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SÕNUMID
APRILL 2016

TASUTA

2016 aasta eelarve
Põhitegevuse tulud kokku

1 797 900

Maksutulud

995 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

170 000

Saadavad toetused tegevuskuludeks

609 000

Muud tegevustulud

20 900

Põhitegevuse kulud kokku

1 781 900

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus kokku
Finantskulud (-)
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus

Vanad ja väärikad koolid
Arukad tegemised
Lahedad sportimisvõimalused
Demokraatlik valitsemine

237 430
1 544 470
13 000
- 10 110

See on Laekvere vald

10 110

A.D. 2012

2 890
- 2 890

Kohustuste tasumine (-)

105 535

Likviidsete varade muutus (+)

102 645

Kehtestati eelarvest tulenevate määrad
ja piirsummad:
(1) Sünnitoetuse suuruseks on 320
eurot;
(2) Küttetoetuse suuruseks 150 eurot;
(3) Matusetoetuse suuruseks 150
eurot;
(4) Ranitsatoetuse suuruseks 32 eurot;

Laekvere sümbol iidne mänd
Alutaguse metsamassiivid
Ettevõtlikud põllumehed
Kaunid külad
Vesised sood ja rabad
Edumeelsed seltsid
Rõõmsad ja reipad isetegijad
Eestimaa vägevad jahimehed

(5) Põhikooli 5-tega lõpetajatele 100
eurot ning 4-de ja 5-tega lõpetajatele 50
eurot;
(6) Eakatele sünnipäevalastele vanuses 90 ja enam 35 eurot, vanuses 85
ja 80 aastat 30 eurot ja vanuses 75 aastat
25 eurot;
(7) Isikliku sõiduki kasutamisel
ametisõitudeks kompenseerimise aluseks on 0,30 eurot kilomeetri kohta;

(8) Ametiauto isiklikeks sõitudeks ja
muudeks sõitudeks kasutamisel kompenseerimise aluseks on 0,30 eurot kilomeetri kohta, elektriautol 0,15 eurot
kilomeetri kohta;
(9) Haridusasutuste õppekoha tegevuskulu õpilase kohta on 87 eurot kuus;
(10) Haridustöötajate lühendatud
täistööaja (kestus 7 tundi päevas ehk
35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku
jooksul: klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed) töötasu alammäär täistööajaga
töötamise korral on 958 eurot kuus;
(11) Toidupäeva maksumuseks kinnitatakse Laekvere valla koolides kuni 1
euro õpilastele ja lasteaias kuni 1,50 eu-

rot lastele ning Laekvere valla töötajate
ja teistele toitlustatavatele 1,50 eurot.
(12) Koolilõuna 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 30 eurot kuus
ning erandkorras kuni 91 eurot kuus
õpilaskodusse suunamisel vallavalitsuse algatusel;
(15) Tugiisiku tunni tasu 3,30 eurot;
(16) Jõulupaki toetuse suuruseks
kuni 10 eurot ühe paki maksumuseks.

OHTLIKE
JÄÄTMETE
KOGUMINE
ELANIKELT
LAEKVERE
VALLAS
pühapäeval, 1. mail
Kogumisauto peatub järgmistes
kohtades:

12.35 – 12.50
Rohu (bussipeatuse juures)
12.55 – 13.10
Rahkla (bussipeatuse vastas
asuvas parklas)
13.20 – 13.50
Laekvere
(Salutaguse tee 2, ohtlike jäätmete kogumispunkti juures)
14.10 – 14.25
Venevere (kaupluse juures)
14.40 – 14.55
Paasvere (külamaja juures)
15.05 – 15.20
Muuga (kaupluse juures)
VASTU VÕETAKSE
• Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike
ainete jääke sisaldavad pakendid;
elavhõbedalambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid.
• Komplektsed elektroonikaseadmed – arvutid, monitorid,
elektrilised kodumasinad jne;
külmkapid.
VASTU EI VÕETA
• Vanu rehve; mittekomplektseid
elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.
Jäätmete kogumist korraldab
AS Epler&Lorenz tel 6 395 222
Info: majandusosakonna juhataja
Andrus Läll 504 6009

2

2 (175) – Laekvere Valla Sõnumid

Aprill 2016.a.

VALLAVALITSUSE MATERJALID – 09. veebruar, 22. veebruar, 08. märts, 22. märts, 05. aprill
Sotsiaalküsimused
• Määrati toimetulekutoetus veebruaris 16-le isikule kogusummas
3986,11 €, märtsikuus 16-le isikule kogusummas 4017,46 €;
• Määrati tasuline koduteenuse osutamine 1-le inimesele;
• Nõustuti hooldajatoetuse maksmisega 3 isiku suhtes;
• Esitati kohtule avalduse eestkoste
pikendamiseks;
• Määrati viiele isikule küttepuude
toetus;
• Määrati kahele isikule muu ühekordne toetus;
• Määrati seitsmele isikule ravimitoetus;
• Määrati neljale isikule toetus tasulise ravi või hoolduse kulude katmiseks;
Määrati toetus nelja lapse õpilaskodu kohatasu katmiseks ajavahemikul
01.02.2016 kuni 30.06.2016;
• Nõustuti ühe isiku hooldekodu
ülalpidamiskulude osalise tasumisega;
• Suunati üks isik hooldekodusse;
• Otsustati kompenseerida ühe õpilase eest 2016. aasta osalustasu Virumaa Tütarlastekooris 85% ulatuses.
Ehitus- ja planeerimisküsimused
• Väljastati ehitusload puurkaev rajamiseks kahele perele;
• Kinnitati alates 1. aprillist 2016

Laekvere valla haldusterritooriumil
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuse hind koos käibemaksuga järgnevalt:
vesi 2,04 eurot/m3;
heitvesi 2,04 eurot/m3;
purgimine 2,04 eurot/m3.
• Sõlmiti töövõtuleping OÜ-ga Lussu
Venevere raamatukogu remonditööde
teostamiseks;
• Kooskõlastati ühe isiku poolt esitatud rajatava puurkaevu asukoht Kaasiksaare külas;
Hajaasustuse programm
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi ühe toetusesaaja projekti aruanne;
• Moodustati “Hajaasustuse programmis” esitatud nõuetele vastavate
taotluste hindamiseks komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees
Aarne Laas, liikmed Andrus Läll, Silvi
Sirelpuu, Irina Kuhlbach, Kersti Altpere.
Jäätmemajandus
• Pikendati korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt liitunuks 15 jäätmevaldajat;
• Pikendati ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepped 39 inimesega.

Maaküsimused
• Kinnitati maa munitsipaliseerimisel seitsme katastriüksuse piirid, pindala ja maksustamishind ning määrati
sihtotstarbe ja koha-aadressid;
• Nõustuti maa ostueesõigusega
erastamisega ühe katastriükse suhtes;
Vallavara
• Otsustati võõrandada otsustuskorras valla ülesannete täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv kinnistu
asukohaga Vene, Muuga küla;
• Otsustati võõrandada otsustuskorras valla ülesannete täitmiseks mittevajalik Laekvere vallale kuuluv kinnistu
asukohaga Allee tee 8a, Muuga küla.
Avalik kord, allasutused
• Lubati Laekvere Lasteaias „Rüblik“
rakendada kollektiivpuhkust 27. juunist
kuni 31. juulini 2016 (35 kalendripäeva);
• Lubati Laekvere Rahva Majas rakendada kollektiivpuhkust 04. juulist
kuni 07. augustini 2016 (35 kalendripäeva).
• Kompenseeriti osaliselt ühele töötajale tööks ettenähtud prillide maksumus;
• Otsustati moodustada valla haridusvõrgu reorganiseerimise läbiviimise ettevalmistamiseks 5- liikmeline

vallavalitsuse ajutine komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees Aarne Laas, komisjoni liikmed Arne Labe,
Agnes Maasild, Terje Arro ja Ruth Abel.
Komisjoni ülesandeks on valla haridusvõrgu reorganiseerimise ettevalmistamiseks vajalike toimingute tegemine;
• Eraldati raha spordilaagri kulude
katteks;
• Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse
hallatavate asutuste muudetud koosseisud;
• Nimetati Tamsalu – Väike-Maarja –
Rakke – Laekvere valdade ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud
alakomisjonidesse järgmised liikmed:
1.1 hariduskomisjon – Aarne Laas ja
Arne Labe;
2.2 sotsiaalkomisjon – Silvi Sirelpuu
ja Karin Tampere;
2.3 finants-, majandus- ja arenduskomisjon – Kersti Altpere ja Andrus
Läll;
2.4 kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon – Vaimar Abel ja Maarika Lausvee.
• Kinnitati Laekvere Vallavalitsuse
hallatavate asutuste juhtide puhkuste
ajakava 2016. aastal järgmiselt:
Vaimar Abel, 23.05 – 29.05 (7)
Muuga Spordihoone juhataja 11.07 –
29.07 (19) 22.08 – 30.08 (9)
Terje Arro, 27.06 – 26.08 (60)

Laekvere Lasteaia direktor
Aive Hanninen, 13.07 – 09.08 (28)
Laekvere Raamatukogu juhataja
22.12 – 31.12 (7)
Arne Labe, 20.06 – 16.08 (56)
Laekvere Põhikooli direktor
Õilme Lainesaar, 04.07 – 07.08 (35)
Laekvere Rahva Maja juhataja
Maarika Lausvee, 27.06 - 31.07 (35)
Muuga Raamatukogu juhataja
Agnes Maasild, 20.06 – 16.08 (56)
Muuga Põhikooli direktor
Sirje Raudmäe, 27.06 – 03.07 (7)
Venevere Raamatukogu juhataja
18.07 – 14.08 (28)
Kaarel Šestakov, 16.05 – 05.06 (21)
Venevere Seltsimaja juhataja 04.07 –
17.07 (14)
Hanked
• Kinnitati Laekvere valla 2016. aasta
hankeplaan
• Otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv hange “Venevere raamatukogu remonditööde teostamine”;
• Otsustati korraldada lihthange „Elamu lammutamine Allee tee 3,
Muuga küla“;
• Tunnistati lihthanke “Elamu lammutamine Allee tee 3, Muuga küla“
edukaks pakkujaks TERASTEENUS OÜ;
• Otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv hange “Laekvere Rahva
Maja akende vahetuse teostamine”.

VOLIKOGU MATERJALID – 18. veebruar, 29. märts
• Kinnitati Laekvere valla 2016. aasta
eelarve.
• Muudeti Laekvere Vallavolikogu
27. novembri 2012. a otsust nr 95 “Laekvere valla kohalike teede ja tänavate nimekirja;
• Taotleti Laekvere valla munitsipaalomandisse Moora külas asuv Põlluaida maaüksus ja Rohu külas asuv
Rohu-Arumetsa tee alune maaüksus;
• Otsustati võtta kingina vastu ühele
isikule kuuluvad korteriomandid Vassivere põik 1, kokkuleppeliselt järgmistel
tingimustel: leping sõlmitakse hiljemalt
01.septembriks 2016. Volitati vallavanem Aarne Laasi sõlmima otsuse kohaselt notariaalne kinkeleping ja vara
üleandmise-vastuvõtmise akt;
• Nõustuti Tamsalu Vallavolikogu
ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks uue kohaliku omavalitsuse üksuse moodustamiseks Laekvere, Rakke,
Tamsalu ja Väike-Maarja valla ühinemise teel;
• Moodustati haldusreformi läbiviimiseks volikogu ajutise komisjonina
haldusreformi komisjon. Kinnitada komisjon järgmises koosseisus: esimees
Eerik Lumiste, aseesimees Margit Halop,
liikmed Aarne Laas ja Margo Klaasmägi.
Komisjoni ülesanneteks kinnitati:
- haldusreformi läbiviimiseks võimalike ühinemisstrateegiate ja ajakava
väljatöötamine;
- vajalike uuringute ja analüüside
tellimine;
- rahvaküsitluse läbiviimine;
- läbirääkimiste pidamine teiste
omavalitsustega.
- Komisjoni tegevus kestab 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisteni;
• Delegeeriti lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine Laekvere Vallavalitsusele;
• Delegeeriti sotsiaalhoolekande
seaduse §10 lõigetes 2 ja 3, §11 lõikes 2,
§70 lõikes 3, §111 lõikes 2, §112, §119,
§120 lõikes 4, §121, §124 lõikes 5, §127,
§130, §132 lõikes 1, §134, §135 lõikes 3,
§136 lõikes 9, §137 lõikes 3, §138, §139,
§142, §143, §144, §146 ning §160 lõikes
22 sätestatud kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Laekvere Vallavalitsusele;
• Muudeti volikogu alljärgnevaid
määrusi:
§1. Laekvere Vallavolikogu 08.02.
2011 määruse nr 21 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ muutmine. Muuta määruse preambulat

alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg1 p5, sotsiaalhoolekande
seaduse §14, §38 alusel“.
§2. Laekvere Vallavolikogu 28.04.
2015 määruse nr5 „Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord“ muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §22
lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse §14, §113 lõike 1 ja lõike 4
alusel“.
§3. Laekvere Vallavolikogu 09.06.
2015 määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate
eluruumi alaliste kulude piirmäärad“
muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 37 sotsiaalhoolekande seaduse §133 lõike 6 alusel“.
§4. Laekvere Vallavolikogu 29.04.
2008 määruse nr 44 „Isikliku abistaja
teenuse osutamise kord“ muutmine.
(1) Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §22
lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse §14 , §27, 28 ja 29 alusel“; (2)
Muuta määruse §1 ja sõnastada alljärgnevalt: „Käesolev kord reguleerib raske
ja sügava liikumis- või nägemispuudega täisealistele isikutele, kes elavad
Laekvere vallas ja on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Laekvere valla aadressandmetega, isikliku abistaja teenuse
osutamist“; (3) Tunnistada kehtetuks
määruse §2 lõike 1 punkt 4; (4) Muuta
määruse §4 lõiget 2 ja sõnastada alljärgnevalt: „Puudega inimene peab ise
leidma endale sobiva inimese abistajaks, kes hakkab teda igapäevatoimingute sooritamisel abistama. Puudega
inimene peab olema võimeline juhendama ja koordineerima abistaja tööd“.
§5. Laekvere Vallavolikogu 18.02.
2012 määruse nr 47 „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord“ muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, §134, 135 alusel“.
§6. Laekvere Vallavolikogu 29.03.
2005 määruse nr 50 „Hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord Laekvere vallas“ muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus
kehtestatakse kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti
5 ning sotsiaalhoolekande seaduse §14,
§26 alusel“.
§7. Laekvere Vallavolikogu 17.02.
2009 määruse nr 51 „Puudega lapse
vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine. Muuta määruse
preambulat alljärgnevalt: „Määrus
kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti
5 ning sotsiaalhoolekande seaduse §14
alusel“.
§8. Laekvere Vallavolikogu 30.01.
2007 määruse nr 25 „Sotsiaalkorteri
üürile andmise ja kasutamise kord“
muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse §14 ja elamuseaduse
§8 punkti 2 alusel.“
§9. Laekvere Vallavolikogu 28.04.
2015 määruse nr 6 „Hoolekandeasutusse suunamise tingimused ja kord“
muutmine. Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse §14 alusel“.
§10. Laekvere Vallavolikogu 27.11.
2012 määruse nr 44 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“ muutmine. (1)
Muuta määruse preambulat alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §22
lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse §14 alusel“; (2) Muuta määruse §7 lõiget 1 ja sõnastada alljärgnevalt: „Tugiisikut tasustatakse valla eelarvest vastavalt sõlmitud töölepingule“;
• Muudeti Laekvere Vallavolikogu
26. veebruari 2013. a määrust nr 59
“Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade eeskiri“ alljärgnevalt: paragrahv 7
lõiked 1 ja 2 tunnistati kehtetuks; paragrahv 7 lõige 3 sõnastada ümber alljärgnevalt: “Vastutus eeskirja nõuete rikkumise eest on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §663.”;
• Keelduti läbirääkimiste alustamisest uue kohaliku omavalitsuse üksuse
moodustamiseks Avinurme Vallavolikogu otsuses toodud kohaliku omavalitsuste üksuste ühinemise teel;
• Otsustati algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ning teha
ettepanek Vinni Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks läbi liitumismenetluse, mille tulemusena Laekvere

vald liitub Vinni vallaga ja Vinni vald
suureneb liituva Laekvere valla territooriumi võrra;
• Korraldada Laekvere valla hallatavate asutuste Muuga Põhikooli, Laekvere Lasteaed “Rüblik” ja Laekvere
Põhikooli tegevus 1. septembrist 2016
ümber ning liita Muuga Põhikool ja
Laekvere Lasteaed “Rüblik” Laekvere
Põhikooliga. Hallatavate asutuste liitmisel liidetavad asutused, s o Muuga
Põhikool ja Laekvere Lasteaed “Rüblik”
lõpetavad 01. septembrist 2016 tegevuse ning tegevust jätkab Laekvere Põhikool, mille nimeks 01. septembrist 2016
määrata Muuga-Laekvere Kool. Ümberkorraldamise tulemusena moodustub ühe asutusena tegutsev koolieelne
lasteasutus ja 1-9. klassiline põhikool;
• Otsustati algatada Laekvere valla
arengukava ja eelarvestrateegia muutmine. Arengukava ja eelarvestrateegia
muutmise eest vastutavaks juhtivkomisjoniks määrati vallavolikogu eelarvekomisjon;
• Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse järgmised maaüksused:
- Laekvere alevikus asuv Möldri
maaüksus suurusega 2,57 ha;
- Venevere külas asuv Metsniku tee
alune maaüksus suurusega 897 m²;
- Kellavere külas asuv Karjääri tee
alune maaüksus suurusega 0,68 ha;
• Toetati kinniasja omandamise loa
andmist Osaühingule Artiston Kinnisvara Salutaguse külas asuva 24,3 ha
suuruse Hansu kinnistu omandamiseks
• Anti luba Laekvere Vallavalitsusel
korraldada riigihange „Laekvere valla
õpilasliinide sõitjateveo teenuse ostmine aastatel 2016-2021;
• Kinnitati Laekvere Vallavolikogu
revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan
alljärgnevalt:
- Vallavalitsuse tegevuse kontrollimine – aprill-juuni;
- 2015. aasta eelarve täitmise kontroll, tutvumine majandusaasta aruandega – juuni;
- huvide deklaratsioonide kontrollimine – II poolaasta;
- vallavalitsuse hallatava asutuse või
asutuste kontrollimine – septembernovember.

Info

18.02.2016
Avinurme Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamise ettepanek

Aarne Laas tutvustas Avinurme Vallavolikogu poolt tehtud ettepanekut
alustada ühinemisläbirääkimisi. Arutleti ja tehti vallavalitsusele ülesandeks
järgmiseks volikogu istungiks ette valmistada eelnõu mittenõustumiseks
Avinurme ettepanekuga.
Hariduskomisjoni ettepanek Laekvere valla haridusasutuste ühise juhtimise korraldamiseks
Eerik Lumiste rääkis hariduskomisjoni poolt tulnud ettepanekust viia valla
kolm haridusasutust alates 1. septembrist 2016 ühise juhtimise alla. Mõlemad
koolid on jäänud praeguse seisuga oma
eelarves miinusesse, seda just majanduse poole pealt. Kulude kokkuhoiuks
peaks alustama haridusvõrgu reorganiseerimisega. Praegu on mõttes liita
Muuga Põhikool ja Laekvere Lasteaed
Laekvere Põhikooliga.
Aarne Laas selgitas, et praegusel
juhul, kui me tahame veel sellel aastal
midagi ära teha, siis ajaliselt on võimalik teha ainult liitmine. Kõigi kolme likvideerimise ja uue asutuse loomiseks ei
ole enam aega, kuna uue haridusasutuse loomiseks on vaja taotleda uut koolitusluba, teha uus põhimäärus. Need
kõik peavad olema tehtud sellisel juhul
juba 1. aprilliks. Liitumisel likvideeritakse üks kool ja lasteaed, teine kool
jääb alles, ei ole vaja uut koolitusluba
ja muid arengudokumente on aega ka
hiljem teha, kuna üks asutus jääb oma
registrikoodi ja põhimäärusega alles.
Arne Labe tutvustas Laekvere kooli
olukorda, tehtud kärpeid.
Muuga Põhikooli esindajate poolt
esitati küsimusi ja arvamusi, mis puudutasid uue ühendasutuse nime, mismoodi kujutatakse ette nende juhtimist, majandamist.
Arne Labe poolt tuli ettepanek, et
loodaks komisjon, mis siis hakkaks tegelema lapsevanematele ja kogukonnale selgituste andmisega.
Ühise arutelu tulemusel jõuti kokkuleppele, et vallavalitsus loob ajutise komisjoni, mis hakkab tegelema haridusvõrgu reorganiseerimise ettevalmistamisega ja valmistab ette järgmiseks
vallavolikogu istungiks eelnõu valla
haridusvõrgu reorganiseerimiseks.
VIROL
Aarne Laas rääkis viimasest VIROLi koosolekust, kus oli arutusel VIROL-i
2016. aasta eelarve, kodutute loomade
varjupaiga leping ja perearstikeskuse
loomine Rakvere linna. Polikliinikuhoone edasisest saatusest
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Rahva Maja aprillikuu üritused
13. aprill kell 11.00 Südamenädala perepäev.
15. aprill kell 19.00 Kuressaare linnateatri etendus „Ülevaataja“.
Pääsmed 10€/12 € müügil Laekvere Rahva Majas ja Muuga raamatukogus.
17. aprill kell 12.00 Hooaja viimane Rahvaõpistu. „Toidu eri“ Kokkab Tiina. Võta
kaasa 2€.
17. aprill kell 15.00 Eesti uus mängufilm „Perekonnavaled“ Pääse 2€/3€.

Rahva Maja maikuu üritused
1. mai kell 9.00 Rahvaõpistu väljasõit Paidesse. Külastame Ajakeskust Wiltenstein, Paide Vallitorni ja Wile alpakafarmi. Osavõtust anna teada Õilmele telef. 329
5335 hiljemalt 20. aprilliks.
13. mai kell 18.00 Laekvere kooli KEVADPIDU
14. mai kell 10.00 Esinemine Avinurmes toimuval „Kevadmättal“. Kaasasõidu
soovist anna teada Rahva Majja.
31. mai kell 11.00 Rakvere Kaurikooli Balletiklassi KEVADKONTSERT.

XVII Laekvere Valla Päevad
Muuga Mõisapäev 28. mai
kell 14.00 Komöödiateatri etendus „Henrik Normani uskumatud seiklused
NEW YORGIS“.
kell 16.00 Sünnimedalite kätte andmine ja vallavanema pidulik vastuvõtt koolilõpetajatele. Esineb Männiste perebänd.
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Naljakuu – aprill!
Aasta kõik 12 kuud võiksid naljakuud
olla – siis oleksid Eestimaa tõsised inimesed ehk naerusuisemad. Mina sel
aastal küll aprillinalja ei teinud ega
saanud, aga tuju tegi heaks ühe tuttava
proua jutt, kuidas ta oma sõbrannad
haneks tõmbas-saates ühe köögiaknast
vaatama, kuidas kured korstna otsas
pesa teevad ja teisel palus kartulikott
väljast keldrisse viia.
Parajalt hea tuju tekitas ka Simuna
Kihelkonna eakate 16. NALJAPÄEV, mis
sel aastal oligi Simuna korraldada. Seega järgmisel aastal tuleb meil võõrustaja rollis olla.
Loodetavasti lubavad aprillikuu ilmad veel rohkem siseruumides üritusi korraldada. Seepärast kutsungi teid
selle hooaja viimasele teatrietendusele.
Kuressaare Linnateatri esituses näete
tükki „Ülevaataja“, kus mängivad Helene Vannari, Andres Raag ja Lauri Kink.
Ärme siis kurvastame meretagust teatrit tühja saaliga, liiati, kui näitlejad head
on ja varem siin käinud pole.

17. aprillil saame kokku viimases
Rahvaõpistus. Selle hooaja ainukeses
toidu-eri kokkajaks on Tiina.Ajame
juttu,maiustame ja räägime Rahvaõpistu väljasõidust.
Aga kell 15.00 vaatame ühiselt uut
eesti mängufilmi „Perekonnavaled“,
mis küll nii populaarne pole, kui „Klassikokkutulek“, aga pidavat siiski hea
film olema.
1. mail teemegi Rahvaõpistu väljasõidu Paidesse. Külastame ajakeskust ja
alpakafarmi. Sõitu toetab Kultuurkapital ja Laekvere Vallavalitsus, ent natukene tuleb oma rahakotti ka kergendada.
Raha suurus oleneb sõitajate arvust,
seepärast olge head ja andke sõidusoovist teada. 14. mail osaleme Avinurme
kevadlaadal „kevadmätas. Esinema lähevad naisrahvatantsurühm „Pärlike“
ja memmede tantsurühmad. Et sõidame suure bussiga, saame ka kõik muidu
laadahuvilised peale võtta.Andke ainult
tulekust teada.
Mai lõpus toimuvad traditsioo-

nilised Vallapäevad. 28. mail Muuga
mõisas ja 29. mail läheme ringsõidule
küladesse. Siinkohal palun külavanematel teada anda, kus meid oodatakse.
Siis saab koostada ajagraafiku ja panna kava kokku. Ja 1. juunil tähistame
lastekaitsepäeva Põnnide paraadiga.
Seekord juhivad paraadi lasteteater
Reky näitlejad. Pargis toimub etendus
ja väikene piknik. Olete kõik oodatud
osalema. Rongkäik hakkab Rahva Maja
juurest liikuma kell 11.00. Nii olemegi
jaanipäevale lähemale jõudnud. Seekord on meie jaanipidu hästi varajane,
kui mitte esimene sel aastal. 17. juunil.
Nii jääb aega teil ka naabrite juures jaanilõket vaatamas käia. Ärge unustage
vahel ikka Rahva Majast läbi astuda.
Meil on üleval uus foto- ja maalinäitus
ning käsitöönäitus meie oma käsitööringi nobenäppudelt Mary Tammeti
juhendamisel.
Kohtume ikka Rahva Majas
Õilme Lainesaar

29. mai keskpäeval
Isetegevuslaste ringsõit külades. Palun külavanematel anda teada, kus meid oodatakse. Õilme telefon 329 5335, e-mail: oilmesaar@gmail.com
1. juuni kell 11.00 Põnnide paraad Laekveres. Paraadi juhivad lasteteater Reky
näitlejad. Laekvere pargis etendus ja väike piknik.

Külaskäik „Mamsli mängumaale“
Võsule
Ilusal 22. märtsikuu hommikul tegime
seekord nooremate lastega väljasõidu
„Mamsli mängumaale“.
Kohale jõudes tõttas meile vastu
lahke ja kavala näoga Mamsel ise. Tal
oli nimelt plaanis meile midagi väga
põnevat. Ja oligi!
Kõigepealt näitas ta rehealust, kus
saab igasuguseid asju teha – meisterdada, üritusi korraldada jne. Seejärel läksime sepikotta sepale külla. Sepp rääkis
meile oma tööst ja näitas, mis tal parasjagu käsil on.
Edasi viis Mamsel meid „võlumetsa“ aardelaegast otsima. Pidime metsas mitu ülesannet lahendama, enne
kui laekani jõudsime. See oli väga tore
matk värskes õhus. Saime uusi huvitavaid teadmisi ning ka komme otsida.
Pärast aardelaeka leidmist viis
Mamsel meid võlumetsast välja oma
koju. Küll seal oli põnev! Esialgu jõime
värsket vahtramahla ning siis hakkasime meisterdama ja küpsiseid tegema.
Kostüümitoas said kõik ennast „võluda“
kelleks soovis – rüütliks, printsessiks,
metsloomaks. Ühisel muinasjutulisel
söömaajal avas Mamsel lõpuks ka aardelaeka, mille sees oli päikesesära. Kõik
saime endale mälestuseks ühe killukese päikesesärast. Ja oligi aeg Mamsliga
hüvasti jätta.

Enne koduteele asumist käisime ka
mere ääres.
Väljasõit oli väga tore. Lõpuks olime
küll veidi väsinud kuid õnnelikud. Käisime ju ikkagi „võlumetsas“.
Kiidame ka meie toredat bussijuhti
Koit Nõlvakut, kes alevi keskusest kau-

Teavitus Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

gemal elavad lapsed turvaliselt koju
sõidutas.
Täname vallavalitsust, kelle toetusel
oli väljasõit osalejatele tasuta.
Heldi Aava
Laekvere Rahva Maja
noorte huvijuht

Sotsiaalministeerium jagab Euroopa
enim puudust kannatavate inimeste abifondi abil ostetud toiduabi ka
2016. aasta kevadel. Sotsiaalministeeriumi partner, kes koordineerib
toiduabi jagamist üle Eesti on Toidupank, kes omakorda teeb tihedat
koostööd kohalike omavalitustega.
2016. aasta kevadel on toiduabi õigus saada inimestel, kes jaanuaris ja
veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.
Samuti on toiduabi õigus saada
jaanuari ja veebruari kuu toimetulekutoetuse taotlejatel, kes küll oma
sissetuleku tõttu oleksid õigustatud
saama toimetulekutoetust, kuid kelle
kohta on kohalik omavalitsus teinud

otsuse toetust mitte maksta ning toimetulekutoetuse taotlejatel, kelle
sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist
(kehtestatud piirmäärade ulatuses)
ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud
toimetulekupiiri.
• Üks komplekt toiduaineid kaalub
16 kg ning sisaldab: 2 tatart, 1 jahu, 1
manna, 1 riisi, 1 rosinaid, 2 rapsiõli, 2
suhkrut, 6 veiselihakonserv, 4 kanalihakonserv, 4 sprotid õlis, 2 purgisuppi, 1
šokolaad, 1 müsli, 1 kohvi. 14 erinevat
toiduainet, 29 ühikut.
• Komplektide arv sõltub teie pere/
leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab
enam kui ühe komplekti, palume kaasa

võtta vastava arvu kotte/kast.
Näide: 5-liikmeline pere, kus kõigile
on ette nähtud toiduabi saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 16= 80 kg. Vajalik
seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti.
Toiduabi jagame Muuga spordihoones:
• 25. ja 26. aprillil kell 11–13
Palun kaasa võtta:
• kott/kast, millega selline kogus toiduaineid ära viia
Kui see aeg ei sobi järele tulemiseks
võta julgelt ühendust.
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
tel 322 2376, 5745 0313

2016. aastal jätkub tasuta õigusnõustamise teenus puudega
inimestele
Rakveres nõustab õigusnõunik Alar
Salu (Taivo Saks &Partnerid Advokaadibriroo)
Tasuta õigusnõustamisele on vajalik eelregistreerumine:
Rakveres, Lille tn 8, tel 324 2023,
5342 9043
Nõustamine

Lääne-Virumaa

Puuetega Inimeste Kojas (Lille tn 8,
Rakvere) toimub:
• 17. märtsil kell 12.00-16.00
• 14. aprillil kell 12.00-16.00
• 19. mail kell 12.00-16.00
• 15. juunil kell 12.00-16.00
• 18. augustil kell 12.00-16.00
• 22. septembril kell 12.00-16.00
• 20. oktoobril kell 12.00-16.00

• 17. novembril kell 12.00-16.00
• 22. detsembril kell 12.00-16.00
NB! Teenus on puudega inimestele!
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
tel 324 2023, 5342 9043
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Tegevusrohke 3. veerand
Muuga koolis
Olümpiaadidest oleme osavõtnud igal
aastal. Selle aasta tulemused on järgmised:
Geograafiast võttis osa 2 õpilast –
Alex Aasumets saavutas 6. koha ning
Markus Kuhlbach jäi 8.-9. kohale.
Bioloogias osales 6 õpilast – Mia
Proover 1. koht, Agne Aasumets 7. koht,
Egert Veskilt 8. koht, Hanno Vahula 10.
koht, Markus Kuhlbach 3. koht, Alex
Aasumets 6. koht. Matemaatika olümpiaadil käis 6 õpilast- parim oli Andres
Tamm, kes saavutas 5. klasside arvestuses 4.-6. koha, teistel nii hästi ei läinud.
Inglise keele olümpiaadil osales 2 õpilast. Parim oli Marten Lausvee, kes jäi
20. kohale.
Meie kooli 6. klassis on aktiivsed ja
agarad lapsed, kes soovivad osaleda
erinevatel võistlustel ja kampaaniates.
Suur kiitus neile küünlaümbriste jahil
ning ka suitsupriide klasside konkursil osalemise eest. Jaanuaris toimus 6.
klasside inglise keele päev Kundas, kus
meie kooli võistkond saavutas 3. koha.
3. klassi tüdrukud Merilin Veskilt ja
Kadri-Liis Tamm olid tublid 3.-5. klasside inglise keele etluskonkursil.
Märtsis võisime kuulata Vikeraadios
igal reedel 9.45 Miniturniiris meie kooli
5.-7. klassi võistkonna mälumänguoskusi, kus vastaseks Ivo Linna. Praegu
jagame 2.-3. kohta, kuid ees on veel aprilli ja maikuu turniirid, seega lõpptulemust veel ei tea. Kooli esindasid Andres
Tamm, Mia Proover, Agne Aasumets,
Egert Veskilt ja Hanno Vahula.
Sõmeru luulevõistlusel „Meie maal
kõik tööd on head“ saavutasid häid tulemusi Agne Aasumets ja Madli Allikalt,
kelle luuletused avaldati Viru laste lau-

lude 8 osas.
Simuna kihelkonna koolide üritustest oleme alati agaralt osa võtnud.
Veebruaris osalesime terve kooliga
Merelaulude festivalil Simunas.
Märtsis toimusid Muugas korvpallivõistlused, kus meie kool saavutas II
koha.
Käisime nooremate õpilastega Rakkes robootika päeval, kus lastele väga
meeldis.
1. aprillil oli Simunas rahvastepallivõistlus, kus saavutasime mõlema
võistkonnaga (1.-5. klass ja 6.-9. klass
tüdrukud) II koha.
Kooli kolmas veerand lõppes järjekordselt raamatukoguööga, millest võttis osa 18 õpilast. Suur tänu Maarikale,
kellel on jaksu ja tahtmist lapsi ööseks
raamatukokku kutsuda ja seal nendega
tegeleda.
HEA ENESETUNNE PAREMAST
HARIDUSEST – see on Miksikese õpppekeskkonna moto.
Muuga kool on osalenud Miksikese
Õppekeskkonnas toimuval pranglimise (peastarvutamise) võistlustel selle
võistluse algusest peale. Tänavu saavutas Lääne-Virumaa koolide 6. klasside
arvestuses 22. koha meie koolist Kaupo
Pikhof. Arvestades, et võistlusest võtab
osa palju õpilasi, siis on see läbi aegade
väga hea tulemus.
Agnes Maasild
direktor

Telli Eesti lipud,
mastivimplid
ja lipumastid
e-poest: www.lipuvabrik.ee

MUUGA SPORT
25. märtsil mängiti juba 11. „Munadepüha turmiir“ korvpallis. Kohale tuli 6
võistkonda. Pika päeva jooksul sai iga
võistkond maha pidada 5 mängu. Esikoha peale oli tugev rebimine, mäng
läks isegi lisaajale.
Võitis:
1. Veskimäe Liivamaardla
Indrek Saar, Mart Lumeste, Rainis
Fomotskin, Kristo Eisenberg, Roland
Olesk, Tarmo Tammemägi, Taivo Hiielaid.
2. Hoia alt (Simuna)
Kaspar Põldmaa, Virmo Tammemägi, Sigmar Kadastik, Erkki Sillamaa,
Eerik Sillamaa, Toomas Treial, Tenno

Tampere.
3. Avinurme korvpall
Mikk Paas, Tom Kaldre, Virgo Agan,
Tarvo Kruup, Taivo Krass, Margus Nigul, Hendrik Võlli.
Märtsikuus toimus spordihoones
sulgpalliturniir. Osalejaid oli 11. Võitis
Priit Uus, teine oli Jaanus Soon ja kolmas Rauno Männi.
Lääne-Viru meeste võrkpalli rahvaliigas tuli Laekvere võistkond 2. kohale.
Õnnitleme!
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Kohtumine Reeli Reinausiga
2. aprillil tähistab kogu maailm rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Sel aastal
oli päeva sõnumiks „Elas kord...“ , mille autoriks Brasiilia kirjanik Luciana
Sandroni.
Igal aastal on lasteraamatupäeva
puhul Muuga mõisa külastamas mõni
eesti lastekirjanik.
Sel aastal kohtusime lastekirjaniku
ja folkloristi Reeli Reinausiga, kes rääkis
oma tööst ja tutvustas enda kirjutatud
raamatuid. Tema raamatud nii väikestele kui suurtele on alati väga kaasahaaravad ja täis põnevust. Raamatute
tegelased on tänapäeva lapsed ja noored, kuid oma ametist lähtuvalt on tema
teostes tihti kasutatud eesti folkloori,
mis kohati on uskumatult müstiline.
Muuga lastele meeldis kohtumine
nii väga, et peaaegu pooled tema raa-

matud laenutati koheselt kaasa ning
osadele raamatutele tekkis suisa järjekord.
Soovitan kõigil Reeli Reinausi raa-

matuid lugeda!
Maarika Lausvee

Muuga V külapäev
Traditsiooniline Muuga piirkonna külade V külapäev toimub 28. mail 2016.
aastal. Sellel aastal tähistavad oma juubeleid neli küla.
Päevakava:
8.00 Vassivere küla 290
Pihlaka istutamine, puu tähistamine, lühiettekanne küla
ajaloost, ühislaulmine, hommikukohv, meenete jagamine,
vestlusring.
9.00 Rajaküla küla 300
Pihlaka istutamine, puu tähistamine, lühiettekanne küla
ajaloost, ühislaulmine, hommikukohv, meenete jagamine,
vestlusring.
10.00 Alekvere küla 300
Pihlaka istutamine, puu tähistamine, lühiettekanne küla
ajaloost, ühislaulmine, hommikukohv, meenete jagamine,
vestlusring.
11.00 Muuga küla 490
Pihlaka istutamine, puu tähistamine, lühiettekanne küla ajaloost, ühislaulmine, meenete jagamine,
rongkäik mõisa.
12.00 Kontsert mõisas, esinevad Paasvere juurtega Heli Veskus, tema õpilane Maria Listra ning kontsertmeister on Janika Sirp-Rand.
13.00 Ühine lõunasupp, vestlusring, meenutused

Külapäeva programmi juhib Alekvere juurtega Jaanus Tepomees.
Külades toimuvatele üritustele sõitmiseks on korraldatud transport.
Omaosalusega on tehtud igale külale temaatiline vihik.
Hommikukohvi pakuvad külade elanikud.

Kut sum e

kõik endised ja praegused Muuga kooli õpetajad, töötajad, õpilased

28. mail Muuga mõisa kooli 230. aastapäevale

Vaimar Abel

Aastapäeva aktus algab 18.30
Tantsuks mängib ansambel Untsakad
Osalustasu 10 eurot.
Mõis avatud alates 12.00
Vilistlased tulge kooli, saage kokku sõprade ja klassikaaslastega!
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H E AT E G E V U S T U B A AVATUD
I G A L K O L M A PÄ E VA L
Asume ikka aadressil Vassivere põik 4-14
Saad meid külastada kell 10.00 – 13.00

NB! HEATEGU HEATEO VASTU!
HEA INIMENE, kui sul on vähegi võimalust, siis saad annetada raha Avinurme, Väike-Maarja ja Simuna kogudustele, kelle kaudu meile sotsiaalabi saabub!
Kogumiskast on avatud heategevustoa lahtioleku aegadel!
NB! Alati on võimalik ka teistel päevadel heategevustuba külastada, selleks võta ühendust Elika (516 5114) või Silviga (5745 0313).

Sõiduautode,
kaubikute ja
maasturite
rehvitööd.
Uute rehvide müük.
Info tel 509 8272 Erki.

Kaksteist soodustuusikut Remniku
Noortelaagrisse 12. – 19. juuli 2016
„HUVITAV SUVI 2016“
Lapsevanem, tule ja tee avaldus ning laps saab veeta 8 imetoredat suvepäeva Remniku Noortelaagris koos teistega.
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt 2016. aastaks on sotsiaaltuusikute
toetuse suuruseks on 10,40 eurot ühe lapse laagripäeva kohta. Selle alusel
maksab omaosa MTÜ Lastekaitse Liidu lastelaagrite 8 päevases laagriprogrammis osalejale sotsiaaltuusiku alusel kokku 92,80 eurot, mille tasub vald.
Täiendav info,
Silvi Sirelpuu
sotsiaalkonsultant
322 2376; 5745 0313
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II Eesti Naiste Tantsupidu
Laekvere
naisrahvatantsurühm
Pärlike
osaleb
12. juunil Jõgeval
toimuval II Eesti
Naiste
Tantsupeol MeheLugu.
Naisrühma koosseisus on peole
registreerunud 10
tantsijat. Rühma
juhendab Auli Kadastik.
Aprillis on võimalik osta Eesti tänavusele suurpeole sooduspileteid.
Et aprillikuu on II Eesti Naiste Tantsupeo MeheLugu ülevaatuste kuu, siis
pakub peo korraldustoimkond võimalust aprillikuu jooksul osta peole sooduspileteid.
Kasutades Piletilevi müügikeskkonnas sooduskoodi „mehelugu2016“ (ju-

tumärkideta!), on võimalik osta pääse
peole 5 eurot odavamalt.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on kujunemas 2016. aasta Eesti suurimaks rahvakultuuripeoks. Peole on
registreerunud 408 tantsurühma 4833
tantsijaga, mis on ligikaudu pool üldtantsupidude tantsijate arvust. Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude
lavastaja ja liigijuht Ülo Luht. Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja tekstide
autor Heiki Vilep.
MeheLugu on lugu Eesti mehest,
sellest kuidas mees näeb naist läbi oma
silmade ja südame. Tantsulavastuses
põrkuvad kaks maailma – avatud ja elurõõmus ning suletud ja kibestunud. See
on lugu, milles on kirge ja armastust,
aga ka viha ja põlgust. Lugu aitavad
jutustada peo patroon Ivo Linna ja Tiit
Sukk.

Pidu toimub Jõgeva linna staadionil 12. juunil. Kavas on peaproovetendus ja kaks kontsertetendust.
kell 11.00 peaproov etendus
kell 15.00 tantsupeo I etendus
kell 19.00 tantsupeo II etendus
MTÜ Folklooriselts Jõgevahe Pere
eestvedamisel toimuva peo toetajateks
ja koostööpartneriteks on Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu,
Rahvakultuuri Keskus, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Jõgeva linn,
Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, OÜ Vali
Press, AS Balbiino, AS Põltsamaa Felix,
AS A Le Coq, Postimees ja ERR.
Raivo Suni
II Eesti Naiste Tantsupeo MeheLugu
teabejuht

Perearst dr. Katrin Kuusik annab nõu:

HOIDKE OMA SÜDAME TERVIST!
Aprill on südamekuu, eraldi on ka südamenädal, mil südame tervisest rohkem räägime, mõtleme.
Üks olulisemaid vähese eluea ja
varase suremuse põhjuseid on südameveresoonkonna haigused (SVH),
esinedes 51% naistel ja 42% meestel,
insulti põevad naised meestest enam;
2014. andmetel tabab südameinfarkt
naisi keskmiselt 77, mehi 67 eluaastal.
Võrrelduna Eestit naaberriikidega oleme põhjamaadest kõrgema suremusnäitajaga Lätist ja Leedust paremas
positsioonis. Rahalistelt kulutustelt on
SVH esikohal ja eluea tõustes ning elanikkonna vananedes need kulutused
suurenevad.
On teada, et vaid ca 30% SVH prognoosist sõltub arstiabist, ülejäänu on
meie endi kätes, seega tõhusam ja odavam moodus on haigusi ja halbu sündmusi ennetada.
Iga 40+ inimene võiks teada, milliseid haigusriske ta geneetiliselt endas
kannab. Neid riske teades peaks oma
tervisekäitumist kujundama, nt. kõrgenenud homotsüsteiini puhul, mis
võib olla geneetiline defekt, on SVH
risk kõrgem, sest homotsüsteiin aktiviseerib trombootilisi faktoreid, põhjustab veresooneseina kahjustust, tõstab
üldkolesterooli ja alandab hea (HDL)
kolesterooli taset veres. Kui sellele lisanduvad elustiili negatiivsed faktorid,
nagu suitsetamine, liialdamine alkoholi
ja kohviga, liigne kaal, vegetaarne dieet,
stress ja teatud ravimid, on südame veresoonkonna sündmuste risk eriti kõrge. SVH riskifaktorid on universaalsed,
samad naistel ja meestel.
Üks oluline riskifaktor on ülekaal,
mida hinnatakse kehamassiindeksiga
(KMI), mida arvutatakse: kehakaal/pikkus2) kg/m2. Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) järgi peetakse
ülekaaluliseks inimest, kelle KMI üle 25
kg/m2 ja rasvunuks üle 30kg/m2.
Südametervise mõttes on ohtlik
kõhuõõne siseorganite vaheline rasv,
mida hinnatakse vööümbermõõdu järgi. Vööümbermõõt peaks jääma naistel 88 cm ja meestel 102 cm piiresse.
Erinevalt nahaaluskoe rasvkoest, mis
hoiab sooja ja kaitseb löökide eest ning
mõistlikus koguses vormib kehale kauni kuju, on kõhuõõnesisene rasvkude
aktiivne sisenõrenääre, mis toodab
hulga kahjulikke aineid ja tekitab ainevahetushäireid, tõstab vererasvu =
triglütseriide ja veresuhkrut, mille tulemuseks on 2.tüübi diabeet ja südameveresoonkonnahaigused. Sageli esinevad ainevahetusega seotud riskitegurid
kogumina ja seda nimetatakse metaboolseks sündroomiks. Mida rohkem

riskifaktoreid, seda suurem tõenäosus,
et tekib diabeet või südamehaigus.
Klassikalised riskifaktorid on vererõhu
tõus, veresuhkru taseme tõus, kolesteroolitaseme muutused.
Eesti on hüpertensiooni (HT) sageduselt maailmas esirinnas, seda nii
naiste kui ka meeste hulgas. WHO andmetel on kõrgvererõhutõve levimus
maailmas naiste seas 38-42% ja meeste
seas 48-55%. Viimase 20 aasta jooksul
on kõrgvererõhutõvesse ja insulti haigestumine Eestis langenud, kuid siiski
kõrgem enamiku EL riikidega võrrelduna ning see on murettekitav. Hüpertooniatõve ravi algab elustiili korrigeerimisest: vältida tuleks ületöötamist,
vaimset stressi, füüsiliselt aktiivne
peaks olema regulaarselt, s.o vähemalt
30 min päevas/3-4 tundi nädalas. Soovitav on loobuda suitsetamisest, piirata
keedusoola tarbimist kuni 5 g päevas.
Vähendada tuleks alkoholitarbimist,
sest alkohol tõstab veresuhkrut ja kehakaalu, liigne alkohol on toksiline südamelihasele. Alkoholi liigtarvitajatel on
vererõhk kõrgem ning südame rütmihäirete ja insuldi risk suurem. Mehed ei
peaks ületama alkoholi annust 20-30 g/
päevas ja naised 10-20 g/päevas (1 naps
= 12 cl veini või 4 cl viina või väike pudel
lahjat õlut). Nädalas peaks olema vähemalt 3 alkoholivaba päeva.
Vereõhu eesmärkväärtused on alla
140/90, diabeedi korral alla 130/85,
eakaltel alla 150/90, sageli nõuab eesmärk - vererõhu saavutamine mitme
ravimi kombinatsiooniga regulaarset
ravi. Eestis on 256 000 hüpertensiooniga inimest, neist ca 50% mehed, kelle
ravimata vererõhk, südame pärgarterite haigus või diabeet on erektsioonihäirete põhjustajaks.
Veresuhkru sisaldus peab tervetel
inimestel olema kuni 5,5 mmol/l, kui
esineb suhkrutõbi, peab teadma oma
vere glükeeritud hemoglobiini sisaldust
ehk 3-4 kuu keskmist veresuhkrut, mis
õige raviga peaks jääma 6,5 – 7% piiresse.
Eluks vajaliku kolesterooli piisava
koguse toodab meie keha suures osas
ca 75% ise, põhiline kolesterooli tekkekoht aga ka salvesti on maks. Lisaks
keha enda "toodangule" saame ca 25%
kolesterooli toidust, eriti loomse päritoluga toiduainetest.
Peale kolesterooli on rasvade ainevahetuses tähtis roll triglütseriididel,
ka neid toodetakse maksas ja saadakse
koos toiduga. Vererasvad on olulised
raku elementide, fermentide ja hormoonide põhikoostisosad. Kolesteroolil on 2 alatüüpi ehk nn. halb LDL kolesterool, mis arterite seintele ladestudes

vähendab nende elastsust ja veresoonevalendikku ning häirib verevoolu ja
hea HDL kolesterool, mis kaitseb veresooni "lupjumise" e. ateroskleroosi eest.
Ravi ja dieediga püütakse tõsta head ja
langetada halba kolesterooli ning vererasva vähendamaks südame veresoonkonna haiguste riski.
Vanusega kolesterooli tase tõuseb
ja seda just enam arenenud riikides ja
suurlinnades, mis seostub palju toitumusharjumuste ja elustiiliga. Mida
enam on rasvade eri komponendid
normist kõrvalekaldega, seda kõrgem
on SVH risk. Kõrgenenud kolesterool
meestel on ohtlikum kui naistel ja seda
just nooremas eas, naistel tõuseb risk
haigestuda SVH oluliselt menopausist,
mis on seotud kaitsvate suguhormoonide vähenemisega organismis.
Kolesteroolivastased ravimid dieedi
kõrval on olulised kõrge südamehaiguste riski ning südame- ja ajuinfarkti
järgselt, ühel juhul on nad haigust ennetavad, teisalt vähendavad kordusriski ~30-40%. Põhjamaades on kolesterooliravimite, nn.statiinide kasutamine
meist 3-4 korda kõrgem ja tulemused
on ilmsed.
Südamehaiguste ja riskifaktorite
puhul on oluline tervislik toitumine.
Juba Hippokrates on öelnud: "Sa oled
see, mida Sa sööd...". Eelistada tuleks
toiduks madala rasvasisaldusega kvaliteetseid piima- ja lihatooteid, süüa
mitmekesist, mitmevärvilist juur- ja
puuvilja iga päev. On oluline tarvitada
kroonilise põletiku, lupjumise ja oksüdatiivse stressi vastaselt toimivaid
Omega-3 rasvhappeid, mida saadakse
kala ja mereande süües ning taimerasvu tarbides, aga ka toidulisandina.
Südame tervisele ülioluline on aeroobne liikumine, vastupidavustreening ehk lihtsalt südame treening, mis
tõstab südame jõudlust, normaliseerib
kolesterooli ja veresuhkrut ning vererõhku, langetab stressi, parandab SVH
kulgu.
Selleks sobib kõnd, ujumine, matkamine, suusatamine, jalgrattasõit,
aeroobika, tantsimine. Koormuspulsi
"rusikareegel" on 180 pulsilööki, miinus vanus.
Heaks orientiiriks on 10 000 sammu
päevas astuda.
Reipal sammul kõndi 30 minutit
päevas 3-4 tundi nädalas, eriti veel heas
seltskonans ja kenas ümbruses laeb positiivse energiaga, parandab meeleolu
ja vaimset toonust, loob rahulolutunde
ja hea tervise.
Tervis on meie endi kätes!
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LAEKVERE POST 100
Telefonside
Esimene teadaolev telegraafiliin
Eestis ehitati Peterburist Narva kaudu Tallinna 1855. aastal. 1913. aastal
avati regulaarne telefoniside Tallinna ja Narva vahel.
Ei ole küll täpselt teada, millal
Laekvere piirkonnas avati telegraafiühendus, kuid teada on, et 1928.
aasta paiku hakati telegramme edasi toimetama juba telefoni teel. Millal siiakanti jõudsid telefoniliinid,
ei ole ka täpselt teada, kuid 1890.1895. aasta paiku oli see siinmail
olemas. Nii on teada, et Rakkel oli
telefoniühendus Avanduse, Rohu ja
Rahkla mõisadega. Hiljem oli ka telefoniühendus Simuna, Rakke, Väike-Maarja ja Laekvere vahel. Samas
on huvitav teada, et Avanduse mõisahärra Bremen ja Rohu mõisahärra
Huene olid Rakke kaudu ühendatud
Kapuga Järvamaal, Liigvalla taga,
juba 1892. aastal. Kasutati seinatelefone, millel kellad peal ja kuuldetoru oli hargil, samas oli mikrofon
aparaadi esikaanes. 1940. aastal olid
telefonid Laekvere piirkonnas 23
abonomendil. 1943 oli Rahklas telefon: A. Valdmaa – Rahkla 9B, V. Vares – Rahkla 9A, R. Tamvere – Rahkla
18 jne.; Padus: V. Kirsipuu – Padu 4;
Rohus – Rohu algkool 11B; Sireveres
– Ed. Raidma 22A; Sootagusel – A.
Peil 22 jne.
Telefoni käsikeskjaamad asusid
enamasti ikka postkontori eesruumis ja seal oligi telefoni keskjaam,
mida teenindas operaator. Kõne
saamiseks pidi abonement paluma
operaatorit end ühendada vajaliku
inimesega. Siis võttis telefonineiu
vajalikud juhtmeotsad ja ühendas
need nõutud telefoni omanikuga.
Pikemat aega töötanud telefonineiud teadsid juba nõutud numbreid peast ja nii läks kõne saamine
„välgukiirusel“. Kõne lõpetamiseks
ühendas operaator end liinile, kui
rääkimist ei olnud kuulda, siis küsis üle: „räägite-lahutan“ ja tõmbas
pistikud pesadest välja. Kohalikud
käsikommutaatoriga telefonikeskjaamad lõpetasid oma tegevuse
1975. aasta paiku. Kohe peale seda
algas automaatjaamade ehitus nii
Simunas, kui veidi hiljem ka Laekveres. Laekveres haaras uus telefonikeskjaam endise kontori all terve
suure saali ruumi. Päeval, kui see
töötas, ei olnud muud kuulda, kui
ainult pidev klappide klõbin keskjaamas, nii toimus klientidevaheline ühendus. Hiljem asendati see
tohutu suur aparatuur palju kordi
väiksema ja tunduvalt vaiksemaga.
Praegusel ajal on lauatelefonid vaid
asutustel ja mõnel üksikul majapidamisel. Ja siis jõudis järsku kätte
mobiiltelefonide ajastu. Praegu ei
kujuta noorem põlvkond seda ettegi, et 15 aastat tagasi oli „taskutelefon“ vaid üksikutele kättesaadav.
Praeguse valla territooriumil
asusid sidejaoskonnad Rahklas,
Muugas, Veneveres ja Laekveres.
Käesoleval ajal töötab veel vaid
Laekvere sidejaoskond, teised on
kustunud ajaloo hõlma 21. sajandi
algusaastail. Kui kauaks jääb tööle
Laekvere posti sidejaoskond, teab
vaid EESTI POST või…
Kasutatud kirjandus
1. ENE-2 1987
2. EE – 2006
3. „Viru Sõna“ 15. X 1988
4. „Virumaa Teataja“ 30.V 1998
5. R. Ülevaino – Tamsalu – 2007
6. H. Ross – Simuna post – 2005
7. H. Ross – Simuna kihelkonna
mõisad VIII
Kirja pani Andres Nurm
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KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VÄIKE-MAARJA,
RAKKE, TAMSALU JA LAEKVERE VALLAS
Roheline Paik MTÜ viis läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena jätkub Ragn-Sells AS ainuõigus
vedada Väike-Maarja, Tamsalu, Rakke
ja Laekvere vallas segaolmejäätmeid.
Segaolmejäätmete äravedu
Segaolmejäätmete äravedu toimub
tiheasustusalal vähemalt kord 4 nädala
jooksul ja hajaasustuses vähemalt kord
12 nädala jooksul. Teenust osutatakse
klientidele lepingus toodud sagedusel
ning välja saadetud graafikute alusel.
Teenindamise nädalapäev võib osadel
klientidel muutuda.
Konteinerid
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada
nõuetele vastavaid kogumismahuteid,
mis peavad olema kompaktsed, terved
ja korralikult suletavad. Minimaalseks
jäätmemahutiks on jäätmehoolduseeskirja järgi 80 l konteiner. Konteinerid
peavad olema tühjenduspäeval jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega
alusel, millele on tagatud jäätmeveoki
ligipääs. Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kella 7.00-23.00-ni
Selleks palume mahuti välja tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella
7-ks
Jäätmeveo ja konteinerite rendi
hind muutub
Alates 01.05.2016 on Väike-Maarja,
Rakke, Tamsalu ja Laekvere vallas järgmised teenushinnad:

Jäätmeliik

Olmejäätmed

Mahuti tüüp

Graafikujärgne
tühjendus

jäätmekott kuni 50 l*

1,36 €

-

kuni 80 l

1,70 €

2,68 €

kuni 140 l

1,88 €

2,68 €

kuni 240 l

2,11 €

2,68 €

kuni 370 l

2,56 €

4,22 €

kuni 600 l

3,33 €

6,00 €

kuni 800 l

3,70 €

10,80 €

kuni 1500 l

6,24 €

15,60 €

kuni 2500 l

9,24 €

18,00 €

kuni 4500 l

14,55 €

30,00 €

Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluval kinnistul puudub
elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on Teil võimalus
taotleda kohalikult omavalitsuselt korraldatud jäätmeveost kas perioodilist
või täielikku vabastamist. Selleks tuleb
esitada vallavalitsusele taotlus, mille
rahuldamise või rahuldamata jätmise
otsuse teeb vallavalitsus ühe kuu jooksul. Jäätmevaldajad võivad jäätmete
kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid jäätmekonteinereid. Ühiskonteineri kasutamise soovi korral tuleb selle kasutajatel sõlmida
kokkulepe, ning selle õiguse annab kohalik omavalitsus. Vedajal ei ole õigust

Konteineri rent
(kuu)

jäätmevaldajat vabastada jäätmeveost.
Tulenevalt jäätmeseadusest on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kellel on
jäätmeluba või kompleksluba.
Ragn-Sellsi klienditugi
Töötab E-R 8.00-17.00. Klienditoe
lühinumber on 15155 , kliendiinfot
saab ka numbrilt 60 60 439, nendele
kõnedele kehtib teie telefonioperaatori
teenustasu.
Kõik küsimused on oodatud e-maili
aadressile info@ragnsells.ee.
Ragn-Sells AS
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415
info@ragnsells.ee, virumaa@ragnsells.com

Korrastame ehitiste
andmed!
Eelmise aasta 1. juulil jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Seaduse kohaselt
tuleb ehitisregistri andmed korrastada
2020 aasta 1. jaaanuariks. Korrastamise
käigus kantakse registrisse kõik sinna
seni kandmata hooned. Hoonete tuvastamise aluseks võetakse ajakohased
ortofotod (aerofotod).
Palve ehitiste omanikele – vaadake
ehitisregistris üle Teile kuuluvate ehitiste
andmed. Kui registris on olemas kõik üle
20m2 ehitusaluse pinnaga ehitised, olete
olnud hoolas ja seadusekuulekas, Teil
probleeme ei ole. Kui Teil aga on üle 20m2
ehitusaluse pinnaga ehitisi, mida ehitisregistrisse kantud ei ole, peaksite läbi
vaatama kõik Teil olemasolevad hooneid
puudutavad dokumendid ja materjalid.
Kui on olemas dokumendid, mis tõendavad hoone õiguspärast püstitamist
(maakasutusõigus, ehitusluba, vastuvõtukomisjoni akt, ehitusprojekt või muud
dokumendid), siis on võimalik seaduslikult püstitatud ehitis kanda registrisse.
Oluline on ehitiste asendiplaani, põhiplaanide jms olemasolu, vajadusel tuleb mõõdistus tellida vastavat kogemust
omavalt spetsialistilt.
Kui soovite ise koostada joonised,
siis tuletame meelde, et joonised peavad vastama ehitusprojekti joonistele
esitatavatele nõuetele.
Kui Te ei leia selliseid dokumente,
pöörduge vallavalitsuse majandusosakonna juhataja või maakorraldaja poole, nõustame Teid, kuidas lahendada
hoonete seadustamine. Hooned palume võimalusel eelnevalt mõõdistada.
Aega sellisel viisil hoonete seadustamiseks anname 2016. aasta lõpuni.
Alates 2017. aastast hakkab vallavalitsus kandma ortofotode alusel ehitisi
registrisse ja rakendama seaduses sätestatud tingimusi ehitiste seadustamiseks – alustatakse haldusmenetlust,
mille käigus ehitise omanik tellib ebaseaduslikule ehitisele ehitusprojekti
või auditi ehitise ohutuse hindamiseks,
ehitise registrisse kandmisel rakendub
riigilõiv 500 eurot. Ehitusprojekt või audit tuleb tellida vastavat pädevust omavalt spetsialistilt, kaasnevad kulud kannab samuti ehitise omanik. Kui omanik
ei täida talle seadusega pandud kohustusi, on menetlejal seadusest tulenev
õigus nimetatud kohutuste täitmise
sundimiseks rakendada sunniraha,
mille ülemmäär füüsilisele isikule on
10 000 eurot. Vahel on ekslikult levinud
arvamus, et oma maaüksusel võib ehitada ilma loata, aga tegelikult pole ilma
loata ehitamine olnud lubatud ka varasemate seaduste kehtimise ajal!
Omanik saab oma ehitiste andmeid
kontrollida ehitisregistris (www.ehr.ee)
sisestades sinna katastritunnuse või
maaüksuse aadressi või pöörduda vallavalitsuse majandusosakonna juhataja
või maakorraldaja poole, tel 322 2374
või 322 2377
Kui ehitisregistris olevad hooned
on ümberehitatud s.t. on muutunud
hoone pindala, konstruktsioonid,
materjalid või tehnilised andmed, siis
palume samuti ehitisregistri andmete
parandamiseks pöörduda vallavalitsuse vastavate ametnike poole.
Samuti palume üle vaadata kasutusest välja langenud ja lammutatud
hoonete olemasolu ehitisregistris
ning need registrist maha kanda.
Selleks tuleb esitada Laekvere vallavalitsusele ehitise täieliku lammutamise teatis (on kättesaadav www.
ehr.ee taotluste ja teatiste vormide
alt) või pöörduda vallavalitsuse vastavate ametnike poole.
Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku §45 lg1 kehtib ehitusluba
viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse
aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.
Palume hoonete omanikel, kellel on
välja antud ehitusluba ning ehitised on
ammu valmis, hakata taotlema kasutusluba võttes ühendust majandusosakonna juhtajaga tel.322 2374 või e-post:
andrus@laekvere.ee.
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Hajaasustuse programm toetab
elutingimuste parandamist maal
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda
koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse
programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi
enam kui 1,2 miljoni euroga.
„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele korralikud elutingimused, et
elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on
pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba
rohkem kui 6000 majapidamises,“ lisas
minister.
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui
1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab
välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele
viiva juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi
toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.
Lääne-Viru maavanem kuulutab
Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates
28. märtsist 2016. a.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised
elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse
ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2016.
Programmist toetatakse järgmisi
valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastaKevad on väga ilus ja oodatud aeg.
Saab vabalt looduses jalutada ning
värsket õhku nautida. Loodus tärkab
ning pakub rohelust ja palju kauneid
lilli mida nautida. Kuid ometi on inimesi meie seas, kes ei hooli sellest.
Lume sulades sulavad looduses välja
ka prügikotid, mida on meie kaaskodanikud sinna poetanud. Vaatepilt on
kohati äärmiselt trööstitu. Leiad metsa all juba loomade poolt laiali tassitud pakendid, mis oli keegi „TUBLI“
inimene sinna sokutanud. Enamus
sellistest jäätmehunnikutest on võimalik tasuta üle anda jäätmejaamadesse või lihtsalt kasutada oma prügikasti ja visata need sinna.
Koos kevadega hakkavad inimesed ka remontima. Remondist tekivad jäägid, mille leib hiljem tihtipeale kusagilt loodusest vedelemas.
Miskipärast on osadel inimestel välja
kujunenud arusaam, et kui enda kodus jääb ette ja on kole vaadata siis
visatakse lihtsalt kusagile vedelema.
Tee servad on „kaunistatud“ erinevat
sorti jäätmetega. Seal vedeleb taarat,
mähkmekotte jms. Inimesed kes ei
hooli millestki ja loobivad oma prügi

takse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67%
abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja
ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas
peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest
hajaasustuse programmi voorudest
kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse
elektriprogrammist ja veeprogrammist
saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31.
mai 2016. a.
Programmdokument, lisamaterjalid
ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Laekvere valla poolne programmi
kontaktisik on majandusosakonna juhataja Andrus Läll tel. 3222374, e-post
andrus@laekvere.ee
Maakondlik programmi kontaktisik
on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna
peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.
knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2016. aasta
vooru infopäev toimub 28. aprillil 2016.
a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru maavalitsuse suures saalis (II korrus).

laiali, mõelge ennem, kui nii käitute.
Loodus kannatab selle all ja samal
ajal prügistate ju enda kodumaad.
Kas Teile siis meeldib elada prügihunnikute keskel!!! Mõelge enne mitu
korda, kui hakkate prügi loodusesse
ladestama. Suur-suur häbi Teile. Ma
loodan, et Te tunnete ennast väga
halvasti peale selle artikli lugemist ja
nende piltide nägemist.
Siinkohal kutsun üles valvsaid vallakodanikke, kes vähegi hoolib puhtast loodusest – andke teada vallavalitsusele või otse järelevalveinspektorile (Tel 514 7164, e-post: egle.ott@
pandivere.eu), kui näete kedagi prügi
viskamas või leiate kusagil juba sinna
visatud jäätmed. Kui tunnete isikut
või näete autonumbrit vms. Igasugusest infost on abi. Hoiame ja kaitseme
meid ümbritsevat loodust.
Egle Ott
järelevalveinspektor
Fotodel on üks paljudest prügilademetest. Asukoht Paasvere küla,
Laekvere-Arukse tee servas.

HEAD METSAOMANIKUD!
Metsanduslike toetuste taotluste esitamise tähtajad 2016.a.:
Metsade uuendamise toetus – 15. juuli
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – 30. juuni
Metsamaaparandustööde toetus – septembris
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus
– detsembris (NB! Seda toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige)
Natura metsa toetus – 4. -22. aprill
Metsameede – juunis
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta vältel.
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• NÄGEMISKONTROLL
• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK
• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID

Metsakonsulent Kalev Jaanson
Rakvere Metsaühistu, Kunderi 6 Rakvere 44307
e- mail: metsayhistu@rmy.ee tel.3227845

ANNAME AU! SINILILLE LUGU!
Eesti veterani toetussümboli loomise
idee sündis veteranide endi keskel veteranipoliitika väljatöötamise käigus
2012. aastal. Veteranid tõid eeskujuks
eelkõige Suurbritannias, Kanadas ja
Austraalias levinud kommet kanda
veteranide austuseks punast mooniõit. Inspireerituna mooniõie kampaaniast ja Eesti Vabadussõja-aegsest
laulust “Enne veel, kui kustub eha”,
pakkusid veteranid toetussümboliks
sinilille.
Sinilill valiti veteranide toetussümboliks 2013. aasta kevadel toimunud
avaliku ideekonkursi tulemusena.

Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane on meie seas ligi 2800. Need on
inimesed, kes on olnud valmis andma
kõik Eesti inimeste ja riigi eest.
Sinilillega tunnustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks.
Nende kogemus ja oskused on väärtuslikud ka igapäevaelus.
Sinilille kampaania algab juba 7.
aprillil!
Osale sinagi heategevuskampaanias!

02.05. 2016.a.
kella 10.00-st
LAEKVERE TERVISEKESKUS
Silmade kontroll maksab 15-eur.
Prillitellijale on kontroll 8-eur.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Lilli saab osta ja infot jagab Silvi
Sirelpuu, 5745 0313

Laekvere aleviku soojamajanduse
arengukava avalikustamine
Laekvere vallal on valminud Laekvere
aleviku soojusmajanduse arengukava
aastateks 2016-2026.
Arengukavaga saab tutvuda Laekvere valla kodulehel.
Arengukava eesmärgiks on määratleda Laekvere aleviku kaugkütte võrgupiirkonna arengusuunad soojusmajanduse edasiseks arenguks järgneva

kümne aasta jooksul.
Vallavalitsus kutsub kõiki arengukavadega tutvuma.
Kõik soojusmajanduse arengukavasid puudutavad ettepanekud palume esitada hiljemalt 21. aprilliks
2016 e-posti aadressile: laekvere@
laekvere.ee
Info tel 322 2374, Andrus Läll

võtab eraisikutelt

TASUTA vastu asbesti
sisaldavaid jäätmeid (eterniiti).
Jäätmeid saab ära anda
Laekvere alevikus
Töökoja tee 1 platsil
29. aprill kell 8.00-17.00
30. aprill kell 9.00-16.00
Jäätmete üle andja peab ise jäätmed
kogumiskonteinerisse laduma!
Info majandusosakonna juhataja Andrus Läll
tel 504 6009, e-post andrus@laekvere.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Müüa II sordi (BC)
SIBERI LEHISE
puitmaterjale:
Siberi lehist ei pea immutama
ega värvima.
Oma omaduste poolest kestab lehis naturaalselt 3x kauem,
kui immutatud puitmaterjalid.
Kalibreeritud karkassimaterjal SHP 45x95/120/145mm
hinnaga 390eur/m3
Terrassilaud sileda pinnaga
SHP 28x120/145mm hinnaga
9,90eur/m2 (Terrasilaud AB sort
17eur /m2)
Saematerjal 25/32/38x100200mm hinnaga 230eur/m3
Voodrilaud UYL 7eur /m2
Aialipid,
tuulekastilauad
jms kõik ettetellimisel saadaval!
Kontakt: +37259192469
myyk@wellmax.ee
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Simuna Kihelkonna eakad viskasid taas nalja

3. aprillil täitus Simuna Rahvamaja saal
heade sõpradega lähedalt ja kaugelt.
Juba 16-ndat korda sai teoks Simuna
Kihelkonna eakate naljapäev. Selle aasta teemaks oli „Põllumees põline rikas!“.
Simuna Tüdrukute tantsu saatel oli
meil au vastu võtta tõeline Rukkikuningas, kes selle pidustuse väga väärikalt
avas. Samas andes ka loa põllumehe üle

nalja visata: „Rukkileib ja rukis ise ei ole
nali, vaid on tõsine panus toidulauale.
Saia üle võime pidada pikka naeru“. Ja
siis läks naljategemiseks.
Esimese võimaluse selleks sai Laekvere rahvas. Ja oh üllatust, keset lava
seisab jälle kuningas, seekord siiski liba
rukkikuningas. Peab ütlema, et ta oli

kaunis kursis õige kuninga tegemistega.
Kaasa oli ta võtnud toredaid sõnaseadjaid, tantsutüdrukuid ja isegi šotlane ei
puudunud. Aitäh Õilmele, Ellule ja Jaanikale, kes vahva kava kokku sättisid.
Rakke rahvas tõi külakostiks nii laulu, tantsu kui mõnusaid jutte. Lauluõpetaja Rene ei pidanud paljuks isegi
klaveri taha saunalinas istuda, sest viht-

lemist siin juba jätkus. Ju oli meie maja
üle köetud, sest ka Laekvere tantsijad
tõmbasid endale ümber vaid saunalinad ja mõnusad saunatantsud võisid
alata. Aitäh Renele, Helenile ja Maiele,
kes toreda programmi kokku sobitasid.
Väikese pausi ajal toodi saali supitirinad väga maitsva seljanka supiga. Ai-

täh Enelile ja Õiele Simuna Koolist, kes
pakkusid nii supi kui kohupiimakoo-

giga meeldivaid maitseelamusi.
Ja siis jõudis kätte Simuna tegijate kord. Meie järgisime oma kava koostamisel
tuntud vanasõna: “Rikas elab nõnda
kuidas tahab, põllumees nõnda nagu
saab“. Headel
vilja-aastatel
Rukkikuningas
priiskas
ja oli endaga
kaasa toonud
üle mere Abba
laulu-ja tantsutüdrukud, väga
heal aastal isegi
neiud Itaaliast.
Kehvematel
aastatel kukkus
isegi kuningas
koonerdama,
sest külla oli
võimalik kutsuda Kapell, potipõllumeestest

Tüdrukute kamp ja nobenäppudest uudishimulikud naabrimutid. Kõik selle
segas omavahel kompostiks vahetekstidega Vilma Rebane Eakateklubist „Elurõõm“. Kaasa aitasid Simuna naisrühm
„Simone“, Eve ja Simuna Kapell; eakate
tantsurühm „Tüdrukud“. Aitäh Teile!
Taas kord oli meie pidulistel võimalus nautida Simuna Kapelli heal tasemel rahvamuusikat, kelle roll naljapäeval oli ka sisustada vahepausid, mis kulusid kostüümide vahetuseks ning kelle
helide saatel oli võimalus tantsu lüüa.
Hea piduline! Kallis isetegija! Südamega abiline! Te tegite selle päeva
rõõmsaks, säravaks ja lasite unustada
kõik argipäeva mured.
Jääb vaid nõustuda väitega: Iga minut naeru pikendab elu aasta võrra.
Uute kohtumisteni järgmisel aastal
Laekvere Rahva Majas.
Auli Kadastik
Simuna Rahvamaja
Fotod: Silvi Sirelpuu
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Laekvere Põhikooli
sportlikud tegemised

3. veebruaril võtsime osa D vanuseklassi 2016. a maakonna talvistest kergejõustiku võistlustest (7 õpilasega)

III koha poiste kuulitõukes
saavutas
RAIMOND MÄE.
1. märtsil osalesime E vanuseklassi 2016. a maakonna talvistel kergejõustiku võistlustel (6 õpilasega).
Väga hästi esines ja saavutas tüdrukute kõrgushüppes I koha LISETTE
KLAASMÄGI.
1. aprillil toimunud Simuna kihelkonna rahvastepalli võistlustel saavutasid meie kooli 6.-9. klassi tüdrukud
I koha.
Võistkonnas mängisid: Alehandra
Roosipuu, Sirli Pudel, Kaisa Maidla,
Marit Pudel, Relika Anier, Eleriin Kala,
Elizabeth Sepp, Marian Eigi ja Laura
Leetberg.
Iivi Maidla
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Eelinfo RKT (Riiklik koolitustellimus)
täiendusõppe kursuste kohta
Väike-Maarja Õppekeskuses toimuvad ajavahemikul märts – juuli 2016
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste
arendamine“ raames 2016. a I poolaasta
RIIKLIKU KOOLITUSTELLIMUSE TÄIENDUSÕPPE KURSUSED:
Arvutiõpe vanemaealistele 50+
60 tundi
MS Excel 2013 baaskursus
40 tundi
Müüja-klienditeenindaja ettevalmistus kutseeksamiks
80 tundi
Eripuhastustööd
40 tundi
Puhastusteenindus
60 tundi
Tervislik lõunasöök lasteasutustes 40 tundi
Toitude valmistamine erinevat liiki vastuvõtulaudadele
60 tundi
T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus
80 tundi
Kursustele saab registreeruda peale ministri käskkirja allkirjastamist (märtsi algus). Täiendusõppe kursuste nimekirjas võib tulla muudatusi.
Täienduskursuste sihtrühmadeks on erialase hariduseta, ilma keskhariduseta ja vananenud oskustega täiskasvanud.
Täienduskursused on osalejatele TASUTA, finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Kursustel ei saa osaleda koolikohustuslikud ja kutse- või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppijad.
Info ja registreerimine: 3261 892
e-post: vmok@v-maarja.ee
Kodulehekülg: vmok.v-maarja.ee (täiendõpe/tasuta kursused)

Korteriühistud muutuvad kohustuslikuks

Meie põhilisteks tegevusaladeks on katusematerjalide,
fassaadimaterjalide, vihmaveesüsteemide ja teiste üldehitusmaterjalide müük. Lisaks tegeleme veel ehitusjärelvalvega, san-remonditöödega, majade soojustamisega, pleki kantimisega, renoveerimise ja palju muuga.
Meie professionaalne ja kokkuhoidev meeskond tagab
kõrge kvaliteedi ning korrektse töö.
Anname oma tehtud töödele garantii.
Küsi pakkumist tel 5060781 või
vaata lähemalt www.am3baltic.ee
Talvekuudel ohtlike puude raie valdadele -15 % odavam
ja tööde valmimine kiirkorras.
Teostame valdadele, linnadele, eraisikutele:
• Ohtlike puude raiet majade, liinide, kõrvalhoonete lähedusest
• Ohtlike puude raiet kalmistutel
• Ohtlike okste eemaldust ja puude kärpimist
• Puude elujõu hindamist ning konsultatsiooni
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
Tel: 5810 9846
Email: greenman.est@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo

Greenman Estonia OÜ
Tel: 5810 9846

Alates 2018. aastast muutub kohustuslikuks
korteriomandite
majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena.
Oluline on aga teada, et korterelamutes, kus 2018 aastaks pole
veel korteriühistut loodud, loob
riik selle seaduse alusel ise.
Seetõttu tekib peagi sisuliselt kahte tüüpi korteriühistuid
– ühed, mis on loodud korteriomanike algatusel ning need,
mis on loodud nö sunniviisiliselt
riiklikul tasandil. Viimaseid, seaduse alusel ning riiklikul tasandil
loodud korteriühistuid hakkavad
haldama haldusettevõtted.
Sellise olukorra vältimiseks
on tungivalt soovitav korteriühistu ära moodustada enne,
kui seda riiklikul tasandil sundkorras tehakse. Sel moel on inimestel võimalik endal kogu temaatikaga kurssi viia ning valida
juhatusse just need korteriomanikud, keda ühiselt kõige pädevamaks peetakse. Ka haldusteenuse sisse ostmisel säilitab selline juhatus kontrollorgani rolli.
Uue seaduse jõustumine
muudab korteriühistu majandamise läbipaistvamaks – nimelt
on edaspidi igal korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet
ühistu tegevuse ja majandamise
kohta ning tutvuda kõigi korteriühistuga seotud dokumentidega.
Samuti tekib kõigil korterelamutel vajadus korrastada oma
majaga seotud raamatupidamine – korteriühistu vormi kohustuslikuks muutumine, muudab
kohustuslikuks ka iga aastase
majanduse aruande koostamise
ning esitamine. Seejuures väikesed, kuni kümne korteriga majad
pääsevad kohustusest igakuiselt
aruandeid registrile esitada.
Laekvere vallas on üle 10 suhteliselt kehvas seisukorras korterelamu, kus enamikus pole suuremaid remonditöid tehtud juba
25 aastat.
Eelmisel aastal moodustati
korteriühistud Laekvere aleviku
elamutes Vassivere põik 1, Vas-

sivere põik 2 ja Vassivere põik
4. Ühistud on asunud tegelema
majade korrashoiu ja suuremateks remonditöödeks rahaliste
vahendite leidmisega. Jõudu ja
jaksu neile!
Ülejäänud kortermajad on
siiani kahjuks viivitanud korteriühistute moodustamisega, kuid
aeg ei oota!
Korteriomanikud puutuvad
pidevalt kokku läbijooksvate katuste, amortiseerunud torustike
ja elektrisüsteemidega, lagunevate rõdude ja välisfassaadidega
jne. Hädasti on vaja hakata tegelema majade kapitaalremondiga.
Selleks on vaja raha. Pankadelt
saavad laenu ja erinevatest projektidest rahastust vaid korteriühistud, mitte haldajad.
Aastatel 2014-2020 avanesid
ja avanevad uued korteriühistute
toetused. Rahastatakse energiatõhususe suurendamist, toetatakse korterelamute renoveerimist. Meetme eesmärk on aidata
vähendada keskkonnamõjusid ja
kodukulusid. Elamute renoveerimise kõrval vajab lahendamist
autode parkimisprobleem.
Vassivere põik 4 elamu ees
pargivad autod sõiduteel, kus takistavad tänava hooldustöid.
Soovin veel selgitada tarbitud
kommunaalteenuste eest tasumist, mis siiani toimub korterite
kaupa vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel. Kokkuleppel
vallavalitsusega alustavad korteriühistud alates septembrikuust
vee- ja kanalisatsiooniteenuse
ning soojusenergia ostmist otse
tootjatelt ja edasi müümist korteriomanikele.
Oktoobris nende majade elanikud, kus on moodustatud korteriühistud, enam vallast kommunaalteenuste arveid ei saa,
need esitab teile korteriühistu ja
arved peab maksma korteriühistule.
Viimasel ajal on sagenenud
kortermajade siseste kanalisatsioonitorustike ummistused,
sest WC pottidesse loobitakse

mähkmeid, hügieenisidemeid
ja muud prahti, mille koht on
prügikastis, mitte kanalisatsioonitorustikus.
Elanikud pöörduvad valla
kommunaaltehniku poole ja soovivad, et vald majades tekkivad
ummistused likvideeriks. Oleme
seda siiani jõudumööda teinud,
kuid lõpmatuseni see nii kesta ei
saa, sest vee-ettevõtte kohustus
on tagada veeteenuse toimimine
maja veemõõtjani ja kanalisatsiooni toimimine esimese vaatluskaevuni majast. Majade siseste ja kinnistul tekkivate torustike
probleemide lahendamine on
korteriühistu kohustus, selle
puudumisel peavad korteriomanikud tegelema sellega ühiselt.
Soovin veel selgitada toasooja
eest maksmise põhimõtteid.
Elamute soojatarbimist mõõdetakse igas elamus oleva taadeldud soojamõõtjaga.
Tarbitud sooja kogus antud
kuus jagatakse kõigi antud maja
korterite üldpinna ruutmeetritega ja saadud ühele ruumeetrile
kulunud soojuse kogus korrutatakse antud korteri ruutmeetritega.
Seega soojuse eest makstav
raha sõltub maja tarbimisest ja
on majades erinev.
Elamud on soojustamata, osadel korteritel ka vanad aknad,
küttesüsteem elamutes ootab renoveerimist.
Renoveerimata elamute puhul ei jõua toasoe ühtlaselt kõigi
tarbijateni, erinedes elamutes
3-4 kraadi. Seega soojuskandja
parameetrite reguleerimine ei
anna kõigile korteriomanikele
täpselt ühesugust temperatuuri.
Osa korterid on üle – osa alaköetud. Inimeste eelistused ruumide
soojuse osas on erinevad.
Jõudu ja jaksu korterelamute
majandamisel.
Andrus Läll,
Majandusosakonna juhataja
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KORSTNAPÜHKIMISTÖÖD.
KÜTTESÜSTEEMIDE KONTROLL ja REMONT.
SUITSUANDURITE KONTROLL, PAIGALDUS.
KORSTNAPÜHKIJA-POTTSEPP MART PRUUL Simunast.
Kutsetunnistused nr 086153 ja nr 095036.
HELISTA TELEF. 5596 4614

VAADATES TAGASI…

Missugust prügi tohib põletada koduses
küttekoldes?
Prügiks nimetatakse tavaliselt segaolmejäätmeid, nagu mähkmed, vanad riided või plastist mänguasjad.
Taolisi esemeid tekib majapidamistes
sageli ning kiireim viis prügist vabanemiseks tundubki kütteperioodil
vanad esemed ahju visata. Ahju tohib
aga panna vaid töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi.
Kõige keskkonnasõbralikum on
paberi ja papijäätmed viia vastavasse
konteinerisse, et saaks materjali uuesti ringlusesse võtta. Tule süütamiseks
saab kasutada ka peenikesi puupilpaid, kasetohtu ja/või süütekuubikuid. Muude asjade põletamisel tekib
õhku kahjulike osakesi, mis mõjuvad
halvasti nii inimeste ja loomade tervisele kui ka kogu ümbritsevale keskkonnale. Vähem tähtis ei ole ka kahjulik mõju ahjule – sobimatute esemete
põletamine lühendab ka ahju eluiga.
Prügi põletamine taandub müütidele – kui vanasti põletati prügi ah-

jus, siis järelikult võib seda teha ka
nüüd. Tasub aga meeles pidada, et
aastakümneid tagasi olid jäätmed
oluliselt teistsugused. Plastpakendeid
oli vähem kui praegu ning tarbimine
samuti väiksem. Veel mõnikümmend
aastat tagasi pakiti näiteks vorst paberisse, praegu aga kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Samuti paraneb
aasta-aastalt ekspertide teadlikkus,
mida tegelikult jäätmete põletamine
kaasa toob. Seetõttu toimub jäätmete
põletamine kontrollitud tingimustes,
spetsiaalseid põletusahjusid kasutades.
Kui õues läheb külmaks ning kodu
tahab kütmist, tundub, et ahju võikski justkui kõike visata, sest ahjus toimub ju põlemine ning mittevajalikud
asjad kaovad. Mõnikord kasutatakse
prügipõletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse tellitakse
kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamises jäätmeid

üldse ei teki. Tekkinud jäätmed, mis
prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole, põletatakse küttekoldes. Selline käitumine on vale. Kõige
lihtsam viis jäätmetest vabaneda on
prügi sortida ning majapidamise kütmiseks kasutada puid või muid küttematerjale, mida on lubatud põletada.
Nii säästame keskkonda ja ka oma
tervist.
Meie kõigi võimuses on anda
omapoolne panus keskkonna heaks,
kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks
ettenähtud kohta.
Loe Bioneerist lisainfot sortimise
kohta ning tutvu jäätmerattaga.
Infot ohutu kütmise ja jäätmete
sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.
Uuri, kuidas on jäätmemajandus
korraldatud Sinu kodukohas.

775 aastat tagasi (1241) on mainitud
esmakordselt kirjasõnas Paasvere (Vanaküla) olemasolu.
670 aastat tagasi (1346) läänistas (s.t.
Rootsi seaduse järgi andis mõisa vasallile kasutada) Taani kuningas Waldemar IV Hinne Moora maamõisa, mille
Nicolas Orgsel`t oli ostnud.
520 aastat tagasi (1496) on esmamainitud Laekvere küla
490 aastat tagasi (1526) on esmamainitud Muuga küla
375 aastat tagasi (1641) oli olemas
juba Luusika (Lusik) mõis
300 aastat tagasi (1716) elas Laekvere külas peale 1712. aasta katku ainult
41 inimest, seda kümnes peres.
140 aastat tagasi (1876) suri Muuga
mõisa ehitaja ja omanik C.T. von Neff, ta
oli nelja õukonna kunstnik.
130 aastat tagasi (1886) toimus haldusreform, mille käigus ühendati siinsed mõisavallad (Paasvere, Laekvere,
Moora, Lõusa, Rahkla, Muuga) üheks
Paasvere vallaks. Esialgu asus vallamaja Aru mõisas, rahvasuus Hoovis, saksa
keeles Brunnenhof. Tänapäeval nimetatakse seda kohta Joodiku küla, kuid
sellega ei ole mingit seost. Joodiku asub
hoopis eemal.
90 aastat tagasi avati Sonda-Mustvee
kitsarööpmeline raudteeliin, mis tolleaegse lühinägelikkuse tõttu suleti juba
1972. aastal. Raudteega oli side ka siinse piirkonna inimestel.

85 aastat tagasi 27. septembril 1931.
aastal avati pidulikult Laekvere uus
koolimaja.
80 aastat tagasi kirjutab 26. juuni
1936. aasta „Virumaa Teataja“ „Võidupüha tähistamisest Laekveres: Laekveres oli hommikul kell 6 äratusmäng
Laekvere pritsimaja tornis Paasvere
pasunakoorilt. Päeval oli Laekveres paraad, hiljem siirduti rongkäiguga Muuga kuusikusse. Siin paistis silma eriti
rahvuslippude rohkus. Peokõnega esines Muuga kooli juhataja Viktor Kuriks
ja jumalateenistuse pidas Simuna koguduse õpetaja Mäggis. Võidutule süütamine toimus õhtul kell 22.00, seal oli
palju sõnavõtte. Toimus rahvuslippude
õnnistamine hr. Mäggise poolt. Samal
õhtul õnnistati pidulikult ka Muuga
Maanaiste Seltsi lipp.
Sellest Laekvere-Muuga rongkäigust
võttis osa palju inimesi, sealhulgas kodukaitse liikmed, Laekvere Põllumeeste Selts, Laekvere Tuletõrje Selts ja pasunakoorid. Osales ka Rahkla lugemise
selts ja Rahkla spordiühing“.
Kasutatud kirjandus:
* Virumaa Teataja 26.VI 1936
* Simuna kihelkonna mõisad II, III, V
* Andres Nurm`e arhiivist
* Ü. Mustasaare mälestused
Kirja pani Andres Nurm
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KredExi info lasterikaste perede
kodutoetuse taotlemise kohta
Taotlusvoor avatakse 18. aprillil 2016,
taotluste esitamise tähtaeg on 16. mai
2016.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele
peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta viimase
aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole
suurem kui 355 eurot kuus.
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud
mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks.
Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral,
sellel aastal kodutoetust uuesti taotleda
ei saa.
Korduva toetuse taotlemise hetkeks
peab eelmine toetus olema kasutatud
sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt
lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse
kasutamise lõpparuanne.
„Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise täpsemad tingimused on
saadaval KredExi kodulehel.
Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude
rajamine, muutmine või asendamine
ehitusseadustiku tähenduses
• eluaseme renoveerimine
• projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega, ehitusloa taotlemisega ja
ehitusteatise esitamisega seotud kulude katmine
• eluaseme soetamine leibkonnale
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine
Nõuded taotlejale:
•
Taotleja
on
seaduslik(ud)
vanem(ad),
lapsendaja(d),
kasuvanem(ad),
eestkostja(d)
või
võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast
last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.
• Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.
• Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja
koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.
• Taotleja või tema kuni 15-aastane
laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle
omanikuks või kaasomanikuks enne
toetuse väljamaksmist.

• Taotleja ja /või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui
üks ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel
kehtestatud eluruumidele esitatavatele
nõuetele vastav omand, v.a juhul, kui
tegemist on kõrvuti või üksteise peal
paiknevate korteriomandite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud
või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks.
• Taotleja leibkonna viimase aasta keskmine maksustatav tulu (bruto
tulu) leibkonna ühe liikme kohta ei ole
suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt
eraldatud toetus.
• Taotlemise õiguse tekkimiseks ei
tohi eluaseme omanikust taotlejal olla
avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi, v.a kodulaen, suuremas summas kui 1 500 eurot.
Samuti ei saa taotlejaks olla isik,
kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus
füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud
täitemenetlus võlgade katteks, samuti
isik, kelle ehitusseadustiku mõistes
ehitatavale või punktis 2.2.4 sätestatud
renoveeritavale eluasemele on kinnistusraamatus või ehitisregistris seatud
piiranguid, s.h areste, võõrandamise
keelumärget jne. Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui eluase on
taotleja kuni 15-aastase lapse omandis
või toetuse saamine tagab edaspidise
laenukohustuse täitmise ning arestide,
võõrandamise keelumärgete või muude piirangute kustutamise.
Nõutavad dokumendid:
• taotlus
• taotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopia
• ülalpeetavate puhul tõend, mis
kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi
punktis 1.2.5 toodud nõuetele
• raske või sügava puudega lapse puhul koopia arstliku ekspertiisi otsusest
• koopia lapsendaja, kasuvanema,
eestkostja määramise otsusest
• taotleja kõigi täisealiste leibkonna
liikmete 2015 aasta tuludeklaratsiooni
koopia (pdf formaat), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis
tuludeklaratsioonide koopiad kohase
välisriigi maksuametist, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka deklaratsiooni
E-vorm
• juhul, kui tuludeklaratsioone ei ole
esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksuja Tolliameti tõend 2015 aastal saadud
maksustatava tulu või selle puudumise
kohta
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama

v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris ja seda küsib
KredEx ise taotleja käest.
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
Ehitise püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, renoveerimine,
tehnosüsteemide või – võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
• ehitustööde eelarve
• hinnapakkumised vähemalt kahelt
tööde teostajalt, kui tööde teostamiseks
kasutatakse teiste isikute teenuseid
• hinnapakkumine vähemalt ühelt
ehitusmaterjalide müüjalt, kui tööd tehakse ise
Eluaseme soetamine:
• soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu
märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht,
suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus.
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
• krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu
sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa,
igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.
Taotlus koos lisadokumentidega
tuleb esitada KredExile läbi KredExi
e-teenuste keskkonna või digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal Eesti
Posti kaudu tähitud kirjana aadressil
„Kodutoetus“, SA KredEx, Hobujaama
4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud ettevõtlusministri poolt kinnitatud „Kodutoetus lasterikastele
peredele” meetme toetuse andmise
tingimustega. Nii meetme tingimused
kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel.
Pärast taotlusvooru lõppemist ja
laekunud taotluste menetlemist, küsib
KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse
eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise
ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse
ning leibkonna liikmelisuse kohta.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel:
667 4109, 667 4110.
Kersti Saar
toetuste haldur KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4109
faks: +372 667 4101
www.kredex.ee

NATURAALSEST PUIDUST SEINAPANEELID.
Seinapaneelid toovad esile puidule omase loodusliku
ilu ja soojuse.
Paneelide tootmisel kasutatav tehnoloogia ja materjalid on loodussäästlikud ja keskkonnasõbralikud.
Puidust seinapaneelid väljendavad looduslikkust ning
loovad ruumis positiivse õhkkonna.

Aitame Sul lahendada kõik probleemid,
mis on seotud torutöödega!
Omame pikaajalisi kogemusi ja seetõttu võid olla kindel, et saad kvaliteetse teenuse.
Kui soovid optimaalseid, elegantseid ja elu kergemaks muutvaid lahendusi siis oleme Sulle just õige partner.
Pakume järgnevaid teenuseid:
• Sanitaatehnilised tööd
• Torutööd
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
• Drenaaži ja sadevee ehitus
• Küttesüsteemide ehitus
• Küttesüsteemide tasakaalustamine
• Püstikute vahetusega
• Põrandakütte paigaldus
• Väikekatlamajate ehitus
Kui saame Teile kasulikud olla siis võtke kindlasti ühendust.

MEIE TOOTEVALIKUS ON DEKORATIIVSED

Paneele kasutades ruumi seina katmisel summutavad
need müra ning vähendavad ruumis kaja.
Ainulaadsed puidust seinapaneelid pakuvad erinevaid lahendusi sisekujunduse valdkonnas.
Puitpaneelid sobivad eramute, korterite, hotellide,
restoranide, kontorite ja teiste ruumide seinade katmiseks.
Paneelid sobivad ka köögitasapindade taustaks.
Peneele saab kasutada nii tervete seinte katmiseks kui
ka dekoratiivse elemendina sobitada seina.

Ivo Raidla
OÜ Rivoco
E-mail: info@rivoco.ee
Koduleht http://www.rivoco.ee/
Tel: +372 5653915

Rohkem infot saate kui külastate meie
kodulehte aadressil: www.puitsein.ee
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MÜÜK
Müüa kartulit Maret, Laura,
Arielle 0,15 senti/kg.
25kg võrk maksab 3 eurot.
Info telefonil 53410604
..........................................................
Müüa väetisevaba toidukartulit
RED-LEDI ja GALA.
Võrk 30kg H-7,50, tel - 5098317 ja
5261797 Paasveres.
Asta Maurus

Müüa kuivi saetud ja
lõhutud küttepuid
(30cm, 40cm, 50cm).
Tel. 5045632
Müüa 3-m küttepuid.
Miinimumkogus 10rm.
Tel. 5074553
Müüa tooreid küttepuid
(lepp, sanglepp,
kask, kuusk).
Mõõdud 25 - 60cm,
vastavalt kliendi soovile.
Tel. 5043246
Müüa kuivi kütteklotse.
Tel 5013862
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Metsa ja maa uued hinnad.
Hetkel on õige aeg metsa ja maa realiseerimiseks.
Me suudame Teile kohe praegu pakkuda väga head hinda!

AUS TEHING.
ÕIGLANE HIND.
KOHENE TASUMINE.

Ostame:

- Metsakinnistud
- Raieõigus
- Raiutud kinnistud
- Metsamaterjal
- Põllumaad
- Talumaad ja talud
- Kasutusvaldus metsamaadel
- Kaasomandis olevad kinnistud
- Hüpoteegiga koormatud kinnistud
- Omame raiebrigaadi
- Koostame metsamajanduskavasid
Ostame hakkpuidu toormaterjali.
Pakume harvesteri teenust.
Metsamaa hinnad: 500-12500 eur/ha
Põllumaa hinnad: 500-4500 eur/ha
Maapartner OÜ
telefon: 55575698
email: maapartner@maapartner.ee
www: www.maapartner.ee

Olgu Te teedel tuhandeid tulpe,
olgu Te radadel rohkesti roose,
sirelid õitest sinagu,
päike Te päevi paitagu,
sõbrad Te südant soojendagu!

APRILL
60
65
70

80
81
82
84
86
91

INVATRANSPORDITEENUS OÜ-lt

Sõiduabi
Rein Sula, juhatuse liige
Info telefonil 524 1378 või rein.sula@mail.ee

Lehte Gaver
Riina Reimann
Hans Lillemets
Vladimir Svidunovits
Eha Nurm
Ants Aava
Lea Kukner
Elvi Siniorg
Helje Müürisepp
Saimi Uibo
Ester-Marianne Rannala
Linda Kundsing
Helga Kuusk
Laine Kruusoja
Selma-Johanna Oja
Helgi Kuusk
Ilse Mändmets

30. aprill
30. aprill
3. aprill
8. aprill
19. aprill
23. aprill
30. aprill
7. aprill
15. aprill
29. aprill
3. aprill
6. aprill
10. aprill
8. aprill
6. aprill
6. aprill
24. aprill

Kaasiksaare
Paasvere
Kaasiksaare
Padu
Laekvere
Muuga
Salutaguse
Rahkla
Moora
Sirevere
Paasvere
Moora
Laekvere
Paasvere
Venevere
Laekvere
Paasvere

1. mai
9. mai
18. mai
14. mai
16. mai
11. mai
1. mai
11. mai
16. mai
15. mai
16. mai
9. mai
20. mai
18. mai
25. mai
26. mai

Laekvere
Laekvere
Rahkla
Laekvere
Paasvere
Venevere
Moora
Ilistvere
Muuga
Sirevere
Rahkla
Venevere
Laekvere
Rajaküla
Rajaküla
Venevere

MAI
60
65
70
80

Arve palume saata
meiliaadressile:
pikter@mail.ee.
Meie rekvisiidid on:
Pikter Grupp OÜ
Järvajõe küla,
Tamsalu vald, 46008
Reg nr 12797423

ÕNNITLEME!

82
83
84
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88
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92

Urve Ehasalu
Tõnis Hiielaid
Arvo Vares
Imbi Vellema
Maire Tamm
Evi Kask
Õie Alliku
Vaike Lehtmaa
Vilma Benga
Elvi Harjo
Kalle Aru
Endel Väljaots
Olga Lepp
Uno Kaja
Milda-Anette Tieck
Linda Õunapuu

Soovime õnne ja tugevat tervist!

Elektrikilpide
ehitus
Ehitame elektrikilpe
kuni 1000A.
Pakume ka paigaldusteenust.

• Jaotuskilbid
• Peaklibid
• Liitumiskilbid
• Mõõtekilbid
• Arvestikilbid
• Automaatikakilbid
• Transiitkilbid
Võta meiega ühendust!
Kilbitehas OÜ
Registrikood:12503189
MTR: TEL002739
Endla 76, Tallinn,
Harjumaa, Eesti, 10613
info@kilbitehas.ee
www.kilbitehas.ee

Palume inimestel, kes ei soovi, et lehes avaldatakse tema sünnipäevaõnnitlus,
teatada sellest telefonidel: 322 2370 või 322 2376

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Laekvere vallas Padu külas.

Korstnapühkija
teenustööd
Laekveres

Ehitusliiva müük, täiteliiva ja
kruusa müük

10., 11. ja 12. mail.

tööpäeviti 8.00-17.00.
Info telefonil 5101250
Aivar Needo
Kepsel OÜ

Toodangut on võimalik osta ka koos transpordiga.
INFO: Tel. 51 83098 või
liivamaardla@gmail.com

ÕNNE EMALE JA ISALE,
ÕNNE MAIMUKESELE!
Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma.

SUSANNA ÕUN, sündis 11. veebruar, Laekvere
ema Andra Õun

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/

Leerikursused EELK Simuna ja Väike-Maarja kogudustes algavad
mai kuu alguses.
Leerikursusel saab osaleda alates 15 eluaastast ja vanuse ülempiiri
ei ole.
Info ja registreerimine leerikursusele tel. 53 453 967 või enn.salveste@eelk.ee kuni 5. maini.
Kirikuõpetaja Enn Salveste

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
Õpetaja kõnetunnid on laupäeviti kell 12-15,
pühapäeval tund enne jumalateenistust.
Kiriklike talituste ja hingehoidlikel vajadustel
on kokkuleppel õpetajaga võimalik kohtuda
teistel aegadel.

