L A E K V E R E
Laekvere Valla Sõnumid
internetis www.laekvere.ee
valla leht/kuuluta all

Nr 25 (171)

VA L L A

SÕNUMID
SEPTEMBER 2015

TASUTA

Tänavu alustasid kooliteed!

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed

MUUGAS: Karmen Pikhoff, Moona Proover.
Klassijuhatajaks Jaana Hamer

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine
Laekvere Põhikooli esimene ja üheksas klass koos õpetajatega. Foto: Silvi Sirelpuu

See on Laekvere vald

LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUS
LAEKVERE-MOORA
KERGLIIKLUSTEEL!

A.D. 2012

Muuga Põhikooli 1. klass. Foto: Silvi Sirelpuu

LAEKVERES: Ants Braust, Mikk Habakuk, Aksel Porroson, Ranel Liidaru,
Siret Pudel, Kati Pärn, Tauri Siniorg, Emma Loviise Soon, Liisa Teidla.
Klassijuhatajaks Jana Põhjala

Uue liikluskorraldusega on muutunud Moora külas Laidre
maja juures ristmikul Kunsingu tee (nr 3810039) LaekvereMoora kergliiklustee suhtes peateeks.
Kergliiklusteel liiklejad peavad andma teed Kunsingu teel liiklejatele, paigaldatud on vastavad liiklusmärgid.

Olge ettevaatlikud!
Head liiklemist

Laekvere Põhikooli 1. klass. Foto: Arne Labe

HE AD KO OLITEED!

LAEKVERE KOOL 95
Head vilistlased ja endised töötajad!
Ootame teid kõiki Laekvere kooli 95. aastapäeva kokkusaamisele 3.
oktoobril 2015.
Koolimaja uksed on avatud alates 14.00. Samas registreerimine.
15.00 väljub buss Simuna kalmistule
18.00 aktus Laekvere Rahva Majas

20.00 Koosviibimine Laglepesas
koos muusikaga varaste hommikutundideni. Laudade broneerimise
võimalus tel: 526 3638
Osalustasu 10 EUR.
Võimalik tasuda ka ülekandega Laekvere Vallavalitsuse kontole
SEB EE841010502009486003 märgusõnaga „Kool 95“ hiljemalt 2. oktoobriks 2015

Tere taas!
Järjekordne kooliaasta on saanud oma
alguse. Kevadised lõpetajad on teinud
oma valikud. Uus õppeaasta on toonud meie pinkidesse 73 õpilast, kellest
üheksa astus esimesse klassi:
1. Ants Braust
2. Mikk Habakuk
3. Aksel Porroson
4. Ranel Liidaru
5. Siret Pudel
6. Kati Pärn
7. Tauri Siniorg
8. Emma Loviise Soon
9. Liisa Teidla
Soovin, et neil on meiega hea ja turvaline. Uuel õppeaastal soovime teha

tihedamat koostööd kodudega
ja märgata iga
õpilase vajadusi. Alustasime e-päevikuga. Loodan, et
igapäevane õppetöö muutub selle abil
efektiivsemaks ja vajalik info levib kiiremini.
Soovin kõikidele õpilastele, nendega
seotud inimestele, kolleegidele ja kõikidele valla inimestele toredat sügist ja
sära silmadesse.
Lugupidamisega,
Arne Labe
Laekvere Põhikooli direktor

sultandi ettepanekul võib vähendada
vanema poolt kaetava kohatasu osa
määra või vabastada vanem maksmisest.
Toetuse suuruse piirmäära kehtestab vallavolikogu iga-aastase eelarvega.
- 2015. aastal on koolilõuna toetuseks väljaspool valla territooriumi asuvates haridusasutustes kuni 2 eurot ühe
koolipäeva eest;
- lasteaia kohatasu katmiseks kuni
20 eurot kuus ühe lapse eest;
- kooli õpilaskodu/ühiselamu kohatasu katmiseks kuni 30 eurot kuus.
Info – Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant, 322 2376, 5745 0313

Kaitse end äikese eest!
Päästeamet tuletab inimestele meelde, et tihti kaasnevad äikesega ohud:
välk, tugevad hoovihmad, vali tuul,
rahe ning isegi trombid. Inimesed
peaksid oskama õigesti käituda ja
veenduma, et sama teevad ka nende
lähedased.
Ilmajaam andis välja hoiatuse, mille kohaselt on lähiajal üle kogu Eesti
oodata äikest ja sellega kaasnevaid
tugevaid tuuleiile. Päästeamet tuletab
meelde, et äikesega kaasnevad ohud,
mida on võimalik ennetada vastavalt
käitudes.
Oska õigesti käituda ja veendu, et
sama teevad su lähedased:
Enne äikest
• Paigalda kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või
metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Kojas (Rakvere, Lille tn 8) osutatakse abivajajatele tasuta õigusteenuseid.
Teenust osutab õigusnõunik Alar
Salu /Taivo Saks&Partnerid Advokaadibüroo/

Toetused
Koolilõuna, lasteaia ja õpilaskodu kohatasu toetust makstakse madala sissetulekuga või paljulapselisele perele.
Avaldus toetuse maksmiseks esitatakse 2 korda aastas, hiljemalt 20.
septembriks ja 20. jaanuariks.
Erandkorras, perekonna sissetulekute olulisel vähenemisel, võib taotleja
esitada toetuse avalduse § 7 lõikes 2 sätestatust erineval ajal.
Määratud toetus kantakse arve alusel teenust osutava asutuse pangakontole.
Sõltuvalt perekonna majanduslikust
olukorrast lapsevanema, lasteaia hoolekogu või vallavalitsuse sotsiaalkon-

Tasuta nõustamine
puuetega
inimestele

välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.
• Televiisoriantennid peavad olema
maandatud;
• Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülita välja
elektriseadmed, ning tõmba pistikud
seinast välja;
• Eemaldu veekogudest.
Äikese ajal
• Ära ava veekraani. Vesi on hea
elektrijuht.
• Ära tee ahju ega pliidi alla tuld.
Laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana.
• Ära varju üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale. Välgutabamuse võimalus on seal suurem.
• Äikese ja halva nähtavuse korral
ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu maantee serval;

Nõustamise ajad:
2015. aastal:
17. septembril kell 12.00
15. oktoobril kell 12.00
19. novembril kell 12.00
17. detsembril kell 12.00
2016. aastal:
21. jaanuaril kell 12.00
18. veebruaril kell 12.00
Teenusele on vaja eelnevalt ette
registreerida telefonil 324 2023.
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
tel 324 2023, 5342 9043

• Kui maja asub lagedal või mäekupli
peal, siis sulge aknad ja uksed ning ära
viibi äikese ajal akende all;
• Ära räägi võrgutelefoniga (võib
põhjustada elektri- või akustilise šoki);
• Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk;
• Õnnetustest teata kohe telefonil
112.
Helen Tammets
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: helen.tammets@rescue.ee
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 11. juuni, 19. juuni, 29. juuni, 3. juuli, 30. juuli, 11. august, 18. august,1. september
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus juunis
10-le isikule kogusummas 1837,54 €,
juulis 6-le isikule kogusummas 756,59 €
ning augustis 7-le isikule kogusummas
1049,24 €;
• Määrati koolilõputoetus 4-le põhikooli lõpetajale;
• Määrati Remniku Noortelaagris
osalemiseks toetus 12-le lapsele;
• Määrati ravimitoetus 3-le isikule;
• Määrati prillide, tasulise ravi või
hooluse kulude katmiseks 6-le isikule;
• Määrati õpilaskodu kohatasu katmiseks toetus 3-le perele;
• Määrati ranitsatoetus 11-le I klassi
minevale lapsele kogusummas 704 €;
• Lõpetati üürileping 1 isiku suhtes;
• Määrati tasuline koduteenus 1-le
isikule;
• Muudeti hooldajatoetuse maksmist 1-le isikule;
• Pikendati lapse perekonnas hooldamise lepingut;
• Tehti ettepanek peatada igakuine
peretoetuse ja vanemahüvitise maksmine ja määrati uus isik, kellele toetused maksta;
• Ühele isikule keelduti sotsiaaltoetuse eraldamisest;
• Garanteeriti huvitegevuse kohatasu maksmine MTÜ-le Rakvere JK
Tarvas kuutasu tasumine 85% ulatuses
vastavalt esitatud arvetele alates 1. augustist 2015;
• Muudeti Laekvere Vallavalitsuse
05.03.2015 korralduse nr 30 „Hooldekodusse suunamine“ sõnastust;
• Tasuda huvikooli kohamaks 1.
septembrist 2015 kuni 2015/2016 õppeaasta lõpuni vastavalt esitatud arvetele, kuid mitte rohkem kui 125 eurot
kalendrikuus 5 õpilase eest.
Ehitus- ja planeerimisküsimused,
kasutusload
• Väljastati järgmised projekteerimistingimused:
1.1 Lelja Maas`ile elukoht Pääsupesa, Vassivere küla, Laekvere vald, Pääsupesa maaüksusele Vassivere külas
Laekvere vallas asuva puurkaevu rajamise projekti koostamiseks;
1.2 Elmer Kasele elukoht Eha, Paasvere küla, Laekvere vald, Eha maaüksusele Paasvere külas Laekvere vallas
asuva puurkaevu rajamise projekti
koostamiseks;
• Kooskõlastati järgmiste puurkaevude asukohad:
◉ Lelja Maasi poolt esitatud rajatava
puurkaevu asukoht Pääsupesa kinnistul Vassivere külas vastavalt lisale;
◉ Elmer Kase poolt esitatud rajatava
puurkaevu asukoht Eha kinnistul Paasvere külas vastavalt lisale;
◉ Harry Poolma poolt esitatud rajatava puurkaevu asukoht Kivinõmme
kinnistul Rahkla külas vastavalt lisale;
• Väljastati järgmised kirjalikud
nõusolekud:
1.1 Argo Pärn reovee kogumise ja
puhastamise süsteemi rajamiseks Pärna m/ü, katastritunnus 38101:001:0382,
asukohaga Venevere küla, Laekvere
vald;
1.2 Elle Kask reovee kogumise ja
puhastamise süsteemi rajamiseks
Raini-Reinu
m/ü,
katastritunnus
38101:005:0016, asukohaga Venevere

küla, Laekvere vald;
1.3 Arved Pärs reovee kogumise ja puhastamise süsteemi rajamiseks Kitsekünka m/ü, katastritunnus
38101:002:2320, asukohaga Paasvere
küla, Laekvere vald;
1.4 Väino Ruubel reovee kogumise ja
puhastamise süsteemi rajamiseks Tauri m/ü, katastritunnus 38101:002:0229,
asukohaga Paasvere küla, Laekvere
vald;
1.5 Degrid Pudel reovee kogumise
süsteemi rajamiseks Pirgiti m/ü, katastritunnus 38101:001:2131, asukohaga
Rohu küla, Laekvere vald;
• Kirjalik nõusolek kaotab kehtivuse,
kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul kirjaliku nõusoleku päevast
arvates;
• Määrati korteriomandi ja ärimaa
seadmiseks Rahkla külas asuva kontorelamu aluse ja selle teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 2 133 m². Katastriüksuse nimeks määrati Keskuse.
Katastriüksus on moodustatud plaanija kaardimaterjali alusel;
• Väljastati projekteerimistingimused Tanel Põldojale elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks asukohaga
Jõekalda maaüksus, Kaasiksaare küla,
Laekvere vald;
• Väljastati järgmised ehitusload:
AS-le Palmako tuletõrje veemahuti
püstitamiseks ning MTÜ-le Rohu Park
loomakasvatushoone täielikuks lammutamiseks.
• Määrati korteriomandi seadmiseks
Muuga külas asuva 3-korterilise elamu
aluse ja selle teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 4 387 m². Katastriüksuse nimeks määrati Allee tee 5.
• Väljastati Keskkonnaprojekt OÜ-le
projekteerimistingimused elektriprojekti koostamiseks vastavalt Elektrilevi
OÜ poolt koostatud projekteerimisülesandele Lääne-Viru maakonnas
Laekvere vallas Kaasiksaare ja Venevere
külas.
Avalik kord, vallavara, hanked
• Otsustati sõlmida Laekvere vallale
kuuluvate objektide ja nendes asuva
vara kindlustamiseks leping Seesam
Insurance AS-iga, asukohaga Vambola
6, 10114 Tallinn, Eesti, reg nr 10055752,
summas 3 674,46 eurot (kolm tuhat
kuussada seitsekümmend neli eurot ja
46 eurosenti). Valla nimel on volitatud
lepingut sõlmima vallavanem Aarne
Laas;
• Kinnitati riigihanke „Laenu võtmine“ hanketulemused. Tunnistati edukaks kvalifitseeritud ja vastavaks tunnistatud pakkumus, mille tegi AS SEB
Pank, maksumusega 23 414.63 eurot,
lisandub käibemaks;
• Otsustati võtta KIK-i laenu ennetähtaegseks tasumiseks ja Laekvere
valla 2015. aasta investeeringute, Laekvere Külakeskuse katuse vahetus ja sotsiaalkorteri Vassivere põik 4-13 remont,
finantseerimiseks laenu 450 000 eurot.
Laenuleping sõlmitakse AS-ga SEB
Pank tagasimakse tähtajaga 10 aastat,
kusjuures maksepuhkus on kuni 1. jaanuar 2016. aasta;
• Kinnitati Riigihanke “Laekvere
külakeskuse katuse restaureerimine“
hanketulemused. Kvalifitseerusid järgmised tähtaegselt esitatud pakkumu-

sed: Osaühing Restaure ja Revin Grupp
OÜ. Jäeti kvalifitseerimata järgmised
pakkujad: KEK-i Ehitus AS ja OÜ OTO
Ehitus. Tunnistati riigihanke “Laekvere
külakeskuse katuse restaureerimine“
edukaks pakkujaks Osaühing Restaure
pakkumus summas 132 810,00 eurot
vastavalt hankedokumentides sätestatud hindamiskriteeriumitele kui madalaima hinnaga pakkumus;
• Kinnitati alla lihthanke piirmäära jääva hanke “Laekvere vallateede
pindamine 2015” hanketulemused.
Kvalifitseerusid järgmised pakkujad,
kes on täitnud kõik hankemenetluses
esitatud kvalifitseerimistingimused: AS
Eesti Teed, Lemminkäinen Eesti AS, AS
Vooremaa Teed ja OÜ Üle. Tunnistati
edukaks kvalifitseeritud ja vastavaks
tunnistatud pakkumustest kõige madalama maksumusega OÜ ÜLE poolt
esitatud hinnapakkumus, summas 16
059,36 eurot koos käibemaksuga;
• Kinnitati alla lihthanke piirmäära
jääva hanke “Laekvere külakeskuse katuse restaureerimistööde omaniku-ja
muinsuskaitselise järelevalve teostamine” hanketulemused. Kvalifitseerusid järgmised pakkujad, kes on täitnud
kõik hankemenetluses esitatud kvalifitseerimistingimused: OÜ Restaure,
Naagel Ehitus OÜ ja Einar Kaldam Vanaveski Talu FIE. Tunnistati edukaks
kvalifitseeritud ja vastavaks tunnistatud
pakkumustest kõige madalama maksumusega Naagel Ehitus OÜ poolt esitatud hinnapakkumus, summas 3600,00
eurot koos käibemaksuga;
• Tehti vallavalitsuse reservfondist
eraldus Laekvere Põhikooli algklasside
osa katuse avariiremondiks.
Hajaasustuse programm
• Nõustuti Laekvere Vallavalitsuse,
Annika Eelma ja Vassivere Traktor OÜ
vahel sõlmitava Hajaasustuse programmi toetuslepingu tööde teostamise
lõpptähtajaga 1. oktoober 2015;
• Tehti Laekvere Vallavalitsuse 02.
juuni 2015 korralduses nr 94 ”Hajaasustuse programmi toetusesaajate
kinnitamine“ järgmised muudatused.
Tunnistati kehtetuks alapunkt 1.5 Aina
Matsile toetuse eraldamine ja muudeti
Punkti 2 järgmiselt: Rahuldada osaliselt
Harry Poolma taotletud toetus summas
4244,27 €;
• Kiideti heaks järgmised hajaasustuse programmi projekti aruanded:
1.1 Raini-Reinu kinnistule Venevere
küla heitveesüsteemi rajamise projekti
aruanne. Projekti kogumaksumuseks
3280 eurot, millest 2186,78 eurot on
toetus ja 1093,22 eurot on projekti omafinantseering.
1.2 Pärna kinnistule Venevere küla
heitveesüsteemi rajamise projekti aruanne. Projekti kogumaksumuseks 3280
eurot, millest 2186,78 eurot on toetus
ja 1093,22 eurot on projekti omafinantseering.
Ühissõidukitepeatuste kohanimed
• Määrati Laekvere vallas asuvatele
ühissõidukipeatustele kohanimed:
peatuse nimi
Arukse
Sivi
Kaasiksaare

asula
Arukse küla
Arukse küla
Kaasiksaare küla

VOLIKOGU MATERJALID – 9. juuni, 30. juuni, 25. august
• Kinnitati Laekvere Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017;
• Kinnitati Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad;
• Kinnitati Laekvere valla 2015. aasta
lisaeelarve:
• Võeti vastu uus Laekvere Valla Põhimäärus;
• Kinnitati Laekvere valla 2014. aasta
majandusaasta aruanne;
• Tunnistati peremehetuks Laekvere
vallas Muuga külas asuv ehitis – elamu

Põhitegevuse tulud kokku
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Põhitegevuse kulud kokku
Muud tegevuskulud
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus kokku
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

2 866
482
2 384
8 866
8 866
- 6 000
140 000
140 000
8 878
8 878
- 146 000
146 000
450 000
304 000

ligikaudse ehitusaluse
p i n naga
160 m2,
ja
majandushoone
ligikaudse ehitusaluse
p i n naga
85
m2.

Põrna
Laekvere
Moora
Edivere
Joodiku
Paasvere
Padu
Rahkla
Rahkla-Aru
Väljaotsa
Metsavahi
Muuga
Kellavere tee
Rohu
Kissa
Sirevere
Vassivere
Venevere

Kaasiksaare küla
Laekvere alevik
Moora küla
Muuga küla
Paasvere küla
Paasvere küla
Padu küla
Rahkla küla
Rahkla küla
Rahkla küla
Rajaküla küla
Rajaküla küla
Rohu küla
Rohu küla
Sirevere küla
Sirevere küla
Vassivere küla
Venevere küla

Maaküsimused
• Nõustuti Vassivere külas asuva piiriettepaneku numbriga AT1204240011
maaüksuse, pindalaga 1,0 ha riigi
omandisse jätmisega ning määrati
maaüksusele maatulundusmaa (011;
M) sihtotstarve ja koha-aadressiks Puki;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:005:0196, pindalaga 16,16 ha,
asukoht Venevere küla, Laekvere vald,
jagamisega kaheks eraldi maaomandiks alljärgnevalt: 1.1 uue nimega Palmisalu katastriüksus, asukoht Venevere
küla, Laekvere vald, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 nimega Kasera katastriüksus asukoht Venevere küla, Laekvere
vald, sihtotstarve maatulundusmaa;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:002:0082, pindalaga 17,74 ha,
asukoht Rajaküla, Laekvere vald, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: 1.1 uue nimega Nõgikikka katastriüksus, asukoht Rajaküla,
Laekvere vald, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 uue nimega Arulepiku katastriüksus asukoht Rajaküla, Laekvere
vald, sihtotstarve elamumaa;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:0051, pindalaga 12,70 ha,
asukoht Rahkla küla, Laekvere vald, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: 1.1 uue nimega Tammikupõllu katastriüksus, asukoht Rahkla
küla, Laekvere vald, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 nimega Tammiku katastriüksus asukoht Rahkla küla, Laekvere vald, sihtotstarve elamumaa;
• Nõustuti 14 211 m² ja 17 042 m²
suuruste Kuivati katastriüksuste, asukohaga Muuga küla, Laekvere vald ostueesõigusega erastamisega vastavalt
katastriüksuse plaanile hoonete omanikule Osaühingule Muuga PM;
• Nõustuti 6 985 m² suuruste Sorteeri
katastriüksuse, asukohaga Muuga küla,
Laekvere vald ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile hoonete omanikule Osaühingule
Muuga PM;
• Nõustuti 6 919 m² suuruse Arutamme katastriüksuse, asukohaga Sootaguse küla, Laekvere vald, ostueesõigusega
erastamisega vastavalt plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile hoonete omanikule Ain
Arula’le;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:005:1441, pindalaga 15,06 ha,
asukoht Venevere küla, Laekvere vald,
Ehitiste viimane omanik Laekvere Kolhoos;
• Tuvastati Laekvere vallas Muuga
külas Vene maaüksusel asuv garaaž
(ehr kood 120729972) ehitusaluse pinnaga 60 m2 peremehetus seoses vastuväidete puudumisega;
• Kinnitati Laekvere valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2020;
• Taotleti Laekvere valla munitsipaalomandisse Muuga külas asuv Vene
maaüksus suurusega 1 867 m²;
• Kinnitati Laekvere valla 2016. aasta
eelarve koostamise töögraafik.

jagamisega viieks eraldi maaomandiks alljärgnevalt: uue nimega Kingituse katastriüksus (pindala 5 218 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa), uue
nimega Venevere-Luusika tee katastriüksus (pindala 1 052 m², sihtotstarve
transpordimaa), uue nimega Savilõpe tee katastriüksus (pindala 305 m²,
sihtotstarve transpordimaa), nimega
Madise katastriüksus (pindala 2,90 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa), nimega
Madise katastriüksus (pindala 11,48 ha
sihtotstarve maatulundusmaa);
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:002:0349, pindalaga 18,23 ha,
asukoht Rajaküla, Laekvere vald, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: uue nimega Murueide katastriüksus, asukoht Rajaküla, Laekvere
vald, sihtotstarve maatulundusmaa ja
uue nimega Vürsti katastriüksus asukoht Rajaküla, Laekvere vald, sihtotstarve elamumaa;
• Kinnitati järgmise katastriüksuse
piirid ja pindala ning määrati kohaaadress ja sihtotstarve: katastriüksus
koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Laekvere alevik, Aianurga
pindalaga 3 127 m², sihtotstarbega
maatulundusmaa ning katastriüksus
koha-aadressiga Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Laekvere alevik, Köögivilja
pindalaga 2,70 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa;
• Nõustuti 3 084 m² suuruse Küüni
katastriüksuse, asukohaga Muuga küla,
Laekvere vald ostueesõigusega erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile hoone omanikule Osaühingule Muuga PM;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:0132, pindalaga 2,37 ha, asukoht Moora küla, Laekvere vald, jagamisega kolmeks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: uue nimega Põllumehe
katastriüksus, asukoht Moora küla,
Laekvere vald, sihtotstarve maatulundusmaa; uue nimega Laekvere–Moora
kergtee katastriüksus asukoht Moora
küla, Laekvere vald, sihtotstarve transpordimaa ning nimega Sokka katastriüksus asukoht Moora küla, Laekvere
vald, sihtotstarve elamumaa;
•
Nõustuti
katastriüksuse
38101:001:3202, pindalaga 18,25 ha,
asukoht Rahkla küla, Laekvere vald, jagamisega kolmeks eraldi maaomandiks
alljärgnevalt: uue nimega Rusuvarre
katastriüksus, asukoht Rahkla küla,
Laekvere vald, sihtotstarve maatulundusmaa ja uue nimega Moora-Rahkla
tee katastriüksus asukoht Rahkla küla,
Laekvere vald, sihtotstarve transpordimaa ning nimega Toomemäe katastriüksus asukoht Rahkla küla, Laekvere
vald, sihtotstarve elamumaa;
• Kinnitati järgmise katastriüksuse
piirid ja pindala ning määrata kohaaadress ja sihtotstarve koha-aadressiga
Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Muuga
küla, Vene pindalaga 1 867 m², sihtotstarbega elamumaa.
loodud kahest korteriühistust. Margit Halopi poolt tehtud ettepanekust
haridus- ja teadusministeeriumilt tagasi taotleda erakoolidele aastatel 20112014 makstud tegevuskulude toetus.

Info
30. juuni volikogus
• Revisjonikomisjoni esimees Aivar
Tamm luges ette revisjonikomisjoni
arvamuse, mis edastatakse raamatupidamisele 2014. aasta majandusaasta
aruande lisaks;
25. august volikogus
• Aarne Laas rääkis vallamaja katuse
remondist. Rohu külaseltsi rahataotlusest projekti omaosaluse katteks. Praeguse seisuga raha ei eraldata, järgmise
aasta eelarve menetlemise käigus uuesti taotlus üle vaadata. Laekvere alevikus
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Eakate ohutusalane teabepäev
Lääne-Virumaal toimub 16. oktoobril
16. oktoobril 2015 kella 11 – 14 toimub
Tapa Kultuurikojas maakondlik eakate
ohutusalane teabepäev. Varem on teabepäevad Lääne-Virumaa eakatele läbi
viidud Rakveres ja Väike-Maarjas.
Kutsume kõiki eakaid, pensionäride
ühinguid, päevakeskusi, seltse ja huviringe osa saama põnevast ja meeleolukast sügispäevast! Ootame üritusele
elurõõmsaid ja aktiivseid inimesi kogu
maakonnast, kes on uudishimulikud,
soovivad ammutada uusi teadmisi ning
koju viia häid ideid kui ka tunnet, et oli
kasulik ja ilus päev!
Teabepäeval tuletame üheskoos
meelde ohutusalaseid teadmisi vanemaealiste tervishoiust, traumade ennetamisest, kodude tuleohutusest, veeõnnetuste ärahoidmisest, korstnapühkimisest, antakse nõu oma kodu ja vara
hoidmise teemadel, 112 hädaabikõne
sooritamisest, räägitakse liiklusohutusest, helkuri kandmisest ja jalgrattaga
sõitmisest.
Päev algab väikese tervituskont-

serdiga, avatud on ohutusalased infolauad, toimuvad õpetlikud loengud, ei
puudu ka loterii ja üllatused.
Pakutakse pirukat ja sooja jooki.
Päeva juhib Mikko Virkala – Päästeameti Ida päästekeskuse ennetustöö
büroo juht.
Eakate päeva korraldajateks koostöös Tapa Kultuurikojaga on Päästeameti ida päästekeskus, Lääne-Virumaa
traumanõukogu, Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur, Maanteeamet,
Häirekeskus, MTÜ Korstnapühkijate
Koda, MTÜ Eesti Naabrivalve, Tamrex
OÜ jt.
Suurematel gruppidel palume eelnevalt registreerida Milvi Kompus
milvi.kompus@rescue.ee või telefonidel 3222711; 53456665. Üritus on
tasuta.
Milvi Kompus
Juhtivspetsialist
Ida päästekeskus
Ennetustöö büroo

Mängime Eduard Vilde loomingut
„Mängime Eduard Vilde loomingut“ –
just sellise pealkirja all toimus juunikuu
lõpus Muuga mõisas Eesti Harrastusteatrite Liidu kooliteatrite kirjanduslik
teatriprojekt.
Teatrilaagris osales 8 näiteringi üle
Eesti, kes laagri lõpus andsid pargis ja
mõisas ühise etenduse Vilde loomingust.
Etenduse lavastajaks ja kunstiliseks
juhiks oli Jaanus Tepomees.
Näha sai katkendeid jutustustest
„Minu tohtrid“, „Teine Joosep“, „Uus
toaneitsi“, „Kuidas unenäod täide lähevad“ ning klassikat „Pisuhända“, „Tabamata ime“ ning loomulikult tiigil mängitud „Minu esimesed triibulised“.
Noorte näitlejate hulgas oli väga
andekaid ja silmapaistvaid osatäitmisi
ning seetõttu oli ühest paigast teise lii-

kuvat etendust väga huvitav jälgida.
Teiste näiteseltkondadega koos
osales ühisetendusel Muuga kooli õpilaste – vilistlaste – töötajate ühistrupp
etendusega „Laadasõtsed“, mille Muuga kooli näiteringi juhendaja Urmas
Lindlo lavastas jutustuse „Laadalelled“
ainetel. Hobuseparisnike Ilma Lausvee ja Silva Eigi üksteise tüssamisele
ja petmisele hobustega (osades Rainer
Pikhoff ja Kaupo Pikhof ) kauplemisel
suutis lõpu teha nende laste (osades
Urve Vahula ning Urmas Lindlo) vahel
tärganud armastus.
Tegutsemislusti Muuga kooli näiteringile ka uueks õppeaastaks!
Maarika Lausvee

Septembri ja oktoobri kuu üritused
Laekvere Rahva Majas
7.-9. september laste ja noortetoas avatud “SOOVIDE Postkast”
10. september kell 13.30 laste-ja noortetoas Vanavanematele kingituste
valmistamine
13. september kell 12.00 Vanavanemate päeva tähistamine. Koome, küpsetame, tantsime, laulame. Ootame lapsi koos vanaemade-vanaisadega.
21.-25. september laste-ja noortetoas “Kõige vahvam NUNNU” (sügisandide näitus)
1. oktoober kell 12.00 Eakate päeva tähistamine.
*Külalised *Kontsert *Lõunakohv
2. oktoober kell 12.00 KILA-KOLA laat. Tule ostma, müüma, vahetama.
Müügisoovist anda teada 30. septembriks Rahva Majja 329 5335 või Tiinale
5342 7114
2. oktoober kell 13.00 Muusikapäeva tähistamiseks
Uus film “Arvo Pärt-isegi kui ma kõik kaotan”. Pääse 1€/2€
2. oktoober kell 13.30 laste-ja noortetoas Piljarditurniir I. Registreerumine
mängu noortejuhi juures.
4. oktoober kell 12.00 Alustab EEsti MÄNG Laekvere moodi I
8. oktoober kell 19.00 Rakvere Teatri etendus “Kaheksa armastavat naist”.
Pääsmed 11€/13 € müügil Laekvere Rahva Majas, Muuga raamatukogus ja
Piletimaailmas
9. oktoober kell 13.30 laste- ja noortetoas Piljarditurniir II
15. oktoober kell 13.30 laste ja noortetoas Piljarditurniiri Finaal. Autasustamine
16. oktoober kell 11.00 Sügiskaraoke
18. oktoober kell 12.00 Eesti Mäng II
20. oktoober kell 13.00 Koolivaheaja sisustamine “Vanast uus oma kätega”
21. oktoober kell 13.00 Koolivaheaja sisustamine Lauamängude võistlus
22. oktoober kell 9.00 Koolivaheaja sisustamine. “Väljasõit Seiklusparki”
25. oktoober kell 12.00 Rahvaõpistu alustab
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Kas vanad või värsked kartulid …
Sellist pealkirja ajendas mind panema
väga tore lugu ühest Eesti tuntud ajakirjast. Et kui tööturule viia pensionärid,
siis kes sooviks vana kartulit, kui värsket
on küll saada. Kas ikka alati on? Pole ju
miski uudis, et ka Rahva Majas käivad
ainult pensioniealised ja mis salata, eks
me isegi läheneme sellele eale. Aga kust
võtta värsket kartulit? Senikaua, kui
seda pole, tuleb ikka endal toimetada!
Seepärast annan teile ikka ja jälle
teada, et uus hooaeg Rahva Majas tuleb
jälle.
Alustame siis ikka jälle vana kartuliga.
13. septembril tähistame vanavanemate päeva, kus ootame osalema ka
„seemnekartulit“ st. lapselapsi.
1. oktoobril on eakate päev, mida
tasub juba väärtustada järjepidevuse
pärast.
2. oktoobril saab meie tubli Tiina
ettevõtmisel teoks „Kilakola laat“. Tiina
on sinna kutsunud huvitavaid müüjaid,
aga ka igaüks, kes soovib, võib sellest
osa võtta. Samal päeval vaatame koos
Arvo Pärdi eluloofilmi, mis on pühendatud muusika-aastale, aga on ka huvitav teadmaks meie kuulsa helilooja
tegemistest.
4. oktoobril stardib taas „Eesti mäng
Laekvere moodi“. Sellel aastal ootan
osalema igast külast mõnda esindajat,

aga ka kõiki huvitatuid. Eks mõned
mängijad tuleb lihtsalt „ära rääkida“,
et mäng oleks huvitavam. Ka mõned
uuendused on mängu tehtud. Loodame, et heade sponsorite ja valla abile
sõidavad kõik osalejad ja publik 5. detsembril Pärnu Estonia Spaasse. Spaade külastus on meil traditsiooniline.
Oleme käinud juba Toila ja Pühajärve
Spaades.
Uueks teemaks olen valinud vana
mööbli restaureerimise. Algul plaanisin selle teha Rahvaõpistu raames, aga
kuna väga tore restauraator Mati Raal
andis teada, et ühe õppepäevaga ei tee
siin midagi ära, siis olen selle välja kuulutanud eraldi kursusena. Kas kursus
toimub, see juba oleneb teist, armsad
inimesed. Andke siis õigeaegselt teada,
sest kõik vajab organiseerimist.
Ikka ja jälle alustab oktoobris Rahvaõpistu oma 16. hooaega. Mis teemad käsitletud saavad, see oleneb ikka
jälle teist, armasad osalejad. Andke ikka
soovidest teada.
Ärge unustage ka teatrietendusi.
8. oktoobril on Rakvere Teatri etendus “8 armastavat naist“.
Kindlasti vaatame pühapäeviti ka
harrastusteatrite etendusi. Kõik plaanid
pole lihtsalt veel paigas.
13. november ja reede, kes ei suudaks seda päeva kasutamata jätta. Ole-

me sellele päevale planeerinud hooaja avapeo. On palju külalisi, üllatusi.
Püüan kaasata ka külade esindjad, et
selgitada välja kõige mõnusam küla.
Käisime oma isetegevuslastega valla
päevade raames külades esinemas ja
meid võeti väga hästi vastu. Nüüd ootame külade esindajaid Rahva Majja külla. Võtan kindlasti külade esindajatega
ühendust.
Ja nii olemegi vaikselt jõudnud jõuluaega. Kui memmedel jõudu ja tahtmist jätkub, jätkame päkapikumaaga.
Ega jõulupeodki tulemata jää. Sellet
aga edaspidi, sest paljud kuupäevad ja
soovid võivad muutuda.
See on esialgne informatsioon meil
toimuvast.
Annan teada lastevanematele, et
meie noortetuba on ikka avatud, meil
on uus piljardilaud, palju huvitavaid
mänge ja üritusi. Kõik teie lapsed on
meile oodatud, jälgige vaid reklaame.
Ka kõik ringid alustavad oktoobrist
tööd. Olge agarad teateid jälgima. et
nendest osa saada.
Soovin Teile kõigile väga huvitavat
hooaega meie kultuurielus.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Tervise Abi OÜ on loodud 2004. aasta suvel
Tervise Abi OÜ on kiiresti kasvav tervise
abivahendite müügiga tegelev ettevõte.
Oleme oma ala kolme suurema ettevõtte hulgas Eestis, samas pakume oluliselt
laiemat tootevalikut kui teised samal
alal tegelevad firmad.
Toodete tellimine on lihtne ja tarneaeg kiire, kuna omame suurt laoseisu
ning kindlaid tarnepartnereid. Palju on
ka soodustusi, kampaaniaid, püsiallahindlusi. Tervise Abi poolt pakutavad

tooted on usaldusväärsed ja kvaliteetsed, samas mõistliku hinnaga.
Meie meeskond on abivalmid ja asjatundlikud oma ala spetsialistid, kes
nõustavad kliente sobilike ja õigete
toodete valikul. Omame kuute müügipunkti ja teenindame kliente üle vabariigi.
Oleme lepingulisteks partneriteks
nii Haigekassale kui ka Sotsiaalministeeriumile.

Head pakkumised kiirelt ja lihtsalt
Tervise Abi e-poest!
Vaata lähemalt http://pood.terviseabi.ee/
Tervis on inimese kõige hinnalisem väärtus!
Ligita Haavik
Tel 673 7813
Gsm 5626 1130
ligita@terviseabi.ee

Teeäärne maa ja tee kaitsevöönd ning selle korrashoid
Teed on inimestele igapäevaseks liiklemiseks üliolulised. Seetõttu on vaja teid
hooldada nii suvel kui talvel, tagades
seejuures normaalse läbitavuse, turvalise liiklemise ja normaalse hooldamise. Teehooldetööde hulka kuulub ka
teemaa korrashoid ja teede liikumiskoridori liigeldavana hoidmine.
Ehitusseadustikuga on määratud
teega piirnevate kinnistute omanike
kohustused ja vastutus.
Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras
teemaaga külgneva kaitsevööndi maaala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või
muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab
võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihoolde
töödeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed,
kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.
Teed ja teekaitsevööndit kahjustada
ja risustada on keelatud. Tee omanik ja
teekaitsevööndi omanik võivad nõuda
tee või teekaitsevööndi kahjustajalt või
risustajalt teehoiu kulude katteks hüvitist.
Ehitusseadustiku § 130 lõike 7 alusel
maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet avalikult kasutatava tee ehitamise, kohaliku omavalitsuse teede seisundinõuete ja riigiteede kaitsevööndi, kasutamise ja kaitsenõuete täitmise ning
tee-ehitamisega seotud ettevõtjale ning
pädevale isikule esitatud nõuete täitmise üle. Ettekirjutuse täitmata jätmise
korral võib korrakaitseorgan rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja
sunniraha seaduses sätestatud korras.
Kohustuse täitmisele sundimiseks on
sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule

6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.
Maanteeamet kontrollis 25. augustil
mõningaid avalikus kasutuses olevaid
teid ning tuvastas, et paljudel teede ja
tänavate ääres olevad oksad takistavad
liiklemist.
Siinkohal tuleks kõigepealt selgitada
mõningaid mõisteid.
TEE on rajatis, mis paikneb teemaal.
Teeseaduse kohaselt korraldab teede
hoidu riigi tee osas riik, eratee osas eraisik ja munitsipaalteede osas kohalik
omavalitsus (edaspidi KOV).
TEEMAA on maa, mis on määratud
tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.
Teemaa suuruseks on üldjuhul sõidutee laius, millele lisandub mõlemal
pool sõiduteed, alates sõidutee servast
maa teepeenra, muldkeha nõlva või
külgkraavi tarbeks, millele võib lisanduda kõnnitee laius. Teepeenra minimaalne laius. Sõiduauto avariiparkimiseks on vaja vähemalt 2 m ja veoautol
2,75 m.
Maanteega vahetult külgnevat maad
võib maaomanik või kasutaja harida kuni teemaa piirini, kahjustamata
külgkraave, mullet, süvendit ja teepeenart.
TEE KAITSEVÖÖND on tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks mõeldud
maaala. Riigimaanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge
on 30 meetrit, KOV teedel 20 meetrit,
erateedel 10 meetrit ja tänavate kaitsevööndi laiuseks on kuni 10 meetrit teemaa piirist.
Kuna kätte on jõudmas sügis, millega halvenevad ka teeolud, tuleb maaomanikel, kelle maad piirnevad tee-

dega, kontrollida üle tee servad ja tee
kaitsevöönd ning see enne lume tulekut
korrastada.
Peamisteks probleemideks, mis raskendavad teede hooldust ja põhjustavad täiendavaid teehoiukulusid on:
• teemaale ja teele kukkunud ning
kukkumisohtlikud puud ja puude oksad, madalal asetsevad puude oksad,
põõsad, hekid, mis takistavad liiklust
teel ja hooldust.
Korrastamiskohustus on maa omanikul, kellele kuulub teekaitsevööndis
olev maa.
• maaomanikel jälgida elektrikarjuste, karjaaedade, tarade, sae- ja metsamaterjalide, postkastide, vanametalli
jm. paigaldamisel teemaa piire, et mitte
takistada teehooldetööde ja lumetõrjetööde teostamist.
Juhul kui teemaaga külgneval maal
kasvavad puud ja/või võsa võivad ohustada liiklust või maanteed või segavad
teehoiutööde tegemist, on teega külgneva maa omanik kohustatud puud
ja/või võsa kõrvaldama vallavalitsuse
poolt määratud tähtajaks. Kui maaomanik ei teosta vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks teeäärsete puude või
võsa raiet, korraldab teeäärte puhtaksraiumise vallavalitsus. Raiest saadav
likviidne puit kuulub teega külgneva
maa omanikule, kui ei lepita kokku teisiti. Kui vallavalitsus korraldab raiet, siis
maaomanik katab vallavalitsuse poolt
tellitud puhtaksraiumise kulud.
Laekvere Vallavalitsus palub kõigil
maaomanikel, kelle maad piirnevad
teedega, kontrollida üle tee servad ja
tee kaitsevöönd ning vajadusel need
korrastada 01. novembriks 2015. a.
Irina Kuhlbach
maakorraldaja
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Eesti
Jahimeeste
kokkutuleku
laskmisvõistlus
tulemusi

Laekvere Rahva Maja
korraldab

ENAMPAKKUMISE
vana piljardilaua
võõrandamiseks.
Piljardilaud on
suuremõõduline, üle 20
aasta kasutatud, kuid
sobilik veel kellelegi kuuri
all toksimiseks. Kuulid ja
kiid lauaga kaasa ei tule.
ALGHIND 99 €
(Raha kasutatakse
kiiotsade ostmiseks, mida
vajame mitu tükki päevas.)
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Kui Sulle on tähtis Sinu kodu ja lähedaste ohutus, siis
KUTSU KORSTNAPÜHKIJA !
1. septembriks 2015

Päästeala infotelefonile

Üksikelamus, taluhoones ning perioodilise
kütmisega suvilas, aiamajas ja väikeehitises

helistades saad kutsetunnistusega
korstnapühkija kontaktandmed.

peab üks kord viie aasta jooksul

ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri
puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab
küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta
korstnapühkimise akti , mida säilitada 5 aastat.

Küttesüsteemi tuleohutusnõuete rikkumise eest
karistatakse rahatrahviga kuni 1200 eurot
(tuleohutuse seaduse § 44 lg 1)

Kirjalikud pakkumised
palun teha 20. septembriks
(topelt ümbrikutes) ja tuua
Rahva Majja. Võitja viib laua
ära oma jõududega)

Foto: Erakogu
Kristiina Mitt saavutas naistearvestuses II koha laskmises vintrelvast 50
meetri pealt liikuvasse seasiluetti ja I
koha CSP-s ehk kettalaskmises.
Siret Vinkel saavutas II koha lastes
sileraudsest relvast 35 meetri pealt liikuvasse seasiluetti.

23. oktoober
kell 18.00
Venevere Seltsimajas

KÜPSETISTE
JA
KODUNAPSIPÄEV
Ootame teie küpsetisi ja kodus
valmistatud jooke (koduõlu,
koduvein ja kangeid napse)
Õhtut aitavad sisustada
Simuna Priitahtlike Pritsimeeste
näitering „Vesi Peale“
etendusega
„VANAISA SANATOORIUMIS“
Muusikat teevad Richard&Liisa
Oma osalemisest anna palun
teada hiljemalt 22. oktoober
Kontaktid: Kaarel 5343 5909,
Sirje 5886 9770
Üritus on tasuta.

1524

peab olema tahkekütusel töötavat küttesüsteemi hooldanud
kutsetunnistusega korstnapühkija.

Mööbli hooldamise ja restaureerimise
kursused Laekvere Rahva Majas
Osa võivad võtta kõik soovijad olenemata vanusest ja soost. Eelnev töökogemus ei ole vajalik. Eesmärgiks on
õpetada läbi teoreetiliste algtõdede ja
praktilise töö lihtsamaid vanamööbli
hooldamise ja restaureerimise võtteid.
Kursus ei valmista ette kutselisi restauraatoreid. Kursuse läbiviijad on Mati ja
Tiina Raal, kes on suure töö-ja koolituskogemusega. Juhendajad näitavad ette
töövõtted ja Teie püüate järele teha.
Praktilise tööga kaasnevad teoreetilised
õpetussõnad ja kommentaarid. Õpetamine on individuaalne ja lähtub Teie
poolt valitud esemest. Mööbli restaureerimise üldised põhimõtted räägime
koos läbi. Soovitav on ese fotografeerida enne ja pärast restaureerimist, samuti töö käigus. Teie küsite ja juhendajad vastavad, kui jääte jänni, aitavad.
Kursuste käigus omandate teadmised,
mis võimaldavad hiljem samalaadseid
töid iseseisvalt jätkata. Lihtsamad esemed saavad restaureeritud tõenäoliselt
3-4 päevaga. Praktilise töö käigus tulevad teadmised ja kogemused traditsioonilistest vanamööbli viimistlusviisidest, oskate määrata erinevaid puuliike, kasutada lihtsamaid puidutööriistu.
Lõpptulemuseks on oma kätega korrastatud ese ja töörõõm.
Kursus on plaanis läbi viia kahel
järjestikusel päeval esialgsete kuupäevadega 26. ja 27. september ning 10.
ja 11. oktoober. Tööpäeva pikkus on 7

töötundi+ lõunapaus. Kuna kursus on
üsna kallis, siis on tehtud rahataotlus
nii vallavalitsusele kui kultuurkapitalile. Oma osalusena tuleks 10€ päev ehk
40€ + lõunasöögi raha.
Mida veel tähele panna:
1. Teie poolt valitud esemetest (2-5)
palume saata foto (mati@tsunftijanes.
ee). Kursuse juhendaja jätab endale õiguse teha valik pakutud esemetest, sest
liiga keerulised või mahukad tööd ei ole
algajale tõenäoliselt jõukohased.
2. Kõik tööks vajalikud vahendid ja
materjalid hangib kursuste läbiviija.
Kursusel osalejal ei ole keelatud kaasa
võtta oma isiklikke tööriistu (peitlid,
saed, kaabitsad, tangid, jne).
3. Kursustel kasutage tööriideid, sest
mõned tööd määrivad käsi ja riideid.
4. Käesoleva kursuse käigus ei tegeleta mahukate sadulsepatöödega
(vedrude sidumine, polstri vormimine,
kantide õmblemine, jne). Pealiskanga vahetamine ja lihtsama istmepõhja
polsterdamine on teostatav ka antud
kursuse ajal, juhul kui eelnevad puiduparandus- ja viimistlustööd ei ole liiga
mahukad ja aega nõudvad. Kursuse
kuupäevad võivad muutuda juhendajate ja osavõtjate ajale sobivalt.
Osavõtuks registreeru ja infot küsi
Rahva Majast 329 5335 kuni 20. septembrini. Teist oleneb, kas kursus toimub või ei. Peaks olema vähemalt kümme soovijat.

HEATEGEVUSTUBA AVATUD
IGA KUU TEISEL JA VIIMASEL NELJAPÄEVAL
Asume aadressil Vassivere põik 4-14
Saad meid külastada kell 11.00 – 14.00
NB! HEATEGU HEATEO VASTU!
HEA INIMENE, kui sul on vähegi võimalust, siis saad annetada raha
Avinurme, Väike-Maarja ja Simuna kogudustele, kelle kaudu
meile sotsiaalabi saabub!
HEATEGU HEATOE VASTU!
Kogumiskast on avatud heategevustoa lahtioleku aegadel!
NB! Alati on võimalik ka teistel päevadel heategevustuba külastada, selleks võta ühendust Elika (5165114) või Silviga (57450313).

Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhine peretoetus on toetus,
mida makstakse allpool vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele. Vajaduspõhist
peretoetust määrab ja maksab kohalik
omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 225
kuni § 228 alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhine peretoetus on toetus,
mida makstakse allpool vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega perekondadele. Vajaduspõhist
peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri perekonna esimesele
liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vastavalt rii-

gieelarve seadusele on vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir:
•
perekonna esimesele liikmele
280 eurot kuus;
•
igale
järgnevale
vähemalt
14-aastasele perekonnaliikmele
on vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 140 eurot kuus;
•
igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus
on 45,00 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90,00 eurot kuus kahe ja enama
lapsega perele. Toetust makstakse
üksnes nende perekonda kuuluvate
laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus
saada perekonnal, kelle liikmete hulka
kuulub vähemalt üks riiklike peretoe-

tuste seaduse alusel lapsetoetust saav
laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule
eelnenud kolmel kalendrikuul olnud
alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. Vajaduspõhise peretoetuse
määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes
olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende abivajavad lapsed ja vanemad
või muud üht või enamat tuluallikat
ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu
loetakse ka perekonnast eemalviibivad
õpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse
perekonna koosseisu need õpilased,
kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku

perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, kuid kelle eest makstakse
perekonnaliikmele lapsetoetust.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva
kolme kuu tulud. Taotlemisele eelneva
kolme kuu sissetulekutest arvutatakse
välja keskmine kuine tulu. Kui see jääb
alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul.
Vajaduspõhist peretoetust määrab
ja maksab kohalik omavalitsus. Toetuse
taotleja esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu
viimaseks tööpäevaks omavalitsusele,
kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või

püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse kolmeks avalduse esitamisele
järgnevaks kuuks. Seejuures peavad
lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema
lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise
kuul. Otsuse toetuse määramise kohta teeb omavalitsus kümne tööpäeva
jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt
20. kuupäevaks igal avalduse esitamise
kuule järgneval kolmel kuul.
Küsi rohkem infot,
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant

September 2015.a.
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8 ARMASTAVAT NAIST

Laekvere Rahva Majas 8.oktoober 2015
Kell 19.00

Lavastaja Eili Neuhaus
Lavastaja Eili Neuhaus
Kunstnik Reili Evart
Kunstnik Reili Evart
Tõlkija Raimond Kaugver
Tõlkija RaimondOsades
Kaugver
Ines Aru (külalisena), Anne Veesaar (külalisena), Ülle
Marin
Mägi-Efert,
Mesipuu-Veebel,
Liisa
Osades: Ines AruLichtfeldt,
(külalisena),
Anne
Veesaar Maarika
(külalisena),
Ülle Lichtfeldt,
Marin Mägi-Efert, Maarika
Helgi Annast,
Silja Miks
Mesipuu-Veebel,Aibel,
Liisa Aibel,
Helgi Annast,
Silja Miks.
See kõikmuinasjutt:
on kui imeline muinasjutt:
See kõik on kui imeline
mees,
tubli
ja hea
mees.keerles
Mehe ümber
keerles
Elas kord mees, Elas
tublikord
ja hea
mees.
Mehe
ümber
kaheksa
naist.kaheksa
Naisednaist.
tantsisid mehe ümber
Naised
tantsisid mehe ümber oma tavalist tantsu – elutantsu...
oma tavalist tantsu
– elutantsu...
Armastada, olla
Armastada, olla armastatud,
saada armastatuks. Saada, saada, ainult midagi saada ja saavutada!?
armastatud,
saada
armastatuks.
Elu aga tahab elamist
– elul on
omad
plaanid. Saada, saada, ainult midagi saada ja
saavutada!?
Naer läbi pisarate
võiks raputada, hoiatada – halvatud tunnete, jõuetu mõtlemise ning loomuvastaseks
Elu aga tahab elamist - elul on omad plaanid.
muutunud elu eest.
Naer läbiPääsmed
pisarate võiks
raputada,
hoiatada
- halvatud
tunnete,
11€ ja
13€ müügil
Laekvere
Rahva
Majasjõuetu
mõtlemise ning
loomuvastaseks
muutunud
elu eest.
Muuga
raamatukogus
ia Piletimaailmas

Minu

Pääsmed 11€ ja 13€ müügil Laekvere Rahva Majas
suviMuuga raamatukogus ja Piletimaailmas

Olen juba päris palju mööda ilma ringi reisinud, kuid sellist suve, nagu oli
see suvi, pole mul veel olnud. Sport on
avanud mulle meeletult uksi ja aknaid,
mille kaudu olen sattunud paikadesse,
millest muidu vaid unistada võib.
18.06 lendasin koos teiste Eesti
koondise liikmetega võistkondlikele
Euroopa meistrivõistlustele Kreekasse, Kreeta saarele. Lend toimus läbi
Moskva, seega sain ka Venemaa külastusele linnukese kirja. Sama päeva õhtuks jõudsimegi Kreetale, Heraklioni.
Olen eelnevalt mitmes lõunamaa riigis
käinud, kuid sellist ilu pole veel kuskil
kohanud. Saar ise on väga mägine, teed
kulgevad samamoodi, üles-alla, merele vaadates oli näha erineva suurusega
saari, vesi oli helesinine nagu mõnes
paradiisifilmis. Lennujaamast sõitsime
oma hotelli, kus ööbisid ka teiste riikide koondised. Hotell asus samuti väga
mägisel pinnasel, kuid mis oli väga targasti ära kasutatud – hotellitoakesteks
olid nagu pisikesed korterid, mis mäe
külgedel asusid ja mille “vohamisele”
vee piir lõpu tegi. Toast sööklasse või
teistesse tubadesse sai treppide kaudu,
mida sai seal päris palju tatsatud. Väga
vinge hotellikompleks, kus olid basseinid, poed ja oma rand olemas. Täpselt
minu unistuste koht, kuhu sõidaks kunagi tagasi – puhkama. Temperatuur
küündis päevasel ajal päikese käes üle
30 kraadi, lisaks oli ka õhuniiskus suhteliselt kõrge, üle 75% kindlasti. Meie,
eestlaste jaoks oli see harjumatu, kuna
Eestis käisime veel kõik pikkade riietega ringi. Võistluspäevadeks olid 20. ja
21.06. Esimesel päeval jooksin 800m,
teisel 1500m ning 4x400m. Saatuse
irooniana võin enda jaoks kordaläinuks
lugeda vaid 4x400m, mis pole üldsegi minu ala, sest olen keskmaajooksja,
mitte sprinter. Ma ei tea, mis juhtus mu
põhialadel – eks liigne kuumus, mille
tõttu tundsin end kurnatuna – ega niiskes saunas väga ei jookse. Tagasilennu
päevaks oli mul 23.06, seega poolteist

päeva jäi ka päikese ja vaadete nautimiseks. Päikesest võtsin loomulikult viimast (liigagi), sest koduste sõnul seda
endiselt Eestis ei olnud. Mõnulesime
osakesega koondisest basseinis, käisime meres ujumas ning ka Heraklioni
kaubatänavatega tutvumas.

Kelly Kreekas
Eestisse jõudsin Jaanipäevaks, 24.06.
Sain kodus olla vaid mõned päevad,
kui tuli jälle kohvrit pakkima hakata.
1.07 pakkisin oma roosa reisikohvri,
võtsin selga seljakoti ja suundusin lennujaama. Seal kohtusin ka teiste eestlastega, kellega ühiseks sihtkohaks oli
sõita Lõuna-Koreasse, Gwangju linna.
Lendasime läbi Istanbuli, kus ootasime järgmist lendu mitmeid tunde.
Lend Istanbulist Lõuna-Koreasse kes-

Laekvere Päevakeskus kutsub tähistama oma aastapäeva

Üle-Eestilse Noorte Muusikaliteatri kontserdiga

tis 10 tundi. Kartsin enne reisi, et mis
ma selle ajaga küll peale hakkan, kuid
lennukis olles läks see aeg väga ruttu.
Kitsas küll oli, kuid eesistuja toolis olevast ekraanist valitud komöödiafilmid
ei lasknud õnneks sellele eriti keskenduda. Üritasin ka magada, kuid pigem
suikusin terve aja poolunes. Tegi päris
kadedaks, sest kõrvalistuja magas terve
aja nagu nott.
Souli jõudes võeti meid lennujaamas sõbralikult vastu ja pakiti bussi.
Bussireisi ajal üritasin tähelepanelikult
ümbrust jälgida, kuid uni sai minust
võitu. Bussisõit on ju parim uinuti.
Kolme ja poole tunni pärast jõudsime
pimeduses Gwangjusse (rahvaarv on
rohkem kui meil terves Eestis – umbes
1,5mln), kus toimus seekordne suveuniversiaad. Minu jaoks on see esimene,
aga siin on ka inimesi, kelle jaoks on see
juba kolmas või rohkemgi. Sportlasküla
asus päris suurel territooriumil ja meid
majutati päris kõrgetesse hoonetesse.
Eestlaste maja oli 28 korruseline, kuid
seal oli veel kõrgemaid. Juttude järgi
olid need hooned alles ehitatud. Seda
kinnitas ka see, et ehitustolmu oli põrandatel, tualetis, rõdudel. Lisaks olid
kõik võimalikud õrnad kohad meie eest
«kaitstud», et hiljem need korterid ikka
maha müüdud saaks. Näiteks ei olnud
meil kappe, kuhu asju paigutada, sest
need olid plastikplaatidega kaetud.
Sama lugu oli köögimööbliga. Madratsitel, millel magasime, olid kiled ümber
(ja neid ei tohtinud ära võtta, sest need
olid renditud madratsid ja kile eemaldamisel oleks pidanud madratsi kinni
maksma). Öösel külge keerates krõbises kogu voodi ja oli tunne, nagu oleks
pissikile külje all, mis väikestele lastele
lina alla pannakse. Kõik see välistas selle, et ehitatud hooned ei jää tondilossidena seisma, nagu seni olümpiaküladega juhtunud on. Aga väljapuhkamine
on sportlase jaoks üks olulisemaid asju
ja selle peale oleks võinud veidi enam
panustada.
Süüa sai seal minu arvates korralikult, küll väga erinevalt, kui kodus.

Laekvere Rahva Majas
17. oktoobril kell 18.00
Pilet: 2 eurot
Kontakt: 53365242; 5292336
lasti ligi 40 kraadi, vilus näitas termoVarasemate universiaadikogemustega
meeter +32. Staadionikate lausa õhkas
sportlased rääkisid, et eelnevad univerkuuma. Ja lisaks jooksin ka 4x400m-s
siaadid olid toitlustuse poolest peajakolmanda vahetuse.
gu üle olnud. Minul millegiga võrrelda
Sellel päeval tuli Gwangjusse ka
polnud, seega ei saanud ka nuriseda.
torm, vihma tuiskas staadionil igast ilKorea köök polnudki nii võõras, kamakaarest ja isegi kõrged tribüünid ei
sutati vaid rohkem mereande ja riisi
hoidnud tuult ära. Looduse vastu ikka
kui meil. Ja koeraliha minu taldrikusse
saa. Üldarvestuse kohtadest väga rääei sattunud (vähemalt ma ei teadnud
kida ei maksa, sest maailmatase võrseda). Tean, et mõned käisid kohalikes
reldes meie tillukese Eestiga on ikka
koeraliha kohvikutes ka ära – koerasupmidagi muud.
pi söömas. Ühe delikatessi proovisin
Üldiselt oli seal kõhe – liiga palju inisiiski ära, nimelt grillitud siidiussi, mis
mesi ja liiga palju hooneid. Sellist olumaitses nagu soolvees keedetud uba.
korda nagu meil, et iga maja ümbritseb
Universiaadi avamine oli väga võimuru, seal ei olnud – lihtsalt ruumi polmas. Tribüünidel ei paistnud mitte üht
vaba kohta ja kogu
see melu ja suurel
hulgal sportlasi.
Põhimõtteliselt
oli seal sportlastele
kõik ette – taha ära
tehtud. Isegi tasuta
ekskursioone korraldati. Käisin näiteks
bambusemetsades,
iidseid
templeid
vaatamas,
mille
käigus osalesin ka
traditsioonilisel teejoomistseremoonial.
Sportlaskülas olid
Avamistseremoonial Lõuna-Koreas.
mängutoad uusima
nud. Linnu ümbritseid kasvuhooneratehnikaga, võimalus südant kontrollijaoonid ja riisipõllud. Hulkuvad kassid
da (EKG, ultraheli jne), ilusalongis sai
ja koerad puudusid – ju need olid kõik
soengut putitada, tasuta maniküüri,
potti pistetud.
õhtuti toimusid laval kontserdid.
Kokku olin Kreekas umbes ühe ja
Võistlustulemustest nii palju, et
Lõuna-Koreas peaaegu kolm nädalat,
jooksin mõlemal distantsil (800 ja
lisaks Eestis, Lätis ning Leedus võist1500m) hooaja tippmargid ja kui üldilemisele. Ja nii mu suvi otsa saigi. Koselt asi kokku võtta, siis jäin oma tulegemused välismaalt on mind palju
mustega rahule. 800m jooksupäeval oli
tugevamaks muutnud, mille tõttu teen
ilm väga mõnus: pilves, veidi tibutas
jooksudes taktikaliselt paremaid otsuvihma, kuid oli ikkagi kuum. Esimest
seid. Suve lõpuks tulin kahekordseks
korda kogesin ka halba olukorda, niEesti meistriks 800m ja 1500m jooksumelt magasin stardi maha, sest ma lihtdes. Avaldan tänu ka Laekvere vallale,
salt ei kuulnud stardipauku. Pauguks
kes mind alati toetanud on!
ma seda ei nimetakski, pigem oli see
mingisugune susin, mis minu kõrvust
Kelly Nevolihhin
mööda läks. 1500m jooks kulges aga
Fotod: Erakogu
täielikus saunas. Päikese käes oli kind-
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MTÜ SEB Heategevusfond
ootab õppestipendiumile
kandideerijaid
MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-,
hooldus-, turva- või asenduskodudes
elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad.
Stipendiumifondi suurus 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise
tähtpäev on 25. september. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise
tulemusel teenitud tulust.
Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu tasumiseks,
• õppevahendite soetamiseks ja/või
• igakuiseks isemajandamiseks,
• lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).
MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „Fondi 7000 annetaja järjepidev igakuine annetus on
loonud vundamendi vanemlikku hoolt
vajavate noorte stipendiumiprogrammile haridustee alustamiseks või jätkamiseks. Seetõttu on just püsiannetus
väga olulise kaaluga, kuna laps vajab
märkamist ja toetust igakuiselt. 2015.
aasta kevadel andis heategevusfond
välja 70 õppestipendiumit. Hea haridus
toetab noort tulevikuotsuste tegemisel

ja annab tavaperes kasvavate eakaaslastega sarnasemad võimalused.“
Stipendiumile võivad kandideerida
kõik kuni 26-aastased eestkosteperes,
hooldusperes, turva- või asenduskodus
elavad noored, kellel on soov alustada
või jätkata oma haridusteed, õppides
täiskoormusega kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad, kes on emaks
saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased
ning soovivad alustada või jätkata oma
haridusteed, õppides täiskoormusega
põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.
ee/oppestipendium
Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
+ 372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevusfond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee

Maavalitsus soovib
tunnustada häid ettevõtjaid
ja tublisid töötajaid
Lääne-Viru maavalitsus soovib tunnustada häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid ning kutsub üles esitama kandidaate „Hea ettevõtja” ja ”Tubli töötaja”
tunnustamiseks.
„Pean vajalikuks luua võimalusi tublide ettevõtjate ja pühendunud töötajate tunnustamiseks. Kõikide tublide
inimesteni ei jõua me nagunii, kuid
sel moel loome vähemalt võimaluse osade inimeste märkamiseks meie
maakonnas. Kindlasti julgustan ma ka
meie omavalitsusi enda territooriumil
toimetavaid ettevõtjaid märkama ning
ettepanekuid meile tegema. Tööandja
puhul loodan jällegi, et leitakse kiires
igapäevas see aeg, et esitada ka „tubli
töötaja“ tunnustuse saamiseks oma inimesi. Märkamine on oluline,“ rõhutab
Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
„Hea ettevõtja” konkursi eesmärgiks
on esile tõsta ja tunnustada pikaajalisi
ettevõtjaid, kes loovad töökohti ja kelle
najal püsib majandus.
Kolmes järgus kavandatud rinnamärk “Hea ettevõtja 10/15/20 aastat”
antakse ettevõtjale (51% osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt vastavalt 10, 15
või 20 aastat. Head ja edukat ettevõtjat
ning ettevõtet iseloomustavad korrektne maksekäitumine, hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõivesse,
kohalikku arengusse ja ühiskondlikku ellu. Lisaks tunnustab Lääne-Viru
Arenduskeskus uusi loodud ettevõtteid.
Rinnamärgi “Tubli töötaja” kandidaadiks on võimalus esitada inimest,

kes on töötanud konkreetses ettevõttes
või asutuses vähemalt 10 aastat, kelle
panus antud organisatsiooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes on
olnud ühiskondlikult aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas
kuni 15.
Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi andmiseks võib esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu organisatsioon.
Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitada Lääne-Viru maavalitsusele
hiljemalt 17. septembriks 2015. aastal aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere või e-posti aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleks ära märkida,
kellele ja mille eest rinnamärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Otsuse rinnamärgi andmise kohta
teeb Lääne-Viru maavalitsuse, Lääne-Viru arenduskeskuse ja Lääne-Viru
omavalitsuste liidu ühine komisjon 25.
septembriks 2015. aastal.
Lääne-Viru maavalitsus alustas
„Hea ettevõtja” ja „Tubli töötaja” rinnamärkidega maakonna tublide inimeste
tunnustamist 2011. aastal.
Lisainfo:
Marko Torm
maavanem
Lääne-Viru Maavalitsus
Tel +372 325 8000/+372 53 364 289
marko.torm@laane-viru.maavalitsus.ee

Siberi lehise voodrilaud,
profiil UYL hinnaga alates 10€/m2+km.
Lisaks lehisest terrassilauad, katuselauad, aialipid.
59192469 www.wellmax.ee
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On avatud kogukondliku turvalisuse 2015. a
väikeprojektide taotlusprogramm
Toetuse taotlejaks võib olla:
- mittetulundusühing või sihtasutus,
mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse, sh linnaasumi- ja külaselts,
korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve
tegevust edendav mittetulundusühing,
vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, seltsing, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalisuse
loomisse.
Toetuse taotleja peab projekti eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina
teisi ühendusi ja/või asutusi, mille aluseks võib olla sõlmitud leping. Partneri
roll tuleb kirjeldada toetuse taotluses.
Toetatava projekti maksimaalne
summa on üldjuhul 3000 eurot.
Toetuse abikõlblikud kulud on:
- kogukonna keskselt turvalisuse
probleemide väljaselgitamiseks ja nendele lahenduste pakkumiseks korralda-

tavate koolituste, seminaride ja teabepäevade kulud;
- organisatsioonide vahelise koostöö
edendamiseks korraldatavate konverentside ja seminaride kulud;
- maakonna või piirkonna kogukondliku turvalisuse edendamiseks
tehtavate uuringute, analüüside, strateegiate, arengukavade ja tegevuskavade sh terviseprofiilide koostamise ning
uuendamise kulud;
- ühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud;
- reageerimisvõimekuse tõstmiseks
soetatava inventari kulud;
- ühenduste tööks vajalike töövahendite soetamise kulud;
- elukeskkonda turvalisemaks muutvad investeeringud;
- ühenduste olmetingimuste parandamise kulud.

7–27. septembrini aadressile info@
laane-viru.maavalitsus.ee märksõnaga „Kogukondliku turvalisuse väikeprojektide toetusvoor“ või aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere.
Toetusvooru maht on Lääne-Viru
maakonnas 12 000 eurot ning toetamisotsused langetatakse oktoobri lõpuks.
Rohkem infot toetusprogrammi kohta leiab Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehelt https://laane-viru.maavalitsus.
ee/kogukondliku-turvalisuse-2015.aasta-vaikeprojektide-toetusprogramm
Lisainfo:
Tarmo Mikkal
maasekretär
Lääne-Viru Maavalitsus
+372 325 8002
tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

Väikeprojekti taotlusi saab esitada

Rohu park
Rohu park on selle suvega veelgi nägusamaks
muutunud, nimelt toimusid juulikuus pargipuude hooldustööd.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas MTÜ Rohu Pargi
projekti “Arboristi tööd
Rohu mõisa pargis I
etapp». Projektis ettenähtud tööd olid kooskõlastatud Keskkonnaametiga, töid teostas
OÜ Puulangetus.
Esimese etapi tööde
aluseks võeti dendroloog Olev Abneri soovitused pargi rekonstr ueer imisprojektist.
Dendroloog pidas oluliseks ka mõisa peahoone varemete lähedal asuva väärika saare
võrahooldust, puu on
hoone kunagise põlemise käigus saa-

Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning
avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning
armastuse eest. Tähtpäev aitab lastel saada teadlikumaks
sellest, millist tugevust, teadmisi ja elutarkust vanavanemad pakkuda suudavad ning
tihendaks eri põlvkondade
vahelist suhtlemist. Tähtpäev
on asjakohane austusavaldus
ka riigi poolt ning võimaldab

veel 10 puu võrahooldus ja 33 surnud
puu raie. Tööde käigus puhastati tiigi
ümbrus ning veeti välja sinna langenud puud, kännud aga freesiti.

nud tulekahjustusi. Töödele lisandus

Külli Seppa
Fotode autor: Raido Nagel

avalikult näidata vanavanemate tähtsust eelkõige perekonna, aga ka ühiskonna
jaoks tervikuna.
Vanavanemate päeva tähistatakse ka mujal maailmas. 1979. aastal seadustas
president Jimmy Carter oma
allkirjaga vanavanemate päeva rahvuspühana Ameerika
Ühendriikides. Ameeriklastel
langeb tähtpäev eestlastega
samale ajale. Vanavanemate
päeva tähistatakse kas riikli-

ku tähtpäevana või rahvuspühana ka Kanadas, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas, Inglismaal. Kõik riigid tähistavad
seda päeva erinevatel kalendrikuudel. Kui Eestis on tegemist ilmaliku tähtpäevaga,
siis Poolas on vanavanemate
päev seotud katoliku kiriku
usupühaga.
Vanavanemate päev on
eesti riiklik tähtpäev, mida
tähistatakse septembri teisel pühapäeval.
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Toimetulekutoetuse määramisel arvesse
võetavate eluruumi alaliste kulude
piirmäärad (Laekvere Vallavolikogu 09. juuni 2015 määrus nr 7)
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade määramise alus
(1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
1) korteriüür;
2) korterelamu haldamise kulu, sh
remondiga seotud kulu;
3) korterelamu renoveerimiseks
võetud laenu tagasimakse;
4) kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul;
5) kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus kaugkütteta (ahi-,
gaasi- ja elektriküttega eluruum) eluruumi puhul;
6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
7) elektrienergia tarbimisega seotud
kulu;
8) majapidamisgaasi maksumus;
9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
10) hoonekindlustuse kulud, mis on
arvestatud kasutatavale eluruumile;
11) olmejäätmete veotasu.
(2) Alaliste kuludena normpinna
ulatuses võetakse toimetulekutoetuse
määramisel arvesse ainult neid kuluartikleid, mille kohta esitatakse kuludokumendid.
(3) Alalise eluruumi normpinnaks
loetakse 18 m² üldpinda pereliikme
kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna
kohta. Kui eluruumi tubade arv vastab
pereliikmete arvule, kuid üldpind on
normpinnast suurem, võetakse aluseks
üldpind. Kui üldpind on normpinnast
väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.
Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse kahetoalise eluruumi
puhul üldpind ja suurema tubade arvu
puhul mitte rohkem kui 51 m2.

või kütuse maksumus kaugküttega
eluruumi puhul – kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood 01.09-31.05);
(5) kütteks tarbitud soojusenergia
või kütuse maksumus kaugkütteta
(ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) eluruumi puhul – kuni 2,50
eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood
01.09-31.05). Juhul kui kuludokumendil
kajastub taotlusele järgneva perioodi
küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel
kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa
kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
(6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 12
eurot üheliikmelise pere kohta kuus
ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
(7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 25 eurot üheliikmelise
pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga
järgneva pereliikme kohta kuus;
(8) majapidamisgaasi maksumus
– kuni 9 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7 eurot iga järgneva
pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi
kasutamisel kompenseeritakse kulu
ka järgnevatel kuudel kuludokumendil
näidatud summa kompenseerimiseni
või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
(9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 0,20 eurot 1m²
kohta kuus;
(10) hoonekindlustuse kulud, mis
on arvestatud kasutatavale eluruumile – kuni 0,20 eurot 1m² kohta kuus;
(11) olmejäätmete veotasu – kuni 2
eurot ühe pereliikme kohta kuus.

§ 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) korteriüür – kuni 1,50 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta kuus;
(2) korterelamu haldamise kulu,
sh remondiga seotud kulu – kuni 1
eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta
kuus;
(3) korterelamu renoveerimiseks
võetud laenu tagasimakse – kuni 1
eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta
kuus;
(4) kütteks tarbitud soojusenergia

(12) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või
kauba müüja poolt väljastatud arvete ja
maksekviitungite alusel.
(13) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei
arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate
eluruumi alaliste kulude hulka ja see
ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse
vahenditest.

Vilistlased Veneveres
Kuigi tänavu möödus 10 aastat Venevere kooli sulgemisest, siis endised õpilased ei unusta oma kooli. Nii saidki ühel
augustikuu laupäeval Veneveres kokku
need, kellel kooli lõpetamisest möödus
tänavu 50 aastat. Nemad olid ka viimased, kes lõpetasid siin kaheksanda
klassi.
Meenutati vanu aegu ja tehti ka väike jalutuskäik Venevere peal. Meenutusi jätkus terveks päevaks.

Endised vilistlased on alati oodatud
külalised Venevere Seltsimajas.
Fotol: esirida vasakult Ants Raidvere, Uno Altermann,
teine rida Raivo Leichter, Jaak
Tampu, Tõnis Lillemets
kolmas rida Uno Nikolainen, Sirje
Toompuu, Endla Nikolainen
Kaarel Šestakov
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Telli Eesti lipud,
mastivimplid ja lipumastid
E-poest: www.lipuvabrik.ee

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatused:
Laekvere
vallavalitsuse juures
kell 11.00–12.00

IV kvartalis
14. oktoobril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja
võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

AUS TEHING.
ÕIGLANE HIND.
KOHENE TASUMINE.
Maapartner OÜ tegeleb metsa ja maa ostu-müügi, hooldamise, järelevalve, taastamise ja hindamisega. Pakume ausat ja professionaalset
koostööd, tasuvat hinda, korrektset kliendi huvidega arvestavat lepingut ja kiireid arveldusi.
Ostame:
- Metsakinnistud
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Raieõigus
- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud

- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Omame raiebrigaadi
- Koostame metsamajanduskavasid

Ostame hakkpuidu toormaterjali!
Metsamaa hinnad: 500-15000 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-5000 eur/ha
Maapartner OÜ
telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee
www.maapartner.ee

Balti Puurkaev OÜ

teenusteks on puurkaevude,
maaküttekaevude puurimine,
projekteerimine, vee- ja kanalisatsooni tööd.
Septikute, süvaveepumpade müük ja
paigaldus. Ettevõte tegutseb
aastast 2008.
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee
e-post: info@baltipuurkaev.ee,
tel. 5217415
2015 aastal on võimalik
taotleda ka toetust
Hajaasustuse programmi raames.
Lisainfot küsida kohalikust vallast.

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
• Vanade puude ohtlike okste eemaldamist
• Puude seisukorra ja elujõu hindamist
• Kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
Koduleht: www.puuderaie.ee
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TEENUS

* Ohtlike puude likvideerimine;
* Küttepuude lõikus, lõhkumine (halumasinaga) ja ladumine;
* Müüa kuivi ja lõhutuid küttepuid.
Kontakt: tel 55 49113 Margo
..........................................................
M.R.A. Grupp OÜ teostab ehitustöid
ja võtab põllumaad rendile.
Info tel. 5668 4208
või mragrupp@hot.ee.
..........................................................
INVATRANSPORDITEENUS
OÜ-lt Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või
rein.sula@mail.ee
..........................................................
Värvime Teie majad, aiad, suvilad jne.
Lisainfo telefonil 5682 8612, Tarmo

..........................................................
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
halumasinaga. Puid saab lõigata 30 - 60
cm pikkusteks. Info telefonil 528 4160.

MÜÜK

Müüa 4-toaline keskküttega
korter Laekvere alevikus.
Info telefonil 5801 9631.
..........................................................
Müüa küttepuid (kask, lepp).
Koormad laotud, transport tasuta.
Info tel. 518 2665, Veiko
..........................................................
Müüa lõhutud küttepuid, hinnad soodsad. Info telefonil 5554 6093.
..........................................................
Müüa küttepuud (30, 40, 50 cm),
samas müüa ka pikki 3m puid (sega)
Laekverest. Info telefonil 502 3148.
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..........................................................
Küttepuud Simunast!
Info telefonil 515 7741.
..........................................................
Müüa odavalt uus Itaalia veepump
„NOCCI“. Info telefonil 5386 9012
..........................................................
Ära anda klaver Belarus, musta värvi,
vajab häälestamist. Telefon 5196 9570
..........................................................
Müüa toidukartulit Laura,
Maret, Arielle, Gala 0,25 senti/kg.
Info telefonil 5341 0604

Veskimäe Liivamaardla
karjäär asub
Laekvere vallas
Padu külas.

Ehitusliiva müük,
täiteliiva ja
kruusa müük
tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on võimalik osta
ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com

Midagi tõeliselt ilusat, head!
Midagi kaunist, mis hingele jääb!
Midagi lihtsat, mis meelest ei läe!
Õnne, õnne soovime Teil!

SEPTEMBER

ROMET NIIT, sündis 26. juuni, Moora
ema Mariana Siling-Siland, isa Andre Niit

60 Arvo Kase
Arvi Juur
Mihkel Olvi
65 Silvi Palander
Evald Kalaus
Mare Kriel
70 Endel Rahe
Õilme Reimann
75 Ljudmila Kaskema
80 Maimo Allikmets
Leida Muutra
81 Lembit Sikkar
Olev Allikalt
82 Kalvi Piilsaar
83 Lonni Vellema
Hilja Vabamäe
84 Karl Aunapuu
Lembit Maasing
85 Eino Oja
88 Aino Tamm
90 Reinhold Sirelmets
92 Regina Õis

ELIISE MAURUS, sündis 06. juuli, Paasvere

OKTOOBER

ema Maris Lille, isa Kristjan Maurus

60 Uno Ambos
Raivo Ambos
65 Raju Rand
70 Krista Soodla
75 Kaarel Mätlik
80 Elma Poolmaa
83 Alvi-Julide Veskilt
89 Rosilda Viira
90 Evi Tannberk
91 Karl Mändmets

TEATED

MUUGA PÕHIKOOLI
ettevalmistusrühm alustab tööd
30. septembril kell 12.00.
Lisainfo tel 329 4422 või 526 4098

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kui teie küttekolded
ja korstnad vajavad
hooldamist, siis kutsuge
korstnapühkija.
Kontakt:
tel 5695 5596, Peep

ÕNNITLEME!

Neis väikestes kätes ja jalgades peitus jõud,
soov elada, naerda, nutta ja õnnelik olla.
Sinu emme ja issi ühisel jõul,
said sa lõpuks maailma tulla.

KRISTELLA MARIA JÄRV, sündis 12. juuni, Laekvere
ema Moonika Järv, isa Indrek Järv

LENNA KIRSIMÄE, sündis 06. juuli, Rahkla
ema Triin Mägi, isa Reno Kirsimäe
KAROLIINE KOKKAR, sündis 10. juuli, Laekvere
ema Ingrid Lall, isa Ivo Kokkar

MARTEN SINIORG, sündis 16. juuli, Moora
ema Signe, Siniorg, isa Aivo Siniorg
OLIVER MIIR, sündis 10. august, Laekvere
ema Liisi Isotamm, isa Marko Miir

MARIELLE RÕÕM, sündis 11. august, Paasvere
ema Kairi Eigi, isa Vello Rõõm
ISABEL TRANKMANN, sündis 17. august, Laekvere
ema Pille Tatkam, isa Ain Trankmann

MIIA ÜIDIK, sündis 06.09.2015, Venevere

06. september
16. september
20. september
18. september
22. september
29. september
24. september
27. september
02. september
20. september
30. september
10. september
28. september
18. september
01. september
28. september
29. september
30. september
20. september
11. september
24. september
07. september

Laekvere
Sirevere
Arukse
Venevere
Paasvere
Venevere
Laekvere
Rahkla
Laekvere
Paasvere
Paasvere
Padu
Alekvere
Rahkla
Venevere
Alekvere
Moora
Laekvere
Venevere
Arukse
Muuga
Rajaküla

26. oktoober
26. oktoober
11. oktoober
30. oktoober
12. oktoober
29. oktoober
03. oktoober
05. oktoober
25. oktoober
31. oktoober

Rahkla
Laekvere
Muuga
Venevere
Paasvere
Laekvere
Muuga
Laekvere
Laekvere
Paasvere

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376
Teil soovime õnne veel ja veel,
et kõik Teil sujuks eluteel.
Et saatjaks ikka rõõmus meel,
ja tervist jaguks kauaks veel!

ema Regina Üidik, isa Kristo Üidik

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

ÕNNESOOVID JUULI- JA AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE!

Simuna koguduses

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Fekaaliveo teenus
E–R 09.00–16.30
Väljaspool tööaega väljasõit
kokkuleppel.
Ettetellimine
telefonil 503 0311.
Hind 40 €.
Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka – http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

jumalateenistused pühapäeviti kell 10.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress: Allika 3,
46401 Simuna. Tel 5345 3967 või tel/fax 332
8021, e-post: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15,
pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

MÄLESTAME
Mälestust sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge sinust jäi.
Teet Viigand
Jaak Talpas
Silvi Vasli
Helmi Vachter
Endel-Eduard Viira

27.06.1962 - 27.06.2015
04.04.1937 – 13.07.2015
21.08.1950 – 15.07.2015
16.09.1925 – 20.07.2015
24.10.1927 – 17.08.2015

Rahkla
Paasvere
Rahkla
Sirevere
Laekvere

