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Toimetaja veerg
Veebruar – küünlakuu, vastlakuu. Paljude lipupäevade kuu. Idamaade horoskoobi järgi uue aasta alguse kuu.
Veebruaris on Tartu rahu aastapäev ja küünlapäev, luuvalupäev, vastlapäev, tuhkapäev, valentinipäev, Leedu
iseseisvuspäev, palvepäev, Eesti iseseisvuspäev ja madisepäev. Oih! Sai vist kõik üles loetletud. Ma ei saa aru,
kuidas kõige lühemal kuul, saab nii palju tähtsaid päevi olla.
Kolmekümne ühe päevane oktoober vastuoksa on vaid nelja tähtpäevaga. Needki veel sellised, millega midagi
peale ei oska hakata.
Muide, tänavune veebruar on muidu ka üks imelik kuu. Pool veebruari päevadest on olnud plusskraadides,
pooled selle lähedal. Pool kuud oli lumeta, pool lumega…
Räägiks parem vallast. Siin toimuvad ka imelikud asjad. Pooled pooldavad Venevere kooli kinnipanekut,
pooled mitte. Kuigi see pooldajate pool ei julge seda avalikult tunnistada. Ei taha olla pahad poisid nagu
öeldakse. Mina küll aru ei saa, milleks koera saba mitu korda lõigata, kui võiks hoobilt. Kahjuks pole mina
seekord tegija. Kuigi Venevere küla on asjalik ja ma ei väsi kordamast, et mulle ta meeldib.
Rahva Majas toimusid sel kuul toredad üritused, kus vallavanem agaralt taidluses kaasa löi ja Peoleo baaris
üllatused, kus Uugametsa tüdrukud mehi hullutasid.
Seepärast mulle veebruar kohe hirmasti meeldib (saladuskatte all ütlen, et olen veebruaris sündinud).
Nojah, aga ühest kuust nii pikalt rääkida on ka tobe.
Saagu viimsed talvepäevad teile, armsad vallaelanikud, lumerohked ja libedad!
Tiiu Nitsar

Vee hinnast
Alates 1. juunist 2002 aastal on Laekvere valla poolt osutataval veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenusel
uued hinnad: vesi 6 kr/m3 ja heitvesi 7 kr/m3.
Vallavalitsus kinnitas uued hinnad oma 13.veebruari määrusega, võttes aluseks hindade kalkulatsiooni, mis
arvestab 2001.a. tegelike kulusid ja 2002 aasta plaanilisi kulutusi.
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord on kinnitatud Laekvere Vallavolikogu
22.02.2000. a. määrusega nr 15 , mis annab hinna kehtestamise õiguse vallavalitsusele. Käesoleval ajal kehtivad
hinnad : vesi 4,15 kr ja kanalisatsioon 5 krooni on kehtinud juba 1998 aastast alates. Sellest ajast tänaseni on
elektrienergia ja remondi materjalide, ressursimaksu, reoproovid jne hinnad oluliselt tõusnud.
2001.a. renoveeriti Laekvere reoveepuhasti. Puhasti ekspluatatsioon on tunduvalt tõstnud heitvee ärajuhtimise
kulutusi. Uued hinnad on kehtestatud võimalikult minimaalsed, et vaid katta teenuse osutamise kulud.
Lugupidamisega Andrus Läll

Majandusosakonna juhataja

VALLAVALITSUSES
23. jaanuari istungil:
1. Marje Kivivare poolt koostatud toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamise eelnõu otsustati saata volikogule kinnitamiseks.
2. Otsustati esitada Kersti Altpere koostatud 2002 aasta eelarve projekt volikogule.
3. Anti välja kauplemisload ja alkoholi jaemüügi tegevusload järgmistele AS Helter-R kauplustele kuni
30.06.2002: Venevere külas asuvale Venevere kauplusele , mis on avatud esmaspäevast reedeni kella 9 – 17 ja
laupäeviti kella 10 – 14; Pargi kauplusele Muuga külas, mis on avatud esmaspäevast reedeni kella 9 – 16 ja
laupäeviti kella 10 – 14; Rahkla kauplusele Rahkla külas, mis on lahti esmaspäeviti kella 9 – 14, teisipäevast
reedeni kella 9 – 17 ja laupäeviti 10 – 14. Anti välja üheaastased kauplemisload AS Roela Seder`ile kuuluvale
Mõisa kauplusele Muuga külas, mia on avatud esmaspäevast laupäevani kella 9 - 18 ja pühapäeviti kell 10 – 17
ja Paasvere kauplusele, mis on lahti teisipäevast laupäevani kella 9 – 17.
4. Ühele õigustatud subjektile alustati maa kompenseerimise menetlust.
5. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumus ja määrati kompensatsioon õigusvastaselt
võõrandatud Uuetoa 19 talu 2,7 ha eest Salutaguse külas Erich Meerjale.
6. Tagastati Salutaguse külas asuv Uuetoa maaomand (17,13 ha) Erich Meerjale.
7. Jaanuaris määrati 30-le valla elanikule toimetulekutoetus.
13. veebruari istungil:
1. II ringi vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise taotlejate nimekiri otsustati avalikult vallamajas välja
panna peale kuulutuse ilmumist Virumaa Teatajas.
2. Nõustuti Paasvere külas asuva 4,28 ha suuruse Põrsanaeru katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule Ants Vahulale ja Rahkla külas asuva 31, 62 ha suuruse katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Hoonete omanikule Anne Arule. Määrati Laekvere alevikus OÜ Heseka´le kuuluva ehitise
teenindamiseks 3356 m2suurune maaala.
3. Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Neeme Altperele Venevere külas erastatava 4,11 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Kasemetsa.
4. Jagati Muti katastriüksus kolmeks eraldi katastriüksusteks: Muti (9,27 ha, maatulundusmaa) katastriüksuseks
Rohu külas; Liini (5,88 ha, maatulundusmaa) katastriüksuseks Rohu külas ja Üksiku (4,02 ha) katastriüksuseks
Avispea külas. Sirje katastriüksus Rohu külas jagati Sirjepõllu (12,48 ha, maatulundusmaa) ja Sirje (1,17 ha,
elamumaa ) katastriüksusteks. Tikumetsa katastriüksus jagati Tikupõllu (12,35 ha, maatulundusmaa)
katastriüksuseks Muuga külas ja Tikumetsa (4,29 ha) katastriüksuseks Rasivere külas.
5. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad: Kõrgesaare maaomand (17,67 ha) Ilistvere külas HelmutJohannes Bachausile; Naissaare maaomand Sirevere külas Aurelie Kooviskile.
6. Anti nõusolek Kaasiksaare külas elavale Ljubov Seppale võõrandada tema alaealisele lapsele Kristiina
Seppale kuuluv mõtteline osa Liiva kinnistust.
7. Kahele valla elanikule määrati ühekordsed toetused.
8. Määrati valla koolides ja lasteaias käivate laste nimekiri, kellele kompenseeritakse lõunasöögid 100% või
50%.
9. Kinnitati sotsiaalkonsultandi poolt kolmele inimesele jaanuaris 2002 erandkorras määratud toetused.
10. Kinnitati Laekvere valla haldusterritooriumil alates 1. juunist 2002.a. puhta vee hinnaks 6 kr/m3 ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinnaks 7kr/m3. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
20. veebruari istungil:
1. Laekvere valla 2002.aasta eelarve suunati volikogule III lugemiseks
2. Kinnitati valla koolide vahel toetusfondist hariduskuludeks määratud eraldised järgmiselt:
- Õpikute soetamiskuludeks Laekvere Põhikoolile 33 000 krooni
Muuga Põhikoolile 31 000 krooni
Venevere Algkoolile 6000 krooni
- Õpetajate täiendkoolitus kuludeks Laekvere Põhikoolile 19 000 krooni
Muuga Põhikoolile 15 000 krooni
Venevere Algkoolile 3000 krooni
- Õpetaja palgaraha koos sotsiaalmaksuga Laekvere Põhikoolile 1 117 000 krooni
Muuga Põhikoolile 1 066 000 krooni
Venevere Algkoolile 192 000 krooni
3. Laekvere valla pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamise eelnõu suunati volikogule
vastuvõtmiseks.

4. Lasteasutuse muudes kuludes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamise eelnõu suunati volikogule
kinnitamiseks
5. Toimetulekutoetuse määrati 38 -le valla elanikule.
6. Nõustuti Venevere külas asuva Matsi katastriüksuse (2774 m2) ostueesõigusega erastamisega hoonete
omanikule Kaarel Sestakovile ja Moora külas Kanna katastriüksuse (22170 m2) ostueesõigusega erastamisega
hoonete omanikule Ülo Kannale
7.Vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati Muuga PM Osaühingule Rajakülas erastatava 8,10 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Eevi ja Margo Klaasmägile Sootaguse ja Sirevere külas erastatava 63,28 ha suuruse
katastriüksuse nimeks Turbaaugu.
8. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud Saviaugu maaomand (19,11 ha)Paasvere külas Anne Vellingule.
9. Anti välja ühekordne müügiluba AS Laekvere Ehituse Peoleo baarile noortedisko korraldamiseks 6. märtsil ja
20. märtsil kell 19.00 – 22.30
VOLIKOGUS
29. jaanuari istungil:
1. Laekvere valla 2002.aasta eelarve.
Ette kandis Kersti Altpere. Eelarve esialgse variandiga oli tutvutud 27.11.2001 istungil. Vallavalitsus oli selle
heaks kiitnud 23.01.2002 istungil. Otsustati lugeda eelarve teine lugemine lõppenuks. Volikogu komisjonid
võivad vajadusel teha projekti omapoolseid parandusi kuni 15. veebruarini. Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu
koos komisjonide ettepanekute ja oma seisukohtadega volikogu 26.veebruari istungiks.
2. Venevere Algkooli tegevuse lõpetamine.
Ette kandis Tõnis Hiielaid. Küsimust arutati volikogu 18. detsembri 2001istungil. Enn habakuk tegi ettepaneku
lükata kooli sulgemise otsustamine aasta võrra edasi. Kooli sulgemise vastu oli ka vallavalitsuse liige ja kooli
hoolekogu esimees Eerik Lumiste, kes esitas ka omapoolsed seisukohad. Kaido Krooben tegi ettepaneku
korraldada Venevere koolis küsimuse arutamiseks üldkoosolek. Otsustati korraldada vastav koosolek veebruari
kuu jooksul enne uut volikogu istungit.
3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.
Vastav otsus võeti vastu.
Järgine volikogu istung 26. veebruaril.

Venevere kooli saatus lahtine

/Pilt/

6. veebruari õhtupoolikul olid Venevere koolid uksed avatud kõigile, kes olid huvitatud kooli saatusest.
Kõne all oli kooli sulgemine.
Kohale olid tulnud peale vallavanema ja volikogu esimehe ka volikogu liikmed. Lastevanematel ja
kohalikel elanikel oli võimalus esitada küsimusi vallaesindajatele. Tõnis Hiielaid, kes on volikogu
hariduskomisjoni esimees, tõstatas rahva ette küsimuse: “Kas sulgeda kool sel aastal või järgmisel?”
See oligi tähtsaim probleem, millele püüti rahvakoosolekul vastus saada.
Vallavanem põhjendas kooli kinnipanekut rahapuudusega ja laste vähesusega.
1. septembril läheks Venevere kooli vaid 19 last, kui sedagi. Sest osa lapsevanemaid võivad oma
lapsed panna siiski ka Avinurme või Muuga kooli. Laste arvu vähenedes tõusevad koolis ühe lapse
ülalpidamiskulud veelgi. Kool vajab aga hädasti remonti. Söökla ei vasta juba ammu nõuetele. WC-des
tilguvad kraanid. Elektrijuhtmestik vajab vahetamist. Ainuüksi tavaliseks sanitaarremondiks kuluksid
summad, mida vallal anda ei ole. Mida teha?
Volikogu liige Rein Pärs ütles: “ Küla sureb välja, kui kool kinni panna. Raha tuleb lugeda 3- 4 korda
üle, kas teda on ikka nii vähe?” Ka Venevere kooli lapsevanemad oli poolt, et kool jääks veel vähemalt
aastaks. Põhjuseks toodi, et lapsed on väikesed ja kaugel koolis käies läheb päev kole pikaks.
Praegune Venevere Algkooli direktor Alli Kaarama sõnas, et kooli püsimajäämise eest võitleks ta siis,
kui raha oleks. “Praeguse seisuga annab isegi õpetajatele palgaraha otsida. Ei tea, mida koolis
tegemata jätta, et eelarve paika saaks.”
Õpetajad (väljaarvatud õpetaja Lumiste)olid kooli kinnipaneku koha pealt silmnähtavalt ükskõiksed.
Kuidas siiski edasi minna? Koosolek sellele vastust ei andnud. Kooli kinnipanek juba sel sügisel, jäi
volikogu liikmete otsustada. Kas nad selle patu enda kaela söendavad võtta või jätavad uuele
volikogule otsustada, näitab aeg peagi.
Koosolekut kuulas ja kirja pani Tiiu Nitsar

Kuidas ma vallas toimetulekutoetust küsimas käisin

Kõigepealt läksin sotsiaalkonsultandi juurde. Oh vabandust, valel päeval – toetust saab kuni 20-nda
kuupäevani. Selgituse vastava seaduse kohta ikka sain. Tänan.
Et toetust saada oli vaja:
1. Tõend leibkonna kohta. Selle sain vallaametniku Anu Alliksoo käest . Anti minu jutu põhjal, kes mu
leibkonnas on.
2. Lastetoetuse saamise tõend pensioniametist. Sellele peaks Rakvere järele sõitma aga tänu vastutulekule
(telefoni teel küsisin) väljastati ka kirja teel. Selleks saatsin pensioniametile avalduse, kus oli kirjas milleks
vaja, kellele vaja ja milliste laste eest toetust saan. Minule trükkis avalduse arvutiga valla lehetoimetaja
(muidugi valla kulul, maksan kinni kui küsitakse). Inimlikkus ju maksab ka midagi. Tänan.
3. Koopia tööturul arvel olemisest. Selle sain, kuna oli pikendatud selle kuu töötu kaart. Koopia tegemine
vallas tasuta.
4. Passi koopia. Jälle tasuta.
5. Tõend alimentide saamise kohta. Kuna ametlikult alimente ei nõudnud, kästi tuua laste isa poolt kirjutatud
tõend. Tõin. (tegelikult seda ei tohiks nõuda, piisab vaid minu kirjutatud tõendist). No nii, paberid said kõik
esitatud. Äkki saangi nüüd toetust. Aga, mis maksavad minu närvid ja enda alandamine sotsiaalkonsultandi
juures käies? Kes selle kinni maksab? Kuidas läheb teil toetuste “palumine”? Mina mõistsin seda niiviisi.
Sotsiaalkonsultandi ütluste kohaselt on see riigipoolne toetus ja seda pole paluda vaja. Mäletan veel valla
lehes ilmunud artiklit, kus oli kirjas, et ärge jääge oma muredega üksi, tulge rääkige. Milleks see kirjutatud oli,
ei oska öelda?
Olen väga palju kuulnud, kuidas inimesed tulevad vallast nutuga välja ja enam sinna tagasi minna ei taha.
Ärge laske endale liiga teha! Kes meid siin elus ikka aitab, kui me ise ennast ei aita. Minu vanaema ütles alati,
et aita ennast ise, siis aitab sind ka jumal!
Soovitus: parem rääkige oma mure sõbrale. Ei tea me keegi ette, kuidas meil siin maapealses elus läheb. Aga
ütleb ju vanasõnagi, et igal oinal on oma mihklipäev. Ja tõesti ei lähe me elu paremaks, kui me ainult virisema
ja kaebame. Selleks peab ise ennast hindama hakkama, siis hindavad sind ka teised. Ei kao siit elust ära õelus ja
kadedus kunagi ja ole sa nii hea kui tahad, halvustajaid leidub ikkagi. Eks toetust lähevad küsima ikka need
inimesed, kes on elus hätta jäänud. Aga alati ei pea see olema raha. Aitaks ju heast sõnastki, mida kardetakse nii
väga öelda. Pigem riieldakse sinuga. Uskuge, siiski leidub veel häid inimesi, aga katsu sa neid üles leida.
Mida ma sellega öelda tahtsin? Inimesed, olge tugevad ja ärge andke alla! Veel vähem soovitan sõprust otsida
viinaklaasist, kuigi siis öeldakse, et see on haige inimene ja teda tuleb aidata. Ja siis on ju toetust küsida ka
julgem, kui poolik võetud. Miks ikkagi inimesed kaebavad? Eks igaüks omal põhjusel. Kas see aga nii peab
olema - on, kulla inimesed, teie otsustada. Aga nutta pole tõesti vaja. Ja hinnake ennast ise ja mitte väga
madalalt.
Ootan vastukajasid ja eelkõige valla elanike käest. See ei pea olema kirja teel. Võib ka suusõnaliselt. Aitan
alati, kui oskan.
Vabandust. Kirja kirjutamise eesmärk polnud nüüd küll see, et kedagi solvata. Kirjutasin selleks, et seda kirja
ootasid paljud. Ja miks ainult rääkida, parem siis juba aidata. Kui nüüd üks inimene 100-st ka sellest kirjast kasu
sai, on isegi hästi. Arvan, et nime ma alla kirjutama ei pea. Kes seda teada tahab, saab teada nagunii. Elame ju
külas, kus kõik üksteist tunnevad. Ja kes ei tunne, see küsigu sõbra või naabri käest. Alati ei ole nimi kirjas
kõige tähtsam.
Teile kõike head soovides!
Kirja kirjutaja

PLUSS - Venevere raamatukogu sai koolimajja uued ruumid
MIINUS - Inimesed ekslevad, kuna AS Boxer Puidu Ekspordi kontoril puuduvad suunavad viidad.

Meenutuse veerud
“Meenutuse” memmed võtsid nõuks oma taidlejate ringis vastlapäeva pidada. Vastlaliu laskmisele tõmbas
pika kriipsu peale ilmataat, sest hommikul lootustandvalt valge maa muutus päeva jooksul taas märjaks ja
poriseks. Sportimine oli aga kindlalt plaani võetud ja tegime seda ruumis palli täpsusvisete näol.. Täpse käega
palliviskajad pääsesid pidulauda takistuseta, möödaviskajad pidid pandiks loovutama isiklikke esemeid.
Vastlalaual oli memmede keedetud hernesupp, muidugi ka traditsioonilised vastlakuklid. Laulsime vastla- ja
talvelaule, mängisime läbi kõik tuttavad ringmängud ja tantsisime vastlavalssi. Mõistatasime mõistatusi ja
püüdsime lõpetamata anekdootidele vaimukaid lõpulauseid leida. Palju lõbu ja nalja valmistas pantide
tagasilunastamine, mis tõi elavalt meelde lapsepõlves mängitud mängud. Rõõmsas peotujus möödus aeg
kiiresti. Leidsime, et ka väheste osavõtjatega on võimalik toredasti aega veeta. Nukraks teebki see, et meie
pidudest osa võtnud memmed-taadid vananevad ja piduliste arv aasta-aastalt väheneb. Nii jääb üle vaid
võimalus edaspidi kitsamas ringis koos käia, kuigi me tahaksime heameelega meelelahutust ja pidurõõmu
pakkuda võimalikult paljudele eakaaslastele. Eks eelolev hooaeg näitab, kuidas edasi minna.

Soovin kõigile memmedele-taatidele ilusaid ja mõnusaid talvepäevi!
Lea Kukner

ID-kaart
on uue põlvkonna isikutunnistus, millega saab anda ka digitaalallkirja. Seega on võimalik oma isikut
tõendada nii tavapäraselt kui elektrooniliselt.
ID-kaart on kohustuslik siseriiklik isikut tõendav dokument üle 15-aastastele Eesti kodanikele ja elamisloa
alusel Eestis viibivatele välismaalastele. Isikutunnistust annab välja Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.
Eesti kodaniku pass on reisidokument ja isikut tõendav dokument välisriikides. Passi annab välja
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.
Alates 2002. aastast on pass vajalik vaid juhul, kui reisite Eestist välja.
Isikutunnistuse või Eesti kodaniku passi taotlemisel tuleb esitada:
- vormikohane taotlus (saab KMA regionaalosakonnast või printida internetist www.pass.ee ning ära täita
- isikut tõendav dokument või välisriigi reisidokument
- 1 värviline originaalfoto mõõtmetega 4x5 cm
- riigilõivu tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta
Kui uue isikut tõendava dokumendi taotlemise põhjuseks on isikuandmete muutumine, peate esitama lisaks
õigeid andmeid tõendava dokumendi.
Kui olete Eesti kodanik, kuid Teile ei ole varem Eesti kodaniku passi välja antud, peate esitama lisaks:
Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid.
Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad dokumendid
Juhul, kui olete Eesti kodanik sünnilt
- väljavõte perekirjast või originaaldokument, millest nähtub Teie kuulumine Eesti kodakondsusesse
- originaaldokument, millest nähtub vähemalt ühe Teie vanema kuulumine Eesti kodakondsusesse ning
perekonnaseisudokumendid, mis tõendavad Teie põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast vanemast
Juhul, kui saite Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras
- kodakondsustunnistus
Juhul kui omandasite Eesti kodakondsuse abiellumisel Eesti kodanikuga
- abielutunnistus, mis tõendab abiellumist Eesti kodanikuga enne 26.02.1992. a. ja
- originaaldokument, mis tõendab, et Teie abikaasa kuulus abiellumise hetkel Eesti kodakondsusesse. Eesti
kodakondsusele osutavaid dokumente aastaist 1918-1940 on võimalik saada perekonnaseisuametitest (sünni-,
abielu-, abielulahutuse tunnistused, nimemuutmistunnistused jne) või Rahvusarhiivist (kaitseväe tunnistus,
opteerimistunnistus, kooli lõputunnistus, kinnisvara omamist ja riigiametis töötamist tõendavad dokumendid
jne).
Posti teel saate isikutunnistuse või passi taotluse esitada sel juhul, kui Teile või isikule, kelle eest Te taotluse
esitate on varem KMA poolt isikut tõendav dokument välja antud või omate kehtivat elamisluba. Dokument
väljastatakse taotlejale isiklikult (alla 15-aastase või teovõimetu taotleja puhul tema seaduslikule esindajale)
allkirja vastu taotlusankeedil märgitud pangakontorist (isikutunnistus) või KMA regionaalosakonnast (pass).
Kust dokumendi kätte saab
Kui taotlete isikutunnistust, saate selle kätte Teile sobivast Hansapanga (HP) või Eesti Ühispanga (EÜP)
kontorist.
Palun valige Teile sobivaim pangakontor ning märkige oma taotluses dokumendi väljastamise koht ja kood,
näiteks: 036 HP RAKVERE
Kui taotlete passi, siis saate selle kätte Teile sobivast KMA regionaalosakonnast. Valige Teile sobivaim
regionaalosakond ning märkige oma taotluses passi väljastamise koht ja kood, näiteks: 320 LÄÄNEVIRUMAA OSAKOND
Kui taotlete passi ja isikutunnistust koos, saate mõlemad dokumendid kätte pangakontorist.
LÄÄNE-VIRUMAAL VÄLJASTAB PASSE KMA LÄÄNE-VIRUMAA OSAKOND
Kood 320 KMA Lääne-Virumaa osakond Rägavere t. 35, Rakvere 44312
Avatud:E, T, R, 9.00-17.00 ja K 9.00-18.00
ID-KAARTE VÄLJASTAVAD PANGAKONTORID LÄÄNE- VIRUMAAL

Kood 032
Kood 035
Kood 036
Kood 133
Kood 034

EÜP Rakvere kontor Turuplats 2, Rakvere
HP Koidula
Koidula 1, Rakvere
HP Rakvere
Tallinna 18A, Rakvere
HP Väike-Maarja
Pikk 16, Väike-Maarja
EÜP Väike-Maarja kontor Pikk 1a, Väike-Maarja

Riigilõivude määrad:

Toiming

15-aastasele ja vanemale
isikule

Alla 15-aastasele lapsele ja
üldtingimustel Eesti
vanaduspensionini jõudnud
isikule

Isikutunnistuse
väljaandmine või
väljavahetamine

150. -

25. -

Reisidokumendi (välja
arvatud diplomaatiline
pass) väljaandmine või
väljavahetamine

150. -

75. -

Isikutunnistuse
väljaandmine või
väljavahetamine koos
reisidokumendi
väljaandmise või
väljavahetamisega

250. -

100. -

Reisidokumendi
väljaandmine või
väljavahetamine 48 tunni
jooksul*

500. -

500. -

*Taotlus on võimalik esitada KMA Vanalinna büroos Tallinnas, Lai tn 40 esmaspäeval, teispäeval või
kolmapäeval.
NB! Kui taotlete uue passi väljastamist 48 tunni jooksul, siis koos passiga isikutunnistust taotleda ei ole
võimalik.
Pangaülekandega Saaja nimi: Maksuamet
Saaja konto: 10052032262003 (Ühispangas)
221013264340 (Hansapangas)
Viitenumber: 1002146 (Eesti kodanikud)
1002049 (välismaalased)
Selgitus: märkige toimingu nimetus, mille eest ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti
Kodakondsus- ja Migratsiooniametile tuleb esitada riigilõivu tasumist tõendav dokument või kirjalikud andmed
riigilõivu tasumise kohta.
Kõikides KMA regionaalosakondades saab riigilõivu tasuda panga deebetkaardiga (lisandub panga teenustasu).
Kuni 100-kroonist riigilõivu saab KMA regionaalosakonnas tasuda sularahas.

SAPARDilt saab jälle tuge
SAPARDi toetus määrati eelmisel aastal kokku 130 taotluse kohta kogusummas 123,5 miljonit krooni.
Mullu sooviti SAPARDi tuge saadan peamiselt põllumajandustootmise investeeringuteks - lüpsiseadmete, piimajahutite, traktorite, kombainida ja atrade ostuks.
Suurimad toetussummad läksid aga liha-, piima- ja kalatööstustele.
Kuid SAPARD toetab lisaks põllumajandusele ka maapiirkonna ettevõtlust, näiteks maaturismi, käsitöönduse, teenindusliku ettevõtluse, kala- ja
vähikasvatuse ja väikeettevõtetes toiduainete töötlemise arendamist.
Seega on võimalik saada toetuse näol tagasi kuni pool näiteks matkaradade, keraamikaahjude, remonditöökodade või pagaritöökoja rajamise kuludest. Lisaks
on külades tegutsevatel ettevõtjatel võimalik saada toetust juurdepääsuteede ja joogiveekaevude ehitamiseks ning elektrivõrgu ja ka internetiga liitumiseks.
Muudatused
Eelmise aasta kogemustest lähtudes on muudetud SAPARDi toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise korda. Muudatuste kohta saab informatsiooni PRIA
büroodest ja SAPARDi internetileheküljelt http://www.agri.ee/SAPARD. Ettevõtjatel on toetuse taotlemisel ja äriprojektide koostamisel võimalik saada abi
nõustajatelt, kes said tänavu jaanuaris toimunud SAPARDi jätkukoolitusel kogu info muudatuste kohta.
Väikesed muudatused tehti taotlus-, äriplaani- ja pakkumiskutse vormides ning eelmise aasta vormid on kaotanud kehtivuse. Kindlasti tuleks jälgida seda, et
taotluse esitamisel kasutataks uusi vorme.

Kõige olulisem uuendus taotleja jaoks on see, et blanketid on internetis saadaval ka Exceli tabeli kujul ja igal huvilisel on võimalik need sealt endale
salvestada ning oma arvutis täita.
Ka nõutavate dokumentide osas on kord muutunud leebemaks. Varem pidi maksuameti tõend riiklike maksuvõlgade puudumise kohta olema võetud taotluse
esitamisele eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga. Nüüdsest võib see tõend olla ka hilisema seisuga. See tähendab, et kui taotlus esitatakse näiteks veebruari
lõpus, siis võib maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta olla kas jaanuari- või veebruarikuu seisuga (alates 1. jaanuarist kuni taotluse esitamise
kuupäevani). Sama kehtib ka äriühingu aktsionäride või osanike nimekirja ning kohaliku omavalitsuse poolt väljastatava keskkonnakaitse tõendi kuupäevade
kohta.
Mullusega võrreldes on erinev ka see, et menetlemise käigus avastatud ebatäpsuste korral ei lükata taotlust kohe tagasi, vaid PRIA-l on võimalik teha
järelepärimisi kolmandatele osapooltele ning taotlejale, et saada ilmnenud küsimustele selgitusi. Järelpärimise ajaks peatub projekti menetlemine ja taotlejatele
antakse vastamistähtaeg. Kui taotleja ei saada nõutud ajaks vastust, siis tuleb tema projekt tagasi lükata. Samas ei ole taotlustes ja äriplaanides võimalik pärast
esitamist enam andmeid muuta, sest äriprojektis ühte arvu muutes, muutuvad ka teised read ja veerud ning kogu projekt tuleb ümber teha.
Taotluste vastuvõtt
Tänavu on võimalik välja jagada üle 600 miljoni krooni SAPARDi toetusraha. Taotluste vastuvõtt kestab meetmete 1, 3 ja 4 osas PRIA piirkondlikes büroodes
27. septembrini. Tööstuste meetmele on taotluste vastuvõtu periood lühem ja lõpeb märtsikuuga.
Toetuse kättesaamine oleneb suuresti sellest, kui kiiresti taotleja investeeringu ära teeb. Investeeringutoetust ei maksta enne, kui kõik ühe projekti raames ette
nähtud investeeringud on tehtud, see tähendab, et investeeringuobjektid peavad taotlejal olemas olema. Samas ei pea toetuse kättesaamiseks olema kogu
investeeringu eest tasutud, kui hankijaga on saavutatud selline kokkulepe.
Seniste kogemuste põhjal saab tuua näite ehitusinvesteeringu kohta. Ehitus sai valmis, ehitaja oli töö lõpetanud ja ehitise kasutusluba oli olemas, kuid taotleja
ei olnud veel täies ulatuses tööde eest tasunud. Taotleja esitas PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid tasutud summade kohta. Pärast kohapealse
kontrolli läbimist sai ta ehitajale tasutud arvete alusel kätte esimese osa toetusest. Ülejäänud toetussumma makstakse talle siis, kui ta on ehitajale täielikult
tasunud ja esitanud selle tõenduseks PRIA-le maksedokumendi. Oluline on toetuse osalise maksmise juures see, et tööd peavad olema lõpetatud, objekt valmis
ja üle antud ning vastu võetud.
Investeeringu tegemiseks on aega taotlemisele järgneva aasta 25. septembrini. See tähendab, et eelmisel aastal rahastamisotsuse saanud taotlejatel on aega
esitada investeerimist tõendavaid dokumente PRIA keskusesse käesoleva aasta 25. septembrini, aga tänavustel taotlejatel 2003. aasta sama kuupäevani.

Uus ajakiri kutsub kaastööle
OÜ Kaseke Grupp ootab uude loodusteemalisse ajakirja "KASEKE" kõigi loodusteemalisi kaastöid (jutud, luuletused, mõtteterad, joonistused, fotod jne. jne...).
Igakuise ajakirja esmanumber ilmub juba aprillis. Avaldatud kaastööde honoreerimine toimub 2002 detsembris, suure loosimise korras, kus peaauhind on 10
000.- EEK-i, lisaks veel hulgaliselt väiksemaid auhindu. Tööde avaldamise tähtaeg on max 6 kuud, alates toimetusse saabumise hetkest. Töödele lisage oma
kontaktandmed ja vanus, anonüümsuse soovil lisage varjunimi, mille all soovite esineda.
Töid saab saata: elektronposti teel: kasekegrupp@hot.ee postiga: OÜ Kaseke Grupp, Maarja, Jõgevamaa, 49102
Lisainfo: GSM tel. 051 64 066 Meelis Kasemaa

Üritused PEOLEO baaris
6. märts

Noortedisco

8. märtsil kell
21

NAISTEPÄEVA PROGRAMM
Piletite eelmüük alates 10. veebruarist
Pilet 50.Mehed, võimaldage naistele see ennenägematu elamus!
(mõned piletid veel saadaval)

20. märts

Noortedisco

Võimalik tellida laste sünnipäevalaudasid koos ruumi dekoreerimisega (laupäeviti ja pühapäeviti) ja
peielaudasid (II korrusel, kuni 35 kohta)

Õnnitleme
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest.
Jääb emale-isale mure ja ootus
ja rõõm, mis pisarad kuivatab sootuks.
Ülle Viin'i ja Toomas Pärn'a perre Ilistvere külas sündis 8. jaanuaril 2002 tütar LAURA

KAS TEAD, et …
…Laekvere Põhikooli tütarlaps Margit Lall võitis 20.veebruaril Kadrinas toimunud maakonna D-klassi
sisekergejõustiku võistlustel topispalliviskes II koha.

Et hommikukoitudes
leiaksid virgudes ilu
Et õhtuloojang su
meeltesse püsima jääks
Et tunneksid ärgates –
võluvalt kaunis on elu
Et alati rõõmsana kõik sinu
sõbrad sind näeks!
Õnnitleme
60
70
70
75
75
80
80
84
84
84
85
86
87
94

Rein Allemann
10.veebruar Laekverest
Evi Boolmann
25.veebruar Laekverest
Jaano Rosenthal 26.veebruar Laekverest
Albert Orgusar
20.veebruar Sireverest
Voldemar Pärn
9. veebruar Moorast
Endel Merilaht
6.veebruar Laekverest
Alide Sepajõe
7.veebruar Rajakülast
Line-Lisette Jõerand 7.veebruar Moorast
Meeta Kärk
25.veebruar Laekverest
Benita Kose
20.veebruar Laekverest
Leida Siim
19.veebruar Padust
Vilhelmina Haamer
6.veebruar Rajakülast
Salme-Loreida Roos 15.veebruar Laekverest
Aliide Saarna
7.veebruar Muugast

On raske kaotada su hellust
ja jätta sind kesk vaikind ööd,
kuid ikka püsima me ellu
jääb kuldse viljana su töö
Johannes Kask
Salutaguse külast
5.08.1915 – 25.01.2002
Elmar Pelt
Alekvere külast
3.09.1923 – 6.02.2002

Märtsikuu üritused Laekvere Rahva Majas
1. märts kell 19.00 kinoseanss “Kõrged kontsad teevad ära”
Pääse 20.15. märts kell 19.00 – 22.30 Õpilaste disko
DJ Janno Lehemets Pääse 15.22. märts kell 19.00 Simuna kihelkonna näitemängude õhtu
Osalevad Rakke, Simuna, Laekvere ja Muuga näiteringid
Tantsuks mängib Tarmo Alavere Roelast
Pääse 25.- , õpilasele ja pensinärile 10.28. märts kell 20.00 Laekvere valla III isetegevuspäev
Esinevad valla isetegevusringid
Tantsuks ans. P-Klubi
Pääse 25.-, õpilasele ja pensinärile 10.-

SIMUNA KIRIKUTEATED
3. märtsil kell 13.00 - 3. paastuaja pühapäev
10. märtsil kell 13.00 - 4. paastuaja pühapäev
17. märtsil kell 13.00 - 5. paastuaja pühapäev
24. märtsil kell 13.00 - 6. paastuaja pühapäev. Palmipuudepüha
28. märtsil kell 13.00 - Suur neljapäev
29. märtsil kell 12.00 - Suur reede

31. märtsil kell 13.00 - Kristuse ülestõusmispüha
Jumalateenistused märtsis toimuvad kogudusemajas, v.a. 29. ja 31. märtsil.
Pühapäevakool laupäeviti kell 12.30 kogudusemajas.
Kogudusemaja Simunas Allika 3, tel. 37 296; koguduse õpetaja tel. 61 956, 052 10 524; juhatuse
esimees tel. 052 90 647
Simuna Koguduse kontaktisikud külades on:
Sirje Toompuu. Rahkla. Tel. 050 42 063
Meedi Toming. Rahkla. Tel. 95 126
Tiiu Kuntor. Rohu. Tel. 95 216
Nende kaudu on võimalik tasuda liikmeannetust.
Liikmeannetust on võimalik tasuda ka koguduse Hansapanga kontole 1120184054.

