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1. juulil 2017 suletakse
vastuvõtupunktid

kohtulike

registrite

kantseleide

1. juulil suletakse kohtulike registrite kantseleide vastuvõtupunktid. Kantseleiga on võimalik
ühendust võtta üksnes telefoni või e-posti teel. Endiselt säilib võimalus saata
paberdokumente.
Kohtulikud registrid, mille kantselei vastuvõtupunktid suletakse, on kinnistusraamat,
laevakinnistusraamat, abieluvararegister, äriregister, mittetulundusühingute ja sihtasutuste
register ning kommertspandiregister. Kinnistus- ja registriosakonnaga on võimalik ühendust võtta
telefoni ning e-posti teel. Säilib võimalus ka dokumentide postiga saatmiseks.
Suurima muudatusena ei ole võimalik alates 1. juulist 2017 kohtulike registrite andmete ja
toimikudokumentidega tutvuda ega neist väljatrükke saada kinnistus- või registriosakonnas kohapeal.
See võimalus on edaspidi üksnes notaribüroos või vastavate veebilehtede kaudu.
Laevakinnistusraamatu väljatrükkide ning lipudokumentide väljastamise õigus antakse lisaks
notaritele ka veeteede ametile. Seega on võimalik registrite andmete ja toimikudokumentidega
tutvumiseks ja väljatrükkide saamiseks pöörduda ükskõik millise notari poole.
Kuna notaribürood asuvad kõikides Eesti maakondades, suureneb juurdepääs registritele, samas aga
muutuvad mõnevõrra teenuste hinnad, kuna notari tasud erinevad varasemalt teenuste eest võetud
riigilõivudest. Osa teenuseid muutub kantseleide vastuvõtu sulgemisega kallimaks, osa aga
odavamaks.
Isikul on endiselt võimalik näha endaga seotud äriühingute, mittetulundusühingute või sihtasutuste
andmeid ja dokumente äriregistri teabesüsteemi vahendusel. Samuti on tasuta kättesaadav iga
äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaart, millelt on näha kõik äriregistrisse või
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantavad andmed. Kinnistusraamatu puhul näeb
kinnisasja omanik samuti endaga seotud andmeid ja dokumente tasuta.
 Kinnistus- ja registriosakonna kontaktandmed
 Notarite kontaktandmed
 Veeteede ameti kontaktandmed

Pandivere Peretalude päev 8. juulil ja üle-eestiline avatud talude
päev 23. juulil
Pandivere Peretalude päeva puhul avavad oma väravad 14 peretalu ja külastuskohta Väike-Maarja,
Rakke ja Tamsalu vallas. Väravad on avatud 8. juulil kella 10-19. Oodatud on kõik, kel huvi saada
rohkem teada maaelu ajaloost, teha tutvust loomade ja põllumajandustehnikaga, osaleda töötubades
ja ekskursioonidel, lõõgastuda looduses, maitsta ehtsat talutoitu ning osta koju kaasa kohalikke
tooteid.
Peretalude päeva korraldamist rahastavad Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest, MTÜ PAIK, Väike-Maarja ja Rakke vald.
Lisainfo leiad siit: Pandivere Peretalude päev
Üle-eestiline kolmas avatud talude päev saab toimuma 23. juulil 2017 kella 11.00 - 17.00. Külalisi
ootavad seekord külla üle 270 talu ja põllumajandustootja. Oma uksed on avanud suuremad farmid
kui ka väiksemad talud. Näha saab põnevaid loomi ja taimi, vinget põllumajandustehnikat. Proovida
saab päris talutoitu ja lüüa kaasa ekskursioonidel ja töötubades. Igal talul on oma programm, milles
näidatakse oma talu eripärasid.
Osalevaid talusid näed Google'i kaardilt.
2017. aasta avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Maamajanduse Infokeskus,
Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Korraldamisse on kaasatud
ka kohalikud Leader-tegevusgrupid ja Eesti Külaliikumine Kodukant, kelle vabatahtlikud
koordinaatorid aitavad põllumajandustootmistel ja taludel avatud talude päevaks valmistuda.
Üle-eestilise avatud talude päeva algatus sündis Maaeluministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse
ja Järvamaa avatud talude eestvedajate koostöös.
Lisainfo: http://www.avatudtalud.ee

MTÜ Võivere Tuuleveski kutsub kogemuskohtumisele 13. juulil
Lääne-Virumaa sellesuvine MTÜ-de kogemuskohtumine saab toimuma, 13. juulil 2017 kell 13.00,
Võivere tuulikus Väike-Maarja vallas, kus huvilisi võtavad vastu MTÜ Võivere Tuuleveski
eestvedajad.
Tule ja saa teada, mis ühendab Võivere tuulikut ja UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Struve
kaart. Teeme juttu MTÜ saamisloost, tulevikuplaanidest ja räägime projektide kirjutamisest ning
elluviimisest.Teretulnud on nii suured kui väikesed veskilised!
Kogemuskohtumine kestab orienteeruvalt 3 tundi ja osalemine on tasuta.
Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 11. juuli e-posti aadressil mty@arenduskeskus.ee.
Tutvu MTÜ Võivere Tuuleveskiga Facebookis!

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel kutsuti 2016. aastal ellu kodanikuühenduste
kogemuskohtumised, millega antakse maakonna ühendustele parem võimalus üksteisega
tutvumiseks, soodustatakse omavahelist tihedamat läbikäimist, üksteiselt õppimist ja kogemuste
vahetamist.
Kui sa oled ise MTÜ eestvedaja, liige, vabatahtlik või sind huvitab, kuidas maakonna MTÜ-d toimivad,
siis kogemuskohtumised annavad selleks kõigeks hea võimaluse.
Lisainfo: Katrin Põllu MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-post mty@arenduskeskus.ee

24.-25. augustil toimub Pärnus vabatahtlike kaasajate
suveakadeemia
Vabatahtlike kaasajate akadeemia teemaks on vabatahtlike kaasamine sotsiaalteenuste juurde
ning piirkondlike vabatahtlike keskuste roll selles. Soovime oma akadeemiaga jätkata dialoogi
poliitikute ja ametnike ning vabatahtlike kaasajate vahel, et vabatahtlike kaasatus abivajajate juurde
oleks suurem.
Akadeemiasse on oodatud organisatsioonid (nii vabaühendused kui avaliku sektori organisatsioonid)
ning ametnikud, kes kaasavad vabatahtlikke teenuste juurde, samuti piirkondlikud vabatahtlike
keskused.
Registreerimine hiljemalt 10. augustiks e-posti aadressil eha@kodukant.ee.
Osamaks 20 eurot. Korraldajad pakuvad teile toreda programmi, toitlustuse ja vajadusel majutuse.
Majutussoovist tuleb teada anda registreerumisel.
Täpsem info ja kava

Balti-Ameerika Vabaduse Fondi
taotlusi. Tähtaeg 1. september

dialoogiprogramm

ootab

Rahvusvaheliste ideede vahetust ja koostööd stimuleeriv Balti-Ameerika Vabaduse
Fondi dialoogirpogramm pakub Baltikumi organisatsioonidele võimalust kutsuda eksperte USA-st
Baltikumi esinema.
Programmi oodatakse kandideerima organisatsioone, kes soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja
olulistel teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse esinema. BAFF toetus, kuni 10 000 dollarit on
mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt).
Sama programmi raames on võimalik USA-sse konverentsidele kutsutud Baltikumi ekspertidel
taotleda toetust enda logistiliste kulude katteks BAFF-ilt (lennupilet, majutus jmt). Toetuse suurus on
maksimaalselt 5000 dollarit.
Lisainfo: http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/baltic-american-dialogue/
Kontakt: Eeva Kauba, BAFF Estonia, tel 5552 8323, e-mail: ekauba@ciee.org

Maakondlik arenduskeskus nõustab mittetulundusühinguid
Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu
organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine
Arenduskeskus aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused
kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Loe lähemalt meie kodulehelt: www.arenduskeskus.ee.
Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.
Lisainfo: Katrin Põllu, MTÜ konsultant, telefon 325 8028, e-mail: mty@arenduskeskus.ee
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Fr. R. Kreutzwaldi 5
Rakvere
44314 Lääne-Virumaa
Uudiskirjast loobumiseks saada vastavasisuline teade aadressile: mty@arenduskeskus.ee

