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Laekvere Rahva Maja 20
Igal aastal, Vabariigi aastapäevaga ühel
ajal, tähistab ka Rahva Maja oma aastapäeva. Nüüd, kus Vabariik saab 95.
aastaseks, täitub Laekvere Rahva Maja
avamisest 20. aastat.
Sel puhul ootame vallarahvast piduüritustest osa saama.
18. veebruarist – 21. veebruarini toimuvad seoses Rahva Maja 20. aastapäevaga lahtiste uste päevad, mille motoks
on "Tule ja vaata, ehk on see just Sinule
sobiv". Iga inimene, noor või vana, saab
meie ringiproove vaatama tulla. Pole
see ju saladus, et inimkond vananeb
– nii ka meie ringidest osavõtjad. Aga
nooremaid on väga raske juurde leida.
Mõned ringid on lõpetanud osavõtjate vähesuse tõttu ka oma töö, näiteks kunstiring ja kõhutantsuring. Uusi
tantsijaid ootab naisrahvatantsurühm,
külateatril "EEdi" on hädasti lisaks vanematele näitlejatele vaja nooremat
abiväge, sest praegusele koosseisule
on juba raske repertuaari leida. Tahaks
proovida uuesti ka noorte teatristuudioga, mis aasta edukalt töötas, kuid
parimad noored näitlejad lõpetasid
kooli ja lahkusid. Veel on meil põnevaid
huviringe nagu nutiring - kus saab mälumängu mängida, ristsõnu lahendada, jne. Käsitööring, kus valmistatakse
huvitavaid asjakesi. Tervislikke eluviise propageerivad tervisevõimlemine
eakatele ja zumba nooremale rahvale.
Sellel pidupäeva eelsel nädalal olete
oodatud kõikide ringide proove pealt
vaatama. See ei kohusta teid millekski
– küll aga võite teha enda jaoks avastuse – aga kui mina prooviksin ka. Siis
oleks rõõm kahekordne – nii meil kui
teil endil. Siinkohal panengi nüüd kirja
ringide toimumise ajad, millal võiksite
Rahva Maja uksest julgelt sisse astuda.
Esmaspäeval, 18. veebruaril
kell 10.00 – nutiringi nuputamistund;
kell 11.00 – hobytantsuringi proov
memmedele;
kell 12.00 – memmede lauluansambli proov;
kell 12.00 – kunstiringi näidistund;
kell 16.00 – eakate tervisevõimlemise näidistund;

kell 17.00 – zumba näidistund;
kell 18.00 - kõhutantsu näidistund.
Teisipäeval, 19. veebruaril
kell 17.00 – noorte teatristuudio näidistund;
kell 18.00 – külateater "EEdi" näidisproov.
Kolmapäeval, 20. veebruaril
kell 10.00 – eakate estraadiringi näidistund;

dada ja laulda karaoket. Seekord saavadki lapsed kõigist neist tegevustest
osa võtta vaid koos vanemaga. Nii, et
ärge kurvastage oma lapsi ja tulge nendega koos üht toredat õhtut veetma.
Kindlasti saame sel õhtul ka suu magusaks.
Meie väikene rahvamaja pere ootab
teie poolt agarat osavõttu!
Aastapäevapidu toimub 22. veebruaril algusega kell 18.00.
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Laekvere Päevakeskuse üritused lähiajal:

Laekvere Rahva Maja fuajee
kell 11.00 – seeniortantsu näidisproov;
kell 12.00 – eakate kantritantsu näidistund;
kell 13.00 – käsitööringi näidistund;
kell 18.30 – Muuga segarühma näidisproov;
kell 20.00 – naisrahvatantsurühma
näidisproov.
Neljapäeval, 21. veebruaril
kell 18.00 – on aga laste- ja noortetoas lahtiste uste päev. Armsad vanemad, tulge ja vaadake, millega teie lapsed noortetoas tegelevad. Pakume teile
välja võimaluse koos lastega mängida
mänge, lahendada viktoriini, meister-

Alustame filmide ja pildiprogrammi
vaatamisega. Seejärel tulevad sõnavõtud ja tervitused sõpradelt ja külalistelt. Tervituskontserdi annavad Birgit
Õigemeel ja Uku Suviste. Pakume sünnipäevatorti. Tantsida saab ansambel
"Dolorese" saatel ja tantsuvaheajad
sisustavad kõhutantsustuudio "Alima"
tantsijad. Välja on pandus käsitöö ja
kunstinäitus. Ootame väga endiseid ja
praeguseid isetegevuslasi ja ringijuhte.
Tere tulemast kõigile pidupäevaõhtule.
Õilme Lainesaar
Rahva Maja juhataja

Maaturg on abiks maaomanikule
Tänaseks on maareform Eestis jõudnud
lõpusirgele ja enamus metsa- ning põllumaast leidnud endale omaniku. Paraku on erinevatel põhjustel vaja aeg-ajalt
omandit müüa. Tavainimesele ei ole
see igapäevane tegevus ning pea alati
on päevakorral mitmed küsimused –
Kas saadav hind on hetke parim? Kas
tehing on turvaline? Kas ostja on usaldusväärne? Millele on vaja veel tähelepanu pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada
antud hetke parim hind. Kuidas siis leida oma metsa- või põllukinnistule ostja, kes oleks piisavalt usaldusväärne ja
pakuks ka parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus
ja see, millised on tehingu läbiviimise
juures ilmnevad riskid. Selleks olemegi
loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise
enampakkumiste keskkonna, mille ees-
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märk on aidata eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim võimalik
hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal,
mis on pühendunud metsa- ja põllukinnistute ning kasva metsa raieõiguse
müügile. Tänaseks oleme tegutsenud
juba veidi üle aasta. Alustasime ostametse.ee nime all ja keskendusime
eelkõige metsakinnistute ning kasvava
metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine
on nii müüjatele kui ostjatele lihtne ja
mugav. Internetioksjon tagab suure ostjate-pakkujate ringi, mis on üks eeldus
parima hinna kujunemisel. Avalikult
veebis korraldatud enampakkumisel
teevad sobiva alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti suuremad metsaettevõtted,
kokkuostjad ja põlluostjad. Tänaseks on
meie andmebaasis pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on põlluostuklienti-

de andmebaas. Juba korraldatud metsaoksjonitel on müüjad saanud alghinnast tuhandeid eurosid suuremat tulu.
Tänaseks on läbi maaturg.ee korraldatud oksjonite uue omaniku leidnud üle
poolesaja metsakinnistu või kasvava
metsa raieõiguse.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga
keeruline omavahelisi kokkuleppeid
sõlmida ja nende täitmist jälgida, sest
osalejad selguvad alles oksjoni jooksul.
Kõik pakkujad peavad end identifitseerima ID-kaardiga või läbi pangalingi,
mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel, et
oleksid tagatud sõlmitavate kokkulepete täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis kaasnevad
tehingutega. Pakume abi kuni notaris
tehingu lõpuleviimiseni välja.

PATSIKOOLITUS reedel 15. veebruaril kell 18.00. Osalustasu 5€ ja võta kaasa peeneotsaga kamm. Info ja registeerimine 526 3297. NB! Lühikeste juuste
omanikel võtta kaasa pikajuukseline
modell.
Reedel 22. veebruaril kell 18.0021.00 VÄIKELASTE SÕBRAKUU DISCO
(vanus 1-7a)
ÜRITUS TASUTA. VÕTA KAASA
VÄIKE SNÄKS JA MEELEPÄRANE JOOK
OMA LAPSELE
Reedel 08. märtsil NAISTEPÄEVA
ÜRITUS
Oma teenuseid pakuvad:
* Juuksur Angela 20% soodsamalt.
Broneeri aeg tel. 5519 619.
* Küünetehniku teenused 20% soodsamalt. Broneeri aeg tel. 5519 619.
* Massöör Erika 20% soodamalt.
Broneeri aeg tel. 5331 1473.
* Pediküür ja depilatsioon 20% soodsamalt.
Broneeri aeg tel. 5349 5525 Evelin.

* Champi pea- ja turjamassaaži pakub Anneli 15 min. 4 €. Info tel 51962668
ja registreerimine tel 5292 336.
* Kristallteraapia (Anneli) 30 min 5.EUR. Info tel 51962668 ja registreerimine tel 5292 336.
* BIO LIFTING – nahahooldusprogramm, kus kasutatakse Fleur de
Jouvence nahahooldussarja (kuhu on
koondatud kogu aaloetaime jõud).
Broneeri endale aeg 10.00-16.30. Protseduur võtab aega 60 min. Erakordne
võimalus vaid 2 € eest.
Info tel 5261 944 Tiina

Oluline on ka see, et portaalist on
võimalik leida maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või kasvava
metsa kohta. Seega esmase nägemuse
müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma loodusesse minekuta.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja
põllukinnistut või kasvavat metsa müüa
iga maaomanik. Vajalik on metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava
metsa müügi puhul kehtiv metsateatis.
Portaali kasutajatele ei ole määratud
liikmemaksu ega muid püsitasusid. Kui
kinnistu koosneb metsamaast ja põllumaast, siis parima hinna saamiseks on
enamjaolt kasulik müüa mets ja põld
eraldi, sest huvilised võivad olla erinevad. Seda on võimalik meie portaali
kaudu teha ja ostjate leidmisel pakume
abi kinnistu jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsa- või põlluostjalt pakkumine kinnistu ostuks, siis oleme andnud soovitusi
korraldada müük ikkagi läbi oksjoni,
mis annab kinnituse ja veendumuse,

kas pakutav hind on hetkel turu parim
hind.
Teate oksjonite toimumise kohta
saavad kõik portaali andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja
näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.net keskkonna ja meeskonnaga,
kellel on täna juba pea viis aastat internetioksjonite korraldamise kogemusi.
Maaturg.ee põhineb haamer.net-i välja
töötatud tarkvaral, mida täna kasutavad
varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja pankrotihaldurid. s.h ka Eesti
Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt
www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja lisainfo saamiseks võtke
meiega julgesti ühendust!

Kell 17.00 Aaloe teemaõhtu, kus
saab näha ja kuulda aaloest ning selle
mõjust meie kehale ja organismile.
Kell 18.00 alustab meigikoolituseõpe. Kõik vajalik meie poolt! Eelregistreerimine vajalik tel 5292 336. Tasuta.
Hügieeni- ja kosmeetika toodete müük 10-20% soodsamalt kella
11.00-18.00.

Mirko Metsaoru
arendusjuht
53443610
mirko@maaturg.ee
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VALLAVALITSUSE MATERJALID –

VOLIKOGU MATERJALID –

11. detsember, 20. detsember, 8. jaanuar, 23. jaanuar

18. detsember, 15. jaanuar

Sotsiaalküsimused

• pikendati 2 isikuga sotsiaalpinna kasutamise lepingut;
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Eluruumi alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine“
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord“ koos
lisadega;
• määrati toimetulekutoetus detsembrikuu eest 17-le isikule kogusummas
2014,73€ ja jaanuarikuu eest 20-le
isikule kogusummas 2707,19€;
• määrati toetused ravimite ja abivahendite ja kompenseerimiseks ning
muu ühekordne toetus 8-le isikule;
• määrati toetused küttepuude ostmiseks 3-le isikule;
• määrati koolitoidu maksumuse
kompenseerimiseks toetus 4-le õpilasele;
• määrati toetus kooli kohatasu katmiseks 1-le õpilasele;
• määrati puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste ostuamiseks toetus 1-le perele;
• väljastati tasuta sõidutõendid 4-le
õpilasele;
• kompenseeriti 1-le õpilasele sõidukulud sõidupiletite alusel;
• esitati ettepanek Põhja Pensioniameti Rakvere büroole lastetoetuse
maksmiseks eestkostjale;
• lõpetati hooldajatoetuse maksmine
2-le isikule seoses vajaduse lõppemisega;
• määrati 2-le vallakodanikule tasuline koduteenus;
• esitati kohtule avaldus eestkoste
seadmiseks täiskasvanud isikule;
• lõpetati asenduskoduteenuse osutamise haldusleping Vinni Perekoduga.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

• väljastati ehitusluba Baltitalu OÜle heinaküüni rekonstrueerimiseks
Rohu külas;
• väljastati kirjalik nõusolek reovee
immutussüsteemi rajamiseks Muu-

ga külas;
• väljastati ehitusluba lauda rekonstrueerimiseks saun-garaaziks asukohaga Rahkla tee 7 mü Laekvere
alevik;
• väljastati kasutusluba Elion Ettevõtted AS-le Laekvere alajaama sidekaabli kasutamiseks asukohaga Alajaama mü Laekvere alevik,
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „laekvere valla
ühisveevärgi ja – kanalistasiooni
arendamise kava aastateks 20122024 kinnitamine“;
• esitati volikogule kinnitamiseks otsuse eelnõu „Projektis osalemine“.

Eelarve ja vallavaraga
seotud küsimused

• muudeti vallavalitsuse 11.12. 2012
korraldust „Reservfondist raha eraldamine“
• võeti vastu määruse „Laekvere valla raamatupidamise sise-eeskiri“
muutmine
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Laekvere valla
2012. aasta II lisaeelarve koos muudatustega“;
• pikendati Enno Mandeliga elektripaigaldise käidulepingut ja teeninduslepingut kuni 31.12.2015;
• eraldati reservfondist eraldised
MTÜ Vinni Vaba Aja Keskusele ja
eakate klubile „Meenutus“.

Personaliküsimused

• lubati puhkusele lasteaia juhataja 4.
veebruarist kuni 12. veebruarini;
• kuulutati välja konkurss vallasekretäri ametikoha täitmiseks;
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“;
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Laekvere Vallavolikogu 19. detsembri 2006. aasta määruse nr 23 „Laekvere Vallavalitsuse
teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötaja palgakorralduse alused“ osaline muutmine“;

• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Vallavanemale palga määramine“.

Maaküsimused

• kinnitati Rohu külas asuva plaani-ja
kaardimaterjalide alusel moodustatava katastriüksuse Vihma pindalaks
2
2129m , sihtotstarve elamumaa;
• kinnitati Sirevere külas Kissa tee katastriüksuste piirid ja pindalad sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Rahkla külas Rahkla ringtee katastriüksuste piirid ja pindalad
sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Rahkla külas Rajaküla tee
katastriüksuste piirid ja pindalad
sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Rajaküla külas Rajaküla tee
katastriüksuste piirid ja pindalad
sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Muuga külas Rajaküla tee
katastriüksuste piirid ja pindalad
sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Kellavere külas MooraRahkla tee katastriüksuste piirid ja
pindalad sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Kellavere külas Moora-Rohu tee katastriüksuste piirid ja pindalad sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Rohu külas Moora-Rohu
tee katastriüksuste piirid ja pindalad
sihtotstarbega transpordimaa;
• kinnitati Salutaguse külas Salutaguse-Vassivere tee katastriüksuste piirid ja pindalad sihtotstarbega transpordimaa;
• esitati volikogule kinnitamiseks
määruse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“.

Keskkonnaküsimused

• nõustuti kahe isiku korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumisega
(periood 1. mai – 31. oktoober);
• kinnitati ühise jäätmemahuti kokkulepe Rahkla tee 4 Laekvere alevik;
• korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loeti 2 isikut, kuna kinnistul ei
elata.

RAHVASTIKU STATISTIKA 2012. AASTA KOHTA
•
•
•
•

Laekvere valla 18 küla ja Laekvere aleviku elanike arv seisuga 01.01.2013 on 1626.
Valda sündis 2012. aastal 21 last, neist 12 tüdrukut ja 9 poissi.
Suri 27 inimest, neist 17 naist ja 10 meest.
Valda saabus elama 30 inimest, mujale elama lahkus 67 inimest.
MEHED

NAISED

KOKKU

1. Alekvere küla

17

11

28

2. Arukse küla

8

13

21

3. Ilistvere küla

1

2

3

4. Kaasiksaare küla

21

11

32

5. Kellavere küla

5

7

12

LAEKVERE ALEVIK

194

235

429

6. Moora küla

61

62

123

7. Muuga küla

122

128

250

8. Paasvere küla

85

95

180

9. Padu küla

29

19

48

10. Rahkla küla

79

71

150

11. Rajaküla küla

34

26

60

12. Rohu küla

29

36

65

13. Salutaguse küla

11

9

20

14. Sirevere küla

14

10

24

15. Sootaguse küla

1

1

2

16. Vassivere küla

16

13

29

17. Venevere küla

76

74

150

18. Luusika küla

-

-

-

803
eelmine aasta 824

823
eelmine aasta 840

1626
eelmine aasta 1664

LAEKVERE VALD kokku

MUUTUS

•
•
•
•

võeti vastu määrus „Laekvere valla 2012. aasta II lisaeelarve koos muudatustega“;
võeti vastu määrus „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“
võeti vastu määrus „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ koos lisadega;
kinnitati otsus „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“, munitsipaalomandisse
taotleti järgmised teed, sihtotstarbeks transpordimaa:
reg nr 3810001 Salutaguse-Vassivere tee pikkusega 4 158 m;
reg nr 3810002 Moora-Rahkla tee pikkusega 1 486 m;
reg nr 3810003 Moora-Rohu tee pikkusega 3 596 m;
reg nr 3810006 Kissa tee pikkusega 1 853 m;
reg nr 3810008 Rajaküla tee pikkusega 6 887 m;
reg nr 3810009 Rahkla ringtee pikkusega 502 m;
reg nr 3810013 Muuga-Vanaküla tee pikkusega 3 178 m;
reg nr 3810015 Paasvere-Mõisa tee pikkusega 1 136 m;
reg nr 3810017 Antsude tee pikkusega 372 m;
reg nr 3810021 Vana Tartu tee pikkusega 682 m;
reg nr 3810025 Venevere-Kullisaare tee pikkusega 1 607 m;
reg nr 3810027 Sivi-Ilistvere tee pikkusega 952 m;
reg nr 3810028 Töökoja tee pikkusega 271 m;
reg nr 3810031 Poe tee pikkusega 410 m;
reg nr 3810033 Metskonna tee pikkusega 456 m;
reg nr 3810034 Västriku tee pikkusega 2 673 m;
reg nr 3810039 Kunsingu tee pikkusega 28 m;
reg nr 3810040 Lepanurme tee pikkusega 340 m;
reg nr 3810051 Pähklamäe tee pikkusega 78 m;
reg nr 3810056 Farmi-Kuivati tee pikkusega 515 m;
reg nr 3810063 Vabaoru tee pikkusega 97 m;
reg nr 3810065 Tuuliku tee pikkusega 136 m;
reg nr 3810072 Kaasiku tee pikkusega 208 m;
reg nr 3810080 Tööstuse tee pikkusega 270 m;
reg nr 3810083 Paasvere-Adomäe tee pikkusega 2 463 m;
reg nr 3810085 Venevere-Sakssaare tee pikkusega 1 580 m;
reg nr 3810088 Kadaka tee pikkusega 275 m;
reg nr 3810089 Otsa tee pikkusega 145 m;
reg nr 3810093 Tänavääre tee pikkusega 74 m;
reg nr 3810095 Lilleoru tee pikkusega 324 m.
•
võeti vastu määrus „Laekvere Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine“:
struktuuriüksuse/ameti- või töökoha nimetus
kohtade arv
teenistuja liik
1.1 Vallavanem
1
A
1.2 Vallakantselei
1.2.1 Vallasekretär
1
A
1.2.2 Sekretär
1
A
1.3 Finantsosakond
1.3.1 Pearaamatupidaja
1
A
1.3.2 Vanemraamatupidaja
1
A
1.4 Sotsiaalosakond
1.4.1 Sotsiaalkonsultant
1
A
1.4.2 Hooldustöötaja
1
T
1.5 Majandusosakond
1.5.1 Majandusosakonna juhataja
1
A
1.5.2 Maakorraldaja
1
A
1.5.3 Järelvalveinspektor
0,25
A
1.5.4 Kommunaaltehnik
1
T
1.5.5 Lukksepp-majandustööline
1
T
1.5.6 Majahoidja
1
T
1.5.7 Koristaja
1
T
1.5.7 Heakorratööline
1
T
TÄHISED: A - ametnik (nimetatud ametisse avaliku teenistuse seaduse alusel) ja
T – tööline (võetud tööle töölepingu seaduse alusel).
• võeti vastu määrus „Laekvere Vallavolikogu 19. detsembri 2006. aasta määruse
nr 23 „Laekvere Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötaja palgakorralduse alused“ osaline muutmine“ – tunnistati kehtetuks § 10
Lisatasu teenistusstaaži eest;
• võeti vastu määrus „Vallavanemale palga määramine“;
• toimus revisjonikomisjoni akti tutvustamine, vallavalitsusel esitada kirjalik seisukoht aktile;
• võeti vastu määrus „Laekvere valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2012-2024“;
• nõustuti osalemisega projektis „Laekvere valla veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekoonstrueerimine“.
Informatsioon
Aarne Laas tutvustas EAS-i otsust lasteaia remondi toetuse tagasinõudmise mittealgatamise kohta;
Margo Klaasmägi andis infot järgmise aasta riigieelarvest laekuva toetuse kohta
rahva Maja remondiks ja Moora kergliiklustee rajamiseks.
Majandusosakonna juhataja Andrus Läll andis ülevaate lumalükkamise kulude
kohta.
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LAEKVERE RAHVA MAJA
UUDISED:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17. veebruar kell 12 nipikoosluse õpipäev. Külas on loodusfotograaf Aarne
Ader. Kuulame huvitavaid loodusjutte ja vaatame filme.
17. veebruar kell 14 Eesti uus mängufilm “Karikakramäng II”. Pilet kõigile 2
eurot.
18. veebruar – 21. veebruar Rahva Maja 20. aastapäevale pühendatud lahtiste uste päevad
22. veebruar kell 18 Eesti Vabariigi 95. aastapäevale ja laekvere Rahva Maja
20. aastapäevale pühendatud pidulik õhtu
Ootame külla sõpru
Kontserdiga esinevad Birgit Õigemeel ja Uku Suviste
Tantsumuusikat teen ansambel “Dolores”
Vaheajad sisustavad kõhutantsijad tantsustuudiost “Alima”
Pidu on kõigile tasuta
3. märts kell 12 nipikoosluse õpipäev. “Häirenupu teenus-mis see on? Liina
Kirsipuu MTÜ Eesti naabrivalve
7. märts kell 18 laste- ja noortetoas “Õudukate õhtu” (alates V klassist)
11. märts kell 10 Sussiteatri etendus lastele “Suss-sepad”. Pilet 2 eurot
13. märts kell 19 Rakvere Teatri etendus “Elu ja kuidas sellega toime tulla”. Pilet 10 ja 8 eurot eelmüügil Laekvere mahva Majas ning Muuga Raamatukogus
14. märts kell 15 laste- ja noortetoas Emakeelepäeva tähistamine
15. märts kell 19 - 22.30 DISKO. Pilet 3 eurot
17. märts kell 12 nipikoosluse õpipäev. “Kodune tuleohutus”. Lektorrid IdaPäästekeskusest
18. märtsist kuni 22. märtsini laste- ja noortetoas kevadise koolivaheaja sisustamine
18. märts kell 15 karaoke
19. märts kell 15 mäng “Minu meeskond suudab”
20. märts kell 13 kevade alguse tähistamine
21. märts kell 15 “Minikuldvillak”
22. märts kell 13 väljasõit Rakvere. Noortekeskuse külastus ja bowling
24. märts kell 12 Eakate klubi “Meenutus” 25. aastapäeva pidu
28. märts kell 14 laste- ja noortetoas “Ettevalmistused pühadeks

Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab
vabatahtlike kaasabil eakaid
Häirenupp on abivahend, mis aitab
suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise
kiirust. Vabatahtlike kaasamine eakate abistamisse ühendab kogukonda.
Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure osa päevast
omaette kodus veetvatele inimestele,
kes võivad õnnetuse korral jääda hätta
abi kutsumisega. Uuenduslik teenus
aitab märkimisväärselt suurendada
inimeste turvalisust ja kiirendab abi
kohalejõudmist – nupulevajutus või
suitsuanduri häire annavad mobiiliside
kaudu lähedal elavaile abistajaile juhtunust viivitamata teada. Sedasi saab
vältida õnnetuse hilist avastamist – nii
tulekahju kui ka terviserikke korral on
abi saamisel tihti küsimus minutites ja
sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad ei saa õnnetuste korral õigel ajal abi, on eriti
suur maapiirkondades hajaasustusega
aladel. Ootamatu kukkumine või kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada seda, et abi saamata võib ka
esialgu kergena näiv õnnetus lõppeda
traagiliselt. Naabrivalve häirenupu süsteemi abil avastatakse õnnetus võimalikult vara ja sellele reageerimine toimub
kiiresti.
Kuidas see kõik toimib? Eaka koju
paigaldatakse GSM-sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest
GSM-keskusest, mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni
jõuab. Lisaks annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka
juhul, kui inimene ise ei ole võimeline
nupule vajutama. Abivajaja koju paigaldatakse ka tulekustuti ning koostöös
päästeameti spetsialistiga kontrollitakse kodu tuleohutust.
Vabatahtlikud, kes on valmis esmase
reageerijana teenuses osalema, saavad
tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt
Ristilt. Päästeameti ennetustöö osa-

konna juhataja Indrek Intsu sõnul on
teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades
oluline. „Koolitatud vabatahtlikest on
ohuolukordades
päästeteenistusele
palju abi,“ kinnitas Ints. Koolituste tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse väljakutsumisel Häirekeskusele täpsemat informatsiooni anda.
Samuti õpitakse, millised on esmased
tegevused erinevate ohuolukordade
puhul kuni professionaalse abi saabumiseni. Koolitustel omandatud teadmised ja oskused on inimestele vajalikud
ka muudes olukordades ning selle kaudu suureneb ohutusalane teadlikkus
kogukonnas laiemalt. Vabatahtlik tegevus, mida ka Eestis üha rohkem väärtustatakse, aitab tugevdada kogukonna
sidusust ja üksteisest hoolimist.
Eesti Naabrivalve teostab häirenupu
teenuse pakkumist projekti „Eakate ja
puuetega inimeste turvalisuse tõstmine
vabatahtlike kaasabil“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Eesti Naabrivalve on
2000. a kodanikualgatuse korras asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk
on tõsta elanike turvalisust kodudes ja
nende lähemas ümbruskonnas elanike
endi aktiivse tegutsemise tulemusel.
Häirenupu teenust on Eesti Naabrivalve erinevate projektide kaudu arendanud alates 2009. aastast. Käesolevaks
hetkeks on valdkonna ekspertide ja
koostööpartnerite abiga välja töötatud
teenus, mida ühing on valmis pakkuma
üle-Eestiliselt, et teenusele oleks juurdepääs kõigil abivajajail.
Teenust pakutakse vallaelanikele MTÜ Eesti Naabrivalve ja kohalike
omavalitsuste koostöös.
Rohkem infot:
Koduleht: hairenupp.naabrivalve.ee
Telefon: 50 62 588, 6 522 522
E-mail: nupp@naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve

3

Volikogu 18. detsembri 2012 määrusega nr 46 kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad, mille alusel
võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised
kulud.
(1) Eluruumi alalisteks kuludeks loetakse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
1) tegelik korteriüür või hooldustasu;
2) kütteks ja soojaveevarustuseks
tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus;
5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
6) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
7) hoonekindlustuse kulud, mis on
arvestatud kasutatavale eluruumile;
8) tegelik olmejäätmete veotasu.
(2) Alaliste kuludena normpinna
ulatuses võetakse toimetulekutoetuse
määramisel arvesse ainult neid kuluartikleid, mille kohta esitatakse kuludokumendid.
(3) Alalise eluruumi normpinnaks
loetakse 18 m² üldpinda pereliikme
kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna
kohta. Kui eluruumi tubade arv vastab
pereliikmete arvule, kuid üldpind on
normpinnast suurem, võetakse aluseks

üldpind. Kui üldpind on normpinnast
väiksem, võetakse aluseks tegelik pind.
Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse kahetoalise eluruumi
puhul üldpind ja suurema tubade arvu
puhul mitte rohkem kui 51 m2.
Eluruumi alaliste kulude piirmäärad on:
(1) tegelik korteriüür või hooldustasu – kuni 0,64 eurot eluruumi normpinna 1 m² kohta.
(2) kütteks tarbitud soojusenergia
või kütuse maksumus;
1) tsentraalse soojavarustuse puhul
võetakse arvesse tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 1,92 eurot köetava norm2
pinna 1m kohta kuus (ajavahemikus 1.
september kuni 30. aprill);
2) kütuse (puit, brikett, kivisüsi,
elektrienergia, jne) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel, elektriküttesüsteem, pliit või pliit
koos soojamüüriga kuni 1,73 eurot elu2
ruumi köetava normpinna 1m kohta
kuus (ajavahemikus 1. september kuni
30. aprill);
(3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus – kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni
8 eurot iga järgneva pereliikme kohta
kuus.
(4) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 20 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
(5) tarbitud majapidamisgaasi
maksumus – kuni 8 eurot üheliikmelise

pere kohta kuus ning 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud
piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel
kuludokumendil näidatud summas.
1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni
(ühe ballooni netokaal kuni 21 kg) aastas, 3 ja enam elaniku kohta kuni 4 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 21 kg)
aastas.
(6) tegelik olmejäätmete veotasu 1,92 eurot ühe elaniku kohta kuus.
(7) maamaksukulu – kuni 0,13 eurot
1m² kohta kuus.
(8) hoonekindlustuse kulu – kuni
0,13 eurot 1m² kohta kuus.
(9) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba
müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.
(10) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei
arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate
eluruumi alaliste kulude hulka ja see
ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse
vahenditest.
Kõikide teenuste ja toetuste kohta
saab täiendavat infot valla kodulehelt
www.laekvere.ee sotsiaal/tervishoid –
sotsiaalhoolekanne alt

Väljavõte sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast, mis on vastu võetud Laekvere Vallavolikogu
18.12.2012 määrusega nr 47
Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
(1) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
(2) paljulapseline pere – pere, kus on
3 või enam kuni 18-aastast last;
(3) madala sissetulekuga pere – pere,
kelle sissetulek ühe pereliikme kohta
on väiksem, kui pool kehtivast miinimumpalgast.
Toetused jagunevad: toimetulekutoetus, avalduse alusel makstavad toetused ja määratavad toetused.
Avalduse alusel makstavad toetused
on: toetus kooli toiduraha ja kooli ning
lasteaia kohatasu katmiseks, toetus ravimite, prillide, proteeside, abivahendite ostmise või üürimise, tasulise ravi või
hoolduse kulude katmiseks, küttetoetus ja muu ühekordne toetus.
Määratavad toetused on: sünnitoetus, matusetoetus, koolilõputoetus,
eakate vallaelanike sünnipäevatoetus,
jõulupaki toetus ja ranitsatoetus.
Toetust kooli toiduraha ja kooli ning lasteaia kohatasu katmiseks
makstakse madala sissetulekuga või
paljulapselisele perele. Avaldus toetuse
maksmiseks esitatakse 2 korda aastas,
hiljemalt 20. septembriks ja 20. jaanuariks. Toetuse suuruse piirmääraks on
kuni 1,60 eurot toidupäeva eest.
Toetus ravimite, prillide, proteeside, abivahendite ostmise või üürimise, tasulise ravi või hoolduse kulude
katmiseks makstakse madala sissetulekuga perele või üksikisikule. Toetuse

taotleja lisab avaldusele pere sissetulekuid tõendavad dokumendid, toetuse
jaoks vajalikud arstitõendid ja kviitungid. Ravimite ostmiseks saab toetust
taotleda kord kvartalis. Prillide, proteeside, abivahendite ostmiseks, üürimiseks või rentimiseks, tasulise ravi või
hoolduse kulude katmiseks saab toetust taotleda korra aastas.
Küttetoetust makstakse madala sissetulekuga autonoomset küttesüsteemi
kasutavale isikule või perele 1 kord aastas küttematerjali (küttepuud, brikett,
kivisüsi jms) ostmiseks. Toetuse suuruseks on 2013 aastal 150 eurot.
Muu ühekordne toetus – makstakse
madala sissetulekuga perele või üksikisikule, puudega isikule, töövõime kaotusega isikule, kes on ajutiselt sattunud
raskesse majanduslikku olukorda (ravikindlustusega kindlustamata isiku esmased uuringud töövõimetuspensioni
saamiseks, laste laagrituusiku osaliseks
kompenseerimiseks, lapse ekskursiooni osaliseks kompenseerimiseks, teatri
ühiskülastuse pileti osaliseks kompenseerimiseks, muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks, vms).
Toetuse taotleja lisab avaldusele pere
sissetulekuid tõendavad dokumendid,
toetuse jaoks vajalikud tõendid ja kuludokumendid.
Sünnitoetus makstakse kui mõlema
vanema või lapsega koos elava üksikvanema elukohana on rahvastikuregistris
märgitud Laekvere vald.
Toetust makstakse välja kahes osas:
I osa – 2/3 sünnitoetuse määrast
makstakse vanemale pärast lapse sünni
registreerimist;
II osa – 1/3 sünnitoetuse määrast
makstakse lapse aastaseks saamisel

eeldusel, et mõlema vanema ja lapse
või lapsega koos elava üksikvanema
elukoht on alates lapse sünni registreerimisest olnus 12 kuud järjest rahvastikuregistri järgi Laekvere vald.
Sünnitoetuse suurus 2013. aastal on
320 eurot.
Matusetoetus makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks
rahvastikuregistris oli Laekvere vald.
Matusetoetuse suurus 2013. aastal on
100 eurot.
Koolilõputoetust makstakse Laekvere valla koolide 9-ndate klasside lõpetajatele ning kuld- ja hõbemedaliga
gümnaasiumi lõpetajatele. Põhikooli
5-tega lõpetajale 30 eurot, põhikooli
4-de ja 5-tega lõpetajale 15 eurot ning
gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale
30 eurot ja gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale 15 eurot.
Eakate vallaelanike sünnipäevatoetust makstakse Laekvere vallas
elavale eakale isikule, kes saab 75, 80,
85 või 90 aastat vanaks ning üle 90-nda
eluaasta puhul igal sünnipäeval. Toetuse suurused on – vanuses 75 aastat 20
eurot, vanuses 80 ja 85 aastat 25 eurot
ning vanuses 90 ja enam aastat 30 eurot.
Jõulupaki toetus antakse jõulupakina Laekvere valla koolides õppivatele
õpilastele ja Laekvere lasteaias käivatele lastele ning kõikidele Eesti rahvastikuregistri järgi Laekvere vallas elavatele
lastele, kes ei õpi koolis ja ei käi lasteaias.
Ranitsatoetust makstakse kõigile
Laekvere vallas asuvate koolide esimesse klassi õppima asuvatele lastele, olenemata elukohast.

Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant

15. detsembril 2012 Vinnis toimunud sumoturniiril võistlesid
Laekvere Põhikooli õpilased väga edukalt:
I koht Erki Markus 3 klassist ja Tarvo Ramul 5 klassist
II koht Robert Padrik 1 klassist ja Steve Reest 4 klassist
III koht Edmond Aru 3 klassist

PA L J U Õ N N E T U B L I D E L E S P O R T L A S T E L E !
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2012 aasta sügisest kuni 2013. aasta oktoobrini on Sinu Koolituspartner OÜ
rakendamas viies Eesti maakonnas uut
ESFi projekti “Võimalus töötada tugiisikuna – võimalus hoida ja hoolida”,
mis on suunatud kõigile 50-74-aastastele töötutele inimestele. Veebruarist
2012 alustame koolitusprogrammiga
Lääne-Virumaal. Projekti käigus on
võimalik läbi põhjaliku õppe õppida
tugiisikuks ning minna pärast koolitust
tööpraktikale.
Koolitused on kõigile osavõtjatele
TASUTA, koolitusel ja tööpraktikal osalemise eest makstakse stipendiumi ja
kompenseeritakse sõidukulud ja koolitustel pakutakse tasuta toitlustust. Projekti partneriteks on Põlva Maavalitsus,
Pärnu Maavalitsus, Rapla Maavalitsus,
Järva Maavalitsus ja Lääne-Viru Maavalitsus.
Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Projektist tegevustes osalemiseks ei
ole oluline, kas inimene on Eesti Töötukassas töötuna registreeritud või mitte.
Oluline on, et osalejal ei ole kehtivat
töölepingut.
Koolituste ajakava:
Enne tugiisikukoolitust on kohustuslik läbida ka motivatsioonikoolitus:
18.02.2013 – 26.02.2013 “Tööalane ja
isiklik motivatsioonikoolitus” I grupp
18.02.2013 – 26.02.2013 “Tööalane ja

isiklik motivatsioonikoolitus” II grupp
12.03.2013 – 11.04.2013 “TUGIISIKU KOOLITUS” 160 ak/h
Koolitused toimuvad Art Cafes ja hotellis Wesenbergh.
Programmi läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.
Registreeruda saab: Inge Rannu,
tel: 52 62 136 või inge.rannu@gmail.
com
Projekti infopäev:
Kutsume Sind projekti infopäevale:
Kõigest lähemalt räägitakse projekti
infopäeval 13. veebruar kell 10:00, kus
täidetakse ka projektiga liitumisavaldusi.
Infopäev toimub: Hotell Wesenbergh, Tallinna 25, Rakvere
Koolitusel osalemise eest makstakse
kõigile stipendiumi ning kompenseeritakse transport kodust koolituskohta.
Oleme väga tänulikud kui saate
meid algava projekti info edastamisel
sihtgrupile aidata. Võimalusel palume infoleht ülesse riputada teadetetahvlile.
Lugupidamisega,
Mairi Tamm
“Võimalus töötada tugiisikuna – võimalus hoida ja hoolida” projektijuht
www.koolituspartner.ee
Mairi@koolituspartner.ee
+ 372 50 87 977

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

MÄLESTAME
Hildemand-Alide Eigi
Valentina Objärtel
Aleksandra Sokka
Ilse Laas
Karla Tomassen

6.12.1922 - 24.12.2012
11.08.1927 - 10.01.2013
7.07.1930 - 18.01.2013
8.02.1925 - 27.01.2013
3.12.1933 - 3.02.2013

Paasverest
Laekverest
Moorast
Muugast
Muugast

Veebruar 2013.a.
Müüa toidukartulit Laura,
Reet ja Arielle.
Info telefonil 5341 0604
•••••••••••••••••••
Toidukartul Simunast!
Erinevad sordid.
Info telefonil 515 7741
•••••••••••••••••••
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm.
Okas-, sega- ja lehtpuu, märg ja kuiv.
Hinnad alates 30 €/rm.
Info telefonil 515 7741
•••••••••••••••••••
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus.
Info telefonil 5345 50564 (Rita)
•••••••••••••••••••
Laekvere aleviku keskuses anda üürile
1-toaline ahjuküttega korter, sobib
üksikule inimesele.
Info telefonil 5330 4937
•••••••••••••••••••
Müüa korras, kõigi mugavustega
2- toaline korter Laekvere alevikus
uuemas majas. Olemas ka rõdu. KIIRE!
Info telefonil 5341 5744 Mai
•••••••••••••••••••
1. veebruaril 2013 muutusid Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste
lahtiolekuajad. Muutuse tulemusel
toimub klientide vastuvõtt kõikides
Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroode klienditeenindustes
reedeti kella 13.00-ni.
Seega alates 1. veebruarist 2013 on
Sotsiaalkindlustusameti Rakvere büroo klienditeeninduse lahtiolekuajad
järgmised:
E 8.30 – 18.00
T, K, N 8.30 – 16.30
R 8.30 – 13.00
Täiendavat infot Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavate toetuste ja
teenuste kohta saab ameti kodulehelt
www.ensib.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 kõikidel
tööpäevadel 9.00 – 17.00.
Lugupidamisega
Natalia Guljavina
Sotsiaalkindlustusameti Rakvere büroo
asjaajamise peaspetsialist
Tel 327 8361
info@lviru.ensib.ee
•••••••••••••••••••
Kollektsionäär ostab vanaraha,
münte, kopikaid, paberraha,
märke, marke, postkaarte.
Kojukutsed tasuta, hea hind,
korrektne asjaajamine. Raha kohe!
Info telefonil 5665 5551
•••••••••••••••••••

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 14.00.
Koguduse õpetaja on Enn Salveste.
EELK Simuna koguduse aadress:
Allika 3, 46401 Simuna.
Tel 5345 3967 või tel/fax 332 8021,
e-post: enn.salveste@eelk.ee
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell
12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust. Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel
õpetajaga võimalik kohtuda teistel
aegadel.
•••••••••••••••••••

Lehe pani kokku Silvi Sirelpuu
Trükitud: Trükikoda TRÜKIS AS, Pargi 27F, Jõhvi,
Tel: +372 3372 665, www.trykis.ee. Tiraaž 750 tk. Tasuta
Laekvere uudised ka –
http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/laekvere-vald/

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVALAPSI!
VEEBRUAR

Hingele härmaõilmetest hellust, silmisse suvist
päikest ja kelmust. Kõike kaunist, mis armsaks teeb
elu, kurve ja sirgeid teid – neis peitubki ilu!

65 Virve Reiman
70 Anita Nõmtak
Ain Öpitk
81 Evi Boolmann
82 Johannes-Lembit Järvelt
Maimo Maurus
Endel Põder
83 Antonina Vahtra
Loreida Leichter
84 Arnold Grauberg
90 Pauline-Elfride Lõo

3. veebruar
14. veebruar
20. veebruar
25. veebruar
8. veebruar
25. veebruar
26. veebruar
13. veebruar
22. veebruar
22. veebruar
19. veebruar

Kaasiksaare
Rahkla
Vassivere
Laekvere
Rahkla
Venevere
Venevere
Venevere
Paasvere
Sirevere
Vassivere

MÄRTS
60 Helje Vettik
Valdek Vares
65 Kenno Merivald
70 Eva Mättas
75 Eve Suviste
80 Richard Rahuoja
81 Helmi Käär
Silja-Juhanna Tamm
87 Ada Silvere
91 Nadežda Laur

26. märts
31. märts
11. märts
6. märts
1. märts
2. märts
22. märts
27. märts
2. märts
22. märts

Laekvere
Laekvere
Paasvere
Laekvere
Venevere
Muuga
Laekvere
Vassivere
Rahkla
Moora

Soovime õnne ja tugevat tervist!
Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

