NR. 11

DETSEMBER 2009

TASUTA

Tähesära akendesse
küünlasära silmadesse,
hingesoojust südamesse
jõulurahu kodudesse...

Tagasivaade
aastale 2009
Ühes ammutuntud loos ütles Tõnisson Tootsile,
kui see tuli temalt raha laenama: „Oleksin teadnud,
et Sa tuled, oleksin kodust üldse ära läinud“
Umbes selline mõte tuli pähe kui mõelda aastale
2009. Oleksin ette teadnud, et selline aasta tuleb,
oleksin vallavanema ameti juba 2008. aastal maha
pannud.
Mille poolest siis see aasta nii eriline oli. Lühidalt
öeldes on tagasi 1999 aasta. Siis ma kirjutasin
analoogses artiklis alljärgnevalt:
“Sündmusi, mis tänavu olid
tähtsad nii meie vallas, Eestis või
üldse kogu maailmas, on väga
palju:
Laekvere vallas – kohalikud
valimised, kultuurielu juhtimise
muutus, Laekveresse interneti
püsiühenduse loomine, põllumajanduse raske olukord,
vabade põllu- ja metsamaade
jagamine, kaks üleujutust
keskasulas, Rahkla osaühingu
pankrott koos õnneliku lõpuga.
Eestis – Riigikogu valimised,
põllumeeste protestiaktsioonid,
haldusreform, politseireform,
ettevõtete pankrotid, töötus,
tavainimeste ja ärimeeste
tapmised, liiklusõnnetused jne
Maailmas – sõda Tsetsheenias, Euroopa Liidu laienemine,
Maailmakaubandusorganisatsiooniga liitumine,
interneti võidukäik, euro kasutusele võtmine, tormid, üleujutused jne”.
Tuleb ju tuttav ette. Nii mõnigi
siis öeldu kehtib kas otseselt või
kaudselt ka tänavuse aasta
kohta.
Nüüd siis täpsemalt 2009
aasta kohta.
Põhiline märksõna oli, et kogu
aeg tuli arvestada järjest
väiksemate rahaliste vahenditega. Kui eelnevatel aastatel
tegime mitmeid positiivseid
lisaeelarveid, siis sellel aastal
tuleb pidevalt eelarvega

planeeritud kulutusi vähendada.
Selle tulemusena on meil
investeeringute real suhteliselt
nullilähedane summa. Ei ole me
suutnud remontida maju ega
soetada teenuste osutamiseks
vajalikke vahendeid. Muidugi ei
läinud me kaasa rikaste omavalitsuste lindilõikamistega - st
me ei hakanud iga hinna eest
midagi valimiskampaania raames avama või ehitama. Selle
võrra on meil kindlasti lihtsam
majanduskriisiga toime tulla.
Samuti tuleb püksirihma
pingutada kõigil valla eelarvest
palka saavatel inimestel. Keskmiselt vähenesid palgad 8%.
Seejuures tuleb tunnistada , et
seni oleme suhteliselt hästi
pääsenud võrreldes nende kõigi
kümnete tuhandete töötutega või
siis miinimumpalka saavate
inimestega. Eks toit ja teenus ole
meile kõigile ühesuguse
hinnaga.
Õnneks mahub sellesse
mööduvasse aastasse ka palju
positiivset.
Sündivus on juba kolmandat
aastat suhteliselt suur. Rohkem
kui
kakskümmend registreeritud sündi. See annab
lootust, et meie lasteaial ja
koolidel on kindel tulevik.
Laekvere lasteaia remondiks
saime pika võitluse tulemusel
eurotoetuse. Tegelik remont
läheb lahti 2010 aasta alguses

ja kestab terve aasta.
Laekvere aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
remondiks saime Ühtekuuluvusfondilt toetust ligi 15 miljonit
krooni. Selle projekti realiseerimiseks on aega järgmised
kolm aastat.
MTÜ-d on andnud tubli panuse
Laekvere valla arengusse.
Suured tööd on käsil nii
Veskimetsa lasketiirus kui
Venevere Seltsimajas.
Prügimajanduses on saabunud märksa paremad ajad.
Enamus meie poolt toodetud
prügist rändab Torma või Uikala
prügilasse.
Ja eks neid positiivseid või ka
negatiivseid näiteid võib tuua
igaüks Teist.
Siinkohal tänan kõiki meie
tublisid inimesi tänu kellele
„masu“ ei tundugi nii hirmus.
Kuigi ees ootab suhteliselt
raske aasta, soovin vallaelanikele jätkuvat teotahet ning
pikka meelt. Ja nagu ma
kirjutasin ka eelmisel aastal:
„Halbadele aegadele järgnevad
ikka paremad“.
Jätkuvat lootust!
Ilusat jõuluaega!
Rõõmurohket aastavahetust
ja kõike paremat uuel aastal!
Aarne Laas
teie vallavanem

TOIMETAJA
VEERG
14. detsembri hommik
ehmatas meid viieteistkümne kraadise pakasega.
Maapinnal on vaid õhuke
lumekirmetis, kuid eks ajab
seegi asja ära. Ikkagi
valgem,puhtam ja kuivem
tunne...
Tänaseks on ilmeselt
kõigil, kel raha ja soovi,
jõulukingitused ostetud.
Mulle aga see kinkide
ostmine pigem tekitab
deprekat. Ei taha mina
mööda poode konnata ja
„midagi jõuluvanale kotti
otsida“. Mulle meeldivad
pigem kiiksuga kingid või
omatehtud. Igasuguseid
asju võib olla. Mulle on
näiteks kingitud kilekotitäis
„sitsiriiet“, et ise voodipesu
õmbleksin. Siis pudel
Ukraina viina omatehtud
silt peal. Siis purk marineeritud „haisujuustu“. Ma
pole tegelikult üldse juustu
armastaja – seepärast.
Veel kingiti „kokkumiksitud“
foto minu tegemistest. Siis
olen saanud erinevaid
küünlaid, mis jõulude ajal
on mu lemmikuks.
Sel aastal teen mõnele
kalendri, mõnele pajakindad. Mõnele sõbrannale
kingin veini või veelgi
kangemat jooki omavalmistatud
silt
peal.
Kõrvitsasalati ja pohlamoosi purgid, mida ma
ainsana teha oskan,
keeran riidesse nagu
tite...Niiet igasugu naljakaid
asju saab välja mõelda.
Ka kingituse avamisest
saab huvitavaid ja lõbusaid
mänge teha.
Seepärast, armsad vallaelanikud, pole vaja põdeda,
kui raha jõuluks napib.
Tähtis on seltskond või
pere, kellega koos need
jõulud mööda saadate.
Olgu teil siis jätkuvalt
valged jõulud ja rõõmu ka
algaval aastal!
Tiiu Nitsar

Kuidas möödus aasta 2009?
Nii nagu ühe kalendri järgi on seda juhtunud juba üle 2 tuhande
korra, on taas 365 päevane aastaring täis saamas ja minevikuks
muutumas. Aeg on abstraktne mõiste, mille kulgu ei saa miski muuta
ja mis on pöördumatu ressurss. Me teame, et mida tihedamini on elus
sündmusi, seda kiiremini aeg liigub. Seega võib väita, et elu pikkus ei
sõltu elatud aastate arvust vaid toimunud sündmuste jadast. Nii liigubki
aeg erinevate inimeste jaoks erineva kiirusega ja aja kui ressursi
kasutamise efektiivsus on samuti erinev. Arvatavasti ajaks pidev endale
teadvustamine, et konkreetne hetk mis oli on igavesti läinud ja ma ei
suutnud seda piisavalt otstarbekalt kasutada, peagi hulluks. Mõistlik
oleks siiski oma aega planeerida ja mõttestatult tegutseda.
Traditsiooniliselt tehakse aasta lõppedes ikka kokkuvõtteid ja
püütakse ettepoole vaadata, proovin seda minagi järjekordselt teha.
2009. aasta oli valimisteaasta. Euroopa Parlamendi valimistulemusi
siinkohal lahkama ei hakkaks, küll aga kommenteeriks paari lausega
kohalike omavalitsuste valimiste tulemusi Laekvere vallas. Suhtumine
valimistesse on väga erinev - on neid, keda jätab see täiesti
ükskõikseks ja vastupidiselt võib see kellegi jaoks vägagi meelierutav
olla. Sügisestel valimistel osalenud valijate hulk meie vallas oli minu
jaoks üllatuslikult suur, võrrelduna suviste valimistega. Tulemus oli
üsnagi ootuspärane ja nii nagu ennustati, nii ka läks. Jõujooned jäid
samaks ja samaks jäid ka vallajuhid, millel on omad plussid ja
miinusedki. Tervitatav on üle poole volikogu koosseisu asendumine
uute inimestega, värsked mõtted ja ideed on teretulnud. Õrnema soo
esindatus volikogu koosseisus nelja daami näol jäi endiseks. Meie
auväärt daamide kaasalöömine kohaliku elu korraldamisel on igati
kiiduväärt ja pigem võiks aktiivsus suuremgi olla. Öeldakse ju, et
naisterahvastel on parem intuitiivne tunnetus rasketel aegadel või
kriitilistel hetkedel otsuseid langetada.
Olukord on tõesti selle aasta jooksul keeruliseks muutunud. Eelmisel
aastal samal ajal ennustasime majanduskliima olulist jahenemist ja
ettevõtluses juba ka tunnetasime, et majandus on langustrendi
pööranud. See mis tegelikult juhtus, on mustemate stsenaariumite
mustemad alatoonid. Üks minu tuttav ettevõtja ütles olukorra
iseloomustamiseks järgmised sõnad: „Parem kui 2009. aasta oleks
vahele jäänud“. Olukord, kus nõudlus turul toodangu järele muutus
nullilähedaseks ja hind olematuks oli uudne. Tavaliselt reguleerib
nõudluse ja pakkumise vahekorda hind. Sellises olukorras
majandustegevust jätkata on ülimalt keeruline ja nõuab karme otsuseid
ja sunnib unustama emotsioonid.
Ega me hetkel veel ei tea, kas olukord on stabiliseerunud ehk kas
oleme langusfaasi põhja jõudnud. Targad majandustegelased
vähemalt arvavad nii ja meie saame hiljemalt aasta pärast tagant järgi
targad olla. Loodetavasti ei ole tegu uskumise ja lootmisega, mis
teadupärast ei ole väga ratsionaalsed tegevused.
Olen täheldanud, et avalikus sektoris ja majanduses toimuvad
arengud erineva kiirusega ja nihe on rohkem kui pool aastat. Ettevõtjad
reageerisid olude muutumisele kohe aasta alguses, võttes vastu
ebapopulaarseid otsuseid, alustades üldkulude ja lõpetades
töötasude vähendamisega. Avalikus sektoris tundub, et igal pool ei ole
sellest veel senini aru saadud ja ebamugavate otsuste tegemist
lükatakse edasi, mis on äärmiselt kahetsusväärne. Kindlasti oli oma
osa reageerimise ja otsustamise aegluses valimistel, sest püüti ju
meelepärane olla.
Julgen arvata, et paranemise märkide ilmnedes majanduses, võtab
aega aastat paar, ennem kui mõju hakkab avalduma avalikus sektoris.
Seega jääb üle soovida pikka meelt ja kannatlikkust.
Valimised on möödas, lubadused on antud ja nüüd tuleb
reaalsusega kohaneda. Enamus omavalitsusi on silmitsi olulise
planeeritust väiksema tulumaksu laekumisega. Laekvere valla
vähemlaekumine saab ilmselt olema 1,5 miljoni krooni ümber.
Planeerime 2010. aastaks selle aasta tulumaksu laekumisega
samasse suurusjärku ja arvame, et laekumine oluliselt enam ei
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vähene. Kindlasti vähenevad ka riigipoolsed toetused, mis
moodustavad eelarve tuludest suure osa. Arvestades eelnevat, oleme
sunnitud järgneval aastal rohkem keskenduma hetke probleemide
lahendamisele ja tulevikku puudutavate otsustega vähem tegelema.
Kindel on lasteaia renoveerimine ja Laekvere vee- ja kanalisatsiooni
projekti alustamine uuel aastal. Õnneks tuleb eelnevate aastate
konservatiivne finantspoliitka laenuvõtmise näol meile hetkel kasuks
ja saame nende kahe suure projekti omaosaluse finantseerimiseks
pankade abi kasutada. Riik on teadupärast otsustanud tugevalt
sekkuda omavalitsuste laenamisse piirangute seadmise näol.
Kindlasti tuleb jätkata tuleviku nägemuse kujundamise ja
planeerimisega, mis on oluliselt vähem kulukad kui ehitustegevus ja
peavad olema jõukohased. Jätkata tuleb ka Euroopa Liidu vahenditest
finantseeritavaid tegevusi, sest neid on jäänud kasutada veel kolm
aastat. Nii suurel hulgal ja soodsatel tingimustel meie tegevusi enam
ei finantseerita ilmselt kunagi.
Muret teeb järjest kasvav suur töötute arv ja abivajajate hulk. Kaob
töötegemise harjumus ja suureneb sõltuvus kõrvalisest abist. Abi peab
olema selline, mis suurendab iseseisvust, mitte sõltuvust. See on üks
raske koht ja abi jagajad peavad siin üles näitama suurt tarkust. Kasvab
kuritegevus, mida on ilmselt paljud omal nahal tunda saanud. Õnneks
on meie vallas väga tublid ja entusiastlikud korravalvurid, kes aitavad
ennetustööga olukorda kontrolli all hoida. Peamine roll turvalisuse
tagamisel ja oma vara säilitamisel tuleb meil endil ikkagi kanda, olgu
selleks siis korrakaitse või päästetöö valdkond. Paljude meeli on
kindlasti erutanud viimasel ajal päästeala ja päästjatega seonduv.
Üsna kindel on Simuna päästekomando likvideerimine ja sellest
tulenevalt ka väheneb edaspidi päästjate reageerimiskiirus meie jaoks.
Samas on ka positiivne sõnum antud valdkonnast. Nimelt on neli
vastaval alal töötavat kohalikku meest üles näidanud huvi luua kohalik
vabatahtlik päästekomando. Mina arvan, et vald peab toetama seda
altpoolt tulevat initsiatiivi ja aitama luua MTÜ-d ning edaspidist tegevust
meie kõigi turvalisuse huvides. Riigi rahakott on õhuke ja järjest
koomamale tõmmatakse riigi poolt pakutavaid teenuseid ja nende
mahtusid. On selleks siis ühistransport, side-, korrakaitse- või
päästeteenus. Ühelt hiljutiselt planeerimisalaselt seminarilt jäid
kummitama lektori väljaöeldud sõnad: „Klient peab minema teenuse
juurde, mitte vastupidi“. Järeldus on siin ühene – meil ei jää muud üle
kui peame mobiilseks muutuma ja ise teenuseni jõudma. Maal
elamine hakkab järjest rohkem luksuskaubaks muutuma.
Selline oli minu lühikokkuvõte peagi lõppevast 2009. aastast, mis
pakkus mõndagi uut nii heas kui halvas tähenduses ning
paarilauseline nägemus eelseisvast aastat, mis lihtne ei saa tulema.
Soovin Teile meelekindlust ja vastupidamist ning lohutage ennast
teadmisega, et iga asi on millekski hea. Hoiame kokku ja anname
kõik oma panuse selleks, et ajad jälle paremaks läheksid. Häid
saabuvaid jõulupühi ja paremat uut aastat kõigile!
Margo Klaasmägi
Vallavolikogu esimees

Laekvere Valla Sõnumid

Volikogu ja vallavalitsuse
liikmed räägivad,
kuidas möödus nende jaoks aasta 2009 ja mida nad loodavad
volikogu (valitsuse) liikmena koduvalla heaks ära teha?
Esta Mustasaar:
„Olen oma elus pidanud kõige tähtsamaks laste heaolu ja
sooviks näha nende unistuste täitumist. Aasta 2009 on see, millal
see sai teoks. Seega on olnud mööduv aasta tõeliselt hea. Samuti
kogesin sel aastal väga head meditsiinilist teenindust. Ainuke asi,
mis jääb hingele kripeldama on see, et perearstindus võiks olla
inimlikum.
Kuna kuulun sotsiaalkomisjoni, siis minu suund volikogu töös
on rohkem inimlikkust ja hoolivust kaasinimeste suhtes. Märgata
abivajajat. Toetada ja innustada noort praegusel raskel ajal tema
püüdlustes ja elueesmärkide täitumistes. Noore inimese
tegemistesse tuleb suhtuda nii, et noor oleks uhke selle üle, et ta
elab Laekvere vallas.
Ja riik teadvustaks töötuse probleemi, mitte ei tegeleks ainult
oma palkade tõstmisega.
Jõuluks soovin kõigile tugevat tervist ja unistuste täitumist.
Marin Pärs:
„Aasta 2009 on lõppemas ja nagu ikka, tundub, et iga järgnev
aasta möödub kiiremini kui eelmine. Terve maailm on muutumises
ja muutused puudutavad meid sageli rohkemgi kui tahaks.
Muudatuste kiirusest võib aimu saada kui lugeda näiteks, mida
on vallalehtedes eelmiste aastate lõpus kirjutatud. Paari aastaga
on rahulikust ja aina paremusele muutuvast elust saanud muresid
ja raskusi toonud kriisiajad, kus on vähem tööd, palka ja võimalusi.
Neil aegadel tasub mõelda asjadele, mis on meile kõige
tähtsamad - meie lähedased, nende tervis ja see, et nad on
üldse olemas.
Praktilises plaanis ei saa siiski unustada, et elu läheb edasi ka
rasketel aegadel. Mööduvasse aastasse jäid taas valimised.
Kohalike omavalitsuste valimistel tuleb leida inimesed, kes teevad
vallaelu puudutavaid otsuseid parimal moel ka siis, kui võimalused
ja valikud pole lihtsad. Volikogusse kandideerimise otsus tulenes
arusaamisest, et meie valla asju ei tule ajama inimesed kusagilt
muljalt. Vastutustunne seniste ja eelseisvate arengute pärast
ajendavad hoidma end tegusana ja kulutama osa oma ajast ka
vallaasjadele. Tahtmine arendada iseennast, hoida külarahvast
kursis volikogus toimuvate aruteludega ja aidata kaasa realistlike
otsuste tegemisele, on peamised märksõnad, mille võtan
lõppevast aastast kaasa selleks, et muutuvate oludega ka uuel
aastal kenasti toime tulla.“
Enno Mandel:
„Värske olijana volikogus on tehtud töödest veel vara rääkida.
Tänan oma valijaid osutatud usalduse eest ning uuel aastal
panustan võimete kohaselt koduvalla tegemistes. Soovin
vallarahvale rahulike pühi ning loodan, et algav uus aasta tuleb
meile kõigile parem kui aasta 2009.”
Marko Proover:
2009 aastat võib tagant järele pidada majanduslikult väga
pingeliseks, aga samas huvitavaks aastaks. Sai tehtud otsustavaid
ja olulisi valikuid, mis annab järgnevateks aastateks väljakutseid.
Arvestades valla tagasihoidlikku finantsilist seisu, toetan igati
teatud tööde ja probleemide lahendamist ühistegevuse/talgute
korras. Sellis tegevustega saab meist igaüks anda konkreetse ja
praktilise panuse valla heaks.
Rain Leichter:
„Pole mingi saladus, et aasta 2009 oli igas mõttes üks viimase
aja raskemaid. Ja arvata on, et 2010 tuleb kõike muud kui lihtne.
Selleks soovin kõigile valla elanikele jõudu ja kordaminekuid uuel
aastal.“
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Külalised LLaekvere
aekvere vallas
10. detsembril külastas Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakond Laekvere valda. Põhjus ei olnud selles, et
Laekvere vallal oleks lahendada mõned erilised probleemid, mille
jaoks tuleb kohapeale tulla või et valla- ja maavalitsuse ametnikud
muidu suheldud ei saaks. Pigem selles, et maavalitsuse
ametnikud ka oma kabinettidest väljuksid ning oma
töövaldkonnaga seotud küsimusi ja näiteid ikka konkreetses
olukorras ja kohas näeksid ning tunnetaksid. Alates käesoleva
kuu algusest on arengu- ja planeeringuosakonna alla toodud
maareformiga seotud ülesanded. Varem on osakond tegelenud
maakonnatasandil regionaalarengu ning turismimajanduse,
planeeringu, ühistranspordi valdkonna ülesannete täitmisega.
Külaskäik algas vallavalitsuses, kus anti lühike ülevaade arenguja planeeringuosakonna töövaldkondadest ning nende seostest
Laekvere vallaga. Edasi liiguti vastavalt mööda Laekvere
vallavalitsuse poolt ettevalmistatud plaani. Nii vaadati suletud
Moora prügimäge kui üht õnnestunud keskkonnaobjekti. Saadi
lühike ülevaade Kellavere radarijaama tööst. Objektist, mille
olemasolust Laekvere vallas ja tema olulisusest arvatavasti paljud
eestimaalased midagi ei tea. Tutvuti Kellavere puhkeala ning
samuti Arulepiku külalistemaja arendamise plaanidega. Laekvere
vald ei ole just maakonna esipiirkond turismis, kuid see ei peaks
välistama ka kohalike inimeste jaoks puhkealade rajamist.
Kindlasti on Laekverel potentsiaali jahindusega seotud turismi
arendamiseks, millele saab olema orienteeritud Arulepiku
külalistemaja. Väga tähtis lüli on Laekvere Jahimeeste Ühingu
lasketiir. Ka selle uuendamisega sai kohapeal tutvutud.
Loomulikult ei jäänud külastamata Laekvere valla arhitektuurne
pärl Muuga mõis. Palju huvitavat saime teada nii selle mõisa
rajamise kui ka tema rajaja kohta koolidirektrissilt Agnes Maasillalt,
kes sellest pühendunult ning paeluvalt rääkis. Laekvere vallas
olles ei saa aga jätta kindlasti sisse astumata ka kahe väga tubli
külaseltsi juurde. Need on Muuga maanaisteselts „Eha“ ning
Venevere külaselts. Muuga naistel oli kibekiire tegevus jõululaada
ning ETV lauluansambli kontserdi ettevalmistamisega ning
Veneveres sai vaadatud hiiglaslikku tööd, mis tehtud paisjärve
korrastamiseks.
Tahaks öelda, et Laekvere on igati toimiv ja selgete plaanide
ning tegevustega omavalitsus. Selge see, et tänases
majanduslikus situatsioonis on tulevane aasta keeruline ka
Laekvere vallale. Arvestada tuleb ju Laekvere lasteaia
renoveerimise ning Laekvere vee- ja kanalisatsiooni projekti
kaasrahastamisele valla poolt.
Suhteliselt ääremaise vallana on ka Laekvere vald tunda saanud,
kuidas riiklikult korraldatud teenused kipuvad kohtadelt kaduma.
Külaskäigu ajal tõusis teravamalt ülesse just postiteenuste
osutamise lõpetamine Veneveres ja Muugas. Maavalitsus püüab
nendes küsimustes olla vallavalitsustele toeks. Loodame teatuid
polliitikaid mõjutada nõnda, et sobivatel tingimustel võiksid
teenuseid osutada kohalikud ühendused. Laekvere vallas on
selleks Muuga ja Venevere seltsid.
Igatahes kinnitame, et toimunud külaskäik oli arengu- ja
planeeringuosakonnale väga informeeriv. Loodetavasti saime
meiegi mõne kasuliku teabega vallainimestele kasulikud olla.
Kindlasti aga näitas külaskäik Laekvere vallavalitsuse head ning
jätkuvat koostööd, mida ka külaskäiguga liitunud vallavanem Aarne
Laas ning maavanem Einar Vallbaum omakorda kinnitasid.
Sisuka päeva eest Laekvere vallavalitsust tänades,
Mati Jõgi
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Lääne-Viru Maavalitsus
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Jõuluter
vitused
Jõulutervitused
Muuga Raamatukogu ja Spordihoone sõbralik pere koos Muuga
maanaisteseltsiga soovib kõigile vallaelanikele mõnusat
jõuluaega ja toredat aastavahetust!
Siit majast on vallavalitsuses ja volikogus lausa 2 inimest. See
tähendab, et meie tegemised on Teile korda läinud ja võite olla
kindlad, et seisame Teie huvide eest kindlalt edasi!
Maarika, Vaimar, Ilma

Jõuluaeg on tagasivaatamise aeg.
Selle aasta märksõnadeks on kujunenud „masu“ ja „seagripp“.
Kumbki neist ei ole otseselt kooli rünnanud. Eelarves on
mõningad lüngad, mida tuleb arvestada….vähem sõita bussiga,
eneseharimine toimugu individuaalselt, ostuvajadused hoolikalt
läbi mõelda, aga see on igapäevane elu. Samas on toimunud
huvitavaid ja vahvaid üritusi igale maitsele ja vanusele:
paekonverents, tervisepäeva orienteerumine, õpetajate päev koolis
ja kihelkonnakoolide õpetajate pidu Muuga mõisas,
kihelkonnakoolide laager Rakkes, isadepäev ja ettelugemise päev,
pokupidu koos Laekvere kooli lastega...
Suur suur aitäh emadele ja isadele, kes on leidnud aega tulla
kooli ja tegeleda lastega - neile Edgar Valteri raamatuid ettelugenud
või oma elust ja tööst rääkinud.
Kallid emad Elke, Heli, Merike,Urve ja Kersti ning isad Rain,
Mait, Vaimar, Enno, Heini, Aarne ja Joel, uuel aastal täitugu kõik
teie parimad soovid ja uute kohtumisteni kooliüritustel.
Erilised tänud perekond Kriisale, kes jagasid lahkelt oma
koduaiast õunu tervisepäevaks, Teet Põldojale, kes on igakord
lahkelt meid aitamas, kui on vaja kuhugi sõita ning Andrus
Riispappile, kes oli abiks teatrietendusele mööbli vedamisel.
Tänan koostöö eest ka konstaabel Airikat, kes on meie koolis
rohkem hea pärast käinud, kui pahandusi arutanud.
Õnnelik on see, kes on oma kodus.
Elu ei tee õndsaks mitte see, et me teeme asju, mis meile
meeldib, vaid et meile meeldib see, mida me peame tegema.
Soovin kõigile Muuga kooli lastele ja nende vanematele uueks
aastaks tervist, armastust ja tahet koostööks meie armsas ja
Sten Rihm V klass
ilusas koolis!
Kallid õpetajad, jätkugu teil naeratusi, häid sõnu ja tugevat tahet
ka uuel aastal. Kuulake oma sisemist häält ja te olete õnnelikum
kui püüate kõike mõistuspäraseks muuta.
Taas on aasta teinud järjekordse ringi, et varsti uut alustada.
Agnes Maasild
Uus on alati huvitav ja ettearvamatu. Aasta lõpp toob tagasivaate
Muuga Põhikooli direktor
olnusse ja lootuse paremasse. On unistuste täitumise aeg. Aasta
lõpp annab ka päkapikkudele ja muudele tegelastele lõputu
askeldamise. Käes on aeg, mil sussi seest maiust leida, laule ja
salme pähe õppida. Mööduv 2009. aasta oli meie koolile igati
meelde-jääv. Püüdsime õpilastele uusi ja huvitavaid tegevusi leida.
Tunduvalt rohkem suutsime teha koostööd lastevanematega ja
pakkuda erinevaid kooli-väliseid tegevusi. Vähenevate võimaluste
kiuste saime teostada mitmeid väljasõite oma maakonda või
väljaspoole seda. Olime tublid aineolüpiaadidel, spordi-võistlustel
ja laulmises ning tantsimises. Kevadel lõpetanud õpilased on
leidnud oma koha gümnaasiumites ja kutse-koolides. I klassi
asus õppima 6 õpilast ja seoses sellega on ka meie õpilaste arv
langenud alla saja. Oleme õnnelikud, et meil on olemas kõik
õpetajad ja vajaminev abipersonal. Nii saame kvaliteetselt
toimeteda ka uuel aastal. Uus aasta tähendab meie koolile
juubeliaastat. Laekvere koolil täitub 90 aastat. Täname kõiki
koostöö-osapooli ja soovime head vana-aasta lõppu ning uut ja
teguderohket uut aastat Teie kodudesse. Kodu on ju see koht,
kust algab tee suurde maailma.

Ar
mas lugeja!
Armas

Laekvere Põhikooli nimel Arne Labe
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Vabastav kogemus.
Vabastav hingamine on meistervahend enesetervendamisel.
Teadlik hingamine toob teid iseenda ja oma allasurutud tunnete
ja hirmude juurde. Hingake endasse tasakaalu, elujõudu, rõõmu,
rahu, armastust, õnnetunnet, vabadust, turvalisust ja kõiki teisi
häid tundeid. Vabastav hingamine tegeleb inimese kui tervikuga
ja inimkeha loomuliku bioloogilise süsteemiga ilma et keegi
seletaks sisemuses toimuvat õige või valena. Suur rõhk on
heatahtlikul keskkonnal, positiivsetel sisendustel ja mõtte looval
jõul.
Sellist reklaamteksti lugenuna läksin spordihoonesse oma
esimest hingamist tegema. Olin ka varem näinud, kuidas nad
heidavad põrandale matile, keeravad ennast teki või magamiskoti
sisse ja hakkavad meditatsioonisarnast muusikat kuulama. Tehku,
mõtlesin endamisi - ongi natuke vaheldust väsitavatele trennidele.
Teades juhendaja Anneli Kalamäe taset, olin kindel, et mingi „jura“
see olla ei saa. Pärast paari korda kuulsin juba positiivset
tagasisidet. „See on miskit täiesti teistsugust, sa satud kuhugi
teise maailma, muusika ajab sulle värina sisse“, kuulsin
kommentaare.
Võtsin siis minagi magamiskoti, panin suusamütsi pähe ja
ootasin magamiskotis, mis juhtuma hakkab. Kõlarist tuli juba
ettevalmistuse ajal idamaise muusika sarnane meloodia. Alguses
tegime mõned hingamisharjutused enne „teele“ asumist. Just
„teele“, sest muudmoodi ma seda nimetada ei oskaks.
Põhihingamine seisnes aktiivses sisse-välja hingamises. Ikka
kopsud maksimalselt õhku täis ja jõuga välja. Juba 5 minuti pärast
tundsin kerget väsimust või hoopis tüdimust, sest ootasin järgmist
etappi, ei saa ju lihtsalt terveks tunniks niimoodi lõõtsutama jääda.
Natukese aja pärast tundsin kuidas näpuotsad hakkavad
tuimaks minema, veidi hiljem reielihased. Sama tunne oli kui käsi
või jalg on „surnud“, ainult seda surinat või kõdi ei olnud kui püüdsid
liigutada. Tunned, et kehaosa on olemas, aga liigutada ei saa.
Anneli jälgis meid pidevalt, sosistas kõrva kui hingamine laisaks
muutus. Ja laisk ei tahtnud ma olla – kui juba teen, siis isuga ja
lõpuni! Ajataju kadus, seepärast ei saa kirjeldada millal mis toimus.
Kord oli tunne, et hingatud on juba lõpmatult, siis jälle et nüüd on
alles suur osa ees.
Niimoodi täiega hingates hakkas tekkima une-eelne seisund.
Just see hetk, kui teadvus hakkab kustuma, näed juba
unekatkendidki, aga suudad veel öölambi voodipeatsis kustutada.
Hetkel, kui tahad hakata unenägu ja lõdvestust nautima, patsutab
Anneli sulle õlale ja sunnib uuesti kopsud tööle panema. Sellise
une ja ärkveloleku piiri peal kõndiminegi ongi kogu selle treeningu
eesmärk. Sain sellest aru ja enam endale armu ei andnud.
Hakkasin aru saama kui hingamine aeglustus ja unenägu tungis
peale. Sel hetkel sundisin ennast takka, sest see piiripeal olemise
tunne oli vägev.
Käed olid küünarnukkideni liikumatud, jalad kui puupakud. See
„surnud“ jala võrdlus passib siia hästi, sest kui jäse on „surnud“
siis pole ta verd ja koos sellega hapnikku saanud. Nüüd saab
keha aga üleliia hapnikku, ja see on lihastele sama mõjuga. Uni
tekibki siis kui kehas hakkab hapnikutase tõusma. Magades lülitub
välja mitmete organite töö ja nad ei vaja hapnikku, selle osa saab
endale siis aju ja lihased. Nüüd tekitasime ise sellise seisundi.
Ühel enda sundimise momendil mõtlesin, et kui ma puhuksin
täis kõigi Kauksi ranna inimeste madratsid selle tunde nimel –
aga siis tuli juba unelaks.
Tund sai täis ja Anneli hakkas meid äratama. Ütles, et katsuge
sõrmi liigutada. No mis sõrmi... Ise teab küll mis inimesega toimub
ja mis seisundis on ja siis – liiguta sõrmi! Eks ta selle kaudu
vaatas kui kaugele keegi jõudis. Seisundist väljatulemine oli
mõnus, laisk, kõik need sõnad mis reklaamis on. Minult küsis
Anneli kas mul vahetusriideid on. Minu küsivat pilku nähes kinnitas
ta, et ma olevat läbimärg ilma seda vaatamata. Ja tõepoolest. Kui
ma olin ennast lõpuks liikuma saanud ja istukile sain tõusta, oli
käte all põrandal ja magamiskotis kõik märg. Kohe hakkas ka
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jahe ning saunaskäik oli sellele kogemusele heaks lõpetuseks.
Järgmisel aastal, 10 jaanuaril kell 18 jätkuvad Anneli
aeroobikatreeningud, kus kasutatakse erinevaid treeningstiile –
nii tantsu kui lihastreeningut. Tulge kõik, sest ma usun, te tahaksite
olla sama rahulolevad ja punapõsksed kui need, keda ma olen
näinud spordihoonest lahkumas!
Seniks kõigile reipaid Jõule!

Vaimar Abel
Muuga Spordihoone

L asteaias Rüblik

Kätte on jõudnud kaunis jõuluaeg. Meiegi oleme viimastel
kuudel mitmeid üritusi ja õppekäike korraldanud. Lisaks
igapäevasele õppetööle muudavad lasteaias elu huvitavamaks
ühised ettevõtmised. Siinsetel piltidel on vaid killuke laste
tegemistest. Vanasti peeti lõõtspilli üheks populaarsemaks pilliks,
mistõttu palusimegi vanaisa Antsul mängida meie sügispeol
mõned lood. Kõrval oleval pildil harjutavad väikesed mudilased
pillimängu. Palju lusti ja uusi teadmisi said vanema rühma lapsed
Simuna päästekomandot külastades.
Käesoleval õppeaastal korraldame õppekäike eeskätt
koduümbrusesse. Tore, et ka vanavanemad on nõus lasteaia
tegemistele kaasa aitama. Ants Habakuk tutvustas vanema rühma
lastele oma talu, igapäevaseid töid ja tegemisi, talutehnikat ning
loomi. Et aasta tegemised paberile panna, kuluks mitu lehekülge.
Seepärast, head vanemad, ootame teid ikka lasteaeda laste
tegemisi vaatama, kuulama! Rõõmsaid jõule ja kena
aastavahetust!
Terje Arro
Laekvere lasteaia juhataja

Muusikatunnis...;

Kert ja vanaisa Ants
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Jõulukingiks suitsuandur!
Iga päev saab Eestis tules kahjustada kuus kodu, igal nädalal
kaotab elu inimene. Tulekahjudes hukkutakse peamiselt öösel
magades mürgise suitsu sissehingamise tagajärjel.
Näiteks sai ööl vastu 24. oktoobrit Narvas puhkenud tulekahjus
tervisekahjustusi inimene, kelle päästjad põlevast korterist välja
tõid. Korteris oli küll suitsuandur, kuid see ei teavitanud põlengust,
sest puudus patarei. 22. novembril hukkus Sillamäel
korteritulekahjus inimene ja kahele inimesele tuli meedikutel
osutada esmaabi. Suitsuandur küll rakendus tööle, kuid liiga hilja,
sest paiknes teises toas kapi otsas. Ühelgi ülejäänud sel aastal
Ida-Virumaal tulekahjudes hukkunutest (13) kodus suitsuandurit
ei olnud.
Suitsuanduri ülesanne on avastada tulekahju algstaadiumis ja
teavitada valju häiresignaaliga tulekahju tekkimisest. See annab
võimaluse kiire tegutsemisega tulekahju käepäraste vahenditega
kustutada või ohutult ruumidest lahkuda ning oma elu ja vara
päästa. Suitsuandur kaitseb Sind ka naabrite juures juhtunud
õnnetuse korral.
Päästeteenistus on infoandja, miks on suitsuandur vajalik ning
kuhu ja kuidas see paigaldada. Selleks, et suitsuandur oma
ülesannet täidaks, tuleb seda sarnaselt muule kodu sisustusele
hooldada igalühel endal.
Kauba eest vastutab kaupleja
Päästeteenistus suitsuandureid ei müü. Millise kaupmehe
juurest suitsuandur osta, on igaühe enda otsustada. Nagu kõik
poes müüdavad kaubad, peab ka suitsuandur vastama teatud
standardile ja olema ohutu. Nõuetele vastaval anduril peab olema
EN märgistus (tagaküljel tavaliselt märgitud EN 14604) ja tähis
CE. CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et
toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Ilma nende tähisteta suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa Liidus
müüa ei tohi. Kui poes müüdaval suitsuanduril tähistust ei ole,
tuleks sellest teavitada tarbijakaitseametit, sest kauba eest
vastutab kaupleja.
Suitsuanduriga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis tuleb
enne paigaldamist kindlasti läbi lugeda. Nii väldid vigu anduri
toimimises. Kui suitsuandur seada üles valesse asukohta või
jätta hooldamata, siis võib ta tulekahjust mitte teada anda või hakata
hoopis piiksuma siis, kui toas suitsu polegi.
Millist andurit valida?
Lihtsaim lahendus on patareitoiteline optiline või
ioonsuitsuandur. Nende erinevus seisneb suitsu avastamise
tööpõhimõttes, kuid eesmärgi täidavad mõlemad. Ahiküttega
elamusse on soovitav hankida lisaks ka vinguandur, sest
küttekolde enneaegse sulgemise tagajärjel võib tekkida olukord,
kus lõhnatu ja nähtamatu vingugaas eraldub koldest ilma suitsuta.
Täpsemat infot võib küsida tuleohutusseadmete müüjatelt.
Kuidas ja kuhu paigaldada?
Suitsuanduri võib paigaldada igaüks ise vastavalt seadme
kasutusjuhendile. Üldjuhul tuleb andur kinnitada kruvidega lakke
vähemalt poole meetri kaugusele seintest ja muudest takistustest.
Esmalt tuleb suitsuandur paigaldada magamistoa eesruumi
(koridori või elutuppa). Kui suitsuandureid on mitu, siis
magamistubade ja lisakaitseks ka ülejäänud eluruumide lakke.
Suures korteris võiks olla kindlasti rohkem kui üks suitsuandur nii on võimalik tulekahju kiiremini avastada. Kui suitsuandur
paigaldada ainult kõige tagumisse tuppa, siis näiteks köögis
puhkenud tulekahju korral avastab see andur põlengu alles siis,
kui kogu korter on juba paksu suitsu mattunud ja läbi suitsu välja
pääseda pole enam võimalik.
Vältida tuleb suitsuanduri paigaldamist kohta (vannituppa, kööki
pliidi kohale), kus niiskus ja aur võivad tekitada valehäireid.
Eramajas tuleb paigalda suitsuandur kindlasti igale korrusele.
Suurematesse majapidamistesse (nt talud) on soovitav
muretseda mitu omavahel „suhtlevat“ andurit.
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Kuidas hooldada?
Veendumaks, et seade on töökorras, vajuta nädalas korra ja ka
pärast puhastust suitsuanduri kontrollnuppu kuni kostab
testsignaal. Andurilt pühi tolmu paar korda aastas. Parim viis on
see tolmuimejaga andurist välja imeda. Patarei vaheta kohe, kui
andur selle tühjenemisest piiksudega märku annab.
Igal seadmel on kasutustingimused, mida rikkudes seade ei
tööta enam nii, nagu peaks. Kindlasti ei tohi ise avada anduri
korpust ega selle valmisolekut lahtise tule ja suitsuga testida.
Sellise (ise)tegevusega võib suitsuandurile tekitada vigastusi ja
elektroonika läbi põletada enne, kui jõuab kätte hetk, kui andur
suitsu olemasolu kontrollib ja tööle rakendub. Anduri tehnilise rikke
korral eemalda patarei ja pöördu müüja poole. Suitsuandur tuleb
uue vastu vahetada umbes iga kümne aasta tagant ja peale
tulekahjusuitsu saamist.
Kui valid suitsuandurile õige asupaiga ja hooldad õigesti, ei
tohiks see valehäireid anda ning rakendub tulekahju korral
õigeaegselt tööle.
Tulekahju tagajärjed on hävitavad ..., kuid neid on võimalik
ennetada. Kingi naabrile jõuludeks suitsuandur, millega tagad
turvalisema elu ka oma perele!
Lisainfot päästevaldkonda puudutavate teemade kohta saab
ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja
veebilehekülgedelt: www.rescue.ee ja www.kodutuleohutuks.ee
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhtivspetsialist
Natalja Lebedeva

Jõulutervitus
Kauneid jõuluhetki sulle,
hubast sära küünlatulle!
Aasta uus Sul õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!
Laekvere raamatukogu
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V ALL A V ALITSUSES
1. detsembri istungil:
1.Kinnitati Laekvere valla raamatupidamise sise-eeskiri, mis
hakkab kehtima 1. jaanuarist 2010.aasta.
2.Toimetulekutoetus novembris 2009 määrati 20-le valla
elanikule kogusummas 25 213 krooni.
3.Jätkati hooldajatoetuse maksmist Virve Aertis‘ele Rivo Jürimaa
hooldamise eest 600 krooni kuus kuni hooldusvajaduse
lõppemiseni.
4.Lõpetati vallaelaniku Gertta Hünnineni hooldus Ülle Täht´i poolt
alates 01. detsembrist 2009.
5.Esitati Silvi Sirelpuu koostatud volikogu määruse eelnõu
„Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord”
vallavolikogule.
6.Anti korraldus alates 01. jaanuarist 2010 lõpetada toidu
valmistamine Laekvere lasteaia sööklas.Toiduvalmistamine
lasteaia lastele ja töötajatele korraldatakse edaspidi Laekvere
Põhikooli sööklas. Valmistoitude transpordi Laekvere Lasteaeda
organiseerib lasteaia juhataja.
7.Muudeti Laekvere Vallavalitsuse 11. mai 2009 korraldust nr 98
”Nõusolek maa riigi omandisse jätmine“. Venevere külas asuval
Kummeli maaüksusel muudeti pindala suurust.
8.Nõustuti Muuga külas asuva 1 355 m² suuruse Männi
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuste plaanile hoonete omanikule Vello Block’ile.
9.Muudeti Laekvere vallas asuvate katastriüksuste lähiaadresse
alljärgnevalt:
Küla
vana nimi
uus nimi
Rajaküla
Klingenbergi Kõrtsi
Klingenbergi kõrts
Salutaguse
Salutaguse biotiigi
Salutaguse biotiik
Kaasiksaare Põrna Kõrtsi
Põrna kõrts
Kaasiksaare Venevere metskond
Tölga
maatükk nr 16
Venevere
Paasvere metskond
Metskonna
maatükk nr 18
Kellavere
EMT Laekvere tugijaam Laekvere tugijaam
Arukse
Maakivi-Elamu
Maakivi
Paasvere
Paasvere 2
Uuemaja
10.Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Marko Lepasaar’ele
Paasvere külas erastatava 24,13 ha suuruse katastriüksuse
nimeks Metsmaasika.
11.Esitati Irina Kuhlbachi koostatud otsuse eelnõu „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” vallavolikogule.
12.Väljastati kasutusluba Aldur Raudmäe ehitisele „salvkaevu
renoveerimine ja veesüsteemi rajamine“ Pajuvõsa maaüksusele
Venevere külas.
13. Pearaamatupidaja Kersti Altpere andis informatsiooni 2010.
aasta eelarve kohta.
15. detsembri istungil:
1.Laekvere valla 2009. aasta IV eelarve muudatus saadeti
volikogule.
2.Laekvere valla 2010. aasta eelarve läbis valitsuses esimese
lugemise ja saadetakse volikogule.
3.Kinnitati Laekvere valla haridusasutustes ühe õpilaskoha
arvestuslikuks tegevuskulu maksumuseks 2010. eelarveaastal:
Laekvere Lasteaias „Rüblik“
30 432 krooni eelarveaastaks
ja 2 536 krooni ühes kuus;
Laekvere Põhikoolis 15 852 krooni eelarveaastaks ja 1 321 krooni
ühes kuus;
Muuga Põhikoolis 20 604 krooni eelarveaastaks ja 1 717 krooni
ühes kuus.
4.Audiitori määramise otsuse eelnõu suunati edasi volikogule.
5.Otsustati pikendada Enno Mandeliga 30. jaanuaril 2004
sõlmitud elektripaigaldise käidulepingut nr 6-10/19 ja
elektripaigaldise teeninduslepingut nr 6-10/20 kolme aasta võrra
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kehtivusajaga kuni 31. detsembrini 2012.
6.Otsustati premeerida seoses 50.sünnipäevaga Laekvere
Põhikooli direktorit Arne Labe‘t.
7.Määrati Laekvere vallas turukaubanduse müügikohtadeks
järgmised paigad:
1)Laekvere alevikus Kesk 7 ja Kesk 9 vahele jääv maa-ala;
2)Muuga külas Muuga Spordihoone esine plats aadressiga
Alekvere tee 1;
3)Venevere külas Venevere Seltsimaja esine plats.
Kauplemisaeg nimetatud kohtades on kella 8.00 – 20.00.
Kaubelda võib vallavalitsuse väljastatud müügipileti alusel.
8.Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammist toetuse saaja
Aldur Raudmäe aruanne Laekvere vallas Venevere külas Pajuvõsa
maaüksusel salvkaevu renoveerimise, pumpamiseks vajalike
seadmete paigaldamise ja joogitorustiku rajamise projekti aruanne
koos täitmise eelarvega summas 26 396 krooni.
9.Korraldatud jäätmeveoga liitunud isikute jäätmemahuti
tühjendussagedust muudetakse kahel maaüksusel kahe korra
peale aastas.
10.Korraldatud jäätmeveoga lubati veoperioodi lõpuni
mitteliituda ühel valla elanikul.
11.Kasutusluba väljastati Artiston OÜ ehitisele metsatehnika
remondihall ja Artiston OÜ ehitisele puukuur asukohaga Rahkla
tee 16 Laekvere alevikus.
12.Laekvere Vallavalitsuse poolt väljakuulutamiseta
läbirääkimistega riigihankele “Laekvere lasteaed-päevakeskuse
renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine“ esitasid
pakkumused Bucoma OÜ summas 216 000 krooni ja Pajusti
Ehitus Grupp OÜ summas 192 000 krooni. Edukaks pakkumuseks
tunnistati Pajusti Ehitus Grupp OÜ poolt esitatud pakkumus, kui
vastavaks tunnistatud ning kõige madalama pakkumishinnaga
pakkumus.
13.Vaba põllumaa erastamisel nõustuti 4,50 ha suuruse
Kassiristiku; 2,34 ha suuruse Ohaka; 21,15 ha suuruse Nõgese;
8,03 ha suuruse Aasristiku; 2,34 ha suuruse Ohaka ja 12,47 ha
suuruse Mägiristiku katastriüksuste kasutusvaldusesse
andmisega vastavalt katastriüksuse plaanidele Osaühingule
Muuga PM.
14.Munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmise eelnõu saadeti
volikogule

10. jaanuaril kell 12
olete kõik oodatud kruusaauku
TULESKULPTUURE V
ALMIST
AMA .
VALMIST
ALMISTAMA
Mõned toredad inimesed on andnud endast teada, kes
soovivad sellel üritusel kaasa lüüa aga ootan endiselt
pakkumisi materjalide ja töökäte näol. Meie tööd tulevad
juhendama kolm tuleskulptuuri spetsialisti Tallinnast.
Sööme ühiselt suppi ja joome sooja teed.
Ja kell 17 .süütame TULESKULPTUURID.

Laekvere raamatukogu
asub endises ehituspoes, praeguse Laglepesa ruumides.
22.detsembrist 1. jaanuarini on raamatukogu suletud.
Kohtume 2. jaanuaril 2010.

Lk.7

Ostame küüslauku.
Hind kokkuleppel. Tel: 5808 9038; 5814 2272, Taivo

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

Müüa Vassivere põik 3 majas mugavustega 2-toaline korter.
Küsi infot telefonil 5628 5895.
Ostame metsa metsamaad. Tel. 56754120 või 7404232.

Õnnitleme!
91
87
75
70
65
82
75
81
60

Armilda Kautlenbach 04. detsember
Hildemand-Alide Eigi 06. detsember
Laine Rahuoja
08. detsember
Silvi Vaht
09. detsember
Raimo Bachaus
13. detsember
Amanda Poolma
18. detsember
Eevi Külavee
20. detsember
Herta Peensalu
23. detsember
Theodor Lomp
28. detsember

Muugast
Paasverest
Muugast
Muugast
Laekverest
Rahklast
Laekverest
Padust
Rahklast

Olgu kerged, olgu rasked ajad iga lapse sünd on elujaatus!
Sinust, kes sa praegu tuge vajad sinust sõltub homse Eesti saatus.
Hoia ikka alal kindlat meelt,
oma isamaad ja emakeelt!
Leelo Tungal
Katrin Lepa ja Kalmer Kaasiku perre Laekvere alevikus sündis 16.
novembril tütar BERIT
Kätlin Reiteli ja Tauno Jõurami perre Rahkla külas sündis
25. novembril tütar KAIRIT
Marianna Ilvese perre Laekvere alevikus sündis
1. detsembril tütar LAURA-LIISA

Elu on viiv, mis pudeneb peost nagu valge liiv...
Kauaaegset isetegevuslast ja klubi liiget
HELVI BÄRTELSONI
10.12.1933 - 10.12.2009
Mälestab Laekvere Rahva Maja ja
eakate klubi “Meenutus”

Simuna kirikuteated
Jõuluõhtu jumalateenistus
24. detsembril kell 19
I jõulupüha jumalateenistus
25. detsembril kell 12
pühapäeval, 28. detsembril kell 12
vana-aastaõhtu jumalateenistus
31. detsembril kell 19

Korstnapühkimisteenus. Ventilatsioonilõõride puhastus ja
hooldus. Küttekollete remont.
Kontakt tel 56955596. E-post: peep.olvi@mail.ee.

L aekvere Rahva Maja üritused
jaanuari kuus
6 – 7. jaanuar koolivaheaja sisustamine.
Matk ja matkatarkuste õppimine. (Täpsem info noortejuhilt)
9.jaanuar kell 10 Laekvere valla näitemänguhuviliste
õppepäev Aleksander Eelmaaga.
10.jaanuar kell 12 kruusaaugus tuleskulptuuride valmistamine
17. jaanuar kell12 rahvaõpistus “Gestaltteraapi”
Gestaltteraapia pakub erinevaid enesearendamise viise, et
toetada elukvaliteedi parandamist ja suurema rahulolu
saavutamist elus,töös ja suhtetes. Külas on Karmel Tall Tartust.
(Viib läbi leinagruppe inimestele, kes on kaotanud lähedase)
Aeroobika treeningud jätkuvad Muuga spordihoones
pühapäeval, 10. jaanuaril 2010 kell 18
24. jaanuar kell 12 folklooripühapäev
29. jaanuar kell 19 uus sariüritus “Õhtu Felixiga“.
Salongiõhtu veini ja muusikaga. Pääse 100.Üritus saab teoks koostöös Põltsamaa Felix´iga.
Degustreeritakse erinevaid veini sorte ja kohtutakse erinevate
muusikutega Rahva Maja II korrusel. Kohad laudadesse
ettetellimisel Rahva Majas.
31. jaanuar kell 12 rahvaõpistus kohtumine kandlemeister
Heino Jäger´iga.

Jõululaupäeval, 24. detsembril sõidab buss
TASUTA Simuna surnuaeda ja kirikusse.
17:20 Kaasiksaare
17:25 Venevere
17:30 Paasvere
17:35 Muuga
17:45 Rahkla
17:50 Laekvere
17:55 Moora
18:00 Padu
18:07 Sirevere
Tagasisõidu aeg Simuna kiriku juurest pärast jõululaupäeva
jumalateenistuse lõppu või reisijate soovile vastavalt ka varem.
Bussijuht Koit Nõlvak, tel 5262034
Laekvere Põhikoolis 21. detsembril kell 13:15 – 14:45 jõululaat.
Ootame kõiki ostma laste valmistatud hõrgutisi , kingitusi ja kaarte.
Laekvere kooli jõulupidu toimub
Laekvere Rahva Majas
22. detsembril kell 18.

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

