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Peagi saab aasta korraldatud
jäätmeveost. Kuidas edasi?
Korraldatud jäätmeveo algusest Vinni
vallas on möödunud pea aasta. Kuidas
on läinud? Rõõmuga täheldame, et järjest rohkem valla elanikud hoolivad
keskkonnast ja oma kodu ümbrusest.
On mõistma hakatud korraldatud jäätmeveo vajalikkust. Täname kõiki valla elanikke, kes on meiega ühendust
võtnud ja täpsustanud korraldatud jäätmeveoga seonduvaid teemasid. Samuti täname neid valla elanikke, kes
on meie autojuhtidele abiks olnud leidmaks õigeid teeotsi ja talusid, neid kätte
juhatanud ning mitmel muul moel kaasa aidanud sellele, et jäätmevedu Vinni
vallas tõrgeteta sujuks.
Kuna aasta hakkab varsti lõppema, lõpevad ka 2010.a graafikud.
Kuidas saada uut graafikut?
Veograafik saadetakse aasta
lõpus (detsembri kuu jooksul) tasuta
kõikidele nendele meie klientidele, kes
on edastanud meile oma e-posti aadressi.
Posti teel saadame uue veograafiku juhul, kui tellite selle meie
klienditeeninduse lühinumbrilt 15155.
Veograafiku posti teel saatmine maksab 18.00 krooni (1.15 €) / kord.
Järgmist tühjenduspäeva on
võimalik ka ise välja arvestada: liitke

oma viimasele graafikujärgsele tühjendusele tühjendussageduse päevad.
Näiteks: viimane tühjendus on
17.12.2010 ja tühjenduste sagedus on
84 päeva - järgmine tühjendus toimub
järelikult 11.03.2011.
Järgmise jäätmeveo kuupäeva
saab teada Ragn-Sells AS kodulehel
http://www.ragnsells.ee/objektid/
?type=1. Selleks sisestage oma kliendikood ning vajutage otsingu nuppu.
Juhul, kui graafikujärgne tühjendus on
sattunud riiklikule pühale, toimub ikkagi sel päeval tühjendus. Teenust ei osutata vaid laupäeval ja pühapäeval.
Palju on tekitanud küsimusi arvel märgitud „tühisõit“. Mis see tähendab?
Tühisõit märgitakse arvele juhul, kui graafikujärgsel päeval ei ole
kohalesõitnud autojuhil olnud võimalik jäätmemahutit tühjendada - kliendi
poolt ei ole tagatud juurdepääs jäätmemahutile (nt auto ees, koer lahti, konteiner või aiavärav lukus vms), jäätmemahuti on jäetud välja panemata, krundil puudub jäätmemahuti jms.
Tuletame meelde ka arveldamise tingimusi.
Arvete maksetähtaeg on 14

NR 10
päeva. Tekkinud võlgnevuse korral
saadetakse 25 päeva möödudes alates
arve väljastamisest kliendile meeldetuletusena kordusarve. Klientidel, kes
jätavad 10 päeva jooksul alates kordusarve saatmisest võla tasumata, vormistatakse kordusarve tasulise teenusena vastavalt hinnakirjale.
Arvete õigeaegseks tasumiseks soovitame sõlmida otsekorralduslepingu. Otsekorralduslepingut saab
sõlmida kõigis suuremates pangakontorites (vajalikud on isikuttõendav dokument ja Ragn-Sells AS-i poolt esitatud arve) ning internetipangas. NB! Otsekorralduse puhul on maksetunnuseks
kliendinumber.
Korraldatud jäätmevedu saab
edukalt toimida vaid kõigi poolte koostöös. Edu kõigile.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Tel: 15 155, www.ragnsells.ee

Meeldetuletus
maaomanikele
Omanikud, kes tegid vallavalitsusele 2010. aasta prügiveo peatamise taotluse seoses elu- ja äritegevuse puudumisega, peavad seda tegema ka igal järgneval aastal, kui olukord ei ole muutunud.

Johanna keskus - mõtetest tegudeni
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Advendiaeg on alanud
Esimese advendipühapäevaga algab
advendiaeg. Lõpeb see neljandal advendipäeval, mis võib kokku sattuda
24. detsembril toimuva jõulupühade
laupäevaga. Advendiaeg tähendab Jeesus Kristuse tulekut ja tuleneb ladina
keelest “Adventus Domini” - Issanda
tulek. Tänapäeval on Advent eesti kirikukalendris liikuv tähtpäev.
Alates 5. sajandist hakati
Euroopas pidama advendiaega ehk
Kristuse tulemise aega, kus ettevalmistusaega tähistati viiel pühapäeval. Alates Paavst Gregorius VII (1073-1085)
reformide ajast toimus üleminek viielt
advendipühapäevalt neljale.
Advendiajal süüdatakse iga
pühapäev üks uus küünal. Esimese advendipühapäeva värvus on valge ja
süüdatakse valge küünal, mis on Kristuse värv ja tähendab puhtust ning
armu. Järgmiste advendipühavade värv
on violetne ja süüdatakse violetset värvi küünal, mis tähendab patukahetsust,
ootust ja paastuaega.
Advendiaeg tuletab kristlaskonnale meelde vajadust valmistuda Issanda taastulekuks, sest siis valmistub

kristlaskond Issanda viimseks tulekuks
kohtunikuna maailma lõpul. Samuti on
advendiaeg paastuaeg. Advendiaja liturgiline värv on violetne.
Vanadel eestlastek erilisi advendikombeid ei olnud, käidi kirikus
ja lauldi jõuludega seotud laule Issanda
auks. Tänapäeval on levinum advenditava seotud päkapikkudega, kes toovad öösel lastele maiustustsi-kingitusi
ja hommikul ärgates avastatakse need
susside-sokkide seest.
Advendikombeid ja ootusaega
sümboliseerivad Petlemma täht, advendiküünlad ja advendikalender. Koduakendel on sel ajal näha põlemas küünlaid, mis enamuses elektrilised.
Advendiaeg on ka tagasivaate tegemiseks mööduvale aastale ja
uute plaanide septsemiseks uueks aastaks. Rahulikul ootamise ajal saab valmistuda nii jõulude tulekuks, uue aasta
vastuvõtuke kui ka tulevikuplaanide tegemiseks.
Soovin kõigile ilusat advendiaega ja rahulikke jõule.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Vinni Vallavalikogu 25.
novembri istungilt
Otsustati kehtestada 2011. aastal Vinni valla eelarvest sotsiaaltoetuste saamiseks madala (neto)sissetuleku piiriks
ühe pereliikme kohta 153 eurot kuus.
Otsustati kehtestada 2011. aastal
“Sotsiaaltoetuste andmise korras” (edaspidi kord) §6 madala (neto)sissetuleku
piiriks ühe pereliikme kohta 236 eurot
kuus. Hüvitamisele kuulub 19.20 eurost
suurem retseptiravimi summa 50%. Isikul, kelle pension on alla 153 eurot, hüvitatakse retseptiravimi summa 100%.
Madala sissetuleku piir 2011. aastal muutmata, s.t 2010. aasta tasemele.
Otsustati kehtestada 2011. aastal
valla eelarvest makstavate täiendavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt:
sünnitoetus 256 eurot; matusetoetus 128
eurot; juubelitoetus, 75-99-a - 20 eurot,

100-aastasele ja vanematele - 60 eurot;
küttetoetus - kuni 256 eurot aastas; üksikpensionäri toetus - kuni 153 eurot; ranitsatoetus - 64 eurot.
Sotsiaaltoetuste piirmäärade summad jäävad samaks nagu sellel, 2010. aastal.
Otsustati kehtestada 2011.a. maamaksumääraks2,2%maamaksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse punktis 2 sätestatud juhul.
Kehtestada 2011.a. haritava maa ja looduslikurohumaamaamaksumääraks1,2%
maa maksustamishinnast aastas.
Selgituseks: määruse kehtestamise korral maamaksumäärad ei muutu, s.t.
2011. aasta maamaksumäärad jäävad
samaks, mis olid kehtestatud käesolevaks
aastaks.

Suur tänu päästjatele ja koristajatele

Mõni aeg tagasi kirjutas vallavanem
Toomas Väinaste vallalehes, et kõikidel inimestel peab olema koht,
kuhu iga päev kodust välja minna,
ennast arendada ja teiste omataolistega suhelda. 1. novembrist on Johanna keskus Rasivere ristis andnud
selleks veel ühe omanäolise võimaluse.
Kui lastel on arendamise ja
suhtlemise kohaks lasteaed või kool,
töötavatel inimestel töökoht, siis erivajadustega inimestel, kellel küll elatusvahendina pension enamasti vormistatud, napib võimalusi enese
arendamiseks ja teistega suhtlemiseks. See andiski tõuke hakata EL
Leader-programmi investeeringute
meetme 1,6 miljoni ja Vinni vallavalitsuse 175000 krooni toetuse abil rekonstrueerima Rasivere ristis vallale kuuluvat endist korterelamut. Elamu on antud kasutuslepinguga
MTÜ Johannale kasutada 2018. aastani erivajadustega inimeste keskuseks rekonstrueerimiseks. Kui algus

on tehtud, tuleb läbi raskuste edasi
minna.
Esimeses etapis valmis osaliselt maja keldrisse erivajadustega inimeste päevakeskus. Päevakeskus on
ruumikas, seetõttu mugav kasutada
ka ratastoolis inimestele. Keskusesse
saab sel juhul laskuda invaliftiga.
Keskusesse on oodatud nii tööealised kui ka pensioniealised erivajadustega inimesed. Kaks korda nädalas viib päevakeskuse teenust kasutada soovijaid keskusesse MTÜ Johanna invabuss. Rasivere risti on
võimalik sõita hommikul sinna ja
õhtupoolikul tagasi ka liinibussiga.
Johanna keskus on avatud igal tööpäeval kella 9.00 - 16.00-ni. Igal nädalapäeval on erinev tegevusjuhendaja. Teemad: esmaspäev - võimlemine
ja üldõpe, teisipäev - käsitöö, kolmapäev - kodundus ja aiandus, neljapäev
- võimlemine ja füsioteraapia, reede muusika ja liikumine. Keskuse külastajad aitavad võimetekohaselt kaasa ka
keskuse juurde kuuluva territooriumi

korrastamisele ja hiljem korrashoiule. Päeva sisse kuuluvad kohvi- ja teepausid ning lõunasöök, mis on tasuline. Teenust osutab MTÜ Johanna esialgu projektipõhiselt koos ühingu
omafinantseeringuga ja kaasfinantseerijaks on Vinni vallavalitsus.
Julge unistada, sest unistustel
on võime täide minna. MTÜ Johanna
puuetega juba täiskasvanud laste
vanemad soovisid, et nende lastel
oleks oma koduvallas hubane ja turvaline koht, kuhu minna, et vanemad
saaksid rahulikult oma tööd teha või
asju ajada. Iga keskuse järgmise etapi valmimisega on võimalik rahuldada erivajadustega inimeste ja nende perede vajadusi teenuste järele,
mis normaliseerivad nende elu.
Johanna keskuse kontakttelefon on 526 9408.
MTÜ Johanna kodulehekülg:
www.mtujohanna.ee
MTÜ Johanna juhatuse nimel
Ülle Allika

Käesoleva aasta 21.novembri varahommikul kolme staadioni kummimati põlemisest tekkinud kuumuse
tõttu purunes koolimaja aken ja suits
pääses Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse. Päästjad likvideerisid kell 05.24
teatatud põlengu, kuid koolimaja sai
kummitahmast kõvasti kahjustada.
Tänan kooli juhtkonda ja kõi-

ki, kes aitasid kaasa tulekahjuga
tekkinud kahju likvideerimisele:
päästeameti töötajad, lapsevanemad, Vinni-Pajusti gümnaasium
õpetajad ja õpilased ning koristusfirmade töötajad.
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Detailplaneeringute vastuvõtmise
ja avalikustamise teade
Vinni Vallavolikogu võttis vastu
25.11.2010 otsusega nr 41 Põllu tn 10
kinnistu, registriosa nr 4090031, katastritunnus 90002:002:0005 ja selle
lähialade detailplaneeringu Vinni alevikus pindalaga ~ 1,5 ha, mille avalik
väljapanek toimub 13. - 26. detsembrini Vinni raamatukogus Vinni
alevikus Sõpruse tn 1A ja Pajusti alevikus Tartu mnt 2 vallamaja II korrusel.
Detailplaneeringu eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine. Kaasnevad eesmärgid on juurdepääsuteede ja tehniliste
liinirajatiste paigutuse määramine krundil ja selle lähiümbruses, samuti liinirajatiste kaitsevööndite ja muude eelda-

tavate kinnisomandi kitsenduste ja
ulatuste määramine.
Detailplaneering ei muuda
Vinni valla üldplaneeringut.
Märkused ja ettepanekud
planeeringu kohta palume esitada
Vinni vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 05. jaanuariks 2011.a postiaadressil 46603 Tartu mnt 2, Pajusti, Lääne-Virumaa või elektronpostiga aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Märkuste ja ettepanekute laekumisel toimub detailplaneeringu avaliku väljapaneku avalik arutelu
11.01.2011 kell 16 Pajustis vallamaja III korruse saalis.
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Tuleohutuse seadusest
1. septembril 2010. aastal jõustus tuleohutuse
seadus
(www.
riigiteataja.ee), mis on täiesti uus seadus.
Tuleohutuse seadus ja selle
alusel välja antud määrused mõjutavad nii KOV asutusi, ettevõtjat kui ka
tavakodanikku. Peamised ning enam
tähelepanu väärivad muudatused on
järgnevad.
Kuluheina põletamine ja lõkke
tegemine
Kuluheina põletamisel enam mitmetimõistetavust pole - see on keelatud
igal ajal ning kõikjal.
Mööndused on nähtud ette
vaid looduskaitselistel objektidel.
Uus seadus annab võimaluse
tuleohtliku aja väljakuulutamiseks
Päästeametile. Samuti võib Päästeamet määrata tuleohtlikul ajal tegevused, mis metsas on keelatud või
piirata rangeima meetmena võõrasse metsa mineku. Endiselt võib metsa mineku omal territooriumil keelata ka kohalik omavalitsus.
Lõkke tegemisele esitatavad
nõuded muutusid leebemaks, kuna
lõkke tegemine on nüüd lubatud nõrga tuulega, mille all peetakse silmas
tuule kiirust kuni 5,4 m/s.
Lõke, mis on alla 1 meetrise
diameetriga, peab paiknema hoonest
ja põlevmaterjalist vähemalt 8 meetri
kaugusel ning tuleohtlikul ajal metsast vähemalt 10 meetri kaugusel. Üle
1 meetrise diameetriga lõke peab
paiknema hoonest ja põlevmaterjalist
15 meetri kaugusel ning tuleohtlikul
ajal metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
Inimesed, kes soovivad teha
suuremat ehk üle 3 meetrise diameetriga lõket või lõket avaliku ürituse
raames, peavad selle kooskõlastama
Ida-Eesti Päästekeskusega.
Küttesüsteemide puhastamine
Kui enne tuli kütteseadet puhastada
vähemalt kord aastas ning aastaring-

Abitelefonid
Hädaabinumber 112
Helistage juhul, kui kellegi elu, tervis,
vara või keskkond on ohus või on alust
arvata, et midagi sellist on juhtumas.
Politsei 110
Helistage juhul, kui olete kuriteo ohver või kuriteo või korrarikkumise
tunnistaja
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab
nõu lihtsamate terviseprobleemide
korral, juhiseid esmaseks abiks ning
vajadusel ka infot tervishoiu korraldust
puudutavates küsimustes.
Lastearst kuuleb 1599
“Lastearst kuuleb” on tasuline nõuandetelefon, millele saate helistada, valides 1599, kas laua- või mobiiltelefonilt!
Nõuandetelefon töötab kl. 8.00 - 24.00.
Kõneminuti hind on 15 krooni.
Päästeala infotelefon 1524
Helistage numbril 1524, kui:
· Vajate nõuannet oma kodu turvalisemaks muutmisel.
· Vajate päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid.
· Tahate teada millistes tingimustes ja
kus võib tuld teha.
· Soovite liituda automaatse tulekahjusignalisatsiooniasüsteemiga.
· Teil on päästealaga seotud küsimus ja
te ei tea, kelle poole pöörduda.
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon
1313
Helistage 1313, kui märkate: keskkonnareostust või reostusohtu; ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud
ebaseaduslikku looduskasutust; jäätmete ebaseaduslikku ladestamist; massiliselt surnud loomi, linde või kalu; loomade julma kohtlemist; surnud või haa-

selt kasutatavat kütteseadet kaks korda aastas, siis nüüd tuleb seda teha
vastavalt kütteseadme dokumentatsioonile (näiteks kasutus- /hooldusjuhend). Dokumentatsiooni puudumisel või juhul, kui seal pole puhastamise kohta sagedust antud, tuleb kütteseadet puhastada vähemalt kord
aastas. Üksikelamus, suvilas, aiamajas ja väikeehitises võib kütteseadet
puhastada ise, välja arvatud tahma
põletada - seda võib teha kutseline
korstnapühkija. Kõigil muudel juhtudel võib korstnaid pühkida vaid kutsetunnistusega korstnapühkija.
Oluline on teada, et ka ise
oma küttesüsteemi puhastades peab
iga viie aasta tagant ning uue küttesüsteemi korral 15 aasta pärast küttesüsteemi paigaldamisest kutsuma
endale kutselise korstnapühkija, kes
vaatab süsteemi üle. Sellega tagatakse, et asjatundlik hinnang saab teatud
aja tagant antud kogu küttesüsteemile.
Kõige olulisemana on aga
seadus rõhutanud, et küttesüsteemi
puhastamise sagedus ja kvaliteet
peab välistama tahmapõlengu ohu.
Samuti tuleb küttekoldes põletada
vaid seda kütust, mis selleks on ette
nähtud. Kodused kütteseadmed ei ole
mõeldud kilepakendite, kummikute,
mähkmete jms kütmiseks.
Tahkeküttel töötava kütteseadme
ehitamine
Lisaks küttesüsteemide puhastamisele on selgemalt reguleeritud tahkel
kütusel töötava kütteseadme ehitamine. Seda võib alates 2012. aasta 1. jaanuarist majandustegevusena teha
vaid pottsepa kutsetunnistusega isik.
Üksikelamus, suvilas, aiamajas ja väikeehitises tohib seda enda tarbeks
teha ka ise. Loomulikult tuleb sealjuures järgida kõiki tuleohutusnõudeid ning kooskõlastada tegevus nii
kohaliku omavalitsusega (projekt)
kui päästeasutusega (heakskiit).

vatud ulukit* muud keskkonnaalast
õigusrikkumist.
*Teedel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleks teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510.
Eesti Energia rikketelefon 1343
Elektrikatkestuse puhul tuleb helistada
Eesti Energia rikketelefonile 1343.
Kui märkate mahakukkunud elektriliine või muid elektrivõrgu seadmeid,
mis võivad ohustada lähedalasuvaid
inimesi või loomi, võib sellest koheselt teavitada ka häirekeskuse numbrit
112.
Maanteeinfokeskuse telefon 1510
Kui märkate riigimaanteel olukorda,
mis võib põhjustada ohtu teile või teistele liiklejatele, teatage sellest Maanteeinfokeskusesse telefonil 1510.
Lasteabitelefon 116 111
116 111 on üleriigilise tasuta ööpäevaringne lasteabi nõuandetelefon. Lasteabi nõuandetelefoni kaudu on võimalik kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud
info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega
seotud isikutele esmast sotsiaalset
nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.
Telefonile 116 111 saab helistada üle
Eesti kõikidelt telefonidelt ja mobiilidelt. Telefonile helistamine on tasuta.
Telefonile vastavad kogemustega
nõustajad, kes on läbinud vastavad koolitused ja valmis kuulama Sind ja andma Sulle nõu, mida saad kohe teha ja
mida pikemas perspektiivis.
Euroinfo telefoni tasuta number on
800 3330.
Telefon on avatud: E-R 10-19, L 1219
Euroopa Liiduga seotud küsimustele
vastatakse kohe või hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Küsimusi võib saata
ka e-posti vahendusel elik@nlib.ee.

Pajusti estraaditrupp saab kümneseks
Sellel sügisel täitus
Pajusti klubi huumoriestraaditrupil kümnes tegevushooaeg, mida tähistame 18. detsembril
uue estraadikavaga
“Jõulud(läbi tõmmatud)
EURUD tulevad.”
Näha saab peaministri euroõudus-unenägu, lemmikraamatutegelaste vallandamist kirjandusministeeriumis ja
palju muud. Sõna sekka
ütlevad nii Bin Laden,
Rooma Paavst ja Liis
Haavel-Kruuda. Kaasa
teevad klubi tantsuringid. Puändina astuvad
üles supertalendi tiitlile
pürgiv tütarlasteansambel “PAJUSTI PODAGRA”.
Ootame kaasa
elama!
Praegu osaleb
estraadiringi töös seitse
hobinäitlejat, kellest mitmed on osalenud näiteringis päris algusest, 1999. aasta sügisest.
Estraadikavadega on selle aja
jooksul esinetud paljudes rahvamajades ja korraldatud ka naljalava Viru
Särul. Seitsmel korral on osaletud ka
vabariiklikul huumorikonkursil “Maamees muigab” Väätsa kultuurimajas,
mida korraldab “Maaleht”. Kuuel kor-

ral on ära toodud peaauhind “Parim
estraad”, neljal korral tiitel ”Publiku
lemmik”. Lisaks hulgaliselt eriauhindu
parima lavastuse, anektoodirääkimise
ja näitlejameisterlikkuse eest.
Kümne aasta jooksul on osalenud estraadiringi töös kakskümmend hobinäitlejat, kelle arvates on
tore kord nädalas tulla klubisse ja ke-

Haridusvaldkonna uued
määrused 2011. aastaks
25. novembri Vinni vallavolikogu võttis vastu mõned määrused, mis võiksid
pakkuda üldisemat huvi.
Huvihariduse finantseerimisel
jäävad kehtima senised põhimõtted ehk
eelistatud olukorras on Rakvere muusikakoolis õppivad õpilased, kelle kohamaksust kahel esimesel aastal kompenseeritakse 50 %( see tähendab hetkel kehtivas hinnakirjas ca 1300 krooni kuus),
hiljem kogumaksumus. Muudest huvitegevuse kuludest kompenseeritakse lapsevanema avalduse alusel kuni 50 %( käesoleva aasta praktika näitas, et kellelegi
üle 30 % ei kompenseeritud).
Väljavõte määrusest:
(1) Finantseerida Vinni valla eelarvest
õpinguid huviharidust andvas Rakvere
Muusikakoolis: 1) I ja II klassis 50 %
õpilaskohamaksumusest; 2) III –VII klassis 100 % õpilaskohamaksumusest; 3)
muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja lisaaasta maksumust ei kompenseerita; 4) vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli I ja
II klassis, eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisaastal õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.
(2) Vallavalitsusel kompenseerida Vinni valla eelarvest õpilaste huvitegevuse kulusid avalduse esitamisel kuni
50 % ulatuses esitatud kuludokumentides
fikseeritud summast.
Lapsevanema osalus lasteaiakulude katmisel 2011.a jääb senisele tasemele, ehk ühes kuus tuleb hakata tasuma
13 eurot lapse kohta.
Väljavõte määrusest: Kehtestada Vinni valla lasteaedades 2011.eelarveaastaks kulude (lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava
osa suuruseks 156 eurot lapse kohta aastas.
Volikogu kinnitas ka sõidusoodustuste korra, millega jäävad kehtima
senine kord, et õpilaste transpordi korraldamisel lähtutakse elukoha järgse kooli
põhimõttest.
Väljavõte määrusest: Kehtestatud soodustused laienevad vallaelanikele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri
järgselt on Vinni vald.
(3) Tudu Põhikooli, F. v

Wrangelli nim Roela Põhikooli ja VinniPajusti Gümnaasiumi õpilastele, kes õpivad elukohajärgses koolis, lahendatakse
õpilastransport Vinni Vallavalitsuse poolt
korraldatud õpilasliinidega ja avalike liinidega.
§ 2. Õpilasliinide korraldamine
(1) Õpilasliinide marsruudid korraldab Vinni Vallavalitsus arvestusega, et
vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle
jaoks põhikool on elukohajärgne kool,
ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem
kui 60 minutit.
(2) Õpilasliinidega võivad lisaks
kooliõpilastele tasuta sõita: 1) koolieelikud lasteaeda, tingimusel,et lasteaed jääb
õpilasliini marsruudile; 2) teised valla elanikud arstile, apteeki, valla asutustesse ja
muudesse neile vajalikesse kohtadesse
tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini marsruudiga ja bussis on vabu
kohti.
§ 3. Sõidusoodustuste andmise kord
avalikel liinidel
(1) Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik elukohajärgsesse õppeasutusse ja
sealt tagasi sõita õpilasliiniga, saab ta tasuta sõidu õiguse avalikule liinile.
(2) Tasuta sõidu õigust tõestab
õpilane vastava sõidukaardiga ja kehtiva
õpilaspiletiga.
(3) Sõidukaardi saamiseks esitab elukohajärgne kool vallavalitsusele
õppeaasta alguses sõidukaartide ostmiseks veoteenuse osutajate kaupa taotlused, milles on näidatud kooli nimi, õpilase nimi, klass, marsruut, nädalapäevad ja
kordade arv päevas, millal sõidukaarti kasutatakse, kilomeetrite arv ja sõidukaardi
taotlemise põhjus.
§ 4. Täiendavate sõidusoodustuste
osutamise kord
(1) Üldjuhul väljaspool valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele sõidukulusid ei kompenseerita.
(2) Väljaspool elukohajärgset
kooli õppivatele õpilastele korraldatakse õpilastransport või hüvitatakse sõidukulud juhul, kui: 1) õpilane õpib vene
õppekeelega koolis; 2) õpilane õpib väljaspool elukohajärgset kooli nõustamiskomisjoni soovituse kohaselt, juhul kui
seda ei hüvitata riigieelarvest ühistranspordiseaduse § 28 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

hastuda proovis kellekski teiseks: ettevõtlikuks, prügikolliks, tuntud poliitikategelaseks või kuraasikaks ämmaks.
Soovin kõikidele jätkuvat
mängulusti
Ülle Rajamart,
estraadiringi juhendaja

(3) Vallavalitsuse otsusega võidakse eelarvevahendite piires teha täiendavaid
sõidusoodustusi: 1) huvikooli õpilastele; 2) lastevanematele laste veoks erijuhtudel, kui lapsevanem pöördub vallavalitsuse poole põhjendatud taotlusega.
Uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus kaotas mõiste kooli teeninduspiirkond. Selle asemel räägitakse iga lapse
elukohajärgsest koolist. Vinni valla õpilaste elukohajärgne kool määrati Vinni
Vallavalitsuse 26. oktoobri määrusega
Väljavõte määrusest:
(1) Käesolev kord sätestab põhihariduse
omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgsed munitsipaalkoolid.
(2) Korraga sätestatakse elukohajärgse
munitsipaalkooli määramine koolikohustuslikele isikutele, kelle elukoht asub Vinni valla haldusterritooriumil ja kel on kohustus omandada põhiharidus.
§ 2 Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise alused
(1) Elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel arvestatakse olulise asjaoluna
esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust
koolile ja võimaluse korral vanemate
soove.
§ 3 Elukohajärgne põhikool
(1) Anguse, Kaukvere, Palasi ja
Suigu külades ning Tudu alevikus elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Tudu Põhikool.
(2) Alavere, Lepiku, Obja, Puka,
Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku külades ning Roela alevikus elavate koolikohustuslike isikute
elukohajärgne kool on F. v Wrangelli nim
Roela Põhikool.
(3) Allika, Aravuse, Aruküla,
Aruvälja, Inju, Kadila, Kakumäe,
Kannastiku, Karkuse, Kehala, Koeravere, Kulina, Küti, Mõdriku, Mäetaguse,
Nurmetu, Piira,Vana-Vinni, Veadla,
Vetiku, Voore ja Võhu külades ning
Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevikes elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Vinni-Pajusti Gümnaasium.
(4) Lähtse küla Kulina külaga piirneval alal elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Vinni-Pajusti
Gümnaasium ning Ristiküla külaga piirneval alal elavate koolikohustuslike isikute elukohajärgne kool on Ferdinand
von Wrangelli nim Roela Põhikool.
Määruste terviktekstidega on
võimalik tutvuda Vinni valla veebilehel
aadressil http://www.vinnivald.ee
Margit Diits, haridusnõunik
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Kehala pillimeestepidu 2010
11. novembril toimus traditsiooniline
Kehala pillimeestepidu 2010.
Juba pikemat aega kogunevad
kord aastas Kehalasse muusikud, kellest mõned alles alustavad oma kuulsusrikast teekonda, teised on kuldses
keskeas ja needki, kes kahjuks juba
aktiivse tegevuse lõpetanud.
Nii vanad kui uued tegijad
moodustavad Kehala peoks uusi
ühendusi, loovad uusi projekte.
Muusikud ise leiavad, et see on tore,
kui ühe ala inimesed vahel kokku
saavad, et olla vähem töises meeleolus, rääkida juttu ja üksteist kuulata.
Korraldaja Anne Rätsep koos
oma tubli meeskonnaga võõrustasid
järgmisi koosseise: “Moonraker”
(Louie Digman, Albert Lass, Urmas

Voe, Agu Raudheiding), “Koaala Lumpur”(Kairi
Alavere, Mai-Riin Alavere, Tarmo Kopti, Ivo Etti,
Alo Loid, Tarmo Alavere, Raido Lilleberg),
“Rockin`Lady & her Rivertown Boys” (Jaanika
ehk Rockin`Lady, Andero, Remo, Tõnu, Ermo),
Multidistsiplinaarne lavakava - Marge Tombach,
Kaia Tambi, Elmar Sats, “Twinclers” (Tõnu
Kolesnik, Veljo Muruvee), “OK” (Ott Uude, Kaili
Kaju),“Big Jim &Friends” (Tony, Big Jim ehk Ain,
Sass, Tarts, Mell, Peep, Mai-Riin), “United
Doorbells Orchestra” (Henrik Vilde, Imre Toomeoks, Heiki Kübar, Elmar Sats, Mikk Nurga, Nigel Mann), Neeme Stalvel.
Tänusõnad meeldejääva peo eest kuuluvad korraldaja Anne Rätsepale, kõigile osalejatele ja peo toetajatele, kelleks olid Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Vinni vald,
Stanford Music, Linefilm OÜ.
Staazikas külastaja
Vasakul: Tõnu, Tarmo ja Big Jim ehk Ain. Paremal: Koaala Lumpur.

Isadepäeva kirjad Roela koolist
Isadepäeva komme on meile tulnud
Soomest, esmakordselt tähistati isadepäeva 1988. aasta novembris. Kenaks kombeks on veeta see tore päev
koos perega või minna teatrisse, kinno või lihtsalt koos lõunat süüa.
Isadepäeva tähistamise komme
iga aastaga süveneb ja nii see peabki
olema, muidu jääks isad emadega võrreldes ebavõrdsesse olukorda.
Ka meie koolis tähistati isadepäeva, kuid seekord hoopis teisiti; iga
klass valis oma lapsevanemate seast
isa, kelle töökohta külastada ja teha
üks korralik õuesõppetund. Minule
ongi nüüd saabunud kirjad klassijuhatajatelt.
Alustame õpetaja Liia Siku reisijutust.
1.-3. klass käis isadepäeva eel
külas Andrese isal Johannes Nirgil.
Ilmaga meil vedas, sest just külaskäigu ajaks puhus tuul taeva klaariks ja
vihmasadude vahele tekkis paraja
pikkusega paus.
Lastele oli see väga elamusterohke käik. Kuna enamuse kodu on
kortermajas, oli juba seegi iseenesest
põnev, et elada võib ka üsna eraldatult kohas, ümberringi mets.
Talus tegeletakse lihaveiste
kasvatamisega, neid oli kolme tõugu,
mõned siledamad, mõned karvasemad, pruunid, ja mustad, sarvedega
ja nudipäised.“Karja juht“ oli ainsana saanud endale katuse pea kohale;
suurt pulli käisime tervitamas laudas.
Tutvuse sobitamiseks võtsime puu alt õunu, et sõralisi nendega
kostitada. Tänu sellele lubasid nad
meid koplisse ja tulid üsna lähedalt
uudistama.
Veel nägime lambaid ja katse
eksituse meetodil sai lastele selgeks,
et need loomad on üsna ara verega ja
kiirete jalgadega ning lubavad end
vaadata ainult teatud distantsilt.
Toitsime ära ka pererahva kirju kuke koos kanadega. Samal ajal
tutvustas peremees meile kohalike
toonekurgede kodu ehk pesa ehitami-

se lugu. Seejärel istusime aias lõkke
ääres, lahke perenaine kostitas tee ja
koogiga ning lapsed said ära proovida
nii Andrese kiige, kui otsida üles põnevamad peidupaigad selles õues.
Mõni poiss üritas samal ajal
sõbraks saada pere läikivakarvalise
musta kassiga, ise pisut kaheldes ega
see tal sõrme otsast hammusta, kui
kooki pakkuda.
Teisel uudistajal tekkis küsimus - aga kus siin karu on??
Pererahvas seletas leebelt, et
karud on siiski pisut kaugemal.
Olles tänanud meeldiva ja
hariva külaskäigu eest läksime koolimajja tagasi.
4.-5. klassi nimel kirjutas klassijuhataja Kersti Naarits, kes oma
klassiga külastas Roela Suurtalu, kus
neid võttis vastu Risto isa Danel Raudsalu. Kõigepealt tehti meile põhjalik
ekskursioon laudas, kus nägime kaasaegseid lüpsiseadmeid, piimatünne, kus
jahutatakse piim kiiresti vajaliku temperatuurini.
Laudas nägime, kuidas lehmadele mikserist sööki jagati ning
tugevamad ja tragimad noormehed
said ise hanguga silo loomadele ette
anda. Kosutavaks vahepalaks pakuti
kõigile klaas piima. Edasi jätkus meie
õuesõppetund tehnika tutvustusega.
Risto isa näitas masinaid, millega ta
igapäevaselt tegutseb. Põnevust ja
pärimist oli palju. Tehnika üle vaadatud, sõitsime veidi edasi, teise lauda
juurde, kus tervitasid meid
herefordid ja ðoti mägiveised, kes ei
vajagi peavarju, vaid on nõus aastaringselt väljas olema. Lõpetuseks tahame tänada giide ,Kristi Veskust ja
Danel Raudsalut ning Jaan Neelokset, lahke vastuvõtu ja põneva võimaluse eest õppida tundma oma isade
tööd.
6. klass külastas Andero isa
Ants Ehasalu töökohta Tarmo Elleri
Suurtalus. Laudas oli põnev vaadata
uhkeid loomi, kes olid pärit mitmest
kandist. Uudis oli, et siin elas ka kum-

malise tagakehaga belgia sinine tõug.
Parajasti oli loomade söötmise aeg,
siis meiegi noormehed proovisid puhast sojajahu, mida muidu ju koos
viineri või vorstiga sööme. Maitses
päris hästi. Masinapargist aitas paremat
ülevaadet saada Andero vend Germo.
Poisid said selgeks, mis on kultivaator
ja mis randaal ning milleks ja millal neid
kasutatakse. Kes soovis, sai istuda ka
uhke traktori roolis. Nägime ära käru,
millega saab loomi transportida ühest
laudast teise. Tore oli vestelda maatöödest ja tegemistest. Isegi hais, mis koolimajas veel tundus talumatu, ei seganud laudas enam üldse. See on hea
võimalus tutvuda ametitega, mida maal
saab pidada. Kogeda tõelist maaelu.
Suur tänu kõigile, kes meiega tegelesid.
7. klass saatis lühiteate, et nemad tutvusid väga tähtsa ja tänuväärse vabatahtliku tuletõrjuja ametiga.
Elina isa Kalno Vaarmets sõitis oma
põhitöövahendiga kooli juurde, kus
õpilased said ülevaate auto tehnilistest võimalustest ja vabatahtliku tuletõrjekomando keerulisest tööst.
8. klassi juhataja Anne
Maalman võttis kaasas ka 9. klassi ja
koos võtsid nad ette retke metsa, et
kohtuda Mairi Uigru isa Leo Uigruga.
Kahe klassi õpilased said tutvuda
tema poolt juhitava firma Arumets
OÜ töödega. Õppekäigu raames külastati ühte metsalanki, kus toimus
harvendusraie moodsa metsatraktoriga harvester ning metsamaterjali
väljavedu väljaveotraktoriga. Õpilastele meeldis kohtumine väga, kuna
said lisaks uurida masinate juhtimissüsteeme kabiinides. Traktoristid olid
valmis kõike tutvustama ja küsimustele vastama. Väljasõit oli õpetlik, sest
õpilased nägid, kui rasket tööd isadel tuleb teha, et pere toitmiseks raha
teenida.
Suur tänu, teile, isad!
Kirjad kogus ja seadis kokku
Reet Maadla

Parima muusiku tiitli sai Tõnu Kolesnik

Pajusti noortemaja
arvutivõrgupidu

Ringreis
Pajusti noortemaja aktiivsed noored
Martin Tamm, Aleksander Kartau,
Ronald Toome, Anders Kaasik, Egert
Vakker, Siim Kulp ja Aleksei
Glimson korraldasid koos juhatajaga 22. oktoobril „Arvuti mängude
õhtu“. Selle raames kogunesid noored õhtul kella 19.00 ajal noortemajasse, et panna oma arvutid valmis
mängumaratoniks. Terve öö mängiti arvutimänge ja vaadati ühiselt erinevaid filme.
Öö noortega möödus ruttu,
sest kõigil oli tegevust ja suheldi aktiivselt üksteisega. Noored avaldasid
arvamust päevakajalistel teemadel

ning räägiti ka erinevatest ellusuhtumistest. Samuti kuulati ühiselt laule,
lauldi natuke kaasagi ja nii mõnigi tantsusamm sai tehtud.
Oli ka neid, kes vahepeal magasid natuke oma jõuvarude taastamiseks.
Üritus lõppes 23. oktoobri hommikul kella 11.00 ajal ühise lauamängu
mängimisega.
Kuna üritus oli osalejatele
meelejärgi, siis on oodata peagi uut
samalaadset üritust.
Kati Tsirk,
Pajusti noortemaja juhataja
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Haridusüritused
detsembris

Õnnitleme!

Õnnitleme
detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

92
90
89
89
86
85
85
84
83

Miralda Kukkur
Lehte Kelu
Leida Nurk
Hilda Eliste
Leida-Marianna Sirtse
Väino Kasearu
Valli-Aarne Virkala
Valda Allmäe
Vaike Aru

82 Lilian Kaasikmäe
82 Eha Kuusik
82 Angela Murumägi
82 Luule-Rita Renel
81 Helgi Moor
81 Maimu Leht
81 Irenja Koðnikova
81 Aino Käis

80 Eevi Jegorov
80 Liidia Pitke
80 Helga Lest
75 Arvo Antropov
75 Ülo Miilo
75 Viivi Lehtpuu
75 Uuno Rannamägi
70 Zinaida Nikolajeva
70 Aliftina Pisareva

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teada
vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Ruuben Aan - 13. oktoobril
Kenert Markus Altermann - 27.oktoobril
Annemai Arba - 1. novembril
Nele-Liis Reesalu - 2. novembril
Grete-Liis Nõmme - 15. novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Jõuluootus Roelas 9.
ja 12. detsembril
MTÜ Roela Kodukant korraldab jälle
meeleoluka ürituse nii väikestele kui
suurtele jõulu ootajatele. Teist aastat korraldatakse üritust laiemale ringile ning seda Leader programmi toel.
9.detsembril kell 10 saavad
Roela Rahva Majas kokku Vinni valla
koolide 1.-3. klassi lapsed. Avatakse
õpilaste joonistuste näitus „Kinokülastus“.
Külla tuleb „Kinobuss“, koos
nendega arutletakse näituse üle ja saadakse häid soovitusi, kuidas kinos käituda tuleb.
Jõulumeeleolu loomiseks
vaadatakse koos jõuluteemalist filmi
„Võlu hõbe“.
12.detsembril kell 12 süüdatakse Roela Rahva Majas advendiküünal. Meeleolu hoiab üleval rahvapilli
ansambel „Kratt“ Läänemaalt
Valla kaunite kodude omanikud saavad kätte tänukirjad.

Kohale on tulnud nobenäpud
käsitööga. Kohalikud tootjad on väljas oma toodanguga. Perenaised pakuvad maitsta koduleiba-saia ning jagavad kogemusi küpsetamise saladustest. Leiva- ja saiajahu saad ka koju
viia. Puhvetis on sümboolse hinnaga
koogid–joogid. Jõululoteriist võib lunastada asjalikke asju. Leidub veel
palju muud huvitavat toimetamist ja tegemist.
19.detsembril kell 12 algab
Roela Käbikuivatis jõulunänni pakkumine.
Ainult paar tundi saad nautida selle maja
jõuluilu ja -meeleolu. Kuum jook
ootab teelist...
Jõulud täis rahu ja armastust.
Leaderi toetus sellele päevale ei käi.
Kui soovid oma tootega nendel
päevadel osaleda, anna meile teada Aili
tel 50 987 34, Reeda tel. 52 738 78.

Mälestame lahkunuid
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal
Hilda Lauri
Ellinore-Anastasja Jürna
Elli Veintrop
Leida Veevo
Vambola Vool

09.10.1924
11.04.1919
01.02.1923
10.12.1943
28.08.1944

-

03.11.2010
05.11.2010
05.11.2010
08.11.2010
19.11.2010

Lemmikloomaregistrist
Nüüd on uutel lemmiklooma omanikel võimalik peale kiibistamist ise oma
loom registreerida üle-eestilisse kohalike omavalitsuste Lemmikloomaregistrisse LLR.
Alates oktoobri lõpust saab
omanik ise oma kiibistatud looma andmed LLRi kanda Riigiportaalist
www.eesti.ee
Riigiportaalist saab omanik alati
vaadata ka oma juba registris oleva
lemmiklooma andmeid, kontrollida
vaktsineerimise aegasid, muuta oma
kontaktandmeid, teavitada looma surmast jne.
Uue looma saab iga loomaomanik ise lisada, kui minna Riigiportaalist www.eesti.ee “Kodaniku” osasse ning valida teenuste alt “Kohalike

omavalitsuste lemmikloomaregister”.
Riigiportaali saab igaüks siseneda kas ID-kaardi või oma internetipanga paroolidega.
Riigiportaalist Lemmiklooma
kandmine LLR-i on täiesti tasuta.
Kõikidele avatud kiirotsing
kiibinumbri järgi asub lehel http://llr.ee/
Rohkem infot Lemmikloomaregistri LLRiga liitumiseks saata küsida allolevatelt kontaktidelt:
Lisainfo: Spin TEK AS
Telefon: 60 62 730
E-post: info@spin.ee
Registri aadress: http://
llr.spin.ee/
Otsing kiibinumbri järgi: http:/
/llr.ee/

Pajusti klubis
11. detsermbril reserveeritud.
7. detsembril kell 13.00 klubis “Mõttelõng”. Kohtumine kirjanik Aarne
Biiniga arutelu romaani “Ruts “ ainetel
18. detsembril kell 18.00 - peoõhtujõulupidu JÕULUD (läbitõmmatud)
EURUD TULEVAD. Estraaditrupi 10.
aastapäeva tähistamine Kaastegevad:
naisrühm, kõhutantsijad ja “Särtsakad
seeniorid”. Muusikat teeb: DJ Kalev
Lillepalu. Pilet 45 krooni. Laudade ettetellimine.
19. detsembril kell 12.00 Vinni-Pajusti
piirkonna koduste laste jõulupidu.
21. detsembril kell 13.00 eakate klubi
“Mõttelõng” jõulupidu. Esinevad Esteetika ja tantsukooli õpilasted Rakverest. Jõuluvana. Kuu sünnipäevalapsed
22. detsembril kell 17.00 Vinni Perekodu jõulupidu Kadilas.

Kadilas
7. dets. kell 15.00 Kadila raamatukogus jõulukaunistuste meisterdamine.
14. dets. kell 15.00 Kadila raamatukogus jõulukaunistuste meisterdamine.
16.dets. kell 17.00 Kadila noortetoas
jõuludisko.
18.dets. kell 12.00 Kadila piirkonna
koduste laste jõulupidu.
21.dets. kell 15.00 Kadila endise koolimaja saalis väike jõulupidu.
Palume jälgida reklaame ka kohapeal!

Südamlik tänu

Kõikidele
õpetajatele,
lapsevanematele,
vanavanematele,
praegustele ja endistele
õpilastele,
puhastusfirmadele,
AS
Merko Ehitusele,
vallavanem
Toomas
Väinastele,
haridusnõunik
Margit Diitsule
ennastsalgava töö, abi
ja toetuse eest
koolimaja
töökorda
seadmisel.

Suur, suur aitäh!
Ilusat advendiaega!
Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi juhtkond

1.detsembril Vinni lasteaias “Tõruke”
ja Pajusti lasteaias “ Tõrutõnn”piilub
päkapikk
3.detsembril Jõulurahu väljakuulutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis
3.detsembril Tudu ja Roela õpetajate täiendkoolitus Roela koolis
5.-10.detsembril Jõulukaartide valmistamise nädal Roela lasteaias
6.-8.detsembril Aktiivsusvõistluse
ringtreening Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-6.klassile
8.detsembril Tudu lasteaialaste mänguhommik koos Tudu kooli algklasside õpilastega
8.detsembril Jõulukaunistuste valmistamine Tudu põhikoolis
9.detsembril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-3.kl. õpilased Roela Rahva
Majas “ Jõuluootuse“ üritusel
13.-15.detsembril Aktiivsusvõistluse
ujumine Vinni-Pajusti gümnaasiumi
1.-6.klassile
13.detsembril Sopsuvõistlus Tudu
põhikoolis
15.-17.detsembril Kooliraadio piparkoogipäevad Tudu põhikoolis
15.detsembril Vinni lasteaia “Sipsikute” jõulupidu
17.-23.detsembril Kunstiainete nädal
Vinni-Pajusti gümnaasiumis( käsitöö- ja kunstinäitus, jõulupostkast,
stiilipäev-päkapikupäev, klasside
jõulukaunistuskonkurss, jõulupeod)
17.detsembril Vinni lasteaia “Mesimummide” jõulupidu
17.detsembril kl 17.00 Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 4.-6.klassi jõulupidu
18.detsembril Vinni lasteaia “Mõmmide“ jõulupidu vabas looduses

22.detsembril Jõululaat Vinni-Pajusti
gümnaasiumis
22.detsembril Vinni lasteaia “Lepatriinude” jõulupidu
22.detsembril Roela kooli jõulupidu
22.detsembril Tudu kooli jõuluõhtu
23.detsembril II õppeveerandi pidulik lõpetamine Roela koolis
23.detsembril Veerandilõpuaktused
Vinni-Pajusti gümnaasiumis
23.detsembril Pajusti Lasteaia “Lepatriinu” rühma jõulupidu Kulina

Praktiline info eurole
üleminekust
Eesti läheb eurole üle 1. jaanuaril 2011.
Kroonid vahetatakse eurodeks ümberarvestuskursiga 1 euro = 15,6466 krooni.
Panka viidud kroonid muutuvad €- päeval kontodel automaatselt
eurodeks, säilitades eurodes sama väärtuses.
Kontod konverteeritakse ühe
eurosendi täpsusega ja lõppsummad
ümardatakse kolmanda koha järgi pärast koma.
€-päevast alates ei saa ülekandeid enam
Eesti kroonides teha ning ka kaardimaksed muutuvad europõhisteks.
Kontoraha vahetusel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto lõppsaldot, vahetuskurssi kui ka eurokonto algsaldot.
Ettesaadetud ja lepingulised maksed
konverteerib iga kommertspank ise
eurodesse.
Lepingu tingimusi euro tulek
ei mõjuta: kõik võetud kohustused jäävad kehtima ning lepinguid on endiselt võimalik muuta vaid poolte kokkuleppel.
Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood, mil
euro ja kroon on sularahas võrdväärsed maksevahendid.
Kauplustes saab maksta nii eurodes kui kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
Pärast paralleelkäibe perioodi
on euro ainus seaduslik maksevahend
Eestis.
Euro sularaha on võimalik saa-

MÜÜA KÜTTEPUUD

Kullassepatööd: valmistamine,
parandus, hooldus, kuldamine,
graveering. Ivar Sipria 55677790,
info@kullatibu.ee, www.kullatibu.ee

Mõedakul
19.detsembril Tudu kooli laululapsed
ja näitering esinevad Mädapea lossi
jõulupeol
20.-23.detsembril Päkapiku postkontor Tudu põhikoolis
20.detsembril Roela ja Tudu kooli
algklasside õpilased ja lasteaed teatri ühiskülastusel
20.detsembril Pajusti lasteaia “ Päikesejänku” rühma jõulupidu
20.dets. 17.00 Roela lasteaia ja koduste koolieelikute jõulupidu
20.dets. 18.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-3.klassi jõulupidu
21.dets. 16.00 Roela lasteaed viib
metsaelanikele jõulurõõmu
21.dets. 16.30 Kulina lasteaia jõulupidu
21.detsembril Tudu piirkonna mudilaste jõulupidu lasteaias
21.detsembril Vinni lasteaia “Jänkupere” jõulupidu
21.detsembril Pajusti lasteaia ”Mõmmikute” rühma jõulupidu
21.detsembril 18.00 Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 7.-12.klassi jõulupidu

pliidile, ahju ja katlasse
pikkusega 25 - 75 cm,
kütteklotsid võrkkotis 40
l ja 1000 l, küttepinnad
3 m.
Info tel. 5783 8999.

da sularaha automaatidest, kauplustes
sularahas makstes ning panga kontorites raha vahetades.
Ülekanded ja kaardimaksed
toimuvad ainult eurodes.
Kroone saab eurodeks vahetada üks kuu enne ja kuni pool aastat
pärast €-päeva kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites. Teenustasu
selle eest ei võeta ning raha vahetuskursiks on ametlik ümberarvestuskurss.
Osades pangakontorites saab kroone
tasuta eurodeks vahetada terve aasta
jooksul. Eesti Pangas saab kroone eurodeks vahetada tähtajatult, vahendustasuta ja ametliku kursiga.
Kauplused näitavad hindu nii
kroonides kui ka eurodes pool aastat
enne ja pool aastat pärast €-päeva (1.
juuli 2010 - 30.juuni 2011).
Tarbijakaitseamet jälgib hinnamuutusi enne ja pärast eurole üleminekut, kontrollib hindade õiget esitlemist
ja ümardamisreeglite järgimist ning teavitab neist avalikkust.
Maksud, toetused ja riigilõivud ümardatakse eurole üleminekul
inimestele soodsamas suunas.

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise
tähtaeg (ka jõulutervitused jmt)
on hiljemalt 9.detsembriks.
Palun pildid, logod jmt saata
tekstist eraldi, jpeg-failidena.
Toimetaja
Vinni valla infoleht
“Koduvalla Sõnumid”.
Väljaandja Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti
Lääne-Virumaa. Tel 325 8650,
e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen
tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2400.
Trükitud trükikojas Trükis.

