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Taas kuusel me süütame küünlad
leek valgustab hämara toa,
kaua oodatud jõulude valguses
uus aasta saab tulekuks loa.

Jõuluaeg ongi käes. Kohe
hakkavad päevad kukesammu võrra pikemaks
minema. Ongi seda pimedat
aega juba küllalt olnud.
Samas aga võib öelda, et
liiga ruttu on läinud need
viimased päevad. Sest aasta
2008 on kohe otsa saamas.
Igaüks meist püüab oma
mõtetes minna korraks
tagasi.. Kuidas siis oli? Kas
see aasta oli hea või halb?
Või hoopis tavaline teiste

Mida meenutada aastast 2008?
Päevad on nii lühikesed ja
napid - valget aega, õigem oleks
küll öelda hämarat, jagub ainult
heal juhul kuueks tunniks.
Põhjamaine kaamos laiutab
pealetükkivalt ja muudab meele
mõruks. Alalõpmata tinutab
taevast alla vihma, mille sekka
viskab aeg-ajalt lörtsi. Sademete
rohkus on kindlasti nähtus, mis
lõppevat aastat iseloomustama
jääb. Loodame, et jõuluteks
tulevad sademed maha lumena,
muutes elu helgemaks ja meele
rõõmsamaks. Ilmataat ei olnud
sellel aastal eestlanste poolel.
Maainimesele on raske aasta
olnud. Põllumehe saaki, mis
suvel üsna jõudsasti kasvas ei
saanud sügisel lakkamatute
vihmahoogude tõttu koristada.
Kvaliteet muutus olematuks ja
nüüd ei ole saagiga suurt midagi
peale hakata ning hinnast ei ole
mõtet üldse rääkida.
Samas seisus on ka metsamees.
Ilmastikuolud on raskendanud
töö tegemist läbi aasta ja selle
materjali hind, mida on
õnnestunudki müüa, on
igakuiselt langustrendis olnud.
Kõige krooniks ei ole ei
põllumehe ega metsamehe
toodangut enam ka kellelegi väga
vaja. Turustamine käib suuresti

müügikvoodi alusel ja kvoot on
muutunud palju olulisemaks, kui
kaup ise.
Maainimene on visa ja tema ei
hala ning lihtsalt alla ka ei anna.
Võiks ju küsida, et kas on tal
üldse valikut. Linna minna? See
on üks võimalus, aga kas seal
ikka enam nii väga oodataksegi.
Mure on ka linnamehel majas.
Kui meie võitleme siin valdavalt
ilmaga, siis linnamehel on
vastasteks
finantsja
majanduskriis ning lõhkenud
„kinnisvara mull“. Välismaale
minna? Globaalne majanduslangus annab sealgi igal
sammul tunda ja õnne ei ole
võõralgi õuel.
Loomulikult on meil lõppevast
aastast positiivset ka meenutada
ja tumeda tuleviku valguses
tuleks seda eriti väärtustada.
Eelneva eduka majandustsükli
mõju andis tunda veel III kvartali
lõpuni. Tulumaksu laekus valla
eelarvesse plaanitust rohkemgi
ja eelarve kogumaht ulatus
ligemale kolmekümne miljoni
kroonini. Ka riigi poolseid
sihtotstarbelisi toetusi saime
sellel aastal veel üsna heldelt.
Näiteks teedeehituseks saime
poole rohkem raha kui eelneval
aastal. Hariduskulude eraldiste

üle ei olnud ka põhjust nuriseda.
Lisaks oli märkimisväärne osa
projektipõhistel toetustel, mis
on aastaid meie valla eelarves
tooni andnud.
Jätkuvalt aktiivne on olnud
seltsitegevus, spordilebelisus ja
tervete eluviiside harrastamine
on üha enam populaarsust
võitnud. Tahaks südamest loota,
et väljakujunenud traditsioonid
ja üritused jääksid kestma ka
raskematel aegadel.
Arvatavasti on lahedam olnud
ka inimeste rahaline seis.
Kindlasti said nii avalikus- kui
erasektoris töötavad, inimesed
kogeda palgatõusu sellel aastal,
lisaks sellele pakkusid pangad
odavalt
ja
lihtsustatud
tingimustel laenu. Tundus, et
aeg-ajalt hakkas inimestel
reaalsustaju kaduma ja teadmine,
et võlg on võõra oma
ähmastuma.
Nüüdseks on olukord kardinaalselt muutunud, aga elu peab
edasi minema ja oludega tuleb
kohaneda. See kehtib nii
tavakodaniku, ettevõtja kui ka
omavalitsuse kohta. Peame
püksirihma pingutama, oma
harjumusi muutma, säästma ning
varusid tekitama ja täiendama.
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möödunute seas...Kõigil
meil on erinevad ootused
olnud. Ja kuidas need
tänaseks täitunud on? Kellel
on vedanud ja kellel mitte?
Elama peame me kõik oma
saatusega.
Püüdkem siis, armsad
vallaelanikud, tähele panna
sellel kaunil talveajal oma
lähedasi. Olgu selleks siis
lapsed, vanemad, naabrid
või lihtsalt tuttavad-sõbrad.
Rõõmustage neid oma
lõbusa tuju ja laheda jutuga.
See ei maksa ju midagi. Sest
naer on terviseks ja tervis on
üle kõige!
Kaunist jõuluaega teile ja
jääge terveks ka uuel aastal!
Tiiu Nitsar

Koostama erinevaid tegevuskavasid tulenevalt perioodi pikkusest
raskemate aegade üleelamiseks. Soovitan teha hallides toonides,
musta ja igaks juhuks ka süsimusta värvi tegevuskavad. Perioodi
pikkust on raske välja pakkuda, aga kahe kuni viie aastase
perspektiiviga võiksime ja peaksime ikka arvestama.
Majanduslanguse reaalseid vilju hakkame maitsma alles järgnevatel
aastatel. Senini on see enamusele maainimestele võib-olla veel
kauge ja võõra teemana tundunud, aga paraku puudutab see varsti
meid kõiki suuremal või väiksemal määral.
Esiisade talupoja mõistus ja loogika on see, mis eesti rahvast on
alalhoidnud ja aidanud hädad ning viletsused üle elada. Kui meis
on seda tarkust olemas, siis suudame kindlasti ka sellel korral
hakkama saada. Peamine on säilitada optimismi.
Soovin Teile mõistlikke otsuseid ja vastupidavust järgmisteks
aastateks!
Jõulud tulgu ikka seaprae ja hapukapsa lõhnased ja ärgu
jõuluvanagi tulemata jäägu, vaatamata iseenda kaotatud kilodele
ja kõhnenenud kingikotile.

Elion pakub LLaekvere
aekvere vallas
kiiret ja kvaliteetset traadita
Internetti

Elionil on Lääne-Virumaal kokku 14 traadita Interneti tugijaama,
mis tagavad kiire ja stabiilse Interneti püsiühenduse nendele LääneVirumaa elanikele, kelleni kaabel ulatu. Laekvere vallas asub traadita
Interneti tugijaam Kellavere külas. WiMAX tehnoloogial põhinev
traadita Internet levib raadiolainete abil läbi õhu, ulatudes
tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asuvatesse kodudesse.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis on
püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti
teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide
lisandumisel, siis Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning
ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim
HÄID PÜHI JA HEAD UUT AASTAT!
allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti
Margo Klaasmägi
kõiki peamisi toiminguid Internetis.
Vallavolikogu esimees
Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks
näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna
kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid takistavad
ka raadiolainete levi. Enne teenusega liitumist viib Elion kliendi
juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus vastab nõuetele,
paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade.
Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja
üleslaadimiskiirused on järgmised:
1. detsembri istungil:
256/128 kb/s
295 kr
1.Määrati toetused ravimite ja abivahendite maksumuse
395 kr
kompenseerimiseks kahele valla elanikule. Ühekordset toetust sai 2 512/128 kb/s
valla elanikku ja muud ühekordset toetust jõuluetenduse maksumuse 1 Mb/s/ 256 kb/s
495 kr
kompenseerimiseks sai kaks lapsevanemat.
Seadme üür
150 kr
2.Ühele valla asutuse juhile hüvitati tööks ettenähtud prillide
maksumusest 440 krooni
3.Määrati korteriomandi seadmiseks Venevere külas asuva 5- ostmiseks. Ühekordset toetust määrati kahele valla elanikule laste
korterilise elamu aluse ja selle teenindamiseks vajaliku maa suuruseks jõuluetenduse maksumuse kompenseerimiseks.
5 055 m˛. Katastriüksus sai nimeks Tasuja. Teenindamiseks vajalik 2.Toimetulekutoetus määrati 11-le valla elanikule.
maa on määratud korteriomanike Maimo Mauruse, Liane-Heljula 3.Anti korraldus sõlmida eratee omanike ja vallavalitsuse vahel
Mirdi, Aivo Leoma ja Laekvere vallavalitsuse taotlusel.
lepingud erateede avalikuks kasutamiseks.
4.Nõustuti Paasveres asuva 6 075 m˛ suuruse Kanala katastriüksuse 4.Laekvere Vallavolikogu 10.10.2006 otsuse nr 35 „Erateede
ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamise eest vastutava isiku
hoonete kaasomanikele Eevi Kristmann’ile ½ mõttelises osas, Mats määramine” muutmine saadeti volikogule
Viilveer’ile ¼ mõttelises osas ja Anne Viilveer’ile ¼ mõttelises osas. 5.Korraldatud jäätmeveoga liitunud ühel isikul muudeti
5.Nõustuti Paasveres asuva 16,07 ha suuruse Metsla katastriüksuse jäätmemahuti tühjendussagedust kahe korra peale aastas.
ja 8,69 ha suuruse Nurmiku katastriüksuse kasutusvaldusesse 6.Loeti hajaasustuse veeprogrammist majapidamistele joogivee
andmisega vastavalt katastriüksuse plaanile Rain Leichter’ile.
kättesaadavuse tagamiseks esitatud taotlused nõuetekohaseks.
6.Nõustuti Rajakülas asuva katastriüksuse 38101:002:2851, Täielikult rahuldati järgmised taotlused :
pindalaga 8,18 ha, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks:
Kuusikumõisa katastriüksus (pindala 4 839 m˛, sihtotstarve Mati Leetberg projektist eraldatav toetus 37 363 krooni;
Sirje Ott
projektist eraldatav toetus 29 503.80 krooni;
elamumaa) ja Kuusiku katastriüksus (pindala 7,69 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa).
Elsa Liiv
projektist eraldatav toetus 44 825 krooni;
7.Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastus kehtib 01.12.2008– Liina Lausvee projektist eraldatav toetus 25 574 krooni;
30.04.2009. aastani kahele isikule: Helene Tannbergile Kuuseheki
Helve Kivi
projektist eraldatav toetus 42 780 krooni;
talu kohta ja Avo Rubenile Aruvälja talu kohta.
Ülo
Mitt
projektist eraldatav toetus 29 503.80 krooni.
8.Kinnitati Laekvere valla haldusterritooriumil alates 1. aprillist 2009.
a veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind koos Rahuldati osaliselt Rein Ranneti taotlus. Projektist eraldatav toetus
on 36 374 krooni. Jäeti rahuldamata Kaisa Laasi ja Heljo Ehandi
käibemaksuga järgnevalt: vesi 13 kr/m3 ja heitvesi 10 kr/m3.
9.Väljastati Erich Palmile projekteerimistingimused elamu ja kahe taotlused.
abihoone projekteerimiseks olemasolevale vundamendile asukohaga 7. Laekvere valla 2008.aasta II
Jõekääru maaüksus Kaasiksaare külas Laekvere vallas.
lisaeelarve võeti vastu tulude- Laekvere Vallavalitsuse
1. detsembri k.a määrusega nr 7
10.Väljastada järgmised ehitusload: OÜ Muuga PM-ile 700-kohalise kulude summas 56 281 krooni.
veisefarmi rekonstrueerimiseks Reinu maaüksusele Muuga külas ja 8.Laekvere valla 2009. aasta kinnitati Laekvere valla haldusRein Rannetile puurkaevu rajamiseks Mäe maaüksusele Paasvere eelarvet
tutvustas
pea- territooriumil alates
külas.
raamatupidaja Kersti Altpere.
1. aprillist 2009 veevarustuse ja
11.Informatsioonina andis Andrus Läll teada, et 2. detsembril toimub 9.2008. aasta eelarve muuda- heitvee ärajuhtimise teenuse hind
arutelu Kellavere puhkeala projekteerimisest.
tused otsustati saata volikogule koos käibemaksuga järgnevalt:
10.Kinniati jõulupreemia vesi
13 kr/m³
summad vallavalitsuse halla- heitvesi 10 kr/m³
15. detsembri istungil:
1.Ühele valla elanikule määrati toetust ravimi ja abivahendite tavate asutuste juhtidele.

VALLAVALITSUSES
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Laekvere Valla Sõnumid

Meeldetuletus elatustalu
toetuse saajatele
PRIA tuletab elatustalu
kohanemise toetuse saajatele
meelde: jälgige, et teil poleks 31.
detsembri seisuga Maksu- ja
Tolliametis üleval riikliku maksu
ajatamata maksuvõlga.
Taotlejad, kes on elatustalu
kohanemise toetuse (EKT)
saamisega seoses võtnud 2004.
või 2005. aastal viieaastase
kohustuse, kellel on 31. detsembri
seisuga riikliku maksu maksuvõlg
ja see võlg on ka ajatamata, jäävad
kevadel väljamakstavast EKT
toetusest ilma.
2006. aastal kohustuse võtnud
taotlejatel kaob sellega ära võimalus
ka järgmisel aastal toetust taotleda,
sest maksuvõla nõude rikkumise
korral kohustus lõpetatakse.
EKT toetuse saamise tingimuste
kohaselt kontrolliti maksuvõla
andmeid varem 1. oktoobri
seisuga, alates käesolevast aastast
31. detsembri seisuga. PRIA
soovitab kõigil kohustuse jätkajail
jälgida, et võlad oleks 31.
detsembriks likvideeritud või
vähemalt ajatatud ja graafikukohaselt tasutud – siis on EKT
toetuse saamine ka edaspidi
võimalik.
PRIA Otsetoetuste osakonna
menetlusbüroo

Jõululaupäeval, 24. detsembril sõidavad bussid TTASUT
ASUT
A
ASUTA
Simuna surnuaeda ja kirikusse.
19 kohaline buss
I liin:
17:20 Muuga
17:25 Muuga mõis
17:35 Rajaküla
17:40 Rahkla
17:45 Rohu
17:55 Simuna

50kohaline buss
II liin:
17:20 Kaasiksaare
17:25 Venevere
17:35 Paasvere
17:40 Laekvere
17:45 Moora
17:50 Sirevere
18:00 Simuna

MILLINE TA OLI - AASTA 2008
Kuidagi kiiresti ja märkamatult oleme jällegi jõudmas lõpusirgele,
kus võetakse maha igapäevane kiire elutempo ja mõeldakse lõppeval
aastal tehtule.
Aasta 2008 oli minu jaoks muutuste aeg: töökohavahetuslahkuminek toredatest töökaaslastest ja õpilastest ning sisseelamine
Laekvere valla ellu.
Vallas on sündinud 15.12.2008 seisuga 12 poissi ja 8 tüdrukut,
surnud on 19 meest ja 12 naist. Elu teeb omad korrektiivid ja keegi
meist ei saa seda takistada. Peagi lõppeval aastal sai ehk midagi
tehtud, kuid kindlasti on palju veel võimalik teha.
Valla elanike arv sünniaja lõikes seisuga 12.12.2008
ASULA pensionärid tööealised
lapsed
KOKKU
01.01.190713.12.1945- 13.12.199012.12.1945
12.12.1990 12.12.2008
ALEKVERE
5
22
27
ARUKSE
5
10
3
18
ILISTVERE
1
4
5
KAASIKSAARE11
19
2
32
KELLAVERE
2
5
7
LAEKVERE
79
304
99
482
MOORA
25
85
31
141
MUUGA
45
166
55
266
PAASVERE
42
116
34
192
PADU
5
34
9
48
RAHKLA
34
102
34
170
Laekvere Valla Sõnumid

RAJAKÜLA
ROHU
SALUTAGUSE
SIREVERE
SOOTAGUSE
VASSIVERE
VENEVERE
KOKKU

10
13
10
8
8
40
343

43
35
17
11
2
19
97
1092

18
14
6
23
328

71
62
27
19
2
33
160
1763

Mida soovida kõigile uuel aastal? Soovin armastust, ausust,
soojust, sõbralikkust. Naeratage üksteisele, siis tundub murelik
maailm rõõmsamana. On ükskõik kus me elame, kuhu kuulume, palju
teenime, mida parasjagu soovime. Tähtis on, et me tahame olla
õnnelikud, just siin ja just praegu.
Toogu jõulud rahu hinge,
andku jõudu elada.
Uuel aastal olgem virged uksed lahti õnnele…
Soovin kõigile kauneid jõulupühi, edukat ja teguderohket uut
aastat!
Silvi Sirelpuu
vallasekretäri kt
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Tagasivaade aastale 2008
Möödunud 2007. aastal alustasin sarnast ülevaadet järgmise
mõttearendusega: “Sellel (2007) 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 sellel aastal vastu võetud otsused
rakenduvad ellu alles järgnevatel aastatel”
Täna, kirjutades tagasivaadet aastale 2008, tundub eelnev
mõttearendus üpriski lollina.
Tänavune 2008 aasta, eriti selle lõpp, on kõik helesinised unistused
hävitanud. Ei saanud me KOIT kavast raha Laekvere lasteaia hoone
remondiks. Ei arvatud meid nende valdade-linnade hulka, kes võiksid
oma veevärki rekonstrueerida eurorahade abil. Vaatamata läbi viidud
riigihankele valitseb prügimajanduses üks suur segadus ja
teadmatus. Iga päev toob uudiseid, et riigil ei jätku järgmisel aastal
raha ei selleks, teiseks ega kolmandaks. Paljusid vallas tegutsevaid
asutusi või ettevõtteid, mis aasta algul eksisteerisid, enam ei ole
(Paasvere Metskond, Paasvere kauplus, Venevere Postipunkt jne).
Järjest vähendatakse riigi poolt inimestele makstavaid toetusi. Selle
nädala uudised käisid koolitoetuse ja hambaravi hüvitise kadumise
kohta.
Sellist nutulaulu võiks ju jätkata, aga sellel ei ole mingit mõtet.
Eestlane ei ole harjunud virisema ja ega see tühi halamine ei too
mingit kasu. Tegelikult on meil täna Laekvere vallas kõik küllaltki
hästi. Kõik meie suuremad ettevõtted töötavad edukalt edasi (siin
tuleks vist sülitada kolm korda üle vasaku õla). Töötute arv ei ole
oluliselt suurenenud. Valla eelarve on täitunud ootuspäraselt. Tänu

Vaadates tagasi
aastasse 2008
Pilguheit peagi lõppevale aastale meenutab nii head, kui ka
kehvemat. Vaatamata jahenevale majanduskliimale nii meil, kui mujal
maailmas, on Artiston OÜ käekäik olnud siiski hea. Kõiki seatud
eesmärke täiel määral saavutada siiski ei õnnestunud. Käibe langus
metsandussektoris on toimunud üleüldise puidu hindade languse
tõttu. See on ühtviisi mõjutanud kõiki, nii suuri, kui ka väiksemaid
puidufirmasid, ning sundinud nii mõnegi metsatöösturi oma esialgset
tegevuskava ümber hindama. Kõigi raskuste kiuste on Artiston oma
11-aastase metsatööstuses tegutsemise ajaga suutnud end näidata
siiski heas valguses. Ei ole halba ilma heata.
Meenutuseks mõningaid kordaminekuid Artistoni selleaastastest
saavutustest.
Avasime novembris kaasaegse remondihalli, mille ehitusega sai
alustatud 2007 aasta suvel. Koos abi-, olme- ja uute avarate
kontoriruumidega on loodud moodsam ja mugavam töökeskkond
kogu kollektiivile.
Rõõmustab, et firmale on lisandunud värsket verd mitme uue töötaja
näol. Samuti on ettevõte soetanud uue metsaveoauto Scania.
Eraldi tahame tänada koostööpartnerit Laekvere PM OÜ-d abikäe
ulatamisel tublide töömeeste näol, kes talveperioodil, kui põllule
asja pole, metsategemistel tublisti abiks on.
Täname kõiki metsaomanikke, kes on oma „halja vara” Artistoni
professionaalsete töötajate hoolde usaldanud. Usun, et nad ei ole
pidanud seda kahetsema ja nende mets on saanud hästi koheldud.
Tänu ja lugupidamine kogu Artistoni kollektiivile, kes on väga
palju kaasa aidanud ettevõtte positiivsele arengule, sest meie
investeerime tulevikku ning tublisse ja töökasse meeskonda.
Tubli meeskonnatöö paistis hiljuti silma ka iga-aastasel
Metsatööstusliidu korraldatud korvpallivõistlusel. Artiston osales
sellel üritusel esmakordselt, kuid noppis kohe võidu.
Artistoni traditsioonilised suvepäevad ja aastavahetusüritused,
millesse on kaasatud alati kogu kollektiiv koos peredega, on alati
väga toredad kokkusaamised. Ettevõttesiseselt on korraldatud ka
Lk.4

sellele oleme suutnud täita kõik
suuremad plaanid ja kavatsused.
Laekvere kooli söökla on täiesti uuel
tasemel. Laekvere Rahva Majas on
korralikult renoveeritud tualetid. Väga
paljud vallale kuuluvad teed on
kapitaalselt remonditud. Oleme saanud
korralikud projektid Muuga pargi ja
Laekvere külakeskuse st vallamaja remondiks. Oleme uuendanud
arvutiparki ja vahetanud mööblit. Pika sammu oleme edasi astunud
valla üldise heakorrastatuse osas.
Siinkohal tänan kõiki meie tublisid inimesi, tänu kellele on elu vallas
muutunud tunduvalt paremaks!
Juba mitu kuud oleme tegelenud järgmise 2009 aasta eelarve
planeerimisega. Proovime teha suhteliselt konservatiivse eelarve, et
vältida aasta keskel negatiivse eelarve tegemist. Tahaksime olla
targemad kui suured riigiisad. Aga kas õnnestub, seda näitab aeg.
Hommik pidavat õhtust targem olema.
Soovin kõigile vallaelanikele jätkuvat optimismi. Halbadele
aegadele järgnevad ikka paremad. Ilusat jõuluaega! Meeldivaid
kohtumisi Teile kallite inimestega ja kindlasti ka Jõuluvanaga.
Kingitus ei pea olema kallis aga tulgu ta südamest.
Rõõmurohket aastavahetust ja kõike paremat uuel aastal! Pea püsti
ja üheskoos edasi!
Aarne Laas
Teie vallavanem
arendavaid õppepäevi, ning lõõgastavaid kanuumatku.
Oleme rõõmsad, et meie pingutused on kandnud vilja ja seda tänu
tublile meeskonnale ning loomulikult nende mõistvatele ja toetavatele
peredele.
Aastalõpp on aeg, mil vaadatakse tagasi tehtule, ning alati on
südantsoojendav, kui meenub rohkem head, mitte halba. See on ka
enesesse vaatamise aeg, ning paljud meie kõrval kindlasti seavad
mõttes juba uusi julgeid eesmärke ja ideid saavutamaks seda, mis
veel saavutamata jäänud. Soovime kõigile julget pealehakkamist,
usku enesesse ning soovide täitumist uuel aastal!
Kaunist jõulurahu!
Toomas Keskülla
OÜ Artiston
tegevjuht

Üks väike ingel jõuluõhtul tuleb
ja tasakesi puudutab Su pead
Sa vaevu tema hingeõhku kuuled
kuid ingel nõnda soovib Sulle head.
Las igaühel oma rahuingel olla
kas mõttes, südames või kaugel täheteel,
Koos ingliga teab õnn Su juurde tulla
ja muudab uue aasta ilusamaks veel!
Kauneid, lumiseid jõule
ja tasaseid tegemisi uude aastasse
soovib Laekvere Rahva Maja

Laekvere Valla Sõnumid

Head vallaelanikud!
2008 aasta on lõppemas ja peamiselt lõpetatakse seda juttudega
majanduskriisist. Riigikogu liige ja niisama otsekohese jutuga mees,
Marko Pomerants, avaldas hiljuti ajaleheveergudel arvamust, justkui
oleks meie kandist majanduskriis mööda läinud või pole ta üldse siia
jõudnudki. Selle põhjenduseks ei olevat mitte asjaolu, et igasugustesse
kolgastesse kõik peenemad maailma asjad ei jõuagi, vaid et inimesed
maal ei hädalda. Kokkuvõttes avaldas ta arvamust, et rahvastikuministri
poolt ellu kutsutud “Aasta Kodaniku “ tiitel võidaks anda ükskõik millisele
maainimesele või lihtsalt maainimesele kui nähtusele. Ma usun, et kõik
siinkandi inimesed on seda meelt. Lõppev aasta algas viimaste aastate
majandusbuumi järellainetuses - teravilja ja piima eest maksti veel hinda,
mis ajakohastas tuntud ütluse “Põllumees põline rikas “ ja võimaldas
kasvavate kütuse- ja väetisehindadega kuidagi toime tulla. Põldudel
sõidavad suuremad traktorid ja võimsamad kombainid, mis aitavad
tõhusamalt teha töid, mida aastakümneid meie kandis tehtud on.
Majanduse tsüklilisusest ei tea keegi paremini kui põllumees - kui
maailmamajanduses käivad tõusud ja langused ehk kümneaastase

vahega, siis põllumees peab muutlike oludega
hakkama saama märksa sagedamini, olgu siis
liigkuiv või liigniiske nagu sellel aastal.
Arvatavasti on selline karastus üks põhjusi, miks
maainimene alati hakkama saab, ka siis kui linnades
päästetakse panku, eelarveid ja Euroopa ühisraha.
Tõenäoliselt on järgmine aasta raske.
Tootmissisendid on kallimad ja toodangu eest ei
maksta praegu sellist hinda nagu veel aasta tagasi. Aga kuna toidu
tarbimine on viimane, mis maamuna peal lõpeb, siis peaksime säilitama
optimismi tulevikuks, kasutama mõistust, et teha õigeid otsuseid ja
töötama igapäevaselt paremini kui seni - sest üllataval kombel on
paljukirutud Eesti kliima nii piima kui liha tootmiseks sobivam koht kui
suurem osa muid paiku maailmas. Mis tähendab seda, et elu maal võib
olla tulevikus väärtuslikum kui kusagil mujal.
Muuga PM OÜ soovib kõigile jõudu, tarmukust ja vastupidavust
järgnevaks, 2009 aastaks.

Aasta 2008

”Rallipäev”- lapsed said sõita akumootoriga autodega.
Mai
Seekordse emadepäeva peo märksõnaks oli „kübaraga peole”.
Emadepäeva eel sai moodustatud emade-tütarde ansambel ning peol
kõlas nende esituses laul „Emake, armsake“.
Lastevanemate eestvedamisel toimus vanema rühma ekskursioon
Toolse Jaanalinnufarmi. Maikuu lõpetas kooliminejate lõpupidu.
September
Liikluspäeva aitas lasteaias läbi viia Airika-Helle Kriisa.
Vanem rühm tutvus Väike-Maarja Päästekomando tööga.
November
Kui emadepäeva peol laulsid emad, siis isadepäeva peo eel tuli
mõte ka isade lauluhääli kuulata. Nii kõlaski „Sepapoiste kaanon”
kahe koori esituses: emad-tütred ja isad-pojad. On tore kui leidub
julgeid lapsevanemaid, et laste kõrval ka ise midagi ära teha. Emade
üllatus isadele oli samuti julge samm. See oli tõeline perepidu, kus
sai ühiselt lauldud, mängitud mänge, meisterdatud koos perega pilt
isast. Lastevanematele ka edaspidi julget pealehakkamist.
Detsember
„Mõmmikud” rühmas toimus meisterdamisõhtu.
Piparkooginäitus. Jõulupidu.

On muutuste ja uuenduste aeg. Me ei räägi enam laste õpetamisest
ja kasvatamisest, vaid lapse arengut ja õppimist soodustava
keskkonna loomisest. Lasteaiaõpetaja üheks kesksemaks ülesandeks
on sellise õpikeskkonna loomine, mis suunab lapse uudishimu ja
õpimotivatsiooni. Õppimine on suunatud arusaamisele, mis tekib
enamasti tegevuses, kus laps ei taju õppimist eraldi tegevusena,
vaid jõuab arusaamiseni mängulise tegutsemise kaudu.
Olulisel kohal on lapsest lähtuvate tegevuste kavandamine. Õppeja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne areng kodu
ja lasteasutuse koostöös. Lasteaias omandab laps teadmisi mitmes
erinevas valdkonnas: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika,
kunst, liikumine ja muusika. Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus,
mille käigus laps omandab ja kinnistab uut teavet, oskusi ning
kogemusi.
Igaks uueks õppeaastaks määrame õppeaasta eesmärgid ja igal
nädalal on nädala teema, millest lähtuvalt seame õppe-kasvatustöös
eesmärgid. Septembrist on vanematel võimalik rühmas tutvuda
nädalaplaaniga, et saada lähemalt teavet lasteaia tegemistest.
2008/2009 õppeaasta eesmärgid on:
1. Koolivalmiduse toetamine.
2. Lapse loovuse kujundamine läbi lavastusmängu.
Suur osa lasteaia mööblist on välja vahetatud uue vastu.
Käesoleval õppeaastal said lapsed uue nukunurgamööbli:
lasteköögimööbli komplekti, peeglilaua, kummuti nukunurka jmt.
Uuendatud mängunurk on populaarsust võitnud nii tüdrukute kui
poiste seas. Palju põnevust pakub ka meistrimehe töölaud.
Kogu aasta vältel on soetatud uut inventari, mänge, rütmipille
(komplekt kõlatorusid, bongod, vihmapill, ookeanitrumm jmt) ning
mitmesuguseid õppevahendeid.
2008/2009 õppeaasta eripäraks on rühmades valdav poiste ülekaal,
millest lähtuvalt valime mänge ja õppevahendeid.
Mõned märksõnad meie ühistest ettevõtmistest, mis muudavad
lisaks argipäevasele õppetööle lasteaia elu huvitavamaks.
Vanem rühm osales kevadel 2008 „Teeme ära” üritusel.
Veebruar
Vastlapäev lasteaias koos vanematega.
Märts
Lapsevanem Ester Kruusma aitas „Rüblikud” rühmas läbi viia
tüdrukute nädala. Kaasa oli toodud õmblusmasin. Lapsed ootasid
põnevil, et saaks nukule selga uus kleit, pähe müts, kaela sall, nii
nagu lapsed soovisid.
Märtsikuus toimus lasteaia saalis Sagadi Looduskooli
„Metsaprogrammi” üritus ning külalisetendus „Jutt on kooruke,
õpetus ivake”.
Aprill
Hommik puhkpillimuusikaga. Rakvere Muusikakooli
puhkpilliõpetaja Edvin Lips tutvustas lastele mitmeid puhkpille.
Lapsed nägid vask- ja puupuhkpille ning kuulasid õpetaja esituses
pillimuusikat.
Laekvere Valla Sõnumid

Laulu lööme rõõmsal meelel,
jõululood on kõigil keelel.
Igal aastal külla ruttab
jõulumees me vana tuttav.
Töid-tegemisi on olnud märksa rohkem, milledest sai tehtud vaid
väike ülevaade.
Infoks veel niipalju, et 10. detsembril 2008 valmis lasteaia koduleht.
Meie lasteaia männisalus võib kohata oravat.
Abilised, koostööpartnerid
1980.a. avatud lasteaia hoone on aja jooksul vananenud, liivakasti
ääred olid pehkinud, mis vajasid väljavahetamist. Sügiseks saime
liivakastid uuendatud. Abi osutas Laekvere puidutööstus (Taavi
Sepp), uusi laudu aitasid liivakastidele paigaldada lapsevanemad
Ando Larionov ja Jaan Kuhlbach.
Lasteaia personali koosseisus ei ole remondimeest ning kui endal
enam jõudu ei ole, tuleb leida väljastpoolt. Mart ja Rein on olnud
abiks lasteaia pisiremondi töödel. Ikka ja jälle meenub siinkohal suure
südamega inimene, Jaan Liivamägi Väike-Maarjast, kes saadab
lasteaiale mänguasju. Jõulude eel täname onu Jaani meiepoolse
kingitusega.
Uuel aastal töiseid mõtlemisi,
asjalikke ettevõtmisi,
rahulikku meelt
ja meeldivaid kordaminekuid!
Soovin kaunist jõuluaega ja head uut aastat!
Terje Arro
Laekvere Lasteaed „Rüblik“ juhataja
Lk.5

Muuga Maanaisteselts aastal 2008. JÕULUTERVITUSED
Aasta möödub nii kiirelt, et ei saa arugi, kui juba uued jõulud ukse
ees. Seltsi elu möödus sel aastalgi tegusalt, käidi ekskursioonidel
Hiiumaal, Läänemaal ja Vormsil. Vilma Tatkam esindas meie külade
piirkonda Poolas ja jõululaadal Soomes. Laulukoorile jääb kauaks
meelde öölaulupidu „Märkamisaeg”, millest koor osa võttis.
Näitering osales külateatrite festivalil Kuhjaveres,
segarahvatantsurühmal on sihid seatud 2009.a tantsupeole. Noorte
ja täiskasvanute kapelli liikmed harjutavad hoolega, et
pillimänguoskused ei ununeks. Elsa Liivi juhendamisel teevad usinad
naised siidimaale ja viltimistehnikas salle ja mänguasju. Ka projektide
kirjutamiseks tuleb aega võtta.
13. detsembril oli meil iga-aastane jõululaat ja õhtul seltsi
80.aastapäeva ja taastatud seltsi 10. aastapäeva pidu. Kutsusime
külla Sankt- Peterburgi Eesti Kultuuriseltsi. Peterburi seltsi
folkloorirühm ja meie taidlejad andsid ühise kontserdi. 14. detsembril
korraldasime külalistele ekskursiooni Simuna kihelkonnas ja
tutvustasime oma valda. Käisime külas Venevere rahval, näitasime
Laekvere aleviku vaatamisväärsusi. Simunas Neffide kalmudel
süütasime küünlad., Emumäel kohtusime Ando Kuntroga, kes näitas
Peterburi rahvale Emumäe kauneid kohti. Siis külastasime Lahu küla
maja, kus pakuti lõunasööki. Külalised jäid nähtuga väga rahule,
olgugi, et oli jahe ilm.
Tahan tänada siinjuures meie toetajaid, et selts saab tegutseda.
Tänan ka abilisi, kes meie pidulaua rikkalikult katsid ja ka kõiki
esinejaid.
Soovin kogu valla rahvale häid jõule ja head uut 2009.aastat
Ilma Lausvee
Muuga MNS Eha esinaine

Venevere Seltsimaja tegemistest
Alustan augustikuu esimesest päevast. Selle päeva õhtul toimus
näiteringi uue tüki – Ardi Liivese näidendi „Kallimast kallim“
esietendus. Meie näitering on täiendust saanud perekond Raudmäe
Tiina, Kuuno ja Renno ning Kris Smoljari näol. Näidendis lööb kaasa
ka meie raudvara Terje. Lavaküpseks seadis tüki Pille Lumiste. Teine
etendus oli juba järgmisel päeval Muuga mõisas.
Oktoorikuus käisime selle tükiga Võrumaal Rogosi mõisas esinemas.
Meid oodati sinna väga, kuna seal pole ammu ühtegi professionaalset
teatrit ega ka näiteringi esinemas käinud. Pärast etendust kohtusime
Ruusamäe Maanaiste Seltsi ja Luutsniku Küla Seltsi inimestega.
Tundub, et jäädi rahule. Kuuno sai tubli patsutuse õlale.
Novembris saime käima ka naiste käsitööringi. Igal teisipäeval kell
18 saavad naised Tiina juhtimisel kokku. Kangasteljed on ka ülesse
pandud. Ise me veel kõike ei oska teha, nii et käime Ilma Lausvee
juures abi ja nõu küsimas.
Esmaspäeviti ja teisipäeviti käib Tanel Kadai juhtimisel koos
malering. Poisid on meil igati tublid. 8. detsembril toimus Venevere
jõuluturniir, kus oli 31 osavõtjat. Meie poisid Anders Altpere ja
Reemet Kampus saavutasid kuni 16 a. vanusegrupis teise ja kolmanda
koha 3,5 punktiga. Ja ükski Venevere maleringi poiss ei jäänud
viimaseks. Maleturniiri viisid läbi Eerik Lumiste ja Tanel Kadai.
Samuti toimuvad iga aastased eelturniirid lauatennises ja piljardis.
Laupäeval , 20. detsimbril kell 19 toimub jõulupidu. Esineb
Venevere näitering etendusega „Kallimast kallim“. Tantsuks
mängib ansambel Kreedo, õhtujuhiks on Urmas Mägi.
Väike spordikilluke! Tanel Kadai võttis osa Berliini sügismaratonist
ja nüüd võime tema nime leida maratoni läbijate hulgast.
Vestab õnnest ja aegadest juttu
karge ja härmatand jõuluöö...
Aastas on kõike nii naeru kui nuttu,
täna mõelge sellest,
mis rõõmu vaid teeb.

Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku
Oh sära, kaunis küünlavalgus keerab enda kannul
ja tekita nii jõulutuju
ajaukse lukku
su leegis uue aasta algus,
Kõik jääb selja taha las võtab imekauni kuju.
kes see mullust muudaks!
Oi, kui kõik mis paha,
Rahulikku jõuluaega,
maha jätta suudaks!
tujuküllast aastavahetust ja
Tulgu ilus aasta
head uut aastat!
küünlavalguvihus
AS Laekvere Ehitus
piparkoogiraas ta pisikeses
pihus.
Pärast jõulupuhkust
Jõuluõhtu hämaras toas
meenutagem seda hinges on midagi õrna ja hella,
nii piprast kui ka suhkrust
kauguses kuulda on aisakella
tehti aasta süda!
meenutus möödunust - oli see hea,
parim on ees veel, saabubki pea.
Maire Kruusamägi
Laekvere hambaarst
Soovin kõigile kauneid
ja rahulikke jõule
Veel soovin tegusat
Tornikella kauge kaja
ja ilusat uut aastat
heliseb kesk jõuluööd.
Venevere raamatukogu
Looja, õnnista ja hoia
kodurahu, päevatööd!
Algav aasta olgu parem
toredam kui ükski varem!
Kauneid jõulupühi!
Laekvere Helteri poe kollektiiv
Igal aastal samal ajal
sisetung meid poodi ajab
kokku ostma ninni-nänni,
igasugu padajanni.
Loeme kokku tutvusringi
igaüks peab saama kingi
sest on jällegi kord käes
rõõmurohke jõuluaeg!
Häid jõule!
A ja O kauplus pere Laekverest

Valla memmedele-taatidele
kaunist jõuluõhtut. Tervist ja
õnne uueks aastaks soovib
eakate klubi „Meenutus“.
Särav lumevaip
ja härmas puud
toovad südamesse
rahu jõulukuul
Häid pühi ja head uut aastat !
Laekvere postkontor

Ajakell on kiirelt käinud,
aasta pikk on mööda läinud.
Uude aastasse nüüd astu,
head soovid võta vastu!
Pühad sulle õnne toogu,
rahu, rõõmu hinge loogu!

Valge kui lumi ja helge kui päike,
nõnda sõidab üks päkapikk väike.
Toogu ta teilegi õnne ja rahu,
Rahulikku jõuluaega ja toredat
kinke nii palju, et kotti ei mahu! aastavahetust soovib Laekvere
raamatukogu
Kauneid jõule ja rõõmsat
aastavahetust soovib
Muuga raamatukogu

Tulgu tulu tubadesse
saagu sooja südamesse,
algav aasta tulgu parem
hiilgavam kui ükski varem.
Kauneid jõule!
Laekvere lillekauplus Tulipa

Et õnnerikas aasta saabuks,
et ettevõtmised kõik laabuks,
et säiliks rõõm ja säraks päike,
et mure oleks päris väike!
OÜ Laekvere PM soovib oma
töötajatele ja kogu valla rahvale
rahulikke jõule ja rõõmsat uue
aasta algust!
Lugupidamisega,
Tõnu Krooben

Rahulikku jõuluaega ja uueks aastaks õnne soovib vallaelanikele
Venevere Seltsimaja
Lk.6

Laekvere Valla Sõnumid

Noortetoa tegemisi
Kuigi sügisel tööle tulnud noortejuht on tervise pärast pidanud
tööst eemal viibima, oleme püüdnud Rahva Majas oma tegemised
nii seada, et noortel oleks võimalus siin oma vaba aega veeta ja
toredad üritusedki on läbi viidud.
Veerandi algul välja kuulutatud piljarditurniir tõi palju elevust ja
tundus, et nüüd on ometi kord võimalus ka poistel oma võimed
proovile panna. Isegi uut piljardilauda küsiti vallavanema käest.
Vallavanem kohe küll uut lauda ostma ei tõtanud ja ega seda ka vaja
pole, sest selgus, et profimängijatest on asi kaugel. Niisama toksida
võib ju igaüks aga kui Vaimar Abel turniiri läbiviijana kohale tuli ja
mängureeglid paika pani, kadusid kõige suuremad “piljardiässad”
nelja tuule poole. Ja meie vana hea laud teenib meid veel mitu aastat,
kuid piljardikeppe ja otsi kulub küll nagu leiba. Mõni julgem jäi ikka
kohale ka ja oli nõus isegi reeglitest kinni pidama. Nii käis Vaimar
neljal neljapäeval turniiri läbi viimas ja tulemused on nüüd siin. Võitjad
said auhinnaks karikad ja teised osalejad magusaid suupisteid.
Kõige nooremad osavõtjad olid Kevin Uus ja Urmo Jürgenson.
Kevin oli karika vääriline ja Urmole kuulus auväärne II koht. 5 - 6
klassist oli osavõtjaid 6. Karika võitis Martin Nõlvak. II koht läks
Gabriel Ilvesele ja III koht Carolin Kivilole. 7. klassist oli osavõtjaid
4. Karika võitis Pille-Riin Jürgenson, II koht läks Arno Larionovile ja
III koha sai Tauri Tuhk. 8.-9. klassist oli osavõtjaid viis. .Karika võitis
Margus Braust, II koht Raivo Villers ja III koht Tanel Mägi. Aitäh
Vaimarile abi eest ja kohtume kevadturniiril.
5. detsembril noortetoa sünnipäevapidu oli algselt küll plaanitud
pisut teistsugune aga mõni kord tuleb olude sunnil viimasel hetkel
asju muuta ja vahel kukub see veel paremini välja. Külas olid noored
Muugast, Rakkest ja Roelast. Pidu läks hoogsalt käima Tiia Paisti
juhitud mängudega. Vaadati suurel ekraanil filmi, söödi
sünnipäevatorti, noortetoas tantsiti diskomuusika saatel. Aga kõige
kuumem koht oli suur saal, kus tantsiti sisse uued tantsumatid.
Üle saja noore peol osalenu tuju näis hea, ei võtnud seda ka väike
“apsakas” kaameratega. Ja tore oli see, et ühtegi märkimisväärset
pahategu korda ei saadetud. Noorte tore õhtu andis meilegi energiat
juurde. Ees ootab koolivaheaja väljasõit Tartusse. Paljud on juba
nimed kirja pannud aga kogemus on näidanud, et kui sõiduks läheb
jäävad paljud tulemata. Siikohal mõtlesin ma välja väikese nipi. Iga
osaleja, kes end kirja pani toob noortejuhi kätte 25 kr osalustasu
22.detsembriks. Kui sõiduks läheb ja noor inimene kohal on, saab ta
selle raha omale taskurahaks tagasi. Kes aga tulemata jääb, selle
raha jääb nende kulude katteks, mis tema jaoks nagunii tehakse
(söök, reserveeritud pileti jne). Kes ikka tahaks rahast ilma jääda?
Ehk see nipp õigustab end ja teeb meie töö väljasõitudel pisut
kergemaks. Ja teine koolivaheaja päev möödub meil algklassi lastega
ja Lottega. Sellel päeval on nii Lotte filmid kui kõik muu tasuta!
Soovin kõigile ilusat jõuluaega, lahket jõuluvana ja kohtume
ikka noortetoas.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Veel kord prügiveost
Juhime tähelepanu, et aasta lõpp läheneb ning seni Ragn-Sells AS
poolt saadetud veograafikud hakkavad lõppema. Uue aasta
veograafiku saamiseks on mitu võimalust:
1.E-mailiga saadetakse veograafik aasta lõpus automaatselt
nendele klientidele, kes on teatanud Ragn-Sells AS-le oma meili
aadressi. See teenus on tasuta.
2. Ragn-Sells AS kodulehelt- http://www.ragnsells.ee/objektid/
?type=1 . Sisestage oma kliendikood ning vajutage otsingu nuppu.
3.Posti teel- selleks peab helistama Ragn-Sells AS
klienditeeninduse lühinumbrile 15155 ja andma oma soovist teada.
Veograafiku posti teel saatmine maksab 15 krooni/kord.
4.Ise arvestada - liitke oma viimasele graafikujärgsele tühjendusele
tühjendussageduse päevad. Näiteks: viimane tühjendus on
17.12.2008 ja tühjenduste sagedus on 84 päeva – järgmine tühjendus
toimub järelikult 11.03.2009.
Laekvere Valla Sõnumid

Laekvere Rahva Maja jaanuari kuu üritused
4. jaanuar kell 11Rahvaõpistu väljasõit talvisesse
loodusesse.Registreerimine 30. detsembrini Rahva Majas
6. jaanuarkell 16 kruusaaugus jõulukuuskede
põletamine.
11. jaanuar kell 12 laulupühapäev Tiia Paistiga
18. jaanuar kell 12 Rahvaõpistu. Reisimuljeid
Alaskalt jagab Leili Rannet
22. jaanuar kell 17 noorteõhtu “Kiirete jalgade
karaoke”
25. jaanuar kell 18 Muuga mõisas “Mõnus muusikaõhtu Mihkel Mattiseniga” Pääse 80 kr ja 60 kr.
Buss väljub Laekverest kell 17.30.

Lp. LLaekvere
aekvere valla rahvas
Pöördume Teie poole,
sest viimased paar
kuud on Laekvere
vallas ringi hulkunud
omaniku järelvalveta
musta värvi koer.
Koera on nähtud pea
igas valla külas, kuid
omaniku kohta info
puudub. Kellel on
infot fotol oleva koera
omaniku kohta, palume sellest teatada Laekvere Vallavalitsusele
tel 32 22 370 või laekvere@laekvere.ee või
liina.lepp@pandivere.eu.

Aasta 2008 lõpetuseks.
Aastaring hakkab sulguma. On aeg meenutada mööduvat aastat ja
pidada plaane uueks. Üldjoontes võib aastaga rahule jääda, kuigi
muretoone saab siiagi sisse põimida. Muret teeb õpilaste käitumine
nii koolis kui ka väljaspool. Eelkõige on hoolimatus õppimisse,
kaasõpilastesse, õpetajatesse ja ümbruskonda. Laiskus, lohakus ja
ülbus on võtnud võimust. Arvan, et neid on võimalik ravida. Aga
kuidas..........? On heameel tõdeda, et selliste tiitlitega pärjatud õpilasi
ei ole eriti palju. Kuid ka üks tõrvatilk rikub ära maitsva mee.
Kaadriprobleemiks on õpetajate puudus. Hetkel on küll kõik kohad
täidetud, kuid siiski ajutiselt. Loodame, et kriisis majandusolukord
toob kooli ka õpetajahariduse saanud inimesi. Samas on
meeldivamaid pooli ilmselgelt rohkem. Need, mis kaaluvad
murekoorma üle ja panevad mõtted liikuma hoopis rõõmsamal teel.
Hea meel on kevadiste lõpetajate üle, kes kõik leidsid endale uue
kooli ja saavad hakkama. On hea meel selle üle, et I klassi tuli 14
naerusuud. Sel aastal sai kooli köök täiesti uue väljanägemise ja
tehnika. Selle tegemiseks kulus peaaaegu 1,2 miljonit krooni. Eelarve
rahaline seis lubas koostöös Tiigrihüppe, kooli ja Laekvere vallaga
soetada multimeediatahvli ja ka uued toolid mõnda õppeklassi.
Oleme andnud endast parima, kuigi alati saab veel paremini. Loodan
uuelt aastalt suuremat koostööd lastevanematega ja sõbralikkust
ning mõistmist kõikidel tasanditel.
Soovin mõnusaid pühi ja head uut aastat.
Arne Labe,
Laekvere Põhikooli direktor
Lk.7

Palju kuldseid lõngu
Su elu kangasse
palju südamlikku soojust
Su kodu koldesse...

Kaidi Altermanni ja Tauri Ehasalu perre
Laekvere alevikus sündis
8. detsembril tütar DAISY

Õnnitleme!
60 Aino Ott
31. detsember
65 Helle Tamm
9. detsember
65 Jaan Pärs
07. detsember
70 Helve Freiental
12. detsember
75 Karla Tomassen
3. detsember
75 Helvi Pärtelson
10. detsember
75 Maria Juninen
29. detsember
75 Vaike Kivisep
19. detsember
80 Herta Peensalu
23. detsember
81 Amanda Poolma
18. detsember
86 Hildemand-Alide Eigi 18. detsember
90 Armilda Kautlenbach 4. detsember
93 Therese Altvälja
21. detsember

Moorast
Rahklast
Paasverest
Muugast
Muugast
Arukselt
Laekverest
Laekverest
Padust
Rahklast
Paasverest
Muugast
Veneverest

Pääse 80 ka ja 60 kr.

27. detsember kell 20 Muuga mõisas
aastavahetuse pidu
“Hea tujuga uude aastasse”
Operetimeloodiad ja lood Voldemar Kuslapilt
Tantsumuusika ans “Pihlapojad” Nalja teeb Raimo Aas.
Tantsunumbrid Valgamaa Aakre neidudelt
Kohvilaud
Pääse 100 kr, müügil Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja
vallamajas (Vajalik kohtade reserveerimine 23. detsembriks)

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sädelev sild su hingest saab tähekild...

D AL AI-L AAMA JUHISED
2009. AAST
AKS!
AASTAKS!

Selma Aal
Rajakülast
09.10 1916 – 26.11.2008
Urmas Vellema Veneverest
05.03.1964 – 06.12.2008

25. jaanuaril
kell 18.00
Muuga mõisas
“Mõnus muusikaõhtu
Mihkel Mattiseniga”

Õis Tiit
Rajakülast
15.05.1952 – 11.12.2008

Jumalateenistused
Simuna kirikus
24. dets. Püha Jõuluõhtu jumalateenistus kell 19.00
25. dets. I Jõulupüha jumalateenistus kell 12.00
28. dets. Jumalateenistus kell 12.00
31. dets. Vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 19.00
Koguduse hooldajaõpetaja Enn Salveste.
Kontakt: mobiiltel. 5345 3967; tel/fax 332 8021;
e-mail: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid laupäeviti kell 12 – 16, pühapäeval tund
enne jumalateenistust

Vallavalitsuse kantseleis on müüa
Laekvere valla kalender 2009. Kalendri hind 50 kr.

1.Võta arvesse, et suur armastus ja suured saavutused käivad
käsikäes suure riskiga.
2.Kui kaotad, ära lase õppetunnil kaduma minna.
3.Järgi kolme olulist aspekti - austust iseenda vastu, austust
kaasinimeste vastu, vastutuse kandmist iga oma tegevuse eest.
4.Pea meeles, et oma tahtmise mitte saamine võib mõnikord osutuda
suurepäraseks õnne hoobiks.
5.Õpi selgeks reeglid, siis tead, kuidas neid korralikult eirata.
6.Ära lase väikesel lahkarvamusel kahjustada tõelist suhet.
7.Kui mõistad, et oled eksinud, astu koheselt samme selle
parandamiseks.
8.Iga päev leia veidi aega üksinda olemiseks.
9.Võta avasüli vastu muutused, kuid jää oma põhimõtete juurde.
10.Pea meeles, et vaikus on mõnikord kõige parem vastus.
11.Ela head, austusväärset elu, siis vanana tagasi vaadates, saad
nautida seda uuesti.
12.Armastav õhkkond Sinu kodus on sinu elu aluseks.
13.Lahkarvamuste korral oma armastatud inimestega, tegele ainult
hetkesituatsiooniga. Ära võta kõneaineks minevikus toimunut.
14.Jaga oma teadmisi. See on viis surematuse saavutamiseks.
15.Käi õrnalt ümber mullaga /Maaga.
16.Aastas korra mine mõnda paika, kus Sa pole varem kunagi käinud.
17.Pea meeles, et parim suhe on see, milles teie armastus teineteise
vastu ületab teie vajaduse teineteise järele.
18.Otsusta oma edu üle selle järgi, millest Sul tuli loobuda, et seda
saavutada.
19.Lähene armastusele ja toidutegemisele hulljulge andumisega.
Kaunist jõuluaega kõigile!

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.

