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Haldusreformi jätk
15. detsembril 2016 kirjutasid Vinni,
Rägavere ja Laekvere valla juhid Kadila
seltsimajas alla kolme valla ühinemislepingule. See oli loogiline jätk aasta
jooksul volikogu poolt tehtud otsustele:
eitav vastus Torma ja Avinurme vallale,

jaatav vastus Tamsalule ning eitav Väike-Maarjale. Lõpuks tegime ise rahva
enamuse soove arvestades liitumisettepaneku Vinni vallale.
Kõigi nende otsuste aluseks oli haldusreformi seadus, mis kohustas väikseid valdu otsima endale partnereid,
kellega saada kokku elanike arvuks loo-

davas omavalitsuses vähemalt 5000.
Uuenenud Vinni vallas on elanikke
peaaegu 7100 ja territooriumi suurus
on 1013 km2.
Vahetult enne jõule 23. detsembril
andsime Lääne-Viru maavanemale kolme vallavanema poolt üle ühinemislepingu ja taotluse Eesti Vabariigi Valitsusele meie ühinemistaotlus rahuldada.

külas, Laekvere alevikus, Tudu alevikus,
Roela alevikus ning Viru-Jaagupi alevikus. Uues vallas on elanikke 7069.
Selline on siis asjade ametlik kronoloogia.
Kuidas edasi?
Koos uue aasta tervitustega küsisid paljud minult, mis Sa siis
nüüd edasi teed? Valla
„ müüsid“ ju maha.
Paljude silmis aimasin
kaastunnet aga kindlasti oli mõnel juhul
näha ka kahjurõõmu.
Ütlesin siis ja kirjutan
ka nüüd siin artiklis,
et vähemalt selle aasta
oktoobri lõpuni proovin olla Laekvere valla
teenistuses. Teen kõik endast oleneva,
et üleminek Vinni valla alla toimuks
võimalikult valutult ja sujuvalt.
Lisaks igapäevastele töödele-tegemistele proovime uuele vallale valmistada ette nii palju õigusakte kui võimalik. Eesmärgiks on, et kui pärast valimisi
tuleb kokku uus Vinni valla volikogu,

siis oleks neil võimalik kiiresti asuda
suurvalda juhtima.
Teiseks eesmärgiks on, et uues volikogus oleks võimalikult palju inimesi
ka meie vallast. Mis seal salata, veri on
paksem kui vesi ja kõige paremini suudame enda eest seista ikka meie ise.
Siinjuures ka üleskutse.
Kes tahab tulevases Vinni vallas

Fotod: Silvi Sirelpuu
Vabariigi Valitsus kinnitas haldusterritoriaalse korralduse muutmise Vinni
valla moodustamiseks 29. detsembril
2016. Määrusega kehtestati Laekvere ja
Rägavere valla liitumine Vinni vallaga,
mille tulemusel tekib uus haldusüksus
nimega Vinni vald. Valla halduskeskus
asub Pajustis ja teenuskeskused Ulvi

sõna sekka öelda, siis nüüd on õige aeg
valida oma positsioon, so partei või
valimisnimekiri ja asuda valimisvõitlusesse.
Olen nõus aitama nõu ja jõuga, kui
vaja.
Seega proovime sellel aastal kõik
tööd ja tegemised Laekvere vallaga ilus-

TASUTA

Laekvere vald saab
19. aprillil 2017 aastal 25 aastaseks
Seoses juubeliga kuulutab Laekvere
vald välja Muuga-Laekvere Kooli
perele välja järgmised konkursid:
1.
Joonistusvõistlus
„Minu
kodu“ lasteaiaealistele lastele 1,5-7
aastat.
2. Joonistusvõistlus „Õnnitluskaart Laekvere vallale“ 1-4 klassi
lastele.
3. Mobiiltelefoniga tehtud digifotode „Laekvere vald täna“ konkurss 5-9. klassi lastele.
4. Fotovõistlus „Laekvere vald
25“ Muuga-Laekvere Kooli õpetajatele ja töötajatele
Foto esitatakse paberikandjal
suuruses kuni A4.
Esitatavad tööd võiksid kajastada
koduvalla elu, inimesi, sündmusi või
loodust erinevatel aastaaegadel. Esitatavad tööd võivad olla valminud ka
varasematel aastatel.
ti lõpule saada.
Lisaks sellele oleme aastasse planeerinud ka mitmeid üritusi seoses valla 25. aasta sünnipäevaga ja Laekvere
valla nime ajalukku minemisega.
Soovitan seda kordumatut võimalust kasutada ja kõigist üritustest aktiivselt osa võtta.
Kuldne käepigistus!
Nagu Teist paljud juba on kuulnud
ja lugenud, on haldusreformi seadusega omavalitsusjuhtidele-volikogu esimeestele ja vallavanematele ettenähtud
aastapalga suurune hüvitis vabatahtliku liitumise korral ning kui on täidetud
seaduse kriteeriumid: elanikke 5000 ja
ühinemisleping enne 31. detsembrit
2016 aastal.
Kindlasti selline seaduse punkt riivab paljude inimeste õiglustunnet.
Olen isegi kuulnud, et mõni vallavanem
plaanib oma toetusest osa annetada
heategevuseks. Mina leian, et tänu riigi
sellisele lähenemisele oli haldusreformi üldse võimalik ellu viia. Terve hulk
võimalikke haldusreformi vastaseid elimineeriti. Lisaks sellele on nüüd kõigis
ühinemislepingutes planeeritud lisahüvitised ühinevate valdade ametnikele ja töötajatele, kes uues vallas tööd ei
leia.
See omakorda tagab, et inimesed ei
jookse kohe uutele töökohtadele, vaid
aitavad ühinemisprotsessid valutumalt
lõpule viia.
Mis minu hüvitisse puutub, siis millegipärast ei suuda ma häbi tunda.
Olen ju 26 aastat seda vankrit vedanud. Kas hästi või halvasti, see on juba
teiste hinnata. Oleksin olnud ilmselt
solvunud, kui mulle oleks ühel päeval
lihtsalt öeldud: „Rohkem me sinu teeneid ei vaja. Katsu nüüd ise eluga hakkama saada“.
Tänu hüvitisele on aega uut töökohta otsida ja elu üle järgi mõelda.
Kui võimalik, ärge olge kadedad!
Lähme aga eluga edasi. Nukrutsemiseks pole põhjust.
Aarne Laas
Ikka veel Teie vallavanem

Esitatavatele töödele annab hinnangu žürii. Huvitavamatele ja parematele töödele paneb vallavalitsus
välja auhinnad. Paremate tööde esitlus/näitus ja tunnustamine toimub
„Laekvere Vald 25“ sünnipäeva ürituste raames.
Konkursitööd: joonistused ja fotod esitada paberkandjal Laekvere
vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 20. märtsiks 2017 kell 15.00.
Mobiiltelefoniga tehtud fotod
esitatakse digitaalselt aadressile
laekvere@laekvere.ee hiljemalt 20.
märtsiks 2017 kell 24.00.(saadetud
pilt peab olema ka esitaja mobiiltelefonis).
Ühelt autorilt ootame maksimaalselt kuni 5 konkursitööd.
Ootame põnevusega Teie töid,
Vallavanem Aarne Laas

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed
Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

See on Laekvere vald
A.D. 2012

Statistika 2016. aasta kohta
Elanike arv 01. jaanuar 2017 seisuga 1488, mehi 758 ja naisi 730
• sündis 11 last, neist 6 tüdrukut ja 5 poissi
• suri 27 inimest, neist 12 naist ja 15 meest
• saabus elama 51 inimest
• lahkus mujale elama 70 inimest
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VALLAVALITSUSE MATERJALID – 2. detsember, 12. detsember, 20. detsember 2016, 10. jaanuar, 23. jaanuar, 6. veebruar
Sotsiaalküsimused
• Maaeluministeerium koos Sotsiaalministeeriumiga andis tasuta kohalikele omavalitsustele riigi tegevusvarusse kuuluvaid sealihakonserve,
mis jaotati madalapalgalistele peredele
toimetuleku parandamiseks;
• Määrati toimetulekutoetus detsembris 20-le isikule kogusummas
4702,45 € ja jaanuaris 22-le isikule kogusummas 5609,89 €;
• Määrati toetus prillide, tasulise ravi
või hoolduse kulude katmiseks kaheksale inimesele;
• Määrati kahele isikule hooldajatoetus;
• Ühele perele määrati tugiisik;
• Määrati kolmele isikule küttepuude toetus;
• Määrati muu ühekordne toetus
kolmele isikule;

• Sõlmiti kahe isikuga koduteenuse
leping;
• Lõpetati kahe isiku suhtes koduteenuse osutamine;
• Üks isik paigutati hooldekodusse;
• Lõpetati ühe isikuga sotsiaalpinna
kasutamise leping;
• Ühe perega pikendati sotsiaalpinna
kasutamise lepingut kuni 31.12.2017;
• Lasteaia kohatasu osaliseks katmiseks määrati toetus seitsme lapse eest;
• Õpilaskodu kohatasu osaliseks katmiseks määrati toetus nelja noore eest;
• Koolitoidu maksumuse osaliseks
maksmiseks määrati toetus ühele noorele;
• Ühele isikule määrati isiklik abistaja;
• Kehtestati Laekvere valla heategevustoas Vassivere põik 4-14 osutatava pesupesemise teenuse hinnaks 1 euro/ma-

sinatäis. Teenust saavad kasutada soovi
korral isikud, kes elavad sotsiaalpinnal,
saavad koduteenust ning kellel kodus ei
ole pesupesemise võimalust või kellel on
pesu pesemine raskendatud tervisliku
seisundi tõttu. Pesu pesemise teenuse
kasutamiseks tuleb pöörduda hooldustöötaja poole tööpäevadel 8.00-15.00.
Ehitus-, kasutusload ja planeerimisküsimused
• Väljastati kasutusluba ehitise „Abihoone“ kasutamiseks asukohaga Sassi
mü, Venevere küla;
• Kinnitati lihthanke „Elektrienergia
ostmine Laekvere vallale“ hanketulemused - tunnistati edukaks kvalifitseeritud ja
vastavaks tunnistatud INTER RAO Eesti
OÜ pakkumus maksumusega 34,57 EUR/
MWh, millele lisandub käibemaks.

Hajaasustuse programm
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti “Põrna Kõrtsi kinnistu
asukohaga Kaasiksaare küla Laekvere
vald veesüsteemi rajamine” aruanne.
Maaküsimused
• Nõustuti Keskpargi katastriüksuse,
asukohaga Rohu küla, Laekvere vald,
ostueesõigusega erastamisega vastavalt
plaani- ja kaardimaterjali alusel koostatud katastriüksuse plaanile hoonete
viiele kaasomanikule;
• Nõustuti katastriüksuse, asukohaga Moora küla, jagamisega kaheks eraldi maaomandiks Piibukõrre ja Farmi;
• Võõrandati Laekvere vallale kuuluv
Põlluaida kinnistu, pindalaga 6566 m2,
millel asub ait, ehitusaluse pindalaga
142,8 m2, asukohaga Moora küla.

Haridus
• Otsustati tasuda kuue lapse eest
Hariduse- ja Kultuuriselts KAUR MTÜle huvihariduse kohamaksu kuni
2016/2017 õppeaasta lõpuni vastavalt
esitatud arvetele;
• Otsustati tasuda kahe lapse eest
MTÜ-le SK Tugev Tahe osalustasu 85%
ulatuses vastavalt esitatud arvetele kuni
2016/2017 õppeaasta lõpuni.
Finants
• Reservfondist eraldati kahele isikule spordilaagri kulude katteks osaliselt
toetust;
• Maksti ühele isikule lisatasu, seoses lisatööga, mis tuli teha Laekvere
Põhikooli, Muuga Põhikooli ja Laekvere
Lasteaia “Rüblik” tegevuse ümberkorraldamisega ja Muuga-Laekvere Kooli
tegevuse alustamisega.

VOLIKOGU MATERJALID – 7. detsember, 31. jaanuar
• Kinnitati õiend Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus
laekunud ettepanekute ja vastuväidete
läbivaatamise tulemuste kohta
• Kinnitati Laekvere valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse
piiride muutmise kohta elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud
elanike küsitluse (edaspidi küsitlus) tulemused alljärgnevalt:
∆ Laekvere valla hääleõiguslike elanike nimekirja oli seisuga 24.11.2016
kantud 1276 isikut;
∆ küsitluses osales 82 isikut ehk 6,4%
nimekirja kantud isikutest;
∆ liitumise poolt oli 77 isikut ehk
93,9 % küsitluses osalejatest;
∆ liitumise vastu oli 5 isikut ehk 6,1
% küsitluses osalejatest;
∆ kehtetuks tunnistati 0 küsitluslehte.
• Kinnitati Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemisleping
koos lisadega: Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse
ja alaliste elanike arvu kohta, ühineva
Vinni valla kaart mõõtkavas 1:50 000,
ühinemistoetuse jaotus, Vinni valla
auditeeritud majandusaasta aruanne
2015, Rägavere valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 ja Laekvere
valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;
• Otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Lääne-Viru maakonnas haldusreformi käigus Rägavere valla, Laekvere
valla ja Vinni valla haldusterritoriaalse
korralduse muutmist, eesmärgil moodustada liitumise teel suurenenud
omavalitsusüksus – VINNI VALD.

• Kinnitada Laekvere valla 2017. aasta eelarve koos lisaga
Põhitegevuse tulud kokku
Maksutulud

1 875 000
1 030 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

128 000

Saadavad toetused tegevuskuludeks

697 500

Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

19 500
1 851 000
244 420
1 606 580

Põhitegevuse tulem

24 000

Investeerimistegevus kokku

- 6 000

Põhivara müük (+)

1 500

Finantskulud (-)

7 500

Eelarve tulem

18 000

Finantseerimistegevus

- 18 000

Kohustuste tasumine (-)

105 893

Likviidsete varade muutus (+)

87 893

Eelarvest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine
(1) Sünnitoetuse suuruseks on planeeritud 350 eurot, jõustub 10.veebruarist 2017;
(2) Matusetoetuse suuruseks 200 eurot, jõustub 10.veebruarist 2017;
(3) Küttetoetuse suuruseks 150 eurot;
(4) Ranitsatoetuse suuruseks 32 eurot;
(5) Koolilõputoetus 5-tega lõpetajatele 100 eurot ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 50 eurot;
(6) Eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 50 eurot ning vanuses
85, 80 ja 75 aastat 40 eurot, jõustub 10.

Südatalvine hooaeg Rahva Majas
Uus, alanud aasta, on toonud oma ilma
poolest väga erinevaid meeleolusid. Eks
need on mõjutanud ka kultuurirahvast.
Ja kui vahepeal paistis, et märtsis algabki mai, siis ilmataat näitab ikka oma talvisemat poolt ka. Mine Sa tea, ehk laseb
vastlasõidugi ära teha, mitmel talvel on
see lume puudumisel asendatud vaid
vastlakuklite söömisega. Mis mõistagi
ka tore tegevus.
Oleme uuel aastal jätkanud ikka vanade tegevustega, kuid midagi uut on
ka lisandunud.
Rahvaõpistu käib ikka oma vana
rada, üle pühapäeva.
Jaanuari kuu oli teadmanaiste päralt. Esimene külaline oli Tiiu Kivilo,
kes rääkis kuidas ihu ja hing tasakaalus
hoida, andis head tervisealast nõu oma
kogetu põhjal.
Järgmine Rahvaõpistu oli pisut pretensioonikam. Nimelt õnnestus külla
kutsuda Lõuna-Eesti Nõid ja Tallinna

Nõid. Kuna Nõiad oma kohtumise ka
televisioonis maha hõikasid, oli tulemas huvilisi üle Eesti. Ja iga päev tuli
selgitusi anda, kes, mis ja millal, nii, et
telefon punane. Kohtumine Nõidadega oli iseenesest meeldiv, rahvast oli
rohkesti, oma 80 inimese ringis. Meie
oma rahvast aga tagasihoidlikumalt.
Aga keda asi huvitas, see ka vastuse
sai. Nõiad jäid kohtumisega rahule ja
avaldasid soovi märtsis tagasi tulla, kui
nõudlust on. Nii et, kui olete veel huvitatud, andke teada.
Endiselt jätkame ka laulupühapäevadega üks kord kuus. Nii saavad laululinnud nokad lahti lüüa.
Veebruarist alustas tervisevõimlemine Anneli Kalamäe juhendamisel.
Anneli on meile varematelgi aastatel
õpetusi jagamas käinud, kuna tema ajavaru on üsna kasin, siis pole me mitu
aastat enam kohtunud. Rõõm on suur,
et Anneli leidis oma ajakavas esmas-

veebruarist 2017;
(7) Isikliku sõiduki kasutamisel ametisõitudeks kompenseerimise aluseks
on planeeritud 0,30 eurot kilomeetri
kohta;
(8) Ametiauto isiklikeks sõitudeks ja
muudeks sõitudeks kasutamisel kompenseerimise aluseks on planeeritud
0,30 eurot kilomeetri kohta, elektriautol
0,15 eurot kilomeetri kohta;
(9) Haridusasutuste ühe õppekoha
tegevuskulu piirmäär on 88 eurot ühe
kuu kohta;
(10) Haridustöötajate lühendatud
täistööaja (kestus 7 tundi päevas ehk
35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku
jooksul: klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed) töötasu alammäär täistööajaga
töötamise korral on alates 01.jaanuarist
1 000 eurot kuus ning alates 01.septembrist 1 050 eurot kuus;
(11) Toidupäeva maksumuseks kinnitatakse Laekvere valla koolides kuni 1
euro õpilastele ja lasteaias kuni 1,50 eurot lastele ning Laekvere valla töötajate
ja teistele toitlustatavatele 1,50 eurot;
(12) Kooli toiduraha toetusena väljaspool valla territooriumi asuvates
haridusasutustes kuni 2 eurot ühe koolipäeva eest;
(13) Lasteaia kohatasu katmiseks
kuni 20 eurot kuus ühe lapse eest;
(14) Kooli õpilaskodu/ühiselamu
kohatasu katmiseks kuni 35 eurot kuus
ning erandkorras kuni 91 eurot kuus
õpilaskodusse suunamisel vallavalitsuse algatusel;
(15) Tugiisiku tunni tasu 4 eurot;
(16) Jõulupaki toetuse suuruseks
(ühe paki maksumuseks) kuni 10 eurot;
(17) Sügava puudega isiku hooldaja
toetuse suuruseks 52 eurot kuus;

(18) Raske puudega isiku hooldaja
toetuse suuruseks 40 eurot kuus;
(19) 3-18-aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse vanemale, võõrasvanemale või perekonnas hooldaja
toetuse suuruseks 25 eurot kuus;
(20) Isikliku abistaja teenuse tunnihinnaks on kehtiv miinimum töötasu
tunnihind;
(21) Koduteenuse hinnaks isikule,
kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, on
teenuse hinnad alljärgnevad:
1) üks kord nädalas abivajajale, vastavalt sõlmitud lepingule, osutatud koduteenuse eest on maksumus 25 eurot
kuus;
2) kaks korda nädalas abivajajale,
vastavalt sõlmitud lepingule, osutatud
koduteenuse eest on maksumus 50 eurot kuus;
3) kolm korda nädalas abivajajale,
vastavalt sõlmitud lepingule, osutatud
koduteenuse eest on maksumus 75 eurot kuus;
(22) Sotsiaaleluruumi üüri suuruseks 0,50 eurot/m²;
(23) Töötajatele ja ametnikele makstakse haiguslehe alusel hüvitist teise ja
kolmanda haiguspäeva eest 70 protsenti töötaja või ametniku keskmisest palgast, jõustub 10. veebruarist 2017.
• Otsustati võõrandada tasuta
paakauto GAZ 66-11 ATS-30, registreerimismärgiga 320AIH, MTÜ-le Roela
Tuletõrje Selts;
• Nõustuti Laekvere valla osalemisega maakondlikus projektis “Lääne-Virumaa maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogramm 2017-2019”,
mille eesmärgiks on tõsta maakonna
haridusasutuste
ettevõtlushariduse
kvaliteeti ja noorte ettevõtlikkust ning

innovatsioonisuutlikkust tagades noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul.
Kujundada välja maakonna võtmesektorite ettevõtjate omavahelised koostöövõrgustikud, luua võimalused uute
teadmiste omandamiseks innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks,
innovatsiooni ja ekspordivõimekuse
ning konkurentsivõime parandamiseks; projekti kogumaksumus on 330
344 eurot (sisaldab käibemaksu 20%),
millest taotletav summa on 277 489 eurot ja Laekvere valla rahaliste kohustuste suurus on 2325.86 eurot; projekt koos
rahalise taotlusega esitatakse EAS-le.
• Otsustati korraldada Laekvere valla
hallatavate asutuste Muuga Raamatukogu, Laekvere Raamatukogu ja Venevere Raamatukogu tegevus 01. aprillist
2017 ümber järgmiselt:
∆ Muuga Raamatukogu ja Venevere
Raamatukogu liidetakse Laekvere Raamatukoguga;
∆ Muuga Raamatukogu ja Venevere
Raamatukogu tegevus Laekvere Vallavalitsuse hallatavate asutustena lõpetatakse 31. märtsil 2017;
• Nimetati Laekvere Vallavolikogu
esindajaks Muuga-Laekvere Kooli hoolekogus Aivar Tamm.

päeviti kell 10.00 vaba augu. Võimlejaid
on hulga, viimane kord lausa 18. Aga
meile mahub veelgi, teretulnud on ka
noorem rahvas, kellel hommikud on
vabad. Raha maksma ei pea.
Teine tore võimalus tuli meie tulevaselt „koduvallalt“ Vinnist, saame seal
ujumas käia soodushinnaga, mis kehtib
Vinni valla elanikele. Kuna Vinnis on
võimalused märksa paremad, kui Avinurmes, siis on pensionärid väga tänulikud. Tulejaid oleks rohkemgi, kui buss
mahutaks. Vinnis käime neljapäeviti
kell 12.00.
Veebruari Rahvaõpistu algas huvitava kohtumisega Janno Zõbiniga, kus
saime palju huvitavat teada Siberi põlisrahva elust.
Lähituleviku suurim sündmus on
muidugi Vabariigi aastapäeva ja rahvamaja aastapäeva pidu 23. veebruaril. Sel puhul toimub lastele kell 11.00
etendus „Piip ja Tuut „Loomaaialood“.
Etendus on tasuta. Kell 19.00 õhtul algaval aastapäevapeol saab näha püstijalaetendust Piip ja Tuut „Eluõied“, esi-

nevad isetegevuslased ning muusikalist
meeleolu loovad ansmbel „Anmatino“
ja Liisa& Eesti Gun. Olgu lisatud, et Anmatino üks solistidest on Richard Sepajõe ja Liisa Uukivi on meie valla noorik.
Muusikapauside ajal tantsivad kõhutantsijad ning on ka üllatuskülaline. Ka
piduõhtu on tasuta.
Olen broneerinud lisaetendusele
„Mamma Mia“ piletid 7. maiks kell
16.00 Nordea Kontsertmajas. Piletid tuleb välja osta 1. märtsiks. Pilet
on kallis 42€, aga kes ikka tahab tulla,
siis tooge raha veebruari lõpuks minu
kätte. Bussisõidu maksab Rahva Maja.
Aga andke mulle kindlasti teada, sest
broneerisin sinisilmselt suure bussi
jagu pileteid, praeguse seisuga jagub
tahtjaid vaid väikesesse bussi. Ära öelnud veel pole, aga kiirustage, teatrihuvilised.
Juba 3. märtsil ootame lapsi lasteteater „Reky“ etendusele „Rapuntsel“ ja
täiskasvanutele Kuressaare Linnateatri
külalisetendus „Hüpnoos“. Ostke pilet
varem ära, saate odavamalt.

Sellel aastal tähistame naistepäeva
Rahvaõpistu Naistepäeva eriga. Mehed
köögis. Külla tuleb telekast tuttav parim
koolikokk Urmas Lindlo. Pistke paar
eurot tasku ja tulge vaatama, millega ta
meid üllatab. Rahvaõpistu toimub 12.
märtsil kell 12.00.
Kindlasti tuleb põnevaid üritusi
veel. Kahjuks on raske väga pikalt ette
planeerida, sest meie kiires maailmas
sageli muutuvad kuupäevad ja kellaajad. Seepärast ei pruugi see, mis täna
lehes, märtsis enam nii olla. Olge palun
head ja jälgige ikka ka meie paberil olevaid kuulutusi, nii on kindel, et jõuate
õigeks ajaks õigesse kohta.
Veel on paar nädalat meil üleval Johannes Haava looduspiltide näitus, astuge läbi.
Soovin kõigile ilusat talve nautimist
ja kui värske õhk väga ära väsitab, tulge
Rahva Majja.

Info
7.12.2016
Aarne Laas rääkis valla raamatukogude töö ümberkorraldamise vajadusest. Laekvere raamatukogu juhataja
lahkus töölt ja praegu on tagatud kahe
töötajaga kolme raamatukogu lahtiolek. Eerik Lumiste tegi ettepaneku
suunata küsimus, kuidas raamatukogude töö edaspidi korraldada täiendavale
arutelule kultuurikomisjoni.

Õilme Lainesaar
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MUUGA ÕPPEHOONE TÖÖD JA TEGEMISED I POOLAASTAL
Muuga õppehoones õpib 44 õpilast,
sellest 27 lõpetasid I poolaasta 4 ja 5-ga.
Peale õppimise tegeleme me paljude erinevate asjadega, siin väike ülevaade meie tegemistest.
14. september – kooli ja lasteaia
ühine spordipäev Laekvere staadionil.
15. september – toimus spordipäev
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, kus osalesid Alex Aasumets (kaugushüppes ja
kuulitõukes 2. koht), Marten Lausvee
(kuulitõukes 1. koht), Madli Allikalt (60
m jooksus 1. koht, kaugushüppes ja 400
m jooksus 3. koht) ja Mia Proover (60 m
jooksus, kaugushüppes, 400 m jooksus
1. koht ning palliviskes 3. koht).
22. september – osalesime Rakkes
Simuna kihelkonna koolide krossijooksul.
29. september – toimus mihklilaat
ja rahvajooks.
5. oktoober – õpetajate päeval andsid 9. klassi õpilased tunnid. Õpetajad
käisid Jõgevamaal Paduvere talumuuseumiga tutvumas, Jõgeva muuseumi
klaasikojas õppimas.
10.-14. oktoober – Seto nädala viisid läbi 8.-9. klass, viktoriini võitis 3.-4.
klass.
12. oktoober – kodanikuaktiivsuse
ja valimiste koolitus 8.-9. klassile, külaline Kuldar Adel.

Kevadel tegime taotluse KIK-ile projekti „Mitmekesine loodus läbi erinevate tegevuste“ rahastamiseks, meie projekti toetati 1911 euroga.
14. oktoober – toimus KIK-i projekti
1. õppepäev – 4.-9. klass tutvus Sagadis
seeneriigiga.
21. oktoober – ettelugemise päeva
külaline oli endine õpetaja Merike Aal,
kes luges raamatut „Laevakoer Tuhk“,
tähistasime raamatukogu 60. ja spordihoone 30. sünnipäeva.
31. oktoober – Virumaa pärimusmuusika kontsert – pilli mängisid ja
laulsid Virumaa noormehed Taavet Niller, Tõnis Kirsipu ja Martin Müller.
7. november – mõisamuusika kontsert „Vana kannel” esinesid Vanemuise
teatri muusikud Tõnu Kalm, Olga Raudonen, Andre Hinn.
EENETi joonistusvõistlusest võtsid
osa Kadri-Liis Tamm, Egert Veskilt, Pärtel Oja, Moona Proover, Melissa Proover, Lisete Sepajõe, Silver Tammsalu,
Riho Reimann, Merilin Veskilt, LauraLiis Ojamets, Markus Müür, Samantha
Hurt, Andres Tamm, Sirelin Vestenberg,
Kadri Liis Leichter, Karmen Pikhoff.
Robotex16
joonistusvõistlusel
osalesid Rein Väli, Kadri-Liis Tamm,
Merilin Veskilt, Melissa Proover, Pärtel
Oja ja luulekonkursist võtsid osa Me-

Laupäeval, 11. märtsil Laekvere raamatukogus

LAHTISTE USTE PÄEV
* 12.00 JUTUHOMMIK JA MEISTERDAMINE
* 14.00 RAAMATUKOGUPROGRAMMI URRAM
TUTVUSTAMINE
* 12.00 -16.00 VÕIMALIK RAAMATUID
LAENUTADA
OOTAME VÄIKESEID JA SUURI RAAMATUSÕPRU!

2016/2017 õppeaasta I poolaasta
Muuga-Laekvere Kooli Laekvere
õppehoones
Esimesel poolaastal jätkasime kevadel
alustatud keskkonnateemalise projektiga „Loodusvarade võlu ja valu“, mida
rahastas
Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Toimusid õppekäigud Iisaku loodusmajja, Alutaguse Matkaklubisse,
Kohtla-Nõmme Kaevandusparki, Tallinna Loodus- ja Tervishoiumuuseumisse. Osalesime Euroopa Spordinädalal õppehoonete ühise spordipäevaga,
ettevõtlusnädalal, pudrukuu üritustel,
Simuna kihelkonnakoolide võistlustel
krossijooksus ja rahvastepallis.
Kodanikupäeval külastas meid Lääne-Virumaa maavanem Marko Torm.
Algklassid käisid Muuga raamatukogus
mereteemalisel karnevalil ja Rakvere

teatris jõuluetendust vaatamas.
Robootikaring osales Robotexil
2016, kus ühe meeskonna töö ka ära
märgiti.
Kooli aktiivne õpilasesindus korraldas klassidega õpilastele toredaid
ettevõtmisi: halloweenipidu, advendi
tähistamine.
Aega jäi ka õppetööks – II veerandi
lõpuks oli 7 viielist ja 31 nelja-viielist.
Kahjuks oli ka 3 õpilast puuduliku veerandihinnetega.
Rita Pärn
õppealajuhataja
Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppehoones

Foto: Rita Pärn

rilin Veskilt, Rein Väli, Melissa Proover,
Kätlin Siling-Siland, Kadri-Liis Tamm,
Pärtel Oja.
11. november – perepäeval oli külaline lavavõitluse õpetaja Kalle Kõiv, kes
näitas ja õpetas kuidas näitelaval võitlused ja löömised toimuvad.
15. november – KIK-i projekti 2. õppepäev 5.-9. klass Palmses õppepäeval
„Lahemaa loodus ja inimene”.
17. november – kihelkonnakoolide
mälumängu võitis Muuga, rahvastepalli
võistluses Simunas võitis Muuga-Laekvere kooli 5. klassi võistkond, tublid olid
Reinis ja Laura-Liis.
18. november – 9. klass õppereisil
Lääne-Virumaa ettevõtetes.
21.-25. november – Kihnu nädala
viisid läbi 3.-4. klass, viktoriini võitis 5.6. klass.
25. november – mereteemaline karneval 1.-4. klassile.
Novembrist – märtsini osaleme konkursil „Kõige linnusõbralikum klass
2016” kogu kooliga.
2. detsember – Tallinnas Robotexil
käisid Andres, Reinis, Rein, Pärtel ja
Kaupo.
6. detsember – Tartu põllumajandusmuuseumi jõulumaal käisid 1.-7.
klass, 8.-9. klass külastasid samal ajal
Tartu Lennuakadeemiat.

Isadepäev Muugas. Foto: Jaana Hamer
10. detsember – toimus maakonna
geograafia olümpiaad, milles osalesid
Mia Proover (8. koht), Markus Kuhlbach
(6. koht) ja Alex Aasumets (3. koht).
13. detsember – 1.-4. klass käisid
Rakvere Teatris vaatamas „Lärmisepa
tänava Lottet”. Teatri näitusele jõudsid
ka Merilini, Melissa ja Kadri Liisi sigakarud.
Advendinädalatel esitasid klassid
erinevatel teemadel jõulunäidendeid.
8.-9. klass kiviaja jõulud;

7. klass Finduse ja Petssoni jõulud;
5.-6. klass Vaeste ja rikaste jõulud;
3.-4. klass Pipi jõulupidu;
1.-2. klass Imeline jõulumaailm.
21. detsember – toimus jõulupidu.
7. klass osales küünlaümbriste jahil
ning patareitähtede konkursil kuni 31.
jaanuarini 2017, koguti 2259 küünlaümbrist ja 2192 patareid.
Agnes Maasild
Muuga õppehoone õppealajuhataja

Vinni Spordikompleksis kehtivad alates 1. veebruarist 2017
Laekvere valla elanikele soodushinnad.

Palun pileti ostmisel öelda, et olete Laekvere valla
elanik ja esitada pildiga dokument!
Soodushinnad on samad, mis Vinni valla elanikele.
Vinni Spordikompleksi koduleht, kust saab hindasid vaadata,
http://www.vinnisport.eu/et/hinnakiri/ujula-hinnakiri

Kuusteist soodustuusikut
Remniku Noortelaagrisse
20. – 27. juuli 2017 „HEUREKA“.
2017.a. laagriprogrammide sisu on seotud avastamiskogemusega ning meile on abiks Teaduskeskus AHHAA meeskond.
Sisust tulenevalt on programmi nimetus „Heureka!“
Lapsevanem, tule ja tee avaldus ning laps saab veeta
8 imetoredat suvepäeva Remniku Noortelaagris koos teistega.
Täiendav info,
Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313
silvi@laekvere.ee

Sõiduautode,
maasturite
ja kaubikute
rehvitööd.

Uute
rehvide
müük.
Info tel 509 8272
Erki

Laagrid ka edasistel koolivaheaegadel, nii et igal juhul tasub huvilistel ühendust võtta.
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2017. aasta muudatused
sotsiaalministeeriumi haldusalas
Uued toetused ja hüvitised
Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse
Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot
ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus.
Ühe vanemaga pered saavad tuge elatisabifondist
Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on
kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. Lisainfo: http://sm.ee/et/elatisabi
Üksi elavad pensionärid hakkavad kord aastas saama 115 eurot toetust
Alates 2017. aastast hakatakse üksinda elavatele pensionäridele maksma ühekordset 115 euro suurust toetust. Toetust makstakse iga aasta oktoobrikuus üksi elavatele vanaduspensioniealistele inimestele, kelle igakuine netopension on
väiksem kui 1,2-kordne keskmine pension. Lisainfo: http://sm.ee/et/uudised/uksi-elavatele-pensionaridele-hakataksejargmisest-aastast-maksma-toetust
Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm
1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist hüvitist
saavate inimeste (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad,
alla üheaastaste laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas.
Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/hambaravihuvitis/hambaravihuvitis-alates-01072017
Uued ja paremad teenused
Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõimalused
Riik toetab enam kui 7000 raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 tundi aastas. Lisainfo: http://sm.ee/et/uudised/riik-soovibsuurendada-raske-ja-sugava-puudega-laste-lapsehoiuteenuse-kattesaadavust
Uued teenused aitavad ennetada töötuks jäämist ja toetavad tööandjaid töötajate oskuste arendamisel
Töötuse ennetamiseks hakkab riik läbi töötukassa toetama töötajate ümberõpet ja koolitust. Töötust ennetavad meetmed on töötajate täiendus- ja ümberõpe koolituskaardiga, tasemeõppes osalemise toetus ja koolitustoetus tööandjale.
Uusi tööturuteenuseid pakutakse töötajate ja tööandjate individuaalsetest vajadustest lähtudes. Lisainfo: https://www.
tootukassa.ee/uudised/tootukassalt-tootajale-uued-voimalused-oskuste-taiendamiseks.
• Tõuseb töötasu alammäär
Uuest aastast on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Töötasu
alammäära tõusuga suurenevad ka sellega seotud hüvitised, nt vanemahüvitis ja lapsepuhkuse tasu.
• Töövõimet hindab edaspidi ainult töötukassa
Alates 1. jaanuarist 2017 hindab pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet ainult töötukassa. Senised töövõimetuspensionärid on oodatud töövõime hindamisele korduvekspertiisi tähtajal. Lisainfo: www.toovoimereform.ee
• Eestisse lähetatud töötajast tuleb teavitada tööinspektsiooni
Tööandjad peavad nüüdsest tööinspektsioonile teada andma Eestisse lähetatud töötajast. Andmed tuleb esitada tööinspektsioonile e-posti teel hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval. Uus kord puudutab ainult
teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest saabunud töötajaid. Lisainfo: www.ti.ee

Laekvere valla 18 küla ja Laekvere aleviku elanike
arv seisuga 01.01.2017 on 1488:
MEHED

NAISED

KOKKU

Muutus 2016
+/-

Alekvere küla

24

15

39

-2

Arukse küla

9

12

21

-1

Ilistvere küla

1

2

3

-

Kaasiksaare küla

21

11

32

+1

Kellavere küla

4

6

10

-1

LAEKVERE ALEVIK

179

213

392

-17

Moora küla

54

42

96

-7

Muuga küla

102

103

205

-19

Paasvere küla

88

93

181

-2

Padu küla

26

14

40

-

Rahkla küla

78

68

146

-1

Rajaküla

29

26

55

+1

Rohu küla

25

32

57

+5

Salutaguse küla

11

9

20

+2

Sirevere küla

14

7

21

+1

Sootaguse küla

0

1

1

-1

Vassivere küla

16

12

28

+1

Venevere küla

69

61

130

-2

Luusika küla

-

-

-

-

Valla täpsusega

8

3

11

+5

758

730

1488

- 37

LAEKVERE VALD kokku

Lisainfo:
Jana Rosenfeld
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
6269 303 / 5629 6035
press@sm.ee / jana.rosenfeld@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium

1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem
1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda
last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest,
vaid riik nõuab võlgnevuse kohustusi rikkunud vanemalt välja. 2015.
aasta lõpu seisuga käis täitemenetlus
enam kui 8000 elatisvõlgnikust vanema suhtes, kes olid oma lastele võlgu
14,5 miljonit eurot. Uus skeem toob
kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegse elatisabi.
Kui varasemalt maksis riik lapsele
elatisabi kohtumenetluse alustamise
korral, siis uue elatisabiskeemi järgi
maksab riik elatisabi ka täitemenetluse ajal.
Kohtumenetlusaegset elatisabi
makstakse lapse vanemale või lapse
seaduslikule esindajale, kes pöördub
kohtusse, et nõuda lapsele elatist.
Uue elatisabiskeemi kohaselt maks-

takse kohtumenetluse ajal elatisabi
senise 90 päeva asemel 150 päeva
ning elatisabi päevamäära asemel
makstakse elatisabi 100 eurot kuus
lapse kohta.
Täitemenetlusaegset
elatisabi
makstakse lapsele elatist väljamõistva kohtulahendi alusel. Alaealisele
lapsele makstav elatisabi kantakse
üle lapse vanema või seadusliku
esindaja arvelduskontole. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse täitemenetluse ajal. Täitemenetlust on
võimalik alustada kohtutäituri juures juhul, kui lapsele on kohtu poolt
välja mõistetud elatis, kuid üks lapse
vanematest lapsele elatist ei maksa.
Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on, et täitemenetlus
on kestnud neli täiskuud. Kui pärast
4-kuulist ooteperioodi ei ole elatist
maksma kohustatud isik lapsele elatist maksma hakanud, hakkab riik pidama arvestust selle üle, kas ja milli-

ses summas lapsele igakuiselt elatist
laekub. Kui ooteperioodile järgneval
kuul lapsele elatist ei laeku, hakkab
riik lapsele maksma elatisabi kuni
100 euro ulatuses. See tähendab,
et kui kohtuotsusega lapsele välja
mõistetud elatis on väiksem kui 100
eurot kuus, makstakse ka elatisabi
vastavalt kohtuotsusega mõistetud
summale. Kui välja mõistetud elatis
on suurem kui 100 eurot kuus, maksab riik elatisabi 100 euro ulatuses.
Täitemenetlusaegset elatisabi on
võimalik taotlema hakata alates 1.
jaanuarist 2017. Elatisabi väljamaksed tehakse eelmise kuu eest hiljemalt järgmise kuu 10-ndaks kuupäevaks.
Info: https://www.sm.ee/et/elatisabi
Sotsiaalkindlustusamet
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Naiskodukaitse tähistab 90. aasta
juubelit fotonäituste avamisega
kõikides maakondades
2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval
avas Naiskodukaitse kõikides Eesti
maakondades organisatsiooni tegevust
kajastavad fotonäitused. Näituste avamisega antakse avalöök sel aastal 90.
aasta juubelit tähistava Eesti suurima
naisorganisatsiooni aastapäevaüritustele.
Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul esitlevad fotonäitused väikest läbilõiget Naiskodukaitse olemusest, annavad tunnistust, et me väärtustame oma minevikku, ent samas oleme
pidevas arengus. „Eesti riigi kaitse sõltub meist kõigist, meestest ja naistest.
Tänu Naiskodukaitsele on ligi 2500
naist vabatahtlikult panustamas turva-

Rakveres avati juubelinäitus 2. veebruaril kell 17.00 Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Avamise jätkuks toimus
vestlusõhtu vabadusvõitleja ja metsavend Ruuben Lamburiga, kes oma läbielamistest ja mälestustest pani kokku
raamatu pealkirjaga “Alutaguse saaga”.
Naiskodukaitse loodi 2. septembril
1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes
Eesti eri paigas.
Naiskodukaitse on loomisest peale
aidanud kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning toetanud naiste ühiskondlikku aktiivsust ja nende sotsiaalsete oskuste arengut. Läbi oma tegevuse toetab Naiskodukaitse Kaitseliidu
riigikaitseliste eesmärkide saavutamist.

lisemasse Eestisse. Me oleme uhked ja
täname kõiki oma vabatahtlikke liikmeid“, sõnas Tooming. Käesoleva aasta
lõpuni maakonniti üle Eesti ringirändavatel näitustel saab näha fotosid alates
organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni tänapäevase hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja väljaõppega Naiskodukaitse ülevaateni.

Käesolev näituseprojekt kannab sõnumit, et Naiskodukaitse katab ühtse ja
aina tiheneva turvavaibana kogu riiki.
Foto: Kristel Kitsing
Ave Proos
Naiskodukaitse esinaise asetäitja
5308 2244
ave.proos@naiskodukaitse.ee

Nõustamisteenused
toimetulekuraskustes inimestele
Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta
nõustamisteenuseid. Tegemist on
Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud
teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa
programmist „Tööturul osalemist
toetavad hoolekandemeetmed“.
Projekti eesmärgiks on kohalike
omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate
kliendijuhtumitega tegelemisel ning
toimetulekuraskustes
inimestele
nõustamisteenuste pakkumine üle
Eesti. Nõustamisteenuste osutamise
tulemusel paraneb isikute igapäevaeluga toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele ja rakendumiseks tööle.
Projekti sihtrühmaks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitudtoimetulekuraskustes
tööealised inimesed (15-aastased
kuni vanaduspensionieani) ja nende
pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest (toetused, teenused).
Nõustamisteenuste saamiseks
tuleb isikul pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või projekti
piirkondliku (elukoha) koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid nende
nõusolekul. Koostöö omavalitsuse
sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega,

toimub juhtumipõhise võrgustikutöö
meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele
tasuta pakutavad teenused:
Psühholoogiline nõustamine.
Eesmärgiks on tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning
enesehinnangut, aidata paremini
aru saada endast ja oma võimetest,
olukordadest, analüüsida ja otsida
lahendusi probleemidele.
Perenõustamine. Eesmärgiks on
abistada peret suhete ja laste kasvatamisega seotud küsimustes, pere
ressursside leidmisel ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmisel.
Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere abistamine
majanduslike raskuste ja võlgnevuste korral.
Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks
on isiku abistamine juhendamise ja
toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel, kohustuste
täitmisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga.
Täiendavat infot projekti kohta
saab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.
Projekti piirkondlik koordinaator Ida-ja Lääne-Virumaal on Enely
Kullamäe, tel 5343 3002, e-post
enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lisainfo Silvi Sirelpuu, sotsiaalkonsultant, 3222376; 57450313; silvi@laekvere.ee

Lemmikloomadest
Pöördun kõigi kodanike poole, kellel
on lemmikloomad. Kuna algamas on
koertel ja kassidel sigimisperiood, võib
tekkida olukord, kus mingil ajahetkel
tekib palju soovimatuid kolooniaid, eriti kasside puhul.
Kõige parem ja tegelikult ka soodsaim oleks oma lemmikloomad ära
kastreerida/steriliseerida. See on küll
mitte väga väike investeering, kuid ühekordne ja väldib edasisi probleeme kasside/koerte paljunemisega.
Infot saab küsida Väike-Maarja
Loomakliinikust, aadress: Tamme 2,
Väike-Maarja, telefon: 514 6773
Muidugi oleks ikka endiselt vastavalt
eeskirjadele soovitav hoida lemmikloomad kinnisel territooriumil, kuid nagu
kõik teavad, ei saa kasse niimoodi kinni
hoida, kui ta muidugi ei ole harjutatud
rihma otsas käima.
Igapäevaselt laekub valdadele tea-

teid kodututest kassidest ja koertest.
Osalt satuvad loomad hooletusse ka
juhul, kui peremees on surnud või ära
kolinud. Suvekodude juurest leitakse
tihtipeale loomi, kes lähevad põliselanike majade juurde süüa otsima.
Statistika teeb murelikuks, kuna mitmeid tonne lemmikloomi, kellele on
tehtud eutanaasia, viiakse igal aastal
loomsete jäätmete käitlemise tehasesse.
Palun inimesed olge hoolivamad.
Kui Te ei suuda looma eest hoolitseda
ja teate, et ei saa looma kastreerida/
steriliseerida või vastutada selle eest, et
ei tekiks probleemi sigimisega, siis ärge
parem võtke looma.
See ei ole eriti ilus vaatepilt, kui loomakesed on väljas külma ilmaga söömata ja hooldamata.
Loomad on samuti elusad hinged ja
vajavad hoolitsust.

Veneveres noor kolmevärviline emane
sõbralik kass otsib kodu. Samas ka noor
mustvalge kirju emane kass pikema
karvaga otsib kodu.
Info telefonil 514 7164
Egle Ott
Järelevalveinspektor
egle.ott@pandivere.ee
5147164

Muuga – Laekvere Kooli tegemised
On keeruliste aegade periood. Oleme
üle elanud koolide liitmise ja otsustatud
on valdade liitmine. Oleme kõik ootusärevuses edasise suhtes. Julgen arvata,
et tulevik igapäevast elu uues vallas ei
tohiks mõjutada. Seda just sellepärast,
et meie poolt sügisel valitavad inimesed jäävad ju ikka meie eest seisma.
Laekvere lasteaia töö jätkub nii nagu
ta oli eelmiselgi aastal, vaid suvel suleti
mängurühm. Kokku on kaks rühma –
rüblikud ja mõmmikud. Kohtade arv on
kokku 44, mis on ka kõik täidetud. Ke-

vadel lõpetab lasteaia 14 last, et sügisel
alustada kooliteed.
Muuga koolimajas on käesoleval
hetkel 44 õpilast. Kool toimetab oma
igapäevaseid tegemisi, sealjuures mitte unustades oma kooli eripära. Hetkel
oleme seisukohal, et võib-olla saame
avada sügisel ka I klassi.
Laekvere koolimajas on igapäevaselt
71 õpilast. Ka siin ei ole erilisi muutusi
õppeprotsessis. Püüame anda endast
parima, et lapsed ja nende vanemad
oleksid rahul. Hea meel on selle üle, et

lapsed, nende vanemad ja töötajad on
enamuses väga tublid ja mõistvad.
Kõigis kolmes majas ootame veidigi lumisemaid talveilmasid ja peatselt
saabuvat kevadet.
HEA LUGEJA, ÄRA TEE OMA IGAPÄEVAST TEED LÜHEMAKS ÜLE
LAEKVERE STAADIONI.
Lugupidamisega,
Arne Labe
Muuga – Laekvere Kooli direktor
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Veebruari kuu üritused
12. veebruar kell 12.00 – Rahvaõpistu. Mahekosmeetika valmistamine. Juhendab Jule Käen-Torm.
23. veebruar kell 11.00 Vabariigi aastapäevale ja Rahva Maja aastapäevale
pühendatud lasteetendus „Piip ja Tuut“ Loomalood. Etendus tasuta.
kell 19.00 Vabariigi aastapäeva ja Rahva Maja aastapäeva tähistamine.
Piip ja Tuut püstijalakomöödias „Elu õied“. Isetegevuslaste kontsert.
Muusikat teevad ans. Anmatino ja Liisa & Eesti Gun.
Pidu on tasuta.

Märtsi kuu üritused
3. märts kell 11.00 – Lasteteater „Reky“ etendus „Rapuntsel“. Pääse 5€.
10. märts kell 10.00 – Kohtume Ulvi klubi seeniortantsijatega.
12. märts kell 12.00 – Rahvaõpistu. Naistepäeva eri „Mehed köögis“. Kokkab parim koolikokk Urmas Lindlo.
17. märts kell 19.00 – Kuressaare Linnateatri etendus „Hüpnoos“. Pääse
kuni 10. märtsini 12€, hind 11. märtsist 15€.
19. märts kell 12.00 – Rahvaõpistu. Teadustöötuba „Kolm Põrsakest“.
21. märts kell 14.00 – Laste koolivaheaja sisustamine. Teadustöötuba
„Kolm Põrsakest“. Info noortejuhilt.
23. märts kell 10.00 – Laste koolivaheaja sisustamine. Väljasõit Iisaku Kihelkonnamuuseumi. Info noortejuhilt.
26. märts kell 13.00 – Laulupühapäev Tiia Paistiga.
2. aprill kell 13.00 – Simuna Kihelkonna eakate naljapäev „Sa tee, mis teed.“

Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald)
võtab vastu projektitaotlusi lähtudes Maaeluministri 23. Oktooobri 2015. a
määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“
ja „Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020 ning 2017. a
rakenduskavast“.
Meetme
Strateegia meetme
nr
nimetus
1.1
Tärkav Pandivere

Kavandatav Projektitoetuse taot- Projektitoetuste
eelarve
luste vastuvõtuaeg
hindamise aeg
67 000
6.-9.märts
17. märts

1.1

Tärkav Pandivere

67 000

1.2

Kasvav Pandivere

1.2

Kasvav Pandivere

1.3
1.4

16.-19. oktoober

2. november

150 000

8.-11.mai

19. mai

150 000

6.-9. november

x

Ettevõtlik Pandivere

60 000

22.-25.mai

9. juuni

Puhas Pandivere

43 000

3.-6. aprill

20. aprill

1.4

Puhas Pandivere

43 000

3.-6. oktoober

x

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. märts

13. aprill

2.1

Kodupaik Pandivere

150 000

20.-23. november

x

2.2

Kultuuriküllane Pandivere

60 000

17.-20.aprill

4. mai

3.1

Rahvusvaheline Pandivere

77 000

pidev

X

Infopäevad toimuvad
30.01, 27.02 ja 27.03 Tamsalu vallamajas,
06.02, 13.03 ja 03.04 Väike-Maarja vallamajas,
13.02 ja 06.03 Rakke vallamajas,
20.02 ja 20.03 Laekvere vallamajas.
Kõikidel infopäevadel toimub kell 9-15 projektitaotlejate nõustamine ja kell
15-17 infoseminar.
Soovitame eelregistreerida saates e-post paik@pandivere.eu või www.pandivere.eu
Taotluste esitamine toimub e-prias.
Kogukonnateenuse projektide taotlus esitada e-postile paik@pandivere.eu
hiljemalt 1. märts 2017.
Täiendav informatsioon 53088077 ja 3228449 ning www.pandivere.eu
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EUROOPA LIIDU
KEVADINE
TOIDUABI
Sel kevadel meil suuri erinevusi
võrreldes eelmise aastaga ei ole.
Kevadel saavad toiduabi inimesed, kes jaanuaris või veebruaris
vastavad toiduabi saajate kriteeriumitele ja on:
1. toimetulekutoetuse saajad;
2. toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu
oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on
kohalik omavalitsus teinud otsuse
toetust mitte maksta;
3. toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud
piirmäärade ulatuses) ületab kuni
15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri;
4. varjupaigateenust (kodutute
öömaja) kasutavad inimesed;
5. vajaduspõhise peretoetuse
saajad.
Toiduabi jagamisega alustame
aprillis.
Täiendav info,
Silvi Sirelpuu
57450313, 3222376
silvi@laekvere.ee
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Aastad, kui helmed on tikitud paela
kõigile pandud nad kandmiseks kaela.
Olgu Teil tervist ja tugevust veel,
et kaelas ei tunneks te aastate keed.

60 Mare Mänd
Eeri Tamm

16. veebruar
17. veebruar

Paasvere
Paasvere

65 Margus Sarnet

21. veebruar

Laekvere

70 Endel-Johannes Nõlvak

19. veebruar

Kaasiksaare

81 Aino Leetberg
Valdur Kaja
Hilja-Anita Talpas

2. veebruar
17. veebruar
25. veebruar

Venevere
Laekvere
Paasvere

82 Iida Põder

2. veebruar

Venevere

83 Hilda Laidre

15. veebruar

Moora

85 Evi Boolmann

25. veebruar

Laekvere

86 Endel Põder

26. veebruar

Venevere

87 Antonina Vahtra
Loreida Leichter

13. veebruar
22. veebruar

Venevere
Paasvere

94 Pauline-Elfride Lõo

19. veebruar

Vassivere

60 Urmas Koppel

19. märts

Sirevere

65 Sirje Orumaa
Ljudmila Povarova
Lo Muntjan
Genja Fjodorov
Õie Nõu

12. märts
20. märts
20. märts
24. märts
27. märts

Paasvere
Sirevere
Venevere
Rohu
Padu

70 Erlanda Freienthal

26. märts

Venevere

75 Linda Leetberg
Arvo Block

24. märts
27. märts

Venevere
Venevere

80 Elmi Sammel

7. märts

Moora

82 Elvi Muna

27. märts

Laekvere

85 Helmi Käär
Silja-Juhanna Tamm

22. märts
27. märts

Laekvere
Vassivere

91 Ada Silvere

2. märts

Rahkla

MÄRTS

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

T E A T E D
INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@mail.ee
..........................................................................
Müüa kahetoaline ahjuküttega korter
Laekvere alevikus. Hind 3700.Täpsem info numbril 56345832
..........................................................................
Müüa Laekvere alevikus heas korras korterid
Vassivere põik 1-7 ja Vassivere põik 2-10.
Info 53537711
..........................................................................
Küttepuud Simunast. Tel 515 7741
..........................................................................
Müüa soodsalt lõhutud küttepuid.
Pakun puude saagimis ja lõhkumis teenust.
55546093 Kalmer Kaasik
..........................................................................
Müüa küttepuid 50cm 30 eurot ruum
ja 3m 10 ruumi 180 eurot (kask, segapuit).
Info telefonil 5023148
..........................................................................
Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe
kätte. Helista julgelt! Tel 58710351
..........................................................................
Laekvere valla heategevustoas Vassivere põik 4-14
osutatava pesupesemise teenuse hinnaks on
1 euro/masinatäis.
Teenust saavad kasutada soovi korral isikud, kes
elavad sotsiaalpinnal, saavad koduteenust ning
kellel kodus ei ole pesupesemise võimalust või
kellel on pesu pesemine raskendatud tervisliku
seisundi tõttu.
Pesu pesemise teenuse kasutamiseks tuleb pöörduda
hooldustöötaja poole tööpäevadel 8.00-15.00.
..........................................................................
Müüa väike maja Rohu külas ligikaudu 50 m2.
Vajab korrastamist, vesi, elekter, kanalisatsioon olemas. Võimalik kohe elama asuda.
Info telefonil 512 9447.
..........................................................................
E E LT E A D E
Aprillis alustab Muuga õppehoones
tööd teisipäeviti 0-klass.
Lapsevanemad, kes soovivad sügisel oma lapse
panna Muuga õppehoonesse 1. klassi palun võtta
ühendust meili teel agnes.maasild@laekvere.ee
või helistada tel 526 4098.

Veskimäe Liivamaardla
karjäär asub
Laekvere vallas
Padu külas.

Ehitusliiva
müük,
täiteliiva
ja kruusa
müük
tööpäeviti
8.00-17.00
Toodangut on võimalik
osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com

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/

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma!
MARISSA LIIS MAASILD, sündis 17. detsember, Muuga
ema Kristi Kokkar, isa Tanel Maasild
MAARJA-LIISA BRAUST, sündis 29. detsember, Moora
Ema Reena Leetberg, isa Andres Braust

MÄLESTAME
Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega.
Helvi Höövelsoo
Ioganna Knjazeva
Kalju Kaldavee
Ester-Marianne Rannala
Liane-Heljula Mirt
Johannes-Lembit Järvelt
Amanda Poolma

29.06.1934 – 17.12.2016
01.02.1935 – 22.12.2016
22.11.1934 – 28.12.2016
03.04.1934 – 31.12.2016
20.03.1934 – 15.01.2017
08.02.1931 – 27.01.2017
18.12.1927 – 08.02.2017

Muuga
Alekvere
Muuga
Paasvere
Venevere
Rahkla
Rahkla

Simuna koguduses jumalateenistused
pühapäeviti kell 11.00.
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
EELK Simuna ja Juuda koguduse arvelduskonto annetuste tarvis on: Swedbank IBAN: EE852200001120184054.
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell
12-15, pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel on kokkuleppel õpetajaga võimalik
kohtuda teistel aegadel.

