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TASUTA

„Töötute tiim, lasteaia ümbruse koristusel“

TOIMETAJA VEERG

Minu ees on teised valikud ja olen avali uutele
tööpakkumistele Laekvere mail. Usun, et keegi vajab ka
mind tõsisema töö peale, kuigi olen pikka aega
„tindisolkija“ olnud.
Olen tänulik oma töökaaslastele vallamajas, kes mind 14
pikka aastat on välja kannatanud. Olen tänulik teile, armsad
vallaelanikud, kes kirjutasid siia lehte oma arvamusi ja
uudiseid. Olen tänulik teile, armsad lehelugejad, kes lehte
ootasid ja selle lõpuks rida realt läbi lugesid.
Ütlen siinsel lehel oma viimased sõnad.
Jääge terveks!

Ja ongi maikuu lõpp käes. Peenardes siblamine on täie hoo
sisse saanud. Kõik näib päikeseline, sest mai on minu
meelest ilusaim kuu aastas. Ilusaim kuu ka midagi lõpetada
ja midagi uut alustada.
Täna on teie käes, armsad vallaelanikud, viimane Laekvere
valla leht, mille mina olen kokku pannud. Üldse sai neid
siis 156 tükki. See on päris suur arv, kui mõelda seda, et
vald on väike ja uudiseid, mida lehte panna iga päev ei tule.
Loodan südamest, et sügisel leiate oma postkastist hoopis
teise näoga ja teiste mõtetega vallalehe ja elu läheb edasi.
Tiiu Nitsar
Ükski asi pole igavene ja keegi pole asendamatu.

Kontrollige oma ID-kaardi ja passi
kehtivust
Aastail 2012-2014 lõppevad korraga kehtivusajad
Eesti kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel
(dokument), mis on väljastatud alates 2002. aastast
kümneaastase ja alates 2007. aastast viieaastase
kehtivusega. Sel perioodil mitmekordistub
kodakondsus-ja migratsioonibüroode teenindustes
klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning
võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise

ooteaeg. Eeltoodust tulenevalt palume elanike
mõistvat suhtumist.
Ühtlasi palume kontrollida oma dokumentide
kehtivusaega ja esitada taotlus uue dokumendi
saamiseks aegsasti, soovitavalt umbes 6 kuud enne
selle kehtivusaja lõppemist. Samuti palume
dokumendi kättesaamisel arvestada 30 päevase
tähtajaga.
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Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele Eesti
kodanikele, kellele on varem välja antud Eesti
kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart),
esitada taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või eposti teel. ID-kaardi taotluse esitamiseks ei pea
isiklikult teenindusse kohale tulema, kuid
dokumendi kättesaamiseks tuleb siiski pöörduda
teenindusse.
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa
Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides,
pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole
Euroopa Liitu ning seda posti ega e-posti teel
taotleda üldjuhul ei ole võimalik.

elamisloa pikendamise ning elamisloakaardi
taotlused õigeaegselt ning võimalusel piisava
ajavaruga.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh
taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on
võimalik saada Politsei-ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil
teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612
3000.
Aldis Alus
Ida Prefektuuri prefekt

Seoses teeninduste töökoormuse kasvuga on eriti
oluline, et ka Eestis elavad välismaalased esitaksid
Rahkla küla 38101:001:2940 Sarapiku-Eest Ees-Sarapiku
Rahkla küla 38101:001:0260 Sarapiku-Taga Taga-Sarapiku

VALLAVALITSUSES
12. mai istungil:
1. Kahele valla elanikule määrati ühekordne toetust.
2. Kehtestati sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav
hinnakirija kliendi omaosaluse suuruse hinnakiri.
3. Otsustati taotleda Laekvere valla
munitsipaalomandisse Muuga ja Alekvere küladest
kolm teed. Vastav eelnõu saadetakse volikogule.
4. Nõustuti Venevere külas asuva katastriüksuse
(pindalaga 22,03 ha) jagamisega kolmeks eraldi
maaomandiks: Kaare katastriüksuseks (pindala 5,01
ha, sihtotstarve maatulundusmaa); Palmisaare
katastriüksuseks (pindala 8 531 m², sihtotstarve
elamumaa) ja Kasera katastriüksuseks (pindala 16,16
ha, sihtotstarve maatulundusmaa).
5. Muudeti Laekvere vallas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse alljärgnevalt:
Asula nimi

KÜ tunnus

KÜ vana nimi KÜ uus nimi

Paasvere küla
Kaasiksaare küla
Rohu küla
Alekvere küla
Rajaküla küla
Kaasiksaare küla
Kaasiksaare küla
Rahkla küla
Sirevere küla
Salutaguse küla
Rajaküla küla
Rajaküla küla
Rajaküla küla
Salutaguse küla
Salutaguse küla
Salutaguse küla

38101:002:0265
Benga
Penga
38101:005:0151
Biltse
Jõekalda
38101:001:2131
Birgiti
Pirgiti
38101:002:0382
Freibriki
Papa
38101:002:0381
Freibriki
Papa
38101:005:1041
Gaveri
Teelehe
38101:005:1042
Gaveri
Teelehe
38101:001:3130
Gemini
Kaksiku
38101:001:2362
Gertu
Kertu
38101:002:0414
Grete
Laugu
38101:002:2460
Günnineni
Taevakivi
38101:002:0335 Reimani-Eest Ees-Reimani
38101:002:1810 Reimani-Taga Taga-Reimani
38101:002:0151 Risttee ja Tõnu Risttee-Tõnu
38101:002:0152 Risttee ja Tõnu Risttee-Tõnu
38101:004:0067 Risttee ja Tõnu Risttee-Tõnu

6. Kinnitati ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepped
kolme isiku vahel.
7. Lubati Ragn-Sells AS-i poolt väljastatud 30-50 l
jäätmekoti kasutust kahele valla elanikule.
8. Riigihanke „Laekvere valla õpilasliinide teenus 20112016” tunnistati edukaks pakkumuseks Osaühing
M.K.REIS-X poolt esitatud pakkumus summas 1,428
eurot koos käibemaksuga ühe õpilaliini läbitud
kilomeetri kohta suure ja väikese bussiga.
9. Otsustati vallavalitsuse reservfondist eraldada
1249,43 € Rahva Maja katuse parandustöödeks lähtudes TP Plekitööd OÜ hinnapakkumisest. Laekvere
Põhikoolile 120 € võrkpallivõrgu soetamiseks palliplatsile ja 1000 € Iiba Grupp OÜ-le Venevere kaupluse taasavamistoetuseks.
10. Nõustuti Laekvere valla osalemisega projektis
“Laekvere Rahva Maja noortetoa renoveerimine”.
Projekt viiakse läbi ajavahemikus 1. mai 2012 –31.
oktoober 2012. Projekti kogumaksumus on 52 000
eurot (sisaldab käibemaksu 20%), millest taotletav
summa on 49 400 eurot ja valla rahaliste kohustuste
suurus on 2600 eurot. Taotlus rahastamiseks
esitatakse SA-le Eesti Noorsootöö Keskus vastavalt
Euroopa Regionaalarengu projektile „Avatud
noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste
ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamine“.
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Lugeja küsib ja
vallaametnik vastab

on proovinud saada toetust trasside
vahetuseks KIK-st, kuid seni ei ole
nende projekte aktsepteeritud.

1. Miks tõsteti kuu keskel
kütte hinda, mitte ei teatatud
sellest 3 kuud ette?

Kuigi kaudselt maksame trasside kao
kinni , siis otseselt maksame igas majas kulutatud sooja eest vastavalt
mõõdiku näidule.

Laekvere vald ostab sooja Avoterm
OÜ-lt ja müüb seda edasi täpselt selle
hinnaga, millega ostame. Avoterm OÜle kinnitab hinna Konkurentsiamet.
Alates sellest kuupäevast, millal hinda
lubati tõsta, sellest ka Avoterm tõstis.
Meie olime sundseisus. Laekvere valla
kanda jäävad kõik võlgnikega ja
raamatupidamisega seotud kulud. On
võimalik, et iga maja sõlmib ise tootjaga lepingu ja siis lepingus fikseerib
kõik etteteatamised jm sellise.

3. Võiks ka Laekvere
keskkütte trassidele rõhku
panna. Miks on ainult Muuga
I kohal? Kas Laekvere keskus
polegi siis valla osa?

4. Kas tõesti peab soe õhku
minema ja sinna on raha kulutada? Kas Laekvere vald on
siis nii rikas?
Ma võin küsijat informerida, et ka
kaasaegsed eelisoleeritud trassid ei ole
100% energiasäästliku. Ka nende trasside peal on lumi sulanud ja rohi haljendab. Vald on vaene ja seetõttu on
odavam maksta ca 3-5 % soojakadusid, kui investeerida trassidesse mitusada tuhat eurot.

Muuga mõisa katlamaja ja trassid said
uuendatud tänu õnnestunud projektile. Lõpetuseks: Olen seisukohal, et oleme
teinud kõik endast oleneva, et varusLaekvere vald ei pidanud esimese
tada soojaga kõiki kolme elamut.
hooga isegi omaosalust tasuma.
Elanike hulgas on palju võlgnikke ja
Oleme proovinud ikka valda tasaebaausaid tarbijaid. Seni on valkaalustatult arendada. Kuidagi on
lavalitsus võtnud enda kanda kõik
juhtunud, et teiste keskuste sh ka
võlgnikega seotud kulud ja
2. Miks keskkütte trassid halMuuga projektid on saanud lihtsamalt
probleemid. Samuti oleme majades
jendasid talvel, kuhu kaob
rahastuse kui Laekvere projektid.
teinud hädapäraseid remonttöid ning
soojus?
Näiteks väga palju energiat on kulunud
tegelenud raamatupidamisega.
Laekvere lasteaia projektile. Täna on
Tänaseks on kommunaalteenuste võlTrassid on Laekvere vald andnud
kõige aktuaalsem Laekvere vee ja
gnevus ületanud 90 000 eurot (1 400
rendile Avoterm OÜ-le. Soojatootja on kanalisatsiooniprojekt, millega me
000 krooni)
vahetanud kõik trassid, mis viivad
oleme 10 aastat tegelenud ja lõppu ei
valla hoonetesse. Elanike trasside reole näha.
Küsimustele vastas
mont on kulukam ja praeguse kütteLühinäelik oleks ainult Laekveret arAarne Laas
hinna juures ei ole seda võimalik
endada
teostada. Kui küttehinda tõsta ca 15-20
vallavanem
% saaks ka trassid vahetatud. Avoterm

Uued võimalused sotsiaaltranspordis
1. juunist on Laekvere valla elanikel võimalus senisest paremini
pääseda liikuma. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on koostöös
Laekvere valla ja veel 10 omavalitsusega välja töötanud uue
lahenduse sotsiaalotstarbelise transpordi korraldamiseks.
Omavalitsuste koostöö tagab senisega võrreldes paindlikumad
võimalused elanikele transpordi korraldamiseks, olgu siis vaja
sõita tööle, õppeasutusse, arstile, poodi või kasvõi sõbra juurde.
See kõik saab võimalikuks, kuna klientide teenindamiseks
avatakse ühtne tellimiskeskus, kes leiab transpordi soovijale
võimalikult soodsa transpordivõimaluse. Selleks on Laekvere
vald, nagu ka teised omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid,
millest olulisimad on, et sotsiaaltransporti saavad tellida vaid
vallas registreeritud isikud, kuid vabade istekohtade olemasolul
ka kõik teised ning samas suunas liikuvad reisijad sõidavad
võimalusel üheskoos.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri
andmetel Laekvere valla haldusterritooriumil asuvale elukoha
aadressile registreeritud:
puudega inimesel;
liikumistakistusega isikul;
vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel;
isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või Laekvere

Vallavalitsus;
puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval
isikul;
eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival isikul;
vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul sõltumata tema
elukoha registreeringust.
Seega ei ole tegemist pelgalt invatranspordiga, vaid reisida on
võimalik ka nendel inimestel, kellele muud olemasolevad
transpordilahendused (liinibuss, takso, oma auto) ei sobi või
muid võimalusi ei olegi.
Teenuse kasutamise põhilised reeglid
Teenusele pääsemiseks tuleb esitada vallavalitsusele
vormikohane avaldus, kuhu märgitakse oluline informatsioon
teenuse osutamise eritingimuste kohta. Avalduse esitamine annab
elanikule vajadusel võimaluse teenust kasutada, kuid ei kohusta
selleks. Ülevaade teenuse tarbijate hulgast võimaldab
vallavalitsusel töötada välja vallapoolsed soodustused erinevatele
kliendikategooriatele. Avalduse vormi saab valla kodulehelt või
vallavalitsusest. Täpsem informatsioon Marju Baikovi telefonil
32 22376 või e-posti aadressil marju@laekvere.ee
Registreeritud kasutajad võivad sotsiaaltransporti kasutada valla
sotsiaaltöötaja näidatud ulatuses ja mahus (piirangud võivad olla
seatud eelkõige valla poolt finantseeritavate reiside mahule).
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Reisi tellimused võtab vastu ja vormistab operaatorina tegutsev
firma Samres AB telefonil 7331455 või e-posti aadressil
tellimuslaanevirumaa@samres.info iga päev kella 7-23, kuid mitte
hiljem kui reisile eelneva päeva kell 16. Selleks kellaajaks tuleb
esitada ka varasemalt esitatud tellimuste võimalikud muudatused
või tühistamised. Tellimuse esitamisel tuleb anda teada sõidu algus
- ja lõpp-punkt, soovitav reisi alustamise või kohalejõudmise aeg,
info kaasa võetavate abivahendite ning kaasreisijate kohta ja
vajadusel ka info soovitavate lisateenuste (saatmisabi, kandeabi
või kanderaamiteenus). Kui tellimus vastab omavalitsuse
sotsiaaltöötaja kehtestatud tingimustele, siis vormistab operaator
Teie tellimuse ning korraldab selle täitmise.
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Hinnaarvestuse aluseid on palju, kuid nende abil on võimalik tagada tasu vastavus osutatud teenusele. Lõpphinna arvestab operaator ja see sõltub peamiselt sõidukis reisivate isikute arvust, reisi
pikkusest ning lisateenuste osutamise vajadusest. Sõiduki
kilomeetritariif jagatakse kõikide sõidukis reisivate isikute arvuga
(nt kahekesi läbitud vahemaa eest maksab kumbki reisija ½ tariifist, ehk 44 senti kilomeetri kohta). Kui reis telliti korraga mitmele
reisijale, siis tasutakse veokorraldustasu kogu grupi peale, aga
sõidualustustasu arvestatakse iga tasu eest sõitva reisija kohta eraldi. Individuaalreisija tasub nii veokorraldustasu kui ka sõidualustustasu vastavalt tariifile. Tasuta sõidu õigus on isiku saatjal, kui
saatja olemasolu on kohalik omavalitsus pidanud kohustuslikuks
ning kliendiga koos reisival alla 7-aastasel lapsel.

Regulaarseid reise, nt tööl käimiseks, tuleb tellida pikemaks
perioodiks (4 kuni 12 kuud) ette. See võimaldab sõidukite
kasutamist paremini planeerida ning tagab pidevalt sõitvate
inimeste transpordivajaduste rahuldamise.

Lisaks on oluline teada, et sotsiaaltransporti toetab osaliselt ka
Euroopa Liidu Sotsiaalfond, kelle abil saavad tööl käivad puuetega
inimesed reisida 2012. aasta mai lõpuni tasuta. Samuti võimaldatakse samal perioodil tasuta vedu hooldusvajadusega isikutele nt
transpordiks päevahoiuteenusele eesmärgiga võimaldada hooldusOperaatoril on õigus tellimuse vormistamisel nihutada sõiduki
koormusega pereliikmel käia tööl. Nende reisijate transpordi eest
saabumis- või väljumisaega soovituga võrreldes kuni 2 tundi, kuid tasub Laekvere vallavalitsus ning Euroopa Sotsiaalfond.
mingil juhul ei tohi see põhjustada reisija hilinemist või sunnitult
varasemat väljumist (nt on lubatav, et sõiduk tuleb arstilt naasvale Iga transporditellimuse esitaja saab operaatorilt tellimuse
kliendile järgi kuni 2 tundi pärast arsti visiidi lõppu, aga väljasõitu vormistamisel teada reisi võimaliku maksimaalse maksumuse, mis
ei tohi planeerida enne arsti visiidi lõppu). Regulaarsetel kooli või tuleks maksta juhul, kui klient reisib sõidukis üksi. Et transport
oleks võimalikult madala maksumusega, on operaatori ülesandeks
tööle sõitudel on lubatav viibeaeg 15 minutit.
planeerida sõidukite kasutus võimalikult ökonoomselt ning tagada
sõidukis võimalikult paljude istekohtade hõivatus. Seega võib
Sotsiaaltranspordisüsteemi kaudu on võimalik tellida sõiduk
sõidu tegelik hind osutuda algselt öeldust madalamaks ning
endale järgi ka nt haiglast koju sõitmiseks. See võib osutuda
kliendil on võimalik samalt tellimisnumbrilt (7331455) saada infot
vajalikuks nt juhtudel, kui haiglasse on satutud kiirabiga. Haiglast reisi eest tasutava hinna kohta alates sõidule eelneva päeva kella
17st.
tellitud akuutsed tellimused täidetakse 4 tunni jooksul.
Sotsiaaltransporditeenust osutavad sõidukid tunneb ära pildil
kujutatud tähistuse järgi.
Veoteenust osutavad OÜ Villa Takso ja OÜ Tapa Autobussipargi
sõidukid. Sõidukisse sisenedes tuleb sõidukijuhile esitada isikut
tõendav dokument, kuna autojuht ei pruugi reisijaid nägupidi
tunda.
Teenuse hind ja selle eest tasumine
Iga teenus maksab midagi ning ka sotsiaaltransproditeenusel on
oma hind. Teenuse lõpphind moodustub järgmistest
komponentidest:
1) veokorraldustasu 4.80 eurot iga täitmisele pööratud tellimuse
kohta;
2) sõidualustustasu 0.60 eurot iga tasu eest sõitva reisija kohta;
3) veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga päevasel ajal
(kl. 7-23) 0,88 eurot ühe kilomeetri kohta;
4) veoteenuse tasu kanderaamiga sõidukiga 1,37 eurot ühe
kilomeetri kohta;
5) veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga valveajal (kl. 23
-7) 0,96 eurot ühe kilomeetri kohta
6) kliendi kandeabi lisateenus 3.20 eurot iga 15 minuti kohta;
7) kliendi saatmise lisateenus 3.20 eurot;
8) kandreaami lisateenus 12.80 eurot;
9) boonustasu operaatorile 10 % reisijate kokkuplaneerimisega
saavutatud kokkuhoiust veoteenuse maksumuses.

Kui Laekvere vallavalitsus on kliendile näinud ette omaosaluse,
siis tuleb see maksta sõidukijuhile enne reisi alustamist kas
sularahas või kaardiga summas, mille on välja arvestanud
operaator.
Transpordikorralduse ladususe ja teenuse võimalikult madala
hinna tagamisel on suur roll esitatud tellimuste õigsusel.
Tellimuste muudatustest või tühistamistest tuleb operaatorile teada
anda kavandatud reisi toimumisele eelneva päeva kella 16ks.
Tellimuse muutmine või tühistamine on tasuta, küll aga tuleb
kliendil maksta tellimuse täitmise eest juhul, kui ta jätab reisile
ilmumata ning ei ole sellest operaatorit eelnevalt informeerinud.
Sarnane
sotsiaaltranspordikorraldus on
Eestis uudne ning siinses
praktikas läbiproovimata.
Põhjamaades on sarnane
korraldus ennast õigustanud
ning eeldatavalt ka meie
piirkonnas. Palume teenuse
kasutamisel esineda
võivatesse tõrgetesse suhtuda
mõistvalt. Koostöös Samres
AB-ga korraldame lähiajal ka
klientidele ja teistele
huvilistele infopäeva, mille
täpse aja ja koha anname
teada täiendavalt.
Marju Baikov
sotsiaalkonsultant

SOTSIAALTRANS‐
PORT
Ambla vald, Haljala vald, Kuusalu vald,
Laekvere vald,
Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald,
Vihula vald,
Vinni vald, Viru-Nigula vald, Väike-Maarja
vald
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Võimalik lahendusvariant makseraskustes
isikule
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS) eelnõu algatati Riigikogus aasta tagasi. Sel perioodil räägiti eelnõust
meedias üsna palju, sest see tekitas mitmeid poolt- ja vastuargumente. Seaduse vastuvõtmise järel 2010 sügisel kuni selle jõustumiseni 5. aprillil 2011 ja pärast seda ei ole VÕVSi teemal eriti
diskuteeritud.
VÕVS peaks aitama inimesi, kes on sattunud ajutistesse makseraskustesse, kuid püüavad ise leida võimalusi neist väljatulekuks, samas vältides pankrotimenetlust. Seadus kehtib füüsiliste
isikute suhtes, kuid rakendub ka füüsilisest isikutest ettevõtjatele
(FIE).
Põhimõtteks on, et isik peab olema ise suuteline võlgade tasumiseks lahenduse väljapakkumiseks. Seejärel hindavad seda lahendust (ümberkujundamiskava) võlausaldajad ja kohus ning
võimalusel kinnitavad selle. Seaduse seletuskirja kohaselt ei saa
menetlus toimuda nö nulltariifiga, st et eelduseks on võlgnikul
mingi sissetuleku olemasolu või selle saamine lähiajal, millest on
võimalik võlgasid katta. Kui võlgnik on täielikult võlgades ja tal
puudub igasugune sissetulek, siis VÕVS-i tema suhtes rakendada
ei saa ja ainsaks lahenduseks on sellisel juhul pankroti väljakuulutamine ja pankrotimenetluse järgselt võlgade vabastamise menetlus. See saab toimuda aga üldjuhul alles viie aasta möödudes,
erandjuhul on vabastamine võimalik ka kolme aasta möödudes.
VÕVSi kohaselt saab võlgnik oma võlgu ümber kujundada järgmiselt:
1) kohustuse täitmise tähtaja pikendamine;
2) osadena täitmine;
3) kohustuse vähendamine.
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kiri, võlanimekiri ja ümberkujundamiskava. Kõikidele eelnimetatud dokumentidele on Justiitsministri määrusega kehtestatud
vastavad vormid, mis on internetis kättesaadavad aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/130032011015; samuti on vormid
kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel ja igas kohtus.
Avalduse esitamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
Riigilõivu tasumiseks menetlusabi andmist riigi poolt ei ole ette
nähtud. Seaduse seletuskirjas põhjendatakse sellist erisust asjaoluga, et kui võlgnik ei suuda tasuda juba riigilõivu, siis ei ole
tõenäoline, et ta suudab võlausaldajatele midagi maksta, ehk et
kogu võlgade ümberkujundamise menetlus oleks ebatõenäoline.
Dokumentide vormid on üsna mahukad - avalduse vorm seitsmel,
varanimekiri neljal, võlanimekiri viiel ja ümberkujundamiskava
kolmel lehel. Mahukusest hoolimata peaks võlgnik üldjuhul
saama ise nende täitmisega hakkama.
Avalduse esitamisega kohtule peatub viivise ja leppetrahvi või
muu ajas suureneva kohustuse arvestamine mentluse ajaks.
Võlausaldaja ei saa sel ajal lõpetada kestvuslepingut (nt elektrilepingut) ega keelduda oma kohutuse täitmisest. Kohus saab
peatada ka täitemenetluse.
Ümberkujundamiskava kinnitamisel kohtu poolt loetakse kavaga
puudutatud võlausaldajate võlad ümberkujundatuks ja kava kehtivuse ajal saab neile tugineda üksnes kavas ette nähtud ulatuses. Silmas tuleb pidada siiski seda, et võlgade ümberkujundamise põhimõte on, et võlausaldajad ei tohi võlgade ümberkujundamise tõttu sattuda oluliselt halvemasse olukorda võrreldes
sellega, mida nad saaksid võlgniku olemasoleva vara pankrotimenetluses realiseerimisel ja arvestades võimalusi saada lisa kuni
võlgniku võlgadest vabastamiseni.
Millised on aga võlgade ümberkujundamise menetluse ja kava
mõju ja reaalsed tagajärjed, selgub kohtupraktikast. Seaduse kehtivuse esimese kuu jooksul esitati kohtutesse avaldusi alla 10.
Lahendit ei ole veel ühelgi juhul.

Enne võlgade ümberkujundamise avalduse esitamist kohtule
peab võlgnik olema astunud samme võlgadest vabanemiseks või
nende ümberkujundamiseks kohtuväliselt. Kui neist sammudest Margit Halop
MH Õigusabi ja Konsultatsioon MTÜ jurist
ei ole piisanud, siis saab võlgnik esitada oma elukohajärgsele
kohtule vormikohase avalduse. Avaldusele tuleb lisada varanime- margit.halop@mail.ee
tel 517 9278

Hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta voor ikka
veel avatud
Lääne-Viru maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse
veeprogrammi 2011 aasta vooru. Projekti eesmärk on tagada
hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Laekvere valla
hajaasustuses asuvate majapidamiste omanikud ja kasutajad
(valla elanikeregistris enne kui 01.01.2010 registreeritud) ja
vallas (enne kui 01.01.2010 ) registreeritud mittetulundusühingud
ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid
või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või
elanike veega varustamine.
Toetatakse: Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja
puhastamist, kaevumajade ehitamist

Kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks
mõeldud seadmetega
Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
Vanade puurkaevude tamponeerimist
Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaasnevad
tegevustega 1-3
Toetuse maksimaalne suurus on 6 395 eurot ning toetus ei saa
olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu Laekvere vallavalitsuses. Taotluste
esitamise lõpptähtaeg on 7. juuni 2011
Pöörduge julgesti vallamajja või küsige infot telefonil 5046009.

Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist Andrus Läll
majandusosakonnajuhataja
ja selle ühendamist hoonesisese veesüsteemiga
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2010. aasta majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Laekvere Vallavolikogu ja Laekvere Vallavalitsuse liikmete
poolt .
Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt Korruptsioonivastase
seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni
vormile:
I. Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi.
Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
Ametikoht.
Asutus (tööandja).
Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus:
Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osas selles):
otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond,
kinnistu number. [Asukoha aadressi näitamata]
Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki liik, mark,
väljalaske aasta).
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus).
Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal).
Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise
ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni kui
ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
Muud regulaarsed tulud (palk põhitöökohal, kui ametiisikul
puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh
nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja hüvitise
suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst
saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates
ära, mis liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise
kuupäev.
MHD-d esitasid revisjonikomisjonile järgmised ametiisikud:
Vallavolikogu liikmed kokku 10
Enno Mandel
Kaarel Šestakov (ka allasutuse juht)
Maarika Lausvee (ka allasutuse juht)
Rain Leichter
Helle Ojandu
Gustav Põldmaa
Kauni Soon
Esta Mustasaar
Marin Pärs
Eerik Lumiste
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Vallavalitsuse ametnikud kokku 13
Marju Baikov
Kersti Altpere
Raili Laanemets
Elika Anier
Tiiu Nitsar
Rein Talvis
Helve Soon
Eda Stroo
Karin Tampere
Liina Lepp
Anu Alliksoo (lapsehoolduspuhkusel)
Andrus Läll (ka vallavalitsuse liige)
Irina Kuhlbach
Vallavalitsuse liikmed kokku 3
Vaimar Abel (ka allasutuse juht)
Marko Proover
Terje Arold
Vallavalitsuse eelmise koosseisu liikmed kokku 1
Eve Kruusmaa
Vallavalitsuse endine ametnik 1
Silvi Sirelpuu
Valla asutuste juhid kokku 6
Agnes Maasild
Õilme Lainesaar
Terje Arro
Aive Hanninen
Sirje Raudmäe
Arne Labe
2. Deklaratsioone laekus 34
3. Esitamata deklaratsioone ei ole.
4. Avalikustamisele kuuluvate MHD- de arv 34
5. Korruptsioonikahtlusi ei ole.
6. Avastatud korruptsioonijuhtumeid ei ole.
Enno Mandel 3.vallavolikogu liige. 4. Muuga PM OÜ, Muuga
Põhikool. 6. korteriomand ½ osa Laekvere vald. 7. sõiduauto
Mazda 323 (2001) / sõiduauto Citroen Berlingo (2007). 8. ei
oma. 9. Swedbank arvelduskonto / SEB arvelduskonto ja
kasutushoius. 10. ei ole. 11. ei ole. (25.04.2011)
Maarika Lausvee 3. vallavolikogu liige / Muuga Raamatukogu
juhataja. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. elamumaa 1 kinnistu
Laekvere vald. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto ja krediidikonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
( 20.04.11)
Helle Ojandu 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere Vallavolikogu.
6. maatulundusmaa Laekvere vald. 7. sõiduauto Volkswagen
Golf (2003). 8. OÜ Laekvere Elekter osak. 9. Swedbank /
SEB arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. (27.04.11)
Kauni Soon 3. vallavolikogu liige. 4. Ida Prefektuur Rakvere
Politseijaoskond. 6. elamumaa kinnistu (abikaasade
ühisomand) / maatulundusmaa kinnistu (abikaasade
ühisomand) Laekvere vald. 7. sõiduauto
Peugeot
406
(2004) (abikaasade ühisomand) / veoauto GAZ 53 (1988)
(abikaasade ühisomand) / sõiduauto Ford Mondeo (2001)
(abikaasade ühisomand). 8. ei oma. 9. Swedbank
arvelduskonto ja krediidikonto. 10. Swedbank 216 555
krooni. 11. Käenduslepind 110 934 (05.04.11)
Esta Mustasaar. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere
Vallavolikogu. 6. elamumaa kinnistu (abikaasade
ühisvara) / maatulundusmaa kinnistu
(abikaasade
ühisvara) Laekvere vald. 7. sõiduauto Audi A4 (2004) /
sõiduauto Audi 80 (1994) (abikaasade ühisvara). 8. ei
oma. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei oma. 11.
Swedbank autoliising / maahüpoteek EV kasuks.
(26.04.11)
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Agnes Maasild. 3. Muuga põhikooli direktor. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. korteriomand Laekvere vald 7. ei oma. 8.
Marin Pärs. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere Vallavolikogu.
ei oma. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole. 11.
6. elamumaa kinnistu 1 / maatulundusmaa 7 kinnistut
õppelaenu käendus. (06.04.11)
Laekvere vald. 7. sõiduauto Toyota Corolla 2005. 8.
Muuga PM OÜ osak 605 kogus nimiväärtus 100
koguväärtus 60 500.- krooni. 9. Swedbank arvelduskonto. Õilme Lainesaar. 3. Laekvere Rahva Maja juhataja. 4.
Laekvere Vallavalitsus. 6. korteriomand Laekvere vald. 7.
10. ei ole. 11. maa hüpoteek EV kasuks 183 000 krooni.
ei oma. 8. ei oma. 9. SEB arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei
(26.04.111)
ole. (24.03.11)
Eerik

Lumiste. 3. vallavolikogu liige. 4. Lääne-Viru
Maavalitsus. 6. elamumaa kinnistu Laekvere vallas / Terje Arro. 3. Laekvere Lasteaia juhataja. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. korter Rakvere linnas. 7. sõiduauto
korteriomand Rakvere linnas. 7. sõiduauto VAZ 2108
Hyundai (2008). 8. ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10.
(1987) / Peugeot 307 (2003). 8. O/Ü Maamõõdubüroo
ei ole. 11. ei ole. (25.04.11)
Abel ja Lumiste 100% 40 000.- krooni. 9. Swedbank
arvelduskonto/ SEB arvelduskonto. 10.ei ole. 11.
käsundusleping Maamõõdubüroo Abel ja Lumiste, jääk Sirje Raudmäe. 3. Venevere Raamatukogu juhataja. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. Elamumaa kinnistu (abikaasade ühisvara)
61 5384.- krooni. (29.04.11)
Laekvere vald. 7.ei ole . 8. ei ole. 9. SEB arvelduskonto.
10. ei ole. 11.hüpoteek Swedbank . (28.04.11)
Kaarel Šestakov. 3. vallavolikogu liige / Venevere Seltsimaja
juhataja. 4. Laekvere Vallavolikogu / Laekvere
Vallavalitsus. 6. elamumaa kinnistuid 1 / maatulundusmaa Arne Labe. 3. Laekvere Põhikooli direktor. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. elamumaa 1 kinnistu Avinurme vald. 7.
kinnistuid 7 / põllumajanduslike tootmishoonete maa
sõiduauto ZAZ 968 M (1989) / Audi A6 (2001) //,
kinnistuid 1 Laekvere vald. 7. sõiduauto Volkswagen
Caddy (1998) / sõiduauto Daihatsu Charada (1985). 8. OÜ
VWCaravelle (1997), Lada 2110 (2002) Traktor T25
Venevere Farm 1 osak 8000.- krooni. 9. SEB
(1976). 8. ei oma. 9. SEB arvelduskonto. 10. SEB
arvelduskonto. 10. puuduvad. 11. hüpoteek EV kasuks 127
eluasemelaen+õppelaen+soovilaen 53 804 krooni. 11. ei
153.- krooni. (30.04.11)
ole. (29.04.11)
Rain

Leichter. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere Aive Hanninen. 3. Laekvere Raamatukogu juhataja.
4.
Vallavolikogu.
6.
elamumaa
kinnistuid
2
/
Laekvere Vallavalitsus. 6. elamumaa 1 kinnistu
maatulundusmaa 2 kinnistut Laekvere vald. 7. sõiduauto
(ühisomand) Laekvere vald. 7. ei oma.
8. ei oma. 9.
Nissan Primera (1997) / sõiduauto Mercedes Benz Vito
Swedbank arvelduskonto. 10. ei oma. 11. ei oma.
(21.04.11)
(1997) / veoauto Toyota Dyna (1985). kaubik Ford

Curiere (1997), maastikuauto Isuzu Trooper
Helve Soon. 3. vanemraamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
(1986), traktor MTZ 80 (1984), traktor MTZ 8. ei ole.
6. elamumaa kinnistu (abikaasade ühisomand) /
9. Swedbank arvelduskonto / SEB arvelduskonto. 10. AS
Nordea Finance Estonia 45 612. krooni / SEB 151 772.krooni. 11.ei ole. (39.04.11)

Gustav Põldmaa. 3. vallavolikogu liige. 4. Laekvere
Vallavolikogu. 6. maatulundusmaa 15 kinnistut Laekvere
vallas / maatulundusmaa 2 kinnistut Väike-Maarja vallas /
tootmismaa 2 kinnistut Väike-Maarja vallas. 7. ei oma. 8.
OÜ K&G Saarelt 1 osa 145 000.- krooni. 9. Swedbank
arvelduskonto / SEB arvelduskonto. 10. puuduvad. 11.
puuduvad. (38.04.11)

maatulundusmaa kinnistu (abikaasade ühisomand)
Laekvere vald. 7. sõiduauto Peugeot 406 (2004)
(abikaasade ühisomand) / veoauto GAZ 53 (1988)
(abikaasade ühisomand) / sõiduauto Ford Mondeo (2001)
(abikaasade ühisomand). 8. ei oma. 9. Swedpank
arvelduskonto. 10. Swedpank 216 555 krooni.
11.käendusleping . (13.04.11)
Karin Tampere. 3. sekretär. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6.
maatulundusmaa 3 kinnistut (kaasomandis abikaasaga). 7.
sõiduauto Audi A4 1996 (kaasomandis abikaasaga). 8.
puuduvad. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. puuduvad. 11.
puuduvad. (19.04.11)

Vaimar Abel. 3. vallavalitsuse liige / Muuga Spordihoone
juhataja. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. korteriomand Silvi Sirelpuu. 3.Vallavalitsuse endine ametnik. 4.Väike-Maarja
Harjumaa. 7. sõiduauto Opel Astra (1999). 8. ei oma. 9.
Vallavalitsus. 6. ei ole. 7. liisitud sõiduauto Citroen C3
Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. (28.04.11)
(2006). 8. ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole.
11. autoliising Hansa Liising AS. (25.04.11)
Terje Arold. 3. vallavalitsuse liige. 4. AS Eesti Post. 6.
elamumaa 1 kinnistu (abikaasade ühisvara) Laekvere vald. Irina Kuhlbach. 3. maakorraldaja. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6.
elamumaa 1 kinnistu Vinni vald / maatulundusmaa
7. sõiduauto VAZ 2109 (2001) (abikaasade ühisvara). 8. ei
kinnistuid 6 (abikaasaga ühisvara). 7. Volkswagen Polo
oma. 9. SEB arvelduskonto. 10. ei ole. 11.ei ole .
Classic (2001) / Citroen Berlingo (2006). 8. ei ole. 9.
(13.04.11)
Swedbank arvelduskonto / SEB arvelduskonto. 10. ei ole.
11.
maahüpoteek EV kasuks. (27.04.11)
Marko Proover. 3. vallavalitsuse liige. 4. OÜ Viru Haab. 6.
elamu- ja metsamaa Laekvere vald. 7. puuduvad. 8.
puuduvad. 9. Swedbank arvelduskonto / Sampopank Raili Laanemets. 3. raamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6.
korteriomand Laekvere vald. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. SEB
arvelduskonto. 10. Swedbank 808 742. 11. puuduvad.
arvelduskonto.
10. ei ole. 11. ei ole. (23.03.11)
(30.04.11)
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Kersti Altpere. 3. pearaamatupidaja. 4. Laekvere Vallavalitsus. Liina Lepp. 3. järelevalveinspektor. 4.Laekvere Vallavalitsus. 6.
6. mõtteline osa abikaasade ühisomandist. 7. mõtteline osa
ei ole. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10.
abikaasade ühisomandist. 8. Swedbank pensionifond K3
Swedbank õppelaen 87 500 krooni. 11. ei ole. (19.04.11)
osakud. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei oma. 11. Maa
hüpoteek EV kasuks (abikaasaga ühiskohustus). Marju Baikov. 3. sotsiaalkonsultant. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. elamumaa 1 kinnistu Vinni vald / elamumaa 1 kinnistu
(26.04.11)
Vihula vald. 7. sõiduauto Seat Ibiza (1997). 8. ei ole. 9.
SEB arvelduskonto. 10. ei ole. 11. SEB eluasemelaen
Tiiu Nitsar. 3. infospetsialist. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6. ei
ole. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei
236 342.-krooni. (20.04.11)
ole. 11. ei ole. (19.04.11)
Anu Alliksoo. 3. Vallasekretär 4. Laekvere Vallavalitsus. 6.
elamumaa 1 kinnistu Laekvere vald / metsamaa 1 kinnistu
Andrus Läll. 3. majandusosakonna juhataja. 4. Laekvere
Vallavalitsus. 6. korteriomand ½ osa Vinni vald /
(abikaasaga ühisomandis). 7. sõiduauto Audi A6 (2003)
garaažiboks ½ osa Vinni vald /
maatulundusmaa
7
(abikaasaga ühisomandis). 8. ei ole. 9. SEB arvelduskonto
kinnistut.
7. sõiduauto Volkswagen Passat Variant
ja krediitkonto / Swedbank arvelduskonto. 10. SEB
(1995) (abikaasaga ühisvara). 8. ei ole. 9. SEB
eluasemelaen 278 055.- krooni ja õppelaen 84 992.arvelduskonto / Swedbank
arvelduskonto / Ergo
krooni. 11. metsahüpoteek EV kasuks / sõiduauto liising
kindlustus
kogumispensioni konto. 10. ei ole. 11.
SEB liising (kaastaotleja). (39.04.11)
hüpoteegid EV kasuks 234 000 krooni (abikaasade
ühisvara). (15.04.11)
Eve Kruusmaa. 3. endine vallavalitsuse liige. 4. Laekvere
Põhikool. 6. Elamumaa 1 kinnistu Laekvere vald. 7. ei
oma. 8. ei oma. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole. 11.
Rein Talvis. 3. kommunaaltehnik. 4. Laekvere Vallavalitsus. 6.
elamumaa 1 kinnistu Laekvere vald / maatulundusmaa 1
ei ole. (30.04.11)
kinnistu Väike-Maarja vald. 7. sõiduauto Toyota Corolla
(1999) 8. ei ole. 9. SEB arvelduskonto / Swedbank Eda Stroo 3. sotsiaalhooldustöötaja. 4. Laekvere Vallavalitsus.
6. korteriomand Laekvere vald. 7. sõiduauto Citroen
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. (07.04.11)
Xsara (2003), sõiduauto Opel Vectra (1991) 8. puudub 9.
SEB
arvelduskonto.
10.
puuduvad.
11.
Elika Anier. 3. sotsiaalhooldustöötaja. 4. Laekvere
Vallavalitsus.6. metsamaa 2 kinnistut / elamumaa
Õppelaenukäendus (29.04.2011)
(abikaasaga ühisvara). 7. Sõiduauto Toyota Runner
(1993) / kaubik Ford Galaxy (1996) (abikaasaga ühisvara).
8. ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. Vallavanema ja vallavolikogu esimehe MHD-d avaldatakse Riigi
(29.03.11)
Teataja Lisas. Andmed esitas ja deklaratsioone hoiab Laekvere
vallavolikogu revisjonikomisjon.
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Laekvere Rahva Maja juuni kuu üritused
1. juuni kell 11 Rahva Maja juurest parki PÕNNIDE
PARAAD.
Paraadi juhib ja lastega mängib kloun Arlet Palmiste.
2. juuni hommikul kell 8 Muuga mõisa tiigi saarel
kontsertränd reisilugude ja lauludega
SUVEKUULUTAJAD LAUR ja SADAM.
9. juuni kell 11 noorte ohutusalane ring. Jalgrattamatk
koos Simuna noortega Emumäele.
13. juuni kell 12 noorte ohutusalane ring. Maastikumäng
Muugas.
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17. juuni kell 19 Laekvere kooli lõpuaktus.
23. juuni Maakaitsepäev Laekveres
kell 12
Maakaitsepäeva algus.
Muuga ja Laekvere koolide õpilaste kontsert
kell 13
Laekvere ja Muuga isetegevuslaste kontsert
kell 13.45 – 14.30 Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattiseni
KONTSERT
kell 14.30 Kaitseliidu paraad Laekvere alevis.
kell 15
Maavanema võidutule üleandmine kohalike
omavalitsusjuhtidele.
kell 20
Laekvere pargis JAANIÕHT
Mängud ja võistlused lastele
Jaanitule süütamine võidutulest
Tantsumuusikat teeb ansambel Qvalda Tartust

Teade!

Maakaitsepäev 23. juunil Laekveres

Laekvere vallamaja tagusel platsil asub ohtlike jäätmete
kogumiskonteiner. Sinna võib alates juuni kuust viia igal
teisipäeval ja reedel kell 8 – 10 oma koduses
majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed.

10:30 Tseremoonia Simuna vabadussõja ausamba juures
(mälestusmiiting)

Infot võib küsida ka Andrus Lälli telefonil 504 6009.

12:00 Maakaitsepäeva algus
12:00 Maavanema pidulik lõuna veteranide ja
jõustruktuuride juhtidega
14:30 Kaisteliidu paraad Laekvere alevikus
15:00 Võidutule üleandmine maavanema poolt kohalike
omavalitsuste juhtidele
Pääste ja politsei tehnika
Kohalike jahimeeste varustuse ja trofeede näitus
Meeleolu tõstavad kohalikud taidlejad; Väike-Maarja
Pasunakoor; Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattisen
Laekvere Vallavalitsus võtab tööle kohusetundliku ja tööd teha
sooviva majahoidja.
Töökoht Laekvere alevikus.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Täpsem info telefonil 504 6009 või 322 2370
Laekvere Vallavalitsus vajab puhkuse ajaks asendajat
sotsiaaltöötajale alates 18. juulist kuni 12. augustini ja 12.
septembrist kuni 25. septembrini.
Soovijatel palun pöörduda otse Eda Stroo poole info saamiseks
telefonil 516 8350.
Margit Halopi Õigusbüroo - juriidilised teenused tsiviil- ja
haldusasjades (sh lepingute koostamine ja analüüs, tööõiguse
küsimused, perekonna- ja pärimisõigus, asjaõigus, haldusõigus,
mh asjaajamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega jms).
Asukoht Rakveres, Kastani 10. Tel 322 0030; 517 9278, e-post
margit.halop@mail.ee
Laekvere Rahva Majas 8. juunil kell 10 – 12 uute riiete müük
Kiviõlist. 10. juunil kell 12 MTÜ Inkotoa tarvikute müük
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Õienuppude keskel tärkas uus elu,
mis vajab soojust ja armastust!
Reelika Lukk-Ghimire perre Muuga alevikus
sündis 19. aprillil 2011 tütar REILI-ELIS
Agnes Ilvese perre Laekvere alevikus sündis
19. mail poeg KASPAR
Kristlik lastelaager 15 - 17. juulil Simuna
kihelkonnas Käru küla seltsimajas.
Soovijatel info ja registreerimine kuni 11.
juulini tel. 53 461180 Sirje Aavik.
E-post: enn.salveste@eelk.ee või
raija.hirvensalo@luuku.com

TeemeÄra 2011 tegijad Kellavere Puhkealal
Pisike kassipoeg otsib omale
toredat kodu. Kiisuke on
isane, sööb ise ja käib kenasti
liivakastis. Ehk tahab keegi
omale toredat sõbrakest. Tel
5674 2258
Müüa lõhutuid küttepuid.
Tel 5554 6093

Laekvere Apteek suletud
11.juuli kuni 24. juuli ja 8.
august kuni 21. august.
Juhataja on puhkusel.

Vajatakse küttepuude lõhkujat (15 rm, Laekvere alevikus).
Tel 517 9278

Et päevad veel õnne ja päikest tooks.
ja sõpru, kes raskustes tuge looks!
82
82
82
75
75
60
65
80
85
84
83
87
87
87
84

Elsa Roosioks
Endel Väljaots
Gertta Hünninen
Evi Kask
Õie Alliku
Imbi Vellema
Maire Tamm
Kalle Aru
Elvi Reinaru
Uno Kaja
Olga Lepp
Helga-Otilie Maasik
Milda-Anette Tieck
Linda Õunapuu
Helga-Vrigita Tuulik
NB!

06.05.1929
09.05.1929
10.05.1929
11.05.1936
13.05.1936
14.05.1951
16.05.1946
16.05.1931
17.05.1926
18.05.1927
20.05.1928
24.05.1924
25.05.1924
26.05.1924
26.05.1927

Laekvere
Venevere
Rahkla
Venevere
Moora
Laekvere
Paasvere
Rahkla
Rajaküla
Rajaküla
Laekvere
Paasvere
Rajaküla
Venevere
Moora

Surnuaiapüha Aos - 25. juunil kell 12
Surnuaiapüha Simunas - 23. juuni kell 11
Surnuaiapüha Väike-Maarjas - 17. juuli kell 12
vanal kalmistul
Teenib õpetaja Enn Salveste

Vaikis rõõm ja mure,
kõigest jääb miski, mis ei
sure...
Maret Partvei
Laekverest
07.04.1925 – 05.05.2011
*
*
*
*
*
Alide-Marie Kastan
Arukselt
31.03.1914 – 14.05.2011
*
*
*
*
*
August Veskilt
Muugast
20.04.1928 - 24.05.2011

Järgmine Laekvere valla ajaleht ilmub septembris!

Laekvere valla infoleht “Laekvere valla Sõnumid”. Väljaandja Laekvere Vallavalitsus. Aadress Salutaguse tee 2, 46501 Laekvere. Email laekvere@laekvere.ee.
Toimetaja Tiiu Nitsar, vastuvõtuaeg vallamajas igal teisipäeval 9 – 13, tel 322 2381. Ajaleht ilmub 1 kord kuus. Trükitud: Agur Trükikoda. Trükiarv 750.
Levitatakse tasuta valla sidejaoskondade kaudu, võimalus saada ka vallamajast. Endiselt on oodatud kaastööd, arvamused, ettepanekud.

