Jõulupüha jumalateenistus.
31. dets. kell 16. 00 Vana-aasta õhtu
jumalateenistus. Lahkunute mälestamine.
22. detsembril kell 9.30 Laekvere pargis (sobiva ilma
korral) Laekvere kooli JÕULUHOMMIK. Esinevad
huviringide õpilased, külla on oodata jõuluvana.

On jõulukuu küünaldes lootust ja soove,
on tilluke säde me silmade ees,
on tuledesära ja ootuserõõme,
on armastust, andestust südame sees.
Kaunist pühademeeleolu kõikidesse kodudesse
ning tulgu uus aasta meeldivate üllatuste- ja
rõõmuderohke!
Laekvere Põhikool

Buss viib jõululaupäeval 24.detsembril rahvast
tasuta Simuna surnuaeda järgmiselt:
Kaasiksaare
15.00
Venevere
15.03
Paasvere
15.10
Muuga
15.15
Rahkla
15.25
Laekvere
15.30
Moora
15.35
Padu
15.37
Sirevere
15.40
Tagasisõidu aeg ca 17.00
Bussijuht Koit Nõlvak tel. 5262034
12.jaan.kell 12.00
Laekvere
Rahva Majas
INKO tarvikute
MÜÜK.

Müüa 3-toaline keskküttega
korter Laekvere alevikus. Info
tel 53455054 (Rita)

Lk 6

08 (146) - Laekvere Valla Sõnumid

Jaanuarikuu üritused Laekvere
Rahva Majas.

Te silmis sädelegu päiksekiir.
Te hinges helisegu lauluviis.
Te ümber olgu rõõmus päev
Nii juubeli- kui argipäev.
SÜNNIPÄEVAD
60
AARNE VAHER
ENN ORUJÕE
65
AVO SINIMETS
JUTA HANNINEN
ANNE NÕLVAK
75
MERIKE VAIKRE
80
MALLE VÄLJAOTS
83
HERTA PEENSALU
84
AMANDA POOLMA
89
HILDEMAND- ALIDE EIGI
93
ARMILDA KAUTLENBACH

09.12.1951
21.12.1951

PAASVEREST
ROHUST

27.10.1946
24.12.1946
29.12.1946

RAHKLAST
LAEKVEREST
PAASVEREST

03.12.1936

KELLAVEREST

08.12.1931

VENEVEREST

23.12.1928

PADUST

18.12.1927

RAHKLAST

06.12.1922

PAASVEREST

04.12.1918

MUUGAST

* 5. jaanuaril kell 14.00.Koolivaheaja
sisustamine
"Loovuse arendamine kaasaegse tehnika
kaudu"
VII mängukonsooli tundmaõppimine ja
võistlusmängud.
* 8.jaanuaril kell 12.00.
Rahvaõpistu
Kolmekuningapäev jutuvestjaga.
* 22.jaanuaril kell 12.00
Rahvaõpistu
Kohtumine tuntud telenäoga.
Küttepuud Simunast! Mõõdud 30, 40 ja
50 cm. Okas-, sega- ja lehtpuu,
märg või kuiv.
Hinnad alates 29 €/rm 5157741

Ära anda küttematerjaliks sobiv
puit, puithoone- Laekvere vald Vassivere
küla Tööstuse kinnistu.
Lisainfo tel 56 488 390.
TUUL PUUDELADVUS TASA KIIGUB,
ME VAIKSELT LEINAS LANGETAME PEA….

Laekveres müüa 3- toaline keskküttega korter.
Info 55638122, Virve

HELGA-OTILIE MAASIK
ADELE KLAOS
HEINO KIREMIJA
ELSA ROOSIOKS
VALLOT HARJO

24.05.1924 – 15.11.2011
30.10.1921 – 18.11.2011
12.02.1950 – 22.11.2011
06.05.1929 – 05.12.2011
03.03.1919 – 08.12.2011

Paasverest
Laekverest
Salutaguselt
Laekverest
Vassiverest

Laekvere raamatukogu on 23.detsembril avatud 9 - 13, 24. ja 31.detsembril on suletud.

Algamas on rahvaloendus.
31. detsembril algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus, mis lubab selgust luua paljudes
tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta. Alljärgnevalt rahvaloenduse kava:
 31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
 E-loendus toimub 31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012, seda saate teha interneti-teel.
 Küsitlusloendus toimub 16. veebruar – 31. märts 2012, sel ajal külastavad kodusid rahvaloendajad.
 Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama ei tule.
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.


Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lehe pani kokku Maarika Lausvee
Ootame kaastöid , kuulutusi, materjale meilile muugarmtk@laekvere.ee
Trükitud: Agur Trükikojas, Pikk tn 16, Rakvere, Tel: 3223 999, www.agurtrykk.ee, Tiraaz 750 tk, Tasuta

