Laekvere valla "Sõnumid" veebruar 2003

Toimetaja veerg
Kohe on tulemas riigikogu valimised. Plangud ja seinad on kaunite meeste pilte täis. Keda neist valida ja
mida nad meile siis kõik selle eest lubavad ...

Miks otsustati sulgeda Venevere kool
Venevere koolis on laste arv igal aastal vähenenud. Kui 2000. aastal oli Venevere koolis 31 last, 2001.
aastal 22 last ja 2002. aastal 18 last , siis eeldatavasti 1. septembril 2003 asub õppima 12 last.

Riigikogu valimised 02.03.2003
Laekvere vallas on Riigikogu valimisteks üks valimisjaoskond, mis asub Laekvere Rahva Majas (tel 95
335). Hääletada saab valimiste päeval, 2.märtsil kella 9.00 – 20.00. Eelhääletamine toimub 24.26.veebruarini, iga päev kella 12 .00 – 20.00.

Kas tead, et
Vallavalitsuses ja volikogus
Lp. maade erastajad!
Palun erastajatel võtta ühendust Lääne-Viru Maavalitsuse osakonnaga Rakveres Kreutzwaldi 5c, tel 58
051 ostulepingu sõlmimiseks.

Geenivaramu vastab küsimustele
Inimesed pöörduvad Geenivaramu poole mitmesuguste küsimustega, mõned neist kipuvad korduma....

Õnnitleme
Simuna kirikuteated

Toimetaja veerg
Veebruar on ikka olnud tõeline talvekuu. Nii ka sellel aastal. On olnud lund ja on olnud tuisku. Just
selline oli ka sõbrapäev 14. veebruaril. Mida veel ühelt talvelt tahta? Saime jäätunud torusid sulatada ja
vett õuest tassida. Saime olla ilma elektrita ja ilma joogiveeta. Tore, aga nüüd sellest aitab! Nüüd unistame
juba lähenevast kevadest.
Kohe on tulemas riigikogu valimised. Plangud ja seinad on kaunite meeste pilte täis. Keda neist valida ja
mida nad meile siis kõik selle eest lubavad ...oi, oi, mina ei julgegi kohe kõvasti teile seda välja öelda,
armsad vallaelanikud. Sest minu ütlemised ei sobi koolitatud kõrvadele ja mõnele teisele võibolla ka. Ja
üleüldse tuleks valla lehele (toimetajale?) tsensuur peale panna nagu ma kuulnud olen? Nii et kui mõni
vallaelanik soovib, et mul oleks korrektne sõnakäsitlus ja vigadeta vallaleht, siis andku endast
märku...Tagaselja rääkimine ei ole ilus!
Veel soovin ma kõigile ikka jõudu ja edu, nii ühiskondlikus töös kui ka isiklikus elus...!
Tiiu Nitsar
üles

Miks otsustati sulgeda Venevere kool

Venevere koolis on laste arv igal aastal vähenenud. Kui 2000. aastal oli Venevere koolis 31 last, 2001.
aastal 22 last ja 2002. aastal 18 last , siis eeldatavasti 1. septembril 2003 asub õppima 12 last.
Lisaprobleemiks on, et osa koolipiirkonna lastest õpib Avinurme ja Muuga koolis. Tänase seisuga
vastavalt 4 ja 3.
Vaatamata õpilaste arvu vähenemisele on kooli ülalpidamisega seotud kulud pidevalt kasvanud: 2000.a.
oli õpilaskoha maksumus 12 600 krooni, 2001.aastal 17 000 krooni, 2002.aastal 31 445 krooni. 2003.aasta
prognoos 45-50 tuhat krooni. (võrdluseks - Muuga õpilaskoht 2002 aastal 18 tuhat ja Laekvere 16,7 tuhat
krooni) Siit võib järeldada, et Venevere algkooli doteeritakse teiste koolide või lasteaia arvelt.
Kulude vähendamiseks on vähe võimalusi. Ühelt poolt seadusandlus ja teiselt poolt kooli kollektiiv
esitavad omapoolseid nõudmisi, mille täitmine nõuab kulutusi. 2003 aastal tuleb tõsta nii miinimum- ja ka
õpetajate palkasid. Lisaks tuleks investeerida koolisööklasse, elektrivarustusse ja tuletõrje-signalisatsiooni.
Mingisugust kriitikat ei kannata ka koolis olevad WC-d. Orienteeruv summa investeeringuteks oleks 500
–750 tuhat krooni.
Probleemiks kujuneb investeeringute otstarbekus. Järgnevatel aastatel väheneb laste arv oluliselt kuna
esimesse klassi astub üks laps aastas, kui sedagi.
1. septembris oleks prognoositav õpilaste arv klasside kaupa järgmine:
I-kl. 0; II-kl. 1; I II-kl. 5; IV-kl. 4 ja V-kl. 2 . Moodustada tuleb kaks liitklassi. Õpetamine sellises klassis
on raske ja ka õppimine on problemaatiline. Liitklassis õppimisel kaovad osaliselt väikese kooli eelised.
Kui kooli tegevus lõpetada 1 septembriks, tekib hinnanguliselt sellel aastal eelarves kokkuhoid 80 tuhat
krooni ja järgmisel aastal 250 tuhat krooni.
Sellest summast tuleks Avinurme vallale maksta õpilaskoha maksumuseks sellel aastal 10 ja järgmisel
aastal 30 tuhat krooni. Järgmisel aastal läheks Avinurme ka riigieelarvest eraldatav õpetajate palgaraha ca
60 000 krooni (oleme eeldanud, et pooled lapsed asuvad õppima Muuga PK-i)
Kooli tegevuse lõpetamisega tuleb enamus personalist koondada. Eeldavasti jääb sellesse majja lisaks
raamatukogu hoidjale (kuupalk 2200 kr.) üks inimene (kuupalk 2500-3000 kr.) , kes tegeleks avaliku
interneti punktiga, laste ja täiskasvanute vaba aja sisustamisega ning kes vastutaks maja säilumise eest
ning üks inimene, kes hoolitseb maja ümbruse ja pargi eest ning ka kütab ahjud.
Koolis töötavatele õpetajatele on pakkuda töökohti valla koolidesse. Kõigi kolme õpetaja erialane
rakendamine ei ole siiski kindel. See oleneb paljudest asjaoludest . Esialgsete prognooside kohaselt ei ole
töökohta kokale ja koristajale.
Valla haridusvõrgu optimeerimine on volikogus olnud arutusel ka eelnevatel aastatel . 2002. aasta
veebruaris otsustasime kooli säilitamise veel üheks aastaks. Aasta on möödas ja vaja on teha uus otsus.

Ka Venevere piirkonna lastel on õigus õppida paremates tingimustes.
Aarne Laas
(see oli seletuskiri volikogu otsuse “Venevere Algkooli tegevuse lõpetamine” juurde. toim)
üles

Riigikogu valimised 02.03.2003
2.märtsil toimuvate Riigikogu valimiste kaudu on rahval jällegi võimalus teostada kõrgeimat riigivõimu.
Riigikogu 101 liiget selguvad vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on
üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.
Hääletamiseks koostatakse Eesti rahvastikuregistri põhjal valijate nimekirjad 31.jaanuari seisuga.
10.veebruariks peaks igal valijal olema käes valijakaart. See kinnitab isiku registris olemist ning teeb
teatavaks jaoskonnakomisjoni asukoha ja lahtiolekuajad.
Kui selleks kuupäevaks pole kaarti saanud või selles on vigu, palun pöörduda vallavalitsusse registripidaja
Anu Alliksoo poole (tel 95 234).

Laekvere vallas on Riigikogu valimisteks üks valimisjaoskond, mis asub Laekvere Rahva Majas (tel
95 335).
Hääletada saab valimiste päeval, 2.märtsil kella 9.00 – 20.00.
Eelhääletamine toimub 24.-26.veebruarini, iga päev kella 12 .00 – 20.00.
Jaoskonnakomisjon töötab koosseisus: esimees Viljar Kuusmann, liikmed Anu Alliksoo, Raili Laanemets,
Kalle Lamus, Andrus Läll, Evi Talur ja Urve Vahula.
Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. See tähendab seda,
et Laekvere valimisjaoskonnas saavad eelhääletamise päevadel hääletada ka need isikud, kes on registrisse
kantud kusagil mujal vallas või linnas. Laekvere vallas elukohta omavad valijad saavad hääletada neil
päevil ka mujal selleks määratud valimisjaoskondades, kui on ette teada, et valimiste päeval ei asu nad
oma registrijärgses elukohas. Valimiste päevaks jõuavad nende hääletamissedelid maakonna
valimiskomisjonide kaudu õigesse, st oma elukohajärgsesse valimisjaoskonda, kus hääletamistulemuste
arvestamisel nende antud hääl arvesse läheb.
Endiselt on võimalik hääletada ka kodus, terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu. Selleks
tuleb esitada kirjalik taotlus vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada kuni
valimispäeva kella 16.00-ni.
Valimisjaoskonda tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba,
pensionitunnistus).
Ootame Laekvere valla kodanike aktiivset osavõttu Riigikogu valimistest!
Margit Halop,
vallasekretär
(tel 95 301)

Valla buss sõidab valimistepäeval järgmiselt:
11.00 Kaasiksaare
5. Venevere
10. Paasvere
20. Laekvere
30. Moora

35. Padu
40. Sirevere
50. Rohu
55. Rahkla
12.00 Laekvere
tagasi sõidab buss kell 13

üles

KAS TEAD, ET
...Laekvere vallas elab kaks kõva juudopoissi
... üks väike juudokas on Venevere poiss Janno Lumiste ja teine suur juudokas on Rahklast pärit Kaido
Höövelson
... 8. veebruaril Keilas toimunud Eesti meistrivõistlustel juudos sai meeste raskekaalus pronksmedali just
Kaido Höövelson (Sakura), kaotades vaid maailmaklassi kuuluvatele Indrek Pertelsonile ja Martin
Padarile
...Tartus toimunud lahtistel noorte meistrivõistlustel juudos saavutas C-vanuseklassi kategoorias kuni 30
kg II koha Janno Lumiste

VALLAVALITSUSES
29. jaanuari istungil:
1. Otsustati korrigeerida 2003.aasta eelarve eelnõud esitatud muudatusettepanekute põhjal ja esitada
see volikogule.
2. Arutati Venevere Algkooli tegevuse lõpetamist. Otsustati esitada volikogule vastav eelnõu.
3. Nõustuti 41,32 ha suuruse Ülase katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega Sootaguse külas
Ain Arulale.
4. Vabastati töölt Venevere raamatukogu juhataja Kaja Leeben alates 31.jaanuarist 2003. Uueks
juhatajaks määrati senine juhataja kt Sirje Raudmäe alates 1.maist 2003. Riina Põldojaga
pikendati sõlmitud töölepingut raamatukogu juhataja kohusetäitjana kuni 30.aprill 2003.
5. Jaanuaris kinnitati toimetulekutoetus 33le valla elanikule.
6. Anti üürile Vello Eimlale üks tuba eluruumist Vassivere tee 7-5 ja Maire Tammele üks tuba
eluruumist Vassivere tee 7-5 üheks aastaks.
7. Öeldi üles 1.jaanuarist 2003 üürileping Alvi Kalaga, mis oli sõlmitud 19.10.1998 Moora külas
asuva korteri kasutamiseks.
12. veebruari istungil:
1. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad:
Kungla maaomand Vassivere ja Salutaguse külas Malle Vadile, Valdeko Vadile ja Ruth
Jürgensile; Võsu maaomand Vassivere külas Malle Vadile, Valdeko Vadile ja Rein Pajule;
Kuusiku maaomand Salutaguse külas Rein Pajule; Kivimurru maaomand Vassivere ja Salutaguse
külas Tõnis Kristmannile; Liivamäe ja Ahervare maaomandid Rahkla külas Anne Toompuule,
Koidula Vettikule ja Jaak Sirelpuule; Puidusiku ja Sooniksiku maaomandid Salutaguse külas ning
Ohakasiku ja Kuusesiku maaomandid Sirevere külas Enn Ehasalule.
2. Vaba metsamaa erastamisel kinnitati Aare Reimannile Salutaguse külas erastatava 11,54 ha
suuruse katastriüksuse nimeks Aare ja vaba põllumajandusmaa erastamisel kinnitati Muuga PM

Osaühingule Muuga külas erastatava 7,16 ha suuruse katastriüksuse nimeks Liivakünka.
3. Ostueesõigusega erastamise korralduses nr 329 (20.11.2002) muudeti vastavalt omaniku soovile
katastriüksuse nimeks Kaini.
4. Nõustuti Muuga külas asuva 16,12 ha suuruse Liivapõllu katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega Raivo Liivile ja Salutaguse külas asuva 10 769m2 suuruse katastriüksuse
ostueesõigusega erastamisega Maia Liivakule ja Reet Nurmlale.
5. Kolmele õigustatud subjektile alustati õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamise menetlust.
6. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumus ja määrati kompensatsioon Teet Põldojale
Kaasiksaare külas asuva Jõgedearu 32 talu eest; Koit Nõlvakule Paasvere külas asuva Ardla A-20
talu eest ja Margi Jõesaarele Paasvere külas asuva Abneri 10 talu eest.
7. Otsustati esitada volikogule Tiina Sibolti poolt koostatud otsuse eelnõu “ENSV taluseaduse
alusel antud maakasutusõiguse lõpetamine”.
8. Väljastati kauplemisluba FIE Heli Habakukele kauplemiseks kasutatud riiete ja jalanõudega
Paasveres, Veneveres ja Muugas.
9. Pikendati Laekvere Lasteaia juhataja ja pedagoogide puhkust 2003. aastal 56 kalendripäevani.
10. Kinnitati vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide puhkuste ajakavad.
11. Määrati Venevere Raamatukogu juhataja kohusetäitja kuupalgamääraks 2200 krooni.

VOLIKOGUS
4. veebruari istungil:
Istungilt puudusid volikogu liikmed Kaido Krooben ja Tõnu Võrno
1. Laekvere valla 2003. aasta eelarve.
Eelarve projekti kohta esitasid küsimusi Heinsalu, Soon, Habakuk, Klaasmägi ja Leichter.
Otsustati, et täpsustatud eelarve projekti teine lugemine on volikogu 25. veebruari istungil.
Alljärgnevalt eelarve projekt:

Laekvere valla
2003.aasta eelarve
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1999, 82, 755; 2000,
51,322; 2001, 82 489;2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362;61, 375; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565;
99, 579) paragrahvi 22 lõige 1 punkt 1 ja paragrahv 38, valla-ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993,
42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001,56,332;2002,64,393) paragrahvidest 12
lõige 1 ning Laekvere Vallavolikogu 20.06.2000 määruse nr 17 "Laekvere valla põhimäärus”
paragrahvdest
60 ja 61
Laekvere Vallavolikogu määrab:
Laekvere valla 2003. aasta eelarve võetakse vastu järgmisena:
tulud kogusummas 13 749 800 krooni ja kulud kogusummas 13 687 618 krooni ning
finantseerimistehingud kogusummas - 62 182 krooni
Tulusid on prognoositud võrreldes 2002.aasta eelarvega rohkem 7,9 %-i. Siin annavad oma
panuse toetuste all kajastatud laekumised.
Võrdlusena tulude eelarve täitmise summa(tegelik laekumine) 2002.aastal (ilma laenu summata)
oli 13 572,6 tuh.krooni.

Maksude ja maksete all on üksikisiku tulumaksu laekumist planeeritud 2 850 000 krooni. Kasv
on võrreldes 2002.aastaga 9,6%-i. Kuigi 2002.a on laekunud üksikisiku tulumaksu 3 332,5
tuh.krooni, ei ole optimismiks alust. Ei oska prognoosida, kas selline dendents on jätkuv või
tulevad tagasilöögid.
(Seaduse järgselt: maksumaksjale 2002.a tehtud väljamaksetelt kinnipeetud ja maksumaksja poolt
2002.a tuludelt makstud tulumaksust 56% kandmiseks tema elukohajärgsele omavalitsusele, peab
isik olema enne 1. jaanuari 2002.a kantud rahvastiku arvestuse andmebaasi selle elukohaaadressi
järgi.
Kui palju on andnud laekumisele juurde meie sissekirjutusega töötajaid-teenistujaid väljaspool ja
kui palju see võib muutuda?)
Maamaksu prognoos on samas suuruses 2002.aastaga: 2 150 000krooni.

Kaupade ja tenuste müügi alla on riigilõivu laekumisena planeeritud 10 000 krooni vallasekretäri
toimingute eest, ehituslubadest ja kauplemislubadest.
Laekumistena haridusasutustest on planeeritud 195 000 krooni:
toidurahade laekumine 75 000
lasteaia hoidmistasu laekumine 30 000
internetipunkti kasutuste eest 10 000
koolide õpeematerjalide müügist 80 000
Kultuuriasutustest laekumisena 25 000 krooni on planeeritud ürituste piletitulu ja Rahva Maja
ruumide rent.
Spordi- ja puhkesutuste laekumisena 5 000 krooni on planeeritud tulu Muuga Angaari sauna
kasutamisest. Siiani on olnud sauna kasutamine kõigile (arvatavalt sportijatele ja õpilastele peale
kehalise tundi) tasuta.
Majandustegevuse laekumise alla on planeeritud laekumine 920 000 krooni kommunaalteenuste
eest:
üüritulu 60 000
vee-ja kanalisatsiooni müügist 300 000
soojuse vahendamisest 375 000
elektri vahendamisest 15 000
prügiveo teenuste eest 20 000
eelnevate perioodide võla laekumine 150 000
Valitsemisasutuste teenuste eest laekumise alla on planeeritud laekumised kantseleis
teostatavatelt toimingutelt ja maatoimikute koostamise kulude katmisest kokku 9 000 krooni.
Muude majandusteenuste laekumise alla on planeeritud 185 000 laekumine tasulistest
bussikasutustest. (Suurema osa summast moodustavad allasutuste bussikasutused.)
Üüri-ja renditulu laekumisena 10 000 on planeeeritud vallaautode omasõitudeks kasutamise

hüvitamised.
Varade müügi all on põhivara müügina planeeritud 30 000 krooni korterite erastamisest.
Tulud varadelt alla on planeeritud 3 000 krooni laekumine pangakonto jäägi intresssituludest ning
vallaeelarvesse laekuvad summad vee-erikasutusmaksust 5 000 krooni ja jahirendist 5 000 krooni
.
Toetuste all on planeeritud laekumine Kaitseministeeriumilt riigikaitse arvestuse kulude katteks
10 800 krooni, Põllumajandusministeeriumilt 20 000 krooni "Piimanina"projekti läbiviimiseks ja
201 000 krooni tasuta koolitoidu finantseerimiseks.
Sihtotstarbeliste toetustena on planeeritud jooksvate kulutuste doteerimiseks Riigieelarvest 3 481
000 krooni. Selle summa hulgas on sihtotstarbeliselt ära märgitud toimetuleku toetuste
maksmiseks arvestatud summa 189 000 krooni. Lisaks on planeeritud 164 000 krooni täiendavalt
palgavahe katteks sotsiaalsfäärile. Võrdluseks: 2002.aastal oli RE toetusfondi eraldus 3523,0
tuh.krooni, millest toimetulekuks 324,0 tuh.krooni.
Eraldised hariduskulude katmiseks on planeeritud 2 598 000 krooni. Sellest summast 2593,0
tuh.kr jaotub koolide vahel ning peaks katma tarifitseeritud tundide andmisega seotud kulud,
osaliselt õpetajate täiendkoolituste (kursuste tasud) ja kinnitatud õpikufondi soetamise kulud ning
5,0 krooni on planeeritud lasteaiaõpetajate täiendkoolituseks.
Võrdluseks: 2002.aastal oli hariduskuludeks eraldus RE-st 2482,0 tuh. krooni, lasteaiaõpetajate
täiendkoolituseks 6,0 tuh.krooni ja lisaks tuli maavanema reservist eraldus koolivõrgu
optimeerimiseks 59,0 tuh.krooni.
Sihtotstarbeliste laekumistena on planeeritud Haridusministeeriumilt Laekvere Põhikooli
renoveerimiseks 400 000 krooni, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 341 000 krooni
valla teede renoveerimiseks ning SA Keskonna Investeeringute Keskuselt 60 000 krooni Muuga
pargi 2002.aastal teostatud tööde eest tasumiseks ja 72 000 krooni prügila sulgemisprojekti
koostamis kuludeks.

Kulude eelarve on vähenenud võrreldes 2002.aastaga 3%-i.
Võrdluseks tegelik kulude täitmine (ilma laenudeta) oli 2002.a 12 801,3 tuh.kr.
Käesolevas projektis on alaeelarved üldsummaga (e.tegevusalade järgi).

Üldvalitsemise kulude all on 100 000 krooni planeeritud vallavolikogule. Sellest kaetakse
volinikega ja istungite läbiviimisega seonduvad kulud ja tasud.
Vallavalitsuse kuludena on planeeritud 1 608 300 krooni. Siit kaetakse valitsuse, kui kollegiaalse
organi kuludja kantselei jm.personalikulud ning hoone ja sõidukite majandamiskulud.
Struktuuriüksuste 120 000 krooni on planeeritud valla lehe väljaandmisega ning arhiiviteenustega
seonduvateks kulutusteks.
Reservfondi suuruseks on planeeritud 200 000 krooni
Valimiste kuludena on planeeritud 10 000 krooni. (Märtsis toimuvad uue riigikogu kooseisu
valimised)

Eraldistena omavalitsusliitudele on planeeritud 50 000 krooni. Siit kaetakse Ühisomavalitsuse
liikme-maks.

Riigikaitse alla on planeeritud 5 000 krooni Kaitseliidu kohaliku maleva tegevuse toetamiseks.

Avaliku korra ja julgeoleku alla on planeeritud 35 000 krooni kohaliku korravalve ja 10 000
krooni päästeteenistuse tegevuse toetamiseks.

Majanduse all on 594 500 krooni planeeritud valla teede korrashoiuks. Siit kaetakse
teedekorrashoiu ja lumelükkamise kulud ning 341 000 krooni on planeeritud teede
renoveerimiseks.
Tänavate korrashoiuks ehk asulasiseseks heakorrakuludeks on planeeritud 134 000 krooni.
Transpordikuludeks on planeeritud 322 000kroonin. Siit kaetakse Van-Hool´i ja Iveco busside
ülalpidamisega seonduvad kulud ning Iveco liisingu intressid.

Keskkonnakaitse all on planeerirtud maastiku kaitsena 60 000 krooni Muuga pargi heakorra
töödeks.
100 000krooni on planeeritud Moora prügila sulgemise projekteerimiseks ja prügimajandusega
seotud jooksvateks kuludeks.

Elamu- ja kommunaalmajanduse alla on planeeritud 354 700 krooni veemajanduse
haldamisega seonduvateks kuludeks . Heakorras tänavavalgustusega seonduvate kulutuste
katmiseks on planeeritud 165 000 krooni. Elamumajandusega seonduvateks kulutusteks on
planeeritud 400 000 krooni: sooja ostmine majadele, tööandja eluruumide ja vabade korterite
kulutused jne. Saunateenuste 80 200 krooni on planeeritud ühissauna(de)ga seonduvate
kulutusteks. Kihelkonnakalmistu kulude katmises osalemiseks on planeeritud 30 000 krooni.
Muude elamu- ja kommunaalmajanduse kuludena 65 000 krooni on planeeritud
kommunaaltehniku ja -luksepa mitte otseselt veemajandusega seonduvad tegemised.

Tervishoiu alla on planeeritud 45 000 krooni osalust Rakvere Haigla kuludes.
Eraarstidele planeeritud 20 000 krooni ja apteegile planeeritud 19 000 krooni on kavandatud
komunaal-teenusteks. Kuna nende tööruumid paiknevad lasteaia majas, siis kohamaksumuse
õigeks kujunemiseks ei ole õige lasteaiale arvestada kogu maja kulusid. Investeeringute all on
planeeritud 75 600 krooni ehituslaenu intresside eest tasumiseks.

Vabaaja ja kultuuri kuludes on 216 500 krooni planeeritud Muuga Angaar-võimla kuludeks.
Muude vabaajateenustena kuludena on planeeritud internetipunkt 30 000 krooniga.
Muude sporditeenustena on planeeritud 50 000 krooni piirkondlikeks spordiüritusteks. Siit
kaetakse Simuna spordihoone üüür, bussiteenused sportlastele ja võistluste osalustasud ning
korraldused.

Kultuuriteenustes on 379 000 krooni planeeritud raamatukogudega seonduvateks kulutusteks.
Rahva Maja tegemisteks on planeeritud 550 000 krooni. Sellest kaetakse ürituste ja ka
noortetoaga seonduvad kulutused.
Seltsidele planeeritud 15 000 krooni jaguneb kolmeks: Muuga MNS-ile, Pensionäride Klubile ja
Veskimäe Jahi ja Spordiklubile, igale 5 000 krooni.

Hariduse all on 695 000 krooni planeeritud Laekvere lasteaia kuludeks.
Esimese ja teise taseme hariduse, ehk põhikoolide kuludeks on planeeritud 5 366 956 krooni,
millest Laekvere Põhikoolile 2 357 972 krooni tegevuskuludeks ja investeeringutest 400 000
krooni maja renoveerimiseks ning investeeringutesse on veel planeeritud 30 100 krooni
ehituslaenu intresside tasumiseks, Muuga Põhikoolile 2 115 872 krooni tegevuskulkudeks ja
Venevere Algkoolile 508 312 krooni ja "Tiigrihüppe" projekti läbiviimiseks 54 700 krooni.
Eraldistena teistele omavalitsustele on planeeritud 365 000 krooni. Siit kaetakse gümnaasiumide
ja keskkoolide õppijate õpilaskohad ja ka mõningad põhikooli osas teistes valdades õppijate
kohamaksud.
Õpilasliini kuludeks on planeeritud 307 000 krooni. Siia on planeeritud kahe bussi kulud, mis on
seotud õpilaste kooli ja kojuveoga ning gümnaasiumiõpilaste tasuta sõidukaardid.

Sotsiaalse kaitse all on koolkodude 80 000 krooni planeeritud Rakveres asuva OÜ Kirilille
kohamaksude eest tasumiseks. Tugikoolis õpib 3 last.
Koduteenusteks on planeeritud 100 000 krooni. Siit kaetakse hooldajate kulud ja sotsiaalkorterite
ülalpidamiskulud.
Üldhoolekodude 135 000 krooni on planeeritud hooldekodude kohtade eest tasumiseks.
Momendil oleme lepingulistes suhetes Väike-Maarja Hoolekoduga, Ulvi Hooldekoduga ja OÜ
Vinni Mõisad.
Toimetulekutoetuste maksmiseks on planeeritud 298 862 krooni, millest 189 000 on 2003.a
eraldus
ja 109 862 krooni 2002.a toimetuleku kasutamata jääk.
Koolipiima e."piimanina" projekti finantseerimiseks on planeeritud 20 000 krooni ja tasuta
koolitoidu
finantseerimiseks 201 000 krooni.
Eespool nimetamata toetustena on planeeritud 175 000 krooni. Siit kaetakse vanurite puude
ostmise, laste jõulupakkide, sünni-ja surmatoetuste,sünnipäevatoetuste,koolilõpetajate
premeerimise, ravimite ja muude toetuste kulud.
Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 2 000 krooni, matusetoetuse suuruseks 1 000 krooni,
põhikooli
5-ga lõpetajatele 500 krooni ja 4-de 5-ga lõpetajatele 250 krooni ning eakatele sünnipäevalastele
vanuses 90 ja enam 200 krooni, vanuses 85 ja 80 - 150 krooni ja vanuses 75 - 100 krooni.
Finantseerimistehingute alla on planeeritud kohustuste vähenemisena võetud laenu ja liisingu
põhiosa (ilma intressideta) tagasimakseteks 492 100 krooni ja aasta alguse jäägist tasakaaliustava
osana

429 918 krooni.
Kassatagavaraks on planeeritud 10 000 krooni.
Vaba jäägi suuruseks jääb 621 544 krooni.
Kõike soove ja ettepanekuid ei ole vahendite piiratuse tõttu ka parima tahtmise korral võimalik
ühe eelarve raames ellu viia. Tuleb teha valik. Ühe või teise valdkonna areng ja effektiivsus ei
sõltu kaugeltki üksnes raha suurendamise mahust. Siin on komisjonidel vajalik omavaheline
koostöö, et kujundada lõplik eelistus ja toimiv 2003.aasta eelarve.

2. Venevere Algkooli tegevuse lõpetamine.
Ette kandis Aarne Laas. Küsimusi esitasid K.Luik, Habakuk ja Klaasmägi. Otsustati korraldada
Veneveres avalik koosolek (12. veebruaril koosolek toimuski) ja võtta kooli sulgemise küsimus
uuesti päevakorda järgmisel istungil. (loe eraldi artiklit. toim)
3. Laekvere Vallavolikogu 24.04.2001 määruse nr 29 “Laekvere Vallavolikogu 25.01.2000 määruse
nr12 “Vaba põllumajandus- ja metsamaade erastamise taotlejate osalise nimekirja kinnitamine”
osaline muutmine” muutmine
Ette kandis Tiina Sibolt. Määrust muudeti maaerastaja Priit Uue osas.
4. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Moodustati 2003 aasta Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjon:
komisjoni esimeheks nimetati Viljar Kuusmann ja liikmeteks Anu Alliksoo, Raili Laanemets,
Kalle Lamus, Andrus Läll, Evi Talur ja Urve Vahula. Asendusliikmeteks Rein Talvis ja Õilme
Lainesaar.
5. Informatsioon.
Järgmine volikogu istung on 25. veebruaril

üles

Lp. maade erastajad!
1. L. Kirschbaum “Pargiotsa”
2. H. Sepp “Kuusemäe”
3. V. Kokkar “Vesiaugu”
4. R. Pärs “Kibuvitsa”
5. A. Larionov “Välja”
6. H.Kruusamägi “Hansu”
7. L. Klaos “Lembitu”
8. A. Seil “Kesk tn 13”
9. V. Kolpakov “Timmi”
10. E. Tikerberi “Miku”
11. T. Soon “Niidu”
12. J. Aru “Koplimäe”
13. Õ. Reimann “Metsanurga”
14. L. Mändmets “Mändmetsa”
15. A. Hanninen “Aive”
16. R. Toompuu “Toomemäe”
17. J. Sooväli “Jaanivälja”
18. T. Vassiljeva “Kirilinnu”
19. E. Kask “Raini-Reinu”
20. A. Soon “Lillearu”
21. R: Pärs “Kaerakünka”
22. A. Malõgin “Ukuaru”
23. O/ü Laekvere Elekter “Rahkla tee 8”
24. M. Õunapuu “Kogeri”
25. T. Kukk “Kuke”

26. E: Väljaots “Väljaotsa”
Palun erastajatel võtta ühendust Lääne-Viru Maavalitsuse osakonnaga Rakveres Kreutzwaldi 5c, tel 58
051 ostulepingu sõlmimiseks.
Tiina Sibolt
valla maakorraldaja
üles

Geenivaramu vastab küsimustele
Inimesed pöörduvad Geenivaramu poole mitmesuguste küsimustega, mõned neist kipuvad korduma.
Üsna palju kuuleme helistajatelt ja loeme e-kirjadest umbes niisugust muret: “Olen huvitatud
Geenivaramu projektis osalemisest, kuid minu perearst ei ole Geenivaramu projektiga liitunud. Kas ma
peaksin perearsti vahetama või on mingeid teisi võimalusi Geenivaramu projektis osalemiseks?”
Geenivaramu ei soovita kellelgi sel põhjusel perearsti vahetada.
Kui geenidoororiks saada sooviva inimese perearst ei ole veel Geenivaramu andmekoguja, võiks esialgu
veidi oodata – ehk liitub perearst Geenivaramu projektiga edaspidi.
Kuid kui perearst mingil põhjusel siiski Geenivaramu andmekogujaks ei hakka, ei jää tema patsiendid
geenidoonoriks saamise võimalusest ilma.
Vajadusel töötab Geenivaramu põhiprojekti ajal välja korra, mis võimaldab geenidoonoriks hakata ka neil
inimestel, kelle perearst ei kavatse Geenivaramu projektiga liituda. Kindlasti teavitab Geenivaramu
avalikkust, kui vastav kord on välja töötatud.
Andmekogumine Eesti Geenivaramu projekti raames algas möödunud aasta oktoobris. Projekti eesmärk
on luua tervise- ja geeniandmete kogu, et teadlased saaksid leida seoseid haiguste ja geenide vahel.
Geenivaramuga seotud küsimustele saate vastused, kui helistate

infotelefonile 07 440 200 või kirjutate e-posti aadressil geenivaramu@geenivaramu.ee.

Õnnitleme
Aeg toob rõõmu, aeg toob muret,
kannab kurde põsele.
Kuid kes rõõmu hinges kannab,
ei see iial vanane!
95 Aliide Saarna 07. 02. 1908 Muugast
88 Salme-Loreida Roos 15. 02. 1915 Laekverest
87 Vilhelmina Haamer 06. 02. 1916 Rajalt
86 Leida Siim 19. 02. 1917 Padust

85 Line-Lisette Jõerand 07. 02. 1918 Moorast
85 Benita Kose 20. 02. 1917 Laekverest
81 Endel Merilaht 06. 02. 1922 Laekverest
80 Albert Meerja 12. 02. 1923 Laekverest
80 Pauliine Elfriide Lõu 19. 02. 1923 Vassiverest
80 Ilse Altnurm 26. 02. 1923 Paasverest
70 Leida Ojasoo 18. 02. 1933 Moorast
60 Ain Lehtmets 12. 02. 1943 Veneverest
60 Anita Nõmtak 14. 02. 1943 Rahklast
60 Ain Öpitk 20. 02. 1943 Vassiverest

Mälestusi muld ei matta suuda....
EERO PÄRN Veneverest
25. 05. 1935 – 30. 01. 2003
ERVIN AAVOJA Muugast
07. 07. 1936 – 10.02.2003
TEADE
Simuna kogudus on avaldanud soovi, et Laekvere vald korraldaks võimaluse korral bussiliini Venevere –
Muuga-Laekvere-Rahkla –Rohu –Simuna üks kord kuus armulauaga jumalateenistusele, mis toimub
iga kuu esimesel pühapäeval algusega kell 13 ja lõpeb 14
Soovime teada saada, kui palju oleks bussi kasutajaid. Kui on vähemalt 10 soovijat, siis sõidab buss
esimest korda märtsis. Palume oma soovist teada anda Laekvere vallamaja telefonil 95 234

üles

Simuna kirikuteated

01.03 kell 14.00 Pühapäevakool
02.03 kell 13.00 Jumalateenistus (pühapäev enne paastuaega)
08.03 kell 13.00 Piiblitund
kell 14.00 Pühapäevakool
09.03 kell 13.00 Jumalateenistus armulauaga (1. paastuaja pühapäev)
kell 15.00 Jumalateenistus armulauaga Venevere koolimajas
15.03 kell 14.00 Pühapäevakool
16.03 kell 13.00 Jumalateenistus (2. paastuaja pühapäev)
22.03 kell 13.00 Piiblitund
kell 14.00 Pühapäevakool
23.03 kell 13.00 Jumalateenistus (3. paastuaja pühapäev)

29.03 kell 14.00 Pühapäevakool
30.03 kell 13.00 Jumalateenistus (4. paastuaja pühapäev)
Jumalateenistused toimuvad märtsi kuus kogudusemajas Allika tn 3,
Simuna. tel 37296; e-mail Simuna@eelk.ee. Jutlustaja Tauno Toompuu, tel
052 90651; e-mail tauno@pereraadio.ee. Juhatuse esimees Ainar Ojasaar,
tel 052 90647.
üles

