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Vallavolikogu 28. märtsi
istung

Volikogu otsustas määrata täisealise isiku hooldajale hooldajatoetus alljärgnevalt: sügava puudega isiku hooldajale
või eeskostjale on 50 € kuus; raske puudega isiku hooldajale või eestkostjale on 42 € kuus; keskmise puudega isiku
hooldajale või eestkostjale 20 € kuus.
Volikogu määras alaealise isiku hooldajale hooldajatoetuse alljärgnevalt: 3-18-aastase sügava puudega isiku
ühele vanemale või hoolduspere vanemale 60 eurot kuus;
3-18-aastase raske puudega isiku ühele vanemale või hoolduspere vanemale 50 eurot kuus; 3-18-aastase keskmise
puudega isiku ühele vanemale või hoolduspere vanemale
25 eurot kuus.
Volikogu kinnitas sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra, Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruse kehtestamise korra ning Vinni valla põhimääruse.
Volikogu kinnitas Vinni valla 2018. aasta eelarve.
Volikogu algatas Rägavere ja Laekvere ning Vinni valla
liitumisel moodustunud uue omavalitsusüksuse Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise.
Volikogu lubas vallavalitsusel anda rendile viieks aastaks
enampakkumise korras Vinni vallale kuuluvast katastriüksusest katastritunnusega 90101:001:0005 asukohaga Vinni
vald, Piira küla, Metsniku, põllumajanduslikku kasutusse
ligikaudu 16,4 ha maad tingimusel, et rendileandjal on
õigus ühekuulise etteteatamisega pärast saagi koristamist
leping ühepoolselt lõpetada. Rendile andmise enampakkumise alghinnaks määrati 1000 eurot aastas.

Volikogu kinnitas lasteaedade
teeninduspiirkonnad
Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli
teeninduspiikonda kuuluvad Alavere, Lepiku, Lähtse Ristiküla külaga piirneval alal, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla,
Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku küla ning Roela alevik.
Kulina Lasteaia teeninduspiirkond: Allika, Aruküla,
Kannastiku, Kehala, Kulina, Küti, Lähtse Kulina külaga
piirneval alal, Voore ja Võhu küla ning Viru- Jaagupi alevik.
Muuga-Laekvere Kooli teeninduspiirkonda kuuluvad:
Alekvere, Arukse, Ilistvere, Kaasiksaare, Kellavere, Luusika, Moora, Muuga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla,
Rohu, Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere ja Venevere küla ning Laekvere alevik.
Pajusti Lasteaia “Tõrutõnn“ teeniduspiirkonda kuuluvad: Aravuse, Aruvälja, Inju, Kakumäe ja Vana-Vinni küla
ning Pajusti alevik.
Põlula Kooli teeninduspiirkond: Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse,
Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala küla.
Tudu Kooli teeninduspiirkond: Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu küla ning Tudu alevik.
Vinni Lasteaia “Tõruke“ teeninduspiirkond: Kadila,
Karkuse, Koeravere, Mõdriku, Mäetaguse, Nurmetu, Piira,
Vetiku ja Veadla küla ning Vinni alevik.

Vinni valla infoleht 		

www.vinnivald.ee 					

Vallavalitsus korraldab
avaliku konkursi õppuritele

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi Vinni valla haridusfondi 2018. aasta preemiatele
Vinni valla koolides õppivate õpilaste tunnustamiseks.
Konkursil osalemiseks esitab kool
põhjendatud ettepaneku, milles on
ära toodud andmed õpitulemuste
ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning
mis on vallavalitsusele otsuse tegemisel aluseks.
Otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks õpitulemus.
Ettepanek esitatakse vallavalitsusse hiljemalt 5. maiks 2018.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.- 6.klassi vanusegrupis jagatakse viis 75 euro suurust
preemiat, 7.-9. klassi vanusegrupis
kolm 125 euro suurust preemiat
ning 10.-12. klassi vanusegrupis
üks 350 euro suurune preemia.
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide
korral preemia jagamises muutusi.
2000. aastal, Vinni valla 10. aastapäeval nimetati valla aukodanikuks Soome riigi kodanik Raimo
Manneri, kes oli üks Vinni valla nn
ristiisadest. Aukodaniku nimetusega kaasnes 5000 krooni suurune
preemia. Meeldiva üllatusena kinkis
härra Raimo Manneri raha vallale
tagasi sihitusega toetada akadeemiliselt tublisid õpilasi. Loodud fondi
toetas 1000 Soome marga suuruse

sissemaksega ka Vinni sõprusvald
Tuusula.
Esimesed väljamaksed tehti 2002.
aastal, mil tunnustati Andres Nõmmikut, Kerli Müüriseppa, Anneli
Lainest ja Kärt Mäed. Sellest ajast
alates on Vinni vald fondi jätkusuutlikkuse taganud iga-astaste uute
sissemaksetega.
Vinni Vallavalitsuse hardisunõunik Margit Diits kutsub fondiga
liituma või õpilasi, lasteaia- või
koolitöötajaid tunnustama Vinni
valla ettevõtjaid, mittetulunduslikke
ühendusi ja üksikisikuid.
“Auhind ei pea olema rahaline. On
ilus unistada, et võib-olla leiab mõni
firma võimaluse kinkida tunnustatavale arvuti, mõni reisi, teatri- või
kontserdipileti, puhkuse mere ääres,
lõuna sõbraga restoranis. Ka purk
mett või aiatool rõdunurka ning
miks mitte ka suvine töökoht või
ühiselamu üür või stipendium edasiõppimise toetuseks on turgutamiseks kaunis kingitus. Usume, et teie
väikseimgi panus ei jää märkamata.
Võtke ühendust, arutame!”
Tunnustuse üleandmiseks sobivad nii koolide lõpuaktused kui ka
iga-aastane vallavanema vastuvõtt
tublidele õppuritele ja õpilastele.
Tänavused haridusfondi preemiad
antakse üle vallavanema vastuvõtul
6. juunil Vinni vallamajas.
Margit Diits,
haridusnõunik

Vallavanema veerg

Märtsis toimus Eesti omavalitsusjuhtide kahepäevane õppereis Brüsselisse, et tutvuda Euroopa Liidu
institutsioonidega. Ühe Lääne-Virumaa omavalitsusjuhina õnnestus
ka minul õppereisil oma silmaringi
laiendada. Kohtusime Eesti eurosaadikute ja –ametnike Kaja Kallase,
Ivari Padari, Henrik Hololei ja Andrus Ansipiga. Meie eurosaadikud
tutvustasid oma tegevusvaldkondi.
Meie esindajate igapäevatöö on tegelda ELi ees seisvate suurte ja põletavate üleeuroopaliste teemadega,
nagu turvalised kiired transportiühendused või ühendatud digitaalse
ühtse turu loomine. Saadikute räägitust jäi meelde, et kõige paremini
saab Brüsselis Eestit esindada siis,
kui seisad ka ELi huvide eest.
Turvalisus ja turvakontroll oli üks
peamisi märksõnu, mis Brüsselist
meelde jäi. Suurtesse ELi klaasmajadesse sissepääsul võttis meid kõikjal vastu tugev turvakontroll. Igasse
majja (Europarlamenti, Regioonide
Komiteesse jm) tuli siseneda otsekui
lennujaamas lennukisse. Et koorige
paljaks, eemaldage keha küljest metallesemed ja asetage eraldi... Koju
saabudeski käis ust nähes peast läbi
automaatselt mõte metallesemeid
eemaldama asuda.
Käisime ka Eesti Linnade Liidu
esinduses. Kohalike omavalitsuste
roll Euroopa Liidus on väga suur,
sest 70% Euroopa Liidu otsustest
peavad teoks tegema kohalikud
omavalitsused. Oluline on sideme
säilimine kohaliku elu ja otsustajate
vahel, et otsustajail säiliks reaalsustaju ning vajaduse korral saaks teh-

2018. aasta hajaasustuse programm avaneb

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14
„Hajaasustuse programm“ alusel avatakse 9. aprillist 2018. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor.
Programmi tingimused
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
13. aprillil toimus Muugas künnipäev, kus osalesid Vinni
Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse
valla koolide vanemad õpilased.
kasutamise aruanne, sealhulgas varem hajaasusMaarika Lausvee tegi ülevaate künnipäeva rahvakombestuse veeprogrammist ja hajaasustuse programtikust, saja teraviljapeenra autor Heino Laiapea tutvustas
künnivõistluste ajalugu ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpilased tutvustasid sealseid õppimisvõima- Õpilased osalesid seemnete tundlusi.
mise võistlusel - kümnest seemnest

Muugas peeti künnipäeva

aprill 2018

mist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema
kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab
olema lõppenud taotlusvoorule järgneva aasta 31.
oktoobriks.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule
omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku
informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti

tud otsustesse parandusi ja täiendusi
teha.
Meie omavalitsusjuhte huvitas,
kuidas hakkab toimuma järgmine rahastusperiood, kui oma mõju
avaldab Brexit (Inglismaa lahkumine Euroopa Liidust) ning Eestit uuel
rahastusperioodil ees ootav väiksem
toetussumma. Eesti asub Euroopa
Liidu kaardil äärealal ning on ka
väike. Euroopa Liidus elab ühes
regioonis umbes 800 000 inimest,
seega on meid siin ühe suure regiooni jagu. Meie naabrid Läti ja Leedu
plaanivad suuremast rahvaarvust
tulenevalt enamate regioonide moodustamist.
Brüsselist koduste teemade juurde
tulles oleme alustanud Vinni valla
arengukava koostamisest aastani
2030. Ühel või teisel moel kaasatakse valla arengu kavandamisse sõna
sekka ütlema ka vallarahvast. Olgem
selleks valmis!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest.
Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67%
konkreetse toetusprojekti 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%.
Taotlusvoor avatakse ja taotlusi võetakse vastu
taotleja alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses alates 9. aprillist 2018. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2, Pajusti alevik) või
e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik
Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;
e-post: gustav@vinnivald.ee.
Gustav Saar, arendusnõunik

Ootame lapsi ja noori töö- ja puhkelaagrisse kirja panema

tundsid parimad paarid ära seitse.
Seejärel siirduti ühiselt põllule
sõnnikut laotama ning kündma.
Huvilistel oli võimalus sõita traktoriga ning proovida kündmist Raido
Kunila juhendamisel.
Ürituse läbiviimisele panid õla alla
firmade Valtra ja Väderstad esindajad, Muuga PM OÜ ning Muuga
Maanaiste Selts Eha. Loteriiga jagus
väikeseid auhindu paljudele, peaauhinna - pääsme Maamessile võitis
Muuga tüdruk Merilin Veskilt.

Muuga noored künnipäevalised põllule rammu viskamas.
Heino Laiapea foto

Maarika Lausvee

Suvine töö- ja puhkelaager Vinni valla lastele alates 13. eluaastast toimub
ajavahemikul 13.-22. juuni 2018.

Laagripäev kestab kella 8-13-ni. Suvise töö- ja puhkelaagri eesmärk on anda võimalus lastele ja noortele
eakohaseid heakorratöid tehes teenida endale veidi taskuraha ning veeta kaaslastega mõnusalt aega.
Heakorratöid tehakse noortega Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis, Laekveres, Ulvis ja Kadilas. Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja lõunasööki. Laagri lõpus toimub ekskursioon.
Eelmisel aastal osales viie juhendaja käe all laagri töös 55 last.
Avalduse blankett on saadaval Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee/hariduse- ja noorsootööalased blanketid, töö- ja puhkelaagri avaldus.
Avaldus tagastada 1. juuniks 2018 paberkandjal Vinni valda või saata uno.muruvee@vinnivald.ee.
Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja spordinõunik
Tel. 5273874; 3258664
uno.muruvee@vinnivald.ee
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Valla sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtuajad:

Sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu võtab kodanikke vastu:
Roela teeninduskeskuses (Järve 1, Roela)
iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 9 – 11;
Viru-Jaagupi teeninduskeskuses (Kooli tee 7, Viru-Jaagupi)
iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 12– 14;
Tudu teeninduskeskuses (Allikvee 4, Tudu)
iga kuu kolmandal reedel kell 10 – 12;
muudel aegadel Laekvere teeninduskeskuses
(Salutaguse tee 2, Laekvere).
Kontakt: tel 5745 0313, 322 2376, e-post: silvi@vinnivald.ee
Vabandame eelnevates lehtedes oleva ebatäpse info eest!
Martin Kesamaa võtab kodanikke vastu: Pajustis vallamajas
(Tartu mnt 2) iga kuu kolmandal reedel kella 9 - 12.
Ulvis, Rägavere piirkonnas iga nädal kolmapäeval ja neljapäeval 9
- 12 ja 13 – 15. Muudel aegadel vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Muudel aegadel vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Kontakt: tel 525 7171, e-post: martin@vinnivald.ee.

Madala sissetuleku piir
2018. aastal

Madala (neto)sissetuleku piiri 210 eurot kuus ühe pereliikme kohta arvestatakse:
koolitoidu, lasteaiatoidu ja lasteaia osalustasu, ühiselamu üüri toetuse, sõidukulude kompenseerimise, tervisega seotud kulude hüvitamise toetuse, küttetoetuse ja lastelaagritoetuse arvestamisel;
proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste prillide ja täiskasvanutel prilliklaaside
ning haigla väljastatud omaosalusarve ja perearsti poolt määratud konsultatsioonid või uuringud hüvitatakse 100% ulatuses kuludokumendi alusel.
Madala (neto)sissetuleku piiri 300 eurot kuus ühe pereliikme kohta arvestatakse:
hüvitamisel 50% ulatuses - proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste prillide
ja täiskasvanutel prilliklaaside ning haigla väljastatud omaosalusarve ja perearsti poolt määratud konsultatsioonid või uuringud kuludokumendi alusel.
Madala (neto)sissetuleku piiri 420 eurot kuus arvestatakse riikliku pensioni saajale ühe pereliikme kohta täiendava ravimitoetuse maksmisel. Ülempiiriks määrati aastas 150 eurot taotleja või tema perekonna kohta.
Täpsustav info:
Mirjam Selli, sotsiaalteenistuse juht, tel 325 8663, 5343 3521,
e-post: mirjam.selli@vinnivald.ee
Tiiu Ivanova, sotsiaaltööspetsialist, tel 325 8662, 5309 2488,
e-post tiiu.ivanova@vinnivald.ee
Gaidi Kasu, lasteheaoluspetsialist, tel 322 2383, 5399 4071,
e-post: gaidi@vinnivald.ee
Silvi Sirelpuu, Laekvere teeninduskeskuse sotsiaaltööspetsialist,
tel 322 2376, 5745 0313, e-post: silvi@vinnivald.ee
Martin Kesamaa, Rägavere teeninduskeskuse sotsiaaltööspetsialist, tel 329
5413, 525 7171, e-post: martin@vinnivald.ee

Õendus-Hoolduskeskus Loojang
abistab eakat ja erivajadusega
inimest kodustes töödes

MTÜ Õendus-Hoolduskeskus Loojang koduhooldusteenus põhineb soovil
aidata abi vajavaid inimesi, kes soovivad elada neile omases ja harjumuspärases keskkonnas - oma kodus, kus eakas või erivajadusega inimene tunneb
end mugavalt ja kaitstult.
Aitame toime tulla igapäevaste elutoimingutega, võimaldades rohkem vabadust ka lähedastele.
Pakume koduhooldusteenust
Koduhooldusteenus hõlmab:
1. Eluaseme korrastamist: kodukoristust, hoolduskoristust, suurpuhastust,
akende pesu, põrandate pesu, pesu pesemise teenust (s.h triikimist), abistamist kodus või pesumaja teenuse vahendamist.
2. Koduaedade välikoristus- ja hooldustööd: muru niitmist ja hooldusrohimist, taimede hooldamist, lehtede riisumist, talvel lumekoristust õuedes piiratud alal (jalgtee kaevuni või puukuurini).
3. Abivajaja eest hoolitsemine:
toiduainete ja majapidamistarvete soetamine,
toidu valmistamine või vajaduse korral sooja toidu kojutoomine,
hügieenitoimingud: pesemine ja korrastamine,
ühekordsed asjaajamised,
eluaseme kütmine, puude sissetoomine,
abivajava pereliikme nõustamine ja õpetamine
ning kokkuleppel muud abistavad teenused.
Saatmisteenus, s.t meie transporti kasutades on võimalik minna koos saatjaga arstile, apteeki või mujale, vastavalt Teie soovile. Saatmisteenusele lisandub
kilomeetritasu. Teenust osutame Vinni vallas.
Selleks, et saaksime osutada just Teile vajalikku abi, saatke e-kiri
riinasinisoo@hot.ee või helistage telefonil nr 522 6338 E-R kell 13.00-16.00.
Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie vajadustele.
Riina Sinisoo
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Sotsiaalhoolakendelise abi andmise kord

Abi andmise korras sätestatakse:
8. Toetus haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia õp1) sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise pädevus ja alused;
pekulu hüvitamiseks
2) sotsiaalhoolekandelise abi liigid ja rahastamise põhimõtted;
Haridusasutuses laste toitlustamiseks ja koolieelse lasteasutuse
3) Vinni valla antavad või makstavad hüvitised, hüvitise õiguse
seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestatud tasu lasteaia õppekulu
tekkimise alused ja hüvitise andmise korraldus;
katmise toetus on madala sissetulekuga perele, kes kasvatab
4) Vinni valla osutatavad tasulised sotsiaalteenused ning tasu suuüldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias
ruse määramise kord;
käivat last.
5) riigieelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused;
(2) Lasteaia lapsevanema osalustasu toetust on õigus taotle6) igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulu katmise
da kahe ja enama lapsega perel, kui lapsed käivad Vinni valulatus;
la lasteaias. Osalustasu toetust hakatakse katma taotletava
7) järelevalve sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise ning abi
kuule järgmisest kuust, esimesel poolaastal kuni 30. juunini
andmise üle.
ning teisel poolaastal kuni 31. detsembrini. Vallavalitsusel
on õigus katta lasteaia toiduraha ja osalustasu võlgnevused, kui
Vinni valla poolt osutatavad sotsiaalteenused
perel on selleks mõjuv põhjus. Toetust makstakse 100% teenust
1. Koduteenus - koduteenuse hinnaks 2018. aastal 3,40 eurot
osutavast määratud hinnast.
tund.
Vinni valla lasteaedades on 2018. aastaks kulude vanemate
2. Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus.
poolt kaetava osa suuruseks õppekulu määr - 240 eurot lapse
3. Tugiisikuteenus - tugiisiku teenuse hinnaks 2018. aastal on
kohta aastas.
kuni 5,50 eurot tund.
9. Toetus ühiselamu üüri katmiseks
4. Täisealise isiku hooldus.
Toetust ühiselamu üüri kulude hüvitamiseks on õigus taotleda
5. Isikliku abistaja teenus - isikliku abistaja teenuse hinnaks
madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek ühe pe2018. aastal 3 eurot tunnis.
reliikme kohta on alla volikogu poolt kehtestatud madala sisse6. Varjupaigateenus.
tuleku piiri. Toetust makstakse 100% ühiselamu üüri hinnast.
7. Turvakoduteenus.
10. Toetus sõidukulude katmiseks
8. Sotsiaaltransporditeenus – sotsiaaltransporditeenust osutab
Sõidutoetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul
MTÜ Johanna. Inimese omaosalus on 0,20 senti kilomeeter.
või perel, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla voliko9. Eluruumi tagamise teenus.
gu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri.
10. Võlanõustamisteenus.
1) arsti vastuvõtule sõiduks registreeritud vastuvõtuaja esita11. Lapsehoiuteenus.
misel;
12. Asendushooldusteenus.
2) kooli ja koju sõiduks bussipiletite esitamisel, kui õpilasele
13. Järelhooldusteenus.
või üliõpilasele ei laiene riiklik sõidukompensatsioon.
11. Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul
Vinni valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused,
Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul on toimis on abivajadusest sõltumatud mitteperioodilised
metulekuraskustesse sattunud isikule makstav mitteperiootoetused
diline toetus isiku ajutise raske majandusliku olukorra lee1. Sünnitoetus
vendamiseks, toimetuleku soodustamiseks ning hädavajalike
Sünnitoetust on õigus saada lapsevanemal, kelle enda ja vastsotsiaalsete ja majanduslike vajadustega seotud kulude katmisündinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Vinni
seks.
vald.
12. Erakorraline toetus
2018. aastal on sünnitoetus 400 eurot (mitmikute sünnitoeErakorralist toetust makstakse isikule, kes ise või kelle peretus arvestatakse kahekordses määras lapse kohta).
kond on sattunud toimetulekuraskustesse elatusvahendite
2. Ranitsatoetus
kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu (tulekahju, looRanitsatoetust makstakse:
dusõnnetus vms). Toetuse suurus sõltub isiku või perekonna
Vinni valla kooli esimesse klassi õppima asuvatele õpilasele;
toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.
Vinni valla lapsele, kes asub õppima Eestis erivajadustega laste
Erivajadusest tulenevad toetused
või muukeelse kooli esimesse klassi.
Kui vanem ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, 13. Hooldajatoetus
Hooldajatoetust on õigus saada keskmise, raske või sügava
makstakse ranitsatoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule
puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul.
hooldajale.
Hooldajatoetust on õigus saada keskmise, raske või sügava
2018. aastal on ranitsatoetuse suurus 125 eurot.
puudega 3-18 aastast last kasvataval ja hooldaval vanemal,
3. Eakate sünnipäevatoetus
vanavanemal, eestkostjal (v.a juriidilisel isikul) või perekonnas
75-, 80-, 85-aastasele 30 eurot; 90- kuni 99-aastastele 50 eurot;
hooldamise lepingu alusel perekonnas hooldamisele suunatud
100-aastasele ja vanemale 100 eurot.
last kasvataval ja hooldaval isikul, kes puudega lapse hoolda4. Matusetoetus
mise tõttu ei saa töötada ning kellele ei maksta töötutoetust või
Matusetoetus on riigieelarve toetusfondist ja Vinni valla eelriiklikku pensioni.
arvest matuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks
Hooldajatoetust on õigus saada aja jooksul, millal hooldataval
makstav ühekordne toetus.
on olemas kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puudeastme määra2018. aastal on matusetoetuse suurus 350 eurot.
mise kohta ning toetuse summa määratakse kehtiva ekspertiiVinni valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused,
siotsusega määratud puudeastmest lähtuvalt. Hooldajatoetuse
mis on abivajadusest sõltuvad mitteperioodilised
maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolutoetused
de tekkimise päevast.
5. Küttetoetus
Hooldajatoetust makstakse iga kuu viimasel tööpäeval.
2018. aastal on küttetoetus kuni 230 eurot aastas. KüttetoeHooldajatoetuse määrad 2018. aastal:
tust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või perel,
Täisealise isiku hooldajale hooldajatoetus alljärgnevalt:
kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla volikogu poolt
- sügava puudega isiku hooldajale või eeskostjale 70 € kuus;
kehtestatud madala sissetuleku piiri.
- raske puudega isiku hooldajale või eestkostjale 42 € kuus;
6. Tervisega seotud kulude hüvitamise toetus
- keskmise puudega isiku hooldajale või eestkostjale 20 €
1) laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu
kuus.
hüvitamiseks;
Alaealise isiku hooldajale hooldajatoetus alljärgnevalt:
2) proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude eriva• 3-18 aastase sügava puudega isiku ühele vanemale või hooljadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu
duspere vanemale 60 eurot kuus;
hüvitamiseks;
• 3-18 aastase raske puudega isiku ühele vanemale või hool3) retseptiravimite ostmise kulu hüvitamiseks;
duspere vanemale 50 eurot kuus;
4) haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvi• 3-18 aastase keskmise puudega isiku ühele vanemale või
tamiseks;
hoolduspere vanemale 25 eurot kuus.
5) perearstide poolt määratud konsultatsioonid või uuringud.
14.Vältimatu sotsiaalabi toetus
Tervisega seotud kulude hüvitamise toetust on õigus taotleVältimatu sotsiaalabi toetus on elatusvahendite kaotuse või
da madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek ühe
puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule
pereliikme kohta on alla volikogu poolt kehtestatud madala
toidu, riietuse ja hädavajalike ravimite ning ajutise majutamise
sissetuleku piiri.
kulude katmiseks makstav toetus.
7. Toetus riiklike dokumentide vormistamiseks
Vältimatut sotsiaalabi toetust makstakse isikule, kuni ta ei ole
Riiklike dokumentide (isikutunnistus, elamisluba jt) vormistaenam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt
mise toetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või
abitus olukorras. Toetust makstakse tegelike kulude ulatuses,
perel, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla volikogu
mis on vaja teha, et isik ei oleks enam sotsiaalselt abitus olupoolt kehtestatud madala sissetuleku piiri. Toetust makstakse
korras.
100% dokumendi saamiseks vajalikust kulust.
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Kas tead ...

Kas tead, et veerandi Eesti elanikkonnast moodustavad pensionärid?
Kas tead, et Lääne-Virumaal on selliseid pensionäride klubisid nagu meie MÕTTELÕNG (edaspidi ML) 25 tükki?
Kas tead, et me kõik kuulume sellisesse katusorganisatsiooni nagu Lääne-Viru Pensionäride
Ühing ja et selle ühingu eesotsas on proua Tiiu
Alavere?
Ühing seisab eakate huvide kaitsmise eest, organiseerib maakondlikke üritusi, näitusi, väljasõite
jne. Aktiivne suhtlemine ja kontaktid teiste inimestega aitavad hoida inimest tervemana ja säilitada elu mõtet.
Rahalist toetust me ühingult ei saa.
Kas tead, et Vinni Vallavalitsus annab tegevustoetust kõikidele oma valla huviklubidele, sealhulgas ka meile, ML-ile. Lisaks saame tasuta kasutada
valla bussi väljasõiduks teatrisse või suviseks ekskursiooniks.
ML on aktiivne huvigrupp, kes annab oma pa-

nuse ühiskonna toimimisse: eks lapselapsed ole ju
suures osas meie abiga üles kasvanud, samuti seisame rahvakommete ja -traditsioonide edasikandmise ja säilimise eest.
Sünnipäevade tähistamine ML-is on üks osa
igakuisest kokkusaamisest ja see on vägagi emotsionaalne – kingitused, lilled eakaaslastelt ja valla
poolt, juubilaridele tänukirjad Pensionäride Ühingult. On liigutav tunda end suure pere liikmena,
kus sinust hoolitakse ja sind hinnatakse. ML-is
toimub mitmesuguseid üritusi – küll meelelahutuslikke, küll harivaid, küll kohtumisi erinevate
elualade inimestega jne. Eesti rahva kalendripühad – jõulud, vastlad ülestõusmispühad, emadepäev, kadripäev jt. saavad ikka kombekohaselt ära
peetud.
Sellel aastal, kus Eesti tähistab oma 100. aastapäeva, otsustasime meiegi Ml-is pühendada ühe
kokkusaamise oma sünnimaaa juubelile. Me õppisime ja esitasime seitsmekesi, kõigi riietuses
sini-must-valged värvid, luuleteose „Mets, meri

Mõttelõnga luuleklubi. Foto Urmas Lindlo

ja maa“ - inimene ka Mõnele oli see esimene laval ülesastumine, kuid kõik said kenasti hakkama
tänu klubi juhataja Urmasele, kes oli nõus meid
juhendama. Sellel koosviibimisel 20. veebruaril
olid ka lauad väga pidulikud – valged linad Eesti laualippudega ja küünladki trikoloori värvides
ning lava vastava kujundusega.

Kevadpühad
Rahvasuus kutsuti ülestõusmispühi munadepühaks, kevad- või kiigepühaks. Munade värvimise komme ulatub kaugesse
minevikku, populaarsemaid mänge on
olnud munaveeretamine.
Märtsikuu viimasel nädalal oli meie lasteaia rühmades eriti värviküllane. Sel nädalal räägiti kevadpühadest, traditsioonidest. Rühmad olid kaunistatud okstel rippuvate munadega, kaunistused akendel,
seintel, rühma eesruumis. Nädala jooksul loeti temaatilisi luuletusi, jutukesi, vesteldi saabuvatest pühadest.
Üheskoos meisterdati tibusid, maaliti, vooliti jäneseid,
tibusid, kanu, kukki. Rühmades valitses kevadpühade
ootus.
Neljapäeval, kui lapsed muusikategevuses laulsid, tantsisid tibutantsu, käis salamisi Lihavõttejänes ja tõi lastele

Tantsutriinud esinemas. Foto: Hilje Pakkanen

Me armastame seda maad argihallis ja pidusäras,
armastame Eestimaad, ühtainust ja püha (V. Osila
sõnu kasutades).
Kas tead, et sel suvel teeme juunikuus väljasõidu tervistavate loodusjõudude rüppe Kirna mõisa.
Juulis võtame ette Tallinna-reisi. Külastame Viimsis kindral Laidoneri Sõjamuuseumi, Tallinnas
käime Tervishoiu Muuseumis ja Vene Kultuurikeskuses (end. Laevastiku Ohvitseride Maja), kus
meile antakse ka väike klaverikontsert. Tagasiteel
põikame sisse Vohnja valda, kus saame ühes kenas
talus imetleda perenaise valmistatud pärliehteid.
On veel vabu kohti. Tel 5646 3949.
Septembris alustame sügishooaega, kus on jälle
omad üritused ja külalised.
Hea pensionär, kui oled jäänud üksi, ei kuulu
kuhugi kollektiivi, siis anna endast teada ja liitu
meiega! Meie juures oled sa kui kodus, oled omade juures.
Ikka tervist, eluvaimu ja särtsu soovides
Vilve Tombach, Mõttelõnga president

Liikumissari “Vinni-Pajusti liigub”
kutsub ühinema ja suveks vormi saama

pühademune. Et lastele põnevust tekitada, olid pühademunad rühmas ära peidetud ja iga laps pidi need üles
leidma. Rõõm oli suur, kui üllatusmuna üles leitud.
Kevadpühad on rõõmupühad, seepärast rõõmustasime meiegi päikesepaiste ja lasteaia tegemiste üle.
Terje Arro, Muuga-Laekvere Kooli lasteaed
foto Terje Arro

Särtsakad Seeniorid ja Tantsutriinud 15 + 10
7. aprillil kogunesid Pajusti klubisse Särtsakad
Seeniorid ja Tantsutriinud koos oma sõprade ja
fännidega, et tähistada Särtsakate viieteistkümnendat ja Tantsutriinude kümnendat aastapäeva
ning tantsuõpetaja Ene Saaberi neljakümneaastast tööjuubelit Pajusti klubis.
Tähtpäevakontsert kandis nime “Üts paigake”.
Kontserdil tulid esitamisele rahvatantsud, seeniortantsud ning ajaloolised tantsud 17. sajandist. Kontserdil oli kaastegev rahvamuusikaansambel Kungla
kavaga “EV 100 - EEE ehk Eesti Eitede Edulugu”,
üllatusesinejateks tantsijad Kerstin Kose ja Mehis
Saaber ajalooliste tantsudega. Idamaiste tantsudega
esines Pajusti tantsutrupp Faziyah, sõnalise tervitusega Pajusti seeniorklubi “Mõttelõng” oma luulekavaga “Mets, meri, maa ja inime”.
Vaadata võis näitust Tantsutriinude ja Särtsakate
Seeniorite tegevusest.
Täna tantsivad seenioritantsu kaheksa ja Tantsutriinudes 12 naist, kes käivad koos harjutamas kord
nädalas pärast tööd.
2003. aastal tuli kokku 12 naist vanuses kuuskümmend pluss ehk Särtsakad Seeniorid. Neist tantsivad
praegu veel viis naist: Vilve Tombach, Epp Ojamäe,
Lea Aun, Tiiu Lass ja Luule Mägi. On esinetud seeniortantsupäevadel, eakate pidudel Rakveres ja mujalgi ning on esinetud Lätiski.
Ilma särtsakateta pole saanud hakkama ei Pajusti
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klubi ega ka paljud Vinni valla peod ja üritused. Naised arvasid, et veel viisteist aastat peavad nad vastu
ja püüdku need Triinud ikka järele tulla.
Tantsutriinud tulid kokku jaanuaris 2008 sooviga
pääseda 2009. aasta tantsupeole. Algsest kambast on
alles jäänud Heli Sepp, Heli Arge, Maarika Trofimov,
Rita Lillemaa, Hille Kesma ja Külli Ojamäe. Suurele
tantsupeole jõuti lõpuks 2014. aastal. See ei morjenda muidugi meie Triinusid üldse, sest käidud on ju
naistetantsupeol Jõgeval, Tuhamägede tantsupeol,
võistutantsimisel Pärnus, tantsitud teatetantsus, öötantsupeol Võrus, Tõrva loitsul jm. Pole jäänud ükski pidu Lääne-Virumaal, Vinni vallas ja Pajusti klubi
ilma Tantsutriinude toredate tantsudeta.
Aastate jooksul on tantsitud rahvatantse, lavastatud lavatantse ja viimastel aastatel ajastu tantse XVII
sajandist. Tantsitud on vihmas, tuules, külmas (-30),
päikeses (+30), poris, liival ja asfaldil. Mitte ükski
ilmatuju, tantsuplats, isiklik tuju (ja see, et ürituse
korraldaja on tantsijad jätnud söötmata ehk teisisõnu nälga), ei saa mõjutada tantsimist, sest ei saa ju
petta ennast, oma partnerit ja vaatajat.
Õnne ja pikka iga Tantsutriinudele ja Särtsakatele
Seenioridele, et neil ikka jätkuks tahtmist tantsida,
rõõmustada ennast ja teisi!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

16. aprillist alustas MTÜ Pajusti VAK eestvedamisel kolmandat korda tervist edendav liikumissari „Vinni–Pajusti liigub“. Lisaks ühiskõndidele kuuluvad liikumissarja kavva ka treeningud jõusaalis, staadionil ning ühised rattasõidud, kokku üheksa treeningukorda. Etappide kogunemiskoht on Pajusti klubi ees kell 19.
Kuigi lehe ilmumise ajaks on esimesed ühiskäimised käidud, võib sarjaga liituda ning liikumispassi soetada ka hiljem.
Sarja juurde kuulub kolm kaalumist. Sari lõpeb jaanipäeva eel kokkuvõtete tegemise ning loenguga tervislikust toitumisest ja arukast treenimisest.
Sarja etapid:
16. aprill ühiskõnd Pajusti klubi - Vilgu rist – Pajusti klubi.
23. aprill ühiskõnd Pajusti klubi – Kakumäe - Pajusti klubi.
30. aprillil jõusaalitreening Vinni Spordikompleksis.
7. mail ühiskõnd Pajusti klubi - Raktoom-Pajusti klubi, rattasõit Pajusti klubi - Bauhof - Pajusti
klubi.
14. mail ühiskõnd Pajusti klubi – Vinni staadion, kus treening ja venitused treener Triinu Kundbergi juhendamisel.
21. mail ühiskõnd Pajusti klubi - Kakumäe- Inju - Pajusti klubi.
28. mail süvaveeaeroobika treening Vinni Spordikompleksi ujulas.
4. juunil ühiskõnd Pajusti klubi - Vinni- Mõdriku staadion-Vinni - Pajusti klubi.
11. juunil ühiskõnd Pajusti klubi - Vilgu rist - Vana Vinni - Pajusti klubi.
18. juunil lõpetamine – kokkuvõtete tegemine, loeng Pajusti klubis.
Liikumissarja toetavad Vinni vald, Vinni Spordikompleks AS, Pajusti klubi, Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Infot jagavad Triinu Kunberg, Moonika Laud, tel 569 18683

Hilje Pakkanen

Roelas kõlas meeste laul
17. märtsil toimus Roela
rahvamajas V vabariiklik
meestelaulupäev. On tore,
et sündmus läks igati korda, sest tagasiside nii esinejatelt kui ka kuulajatelt
on olnud väga positiivne.
Mida mehed laulupäevast ise rääkisid-arvasid.
Tõrva meesansambel:
Selliseid kokkusaamisi on
tõesti kohe väga vaja, et
laululipud uhkelt lehviksid ja meesansamblid pildil püsiksid. Üksitegemisest ja -olemisest jääb
tsipa väheks ja me kõik tahame veel midagi enamat. Koos tegutsedes saab laul hoopis suurema
hoo sisse.
Veelkord suur tänu teile kõigile selle kevadise
lummava laulupäeva loomise ja kaasamise eest!
Viru-Nigula Mehed tänasid toreda vastuvõtu
ja päeva eest. Palju päikest ja kena kevadet!
Puka meesansambel Valgamaalt: aitäh ilusa
päeva eest, mis sai veedetud meeste laulu saatel!
Ilusat kevadet ja järgmiste kohtumisteni!
Pange Poisid Viljandimaalt: Suur-suur aitäh
veelkord selle imelise päeva eest! Ja väga hea
korralduse eest! Ja väga heade toitude eest! Ja
väga hea publiku eest! Oli ikka ilus päev! Ja järelkajad ka nii armsad! Aitäh südamest!
Et üritus õnnestuks, on vaja häid toetajaid.
Roela Rahvamaja tänab: Vinni Vallavalitsust,

VIROL-it, Rahvakultuurikeskust, Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgruppi, OÜ-d Elmi,
Kulina Lihatööstust, Toomas Väinastet. Aitäh
abilistele: Anne Väinaste, Kärt Põllu, Ene Loik,
Maimu Nurk, Terje Andresson, Margit Diits,
Aive Alavere! Laulupäeva peakorraldaja oli Reet
Alavere. Maitsvad toidud valmistas pidulistele
Robi Pubi. Filmilindile jäädvustas sündmuse
Jaanus Lekk. Pildistas Katrin Kruus. Sündmust
aitasid sisustada ja säravamaks muuta kvartett
SÄRA, Roela Põhikooli laulupoisid ja päevajuht
Timo Alavere.
Lisaks kirjadele saabus tänulikku tagasisidet
nii telefonitsi kui otsestel kohtumistel. Olgu
tuhandest tänatud see vahva, rõõmsameelne ja
laulu armastav meestevägi!
Aasta pärast kohtume Viljandimaal.
Tarmo Alavere, Reet Alavere
Roela Rahvamaja
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mõisa päev toimub 26. mail
Palju õnne, kallid sünnipäevalapsed! Muuga
Traditsiooniline Muuga mõisa päev toimub

Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.

94 Milda-Anette Tieck
93 Hilma Perednja
92 Marta Valtonen
91 Yulia Prokhorova
90 Lydia Vaabla
89 Endel Väljaots
88 Enna Viibur
88 Leo Saluste
88 Leonhard Valter
87 Laine Biltse
87 Helene Moor
87 Endel Kruusamäe
86 Linda Truman

86 Aili Annus
81 Arvi Aru
86 Elvi Harjo
80 Rosa Petrova
86 Aime Uustalu
80 Laine Kriisa
86 Alma Darjina
80 Aita Heiskonen
85 Vilma Benga
80 Urve Küla
84 Valve Nõlvak
80 Mati Rast
80 Ülo Nurmsalu
84 Vaino Torp
80 Artur-Roomet Vene
83 Vilma Pender
75 Elle Lillepuu
83 Evi Käärt
83 Hilma Võsokova 75 Nelle-Ludmilla Vaarikmäe
75 Tiina Soon
82 Silvi Kuusk
70 Ene Maasikmäe
82 Ly Pärn
70 Maie Unnuk
82 Aino Maidra
70 Vaike Kingsepp
82 Malle Suvi
70 Endla Nikolainen
82 Leida Ruberg
70 Ants Allikmets
82 Õie Alliku
70 Juhan Kulmet
82 Evi Kask
82 Milvi Klei
81 Maia Liivak
81 Endla Niinepuu
81 Eero Paenurme
81 Mati-Jaagup Rohtsalu

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündinud lapsed!
Luise Lepler - 17. veebruaril
Karlis Zirnask – 3. märtsil
Keidy Siling-Siland - 15. märtsil
Franz Eesmäe - 26. märtsil
Adeele Eesmäe - 26. märtsil
Õnne emale ja isale, Kristella Raudsalu - 3. aprillil
õnne maimukesele!
Randel Vainos - 8. aprillil

SÜNDMUSTE KALENDER

LAEKVERE RAHVAMAJAS:
1. mail kell 14.00 kevadpüha lõpukontsert isetegevuslastelt Laekvere rahvamajas.Tasuta.
6. mail kell 12.00 rahvaõpistu rahvamajas, kohtumine Toila SPA töötajatega:
- räägime toreda filmi vaatamise taustal pakutavatest protseduuridest Toila SPA.s,
- mõõdame soovijatel veresuhkru taset ja vererõhku,
- külakostiks Toila SPA kondiitrite valmistatud kringel.
11. mail kell 11.00 lasteteatri Reky etendus “Nukitsamees” Laekvere rahvamajas.
Pääse 5 €.
12. mail kell kell 6.00 Laekvere rahvamaja rahvaõpistu väljasõit Prangli saarele.
26. mail kell 15.00 Muuga mõisapäev.
Info: Õilme Lainesaar 504 4582
PAJUSTI KLUBIS:
6. mail kell 17.00 Kuusalurahwa teatri etendus A. Rühka „Armastus, pulm ja abielu“.
Lõbus-õpetlik laulumäng uuemate eesti rahwalaulude saatel. Lavastaja Tõnu Tamm. Pilet 5 €.
15. mail kell 13.00 seeniorklubi Mõttelõng maikuu kokkusaamine. Info Vilve Tombach, tel
5646 3949
Viru-Jaagupis:
8. mail kell 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu, esineb Vinni päevakeskuse
naisansambel. Info Anu Soon, tel 53733603
Ulvi Klubis:
13. mail kell 18.00 Arsise noorte kelladeansambli emadepäeva kontsert „Head soovid“.
Pilet 5 eurot.
ROELA RAHVAMAJAS:
19. mail kell 10.00 Roela kevadlaat. Info Aulo Sprenk tel. 5635 6203 ja Tiina Alavere tel. 513 0553
19. mail kell 19.00 hooaja lõpupidu: Sära ja Sõbratarid 20.
ROELA LAULUVÄLJAKUL:
3. juunil kell 13.00 maakondlik eakate suvepidu ,,Ei me ette tea“ Roela lauluväljakul.
Info Tiiu Alavere tel 5278162
VINNI PÄEVAKESKUSES:
Teisipäeviti kell 10 – 11 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel
Kolmapäeviti, kell 11- 15 meisterdamine - pärlite valmistamine
Kolmapäeviti kell 14 – 15 vesivõimlemine Vinni spordikompleksi ujulas Triin Krunbergi
juhendamisel
Neljapäeviti kell 11-12 võimlemine virgutusrajal
4. ja 18. mail, 1. juunil kell 10 – 12 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel
16. mail kell 9.00 väljasõit Harjumaale Keila-Joa lossi ajalooliste pulmakleitide näitusele ja
Kõltsu mõisa (eelregistreerimisega).
1. juunil kell 12.00 päevakeskuse hooaja lõpetamine ja kontsert.
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16, telefon 325 7300, e-post: paevakeskus@vinnivald.ee

PUHKA 1.-8. augustini URUMARJA NOORTELAAGRIS

Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga
Info tel 325 8655, 522 6510 Margit Diits. Ootame avaldusi kuni 1. maini.
Mida varem, seda parem!
Rohkem infot Urumarja noortelaagri koduleheküljelt:
www.urumarjanoortelaager.ee

26. mail ja tänavu juba 19. korda.
Mõisa uksed on avatud kella 14-st.
Kultuuriprogramm algab kell 15 Andrus
Vaariku etendusega „Elu on parim meelelahutus (Pärast surma jõuabmossitada küll)“,
jätkub kell 17 Roela rahvamaja meesansambli
kotnserdiga ning kell 18 Kadila huumoritrupi
„Tujuloojad“ etenduseg „Elust ja abielust”.
Kell 20 algab tantsuõhtu ansambliga
„Vana Kallim”. Tantsuõhtul on saalis lauad,
võib kaasa võtta meelepäraseid suupisteid ja
jooke.
Päevapilet 5 eurot, pilet ühele programmi
osale 2 eurot.
Avatud on kohvik ja käsitööde näitusmüük.
Muuga kooli vilistlastel on hea võimalus
klassikokkutulekute korraldamiseks.
Tule, naudi kevadet ja kultuuriprogrammi
Muuga mõisas!
Mõisapäeva korraldavad: Laekvere Rahva
Maja, Muuga Maanaisteselts Eha, Muuga
õppehoone ja Muuga haruraamatukogu.
Maarika Lausvee

NOORTE TEHNIKALAAGER
Mõedaku 2018

Hei, 10-18 aastane tehnikahuviline noor!
Kui suveplaanid veel tegemata, tule meie laagrisse!
Asume Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Mõedaka külas.
VIIE TEGUSA LAAGRIPÄEVA JOOKSUL:
- Õpime tundma ATV ja UTV ehitust,
kihutame nendega ringi ja käime matkal
- Õpime DROONIDEGA lendamist,
teeme vigurlende ja aerofotosid
- Saame teavet RAKETIMUDELISMI kohta,
ehitame endale ise rakette ja lennutame need taevasse
- Teeme tutvust AUTOMUDELISMIGA,
kihutame nii juhtraja- kui RC mudelitega.
- Ja loomulikult grillime, peame lõkkeõhtuid, käime saunas…
Kõiki neid tegevusi viivad läbi oma ala asjatundjad.

MAJUTUS JA TOITLUSTUS
Mõedaka puhkekeskuses on voodipesuga
majutus hostel- tüüpi tubades.
Toitlustamine toimub 3 x päevas.
Lisaks pakume kaks vahepala (puuviljad, grillitoidud, etc).
Transport laagrisse ja tagasi toimub
lapsevanema organiseerimisel.

LAAGRI MAKSUMUS
Laagri maksumus 250€ sisaldab majutuse koos
voodipesuga, täistoitlustuse, kõik vajamineva
erinevateks ülalmainitud tegevusteks.

LAAGRITE TOIMUMISAJAD

I vahetus 02.07.2018 – 06.07.2018
II vahetus 09.07.2018 – 13.07.2018
III vahetus 16.07.2018 – 20.07.2018
IV vahetus 23.07.2018 – 27.07.2018
V vahetus 30.07.2018 - 03.08.2018
VI vahetus 06.08.2018- 10.08.2018
Kõik laagrivahetused algavad esmaspäeviti kell 10.00
ja lõppevad reedel kell 14.00.
Kui sul tekkis meie laagri vastu huvi, võta ühendust
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi
www.moedaku.eu
Facebook: atvmatkad
Tel 526 0110, Liina

Vinni valla lasteaedade spordipäev 17. mail
kell 10 Vinni staadionil

KAVA:
10.00 spordipäeva avamine (avasõnad vallavanem Rauno Võrno)
10.05 soojendusharjutused kõigile võistlejatele
10.15 30 m jooks, kaugushüpe (2 katset), pallivise tennisepalliga (3 viset)
11.30 teatevõistlused, lõbusad vahetegevused
12.00 võistlejate autasustamine (kõigile osalejatele ka midagi magusat
maast ja puust)!
12.30 lõpetamine.
Osalejad: vanusegupid 4-5, 5-6, 6-7 aastased.
Poisid ja türukud võistlevad kõik koos ühes vanusegrupis.
Kohtunike koosseis: lasteaedade õpetajad ja abiõpetajad, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi õpetajad, Vinni valla ametnikud.
Kõigil selga mugavad spordiriided. Võistlus toimub iga ilmaga.
Kohal on maskott!
Info: Uno Muruvee 325 8664, 527 3874, uno.muruvee@vinnivald.ee

Veneveres lõppes üheksas mälumängu
hooaeg
Üheksanda Venevere mälumängusarja võitsid Väike-
Maarja
võistkond koosseisus Raivo Raigna, Ivar Lass ja Roomet Sepping. Teiseks tulid võistkond M³ Muugast koosseisus Agnes
Maasild, Maarika Lausvee ja Tanel Maasild. Kolmanda koha
saavutas võistkond Põik 1 Laekverest koosseisus Eve Kruusmaa,
Hans Maidla ja Gunnar Vesiloo. Võisteldi seitse vooru ehk kokku saadi iga kuu teisel teisipäeval ja osales 12 võistkonda.
Eerik Lumiste

Esimesed valla sudoku
meistrivõsitlused peetud
24. märtsil toimusid Veneveres esimesed Vinni valla lahtised
meistrivõistlused sudokus. Osales 20 võistlejat, neist kaheksa
Vinni vallast. Võitis Ragnar Kruberg Tartust, teine oli Eerik Lumiste Veneverest ja kolmas Kaari Helstein Jõgevalt.
Ülesannete koostaja Jaanus Laidna arvates oli võistlejate tase
väga hea ja tema tuleb meeleldi ka järgnevaid üritusi korraldama.
Vinni valla parimad olid Viktor Mestilainen (üldkokkuvõttes 4.),
Kaie Gutmann (6.) ja Külli Lumiste (8.).
Eerik Lumiste

Hei Kadila!

Inimese ilu algab seestpoolt, tõsi, aga sel kevadel võiksime
kõik koos pühenduda ka küla heakorrale. „Teeme ära“
talgupäevaks on 5. mai, aga tahtmise korral saab ühistöid
organiseerida ka mõnel teisel päeval maikuu esimesel
nädalal. Oleks ju vahva, kui augustis Kadila kooli ja külade
kokkutulekul oleks kõigil uhke tunne tulla ja näidata korras
kodukohta. Häid mõtteid, kus ja kuidas kaasa lüüa, on nii
Kristjanil, Milvil kui ka minul. Kontaktid leiate ka kindlasti.
Koos jõuab rohkem ja on lõbusam!
Kaili Kõrgesaar

Metsakonsulendi vastuvõtt Vinni vallamajas
Viru-Lemmu Metsaseltsi konsulent Aadu Raudla võtab
metsaomanikke vastu Vinni vallamajas (Tartu mnt 2 Pajusti)
üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12 (I pa): 4., 18. aprill,
2., 16., 30. mai, 13., 27. juuni.
Metsakonsulent Aadu Raudla tel. 5248963
e-post: aadu.raudla@gmail.com.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee ...

Kalle Aru		
Aino Jalak		
Alma Petrova 		
Kalvi Piilsaar 		
Märt Inno 		
Harry Brand		
Märtsin Kullervo
Kalev Toom		
Viktor Aal		
Anne Vungo-Kobin
Vilma Tanning

16.05.1931 – 13.03.2018
23.11.1930 – 14.03.2018
06.03.1929 – 01.04.2018
18.09.1933 – 08.04.2018
22.03.1948 – 09.04.2018
11.04.1933 – 13.04.2018
14.08.1962 – 13.04.2018
30.07.1949 – 14.04.2018
13.12.1933 – 15.04.2018
14.09.1958 – 15.04.2018
22.09.1924 – 17.04.2018

Sügav kaastunne omastele
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