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TASUTA

TOIMETAJA
VEERG
Veebruaris on siis ikkagi
tõeline talv käes. Pakane
paugub juba teist nädalat.
Lastel on koolis külmapühad.
Autod ei lähe käima. Veetrassid
jäätuvad.
Puuvirnad vähenevad
kodudes meeletu kiirusega...
Aga õnneks päeval paistab
päike, mis veidigi sellesse
külma rõõmu toob.
Ka meie valla suurehitus –
Laekvere Lasteaed, on valmis
saanud. See tähendab, et seest
on lasteaed nüüd korras. Tänase
päeva seisuga puudub vaid
mööbel, mis aga kohe-kohe ka
saabumas. Välistööd aga jätkuvad
kohe, kui kevad käes. Lapsed, kes
nüüd uude renoveeritud majja lähevad,
saavad küll meeldiva üllatuse
osaliseks. Lasteaed on tõesti ilus ja
soe.
Kuna küünlakuu lõpp on kohe käes,
siis võiks ka rõõmustada selle üle, et

Küünlakuu kestab...
päev on juba tunduvalt pikem.
Rohkem jääb valget aega lugemiseks
ja oma harrastustega tegelemiseks.
Suusatage ja kelgutage oma lastega.
Kohe on märts. Valimised ja
naistepäev. Kevad ja üleminek jällegi
suveajale.
Nautige kevade ootuse aega! Sest minu

meelest on millegi ootamine hulga
ilusam, kui see aeg, kus kõik juba käes
on!
Jääge terveks!
Tiiu Nitsar

Lugu sellest, kuidas ma poes käisin
Elfriide siin jälle. Eile käisin siis Laekveres
kaubanduskeskusi "kammimas". Tulin kohe Soome
kelguga. Nüüd on ju igal mutil oma uus kelk. Helkurid
küljes nagu jalgrattal ja suusad all nagu Jaak Mael. Ja
tõega, see kelk on ikka vägev küll. Soovitan igale eakale
inimesele see endale osta. Muide mulle ostis naabrimees.
Heh, tegelikult mina maksin ikka.
Nojah, Laekvere on ikka päris hea koht. Kaks suurt
poodi kaupa täis. Ühes oli nüüd isegi õhupalle muidu
saada. Mina ei julgenud küll võtta. Kuhu ma need veel
kelgu külge oleks pannud. Nagu liikuv tsirkus – mina paks
mutt ja pallid küljes.
Aga poodides olid kõik kaubad nii odavaks läinud.
Mina ei saanud aru, miks nad kiruvad kogu aeg, et kõik
kallineb. Ostsin kohe palju asju, mida muidu ei raatsiks:
kohvikoort, suitsuvorsti ja sinki. Naabrimehele ostsin
külmarohtu ka, kuigi ega ta palunud. Ma ikka iseenese
tarkusest tean, et ega mees muidu majja tule, kui pudelit
kodus pole.

No ja kui seda kraami, mis ma kokku rabasin
maksma läksin, siis oli ikka imelik asi küll.
Summa oli 29,19 eurot. Jummel, ega ma siis kohe arvanud,
et eurot. Polnud nagu meeleski. Aga tagasi ju viia polnud
kah sünnis. Pealegi oli mul kogu seda värki vaja.
Aga mis kõige jubedam. Ma ei osanud neid kopikaid
enam lugeda, mis mul kotis olid. On ikka keeruliseks see
värk tehtud. Kodus poisivolask küll ütles, et kuda sa muti
siis vene raha lugeda oskasid – siis oli ju 15 kopikane ka
veel. Aga õnneks luges kena poeproua mul pihupealt need
rahad kokku. Rahakott sai kohe kergem.
Järgmine kord võtan pangakaardi kaasa ja maksan
sellega. Ei mina vanamutt hakka oma silmi pingutama ja
kätt väristama nende eurosentidega. Kirjutan pangakoodi
peopessa ja muudkui maksan.
Heh, elu on ikka ilus, kui pensionil olen ja Soome
kelk on!
Elfriide
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ligikaudse pindalaga 7,08 ha, Arukse külas asuv Varemete
maaüksus , ligikaudse pindalaga 3,45 ha; Venevere külas
asuv Kalju maaüksus, ligikaudse pindalaga 1,21 ha;
8. veebruari istungil:
Venevere külas asuv Kopsurohu maaüksus, ligikaudse
pindalaga 0,52 ha; Venevere külas asuv Sõnajala
Osales 8 vallavolikogu liiget: Margo Klaasmägi, Maarika
maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,76 ha; Venevere külas
Lausvee, Eerik Lumiste, Enno Mandel, Esta Mustasaar,
asuv Vesiheina maaüksus, ligikaudse pindalaga 5,73 ha;
Marin Pärs, Helle Ojandu ja Kaarel Šestakov.
Venevere külas asuv Kuldjuure maaüksus, ligikaudse
Puudus 3 vallavolikogu liiget: Rain Leichter, Gustav
pindalaga 1,72 ha; Paasvere külas asuv Jakobi maaüksus,
Põldmaa ja Kauni Soon.
ligikaudse pindalaga 15,44 ha, Paasvere külas asuv
Võseriku maaüksus, ligikaudse pindalaga 4,77 ha;
1.Võeti vastu Laekvere valla ehitusmäärus. Määrusega
Kaasiksaare külas asuv Varsakabja maaüksus, ligikaudse
saab tutvuda valla raamatukogudes ja vallavalitsuses.
pindalaga 7,97 ha; Kaasiksaare külas asuv Kanakoole
2.Võeti vastu Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,60 ha; Kaasiksaare külas
3.Võeti vastu Laekvere Põhikooli põhimäärus.
asuv Kasekäsna maaüksus, ligikaudse pindalaga 2,39 ha.
Määrusega saab tutvuda valla raamatukogudes ja
7.Anti alates 01. maist 2011 kuni 30. aprillini 2016
vallavalitsuses.
ainuõigus aktsiaseltsile Ragn-Sells korraldatud
4.Nimetati Laekvere vallas riigikogu valimisteks
jäätmeveoks Laekvere Vallavolikogu poolt määratud
jaoskonnakomisjonid järgnevas koosseisus:
jäätmeveopiirkonnas. Vastavalt AS Ragn-Sells esitatud
valimisjaoskond nr 1 (Laekvere) – esimees Andrus Läll,
pakkumisele kinnitati Laekvere valla haldusterritooriumil
liikmed Enn Habakuk, Tiia Lepp, Tiina Raudmäe, Piret
korraldatud jäätmeveo teenustasu hinnad vastavalt
Markus, asendusliige Meelika Villers; valimisjaoskond nr 2
(Muuga) – esimees Maarika Lausvee, liikmed Hille
Teenustasu suurus
Jäätmemahuti tüüp ja suurus
Meltsas, Nadežda Võrno, Urve Vahula ja Heli Allikalt,
jäätmemahuti ühe
asendusliige Anu Piirsalu; valimisjaoskond nr 3 (Venevere)
tühjenduskorra kohta eurodes
– esimees Terje Arold, liikmed Jarko Arold, Tõnis
koos käibemaksuga
Kristmann, Kristel Oja ja Kaarel Šestakov, asendusliige
jäätmekott 50 - 30٭liitrit
1,73*
Sirje Raudmäe.
5.Toetati kinnisasja omandamise loa andmist
jäätmemahuti 80 liitrit
2,15
osaühingule Artiston Kinnisvara järgmiste kinnistute
omandamiseks: Laekvere alevikus ja Arukse külas asuv
40 liitrit
2,34
20,89 ha suurune Kaevu kinnistu; Rohu külas asuv 29,03
ha suurune Nõmme kinnistu; Muuga ja Alekvere külas
90, 240 liitrit
2,73
asuv 38,25 ha suurune Lepiku kinnistu ja Paasvere külas
asuv 19,93 ha suurune Koidiku kinnistu.
340, 360, 370 liitrit
3,26
6.Muuga küla detailplaneeringu suurendamisest rääkis
Irina Kuhlbach. Lisaselgitusi andis vallavanem Aarne Laas.
600, 660 liitrit
4,11
VIROL-i üldkoosolekust, mis toimus 04. veebruaril 2011
Põlulas, rääkis Margo Klaasmägi. Aarne Laas tuletas
4,68
750, 770, 800 liitrit
volikogu komisjonide esimeestele meelde, et valla 2011.
7,60
1,5 m3
aasta eelarvet komisjonides uuesti menetletaks. Veel rääkis
Aarne Laas lume lükkamisele tehtud kulutustest, Laekvere
11,32
2,5 m3
Lasteaia valmimisest ja vastuvõtmisest ning Muuga küla
spordihoone ja põhikooli perspektiividest.
19,10
4,5 m3

VOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Teenustasu sisaldab jäätmekoti hinda

27. jaanuari istungil:
1.Toimetulekutoetust maksti jaanuaris 31-le
vallaelanikule kogusummas 4176.72 €.
2.Küttetoetus kinnitati kahele valla elanikule ja muud
ühekordset toetust sai üks valla elanik.
3.Viru Maakohtule esitati avaldus täisealisele isikule
eestkoste pikendamiseks.
4.Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra määruse
eelnõu suunati vallavolikogule.
5.Kinnisasja omandamiseks loa andmise toetamise
otsuse eelnõu suunati volikogule.
6.Nõustuti järgmiste maatulundusmaade riigi omandisse
jätmisega: Arukse külas asuv Iminõgese maaüksus,

jäätmemahutite tüübile ja suurusele järgmiselt:
8.Muudeti seoses projekti kogumaksumuse
vähenemisega Laekvere Vallavalitsuse ja Kuuno Raudmäe
vahel 6. septembril 2010 sõlmitud hajaasustuse
veeprogrammi toetuslepingut nr 21 seoses projekti
kogumaksumuse vähenemisega. Samas kiideti heaks
Kuuno Raudmäe poolt Laekvere vallas Venevere külas Oru
maaüksusele puurkaevu rajamise ja veetõsteseadmete
paigalduse rajamise projekti aruanne koos täitmise
eelarvega summas 51 980 krooni ehk 3322.25 eurot.
9.Laekvere valla ehitusmääruse eelnõu otsustati esitada
vallavolikogule I lugemiseks.
10.Nõustuti Laekvere valla osalemisega projektis
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“Korteri remont“. Projekti raames remonditi koostöös
Kanal 11 saate „Kodutunne“ meeskonnaga 2011. aasta
jaanuaris ühes Laekvere vallas elava paljulapselise pere
elamus 2 tuba. Projekt viidi läbi ajavahemikus 10.01.201130.01.2011. Projekti realiseerimiseks vajalikud vahendid ja
ehitusmaterjalid organiseeris objektile saate „Kodutunne“
meeskond. Laekvere Vallavalitsus tasus koos maksudega
tööjõukulu 2313.60 eurot.
11.Laekvere Põhikooli põhimääruse eelnõu otsustati
suunata vallavolikogule.
12.Muuga Põhikooli põhimääruse eelnõu otsustati
suunata vallavolikogule.
13.Riigikogu valimiste ajaks jaoskonnakomisjonide
koosseisude kinnitamise otsuse eelnõu suunati volikogule.
14.Asendati 01. aprilli 2008 korralduses nr 73 punktis 1
nimetatud hallatavate asutuste juhtide kuupalgamäärad
kroonidest eurodeks.

5. Otsustati pikendada ühe valla elaniku sotsiaalpinna,
mis asub Vassivere põik 1-13, kasutamise lepingut
tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2011 kuni 31.
detsembrini 2015.
6.Kinnitati Laekvere alevikus asuva plaani- ja
kaardimaterjali alusel moodustatava katastriükuse
pindalaks 1 567 m². Määrati moodustatava katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa ja katastriüksuse kohaaadressiks Lille tänav, Laekvere alevik. Kinnitada maa
maksustamishinnaks 8 eurot.
7.Muudeti seoses projekti kogumaksumuse
vähenemisega Laekvere Vallavalitsuse ja Helene-Marie
Tannebergi vahel 6. oktoobril 2010 sõlmitud hajaasustuse
veeprogrammi toetuslepingut nr 22 seoses projekti
kogumaksumuse vähenemisega 2380 krooni ehk 152,11
euro võrra. Samas kiideti heaks Helene-Marie Tannebergi
poolt Laekvere vallas Muuga külas Kuuseheki
maaüksusele puurkaevu rajamise projekti aruanne koos
täitmise eelarvega summas 30 020 krooni ehk 1918,63
15. veebruari istungil:
1.Võeti vastu määrus ”Sotsiaaltransporditeenuse
eurot.
osutamise juhend”.
8.Otsustati sõlmida ostu-müügi leping ohtlike jäätmete
2.Võeti vastu määrus ”Sotsiaaltranspordi teenustasude kogumiskonteineri ostmiseks ja paigaldamiseks Laekvere
osaline kehtestamine”
alevikku KESTO OÜ-ga summas 4134,34 eurot.
3.Võeti vastu määrus ”Sotsiaaltransporditeenuse
9.Informatsioonina tutvustas Aarne Laas Memento
kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi Rakvere Ühingu poolt esitatud pöördumist ühingu tegevuse
kehtestamine”.
rahaliseks toetamiseks. Toimus arutelu, mille käigus jõuti
4.Tehti ettepanek Põhja Pensioniameti Rakvere büroole ühisele otsusele ühingu tegevust rahaliselt mitte toetata.
igakuise lapsetoetuse kandmise kohta lapse enda
Aarne Laas tutvustas ka Muuga kanalisatsioonitrasside
arvelduskontole.
riigihanke hetkeseisu.

Kallis Laekvere valla
rahvas!
Aastad mööduvad lennates ja
järjekordsed Riigikogu valimised ukse
ees.
Meenutan meie kohtumistel alati hea
sõnaga neid aastaid, mil Laekveres
majandijuhina töötasin. Suurmajandi
töötulemus sõltus eelkõige inimeste
heast koostööst ja meiegi saavutasime
edu.
Tänasel päeval vajab
põllumajanduslik tootmine inimjõudu
vähem. Kaasajastatud tehnoloogia
baasil töötavaid firmasid juhivad
praegu oma meeskondadega edukalt
Rein Pärs Muugas ja Tõnu Krooben
Laekveres. Puutun üsna sageli kokku
teie vallavanema Aarne Laasiga. Ta on
üks staažikamaid vallavanemaid terves
Eestis. Hindan väga Aarne rahulikku
iseloomu, kes vallakodaniku oskab ära
kuulata. Igas olukorras jääb ta
tasakaalukaks. Ju seepärast rahvas on
ikka ja jälle teda valda juhtima
usaldanud.
Olen sage külaline olnud ka
Õilme Lainesaare juhitud Laekvere

rahvamaja üritustel. Samuti osalen tihti
Erik Lumiste aktiivsel eestvedamisel
renoveeritud Venevere Seltsimaja
üritustel. Nüüd on Laekveres omad
teletupsud-meisterkokad Marin Pärs ja
Tiina Raudmäe. Alati rõõmsameelne ja
paljusid inimesi abistav Esta
Mustasaar nakatab heatahtlikkusega
teisigi kaaskodanikke. Nende toredate
tegijatega kohtumistel tunnen inimeste
jätkuvat tegutsemistahet, mis on just
maainimestele iseloomulik.
Minu poliitiline tegevus on
viimastel aastatel olnud tagasihoidlik,
kuid hoian ennast poliitilise eluga
kursis ning lülitusin ka seekord
valimiskampaaniasse. Seekord küll
reformierakonnas, sest rahvaliidu sees
ja ümber toimunud skandaalid ning
erakonna juhtimine ei olnud minule
enam vastuvõetav.
Seekordsetel
parlamendivalimistel on erakonnad
oma lubadustega tagasihoidlikumad.
Kuid valijal tasub nendepoolt lubatuga
tutvuda ikka. Kutsuge kandideerijaid
kohtumistele, siis saate selgeks, kas
kandidaat on teie soovidele vastav.
Olen ise suhtleja inimene ning näen,
kuidas vahetult enne valimisi otsitakse

inimestega kontakti, kuid valimiste
vahepealsetel aastatel näeme
poliitikuid maapiirkonnas väga harva.
Teie toel, armas Laekvere
rahvas, valiti mind Riigikogu X
koosseisu. Sain sealt hea
parlamenditöö kogemuse.
Omavalitsuste tegemistega olen kursis
Vinni vallavolikogu liikmena, olles
volikogusse valitud juba viiendat
korda. Ka ettevõtluskogemus on mul
olemas. Olen olnud firmajuht kui ka
väikeettevõtja. Tean väga hästi, et raha
ei tule iial kergelt, kuid sagedasti
soovitakse seda väga kergelt jagada.
Ettevõtlust ei ole võimalik maale
kohale tuua. See peab tekkima
inimeste endi ettevõtlikkuse kaudu,
mida riik saab loomulikult soodustada.
Selleks saab kasutada inimeste ümberja täiendõppe võimalusi ja luues
maapiirkondadesse vajalikku
infrastruktuuri, st. teede korrastamist,
infoleviku võimaluste parandamist,
lasteaedade ja koolide renoveerimist.
Reformierakonna valimisprogrammi
kohaselt tõstetakse võimaluse
tekkimisel tulumaksuvaba miinimumi,
alandatakse ka üksikisiku tulumaksu.
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Õilme Lainesaar Vello Tafenaust:
Ükskõik, kus inimene elab, ta peab
tundma, et temast hoolitakse. Selleks
soovime viia kruusateed mustkatte
alla, tuua igasse kodusse
internetiühenduse, võimaldada igal
lapsel arendada oma annet, sõltumata
elukohast ja vanemate rahakoti
paksusest ning tagada kõikjal
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse.
Olen alati valmis teiega
kohtuma ja arutama teemadel, mis teid
huvitab. Kõige tähtsam on aga see, et
läheksite valima ja annaksite oma
toetuse saadikule, keda kõige rohkem
tunnete ja usaldate.
Tervitan teid Eesti Vabariigi
aastapäeva puhul! Soovin head tervist
ja ilusa kevade saabumist!
Vello Tafenau

Riigikogu valimistel 6.
märtsil saate valida
nende kandidaatide
hulgast

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
406 INDREK SAAR
407 RANNAR VASSILJEV

Tunnen Vellot peaaegu 12 aastat.
Ajast, mil tulin tööle Laekvere Rahva
Majja. Vello oli ja on tubli üritustel
osaleja. Esimestel aastatel tundis ta ise
rohkem huvi, mis Rahva Majas toimub
ja kuidas meil läheb. Hiljem olen mina
pöördunud tema poole palvega mõne
žürii töös osalemiseks või siis lihtsalt
Rahvaõpistu inimestega kohtumiseks.
Minule meeldib Vello juures see, et ta
suhtleb inimestega igal ajal. Ka siis,
kui ei käi just parasjagu
valimiskapaania. Ta on sõnapidaja
mees: kui lubab, siis tuleb ja kui
midagi vahele tuleb, siis kindlasti ka
helistab. Vello on ka suur tantsulõvi.
Laekvere naised saavad alati peoõhtul
Velloga tantsu lüüa või mõne muheda
anekdoodi kuulda.

660 ANDRES SÕBER
661 JELENA FJODOROVA
662 TOOMAS VAREK

408 KAIRIT PIHLAK

Vene Erakond Eestis

Erakond Eestimaa Rohelised

409 ANDRES HAIDAK

729 LARISSA NEŠTŠADIMOVA

158 ALLAN JAAKUS

410 TIINA MURUMÄGI

Eesti Iseseisvuspartei

159 LEMBI-LIIS EBRE

411 RAIVO HEINMETS

160 RIHO KOKK

412 GARRI RAAGMAA

161 RIHO RANNIKMAA
162 ANDRES SUVI
163 AHTO NEIDEK
164 JEVGENI TŠIRKIN
Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
281 MARKO POMERANTS
282 HELLE NOORVÄLI
283 MIHKEL JUHKAMI
284 AIN SUURKAEV
285 RAINER MILTOP
286 HANNES METS
287 ALARI KIRT

Eesti Reformierakond
531 HANNO PEVKUR
532 PAUL-EERIK RUMMO
533 EINAR VALLBAUM
534 ROMAN KUSMA
535 VELLO TAFENAU

747 KAIDO NÕMMIK
Eestimaa Rahvaliit
790 ANDRUS BLOK
791 ÕIE REINEBERG
792 EERIK LUMISTE
793 HANNO NÕMME
794 TOIVO LEEMETS
795 SAMUEL GOLOMB

536 ANDRES OTS
537 LEO AADEL
Eesti Keskerakond
656 PEETER VÕSA
657 TOOMAS VÄINASTE
658 SIRET KOTKA
659 LIIS TAPPO-TREIAL

Erakond Eesti Kristlikud
Demokraadid
850 ANDRUS MÄND
Üksikkandidaadid
881 AIVAR KOITLA
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välisuste vahetamisega seotud kulu keldrilae ja katuselae
soojustamisega seotud kulu
küttesüsteemi asendamise, rekonstrueerimise või
tasakaalustamisega seotud kulu
ventilatsioonisüsteemi uue soojustagastusega süsteemiga
asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega
Suvi on lõppemas, sügis ja talv on ukse ees ootel. Mida
nad kaasa toovad – tormid, lume, külmad. Kuidagi ei tahaks oma seotud kulu
taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete
mõtteid veel talvele viia, aga juba vanasõna ütleb, et „Rege rauta
paigaldamisega
seotud kulu
suvel, vankrit paranda talvel“. On viimane aeg mõelda ka enda
üldkasutatavate
ruumide viimistlustööde kulu, kui see on
majale – kas kõik on talveks valmis ja mida saab veel teha?
rekonstrueerimistööde lahutamatu osa
Taas on avanenud võimalus saada KredExilt
rekonstrueerimistööde projekteerimise ja
korterelamule rekonstrueerimistoetust. Seekord on toetuse
omanikujärelvalvega seotud kulu
määrad 15%, 25% ja 35% sõltuvalt sellest, kui suures ulatuses
liftide juhtimissüsteemi ja ajami osalise või täieliku
korterelamu tööd ette võtab – mida rohkem teeb, seda rohkem ka
rekonstrueerimisega
ning sellega kaasnevate töödega seotud
saab. Kuna eelmisest aastast on korterelamutele saadaval ka
kulu.
soodusintressiga (täna kuni 4% fikseeritud 10 aastaks)
pikaajaline (kuni 20 aastaks) laen, siis vaatame milliste kuludega
Kuidas toetust taotleda?
on täna võimalik oma korterelamu korda teha.
Toetuse taotlus tuleb esitada enne tööde alustamist. Pärast
Võtame näiteks 3500 m² suuruse netopinnaga
korterelamu, mille aastane küttekulu on 600 MWh aastas ehk 170 toetuse eraldamise otsust sõlmitakse toetuse taotlejaga toetuse
kWh/m² aastas. Näites on küttehind 68,25 €/MWh, mis tähendab, eraldamise leping. Kuna KredEx maksab toetuse välja 30
et aastane keskmine küttekulu on 0,98 €/m². Arvestame, et 15% tööpäeva jooksul alates toetuse väljamaksetaotluse laekumisest,
toetuse saamiseks peab maja saavutama 30% energiasäästu, 25% on oluline leppida ehitajaga kokku piisav maksetähtaeg viimase
makse sooritamiseks, et korterelamu ei peaks toetatavat summat
toetuse saamiseks 40% ja 35% toetuse saamiseks 50%
vahepeal ise ehitajale maksma.
energiasäästu. Rekonstrueerimise juures on väga oluline jälgida
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja
nõudeid sisekliimale ning kindlasti korrastada ka ventilatsioon.
kommunikatsiooniministri 17. augusti 2010 määruses nr 52
„Rohelise investeerimisskeemi „Korterelamute rekonstrueerimise
Kes saab toetust?
toetus“ kasutamise tingimused ja kord“, mis on saadaval KredExi
Seekord on toetus avatud kõikidele vähemalt 3 korteriga
kodulehel www.kredex.ee.
korterelamutele, mille esmasest kasutusloa saamisest on
Toetustaotlusi saab esitada alates 23. augustist 2010 kuni
möödunud vähemalt 3 aastat ja kus on vähemalt 3 aastat
vahendite ammendumiseni või 30. novembrini 2012.a.
tegutsenud korteriühistu või korteriomanike ühisus ning mille
korteriomanikest vähemalt 80% peavad olema füüsilistest
Millest alustada?
isikutest omanikud. Kuni 1993 aastani ehitatud korterelamud
Tellida energiaaudit, mis annab ülevaate korterelamu
peavad toetuse saamiseks kasutama KredExi soodusintressiga
energiakokkuhoiu võimalustest ning soovitused terviklikuks
renoveerimiselaenu (väljastavad Swedbank ja SEB) või
rekonstrueerimiseks. KredExilt on võimalik saada energiaauditile
finantseerima projekti omavahenditega. Uuemad korterelamud
toetust 50% ulatuses (maksimaalselt 10 000 krooni).
võivad projekti finantseerida tavalaenuga või omavahenditega.
Viia läbi üldkoosolek ning võtta vastu energiaauditist
Toetuse eeltingimuseks on korterelamu energiaauditi olemasolu.
lähtuvalt vajalikud rekonstrueerimisotsused.
Tööde kvaliteedi tagamiseks võtta appi projektijuhtKuidas rekonstrueerida, et toetust saada?
omanikujärelvalve
teostaja, kes aitab planeerida ja läbi viia kogu
15% toetuse saamiseks peab: täitma KredExi Korterelamu
rekonstrueerimisprotsessi, ning tagab tööde kvaliteetse
renoveerimislaenu nõuded tagama hoones sisekliima vastavus
teostamise.
nõuetele saavutama vähemalt energiamärgise klassi E.
Tellida vastavad projektid, soovitavalt kohe koos
25% toetuse saamiseks peab lisaks ülaltoodud
ehitusloaga. KredExilt on võimalik saada toetust energiaauditi
tingimustele:
rekonstrueerima küttesüsteemi lokaalselt reguleeritavaks soovitusi järgivatele projektidele 50% ulatuses (maksimaalselt
ja paigaldama seadmed, mis võimaldaksid hoones soojusenergia 50 000 krooni).
Võtta vähemalt 3 ehituspakkumist ja valida ehitajad.
tarbimise individuaalset mõõtmist korterite kaupa
Taotleda pangast laenu ja KredExilt toetust.
vahetama kõik aknad energiasäästlike akende vastu
Sõlmida laenuleping ja ehitajatega ehituslepingud.
soojustama ja rekonstrueerima fassaadi osaliselt või täies
Teostada rekonstrueerimistööd.
mahus
Taotleda toetuse väljamakse KredExilt.
soojustama ja rekonstrueerima katuse
saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 40%
Kokkuvõtteks võib öelda, et elamu kordategemine ei seisa selle
energiasäästu soojusenergia tarbimiselt
taga, et elanikud ei suuda laenu maksta – toetuse ja sooduslaenu
saavutama energiamärgise klassi D. 35% toetuse
abil renoveeritud ning saavutatud kokkuhoiu arvelt on võimalik
saamiseks peab lisaks kõikidele ülaltoodud tingimustele:
maja rekonstrueerida elanike jaoks väikeste kuludega. Kui aga
paigaldama soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi
majal sellel aastal renoveerimisplaane ei ole, on just sügisel ja
saavutama rekonstrueerimisega vähemalt 50%
talvel õige aeg alustada järgmise aasta tööde ettevalmistustega.
energiasäästu soojusenergia tarbimiseltsaavutama
Siis jõuab kevadeks kätte saada kõik vajalikud dokumendid, läbi
energiamärgise klassi C.
viia hanked, sõlmida laenulepingu ning ehituslepingud ja suvel
saab teha töid ning järgmine kütteperiood mööduks juba
Milliseid töid toetatakse?
kvaliteetses elukeskkonnas tunduvalt väiksemate küttearvetega.
Toetatakse järgmisi korterelamuelamu
Mirja Adler
rekonstrueerimisega seotud kulusid: fassaadi ja katuse
KredExi eluasemedivisjoni juht
rekonstrueerimisega ja soojustamisega seotud kulu akende ja

Kas igakuine remondifondi makse 0,50
eurot m² on piisav maja terviklikuks
rekonstrueerimiseks?
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Riigikogu valimised 2011

elukoha aadressi seisuga 30 päeva enne valimispäeva.
Samuti tuleb Teil või jaoskonnakomisjoni liikmel
märgistada ümbrikul ristiga lahter „väljaspool
Hääletamisõigusest
elukohajärgset valimisjaoskonda toimuval
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariigis
eelhääletamisel“.
kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas, kes teostab seda
Ümbriku lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja
hääletavate valijatele ette nähtud hääletamiskasti.
rahvahääletusega.
Eelhääletamise ajal jaoskondades, kus korraldatakse
Hääleõigus hõlmab endas hääletamis- ja
väljaspool elukohta hääletamist, saavad hääletada ka Eestis
kandideerimisõigust.
viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti kodanikud.
Eesti kodanikul on hääletamisõigus, kui ta on
Väljaspool elukohta asukohas hääletamine
valimispäevaks saanud 18-aastaseks.
Kui Te ei viibi oma elukohas ja ei saa oma terviseseisundi
Muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja Eestis elav või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas
Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kodanik või
asuvas hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist
kodakondsuseta isik Riigikogu valimistel hääletada ei saa. asukohas (näiteks haiglas, hooldekodus, oma elukohas, mis
Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas
ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht jne).
teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud Väljaspool elukohta hääletamine valija asukohas toimub
kuriteos ning kannab vanglakaristust.
ainult eelhääletamise ajal.
Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja,
Hääletamiseks vajate isikut tõendavat dokumenti. Samuti
mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse
peate Te teadma, kus on Teie rahvastikuregistri järgne
kantud elukoha aadress.
elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie
Eelhääletamine
elukohajärgsele valimisjaoskonnale.
Te peate aegsasti kaaluma, kas Teil on võimalik hääletada Asukohas hääletamise korraldamiseks peate te esitama
elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Selle
lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
puudumisel saab hääletamiseks teha valiku mitmetest
eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või valla
võimalustest eelhääletamiseks.
- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele)
Kõigepealt saab hääletada välisriikides. Seal on võimalus eelhääletamise viimase päeva (s.o kolmapäeva) kella 16.00
hääletada nii kirja teel kui kindlaksmääratud päevadel
-ni kirjaliku taotluse hääletamiseks Teie asukohas.
(ajavahemikul 19. – 24. veebruar) välisesinduses.
Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise
Eestis viibivale hääletajale tekib esimene
põhjus, näiteks:
hääletamisvõimalus elektroonilise hääletamise näol, mis  terviseseisund
algab 24. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt
 kõrge iga
kuni 2. märtsi õhtul kella 20.00-ni.
 rasked teeolud
Valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks 28.
 transpordivõimaluste puudumine
veebruaril ja eelhääletus kestab 2. märtsini. Hääletamine
toimub kolme päeva jooksul kõigis valimisjaoskondades
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud,
kella 12.00-st kuni 20.00-ni.
teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Valimispäeva eelsel neljapäeval, reedel ja laupäeval
Hääletamist korraldavad vähemalt kaks
hääletada ei saa.
jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale
Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse Teie
valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et
andmed valijate nimekirja.
juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole
saanud valijakaarti, tuleb Teil pöörduda elukohajärgse valla Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli,
kaks ümbrikku ja Teie elukohajärgse valimisringkonna
- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) poole.
kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb
Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole
jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada.
valijate nimekirjas.
Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli
jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse)
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku.
valimisjaoskonda
Välimisele ümbrikule märgite ise või jaoskonnakomisjoni
liige Teie nime, isikukoodi ja Teie rahvastikuregistri järgse
Kui Te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on Teile
elukoha aadressi seisuga 30 päeva enne valimispäeva.
loodud hääletamiseks võimalus väljaspool elukohta.
Samuti tuleb Teil või jaoskonnakomisjoni liikmel
Selleks on Laekvere vallas valimisjaoskond nr 1
(asukohaga Laekvere alevik, Kesk 12) kus saab hääletada märgistada ümbrikul ristiga lahter „väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda toimuval
väljaspool elukohta.
eelhääletamisel“.
Väljaspool elukohta hääletamine toimub eelhääletamise
Ümbrikutes hääletamissedeli lasete Te väljaspool
ajal, s. o 28. veebruarist kuni 2. märtsini.
elukohajärgset valimisjaoskonda asukohas hääletamiseks
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
ette nähtud hääletamiskasti.
Te peate teadma, kus on Teie rahvastikuregistrijärgne
Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada valimispäeval
elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie
korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas
elukohajärgsele valimisjaoskonnale.
hääletamine toimub eelhääletamise ajal, aga kodus
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli ja
hääletamine ainult valimispäeval.
kaks ümbrikku. Te saate jaoskonnakomisjonilt oma
E-hääletamine
elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide
Elektrooniline hääletamine (e-hääletamine) on üks
koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile
võimalus teiste hääletamisviiside kõrval. E-hääletamine
pärast hääletamist tagastada.
tähendab siinkohal kaughääletamist Interneti teel.
Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli
jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) E-hääletamine on nagu väljaspool elukohta hääletaminegi
ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. võimalik vaid eelhääletamise ajal 7 päeva jooksul 24.
Välimisele ümbrikule märgite ise või jaoskonnakomisjoni veebruarist kuni 2. märtsini 2011 Sellega tagatakse, et
liige Teie nime, isikukoodi ja Teie rahvastikuregistri järgse iga valija kohta läheb lõpuks arvesse vaid üks hääl.
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juhiluba
E-hääletamine ei toimu kontrollitud keskkonnas, nagu seda
Pensionitunnistus
on valimisjaoskond. Tagamaks, et hääletaja väljendab oma
tegelikku tahet, on tal võimalik oma elektrooniliselt antud
häält muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi
elektrooniliselt või minnes eelhääletamise päevadel teisele loovutada ka volikirja alusel.
valimisjaoskonda hääletama.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja
alusel hääletamissedeli.
Näiteks, kui elektrooniliselt hääletanud valija muudab oma Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate
e-häält, minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda nimekirja allkirjalahtrisse.
hääletama, siis tagatakse, et valija kohta läheb arvesse üks Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda
hääl. Selleks informeeritakse kõiki valimisjaoskondi pärast hääletamiskabiinis.
e-hääletamise lõppu ja enne pühapäevast valimispäeva Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline
nende valijate nimekirja kuuluvatest e-hääletajatest. Kui hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja
jaoskonnas selgub, et valija on hääletanud nii juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.
elektrooniliselt kui pabersedeliga, teavitatakse sellest Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta
Vabariigi Valimiskomisjoni, kes tühistab selle valija e- kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate,
hääle.
registreerimisnumber.
Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada
Loe lähemalt http://www.vvk.ee/public/dok/
jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te
Uldkirjeldus_e_haaletamine_092010.pdf
olete hääletamissedelile juba märkinud oma
Valimispäeval hääletamine
valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli
6. märts on valimispäev.
jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole
Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell
loetav.
20.00.
Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.
Valimispäeval saate Te hääletada üksnes selles
Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning
valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja Te olete
andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb
kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha
kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele
kohta saate Te teavet valijakaardilt, Vabariigi
jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.
Valimiskomisjoni veebilehelt www.vvk.ee või
Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te
kodanikuportaalist www.eesti.ee.
ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit
hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni
teine valija Teie juuresolekul.
Laekvere vallas on moodustatud 3 valimisjaoskonda
Kodus hääletamine
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamisruumid asuvad Laekvere Rahva Majas aadressil
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
Kesk tn 12, Laekvere alevik.
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te
taotleda hääletamist kodus.
Jaoskonna territooriumi moodustavad Kellavere küla,
Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna
Laekvere alevik, Moora küla, Padu küla, Rahkla küla,
Rohu küla, Salutaguse küla, Sirevere küla, Sootaguse küla territooriumil asuvas valija eluruumis.
Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele vallaja Vassivere küla.
või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või
jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 16.00-ni
Valimisjaoskond nr 2
kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus
Hääletamisruumid asuvad Muuga Spordihoones aadressil
hääletamise taotlemise põhjus.
Alekvere tee 1, Muuga küla.
Näiteks:
terviseseisund
Jaoskonna territooriumi moodustavad Alekvere küla,
kõrge iga
Muuga küla, Paasvere küla ja Rajaküla küla.
rasked teeolud
transpordivõimaluste puudumine
Valimisjaoskond nr 3
Hääletamisruumid asuvad Venevere Seltsimajas Venevere
Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse valla- või
külas.
linnavalitsuse (Tallinnas linnaosavalitsuse) või valija
elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või
Jaoskonna territooriumi moodustavad Arukse küla,
Ilistvere küla, Kaasiksaare küla, Luusika küla ja Venevere toimetatakse kohale muul viisil. Valla- või linnavalitsusele
(Tallinnas linnaosavalitsusele) saab taotluse esitada ka
küla.
valimispäevale eelnevatel päevadel.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud,
Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas
teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmisest.
asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks
Valimispäeval valimisjaoskonnas hääletamine
jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut
Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus
tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on
hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
näiteks:
Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku
ning lasete selle hääletamiskasti.
isikutunnistus (ID-kaart)
Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise
Eesti kodaniku pass
hääletamisruumi hääletama ajal kui jaoskonnakomisjoni
diplomaatiline pass
liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil
meremehe teenistusraamat
hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.
kaitseteenistuse tunnistus
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Laekvere Rahva Maja märtsi kuu üritused
2. märts kell 17 noortetoas fotovõistluse parimate autasustamine
3. märts kell 16 noorte ohutusalane ring
"Laste ja noorte võimalikud õigusrikkumised ja tagajärjed"
Külas on Viru vangla alaealiste ja noorte üksuse
kriminaalhooldusametnik-sotsiaaltöötaja ja julgeoleku spetsialist
6. märts kell 14 Laekvere külateater "Eedi" etendus
"Külarapsoodia" Rakke Kultuurikeskuses
8. märts kell 14 Laekvere eakate klubi "Meenutus" kontsert
Väike-Maarja Hooldekodus
11. märts kell 19 Vana Baskini Teatri etendus "Valedetektor"
Pääsmed 8 € ja 10 € müügil Rahva Majas ja Muuga
Raamatukogus. Info tel. 329 5335 ja 327 7915
13. märts kell 12 Rahvaõpistu "Hingeabi ja selle
vajalikkus"Külas on Viru vangla vanemkaplan Paul Gill
15. märts kell 10.30 Viljandi laste-ja noorteteatri Reky etendus
"Buratino" Pääse 2 € Kohtade broneerimine telefonil 329 5335
17. märts kell 17 noorteüritus "Tantsuässad I".
Info telefon 327 7915 (noortetuba)
18. märts kell 16 Improteatri õpituba noortele
18. märts kell 18 Improteatri õpituba harrastusnäitlejatele
18. märts. kell 20 Imroteatri NÄIDISETENDUS. Tasuta
20. märts kell 12 folklooripühapäev Viljandi pillimehe Ermas
Hein´aga
23. märts kell 8 Laste koolivaheaja sisustamine
Väljasõit Tartusse Kõrgema Sõjakooli lahtiste uste päevale
"Vanemuise" teatrisse (V-IX kl.)
24. märts kell 8 koolivaheaja sisustamine
Väljasõit Võrumaale liikluslinnakusse ja Nõiariiki (I ja IV kl)
27. märts kell 12 Rahvaõpistu "Elamused koos loodusega"
31. märts kell 17 noorteüritus "Tantsuäss II"

Laekvere Rahva Majas
9. märtsil kella 10 – 12 uute riiete müük Kiviõlist
11. märtsil kell 12 MTÜ Inkotuba tarvikute müük
11. märtsil kell 12 maiustuste müük Aserist.
Tähelepanu!
Laekvere Rahva Majas on kasutusel ka teine
telefoninumber 327 7915 (noortetuba).
Telefon asub alumisel korrusel ja sealt saab infot kogu
Rahva Maja töö kohta.
Laglepesa OÜ Laekvere Kesk 7
Avatud 11.30 – 14.30 Telef: 32 40724 (9 - 15)
Mobl: 526 3638 (Jaana) 526 3884 (Karoliine)
www.laglepesa.com laglesoogitare@gmail.com
Saab tellida peo- ja peielaudu. Kulinaaria müük ettetellimisel.

Aastad nagu hallad käivad üle elutee.
See, kes hinges rõõmu kannab kunagi ei
vanane
75
93
80
86
65
60
81
75
88
81
82
75
80
80

Igaühele meist on antud aeg,
aeg tulla, olla ja minna...

Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 5554 6093

Sulev Kaasik Padust

Autode remont ja keevitustööd Moora töökojas. Küsi
info tel 5554 6057, Mario.

17.06.1954 – 28.01.2011
*
*
*
*
Lembit Kurs Veneverest
11.04.1952 – 13.02.2011

Hea inimene!
Kui sul on ära anda laste
narivoodi, palun helista
telefonil 5632 8648.

Aino Leetberg
02.02.1936
Line-Lisette Jõerand 07.02.1918
Johannes-Lembit Järvelt 08.02.1931
Ilse Laas
08.02.1925
Rein Reinlo
11.02.1946
Tiit Kukk
13.02.1951
Antonina Vahtra
13.02.1930
Valdur Kaja
17.02.1936
Pauline-Elfride Lõo 19.02.1923
Loreida Leichter
22.02.1930
Arnold Grauberg
22.02.1929
Hilja-Anita Talpas 25.02.1936
Maimo Maurus
25.02.1931
Endel Põder
26.02.1931
Margit Halopi Õigusabi ja
Konsultatsioon MTÜ
pakub juriidilisi teenuseid
tsiviil- ja haldusasjades (nt
lepingute koostamine ja
analüüs, tööõiguse
küsimused, perekonnaõiguselatis, eestkoste, lahutus,
abieluvara, laste
hooldusõigus; pärimisõigus
(pärandi vastuvõtt ja
pärandist loobumine,
korraldused surma puhuks);
asjaõigus (kinnisvaraga

Venevere
Moora
Rahkla
Muuga
Rahkla
Kellavere
Venevere
Laekvere
Vassivere
Paasvere
Sirevere
Paasvere
Venevere
Venevere

seonduv), äriõigus
(ettevõtete asutamine,
likvideerimine), haldusõigus
- (asjaajamine riigi- ja
kohaliku omavalitsuse
asutustega jms).
Esmane konsultatsioon
tasuta.
Asukoht Kastani 10,
Rakvere.
Info ja registreerimine: tel
322 0030 ja 517 9278, epost mh.konsult@hot.ee

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

