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TASUTA

TOIMETAJA
VEERG

Virgalt ajarahas käinud,
aasta lennul mööda läinud...

28. detsembril kell 20
Muuga mõisas
Aastavahetuse Pidu.
Kontsert Tiit Korsar (kitarr), Kelli Pärnaste (vokaal)
Üllatusi jätkub terveks õhtuks
Tantsumuusikat teeb Raen Väikene
Õhtut juhib Tiia Paist
Suupisted
Pääse 100 kr. Kohtade tellimine Muuga raamatukogus,
Laekvere Rahva Majas ja vallamajas

Peoleo baar
ootab oma vanu ja uusi
kliente vana aastat ära
saatma ja uut vastu võtma.
Oleme avatud
31. detsember 23:00
kuni 01. jaanuar 06:00

Statistikat 2007. aasta kohta
(seisuga 05. detsember 2007)
Laekvere vallas elab 1815
inimest, kellest 922 on naised ja
893 mehed. Tööelalisi mehi
vanuses 18 – 63 aastat on 603.
Tööealisi naisi vanuses 18 – 58
aastat on 458.
Tööeast vanemaid inimesi on
meeste hulgas 115 ja tööeast
vanemaid naisi on vallas 286

inimest.
Alaealisi st tööeast nooremaid
mehi elab Laekvere vallas 175.
Ja alla 18 aastasi naisterahvaid
on vallas 178. Ühesõnaga –
enam vähem võrdselt.
2007 aasta jooksul on mujale
elama asunud 68 inimest.
Laekvere valda on mujalt tulnud

elama 36 inimest.
Vallas on sündinud 2007. aasta
jooksul 24 last ja surnud 26 valla
elanikku.
Andmed Laekvere valla
elanikeregistrist edastas
Karin Tampere
sekretär

Peagi on möödas aasta
2007. Jälle on aeg mõelda
möödunule. Üks kevad, üks
suvi, üks sügis ja üks talv
on unustusse vajumas. Ja
aastanumber on oma
vanusel suurem. Kas kõik sai
tehtud nii nagu oli aasta
alguses plaanis?
Palju erinevaid mõtteid
mõlgub peas. Kui kõik pole
tänaseks nii nagu plaanitud
sai, siis leidub ju 10 head
põhjust enda õigustamiseks. Kui aga mingi suur
rõõm või õnnestumine aset
leidis, mis oli nagu
ettearvamatu, siis kindlasti
tuleb pähe arvamus et – just
mina olingi selle ära
teeninud. See kõik on ju nii
inimlik.
Oma ebaõnnestumistes ei
taha mitte kuidagi ise ju
süüdi olla, ikka tahaks selle
kellegi teise kraesse ajada. .
Sellised me oleme - lihtsad
inimlikud mõtted peas...
Kas saab veel aasta
viimastel päevadel kuidagi
heastada tehtud vigu? Oma
südames kindlasti. Palumegi
siis jõulude aeg kasvõi
mõtetes andestust neilt,
kellele sai haiget tehtud.
Suud ei saa ju sundida
andeks paluma, kui ta “lukus
on”.
Seepärast soovin ma Teile,
armsad vallaelanikud,
jõulurahu ja armastust
südametesse. Helgeid
unistusi ja rahu uude
aastasse! Sest kes ei unista,
sellel ei saa ka olla unistuste
täitumise rõõmu.
Olge tugevad ja terved!
Kena aastavahetust Teile
kõigile!
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
04. detsembri istungil:
1.Võeti vastu Laekvere valla
raamatupidamise sise-eeskiri
määrusena nr 8.
2.Määrati
ravimite
ja
abivahendite kompenseeriseks
toetused kahele valla elanikule.
3.Vaba metsamaa erastamisel
kinnitati Arvo Passile Muuga
külas erastatava 7,77 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Lilleoru.
4.Vaba põllu- ja metsamaa

erastamisel kinnitati Tiina
Siboltile Sirevere külas erastatava
4,64 ha suuruse katastriüksuse
nimeks Metsaveeru.
5.Nõustuti Rahka külas 6 425 m˛
suuruse Pargitaguse katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega kaasomandina võrdsetes osades hoonete omanikule
Rein Reinlole; Sirevere külas 15
198 m˛ suuruse Ussikuuse
katastriüksuse ostueesõigusega

erastamisega hoonete omanikule
Külli Viirale; Muuga külas 3 309
m˛ suuruse Alekvere tee 13
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega hoonete omanikule
Raul Vahterile.
6.Määrati korteriomandi
seadmiseks Laekvere alevikus
Vassivere tee 7 asuva 24korterilise elamu aluse ja selle
teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 4 536 m˛.

7.Anti ühele valla elanikule
üürile 2-toaline korter asukohaga
Sirevere maja 1 – 3, üldpinnaga
43,2 m˛.
8.Reserfondist eraldati 25 080
krooni MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskuse
asutamise
sissemaksu ja 2007. a liikmemaksu
tasumiseks.
9.Ühe valla elanikuga pikendati
sotsiaalpinna
kasutamise
lepingut viie aasta võrra.

VALLAVOLIKOGUS
27. novembri istungil:
1.Võeti vasti Laekvere valla arengukava aastateks 2008 – 2015
volikogu määrusena nr 35. Määrusega saab tutvuda valla kodulehel,
raamatukogudes ja valla kantseleis.
2.Nõustuti Laekvere valla osalemisega projektis “Laekvere lasteaia
rekonstrueerimine polüfunksionaalseks perekeskuseks”, mille raames
soovitakse rajada Laekvere alevikku praegusesse lasteaia hoonesse
avalikke teenuseid pakkuv perekeskus, kus asub lasteaed,
päevakeskus, avalik internetipunkt, arhiiv, kooli tütarlaste
tööõpetuse klass ning apteek.
Projekti käigus rekonstrueeritakse hoone ja muretsetakse uus
sisustus. Projekt viiakse läbi 01. september 2008. a kuni 31. august
2009.aastal. Projekti kogumaksumus on 18 080 630 krooni , millest
taotletav summa on 14 358 423 krooni. Valla rahaliste kohustuste

suurus on 3 721 207 krooni.
3.Toetati kinniasja omandamise loa andmist osaühingule Unire
Konsultatsioonid Vassivere ja Arukse külas asuva 30,26 ha suuruse
Kesküla kinnistu omandamiseks.
Informatsioonina kuulati Margo Klaasmägi poolt tutvustatud
VIRILi koosolekul käsitletud teemasid.
A. Skolimowski tutvustas oma firmat ja vallamaja ehitusprojekti
koostamist.
Jaana Lagle rääkis lasteaia lahtiolekuaegadega seotud
probleemidest.
Margo Klaasmägi tegi ettepaneku esitada Aastategu 2007
kandidaadiks Venevere veskitiigi taastamine, millega volikogu liikmed
ka nõustusid.

Tagasivaade aastale 2007
Järjekordne kiire ja töine aasta hakkab
lõpusirgele jõudma. Mida olulist
meenub meile lõppevast aastast?
Kindlasti sõltub see sellest, kelle pilgu
läbi möödunut hinnata. Püüan seda teha
vallavolikogu esindaja poolt vaadatuna.
Valla areng sõltub kõige rohkem
finantsvõimekusest ehk lihtsamalt
öeldes rahakoti suurusest. Mööduv
aasta on majanduslikus mõttes olnud
edukas. Taaskord on valla eelarve
jõudsalt kasvanud ja kogumaht
lähenenud 29 miljoni kroonini,
vaatamata meie tagasihoidlikemale
ootustele. Positiivse üllatusena laekus
üksikisiku tulumaksu eelarvesse
oodatust ligemale miljon krooni
rohkem, ehk siis kokku ca 8,5 miljonit
krooni. Lisaks sellele õnnestus saada
märkimisväärseid sihtotstarbelisi
eraldusi projektidele erinevatest
meetmetest. Suuremad ja märkimisväärsemad on Venevere veskitiigi
taastamine ja sildregulaatori
rekonstrueerimine, Moora prügila
sulgemine, Muuga mõisa katuse
remont ja tualettruumide kaasajastamine ning mänguväljakute rajamine
Laekvere Põhikooli staadionile.
Kahe esimese objekti realiseerimisega
on oluliselt parandatud ja
mitmekesistatud valla loodusmaastikku. Kellavere prügila oli
tõeliseks mädapaiseks meie vallas ja
Lk.2

vajas likvideerimist. Tänaseks on
olukord kardinaalselt muutunud,
endine prügila on muutunud suisa
looduskauniks kohaks ja loodetavasti
kohanevad ka valla elanikud sellest
tingitud muudatustega prügimajanduses.
Venevere veskitiigi taastamisega on
küla saanud täiesti uue ilme. Tehtud
on suur ja põhjalik töö, millega on
saavutatud väga hea tulemus ja mida
on võimalik jätkuvalt edasi arendada.
Kõige selle algatajaks ja elluviiaks oli
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts.
Kinnitamaks ettevõtmise mastaapsust
ja õnnestumist, otsustas vallavolikogu
esitada selle projekti Lääne-Viru
Ühisomavalitsuse ja Virumaa Teataja
poolt välja kuulutatud konkursi „Aasta
tegu 2007“ kandidaadiks.
Väiksemaid muudatusi aasta jooksul
on suure tõenäosusega hakanud silma
paljudele valla kodanikele. Nagu
teederemont, ootepaviljonide paigaldamine, enam hooldatud teeääred ja
haljasalad, katuste uuendamisi ja
fassaadi korrastamisi ning noortele
vabaaja veetmise võimaluste loomist.
Ka ettevõtjad ja eraomanikud on
hakanud järjest rohkem tähelepanu
pöörama tootmishoonete ja eramute
väljanägemisele ning ümbruse
heakorrale. Seega on vallas üldine pilt
palju paremaks muutunud, mis

omakorda on ilmne märk elatustaseme
tõusust ja teadlikkuse kasvust.
Prügila sulgemist sai juba eelpool
mainitud, aga prügimajanduses on
tehtud olulist ettevalmistavat tööd nii
tulevaks aastaks, kui ka järgnevateks
aastateks. Nendeks on valla
jäätmehoolduseeskirja vastuvõtmine,
MTÜ-de “Roheline paik” ja LääneViru Jäätmekeskus asutamisel
osalemine, valla korraldatud
olmejäätmeveo piirkondade, vedamise
sageduse ja -aja ning jäätmeveo
teenustasu piirmäärade kehtestamine
ning korraldatud olmejäätmeveo
konkursi väljakuulutamine. Nüüd jääb
loota, et uuel aastal konkurss õnnestub
ja jäätmevedu tööle rakendub. Kahjuks
jäi sellel aastal realiseerumata
jäätmejaama rajamise projekt Lakvere
alevikku, mille vastu seisid
muinsuskaitsjad. Uue asupaiga
leidmise ja projekti realiseerimisega
tuleb uuel aastal edasi tegeleda.
Valla arendamise seisukohast
lähtuvalt sai 2007. aastal vastuvõetud
kaks strateegiliselt tähtsat dokumenti.
Nendeks on ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava ning
valla arengukava aastateks 2008 - 2015.
Kahjuks ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni väljaehitamine venib ja
hea lahendus kiireks ning täies mahus
realiseerimiseks puudub, kuna

Ühtekuuluvusfondi esitatud LääneViru veemajandusprojekti täies mahus
ei finantseerita ja väiksemad
kasusaajaid nagu Laekvere vald, ei
rahastata. Kava arendamiseks on meil
olemas ja nüüd tuleb leida
alternatiivseid lahendusi finantseerimiseks.
Valla uus arengukava sai minu arvates
hea, mis peaks täitma igati strateegilise
dokumendi funktsioone. Selles on
analüüsitud hetkeolukorda, valdkonniti
on sõnastatud visioonid, seatud arengu
eesmärgid ja koostatud detailne
tegevuskava. See on dokument mille
järgi planeeritakse ja viiakse ellu
kokkulepitud tegevusi järgnevatel
aastatel.
Kokkuvõtteks võib öelda, et aasta
2007 oli igati edukas ja ületas ootusi.
Jääb loota, et üldine majanduslangus
meid uuel aastal valusasti ei tabaks ja
juhul, kui tagasilööke peksi tulema,
suudaksime pehmelt maanduda.
Soovin Teile, hea vallarahvas,
lumiseid ja rahulikke jõulupühi, ilusat
vana-aasta lõppu ning uueks aastaks
korda-minekuid!

Laekvere Valla Sõnumid

Margo Klaasmägi
Volikogu esimees

Tagasivaade aastale 2007
Sellel aastal olen esimest korda
tunnetanud, et reformide ajale
iseloomulik „üks päev korraga
elamine“ hakkab möödanikku saama.
Asemele tulevad tööd ja tegemised
vastavalt strateegiatele ning
arengukavadele.
Järjest rohkem aega kulus sellel
aastal, ja kulub ilmselt ka järgnevatel,
tuleviku planeerimisele. Paljud
vastuvõetud otsused rakenduvad ellu
alles järgnevatel aastatel. Suuremad
ja tähtsamad plaanid võtsime kokku
dokumendis „Arengukava aastateks
2007 - 2015“, mille Laekvere
vallavolikogu kinnitas novembrikuu
istungil. See mahukas dokument
valmis paljude inimeste koostöö
tulemusena ja sai minu arvates päris
hea. Arengukavaga saab tutvuda valla
kodulehel internetis, raamatukogudes
ja vallavalitsuse kantseleis.
Kuigi valla elus ja töös on väga palju
erinevaid tahke omavad peamist
tähtsust tehtud investeeringud. Need
paistavad kõigile hästi silma. 2007
aasta investeering oli planeeritud
kokku 7 miljonit krooni, millest

riigieelarvest saime tänu erinevatele
projektidele sihtotstarbeliselt ca 5
miljonit krooni. Kui eelmisel aastal
me laenu ei võtnud, siis tänavu
laenasime investeeringuteks 1,5
miljonit. Siinjuures olgu öeldud, et
tänane Laekvere valla laenukoormus
jääb alla 5 miljoni krooni ja
laenuressussi on (lisaks on võimalik
laenata) veel ligi 8 miljonit.
Põhilised investeeringud oleme
jätkuvalt panustanud noortesse ja
haridusse. Oleme jätkanud Laekvere
Põhikooli hoone kapitaalremonti.
Sellel aastal arandasime ventilatsiooni. Tänaseks vastab suur
enamus klassidest kaasaja nõuetele.
Järgnevatel aastatel loodame korda
teha kooli söökla ja tööõpetuse
klassid.
Muuga põhikoolis (Muuga
mõisas)
alustasime
uuesti
restaureerimistöödega. Tänu nn.
Mõisakoolide programmile oli
võimalik täielikult rekonstrueerida
katuse kandekonstruktsioonid ja
panna uus katus. Valla eelarvest
restaureerisime veel osa aknaid ja uue

Aasta 2007 V
eneveres
Veneveres
Sellel aastal oleme nagu ikka hästi
palju vabatahtlikku tööd Venevere
heaks teinud, mitmeid projekte
kirjutanud ja ellu viinud, palju raha
sellega Veneverre toonud.
Kindlasti saavad suured asjad alguse
väikestest. Venevere elanike töötunde
küla heaks kahjuks kokku lugenud ei
ole, kuid oleme palju teinud - mitmed
koristuspäevad, poiste metsa
istutamised, kõlakoja ehitamine,
ürituste organiseerimine ja läbiviimine.
Selle aasta suurimad saavutused olid:
veskitiikide valmimine ja seltsimaja
saali remontimine. Nende jaoks saime
suurem osa summast Euroopa Liidust,
ligi 2,2 miljonit. Lisaks aitas Vello
Tafenau suunata Veneverre raha,
millega saime tehtud sauna ja korda
köögi.
Koos oleme käinud loodusmatkadel
Kihnus, Soomaal ja Porkunis. Tore on
see, et meie rahvarohketel reisidel on
koos nii noored kooliõpilased kui ka
eakamad inimesed. Meie tublid poisid
tulid teist aastat järjest Lääne-Virumaa
külade vahelise võrkpalli-turniiri
võitjateks. Ka mälumängurid tulid
jällegi Eesti Maakilva võis-tlustel, kus
osavõtjaid üle Eesti 70 võistkonda,
parimaks küla esinduseks.
Korraldanud oleme pidusid,
kontserte, spordivõistlusi ja kursuseid. Praegu käivad seltskonnatantsu
kursused ja meie 15 paari juhendajaLaekvere Valla Sõnumid

ilme said kõik tualetid. Tänu
kaasaegse soojustuse paigaldamisele
lakka, muutus mõis märksa
soojemaks ja ka elektriarved peaksid
olema tunduvalt väiksemad.
Sellel aastal oleme tänu toetusele
riigieelarvest suutnud pöörata
suuremat tähelepanu valla teedele.
Investeering kokku 1,7 miljonit
krooni. Probleemiks on, et teed
lagunevad palju kiiremini kui me neid
suudame remontida. Järgmiseks
aastaks plaanime teeremondile
minevate summade suurendamist.
2007 aasta üheks saavutuseks tuleb
pidada ka prügila rekultiveerimist
koostöös KIK-ga. Loodan, et
inimestel oli nutikust viia
suurpuhastused majapidamistes läbi
enne prügila lõplikku sulgemist.
Samuti usun, et me oleme piisavalt
targad ja ei vea edaspidi prügi metsa
alla.
Heakord vallas on tervikuna iga
aastaga järjest paremaks läinud.
Tänavu astusime suure sammu edasi
tänu Moora prügila sulgemisele,
Venevere veskitiikide taastamisele,

Laekvere pargi rajamisele, heakorratöödele Muuga külas, Rahkla
bussijaama paigaldamisele ja
ümbruse heakorrastamisele. Siinjuures minu tänud kõigile, kes on valla
heakorra oma südameasjaks võtnud.
Jätkame järgmisel aastal samas
vaimus.
See oleks siis lühidalt väike
ülevaade viimase aasta tegemistest
Laekvere vallas. Nagu te ülevalpool
kirjutatust aru saite, läks elu
Laekvere vallas ka sellel aastal ikka
paremaks. Loodan, et ka järgnevad
aastad toovad meile uusi edusamme.
Selle nimel me ju kõikiga päev koos
töötame.
Soovin kogu valla rahvale ilusaid
rahulikke jõule. Loodan, et Teid
kõiki külastab tüseda kingikotiga
jõuluvana, et uus aasta tuleb
ilutulestiku säraga ja on jälle
natukese parem kui eelmine.
Olge mõnusad!
Aarne Laas
Teie vallavanem

Aasta 2007 Muuga osaühingus

teks on Tartu tantsuklubi Stiil
treenerid. Meie oma inimesed
juhendavad tasuta male-, näite- ja
rahvatantsuringe.
Meeldivaks tavaks on saanud kõigi
eakate õnnitlemine seltsi poolt
lilledega nende sünnipäeval.
Seda kõike on pandud tähele
kaugemal ja meid on tunnustatud.
Maakonnast saime teise koha, kui
heakorrastatud küla - mina arvan, et
see tuli tegelikult vara, sest teha on
meil veel palju. Hea meel on selle üle,
et meie piirkonna elaniku Jüri Stroo
kodu sai autasustatud Eesti Vabariigi
presidendi poolt.
Kõige suurem tunnustus meile sellel
aastal oli see, et Venevere küla esitati
maakonnast vabariiklikule aasta küla
konkursile. Igast maakonnast valiti
üks ja oleme eravestlustest kuulnud,
et me olime sellele tiitlile väga lähedal.
Aga me ei kurvasta, sest oleme ju
ikkagi selle aasta Lääne-Virumaa küla
number 1.
Meil on, mida sellest aastast
meenutada, ning loodan, et ka
järgmised aastad oleksid sama
tegusad. Tänan kõiki, kes on andnud
oma panuse Venevere heaks!
Soovin ilusat jõuluaega kõigile
Laekvere valla elanikele!
Eerik Lumiste

Nii rahulikku aastat põllumehele polegi olnud. Loodus oli meie vastu
sõbralik. Teravilja saime rohkem, rohusööta kogusime rohkem. Ja hea, et
viljahinnad on megad.
Ehitanud me eriti midagi pole. Plaanid on, kuid need teostuvad järgnevatel
aastatel. See tähendab, et oleme jätkusuutelised.
Soovin vallaelanikele jõuludeks palju ilusaid kinke. Et täituksid kõik teie
soovid ja unistused. Edukat uut aastat!
Rein Pärs

Muuga Maanaisteselts aastal 2007
Jälle on üks aastaring lõppemas ja saabumas aasta kõige ilusamad pühad.
Ilmataat ei ole kahjuks veel puistanud lund meie ilusale Eestimaale. Loodame, et
ta avab taevaluugid veel enne jõulupühi.
2007. aasta on Muuga Maanaisteseltsile Eha möödunud tegusalt. Oleme oma
koosolekute ruumis korraldanud erinevaid üritusi, võtnud vastu külalisi nii
Eestist kui naaberriikidest. Meie seltsi liikmed said suvel käia reisimas
Järvamaal,Setumaal, Saaremaal ja Soomes.
Kohapeal on edukat tegutsemist jätkanud segakoor, segarahvatantsurühm ja
kapell. Alati on olnud nõus estraadipaladega esinema näiteringi juhendaja Viia.
Taidluskollektiivid on sel aastal esinenud nii Tallinnas Öölaulupeol, Lähtes,
Puhjas kui ka kodustel pidudel.
Käsitöö tegijad on endiselt agarad kuduma-heegeldama. Lääne-Viru Maanaiste
Liidu üleskutsel kudusime Aavere vanadekodule 21 paari sokke-susse. Virumaa
kindamustrite voldiku jaoks kudusid Hermine Õunapuu, Geeni Kitshard ja
Alvi Veskilt kindaid. Enne jõule õnnestus kolmel seltsi naisel käia meie
käsitöödega Soomes Oulu jõululaadal.
Tahame tänada Laekvere vallavalitsust ja volikogu, kes on meid rahaliselt
toetanud. Samuti täname Kohaliku Omaalgatusprogrammi, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
Ekspertgruppi ja Eesti Kultuuriseltside Ühendust.
Soovime kõikidele valla elanikele rahulikke jõule, head vana-aasta lõppu ja
tegusat uut algavat 2008. aastat! Ootame teid meie seltsiga koostööd tegema!
Ilma Lausvee
seltsi esinaine
Lk.3

Vir
u regi ehk Vir
umaa kingib
Viru
Virumaa
Eestile sünnipäevaks regilaulu
Üleskutse
Lääne-Viru Maavalitsus
29.11.2007
Virumaa teeb Eesti Vabariigile
90. sünnipäevaks väärilise ja
erilise kingituse, mis ei upu vees
ega põle tules ning jääb
sünnipäevalapse mällu kauemaks, kui kestame meie. Saagu
selleks kingituseks folkloorifestivali Viru säru sünnimaakonnas Lääne-Virumaal üks rahva
poolt regivärsi vormis loodud
laul – regilaul – meie aastatuhandete vanune kogemus,
mille koos loome ja koos *24.
veebruaril 2008. aastal kell 13
Rakvere spordihallis „Viru regi”
nimega sünnipäevapeol ette
kanname.
Olgu laulul vähemasti 90 autorit
ja mitusada ettekandjat.
Virumaal on isamaalisel ühistööl
kolm vägevat kogemust. Virulased on koos kokku kandnud
raha Eesti emakeelesamba
rajamiseks Kadrinasse. Virulased
on koos välja valinud viiskümmend Virumaa 20. sajandi
vägevat inimest, kirjutanud neist
raamatu „Viru vägevad”.
Virulased on koos kaanest
kaaneni ja avalikult ette lugenud
rahvuseepose „Kalevipoeg.”
Nüüd saame koos hakkama ka
erilise regilauluga.
Kes laulu loovad? Laul sünnib
eestimeelsete inimeste ühistööna, ühisloomena, kuhu oma
read võib kirjutada nii talumees
kui maavanem ükskõik, kust
maakonnast või linnast. Rääkimata tublidest noortest ja neid
õhutavatest õpetajatest, koorilauljatest, ärimeestest, omavalitsustegelastest, riigikogulastest.
Kellegi loomet ei põlata ära.
Millest laul luua? Ikka isamaa
ilust, võlust ja valust. Aga
ilmtingimata Eesti ajaloo
tähtsündmustest, nii iseseisvuse
tulekust, olekust ja minekust kui
taastulekust tänase päevani
välja. Kindlasti ka rahva tublidest
poegadest ja tütardest. Ja
lõpetuseks headest soovidest
isamaale sünnipäevaks, lootus-
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test veel paremale homsele.
Kuidas laul luua? Ikka ses
vanas armsas ja ürgses kaheksa
silbiga algriimilises regivärsis,
koos kaunite mõtte - ja
tähekordustega. Võib kirjutada
kolm rida või kolmkümmend,
kasutades oma pead, aga
vajadusel abiks võttes regilaulude värsivaramu.
Kuhu oma read saata?
*Hiljemalt 20. jaanuariks 2008
pärispostiga: „Viru regi”, Tallinna
15, Rakvere 44306. E- postiga:
viru.regi@mail.ee
<mailto:viru.regi@mail.ee>.
Lisada kirjutaja nimi, vanus,
aadress ja telefon, et saaksime
kõik autorid 24. veebruariks „Viru
regi” ühendkoori paluda ja kõigi
nimed laululehele kanda.
Mis edasi saab? „Viru regi”
patroon on folklorist Ingrid
Rüütel. Teie saadetud ridade ja
lõikude abiga panevad laulu
kokku „Viru Säru” kunstiline juht
Igor Tõnurist, regilaulikud Kadri
Mägi koos Kadrina Kadridega,
Viivi Voorand koos Lahemaa
Rahvamuusikutega ja Kai Tingas
koos Tink-Tingadiga. Nemad
kannavad laulu kõigi soovijate
abil 24. veebruaril ka avalikult ette.
Kai Tingas abistab kõigi laulu
kirjutamisega seotud küsimuste
korral, helistage 329 2636 või
56649945,
e-post
vihula.algkool@mail.ee
<mailto:vihula.algkool@mail.ee>.
/Lisainfot jagavad „Viru regi”
korraldajad: Lääne-Viru maavalitsuse poolt Marge Lepik://
3258030//, //marge.lepik@lvirumv.ee <mailto:marge.lepik@lvirumv.ee>// //ja idee autor Rein
Sikk, Eesti Päevalehe Virumaa
ajakirjanik: 3223487, 5012487,//
rein.sikk@epl.ee
<mailto:rein.sikk@epl.ee.
Palume lahkesti üleskutset oma
sõprade ja tuttavate seas
levitada.
Lugupidamisega
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru Maavalitsuse
avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499 629

Musta nuku” katsed ehk helkurtestid Laekvere kooli õpilastele.
Juba mitmeid aastaid on
erinevate kampaaniate käigus
selgitatud helkuri vajalikkusest.
Ometi pole see kõikide jalakäijate
teadvusse veel jõudnud, et
helkuri kandmine on kohustuslik.
Et lastele selgeks teha, miks
ikkagi helkurit on vaja ja mis on
ta tööpõhimõte, korraldasin
27.novembri õhtul Laekvere
kooliõpilastele „musta nuku”
katsed.
Buss korjas koolilapsed
Laekverest ja ümberkaudsetest
küladest peale ning me
suundusime Muuga-Rahkla
teele. Kuna lapsi oli palju, viisin
katsed läbi kahes osas.
Kõigepealt rääkisin, et miks just
pimedatel maanteedel hukkub nii
palju jalakäijaid ja mida teha, et
ennast nähtavaks muuta. Tuleb
kanda heledaid riided, riputada
enda külge helkur või helkuri
puudumisel kasutada taskulampi.
Talvel võib juhtuda aga nii, et
valges ei paista jalakäija üldse
välja, sest ka taust (ümbritsev) on
valge.
Kuigi jalakäija näeb tuledega
autot juba kaugelt, eraldab
autojuht ilma helkurita tumedas
riietuses jalakäijat alles 26 m
kaugusel, heledasse riietatud
inimest 38 m kaugusel. Esimesel
juhul ei saa otsasõitu vältida
kiirusel üle 40 km/h, teisel juhul
kiirusel üle 50 km/h.
Asulas lähituledega sõites
annab pimedas vilkuv helkur juba
150 m kauguselt autojuhile
märku, et ees kõnnib inimene.
Maanteel, kaugtulede valgusel,
märkab juht helkuriga varustatud
jalakäijat juba 300 m kauguselt.
Autojuhile jääb piisavalt aega, et
sõitu aeglustada ja jalakäijast
ohutult mööduda.
Jutu tõestamiseks hakkasimegi
üheskoos katseid läbi viima.
Kõigepealt katsetasime, kuidas
on siis pimedas näha tumedates
ja heledates riietes ning helkurit
kandvat isikut. Lapsed jälgisid
bussist, kuidas tumedates riietes
inimene läheneb bussile ja millal
ta alles märgatavaks muutub. Siis

lugesime sammudega teepikkuse
bussist kuni katsealuseni. Sama
katset kordasime ka heledates
riietes ja helkurit kandva
inimesega.
Teine katse oli, et need samad
inimesed eemaldusid bussist.
Lapsed andsid märku, millal bussi
valgusvihus inimene muutus
märkamatuks. Siis kõndisime
nende inimesteni ja vaatasime kui
valge on nende juures. Klassi
parim lugeja luges paberilt paar
rida. Sellega saadi väga hästi
hakkama. Just nii tundub ka
jalakäijale, et tema ümber on kõik
valge ja ta on hästi näha, aga
tegelikult see nii ei ole. Kolmanda
katse ajal seisis lähituledega
politseiauto eemal. Sõitsime
bussiga auto suunas, tee ääres
auto kõrval olid tumedates,
heledates ja helkuriga isik ning
ohu-kolmnurk. Lapsed nägid, kes
või mis siis kõige paremini silma
hakkas.
Viimane katse oligi „musta
nukuga” ehk musta koonusega,
mis asetati politseiauto kõrvale,
peaaegu keset teed. Buss lähenes
vastassuunavööndist ja sõitis
nukule otsa. Lapsed nägid,
kuidas vastutuleva auto tuled
pimestavad ning tegelikult
helkurita jalakäija jääb kahe
sõiduki valgusvihus märkamatuks.
Arvan, et need katsed läksid
igatepidi korda. Tihti ei saa
lapsed pelgalt jutust aru ja
katsete abil sai tõestada, et
helkur võib päästa elu. Peale
teooriat ja katseid andsin kõigile
helkurid ning buss viis lapsed
koju.
Üritus sai läbiviidud Maanteeameti ja Laekvere valla toetusel.
.Kandke alati helkurit kaasas ja
olge nähtavad!

Laekvere Valla Sõnumid

Airika-Helle Kriisa
Väike-Maarja
konstaablijaoskonna
konstaabel

ELUPÄÄSTJA VAJAB HOOLDUST
Tuleõnnetustes hukkub Eestis
aastas keskmiselt 130 inimest.
Eelmisel
aastal
hukkus
tulekahjudes 164 inimest ning
tänavu on tuli võtnud elu 123
inimeselt.
Enim on hukkunud inimesi
tulekahjudel, mis leidsid aset
öösel. Statistika järgi on 90%
tulekahju ohvritest hukkunud
juba enne päästjate saabumist,
sest tulekahju on avastatud liiga
hilja. Ka eelmisel aastal Virumaal
tulekahjudes hukkunud 44
(Lääne-Virumaal 20) ja tänavu elu
jätnud 21 (L-V 10) inimesest
enamik võinuks veel olla meie
seas, kui neil olnuks oma
kodudesse
paigaldatud
suitsuandurid.
„Kodu
tuleohutuks!’’
kampaania raames kevadel
läbiviidud küsitlus näitas, et Eesti

elanikud ei pea tulekahju
puhkemist oma eluruumides eriti
tõenäoliseks ja et suitsuandur on
hinnanguliselt vaid 16%
eluruumides. Argumendid,
millega püütakse põhjendada
suitsuanduri puudumist või selle
mittevajalikkust, on seotud
sellega, et eluruumis pole
küttekollet ega suitsetajaid ning
korterelamu kiviseinte vahel on
ilma selletagi turvaline elada. See
müüt ei ühti tegelikkusega, sest
eelmisel aastal eluruumides
hukkunud 132 inimesest peaaegu
pooled - 61 kaotasid oma elu just
korterites
aset
leidnud
põlengutes. Lääne-Virumaal
hukkus korteritulekahjude
tagajärjel 11 inimest.
Tuli levib tavatingimustes väga
kiiresti, juba kolmandal-neljandal
minutil tulekahju algstaadiumist

arvates on ruumis viibimine kõrge
temperatuuri ning mürgiste
gaaside kiire leviku tõttu
eluohtlik. Tulekahjustuste
vähendamiseks
kodustes
tingimustes on hädavajalik
omada kolme kodukaitsjat. Need
on suitsuandur, mis äratab
magaja, tulekustutustekk, mis
kustutab pannil põlema süttinud
rasva või muu väikese tulekolde
ja 6 kg pulberkustuti, mis on
abimees suurema tulekolde
kustutamisel.
Inimestele, kellel on juba kodus
suitsuandur, tuletame meelde, et
aeg-ajalt tuleb ka kontrollida selle
patareisid ning puhastada andurit
tolmust. Tavaline patarei tagab
seadme töö ligikaudu aasta kuni
poolteise vältel ning toiteallika
tühjenemisest annab märku
helisignaal.
Suitsuanduri

töökorras olekut saab kontrollida
anduril olevat kontroll-lülitit
vajutades, mispeale korras seade
annab häiresignaali. Andur tuleb
välja vahetada iga kümne aasta
järel.
Hooldades andurit regulaarselt,
teeb väike elupäästja õnnetuse
korral oma töö ning põlengust
selle algusjärgus märku andes
päästab teie elu ja vara. Meile
teada olevatel andmetel on
suitsuandur tänavu Virumaal
päästnud inimeste elu vähemalt
kahes tulekahjus.
Turvalisi ja rahulikke
jõulupühi ning aastavahetust!
Marika Uussalu,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja.

JÕULUKINGIKS TURVATUNNE
Jõuluaeg toob Sinu ellu
ootusärevust, kauneid hetki ja
palju rõõmu, kuid mitte ainult.
Paraku näitab statistika, et just
aastavahetuse perioodil juhtub
traagilisi tuleõnnetusi kõige
enam,
sest
kasutatakse
tavapärasest rohkem lahtist tuld
ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud.
Tuleõnnetustes hukkub Eestis
aastas keskmiselt 130 inimest.
Eelmisel
aastal
hukkus
tulekahjudes 164 inimest,
kusjuures enim inimesi just
aastavahetuse paiku - jaanuaris
ja detsembris (mõl. 27). Tänavu
on tuli Eestis võtnud 125 (seisuga
13. detsember) inimese elu.
Lääne-Virumaal hukkus 2006.
aastal 20 ja tänavu 11 kuuga 10
inimest.
Lääne-Virumaal on tänavu 11
kuu jooksul aset leidnud ligi 600
tulekahju, millest pooled on
lõõmanud Rakvere linnas ja Tapa
vallas. Tulest päris puutumata
pole maakonnas jäänud ükski
vald. Alla kümne põlengujuhtumi
on olnud Rägavere vallas.
Enamasti puhkevad tulekahjud
inimeste
hooletuse
ja
tuleohutusnõuete ränga eiramise
tõttu. Kõige rohkem hukkub
inimesi hooletu suitsetamise
tagajärjel – eelmisel aastal jättis
Eestis sel põhjusel elu 51 inimest
(31%), neist Lääne-Virumaal
seitse. Tänavu on hooletu lahtise
Laekvere Valla Sõnumid

tule kasutamise (sh. suitsetamise)
tagajärjel puhkenud tulekahjudes
maakonnas hukkunud kuus
inimest. Samuti saab palju
tulekahjusid alguse rikkis
elektriseadmetest (1 hukkunu)
või korrastamata jäetud
küttekolletest.
Virumaal nõudis tuli tänavu oma
esimesed ohvrid ööl vastu 2.
jaanuari, kui tulekahju korteris
põhjustas järelevalveta jäetud
küünal. Põlengu tagajärjel
hukkus üks ning kannatada sai
üks inimene. Tänavuse rängima
tuleõnnetuse tagajärjel aga
hukkus kolm ning kannatada sai
ja peavarjuta jäi kaks inimest.
Selles elamus ladustati pliidi ja
seina vahel küttepuid, mis
soojusliku
isesüttimise
tulemusena ühel öösel tulekahju
tekitasid. Mõlema kurva juhtumi
korral oleks magavad inimesed
võinud äratada suitsuandur.
Paraku seda polnud ...
Õnnetus ei hüüa tulles. Seetõttu
ole hoolas ning mõtle ohutusele
ka õdusal jõuluajal ja
rõõmurohkel aastavahetusel.
Sellel perioodil külastad kindlasti
ka oma lähedasi, naabreid ja
sõpru-tuttavaid. Päästeteenistus
kutsub Sind andma oma panust
meie kodude tuleohutumaks
muutmisele. See tähendab nii
eluruumide
hindamist
tuleohutuse seisukohalt kui ka
reaalse
olukorra
otsest

parandamist. Näiteks võiksid
ligimeste tähelepanu juhtida
korrast ära olevale küttekoldele,
küdeva pliidi vastu ladustatud
küttematerjalile või sinna
hooletult jäetud vanapaberile
jms. Miks mitte kutsuda
korstnapühkija
ka
oma
vanematele ja vanavanematele?
Jõulukuul on sobiv teha ka
endale ja oma lähedastele elu
päästev kingitus suitsuanduri
näol.
Lisainfot on võimalik saada
helistades
päästeala
infotelefonile 1524 või külastades
veebilehekülge
http://
www.kodutuleohutuks.ee/.
Turvalisi
ja
rõõmsaid
jõulupühi ning aastavahetust!
Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
järelevalveteenistuse juht.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
* Pärast suitsetamist kustuta
hoolikalt sigaret tulekindlasse
tuhatoosi või kaminasse. Mitte
mingil juhul ära suitseta voodis
või diivanil!
* Kontrolli elektriseadmete ning
pistikute
korrasolekut.
Ülekoormatud ja vigased
elektrijuhtmed põhjustavad

jõulurõõmu asemel tulekahju.
* Mõtle tuleohule ka toitu
valmistades ja ära unusta end
teleri ette.
* Ära hoia küttekollete vahetus
läheduses kergesti süttivaid
esemeid.
* Ära jäta lahtist tuld hetkekski
järelevalveta. Küünlad aseta
tulekindlast materjalist alusele
ning ohutusse kaugusesse
kergesti süttivatest esemetest.
* Ära liialda kütmisega – tee
seda vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge
alles siis, kui sütel ei ole enam
leeke.
* Kustuta küünlad, kaminad
ning teised lahtise tule allikad nii
magama minnes kui ka kodunt
lahkudes.
* Pürotehnika kasutamine
eeldab tähelepanelikkust,
ettevaatlikkust ja kõrgendatud
ohutaju. Loe alati läbi tootega
kaasas olev ohutusjuhend.
* Tea, et õnnetuse korral sõltub
Sinu pääsemine tulekahju
avastamise kiirusest. Tee endale
ja oma lähedastele elu päästev
jõulukingitus suitsuanduri näol.
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Jõulutervitused Jõulutervitused JõulutervitusedJõulutervitused
Valge kui lumi ja helge kui päike,
nõnda sõidab üks päkapikk
väike.Toogu ta teilegi õnne ja
rahu,kinke nii palju, et kotti ei
mahu.

Taas jõuluöö meeli meil köidab Kaunist saabuvat jõuluaega Ilusaid jõulupühi ja head uut
aastat soovib Aune-Liis
ja tubades küünalde lõõm.
soovib Venevere Seltsimaja
Laekvere apteegist
Las hinge ja südant meil täidab
ikka vaid rahu ja rõõm.

Rahulike jõule ja iluset uut Soovime Teile kauneid ja
Laekvere Põhikooli pere aastat
üllatuste rohkeid jõule ning ilusat
soovib kõikidele häid jõule ja Soovib Venevere raamatukogu
uut aastat!
ootusrikast uut aastat. Eriti
täname Liidia Kannat, Margo
Jõuluõhtuks küünlavalgust,
Klaasmägit ja Hans Maidlat
uueks aastaks rõõmsat algust!
koolile osutatud abi eest.
Olgu laual lilled ja leib,
Paasvere kauplus
olgu peres hoolivus ja üksmeel,
olgu südames rõõm ja rahu!
On mõelda hea,
kui tuli põleb ahjus
Valla memmedele-taatidele Jõulurõõm – see helisegu,
ja aasta läheb kauneid jõulupühi, õnne ja tervist Teie südames ja toas!
uus on jälle teel.
uuel aastal soovib eakate klubi Uueks aastaks sooje sõnu,
Veel mõneks hetkeks
Meenutus
õnne, tervist, tuju head!
oleks nagu kahju...
Ja suve kaua
Muuga postipunkt
ootama peab veel...
Mõnus jõuluõhtu melu
Rahulikku jõuluaega ja kõike täitku teie kodukest
head uueks aastaks
uueks aastaks õnne, edu
Palju soojust ja õnne te kodule,
soovib Laekvere raamatukogu
soovime teil südamest!
palju päikest te tublile perele,
palju rõõmu ja virkust te silmile,
As Helter-R Laekvere kaupluse palju põnevaid raamatuid uude
kolletiiv
aastasse!
Vana aasta lõppemas,
uus on kohe algamas.
Rahulikku jõuluaega soovib
Aga täna peatu hetk,
Muuga raamatukogu!
minevikku tee üks retk,
Hämaras – hämaras talveöös
too sealt kaasa ainult head
mööda lumiseid radu
kõike, mida kalliks pead.
uitab üks mõte,
Seda hoia oma hinges,
üks lootus,
...see jõuluõhtu imeline valgus...
tänapäeva elupinges.
üks usk...
Aeg lootuste ja unistuste
et uus aasta oleks parem,
jaoks...
Osaühing Venevere Farm oleks otsimiste rikkam
soovib oma töötajatele ja kogu ja leidmiste rõõmsam.
Rahulikke jõule ja head uut
valla rahvale rahulikke jõule ja Et jätkuks tervist ja õnne!
aastat!
õnnerikast uut aastat!
Laekvere Vallavalitus
Venevere postipunkt
Nõrkadele andku jõudu,
tarkadele mõttesõudu,
vaevlejaile pääsemislootust,
õnnetuile õnneootust,
õilistagu jõuluvalgus
aasta lõppu, uue algust!

Nagu kalliskivid kaljus
Meeldivaid jõulupühi ja head
nagu pärlid merevees
uut aastat kõikidele meie
nõnda helisegu jõulud
ostjatele!
Teie südames
Kaunist aastavahetust soovib Muuga poepere
Laekvere A ja O kaupluse
Kaitseliidu Viru Maleva kollektiiv
Laekvere rühm
Eluke veereb ja aasta teeb ringe,
Helisev küünlaleek kuusel...
kuuseoks lõhnab ja soojendab
selles on soojust kui tunned,
hinge.
selles on valgust kui vaatad,
Jõulukell kaigub ja rõõmsaks
selles on soove kui kuuled.
teeb meele,
Kauneid pühi ja edu uuel aastal! kuu
puistab
hõbedat
kirkuteele...
Laekvere postkontor
Käes on aeg, mil soovime taas,
õnne et oleks ja rahu me maa!
Lk.6

Kui säravad tuled me jõulupuul
ja väljas on külm ning kõle,
siis südameid soojendab
armastus...
ära hinge Sa sellele sule!
Sa tule ja vaata ja kuulata...
valge lumi meid jõuluga
tervitab,
ta tuleb ja tahabki hiilata,
tuua rõõmu ja rahu, mis värvikas

Vana aasta ära kolib
võtab kaasa oma kolid.
Murevaiba puhtaks klopib,
pahandused kotti topib.
Ainult rõõmu jätab maha,
kaasa võtta neid ei taha.
Jõudu ja jaksu uueks aastaks!
Laekvere Tervisekeskus

Me kõik ootame midagi...
Kevadet, suve, lund.
Hommikut, õhtut, und.
Me kõik ootame midagi...
See midagi ükskord tulebki...
Jõuluootus on igaaastane
ootus. Ootus läbi teiste ootuste.
Aeg toob meile oodatud pühad,
oodatud jõulurõõmu ja
aastavahetuse ärevuse.
Ja pärast aastavahetust tuleb
taas argipäev.
Osake aastajagu argipäevi enda
jaoks pidupäevaks mõelda, siis on
särtsuvaid piikidemurdmisi
vähem ja hing ja mõistus saavad
puhata!
Ilusat aastavahetust kogu valla
rahvale soovib Laekvere Rahva
Maja väike, töökas kollektiiv

Kaunist jõuluaega soovib OÜ Artiston

Saabub õhtu ükskord aastas,
vaikib sadu, raugeb tuul,
sumbub kõik, mis hinge laastas,
küünlad süüdatakse puul.
Kauneid jõule
ja tujuküllast aastavahetust!
Soovib Laekvere Ehitus

Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Valla Sõnumid
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Laekverest on leitud kullavärvi kaelakell.
Küsida Laekvere koolist.

Olgu su tee kas kõvar või sirge
verst on ikka ühtmoodi pikk.
Näed sa und või oled sa virge
ikka kord kõigest saab möödanik

Õnnitleme!
60 Tõnis Kristmann
27. detsember Vassiverest
65 Milvi Järvelaid
01. detsember Laekverest
65 Sulev Leemets
27. detsember Moorast
65 Liina Vambola
25. detsember Laekverest
75 Villem Altermann
17. detsember Veneverest
80 Amanda Poolma
18. detsember Rahklast
85 Hildemand-Alide Eigi 06. detsember Paasverest
85 Helju-Johanna Mäesepp 23. detsember Paasverest
89 Armilda Kautlenbach 04. detsember Muugast
92 Therese Altvälja
21. detsember Veneverest

Kaks roosat päkka,
kaks sinisilma,
on Teie rõõmuks sündind ilma

Laekvere Rahva Majas 16. jaanuaril kell 10
odavate riiete müük.

TEADE!
Alates 02. jaanuarist 2008 on vallamajas lõuna esmaspäevast
neljapäevani kell 12:00 – 13:00 ja reedeti kell 12:00 – 12.30.

NB!
Salutaguse külas paikneva OÜ Laekvere PM Suurfarmi
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu
toimub teisipäeval 15. jaanuaril 2008. a kl 15.00 Laekvere
vallamajas Salutaguse tee 2.
Nimetatud KMH programmiga on võimalik tutvuda
ajavahemikul 20. detsembrist 2007 kuni 14. jaanuarini 2008
Laekvere Vallavalitsuses tööpäeviti kl 9–16 ning Laekvere valla
koduleheküljel http://www.laekvere.ee/.
Aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi
esitada kirjalikult hiljemalt 14. jaanuarini 2008 aadressil: Laekvere
Vallavalitsus, Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere või e-posti teel:
silver@maves.ee ning avalikul arutelul.

Liina Lausvee ja Aimur Pikhoffi perre
Muuga külas sündis
23. novembril tütar KARMEN

Laekvere Rahva Maja
Jaanuari kuu üritused
Kaotus on valus, mälestus jääv...
LARION KULIKOV Laekverest
19.06.1932 – 07.12.2007

Teade!
Jõululaupäeval, 24. detsembril sõidavad bussid TASUTA
Simuna surnuaeda ja kirikusse.
I liin:
II liin:
16:20 Muuga
16:20 Kaasiksaare
16:25 Muuga mõis
16:25 Venevere
16:35 Rajaküla
16:35 Paasvere
16:40 Rahkla
16:40 Laekvere
16. 45 Rohu
16:45 Moora
16:55 Simuna
16:50 Sirevere
17:00 Simuna

2. - 3. jaanuar
Laste koolivaheaja sisustamine
2. jaanuar kell 13 .Multikate päev
3. jaanuar kell 10.30Käsmu meremuuseumi külastus
4. jaanuar kell 19 Eesti noortefilm
“Kuhu põgenevad hinged”
(peaosas Lenna Kuurmaa) Pääse 30 kr
6. jaanuar kell 12 Rahvaõpistu“Loomade hingeelust”
Lektor Aleksei Turovski
20. jaanuar kell 12 Rahvaõpistu Kohtumine Muuga mõisas.
Külas on sõpruskollektiiv Valgamaalt.
20. jaanuar kell 14 Laekvere Rahva Majas kontsert
“Hea tuju uueks aastaks!”
Esinevad Valgamaa Puka rahvamaja ja
Laekvere Rahva maja isetegevuslased.
Kontsert on tasuta

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 OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

