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Muuseumi põhimääruse I lugemine.
Kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen andis ülevaate muuseumide
põhimäärusest.
Viru-Jaagupi Muuseum (Lääne-Viru
maakond, Vinni vald, Viru-Jaagupi alevik, Kooli tee 7) on vallavalitsuse hallatav asutus, mis on asutatud 26.11.1997

(põhimäärus kinnitatud). Asutuse põhimäärust muudetakse. Otsustamisel on
muuseumi uus nimi, postiaadressiks jääb
juhataja kirjutuslaua asukoht Vinni alevikus raamatukogus.
Kavas on koondada ühe asutuse alla
enamik vallas olevaid muuseumitoakesi või -varasid. Viru-Jaagupis asub üks
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Vallavanema veerg
hoidla - praegune Viru-Jaagupi muuseumi kogu, teiste hoidlate asukohad olenevad sellest, millised muuseumitoad või
-varad vallale üle antakse.
Volikogu lõpetas eelnõu I lugemise.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Ulvi Kodu rekonstrueerimisest
Vinni Vallavalitsus esitas taotluse toetuse
saamiseks Ulvis asuva hooldekodu hoone (kus tegutseb ka lasteaed) rekonstrueerimiseks, mida rahastatakse lubatud
heitkoguste ühikute enampakkumisel
saadavast tulust. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kui rakendusüksus on otsuse
teinud, mille alusel on meil võimalus projekti raames teha abikõlblikke kulusid ligi
0,4 miljoni euro ulatuses. Toetuse määr
on 58% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu määr on 42%. Projekti
eesmärk on energiatõhususe ja taastuv
energia kasutamise edendamine avaliku
sektori hoonetes.
Alanud on projekteerimishanke korraldamine, et hoone saaks rekonstrueeritud
2021. aasta suve jooksul. Rekonstrueerimise käigus soojustatakse hoone lae-

piire, välisseinad ja sokkel. Avatäidetest
asendatakse seni vahetamata aknad ja
osa välisuksi uute soojustatud ustega.
Ruumidesse paigaldatakse tsentraalne
õhujaotustorustiku ning soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoonesse ehitatakse uus täielikult reguleeritav
kahetoru-küttesüsteem.
Uuendatakse
elektripaigaldis, taastuvenergia tootmiseks paigaldatakse päikesekollektor sooja
vee tegemiseks ja tarbimiseks kohapeal.
Lõuna-lääne suunalistele akendele paigaldatakse ülekuumenemise vältimiseks
rulood või ribakardinad. Paketi realiseerimise tulemusena saavutatakse hoones
kvaliteetne sisekliima.
Hoone saavutab pärast kõigi rekonstrueerimistööde kompleksset teostamist
energiamärgise klassi C (praegu E-klass).

Rekonstrueeritakse ka väliskanalisatsioon, paigaldatakse välisvalgustus, vajalikud piirded ja vihmaveesüsteem, rekonstrueeritakse maa-ala pinnakatted ja
haljastus (projekti mõistes mitteabikõlbulikud tööd).
Hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise edendamise toetuse
kaasabil aitame kaasa kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele, vähendades kasvuhoonegaaside heidet ja hoone ülalpidamiskulusid, kui kasutame vähem toodetud energiat. Sobiva mikrokliimaga elu-,
õpi- ja üldhoolduskeskkonnaks soojustatud hoone on saavutatud energiasäästu ja
taastuvenergiat kasutades.
Gustav Saar,
Vinni vallavalitsuse arendusnõunik

Vinni vald astus AS-i Emajõe Veevärk aktsionäriks
Alates 29. juulist on Vinni vald nelja
protsendiga osanik AS-is Emajõe Veevärk, kus on nüüdsest kaksteist omavalitsust: Elva, Jõgeva, Kambja, Kastre, Luunja, Mustvee, Nõo, Peipsiääre, Põltsamaa,
Räpina, Tartu ja Vinni vald.
Käesoleval aastal teeme tööd selle nimel, et liita ka teised Vinni valla piirkonnad AS-iga Emajõe Veevärk. Liita on

plaanis esialgu veel Laekvere, Rägavere,
Roela, Tudu ja Ulvi piirkond. Laekvere
piirkonna elanikele tähendab see ka oodatud veehinna langust samale tasemele
teiste Vinni valla piirkondadega (piirkonna vee-ettevõtja on praegu samuti AS
Emajõe Veevärk, aga seda hankega kujunenud hinna ja tingimuste alusel).
Praeguseks hetkeks on AS Emajõe Veevärk tegutsenud Vinni vallas enam kui
pool aastat ja võib öelda, et koostöö on
laabunu. Pajusti alevikus ja Kadila külas

Puudega inimesed
saavad tasuta sõita
Maanteeamet kinnitas MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus poolt korraldatavate Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa
ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel piletihinna 0 eurot kõigile
keskmise ja raske puudega ning puuduva
töövõimega isikutele, töövõimetuspensionäridele ning sügava puudega isiku saatjale, kellel puudub seaduse või seaduse alusel
kehtestatud tasuta sõidu õigus.
Kinnitatud piletihinnad hakkasid kehtima 1. augustist ja kehtivad kuni käesoleva
aasta lõpuni.

on ettevõte teinud ära suure töö ja likvideerinud väga suures ulatuses lekkeid ja
veekadusid. Lisaks sai rahastust Sihtasutusse KIK esitatud taotlus uue puurkaevu
rajamiseks Vetiku külla.
Järgnevatel aastatel on plaanis koostöö
AS-iga Emajõe Veevärk vee- ja kanalisatsioonitaristu täiendavaks väljaehitamiseks ja olemasolevate trasside rekonstrueerimiseks mitmes piirkonnas.
Eerik Lumiste,
abivallavanem

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Vinni vallamajas Pajusti alevikus
üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12
alljärgnevatel kuupäevadel:
7. ja 21. augustil,
4. ja 18. septembril,
2., 16. ja 30. oktoobril,
13. ja 27. novembril ning
11. detsembril.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raie,
erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamist toetab riik. Kuni kolme
tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (v.a
transpordikulud, kui on vaja käia metsas).
Tel. 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com.
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Suvi Vinni vallas
on möödunud aktiivselt puhates ja
suviseid tegemisi
ette võttes.
Tänavune suvi on
olnud täis spordisündmusi. Ja nii
see peabki olema,
sest raske on leida suvest paremat
väljasolemise aega.
Rakvere rattaralli
läbis ka meie valla
teid ning sai tuge
meie
vallastki.
Hästi esines Vinni spordiesindus Vallavanem Rauno Võrno ja volikogu esiTartus
Eestimaa mees Meelis Maine tuleteekonna eel valla
spordimängudel. kaardi ees. Erakogu.
Augusti algul võõrustas Vinni õnnestunult Eesti endisaegseid spordimeistrid,
pakkudes neile häid tingimusi ja ladusat korraldust. Kuuma
ilma trotsides müttasid Tudu soodes-rabades triatlonist osavõtjad.
Suvi oli sündmusterohke kultuurivallaski. Rahvast ühte
liitnud Tuletulemine andis hea energia juubelilaulu- ja tantsupeole. Meie vallast osalesid suurel peol Pajusti naisrühm
Tantsutriinud Ene Saaberi, Laekvere Pärlikese naisrühm
Auli Kadastiku, Vinni-Pajusti gümnaasiumi mudilaskoor
Katrin Palli, Muuga-Laekvere kooli lastekoor Eve Kuuse,
Ulvi laulukoor Merje Kallipi ja Roela segakoor Terje Andressoni juhendamisel. Nende kõrval andsid tubli panuse lapsevanemad, bussijuhid jt abilised. Suur aitäh kõigile! Ühisest
peost saadud emotsioon kannab meid ühisel eestluse lainel
veel mõnda aega.
Ansambli Smilers akustiline kontsert Viru-Jaakobi kirikus
andis stardi kirikutorni krohvimis-parandustöödeks. Suvel
sai uuenenud välisilme ka Roela rahvamaja esine kivisillutis
ja -müür.
Talvel väljahõigatud pingiprojekt on toonud valla mitmesse külasse ja alevikku uusi pinke. Meil on arvukalt külasid
ja liikumiseks kergteid, samuti väärt inimesi, kellele töödele
ja tegemistele tänu avaldamiseks on külaelanikud soovinud
nimelist pinki avada.
Suvega on saanud või kohe saamas uue mänguväljaku Ulvi,
Kadila ja Tudu lapsed. Tööd edenevad ka Ulvi – Viru - Kabala kergliiklustee ehitamisel.
Vallavalitsus tegi olulise sammu ja astus AS-i Emajõe Veevärk aktsionäride hulka. Tulevikus on võimalik, et vallas tegutseb üks veeteenuse pakkuja, mis osutab teenust ühtsetel
alustel ühtsete hindadega.
Suvi on toonud mõningaid muudatusi hallatavate asutuste
juhtide ridades. Laekvere rahvamaja juhib 5. augustist teeneka Õilme Lainesaare lahkumise järel Liisa Uukkivi. Samast
kuupäevast asus ametisse ka Vinni perekodu uus juht Klaarika Adonov. Soovin uutele tulijatele head algust ja kiiret sisseelamist töökohal!
Septembrikuu lähenemine viib mõtted peagi algavale
kooliaastale. Rõõm on tõdeda, et tänavu astub Vinni vallas
esimestesse klassidesse samapalju õpilasi kui mullugi – 70.
Number on arusaadavalt esialgne, lõplikult selgub õpilaste
arv septembris. Augusti lõpp on hea aeg ees ootavaks kooliaastaks nii uusi pliiatseid-vihikuid-ranitsat-riideid osta kui
ka oma vaim valmis panna. Ees ootab uus algus, kus kõik on
võimalik.
Soovin kõigile ilusat suve jätku ja sujuvat kooliaasta algust!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Ohvirabi kriisitelefon

Selle aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi
kriisitelefoni 116 006.
Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäev läbi kriisinõustamist
kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi
teise ohvriks langemisest. Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka
veebi teel aadressil: www.palunabi.ee (alusta vestlust). Abi osutatakse
eesti, vene ja inglise keeles, ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on
helistajale tasuta. Helistades on võimalik jääda anonüümseks.
Näeme pöördumiste arvu tõusu taga suurenenud teadlikkust numbri olemasolu kohta nii abivajajate kui ka abistajate hulgas.
Vaata ka sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna hallatavale kodulehele www.palunabi.ee/kriisitelefon-116006,
Facebookis aadressil: www.facebook.com/palunabi/.

Postkastide paigaldamisest ja
märgistamisest

Selleks, et saadetised jõuaksid kohale õigeks ajaks, tervete ja korralikena, hoolitse selle eest, et Sinu postkast oleks korrektselt paigaldatud ja
märgistatud.
Postkasti paigaldamine:
– eramaja piirava aia külge (posti transpordivahendile aasta ringi ligipääsetavasse kohta);
– kui aeda pole, siis tänavapoolse välisukse lähedusse;
– kortermajas esimese korruse eesruumi.
Postkasti märgistamine:
– kortermajas on postkastil korteri number;
– eramaja postkastile on märgitud maja number, kui tänav on juba
korralikult märgistatud;
– vajaduse korral tähista postkast talu nime ja postkasti kasutaja nimega;
– oma grupipostkastile lisa enda, talu või ettevõtte nimi koos majavõi korterinumbriga.

Võimalus saada tasuta ja
soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga
pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad üle Eesti 43 juristi, kelle keskmine tööstaaž on 17
aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse
nii kohtumisel kui ka veebis.
Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit: Tallinnas Endla 15;
Tartus Riia 15; Narvas Tallinna mnt 8-1; Pärnus Rüütli 23; Rakveres
Pikk 32; Viljandis Vabaduse plats 4; Võrus Vabaduse 13; Jõgeval Suur 3;
Kuressaares Lossi 1; Paides Aiavilja 13; Valgas Kesk 12; Jõhvis Keskväljak 1; Haapsalus Posti 26; Kärdlas Leigri väljak 5; Põlvas Võru 18.
Selle projekti raames on kahe aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.
Milliste muredega juristi poole pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega
ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades,
naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses
kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib
terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.
ee või telefonile 6 880 400 helistades.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis) ;
* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis) ;
*10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis.
Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120 € + käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega
leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 688 0400
või kirjutades abi@juristaitab.ee.

KIK avas taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme
väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Alates 1. augustist saavad korterijavahetamiseks biomassil töötava
ühistud Keskkonnainvesteeringute
katelseadmega,
Keskusest (KIK) taotleda toetust • biomassil töötava katelseadme välbiomassil või fossiilkütusel töötava
javahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega,
või elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust • fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas) asendamiseks
kasutava seadmega. Samuti saab toetaastuvkütuse lahendusega,
tust maja ühendamiseks kaugkütte• biomassil või fossiilsel kütusel töösüsteemiga.
tava küttesüsteemi asendamiseks
KIK-i toetuste ja teenuste osakonna
kaugküttevõrguga. Sel juhul võib
juht Antti Tooming selgitab, et KIK
projekti maksumusse lülitada hoovõtab taotlusi vastu kuni 30. septembnesisesed küttesüsteemiga seotud
rini. Pärast seda lähevad need kõik
tööd. Teiste variantide puhul ei ole
korraga hindamisse ning otsus tuleb
see võimalik. Kaugküttevõrguga liiaasta lõpuks. „Soovime rõhutada, et
tumine on üks parimaid võimaliktoetuse eesmärk on vähendada enerke lahendusi keskkonnakaitselistest
geetika negatiivset keskkonnamõju ja
aspektidest vaadelduna ja ühtlasi
lisaks panustada majanduslikule kokpanustab see kaugküttevõrkude jätkuhoiule. Seetõttu on taotlustes oluline välja tuua projekti panus välisõhu
kusuutlikkusse.
Toetust saavad taotleda need korkvaliteedi parandamisse.“
teriühistud, mille maja on ehitatud
Toetust saab taotleda:
• biomassil töötava katelseadme väl- enne 1. jaanuari 2010, sest need hoo-

ned ei pruugi olla ehitatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.
Toetuse taotlemisel peab omaosalus
olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest. Vooru eelarve on
500 000 eurot.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu. Täpsema info
taotlusvooru kohta leiab KIK-i kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Piret Sepalt (piret.sepp@kik.ee,
6 274 321).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja
Keskkonnaministeerium.
Gustav Saar,
Vinni vallavalitsuse arendusnõunik

Laekvere rahvamajal uus juhataja – Liisa Uukkivi

Alates 5. augustist on Laekvere rahvamajal uus juhataja Liisa Uukkivi, kes
asus ametisse kauaaegse juhataja Õilme Lainesaare pensionile siirdumise
järel.
Liisa Uukkivi on lõpetanud Tallinna
Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse eriala.
Enamiku oma elust on ta elanud suurlinnas, kuid sattunud juhuse tahtel
Laekverre, mis on olnud tema koduks
nüüd juba peaaegu kümme aastat.
Liisa Uukkivi ütleb enda tutvustamiseks järgmist: „Olen olnud alati
aktiivne tegutseja, armastanud teatrit,
muusikat ja kunsti sellest ajast, kui ennast mäletan. Muusikaga olen tihedalt
seotud siiani, kuuludes solistina erinevatesse muusikakollektiividesse. Olen
hea suhtlemisoskusega, loominguline,
aktiivne ning igati positiivse ellusuhtumisega. Oman kogemusi nii ürituste
korraldamises, laste- ja noorsootöös
kui ka personali juhtimises.
Seoses uue ametiga on plaane ja
mõtteid kogunenud palju. Iseasi, kui

suurel määral on võimalik kõike teostada. Olen seda meelt, et järjepidevuse
ja hea tahtmise korral jõuab nii mõndagi. Eks iga uus inimene toob kaasa
värsket hingamist ja tekib võimalus nii
mõnelegi asjale teise pilguga vaadata.
Minu ülesandeks ja suureks väljakutseks on tekitada inimestes huvi majas
toimuva vastu. Püüan leida ja pakkuda
võimalusi, et paljud meie vallas leiaksid põhjust seda maja külastada!
Ülesanne on keeruline ja üleüldiselt teeb maapiirkondade kultuurielu
edendajate ponnistused keeruliseks
asjaolu, et paljud on maalt plehku
pannud ja raske on rahvast kokku saada. Päästvaks õlekõrreks on ehk see, et
vallad on nüüd suuremad ja koostöös
teiste valla kultuuriasutustega saame
vast kamba peale huvilised kokku.
Maal jäädakse kestma, kui kogukond
ühte hoiab.
Nüüd aga üleskutse kõigile teile lähemalt ja kaugemalt, kes ei ole meile veel
kunagi külla jõudnud, või teile, kellele
Laekvere rahvamaja armsaks on saa-

Liisa Uukkivi. Erakogu.

nud. Need, kes ei ole enam kaua siin
käinud ja oma kodus igavust tunnevad, ärgu unustagu, et kõik rahvamajas toimuvad üritused on mõeldud just
teile ja olete kõik lahkesti oodatud!
Kohtumiseni Laekvere rahvamajas!“

Vinni Perekodul on uus juhataja Klaarika Adonov
Alates 5. augustist juhib Vinni Perekodu Klaarika Adonov, kes osutus valituks
Vinni Vallavalitsuse korraldatud juhataja konkursil.
Klaarika Adonov on õppinud sotsiaaltööd Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis.
Sotsiaalteaduste magistri kraadi omandas Tallinna Ülikoolis.
Tema varasem töökogemus on tulnud
vanglateenistusest. Enne Vinni Pereko-

du töötas ta Haljala Vallavalitsuses sotsiaaltöö juhina.
Soovime vastsele juhatajale edukat algust ja kiiret sisselamist uuel tööpostil!
Vinni Perekodu tegevuse põhieesmärk on asenduskoduteenuse osutamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta
lastele. Lisaks osutab perekodu turvakoduteenust ajutiselt vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele.
Klaarika Adonov. Foto erakogust.

Sügis saabub Roelas lilletalgutega
Roela rahvas korraldab viimasel
suvepäeval, s.o 22. septembril lilletalgud ja sügispikniku.
„Üleskutse lilletalgutel osaleda
saatis Roela Kodukant laiali juba
kevadel ja päris mitu inimest andis
üleliigsetest lillesibulatest teada.
Õige pea saavad need lilled uue
kodu-kasvukoha EV 100. aastapäevaks istutatud puude juurde
muruplatsile,“ ütles Tiina Alavere
MTÜst Roela Kodukant.
Talgutele on oodatud kevadel

õitsevad lillesibulad, millest võib
hiljem muruniitjaga üle sõita: nartsissid, tulbid, liiliad, krookused jt.
Lillesibulaid tuua soovijatel palun
teada anda tel 513 0553.
Istutama on oodatud kõik, kellel
on vähegi soovi ja tahtmist oma
kodukandi rahvaga taas üks tore
tegu teha. „Oodatud on ka need,
kel pole lillesibulaid, kuid soovivad
talgutel kaasa teha. Tulge aga kohale, kaasa võtke labidas ja hea tuju.
Leiame istutamiseks lilli kõigile.

Pärast tööd teeme ühise sügispikniku ja ehk jagub mõni üllatuski!“
Täpsem info tulekul septembri
alguses.
Sügisel külvad, kevadel rõõmustad – uus vanasõna Roela moodi.
Näeme siis 22. septembril sibulate
ja labidaga!
MTÜ Roela Kodukant
http://www.roela.ee/
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Tuli liitis meid.
Meenutus tule
teekonnalt

Sammhaaval kogukonna arenguks
Kadilas on suve jooksul alanud mitu toredat ettevõtmist.
Kinosõbrad võivad rõõmustada enam ei pea valgel ajal pelgama, et
ekraanilt näidatavat ei näe. Kohaliku
omaalgatuse programmi ja vallavalitsuse toel on nii väikse kui suure saali
akende ees pimendavad rulood. Uueneb veidi ka esitlustehnika. Ootame sügisest kõiki kinno!
Septembris jätkuvad ASHA-jooga
trennid, kuhu on kõik huvilised väga
oodatud. Tulge tutvuge ja ehk saab just
sellest liikumisest teile sobilik. Trennid
hakkavad toimuma kord nädalas. Täpsem info telefonil 526 1517.
Seltsimajal 90. juubeliaasta on käimas,
tähistame seda oktoobris. Jälgige reklaame FBs ja kohalikus meedias.

Kadila noortetoa noored osalesid kevadel edukalt „Nopi üles“ projektikonkursil ja said noortetuppa uue teleri,
lauamänge ja kott-toolid. Projekti rahastati ESF programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.
Projekti elluviimiseks plaanitud üritustest esimene toimus 11. juulil ja selles
osales kokku 19 inimest. Toimus ajalootubades leiduva tutvustamine ja hiljem
sel teemal viktoriin. Oli näitemäng,
milles osalesid ka noortetoa noored.
Lõpuks vaadati ühiselt huumorisaadet.
Osavõtjad tänasid noori sisuka õhtu
eest.
Projekti veavad kolm aktiivset noort:
Melissa Birgitta Karjus, Eliisabet Preismann ja Laura-Liisa Laskja.

Kuidas elab Roela Rahvamaja?
Töiselt.
Kui tavaliselt on nii, et pärast jaanipidusid
saab hakata hinge tõmbama ka kultuurirahvas, siis sellel suvel pole see teps mitte
nii. Nädal pärast jaanipäeva tervitasime
Roela laululaval rõõmuga laulupeo tuld ja
tegime kummarduse meie segakoorile, kes
end pingelises konkurentsis ikka suurele
peole laulis. Ja veelkord suur tänu kõigile,
kes tule teekonna sujuvaks aitasid muuta.
Aga jätkus ka teisi toredaid tegemisi:
naisansambel pidas 3. juulil oma toreda
laulupäeva/laagri Võsul. 13. juulil pakkus
väga lustilise teatrielamuse harrastusteater
IMPRO 10, 15. juulil, Jane sünniaastapäeval süütasime küünla, avasime mälestusteraamatu, kõlas tema lemmikmuusika.
25. juulil sai teoks traditsiooniline suveekskursioon, seekord Läänemaale. Oli

10. augustil avati uus mänguväljak ja tehti heakorratöid vana sauna juures. Paar päeva varem võõbati
valgeks puukuur. Aitäh kõigile tegijatele, abilistele!.
Foto erakogust.

Kadila kooli vilistlaste kokkutulek toimub sel
aastal 24. augustil kell 14 endises koolimajas.
Kõigele sellele lisaks on külas toimumas ka
muid vahvaid muudatusi, millest edasipidi.
Kaili Kõrgesaar
Milvi Tubli

aja plaane. Ees on ju Roela rahvamaja 50.
juubel!
Juba 4. septembril alustavad tegevust
naisansambel ja tantsurühm „Kanarbik“.
Tahame olla kursis ka teiste tegemistega,
seetõttu sõidame uudistama 14. septembril Sibulatee puhvetite päeva.
22. septembril on rahvamaja ja MTÜ
Roe
la Kodukant ühisüritus – tervitame
sügist lilletalgute ja mõnusa piknikuga.
Sellest lähemalt reklaamidelt.
Roela rahvamaja uuenenud ümbrus.
Nii me siin siis askeldame ühiselt, rõõmväga tore reisiseltskond, osalejad Roelast, salt. Oleme väga tänulikud uutele kaasaKakumäelt, Pajustist jm. Toreda marsruu- lööjatele nii kollektiivide kui ühisürituste
di koostas Margit, sõidutas meid Maario. tegevustes.
Soovin kõigile veel jätkuvat ilusat suve!
Täname neid!
Praegu on aeg metsa- ja aiasaadusi varuTarmo Alavere,
da, kõigil käed-jalad tööd täis, kuid juba
rahvamaja juhataja
on põgusalt arutatud ka sügis-talvise hoo-

Tervitusi iidse tammiku servalt!

Suvi on juba poole peal ja varsti hakkame
täie hooga jälle tööle, aga enne tööle hakkamist on õige aeg vaadata tagasi suvel
tehtu peale.
2019 oli tantsu- ja laulupeo aasta. Pajusti klubist sai tantsupeole naisrahvatantsurühm „Tantsutriinud“ Ene Saaberi
juhendamisel. Naised jõudsid tantsupeole
läbi tiheda sõela ja tantsupeolt tulles oli
neil silm säramas, jalad rakkus ja kõik olid
üliõnnelikud. Siit lühike sisukokkuvõtt:
tants teeb tuju rõõmsaks ja paneb silma
särama. Jõudu, jaksu Triinudele edaspidiseks!
Enne suure peo algust oli võimalus tervitada laulupeo tuld ka Pajusti klubi juures. Tuld tervitas Eduard Vilde vaim koos
kirjanduslaureaatidega, silmailu pakkusid

„Tantsutriinud“. Aitäh Sulle, Arnold Koor,
kes Sa lugesid sisse E. Vilde osa ja võtsid
rõõmsalt osa sellest väsitavast salvestusprotsessist, mis sai teoks tänu osaühingule
Saundland. Tänu teile kõigile, kes tuld tervitamas käisid.
Suvel ei saa ainult klubis olla, kultuurisündmusi tuleb viia ka klubist natuke
kaugemale Viru-Jaagupisse, kus oli võimalik kuulata kahte väga toredat kontserti. 21. juulil esinesid Viru-Jaagupi kirikus
kollektiiv Linde(d), kuhu kuuluvad kolm
õde: Paula, Anne-Ly ja Katariina. Neil kõigil on omamoodi lähenemine muusikale.
Üks tõmbab keeli ja loob muusikat, teine
puhub toru sirgeks, klõbistab klahvidel,
leelotab ja vahel saeb traate ning kolmas
tõmbab poognaga mööda keeli. Kontserdil

Mõttelõng käis koduvalda kaemas
13. augustil käis Pajusti klubi seenioride
klubi Mõttelõng ekskursioonil. Aga mitte
kaugel! Klubi presidendil Vilve Tombachil tuli juba aasta varem mõte tutvustada
klubikaaslastele põhjalikumalt kodukandi
aja- ja pärimuslugu. Seda enam, et Vinni
vald on kasvanud sama suureks kui Hiiumaa.
Sestap pöördus Vilve oma sooviga minu
poole ja nii see ühepäevane reis alapealkirjaga „Piirist piirini“ teoks saigi. Pean
tunnistama, et ka minu kui reisimarsruudi
kokkupanija ja giidi jaoks oli oma koduvalla põhjalik tundmaõppimine huvitav.
Päris kõvasti tuli tuhnida nii muuseumi
materjalides kui internetis ja raamatutes.
Arvata võib, peale ilusa looduse ju suuri
vaatamisväärsusi pole... aga millised isiksused on siinmail toimetanud!
Muuga mõisa omaniku Timoleon von
Neffi loodud imelisi maale silmitseb maailma suurimas kunstimuuseumis Ermitaažis ja maailma võimsamate kirikute hulka
kuuluvates katedraalides iga päev sadu
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tuhandeid turiste. Roela mõisa omaniku
von Wrangelli nimi on samuti iga päev
tuhandete huulil - on ju tema nimi omistatud viiele paigale maakeral. Rääkimata Viru-Jaagupi kirikuõpeajast Christian
Kelchist, kelle „Liivimaa kroonika“ järgi
teavad eestlased, mis üldse Põhjasõja ajal
Eestimaa pinnal toimus. Rääkimata Julius
Kuperjanovist, kes siinkandis vanavara
käis korjamas või ERM-i alusepanijast
Kristjan Rauast. Ja ikka veel ja veel teisi
häid näitlejaid, kirjanikke, kunstnikke neid on meie praeguse valla territooriumilt kuidagi eriti palju sirgunud.
Nii sõitiski reisiseltskond kõik Ulvid, Tudud, Roelad, Muugad, Venevered jne jne
piirist piirini läbi. Astus sisse Tudu trahterisse maitsvat sööki nautima, Lavi ohvriallikast säravselget vett rüüpama, Tobeduse
ausambast tarkusetera sõeluma. Ja giid see
muudkui jahvatas! Sest nii vaimud ja haldjad kui lihast ja luust tegusad inimesed
on meie vallas pea igas külas toimetanud
läbi pikkade sajandite. Rääkimata riukali-

tuli esitamisele nii pärimusmuusika kui ka
uudislooming. Lisaks kuulis veel vanakooli hitte ja kolme õe ühiseid meloodiavälgatusi. Aitäh meeldejääva kontserdi eest!
4. augustil oli võimalus kuulata, nautida
ja kaasa laulda ansambel Smilersi akustilisel kontserdil. Kirik oli rahvast täis ja elati
kaasa.
Sügishooaeg toob kaasa nii mõndagi huvitavat, ole kursis meie tegemistega klubi
FB kaudu.
Kohtumiseni klubis juba 7. septembril,
kus tuulutame rahvariideid ja tähistame
rahvusvahelist vanavanemate päeva!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

kest mõisnikest, vapratest metsavendadest
NATO kõige idapoolsema radarini välja!
Enamik suuri külasid ja asulaid on mainitud ära juba Taani hindamisraamatus
1241. Giidil jäi vaid valida, millised lood ja
tegelased seekord välja jätta. Selleks osutus
koolhoosiaeg, mida mäletasid hästi kõik
meie seenioridest ekskursandid.
Reibas seltskond lõpetas päeva Viru-Jaagupi muuseumis ühislaulmisega Vinni
vallast.
Kui meie sõbralik bussijuht esimesed reisilised Vilud, Kreegid ja Männikud Koeravere külas kodulävel maha puistas, selgus
tore tõsiasi - juba mitusada aastat tagasi
olid selles külas enamik peresid sellenimelised. Paistab, et järjepidevust selles vallas
on!
Mulle endale jäi kõige rohkem meelde
aga kõrvad kikkis kuulav koduloohuviline
reisiseltskond, sest tagasisidena selgus, et
enamik polnud paljusid selle päeva lugusid varem kuulnud.
Giid Ülle Rajamart

Tänavuse juubelilaulu- ja -tantsupeo kõige rahvarohkem üritus meie rahva jaoks oli laulupeole eelnenud Tuletulemine 28.
juunil, kus sajad ja sajad inimesed soovisid käes hoida sedasama tuld, mis laulupeol kõikide kooride esituses Mihkel Lüdigi “Koiduga” lõkkele lahvatas. Tulele ja meie ühisele peole
ning seeläbi meile endale kõige paremat soovides kogus laulupeotuli külast külla liikudes aina väge juurde. Andis tarmu
nii eakale kui ka tillukesele tulehoidjale, pakkus nii vajalikku
ühtekuuluvustunnet.
Laulupeotuli saabus Lääne-Virumaale ja Vinni valla maile
Uljaste kaudu 27. juuni hommikul, kus tuli tantsudega vastu võeti. Edasi liikus tuli terveks päevaks mereäärset rahvast
peole kutsuma
Laulupeotule sai Vinni vald enda hoida ja kanda Piiral, kus
Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap andis tule üle Vinni
vallavanemale Rauno Võrnole. Tule ja tulehoidja liikumisvahendiks oli Toomas Väinastele kuuluv uunikum Willis. Saatjaskonda kuulusid Robert Jürgenson kabrioletiga jt huvilised.
Tulel hoidis silma peal Roela vabatahtliku päästekomando
meeskond päästeautoga. Päästjad sümboliseerisid teekonnal
laulupidude algusaegu, kus pritsumehed olid sageli laulu- ja
pasunakooride asutajaiks.

Tuletulemise tuli käib käest kätte Pajustis. Hilje Pakkaneni foto

Laulupeotulest süütavad oma tule Laekvere Pärlikese rühma
tantsijad. Hilje Pakkaneni foto

Pajustis tervitasid laulupeotuld nii rahvas, end lipsuga ehtinud Kivi-Vilde, heliinstallatsiooni vahendusel ka tammedega
“pärjatud” laureaadid-kirjanikud, Tantsutriinud kui ka 1990.
aasta tulevedajad Hans Kivimäe ja Jüri Tisler.
Tuld tervitasid Viru-Jaagupis rahvalikke lugusid mänginud
kapell Reilender ja rahvas. Kapell tegi bussiootepaviljonist
endale kõlakoja ja nii neid viise veeretati. Tuletulejatele lisas
värvi aleviku vahel tuld saatnud perekond Poolamets hobukalessiga.
Roela lauluväljakul lisasid tulele oma väge Roela segakoor
rahvalike lauludega ja rahvas. Vahvad Roela koolipoisid süütasid laulupeo tulest kodusel lauluväljakul oma tule. Nagu
igal pool mujalgi, käis ka siin laulupeo tuli käest kätte, et võtta vastu tervitajate südamesoojust ja anda tagasi teiste poolt
tulele antud häid soove.
Muuga mõisa õuel tervitasid tuld rahvalike pillilugudega kapell Eha, väike Eedi ja mõisahärra poeg Vilde “Minu
esimestest triibulistest” ja muidugi rahvas. Siingi sai suures
ühisringis igaüks korraks tuld enda käes hoida.
Laekveres tervitasid tuld tantsudega rahvatantsijad Pärlikese rühmast ja rahvas. Südamlikult kohtusid tuli ja rahvas
siingi. Kui tuli oli taas käest kätte käinud, võttis see koos saatjaskonnaga suuna valla piiri poole Sireverre. Veel viimased
head sõnad tulele teele kaasa ja juba tuligi kolm tundi Vinni
valla käes olnud laulupeo tuli anda üle Väike-Maarja vallale.
Et siis mõne päeva pärast taas kohtuda suurel peol.
Tule teekond oli üks suur südamlik ühistunnet loov ettevõtmine. Suur-suur aitäh kõikidele asjalistele ja osalistele oma
panust tule teekonna õnnestumisse andmast!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Palju õnne, kallid augusti- ja
septembrikuu sünnipäevalapsed!
…Et aastad üle ajasilla
ikka rohkem rõõmu pillaks,
et argipäevas hallis
meelde jääks, mis hea ja kallis!

93 Silva Laur
92 Aino Tamm
91 Helgi Rebane
91 Linda Mäits
91 Meida Inno
90 Hilda Tisler
89 Mathilda Kuslap
89 Eino Oja
88 Heino Kaljuveer
88 Aili Saare
87 Arnet Tamm
87 Helja-Hildegard Lauri
87 Hilja Vabamäe
85 Koidu-Melanie Saluste
85 Helgi Simkin
85 Lembit Sikkar
85 Ernst Pihlak
85 Olev Allikalt
84 Kalju-Voldemar Pirnipuu
84 Leida Muutra
83 Enn Käärt
83 Leili Kaldavee
82 Milvi Haav
82 Anna Baikova
82 Milvi Heinmets
82 Villem Alt

81 Anna Torp
81 Eino Sander
81 Helmi-Leida Toome
81 Helge Jürgenson
81 Leelo Lõune
80 Aino Mets
80 Urve Raudoja
75 Heino Toomla
75 Eevi Villers
75 Helgi Trubin
75 Maie Kevato
75 Koidula Ernits
75 Liina Kreek
75 Asta-Lea Uueni
70 Ants Lill
70 Nikolai Turunin
70 Mihhailo Šelemba
70 Sirje Ruuk
70 Maria Gorodivskaja
70 Valev Taadler
70 Ants Habakuk
70 Maria Šimuk
70 Ester Lehtla
70 Jaan Bamberg

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

Sündinud lapsed!

Kaks naerusaart,
kaks nutusaart,
kaks oma lapse
silma halli,
mis olla võikski
veel sest kallim!

Roland Rõõm 		
Romet Valliste 		
Mirell Grupmann 		
Rihhard Oja 		
Hugo Kips 		
Petra Pruuel 		
Eliise Lapsanit 		
Laura Lõhmussaar 		
Mette-Emely Männapuu
Mariliis Männi 		
Karoliina Korbe 		
Oskar Koor		

01.06.2019
08.06.2019
08.06.2019
13.06.2019
18.06.2019
20.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
04.07.2019
09.07.2019
16.07.2019

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Elma Poolmaa 		
29.10.1935 - 08.06.2019
Radion Petrov 		
06.08.1954 - 09.06.2019
Konstantin Kips 		
22.03.1962 - 13.06.2019
Evi Kask 			
11.05.1936 - 15.06.2019
Alvi Kasik 		
31.10.1937 - 16.06.2019
Eha Peep 		
23.02.1940 - 17.06.2019
Asta Nõlve 		
21.09.1938 - 21.06.2019
Ahto Pihkva 		
16.02.1953 - 24.06.2019
Ants Allikmets 		
17.05.1948 - 02.07.2019
Hilja Eglit 		
01.07.1927 - 04.07.2019
Igor Smirnov 		
09.03.1948 - 05.07.2019
Sulev Semsugov 		
11.08.1980 - 05.07.2019
Erich Karro 		
13.03.1934 - 07.07.2019
Anu Jaago 		
20.03.1939 - 08.07.2019
Raivo Lillemägi 		
14.05.1961 - 15.07.2019
Valentina Rannaberg
03.03.1937 - 21.07.2019
Ants Braust 		
25.04.1944 - 01.08.2019
Sügav kaastunne omastele.

Vox Musarum viis Händeli ja Romani kaudu
barokiaega
28. juunil andis Rootsi barokkansambel Vox Musarum Viru-Jaakobi kirikus
kontserdi “Roman kohtub Händeliga”,
kus musitseerisid metsosopran Noora
Karhuluoma, Hana Thiel viola de gambal ja Marco Bonacci klavessiinil. See
õnnestunud kontsert kuulutas avatuks
III rahvusvahelise Gustav Normanni
orelifestivali.
Vox Musarum on 2017. aastal loodud ansambel, kes esitab ajaloolistel
pillidel peamiselt 17.-18. sajandi muusikat. Ansambel on seadnud eesmärgi
tutvustada muusika vahendusel 17.-18.
sajandi ühiskonnaelu ja esteetikat ning
tegutseda kultuurisaadikuna nii suurtes kui väikestes kultuurikeskustes.

Meie väike kultuurikeskus, Viru-Jaakobi kirik, sai kuulda Rootsi helilooja
Johan Helmich Romani ja Georg Friedrich Händeli muusikat. Need kaks heli
loojat on ka tegelikus elus kohtunud:
Rootsi muusika isa austava tiitli pälvinud helilooja Johan Helmich Roman
siirdus 1716. aastal Londonisse, kus
talle pakuti viiuldaja kohta Kuningliku
Teatri ooperiorkestris, mille eesotsas
oli Händel. Roman sattus suurde vaimustusse “uuest” itaalia ooperistiilist,
eelkõige aga Händeli teostest, mis mõjutasid tema heliloomingut ka pärast
kodumaale naasmist.
Kontserdil kõlas nende kahe helilooja
looming vaheldumisi.

Looduspäevad Veneveres
Veneveres toimuvad põnevad loodusteemalised perepäevad, kus õpitakse
tundma ja kaitsma kodukoha loodust.
KIK rahastas meie projekti „Tunne ja
kaitse kodukoha loodust“. Selle projekti
raames viime läbi neli huvitavat üritust.
22. augustil toimus õppepäev „Mets
toidab“ Venevere matkarajal koos Sagadi looduskooli spetsialisti Tiina Rein-

taliga. Matkale järgnes kehakinnitus ja
loeng seltsimajas.
23. augustil käidi õppekäigul Iisaku
looduskeskuses ja Alutaguse rahvuspargis kus tutvuti sealse looduse ja
keskkonna kaitsmisega.
Septembris on plaanis läbi viia näidis
uuringud ja kalapüük Avijõel koos kalateadlase Rein Järvekülgiga.

Esitatava paremaks mõistmiseks andsid korraldajad publikule esitatud laulude sõnad koos tõlkega. Oli huvitav
jälgida, kui kaunilt laulja laulis itaalia
ja rootsi keeles. Kaunid viisid, ajastule
kohased kostüümid, esinejaid nautiv
publik… kui kena kõik! Pärast nii kaunist kontserti tundis vast iga kuulaja,
kuis hinge oli pugenud rahu. Tundsid,
et oled kohe parem inimene.
Aitäh korraldajatele Ainar Ojasaarele
ja tema tiimile!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Oktoobris toimub linnuteemaline
looduspäev koos ornitoloogiaühingu
liikmega.
Kõik üritused on tasuta, nende korraldamist toetavad KIK ja Vinni vald. Oodatud kõik huvilised. Jälgige reklaami!
Pille Lumiste
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts

Vinni näitas spordimängude korraldamisega taas
oma head taset, pakkudes häid võistlustingimusi

3. ja 4. augustil toimusid Vinnis 52.
Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide
Liidu spordimängud, millel osales 675
endist spordimeistrit. Üldkokkuvõttes
saavutas Lääne-Virumaa spordiveteranide koondis, mille koosseisus võistles
veteransportlasi ka Vinni vallast, suurepärase teise koha. Alla tuli vanduda
paari punktiga vaid Tallinnale.
Spordimängudel selgitati võitjad ja
parimad võistkonnad kergejõustikus,
võrk- ja tänavakorvpallis, mälumängus,
petankis, discgolfis, ujumises ja orienteerumises. Ilmataat ei soosinud meid,
kuid lubas siiski kõik kavas olnud üheksa spordiala tõrgeteta läbi viia.
Meie spordimängude korraldamisega
jäädi kokkuvõtteks väga rahule. Eelise-

na toodi välja suurepärased tingimused
Vinnis taolise võistluse korraldamiseks
– siin saab kohapeal läbi viia kõik spordialad, majutada ja toitlustada osalejad
ning pakkuda lähedal neile ka kultuurilist meelelahutust. Kui lisada sportlastele veel sada kohtunikku, siis seltskond,
keda võõrustati, oli omajagu suur.
Tänan Vinni valla poolt kõiki korraldajaid, abijõude ja Vinna valla spordiveterane! Suur aitäh spordialade peakohtunikele, tänu kellele sujusid kaks
võistluspäeva tõrgeteta: Jaak Vettikule
kergejõustiku, Mati Merirannale võrkpalli, Kuno Roobale orienteerumise,
Arnu Lippassaarele korvpalli, Andres
Pulverile mälumängu, Vello Vasserile petanki, Tiit Transtokile discgolfi,

Gunnar ja Monika Tõnningule ujumise
korraldamise eest ning peasekretärile
Raili Vlassovskile ja Lääne-Virumaa
spordiveteranide ühenduse juhile Maie
Tammele võistluse ohjamise eest. Suur
tänu ka toitlustus- ja majutusjuhile
Villu Albertile, staadioni peremehele
Gustav Saarele ja Vinni spordikompleksi juhatajale Ergo Pravele, Hilje Pakkanenile infomaterjalide kujundamise
eest. Sellise tiimiga oli hea suurvõistlust
korraldada.
Võistlustulemustega saab tutvuda
Lääne-Virumaa spordiliidu kodulehel
http://lvsl.ee/svk/.
Uno Muruvee,
peakohtunik

Koerte ja kasside omanike meelespea
Vallavalitsuse poole pöördutakse tihti
murega, mis puudutab hulkuvaid kasse,
harvem ka koeri. Paneme loomaomanikele südamele, et lemmikloom on suur
vastutus: inimesel tuleb tagada, et loom
oleks hooldatud ja toidetud. Samuti
ei tohi loom häirida avalikku korda ja
teisi inimesi. Vinni valla territooriumil
reguleerib koerte ja kasside pidamist
Vinni Vallavolikogu 25.10.2018 määrus
nr 25 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ (leitav digitaalselt valla kodulehelt
www.vinnivald.ee või Riigi Teataja lehelt aadressil https://www.riigiteataja.
ee/akt/410112018003).
Tuletame meelde, et koera või kassi on
lubatud pidada omanikule kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud koerte
lahti pääsemine ning eeldusel, et tagatakse nende eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.
Loomapidaja peab tagama, et loom ei
häiriks avalikku korda ega ohustaks
või häiriks teisi inimesi, nende vara ja
loomi; avalikus kohas (tänavad, pargid

jms) tuleb koera pidada rihma otsas ja
vajaduse korral suukorvistatult; looma
omanik on kohustatud koristama lemmiklooma tekitatud reostuse (üldkasutatavad ruumid, avalikud teed, kergliiklusteed, haljasalad); lemmiklooma
on keelatud hüljata, vigastada, piinata,
abitusse seisundisse jätta, tekitada valu,
füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumine või panna toime
muu looma suhtes lubamatu tegu.
Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist,
pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus, ostes vastavat teenust asjakohastelt ettevõtjatelt või asutustelt. Kui
hulkuvat koera või kassi ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb
loom kuni loomapidajale tagastamiseni
paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju- või hoiupaik). Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Nimetatud aja jooksul
võib loomapidaja looma tagasi nõuda,
kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eespool nimetatud
aja möödumist, kui pole leitud looma-

omanikku, antakse loom uuele isikule
või kui uut loomapidajat leita, viiakse
läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
Kassi- või koerapidaja võiks kaaluda
looma
steriliseerimist/kastreerimist
ning pöörduda selles küsimuses loomakliinikusse. Steriliseerimine/kastreerimine aitab ära hoida soovimatuid
pesakondi ning läbi selle vähendada ka
hüljatud loomade arvu.
Kassid ja koerad peavad kandma mikrokiipi (või muu eeskirjaga lubatud
märgistusviis) ja olema kantud Vinni
valla lemmikloomaregistrisse. Kiibistamine aitab vajaduse korral leida kiiresti
lemmiklooma omaniku. Lemmiklooma
saab looma omanik registrisse kanda ise
või pöördudes vallavalitsuses kantseleispetsialisti poole. Eespool toodud juhtudel on andmete sisestamine registrisse
tasuta. Kiibistamise järel automaatselt
andmeid registrisse ei kanta!
Kätlyn Mets

Väljaandja: Koduvalla Sõnumid (Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee) Tasuta. Tiraaz 3075. ✦ Küljendus ja trükk: Kalurileht OÜ. ✦ Kojukanne: AS Eesti Post. ✦ Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. ✦ Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/lehed. ✦ NB! Valla infoleht ei avalda ruumipuudusel kommertsreklaame. ✦ Aitäh kõigile kaastööde eest!
✦ Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt 7. kuupäevaks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

