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L aekvere vallal Lugupeetud Muuga elanikud!
Seoses aadresside muutustega, mida oleme vallas nüüd
on uus koduleht pikaajaliselt
menetlenud, võime öelda, et kõik Muuga küla
Alates 6. veebruarist on Laekvere
vallal uus veebileht.
Aadress internetis on ikka endine:
www.laekvere.ee.
Uus koduleht oli vajalik seetõttu, et
vana oli juba aegunud ja administraatoriks oli vaid üks inimene,
kellel alati polnud aega täiendusi teha.
Praegusel kodulehel on administraatori õigused allasutuste juhtidel ja
vallavalitsuse ametnikel. Seega saab
värsket infot lisada iga päev. Ja julgelt
võib öelda, et valmis ei saa ta kunagi,
sest uudiseid ja dokumente väljapanekuks on vallas ikka.
Lugege ja andke infot, mis meeldib
ja mis mitte. Mida võiks veel lisada ja
mida muuta. Kõik teie ettepanekud on
teretulnud ja oodatud.
Helistage telefonil 322 2372 Silvile
või 32 2381 Tiiule. Kirjutada võib ka
e-posti aadressidel: silvi@laekvere.ee
või tiiu@laekvere.

elanikud on nüüd uute andmetega Rahvastikuregistris kirjas.
Ühesõnaga – registris on nüüd täiendavalt Muuga küla nimele
lisandunud ka teie kinnistu nimi kus elate. Kellel aga pole eramaja
või kinnistut, sellel on aadressiks nüüd uus tänava nimi ja korteri
number.
Varem oli teie aadressiks lihtsalt Muuga küla.
Näide enne: Elna Tammesaar
nüüd: Elna Tammesaar
Allee 9-6
Allee tee 9 - 6
Muuga küla
Muuga küla
L - Virumaa 46502
L-Virumaa 46502
Näide enne: Irina Kuhlbach
Muuga küla
L-Virumaa 46502

nüüd:

Irina Kuhlbach
Otsa
Muuga küla
L-Virumaa 46502

Teadmiseks Laekvere aleviku Vassivere tee
elanikele!
Teie uusi aadresse ei ole veel Rahvastikuregistris. Seoses
sellega ärge kasutage ametlikes ametkondades oma uusi
aadresse, näiteks Maksuametis deklaratsioone täites või
Haigekassale haiguslehte täites. Need ametkonnad kontrollivad
oma andmeid teie kohta samuti Rahvastikuregistrist. Kuid teie
uued aadressid (Vassivere põik) on sinna veel valla sekretäri
poolt lisamata.
Palun oodake! Kui uued aadressid sisestatud, anname sellest
teile teada valla lehe kaudu.

Küünlakuu lõpp paistab.
Algas ta meie jaoks päris
korraliku talvekülmaga. Ka
lumi on terve kuu maas olnud
ja talverõõme sai seega
nautida iga soovija.
Suusatada ja kelgutada ju
lumeta ei saa. Niiet,
keppidega kõndijad said
suusad ka kaasa võtta...
Nali naljaks aga olukord
pole just väga rõõmus.
Koondamiste laine käib läbi
ka Laekvere vallast. Mitmed
emad-isad on juba töötuks
jäänud ja mitmel ootab see
tee veel ees. Hea, kui veel
mingitki palka makstakse ja
hommikul on kuhu minna.
Lastekaitse Liidu poolt
Tallinnas avatud infokeskus
Märka Last on loodud
selleks, et aidata kaasa
lapsesõbraliku ühiskonna
kujundamisele, kus igas
ettevõtmises arvestatakse
lapse huvidega ning kus
igale lapsele on tagatud tugi
tema isiksuse, annete ja
võimete
igakülgseks
arenguks. Mina siinkohal
teen ettepaneku, armsad
vallaelanikud, märgata
ligemest. Liiga palju on
ümberringi hoolimatust.
Meie tänane elu toob kiiruga
kaasa tööpuuduse. See
tekitab
rahanappust.
Rahapuudus tekitab muret.
Ja mure haigusi. Depressioon ei olegi siis enam
moe haigus vaid nagu
nakkus, mis levib ja hävitab...
Märgake ligemest! Ja
püüdke aidata oma võimete
kohaselt!
Vastupidamist soovides
Tiiu Nitsar

VALLAVALITSUSES
10. veebruari istungil:
1.Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide puhkuste
ajakava.
2.Moodustati Laekvere valla kriisireguleerimismeeskond: esimees –
Aarne Laas; aseesimees – Andrus Läll; komisjoni sekretär – Karin
Tampere; liikmed – Rein Talvis; Arne Labe; Agnes Maasild; Terje
Arro; Kauni Soon; Kaarel Šestakov; Vaimar Abel ja Sirje Puhasmägi.
3.Kinnitati Laekvere Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus:
lastevanemate esindajad – Lilian Sepajõe; Ruth Nõlvak; Vadim
Kolpakov; Lilli Lepp ja Reimo Alama. Kooli esindab Iivi
Maidla.Vallavolikogu esindajaks on Kersti Tampere.
4.Määrati ehitiste teenindamiseks vajalik maa ning nõustuti Laekvere
alevikus asuva 12 515 m˛ suuruse Kesk tn 23 katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule K&G Saarelt’.
5.Nõustuti Laekvere alevikus asuva 2 266 m˛ suuruse Vassivere tee
8 katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega hoone omanikule
Markku Antero Kiukas’ele.
6.Väljastati järgmised ehitusload: Laekvere Ehitusele Laekvere
ärihoone laiendamiseks asukohaga Kesk tn.7 maaüksus Laekvere
alevikus; OÜ-le Sulavesi, puurkaevu rajamiseks Koogimäe
maaüksusele asukohaga Rajakülas; OÜ-le Jaotusvõrk, ehitise Edivere
TP F-1 pingeparandamine rajamiseks asukohaga Muuga küla ja
Alekvere küla; Laekvere vallale Laekvere külakeskuse hoone
renoveerimiseks asukohaga Salutaguse tee 2 Laekvere alevikus

7.Lõpetati Helina Randmaaga 16.11.2006 sõlmitud üürileping Rahkla
küla Otsa korteri nr 8 kasutamise kohta alates 01. veebruarist 2009.
8.Anti osaühingule Rahkla Farm üürile määramata ajaks korter
asukohaga Rahkla küla Otsa korter nr 8, üldpinnaga 38 m2.
9.Määrati toetus ravimite ja abivahendite maksumuse
kompenseerimiseks ühele valla elanikule. Küttetoetust 2 000 krooni said
kuus valla elanikku. Ühekordne toetus määrati ühele valla elanikule.
10.Lõpetati Laekvere Vallavalitsuse 17.10.2006 korraldusega nr 192
määratud hooldus ühe valla elaniku poolt alates 31. jaanuarist 2009. a.
11.Määrati ühele valla elanikule hooldaja ja hooldajale määrati vastav
toetus.
12.Esitati Viru Maakohtule avaldus eestkoste seadmiseks ja
erivajadustega inimeste hooldekodusse paigutamiseks ühe valla elaniku
üle määrates eestkostjaks Laekvere Vallavalitsuse kuni eestkostja
leidmiseni
13.Otsustati esitada Marju Baikovi koostatud volikogu määruse eelnõu
„Tugiisiku teenuse osutamise kord“ volikogule.
14.Otsustati esitada Marju Baikovi koostatud volikogu määruse eelnõu
koos tehtud parandustega „Puudega lapse vanemale ja võõrasvanemale
hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ volikogule.
15.Informatsioonina kõneles Aarne Laas 2009. aasta eelarvest; valitsuse
liikmetele hüvitise maksmisest istungil osalese eest ja andis ka ülevaate
raamatukogude aastaaruannetest.

VOLIKOGUS
27.jaanuari istungil :
Osalesid kõik 11 volikogu liiget
1.Muudeti Laekvere valla
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korda. Uue sõnastuse
kohaselt on toetus ette nähtud ka
üksikpensionäridele alates 70ndast eluaastast, kes ei oma
seadusjärgseid ülalpidajaid ja
nende pere kuu sissetulek ei ületa
5000 krooni ning töövõimetuspensionäridele, kes ei oma
seadusjärgseid ülalpidajaid või kes
omavad ülalpeetavaid lapsi.
2.Määrati uued sihtotstarbed
katastriüksustele.
3.Otsustati keelduda kinnisasja
omandamise loa andmisest Jaapani
kodanikule Yoshiteru Akiyama’le
Paasvere külas asuva 4,40 ha
suuruse Mäe kinnistu ja Rohu
külas asuvate 7,74 ha ja 6,13 ha
suuruste Mäe kinnistute omandamiseks. Põhjuseks oli, et Jaapani
kodaniku Yoshiteru Akiyama poolt
esitatud doku-mentidest ei lähtu,
et ta on tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa
majandamisega ning esitatud
tegevuskavas puudub omandatava kinnisasja sihtotstarbelise
majandamise edendamise kava.
4.Kooskõlastati Lääne-Viru
maavanema poolt esitatud LääneViru maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur”.
5.Nõustuti Laekvere valla
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osalemisega projektis “Laekvere
külakeskuse katuse renoveerimine”, mille raames soovitakse
täielikult välja vahetada Laekvere
keskuses asuva endise Meierei
hoone katus vastavalt Muinsuskaitse poolt kooskõlastatud
projektile. Projekt viiakse läbi 01.06
- 15.09.2009. aastal. Projekti
kogumaksumus on 1 687 365
krooni, millest taotletav summa on
500 000 krooni ja valla rahaliste
kohustuste suurus 1 187 365
krooni. Projekt koos rahalise
taotlusega esitatakse Hasartmängumaksust regionaalsete
investeeringutoetuste andmise
programmile.
6.Volikogu esimees Margo
Klaasmägi andis ülevaate
08.01.2009 Tamsalus toimunud
VIROL-i koosolekul räägitud
teemadest: kinnitati 2009 eelarve ja
tegevusplaan, eraldistest maakonna haridusürituste tarbeks,
otsustati teha ettepanek linnadeja maaomavalitsusliitude ühinemisest.Vallavanem Aarne Laas
andis ülevaate eelarve menetlemise käigust. Hiljemalt 09.
veebruariks 2009 esitada
vallavolikogu komisjonidel
raamatupidamisele oma ettepanekud ja seisukohad eelarve
kohta. Asutuste eelarved on
raamatupidamisele laekunud, 2009.
aasta eelarves väheneb maamaks,
üksikisiku tulumaksu lae-

kumine.Majandusosakonna
juhataja Andrus Läll tutvustas
Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja
Laekvere jäätmekava 2009-2014
aastaks.
17.veebruari istungil
Osales 10 volikogu liiget. Puudus
Eerik Lumiste.
1.Võeti vastu Tamsalu, VäikeMaarja, Rakke ja Laekvere valdade
jäätmekava 2009 – 2014 aastaks,
mis hakkab kehtima 16.märtsist
2009.
2.Võeti vastu puudega lapse
vanemale või võõrasvanemale
hooldajatoetuse määramise ja
maksmise kord.
3.Võeti vastu tugiisiku teenuse
osutamise kord
4.Muudeti 26. augustil 2008
vastuvõetud Laekvere valla 2009.
aasta eelarve ajakava.
5.Otsustati mitte maksta Laekvere
vallavalitsuse liikmetele hüvitist
valitsuse istungil osalemise eest,
kuna istungid toimuvad liikmete
põhitöö ajal.
6.Volikogu esimees Margo
Klaasmägi andis ülevaate

05.02.2009 toimunud VIROL-i
koosolekul räägitud teemadest:
*SA Virumaa Kompetentsikeskuse loomisest;
*Rakvere Algkoolile ja Tamsalu
Gümnaasiumile eraldati raha, kui
kõige sportlikumatele koolidele;
*nimetati esindaja Rakvere
Ametikooli nõukogusse (Andrus
Blok).
Vallavanem Aarne Laas andis
ülevaate PAIK koosolekul räägitud
teemadest:
*kiideti heaks 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruanne,
mis esitatakse üldkogule kinnitamiseks 26. märtsil;
*LEADER meetmete ettevalmistamisest;
*Nelja omavalitsust (VäikeMaarja, Tamsalu, Rakke ja Laekvere
valda) ühendav koostööpiirkond
MTÜ PAIK otsustas 11.veebruaril
lasta käibele oma meeneraha paero;
*aasta 2009 on kuulutatud
Paeaastaks, kevadel toimub Muuga
mõisas Paekonverents.
Järgmine volikogu istung
toimub 24. märtsil

TEADE!
Lugupeetud erateede ja vallateedega piirnevate kinnistute
omanikud! Palume tee maa-alalt kõrvaldada lume lükkamist ja
teede hooldamist takistavad puud ja põõsad:
Andrus Läll
majandusosakonnajuhataja
Tel 504 6009 või 322 2374

Laekvere Valla Sõnumid

Riik peab peredele tagama turvalisuse
Viimasest laiaulatuslikust
uuringust “Sündimust mõjutavad
tegurid Eestis 2008” selgub ohtlik
tendents, et meie ühiskonnas on
sotsiaalsed sidemed üha
nõrgemad ning lapsevanemad
tunnevad, et raskustesse
sattudes pole neil lapse
kasvatamisel kelleltki abi loota.
Tegin juba sügisel valitsusele
ettepaneku, et senist sotsiaaltoetuste maksmise süsteemi tuleb
muuta ning keskenduda lapse
sünni toetamise kõrval senisest
enam perede toetamisele kogu
lapse kasvamise perioodil. Nüüd
olen selles veelgi kindlam – riik
peab perekonnale ja selle
püsimisele senisest rohkem
tähelepanu pöörama.
Sotsiaaltoetuste süsteem vajab
muutmist
Äsja avalikustatud uuringust
ilmneb, et Eestis peetakse
valdavalt normiks kahelapselist
perekonda, kahte last soovitakse
ka endale kõige sagedamini.
Endiselt on olulisel kohal
sündimuse otsuste puhul
majanduslikud tegurid. Samas
viitavad uuringu tulemused, et
sotsiaalsed
sidemed
on
ühiskonnas viimase kümne aasta
jooksul nõrgenenud: 2040aastased usuvad märksa
harvem, kui sama vanusgrupp
kümme aastat tagasi, et nad
saaksid enda tutvusringkonnast
majanduslikku või siis lastehoiu
alast abi. Kahjuks pole suurematel
peredel tugevamat tugivõrgustikku, pigem vastupidi. Kahe ja
enama lapsega pered saavad
lastetutest ja ühe lapsega

peredest harvemini loota
vajadusel oma vanemate
rahalisele või lapsehoidmise
alasele abile. Samuti selgub, et
igal kolmandal lastega perel on
kodulaen, kahe- ja enama
lapsega perede puhul on see
protsent koguni 43. Inimeste
hirm, et nad jäävad majandusraskustesse lükkab paratamatult
edasi ka otsust saada lapsi –
42% toob lapse saamise
edasilükkamise põhjuseks suurt
laenukoormust ning 37%
kinnitab majanduslikku ebakindlust.
Olen juba ammu teinud
valitsusele ettepaneku muuta
senist sotsiaaltoetuste maksmise süsteemi ning keskenduda
lapse sünni toetamise kõrval
senisest enam perede toetamisele kogu lapse kasvamise
perioodil. Aeg on muuta
suhtumist ja aru saada, et ainult
sündide toetamine lapsi juurde
ei too ning peredele kindlust ei
anna. Palju olulisem on see, et
iga sündinud laps kasvaks
normaalsetes tingimustes ja
vanematel oleks võimalik riigi
abiga temas leiduv potensiaal
välja arendada. Sotsiaaltoetuste
süsteemi muutmise korral tuleb
lähtuda põhimõttest, et need
rahad jäävad süsteemi sisse ja
kulutatakse laste hüvanguks.
Eriti just majanduskriisi ajal peab
valitsus vaatama, kuidas
riskigruppe aidata. Toetused
pole koht, kust kulusid kriisi
tingimustes kokku tõmmata.
Praegu jääb peaminister Andrus
Ansipi avalduste põhjal mulje,

justkui oleks need summad
tohutud ja neid tuleks kärpida.
Ometigi on Eestis sotsiaalkaitsele
kulutatav summa paljude teiste
Euroopa riikidega võrreldes
oluliselt väiksem. Ka lastekaitsetöötajate oma, kes praegu
esimeste koondatavate hulgas.
Konkreetsed ettepanekud
Olen teinud ettepaneku, et riik
võiks kaaluda võimalust
külmutada vanemahüvitise
määrad ja siduda need lahti
keskmisest palgast. Kui riik ei
tõstaks keskmise palga kasvuga
kõiki vanemahüvitise saamise
tasemeid, alates miinimumist
kuni hoiaksime kokku sadu
miljoneid. Tänase süsteemi
ebaõiglust iseloomustab fakt, et
samal ajal kui vanemahüvitiseks
on sel aastal planeeritud 2,2
miljardit krooni, on kõikide
teiste lastetoetuste real 1,6
miljardit krooni. Tahes või
tahtmata vastanduvad seega
umbes 16 tuhat vastsündinut 265
000 lapsele.
Teiseks tooksin välja fakti, et
riikliku sünnitoetuse kõrval on
aasta-aastalt kasvanud omavalitsuste sünnitoetused. Sünnitoetust makstakse 99% kohalikes
omavalitsustes. See annaks
võimaluse suunata kas või osa
riiklikust toetusest (80 miljonit
krooni) teisteks peretoetusteks.
Vabanevat raha tuleks kasutada
eelkõige vaesuse vähendamiseks
riskirühmades. Kui enne kriisi oli
iga viies laps Eestis vaesusriskis,
siis nüüd suureneb nende hulk
kindlasti veelgi.
Ka tuleks alles jätta ka

universaalne 300kroonine
lastetoetus, mida makstakse ligi
kolmesajale tuhandele lapsele.
Praegune süsteem on solidaarne
ja väärtustab kõiki lapsi. See on
nagu tagastamatu krediit perele
elu sel perioodil, kus laste tõttu
on kulud suuremad (Nõukogude
ajal oli sellise solidaarsuse
väljenduseks lastetusmaks). Ja
kui keegi seda toetust ei vaja,
näiteks peaminister Andrus
Ansip ja Reformierakond, siis
miks pole nad sellest isiklikult
loobunud? Aga enamus
peredele, kes, nagu näitas
uuring, kulutavad lapsele
keskmiselt 2700 krooni kuus, on
riigipoolne tugi nii moraalselt kui
praktiliselt vajalik.
Eriti kummaline on minu
meelest rääkida vabariigi
juubeliaasta jooksul märkamisajast ja siis kuulda kohe aasta
alguses Reformierakonna suust
perevaenulikke sõnumeid.
Huvitaval kombel on just praegu
valitsuse kooskõlastamisringil
toetused
põllumajandusloomadele. Selgub, et me
„märkame“ toetada iga Eesti
tõugu hobust ja vutti ning pane
seda sõltuvusse talumehe
rahakoti paksusest. Muuseas
hobune saab riigilt aastas
rohkem raha kui laps.
Katrin Saks
Euroopa Parlamendi liige
Eesti Lastekaitse Liidu
president

Postipank – pank igas postkontoris
Postipank on maapiirkondades kodulähedaseim ja kiireim viis
igapäevaste rahaasjade ajamiseks. Teenus on kättesaadav ka
väiksemates kohtades, kus teised pangakanalid puuduvad.
Postipank sobib eelkõige mitterahaliste pangatehingute
tegemiseks. Postipangas saab peale konto avamise ja
pangakaardi võtmise sõlmida ka igapäevasteks arveldusteks
vajalikke pangalepinguid – otsekorralduse, püsikorralduse,
interneti- või telefonipanga lepinguid. Lisaks saab maksta arveid,
teha rahaülekandeid, maksta raha kontole, vaadata kontojääki
ja võtta kontoväljavõtet.
Postipangast on võimalik välja võtta ka sularaha. Siiski on
soovitav raha välja võtta sularahaautomaatidest ja
pangakontoritest, sest turvalisusest lähtuvalt ei hoita
postkontorites suurtes kogustes sularaha. Eesti Postil on 418
postiasutust üle Eesti, neist 213-s pakutakse elektroonilist
postipanga teenust, kus saab pangatehinguid teha kõikide
Laekvere Valla Sõnumid

pankade Eestis väljastatud pangakaartidega. Sularaha
väljavõtmine on SEB seeniorklientidele elektroonilises
postipangas tasuta, kui korraga välja võetav summa ei ületa
1000 krooni. Kui korraga soovitakse võtta suurem kogus, siis
lisandub teenustasu 0,25% väljavõetavast summast (minimaalselt
20 kr). Teiste pankade klientidele lisandub teenustasule
Kaardikeskuse poolt võetav pangakaardi ristkasutustasu ning
seeniorkliendi soodustust sularaha väljavõtul ei kehti.
Postipanga teenuste kohta saab lugeda SEB ja Eesti Posti
kodulehekülgedelt: www.seb.ee ja www.post.ee. Täiendavat
konsultatsiooni saab postipangast ja pangakontoris või SEB
infotelefonil 665 5100.
Aili Kretovitš
Harukontorite juhataja
AS SEB Rakvere kontor
Lk.3

LEADER programmi meetmetest
MTÜ PAIK toetuste hindamise
ja otsustamise komisjoni 16.
detsembri otsusega nr 8 avatakse
2009. aasta LEADER programmi
meetmed. Projektitaotluste
vastuvõtuajad on alljärgnevad
1. “Ettevõtlik Pandivere” - 20.
- 30. aprill.
“Ettevõtlik Pandivere” on
ettevõtluse arendamise meede,
mille eesmärgiks on Pandivere
piirkonna majanduse mitmekesistamine, tööhõive parandamine ja ettevõtlikkuse
suurendamine.
Toetust saavad taotleda mikroja väikeettevõtted, FIEd, kes on
tegutsenud taotluse esitamisele
eelnenud aastal vähemalt kuue
kuu jooksul. Ettevõtte tegevusvaldkond ei ole piiratud. Maksimaalne toetuse suurus on 600 000
krooni ja minimaalne 40 000
krooni, maksimaalne toetuse määr
ettevõtjale on 60%.
2. “Innovatsioon ja oskuste
omandamine on allikate allikas”
- 20. - 30. märts.
Meetme “Innovatsioon ja
oskuste omandamine on allikate
allikas” eesmärgiks on toimiva
koostöö arendamine kõikidel
tasanditel ja kõikide sektorite

vahel ning oskuste ja kogemuste
omandamine.
Toetust saavad taotleda
kohalikud omavalitsused, PAIK,
mikro- ja väikeettevõtted, FIEd ja
mittetulundusühingud, kes on
tegutsenud taotluse esitamisele
eelnenud aastal vähemalt kuue
kuu jooksul. Maksimaalne
toetussumma taotluse kohta on
350 000 krooni ja minimaalne
summa on 10 000. Toetuse
maksimaalne määr on ettevõttele
60%, mittetulundusühingule 90%
ja kohalikule omavalitsusele 80%.
3. “Küla kui allikas” - 20. - 30.
aprill.
“Küla kui allikas” on külade
arendamise meede, mille
eesmärgiks on majanduse ja
maaelanikkonna põhiteenuste
parandamine; külade uuendamine ja arendamine maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja maaelanike elukvaliteedi
parandamine.
Toetust saavad taotleda
kohalikud omavalitsused, PAIK,
mikro- ja väikeettevõtted, FIEd ja
mittetulundusühingud, kes on
tegutsenud taotluse esitamisele
eelnenud aastal vähemalt kuue
kuu jooksul. Toetuse maksi-

Säästa loodust ja loobu
paberkandjal maamaksuteatest !
Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et kõigil maaomanikel on
võimalik maamaksu andmetega tutvuda e-maksuametis, samuti saab
loobuda paberkandjal teatest ning tellida e-postile info maamaksu
teate moodustamise kohta.
Elektroonilise maamaksu teatise saamise võimalus on rohkem kui
500 tuhandel maksuteate saajal. Selle võimalusega on Maksu- ja
Tolliamet teinud teeninduse klientidele maamaksu osas
kättesaadavamaks ja lihtsamaks ning säästab tulevikus riigi raha
maksuteadete trükkimise ja postitamise kulude arvelt.
E-maksuameti avalehel kiirviidete all olevas rubriigis “Maamaks”
saab tutvuda maamaksu puudutavate sisuliste andmetega: erinevate
kruntide andmed nagu maa liik, pind, maksustamishind, maksumäär,
maksukohustus jmt. Andmed on kättesaadavad eraisikutele ning
ettevõtte või asutuse volitatud esindajatele.
Kui klient on avaldanud soovi saada maamaksuteade
elektrooniliselt, siis paberkandjal maamaksuteadet talle ei saadeta.
Kui klient ei soovi saada elektroonset maksuteadet, saadetakse
maksuteade endiselt postiaadressil.
Täpsemalt saab rakenduse juhendmaterjaliga tutvuda maksuhalduri
veebilehel www.emta.ee.

maalne määr on ettevõttele 60%,
mittetulundusühingule
ja
kohalikule omavalitsusele 90%.
Toetuse maksimaalne suurus on
600 000 krooni ja minimaalne 40
000 krooni.
4. “Pandivere Paetee kui
turismiatraktsioon” - 20. - 30.
aprill.Pandivere Paetee kui
turismiatraktsioon on turismi
arendamise meede, mille
eesmärgiks on Pandivere
piirkonna turismi arendamine,
majanduse mitmekesistamine,
teenuste parandamine ning
tööhõive edendamine.
Toetust saavad taotleda
kohalikud omavalitsused, PAIK,
mikro- ja väikeettevõtted, FIEd ja
mittetulundusühingud, kes on
taotluse esitamisele eelnenud
aastal tegutsenud vähemalt kuue
jooksul. Toetuse maksimaalne
määr on mittetulundusühingul ja
kohalikul omavalitsusel 90%
ning ettevõttel 60%. Infrastruktuuri arendamise toetuse
maksimaalne määr on 60%.
Maksimaalne toetuse suurus on
300 000 krooni ja minimaalne 40
000 krooni.
5. “Pandivere Paeriik allikate
allikal” - 20. - 30 märts“

Pandivere Paeriik allikate allikal”
on maine kujundamise meede,
mille eesmärgiks on Pandivere
piirkonna maine parandamine,
konkurentsivõime suurendamine
ja elukeskkonna parandamine.
Toetust saavad taotleda
kohalikud omavalitsused, PAIK,
mikro- ja väikeettevõtted ja
mittetulundusühingud, kes on
taotluse esitamisele eelnenud
aastal tegutsenud vähemalt kuue
kuu
jooksul.
Toetuse
maksimaalne
määr
on
mittetulundusühingul
ja
kohalikul oma-valitsusel 90%
ning ettevõttel 60%. Maksimaalne toetuse suurus on 100 000
krooni ja minimaalne 10 000
krooni.
Meetmete juhendmaterjalid,
taotluse tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad
www.pandivere.eu või Tehnika
1a Tamsalu.
Täiendav informatsioon
5191 1679, 518 4953, 322 8448.
Taotlused esitada eelpool
nimetatud ajal Tehnika 1a
Tamsalu 46107

AS SEBE Eesti -sisestel
kaugbussiliinidel sõidusoodustus
Kellel vanust üle 60, saavad AS SEBE Eesti-sisestel
kaugbussiliinidel alates 1.veebruarist 2009.a. teisipäeval, kolmapäeval
ja neljapäeval sõidusoodustust -60%. Esmaspäeval, reedel, laupäeval
ja pühapäeval on üle 60-aastastel isikutel jätkuvalt -10%-lise
hinnaalandusega sooduspiletid.
AS SEBE kaugbussiliinidel on -10%-lise soodustuse saajad ka 715 aastased lapsed, Eesti Vabariigi õpilased ja üliõpilased,
rahvusvahelise ISIC-kaardiga õppurid ja ITIC-kaardiga õppejõud
ning Eesti Ajakirjanike Liidu liikmed.
Vali buss! Naudi sõitu!
NB! Laekvere vallast sõidab läbi AS SEBE buss nr 92 liinil
Tallinn - Rakvere – Kallaste. Tallinnast väljub buss kell 10;
Rakverest kell 11:30; Muugast 12:02; Paasverest 12:07;
Veneverest 12:15 kuni jõuab kell 12.30 Avinurme ja kell 13:00
Mustveesse.
Vajatakse koduabilist vanemale naispensionärile Laekvere
alevikus. Helista tel 5651926.
Ära anda 2 aastane isane õue koer. Tel 53869012
Müün põrsaid märtsi alguses. Tel. 53413349, Marin

Teade!
Inimesed, kes tellisid endale vallavalituse kaudu mastivimpli
(189 kr) või majalipu (105 kr), palume vallamajja lippudele järgi
tulla. Maksta saab lippude eest vallavalitsuse kassasse.
Lk.4

Laekvere Rahva Majas
11. märtsil kell 10 odavate riiete müük

Laekvere Valla Sõnumid

L aekvere Rahva Maja mär
tsi kuu üritusted
märtsi
1. märtsil kell 12 Rahvaõpistu “Eneseteostuse võtted elu
erinevatel perioodidel ”Külas on psühholoog Kaja Altermann
5. märtsil kell 15 Laste laulustuudio osavõtt Simuna Kihelkonna Rahvamajade laste laulustuudiote võistlusest Sallas
8. märts kell 12 folklooripühapäev Tiia Paistiga
13. märts kell 11 Teatrike etendus “Kolma suur soovi”/Pääse 30 kr
13. märts kell 19 noorteüritus DPS WEB RAADIO ESITLEB:
MASSIVE ATTACK SPECIAL CLUB PARTY Line Up
DJ Argo Lepik
DJMarko Meene
DJ Crly
DJ Lady S &Bizzy
Üllatusesineja Tartu Tähe Noorteklubist. Pidu erksana aitavad
hoida SG Tantsustuudio tantsutüdrukud Tartust.
Time 19.00.-22.30.(-16) Pilet 50.Time 19.00.-01.00 (16+) pilet 70.15. märtsil kell 12 folklooripühapäev Tiia Paistiga
15. märtsil kell 14 Maarja Magdaleena külateatri etendus
“Kraavihallid” (lõbus lugu lauludega)
15. märtsil kell 17 Noortefilm “Vasha” (alla 12.a. ei ole soovitav)
Pääse 35 kr ja 45 kr
17. märts kell 10 koolivaheaja sisustamine
Väljasõit Tartusse Vanemuise teatrisse, Tähe Noortekeskusesse ja 4D Kinno. (osavõtutasu 25 kr 12. märtsiks noortejuhile)
18. märtsil kell 14 koolivaheaja sisustamine
“TANTSUMÕNU”Tantsuõpetaja Ave Jääger õpetab erinevaid
tantsustiile. / Pääse 50 kr
22. märts kell 12 Rahvaõpistu Kohtumine Eesti kõige
väiksema näitleja ALO KURVITSaga
29. märtsil kell 13 eakate klubi “Meenutus” osavõtt Simuna
kihelkonna naljapäevast Rakkes

Filmist
„Vasha“ räägib sõprusest, reetmisest ja andeksandmisest
maailmas, kus meie koosolemine võtab vahel väga vägivaldsed
vormid, kommenteerib filmi režissöör Hannu Salonen. See on
relvavendade lugu, mis ületab geograafilised ja rahvuslikud piirid,
lugu rasketest valikutest ja inimeseks jäämisest.
Tom on kuusteist ja võtab elult täpselt niipalju, kui mõnusaks
äraolemiseks hädavajalik. Elu teeb aga omi pöördeid. Tallinna
kesklinnas toimuva autoplahvatuse tagajärjel satub Tom haiglasse,
ühte palatisse tšetšeen Arturiga, sõjas perekonna kaotanud kinnise
ja karmi mehega. Kuna politsei usub kindlalt, et Arturil on Eestis
oma missioon täita, aitab Tom tal põgeneda. Ühine reetmiste ja
kättemaksu teekond toob vähehaaval nähtavale Arturi sünged
minevikuvarjud. Tomi lõbusus näib tema kaotusvalu küll
leevendavat, kuid ei peata vägivalla ahelat, millesse ta poisi
paratamatult tõmbab. Silmitsi hirmutava tegelikkusega peavad
mõlemad tegema omad valikud.
Peaosalisi mängivad türgi-saksa päritolu näitleja Mehmet Kurtulus
ja Mart Müürisepp, Westholmi gümnaasiumi 10. klassi poiss. Teistes
osades Jan Uuspõld, Rein Oja, Tim Seyfi, Adnan Maral, Malla
Malmivaara ja Liina Tennosaar. Filmi režissöör on Hannu Salonen,
filmi stsenaariumi kirjutasid Mart Kivastik, Katrin Laur ja Hannu
Salonen.
Filmi võtted toimusid 2008. aasta kevadel Tallinnas ja Saksamaal.
Alla 12. a mittesoovitatav / filmi kestvus 100 min / 2009, Allfilm
Müüa vähekasutatud sinist värvi lapsevanker. Võimalik
kasutada ka suvekäruna. Tel 58164462, Pille.
Soodsalt müüa 1991. a sõiduauto Ford Orion. Tel 329 5313.
Laekvere Valla Sõnumid

Kultuurielu teateid...
Et meie sääslikul ja kitsal ajal kultuurivallas “ellu” jääda, tuleb ka
meil oma tegemisi pikalt ette planeerida ja sellest ka varakult teada
anda, et kõik üritused toimuksid ja külastajad kohale jõuaksid.
X Laekvere Valla Isetegevuspäev toimub 4. aprillil Veneveres. Oleme
Venevere kolleegiga nii kokku leppinud, et mina korraldan
meelelahutusliku poole ja tema majandusliku poole. Kavas on kõikide
valla isetegevusringide ühiskontsert, ühine kringlisöömine.
Seltskondliku osa eest kannab hoolt Tiia Paist ja pillimehed Tony ja
Hardo.
Siinkohal julgustan Muuga ja Venevere isetegevusringe kindlasti
peost osa võtma. Andke endast teada 15. märsiks, siis jõuame kava
kokku panna ja kringlid valmis küpsetada. Ka täpsed bussi väljumise
kellaaajad saate teada Rahva Majast. Ootame pidule ka publikut,
seepärast andke tulekusoovist samuti varakult teada. Siis teame,
kuhu külasse bussiringi oodatakse. Loodetavasti tuleb ühiselt tore
pidu hubases Venevere seltsimajas. Piletiraha kellegi käest ei küsita!
Noortele ja nende vanematele teadmiseks, et koolivaheaja
sisustamise väljasõit Tartusse toimub 17. märtsil. Külastame
Vanemuise teatrimaja, Tähe noortekeskust ja kui õnnestub siis 4D
elamuskino. Et nii ei juhtuks nagu eelmisel vaheajal, et sõit osavõtjate
mittekohaletulemise tõttu ära jäi, siis pange nimi kirja noortetoas
hiljemalt 12. märtsiks ja makske ära osalustasu 25 kr (osalustasust
maksame ära osa piletiterahast). Kui 12 .märtsiks piisavalt soovijaid
pole, jääb sõit ära.
18. aprillil on tulemas külla Vana Baskini Teater. Kasutage võimalust
kohapeal teatrielamust saada, sest sellel hooajal me rohkem kutselisi
teatreid kutsuda ei saa. Küll aga ootame kõiki vaatama MaarjaMagdaleena külateatri lauludega etendust “Kraavihallid” 15. märtsil
kell 14.
Olge mõnusad ja kui mõni asi arusaamatu tundub, küsige ikka
rahvamajast infot.
Hääde soovidega
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Kas tead, et...
...Lääne-Virumaa noorte EV korvpallivõistlus toimus 29. jaanuaril
Rakveres
...Muuga kooli poisid Mikk Värraval, Jürgen Kraav, Martin
Õunapuu, Rain Meltsas, Robert Lepa, Reemet Kampus, Kris Smoljar,
Oliver Meltsas ja Kaido Aasumets saavutasid põhikoolide seas
I koha
...Muuga kooli tüdrukud Triin Tikkerber; Johhanna Loomets,
Kirsika Benga, Ingrit Leichter, Anett Värraval, Keity Sepajõe ja Katrin
Siling-Siland saavutasid põhikoolide seas II koha ja 6. - 9. klasside
seas III koha.
...VII Eesti maakoolide korvpallifestivali vilistlastele toimus 24. 25. jaanuaril Kolga -Jaanis
...1989. aastal ja hiljem sündinud Muuga neiud Merilin Rosar,
Teele Aasumets, Kaidi Aasumets, Aili Aasumets, Riin Grauberg
ja Anni Allikalt saavutasid eelneval võistlusel I koha
...38. Tartu suusamaratoni 63 km pikkuse distantsi läbis 15.
veebruaril Laekvere vallavolikogu esimees Margo Klaasmägi

Tööturuameti andmed
Viimase kuu jooksul on registreeritud täiendavalt 72
töötut ning ühe aasta jooksul on lisandunud 206 töötut.
Töötute arv Tööturuameti andmetel

Tamsalu
Laekvere
Rakke
Väike-Maarja
Kokku

31.01.09
203
32
38
133
406

31.12.08
161
30
36
107
334

31.01.08
102
13
17
68
200
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Leib ja lilled – need olgu te laual
Õnn ja soojus – need olgu te toas.
Üksmeel ja tervis – need olgu te peres,
rahu ja rõõm olgu südames...!

Leib ja lilled – need olgu su laual.
Õnn ja soojus – need olgu su toas.
Üksmeel ja tervis – need olgu su peres,
rahu ja rõõm olgu südames Sul!

Õnnitleme!
94 Selma-Loreida Roos
91 Line-Lisette Jõerand
86 Pauline-Elfride Lõo
86 Ilse Altnurm
84 Ilse Laas
84 Ellen Tampere
80 Arnold Grauberg
75 Milda Laidre
70 Heino Kallavus
65 Anne Soon
60 Asta Vahula

Ellen Tampere

15. veebruar
07. veebruar
19. veebruar
26. veebruar
08. veebruar
20. veebruar
22. veebruar
15. veebruar
02. veebruar
22. veebruar
05. veebruar

Laekverest
Moorast
Vassiverest
Paasverest
Muugast
Salutaguse
Sireverest
Moorast
Paasverest
Paasverest
Paasverest

Sind õnnitlevad sünnipäeval lapsed, lapselapsed ja
lapselapselapsed
Vana Baskini Teater Laekvere Rahva Majas 18. aprillil kell
19 uue etendusega “Kihluspidu” (Naised mängus) komöödia
kahes vaatuses.
Lavastaja Ivo Eensalu.
Mängivad:Kärt Reemann, Maria Klenskaja, Kadri Adamson,
Terje Pennie, Nero Urke või Meelis Sarv, Tõnu Kilgas, Madis
Milling või Aarne Valmis.
Pääsmed 150.-/ 125.- eelmüügil Rahva Majas. (tel 329 5335)

Õnne ema-isale
õnne pere lisale!
Kätlin Reiteli ja Kevin Jõurami perre
Rahkla külas sündis 24. jaanuaril 2009 poeg KEVIN
Birjo ja Mart Õuna perre
Laekvere alevikus sündis 28. jaanuaril tütar EVELY

Tähtede taga Teil koidab kord taevas
ootus ja lootus seal täide ka läeb ...
Toivo Musakko Veneverest
01.10.1934 - 28.01.2009

Tõnis Tilk Laekverest
23.04.1940 - 05.02.2009

Semjon Selesnev Rajakülast Asta Majamees Rajakülast
03.08.1937 - 28.01.2009
18.01.1931 - 11.02.2009
Laekvere valla
LAUATENNISETURNIIR
toimub sel aastal
Venevere Seltsimajas
7, 14, 21 ja 28. märtsil kell 11

Laekvere valla
SULGPALLITURNIIR
toimub Muuga Spordihoones
8, 15, 22, ja 29. märtsil kell 11

Telereporter Peeter Võsa kohtub rahvaga 12. märtsil kell 18 Simuna
rahvamajas. Esilekerkivad küsimused saavad vastatud ja probleemid
läbi arutatud! Lisainformatsioon Siret Kotkalt: telefon 521 1278, epost: siret@kesknoored.ee
Veneveres toimub 7. märtsil kell 20 NAISTEPÄEVAPIDU.
Tantsuks mängib Päris Anni ja rahvast lõbustab Raimo Aas.
Helistage ja pange kiirelt endale koht lauas kinni. Tel 32 53820, Sirje
MTÜ Rallistar korraldab autospordivõistluse „Simuna jäärada
2009 – I etapp“ 28. veebruaril. Esimene võistlusauto läheb rajale
kell 11. Simuna jäärada ootab pealtvaatajaid

Laekvere vallavalitsuse juures peatub pangabuss
üle nädala teisipäeviti kell 15.00 - 16.00
( 10. ja 24. märts, 7. ja 21. aprill, 5. ja 19. mai,
2., 16. ja 30.juuni, 14. ja 28. juuli,
11. ja 25. august, 8. ja 22. september)
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib
uusi vaatlejaid
Juba neljandat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi
huvilisi äikesevaatlusi teostama. Äikesevaatlustega võivad liituda kõik
huvilised sõltumata vanusest ja tegevusalast. Oodatud on vaatlejad nii
linnadest kui maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine ei eelda erialaste
teadmiste ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek
äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige olulisemateks vaatlusteks
on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade määramine. Selleks pole
vaja muid instrumente peale tavalise kella. Samuti saavad äikesevaatlejad
kaasa aidata info kogumisele ohtlike äikesenähtuste ja nende poolt
tekitatud kahjustuste kohta oma kodupiirkonnas. Kõik registreerunud
vaatlejad saavad aprilli algul tasuta vaatlusjuhendi ning vaatluslehed.
Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini 2009
tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond,
Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee.
Kirjas märkida kindlasti ära oma nimi ja täpne postiaadress. Rohkem
infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate
vaatlustest on saadaval Internetis aadressil http://web.zone.ee/
funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses Eestis 73 äikesevaatlejat, kes teostasid
kokku üle 1000 vaatluse. Virumaal oli mullu 10 vaatlejat, kes saatsid
kokku 148 vaatlust.

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee. Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord
kuus. Trükitud OÜ Kelandi. Trükiarv 750. Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on
oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

