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Volikogu 28. veebruari istungilt
Ettepanekud maakonna arengustrateegiasse
Volikogu tegi ettepaneku täiendada
Lääne-Viru maakonna arengustrateegiat 2030+ ning lisada järgnevad
Vinni valla ettepanekud: 1. investeeringud asumite kohtkogumissüsteemidesse; 2. kasutuses mitteolevate
puuraukude likvideerimine.
KIKi veemajandusprogrammi
projektis osalemine
Volikogu otsustas osaleda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (SA
KIK) veemajanduse programmi 2019.
aasta I taotlusvoorus. Projekti eeldatav kogumaksumus on 2 000 000 eurot. Valla eelarvest on planeeritud rahastada projekti omaosalust 400 000
euroga, kui projekt saab SA KIK positiivse otsuse rahastamiseks (eeldatav
SA KIK otsuse tähtaeg juuni 2019).
Suuremad investeeringud on plaanitud teha Vinnis, Pajustis ja Kakumäel,
kus rajatakse ning rekonstrueeritakse
vee- ja kanalisatsioonitorustik. Lisaks

rajame survetorustiku Viru-Jaagupist
läbi Kakumäe Vinni reovee juhtimiseks Vinni reoveepuhastisse.
AS Emajõe Veevärk teeb ka teise
projekti, mille eeldatav kogumaksumus on 250 000 eurot ning omaosaluseks on planeeritud 50 000 eurot. Selle
projektiga plaanime Vetikus tamponeerida puurkaevu ja rajada uue
puurkaevu koos joogiveetöötlusega.
Plaanide kohaselt ei jää need viimasteks investeeringuteks ühisveevärgi
ja- kanalisatsiooni taristusse lähima
5 aasta jooksul, sest valmiva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise
kava 2019-2031 kohaselt, on vaja investeerida Vinni, Pajusti ja Viru-Jaagupi alevikku ning Kakumäe külla ligi
5 000 000 eurot.
Kinnisasja omandamiseks loa
andmine
Volikogu andis loa Artiston Kinnisvara OÜ-le omandada Vinni vallas,
Kaasiksaare külas, asuv Jüripere kinnistu (sihtotstarve maatulundusmaa).

Jüripere kinnistu koosseisus on üle
10 ha põllumajandusmaad ning OÜ
Artiston Kinnisvara ei ole kinnisasja
omandamise tehingu tegemise aastale
vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmisega, siis vastavalt kinnisasja kitsenduse
seadusele on nimetatud kinnistute
omandamiseks vajalik vallavolikogu
luba. OÜ Artiston Kinnisvara plaanib ca 10,7 ha põllu- ja looduslikku
rohumaad rentida välja Laekvere PM
OÜ-le.
Muud küsimused
Tervise Arengu Instituudi esindaja Kaidy Aljamaa tutvustas volikogu
liikmetele Lääne-Virumaa tervise- ja
heaoluprofiili.
Volikogu liikmete elava arutelu tulemusena otsustas volikogu toetada
Lääne-Virumaal tasuta ühistranspordi korraldamist.

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“
alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru taotluste esitamise
tähtpäevaks 13. mai 2019.
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
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31. oktoobriks 2020.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse
kohalikule omavalitsusele, mis 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 (tin-

gimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja vallaeelarvest. Toetuse
summast, mis on maksimaalselt 67%
konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50%
KOV-ilt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline
oma- ja kaasfinantseering abikõlblike
kuludest peab olema vähemalt 33%.
Taotlusi võetakse vastu Vinni Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2,
tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660,
504 4116; -post: gustav@vinnivald.ee

Avanes hajaasustuse programm

Kätlin Pugri
Kantseleispetsialist

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019
käskkirjaga nr 1.1-4/30 Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering haarab haldus
reformieelset Lääne-Viru maakonna
territooriumi, jättes endise Aseri valla territooriumile kehtima Ida-Viru
maakonnaplaneeringu 2030+ (kehtestatud 28.12.2016 Ida-Viru maavanema
korraldusega nr 1-1/2016/278) tingimused.
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures
riiklikud ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud ülesanded.
Maakonnaplaneeringu koostamisel
oli aluseks üleriigiline planeering Eesti
2030+ ja Lääne-Viru maakonna ruu-

milise arengu analüüs. Planeeringulahenduse välja töötamisel on arvestatud olemasolevaid riiklikke ja maakondlikke arengukavasid ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid.
Planeeringus käsitletavad olulisemad teemad on asustuse paiknemine,
teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus, looduskeskkonna väärtused, tehniline taristu,
riigikaitse ja siseturvalisus. Kõikide
teemade kohta on planeeringus välja
töötatud üldised põhimõtted ja tingimused maakonna ruumilise arengu
kavandamiseks.
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute
koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga arvestada riigi ja kohalike omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.

Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk
on arvestada keskkonnakaalutlusi
maakonnaplaneeringu koostamisel
ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja
hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja
sotsiaalmajanduslikule keskkonnale
ning kavandatud negatiivsete mõjude
leevendamise meetmed säästvaks ja
tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi,
millega kaasneks oluline piiriülene
keskkonnamõju.
Lääne-Viru maakonnaplaneerigu
2030+ materjalidega on võimalik
tutvuda veebilehel
https://maakonnaplaneering.ee.
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Vallavanema veerg
Vanarahva tarkus, et kevadel on
suve silmad, kuid talve hambad,
õigustab tänavu end igati. Inimestena saame end kord õhematesse,
siis jälle paksematesse vattidesse
riietada, kuid teedele paneb selline ilm paraja põntsu. Aukude
vastu on rohtu, praegu tuleb need
lihtsalt välja kannatada. Sest ega
ilma vastu saa.
Talve lõpp - kevade algus on olnud vallaelus sündmusterikas.
Veebruaris tähistasime Roela
rahvamajas kontsertaktusega Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. Meeldejääva kontserdi andsid eesti heliloojate loomingut esitades Oksana Sinkova ja Lea Leiten ning
Alen Veziko. Riigi aastapäeva
hommikul heiskasime Ulvis pidlulikult Eesti lipu. Viru-Jaagupis
pidasime Vabadussõja ausamba
juures jumalateenistuse ja lilledega meeles meie vabaduse eest
oma elu andnud inimesi. Rõõm
oli näha sündmuse juures ka noori - Kaitseliidu Viru maleva Roela
kodutütreid.
70-liikmeline Vinni valla spordiesindus võistles Kadrinas valdade talimängudel välja oma grupis
neljanda koha. Ülinapilt tuli meil
alla vanduda kolmanda koha saanud Viru-Nigula omadele. Suur
tänu kõigile, kes ei pidanud paljuks Vinni eest võistelda!
Märtsi algusesse jäi ka riigikogu
valimiste finaalpäev. Et enamasti jagub pärast valimisi tänusõnu
valimas käinutele, siis tänan siinkohal valla valimisjaoskondi tubli
töö eest. Riigikogu valimiste korraldamine oli esmakordselt omavalitsuste kanda ja saime sellega
hästi, ilma viperusteta hakkama.
Eduard Vilde sünniaastapäeval
kogunes vallamajja Vilde-nim.
kirjandusauhinna žürii otsustama, kellele anda tänavune kirjanduspreemia. Aastas ilmub eesti
autoritelt kõvasti üle poolesaja
ilukirjandusteose. Sellest hulgast

nominentide väljasõelumine tähendas žüriirahvale üsnagi suurt
lugemist. Seitsmest sõelale jäänud
raamatust valis žürii välja Martin
Alguse põneviku “Midagi tõelist”.
Nüüd jätkame ettevalmistusi laureaadi väärikaks vastuvõtmiseks.
Vastlapäeval tegi rahvakommetest lugu pidav inimene vähemalt
ühe liu, sõi hernesuppi ja vastlakukleid. Pikk liug ennustas kunagi
pikki linasid. Tänapäeval kipuvad
vanad kombed ja nende tähendus ununema. Linagi ei kasvatata
enam. Argirutus oli igal täiskavanulgi tore korraks aeg maha võtta
ja kelgumäel käia. Liumaterjali lund ju jagus.
Tänavu möödub 70 aastat märtsiküüditamisest, mis saatis Eestist
Siberisse 20 tuhat inimest. Küüditamisega kaasnes hirmuõhkkond,
millega oli lihtsam maarahva
vastupanu murda ja neid “vabatahtlikult” kolhoosidesse astuma
sundida. Need mitmekümne aasta tagused murrangulised ajad
muutsid Eesti elu kauaks ajaks
tundmatuseni.
30 aastat tagasi, 25. märtsil
1989 avati Viru-Jaagupis kirikuaias toonase kirikuõpetaja Madis
Oviiri eestvõttel kahe veskikiviga
mälestusmärk, mis jäädvustas stalinismi inimsusevastased kuriteod
1941. ja 1949. aastal. Igal aastal
peame nende kahe veskikivi juures meeles neid, kes pidanud kannatama kommunismi kuritegude
pärast.
Lehe ilmumise ajaks oleme
jõudnud ametlikult kevadesse.
Mis sest, et lumi on veel maas.
Valgenevad päevad koos hoogustuva linnulauluga annavad teada
vältimatust - kevadest!
Kuu lõpus aga keerame kellad
suveajale. Kindel märk, et soojad
ajad pole enam kaugel.
Kena kevadet kõigile!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Hea Vinni valla veeteenuse kasutaja!
Alates 2019. aasta algusest on Vinni valla Vinni, Pajusti, Kakumäe, Viru-Jaagupi,
Inju ja Kadila asulas veeteenusega tegelemas AS Emajõe Veevärk. Kuna AS-i Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks määramine
tuli väga lühikese etteteatamisega, on
aeganõudvamad ettevalmistustööd veel
pooleli.
Kuigi AS Emajõe Veevärk on 15 aasta
jooksul asunud veeteenust pakkuma rohkem kui 90 asulas, tuleb tunnistada, et
sellist olukorda, millega ettevõte praegu
Vinni vallas vastakuti seisab, ei ole varem
olnud. Lühike etteteatamise aeg ning keeruline olukord ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatiste varade kuuluvusega on
natuke häirimas vee-ettevõtja vahetamisega kaasnevat paberimajandust, kuid selliste väljakutsete vastuvõtmiseks ja lahenduste otsimiseks ongi AS Emajõe Veevärk
omavalitsuste poolt loodud.
Paljusid veetarbijaid on häirinud, et neile ei ole jõudnud jaanuari ja võibolla veel
ka veebruari eest arveid. See ei ole kindlasti lohutav, aga esitame pärast kliendi
andmete laekumist ja analüüsimist arved
tagantjärele. Kui on oht, et arve tuleb liiga

suur, siis kindlasti võimaldab AS Emajõe
Veevärk üleminekuperioodil segadusest
tingitult arve ajatamist.
Tõenäoliselt olete näinud liikumas AS-i
Emajõe Veevärk logodega sõidukeid oma
elamiste lähedal ja tõenäoliselt on meie
töötajad soovinud külastada teie veemõõdusõlme. See kõik on vajalik selleks, et
saaksime koguda kokku informatsiooni,
mis on vaja teha, et paigaldada teie majale
kaugloetav veearvesti. Kel veel arvestit ei
ole, siis teadke, et alates 2005. aastast on
veeteenuse mõõtmine (taadeldud arvestiga) vee-ettevõtetele kohustuseks pandud.
Kaugloetav arvesti hakkab meile saatma
iga kuu lõpus veenäitu, nii et kinnistu
omanikul kaob ära vajadus ise seda meile
saata. Lisaks annab arvesti meile teada ka
seda, kui sellel on oht külmuda või kui on
majas veeleke (näiteks kui kraan on jäänud jooksma pikemalt kui 45 minutiks).
Osale tarbijaist on juba uued kaugloetavad arvestid paigaldatud ning meie eesmärk on, et hiljemalt juunikuuks oleks
kõikidel veetarbijatel veeteenus mõõdetav. Kaugjälgimise seadistamine võib võta
mõningase aja ja seni tuleb arvestil olevat

näitu meile teatada, kuid plaanis on näitude automaatne lugemine käivitada juunikuuks.
Kaugjälgimine aitab muuhulgas avastada ühisveevärgi torude lekkeid. Veekaod
on Vinni valla asulates väga suureks probleemiks. AS-i Emajõe Veevärk töötajad on
praeguseks parandanud kaks suuremat leket Pajustis, mis on vähendanud veekadu
torustikes 100 kuupmeetrit päevas. Aga
lekkeid veetorustikul on veel, mida otsida ja parandada. Hea Vinni valla elanik ja
veetarbija, kui sa märkad või kahtlustad
mõnda kohta, kus võib vesi lekkida, palun anna sellest esimesel võimalusel teada
meie avariinumbrile 515 5077 või saada
e-kiri aadressile evv@evv.ee. Nii aitad
säästa loodusressurssi ja hoiad kokku ka
vee-ettevõtte töötajate tööaega ning tagad
endale kvaliteetsema veeteenuse.
Anname teada, et plaanime koostöös
Vinni vallavalitsuse ja SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus investeerida
eespool mainitud külades lähima 5 aasta
jooksul 5 miljonit eurot. Raha läheb nii
torustiku korrastamisse kui ka puurkaevude-joogiveepuhastite
rekonstrueeri-

misse ja ehitamisse. 15. märtsil suletavasse abirahade taotlusvooru oleme esitanud
juba ligi 2 miljoni suuruse taotluse torustike korrastamiseks Pajustis ning reovee
nõuetekohase puhastamise lahendamiseks Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulas.
Et vältida segadusi, siis teadke, et AS-i
Emajõe Veevärk töötajad, kes soovivad
tulla vaatama teie kinnistul paiknevaid
veevarustusrajatisi, sõidavad alati logodega märgistatud autodega ning kannavad kaasa töötõendit, mida teil on õigus
küsida kontrollimiseks. Ehk kui teie jaoks
võõral isikul ei ole meie logodega autot ja
töötõendit näidata, siis oma hoonesse te
teda laskma ei pea.
AS Emajõe Veevärk on loodud omavalitsuste initsiatiivil ja on omavalitsuste
omandis olev ettevõte, pakkumaks veeteenuse kasutajatele nõuetekohast veeteenust, hoidmaks korras kõiki ühisveevärgija -kanalisatsioonirajatisi ning tagamaks
efektiivne ja keskkonnasäästlik majandamine. Ettevõtte kohta leiab rohkem infot
meie kodulehel www.evv.ee.

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama
kolmele tingimusele

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi
elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi
elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet
ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele tingimusele: on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas; elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi; kelle kättesaadav pension
on väiksem, kui 1,2 kordne Eesti keskmine
vanaduspension, mis 2019. aastal on 540
eurot.
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame
juba praegu veenduda, et alates 1. aprillist
ka kõik need tingimused täidetud on.
Kontrolli oma andmeid rahvastikuregistris
Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud seoses üksi elamisega.
Enamasti on põhjuseks see, et inimese
andmed rahvastikuregistris ei vasta tegelikule olukorrale. Vanemate juurde on sisse
kirjutatud lapsed, kes seal enam ammu ei
ela jms. Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et
reaalselt üksi elav pensionär jääb toetusest
ilma, kuna sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata.
Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned
erandid. Näiteks, kui samal elamispinnal
elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks
nendest on pensionär, on tal õigus üksi
elava pensionäri toetusele. Kui eestkostja
ja eestkostetav on mõlemad pensionärid,
on õigus toetusele mõlemal. Ka juhul,
kui pensionär elab koos oma lapsega, kes
on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse
mõistes, saab pensionär üksi elava pensionäri toetust. See erisus on mõeldud just juhuks, kui pensionär kasvatab ise oma alaealist või kuni 21 aastast õppivat last.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse
ka kõikidele ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad
hooldekodus vähemalt alates 1. aprillist.
Lisaks hooldekodus elavale pensionärile,
saab toetust ka temaga samal elamispinnal
elanud teine pensionär. Tema on jäänud
üksi koju elama, kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid hooldekodusse sisse kirjutada, ei ole võimalik
rahvastikuregistri andmeid tegelikkusele
vastavaks muuta.
Enda rahvastikuregistris olevat aadressi
on võimalik igalühel ise kontrollida eesti.
ee portaalis, valides teenuse „Registrist
enda andmete päring“ (www.eesti.ee/
portaal/rrteenus.paring_enda_ andmete).

Iga aasta aprillis tõusevad pensionid
Oluline on tähele panna, et iga aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja
sellega seoses vanaduspensionid suurenevad. Üksi elava pensionäri toetuse tingimuste juures on seda arvesse võetud ja nii
tõuseb ka toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma igal aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma
igakuise kättesaadava pensioni summa alla
492 euro, siis sel aastal on piiriks 540 eurot.
Käesoleval aastal toetuse saamiseks on seega oluline, et vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav summa on väiksem kui 540 eurot. Täpne vanaduspensioni
summa selgub igale pensionärile pärast indekseerimist. Et aidata juba varem hinnata,
milliseks vanaduspensioni suurus pärast indekseerimist kujuneb, on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel indekseerimise kalkulaator: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/pension-toetused/pensioniindekseerimine-0#pensioni-kalkulaator
Sinna enda praeguse pensionisumma sisestamisel annab kalkulaator tulemuseks
eeldatava uue pensionisumma. Oluline on

siiski teada, et kalkulaatoriga saab kalkuleerida vaid uut vanaduspensioni summat
ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui
kõik vanaduspensioni saamise alused on
jäänud samaks. Näiteks, kui vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab edaspidi kasutada tulumaksuvabastust
töötasult vms, ei pruugi kalkulaatorist saadav tulemus täpne olla.
Täpset uut vanaduspensioni suurust on
võimalik vaadata pärast 1. aprilli eesti.ee
portaalist.
Kui pension tuuakse koju, saab pensioni
suurust vaadata teenuses „Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine“
(www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/
toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_
toetused_ja_huvitised).
Kui pension makstakse panka, leiab info
teenuses „Minule makstav pension, toetused ja hüvitised“ (www.eesti.ee/est/
teenused/kodanik/toetused_
ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed).
Toetuse määramisel läheb lisaks arvesse
ka välismaalt saadav pension. Üksi elava
pensionäri toetust makstakse juhul, kui
Eestist ja välisriigist saadavate pensionite
summa kokku jääb alla 540 euro. Oluline

on, mis on välisriigist saadava pensioni
suurus 1. aprilli 2019 seisuga. Välismaalt
saadava pensioni kohta peab vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile info
andma.
Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise
peamiseks eelduseks on korras andmed
rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septembri lõpuni, üksi
elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine võimalus toetust saada
järgmisel aastal. Ka siis võetakse aluseks
rahvastikuregistris aprillist septembri lõpuni olevad andmed.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
uksi-elava-pensionari-toetus-0.
Merle Sumil-Laanemaa,
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna nõunik
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Tootmine, mida toetab roheenergia – kas see on
võimalik?
Vinni vallas Miila külas toimetab oma
kunagise vanavanemate Aili ja August
Juhasoo talu maadel Uuetoal juba mõne
aasta Kärt Juhasoo. Peamiselt viibib arhitekti haridusega ja praegu välisministeeriumis diplomaadiametit pidav Kärt küll
Peterburis Eesti peakonsulaadis konsulina ja külastab Eestit vaid 2–3 korda
kuus, kuid neil kordadel katsub ta alati
ka Ida-Virumaal ära käia.
„Pere on mul üldse Harjumaal Jõelähtmes. Kui Miilas esimest korda käisin,
õunaaia idee kummitama hakkas ja kui
siis sellest veel kodus rääkisin, oli pere
skeptitsism ikka suur,“ muigab Kärt,
„aga nüüdseks on abikaasa ikka käinud
abiks aeda ehitamas ka. Sõbrad-tuttavad
on ikka toetavad olnud.“
Aga mida Miilas Uuetoal täpsemalt ja
parasjagu tehakse?
Tehakse maheaeda. Täpsemalt Miila
Mahe Aeda, mis pikemas perspektiivis
on seadnud eesmärgiks toota mahesaadusi ning teha seda vaid taastuvenergia
ja väljaspool Elektrilevi võrku toodetud
elektrienergia najal. Kärt koos sakslasest
ettevõtluspartneri Michelle’iga, kes püsivalt Miilas Uuetoal elab, on võtnud plaaniks luua elektriliselt autonoomne tootmisega tegelev majapidamine, mis on
mitmes mõttes unikaalne – tuulepäikese
energia põhine ja orienteeritud põllumajandustoodangule.
Algust on nii elektrisüsteemi loomise
kui ka põllumajandusega juba tehtud.
„Eelmisel aastal kaotasin küll põuale
enamiku kevadel istutatud murelipuid.
2017. aastal istutatud õunapuud olid
ametis rohkem ellujäämise kui suureks
kasvamisega, aga sellegi poolest on praegu kasvamas üle 1300 viljapuu,“ kirjeldab Kärt senist tegevust. „Õunapuuaed
sarnaneb visuaalselt küll rohkem viinamarjaistandusega – meil on madalakasvulised taimed, mille vahele on plaanis
rajada 200-ruutmeetrised põllulapid, kus
hakkame katsetama, mis meil üldse seal
kasvab. Alustame kartulist. Aga Michelle
liitus mu õunaaia projektiga omal algatusel, kuna nägi võimalust vabalt ja loovalt katsetada roheenergia kasutamist
tootmises, mis pakub suuremat väljakutset, kui vaid elamine väljaspool tavapärase pingega elektrivõrku. Saksamaal
ei pruugi hoonetele ehituslubagi saada,
kui elektrivõrguga ei liitu, seega Eesti oli
tema jaoks hea valik,“ selgitab Kärt.
Kärdi ettevõtluspartner Michelle on
Eestiga üldse väga kenasti kohanenud.
„Pärast esimest aastat siin oli tema peamine etteheide mulle muidugi see, et
ma olen talle eestlaste kohta valetanud,“
naerab Kärt. „Et mis jutt see on, et eestlased on kinnised ja ei otsi eriti kontakti
jne. Michelle’i kogemus on eestlase stereotüübist, mille me ise oleme siis nähtavasti endast ja endale loonud, küll väga
kaugel. Eestlane pidavat väga huvi tundma oma naabri vastu, maanteel mööda
sõites auto ikka kinni pidama ja uurima
tulema, et millega sa siin toimetad, palju uurima ja küsima ja pärima. Ja ei ole
üldse kinnised, on sõbralikud,“ kirjeldab
Kärt Michelle’i kogemust. „Ja eriti po-

sitiivsena toob ta välja, et Rakveres on
olemas kõik poed, kust saab erinevaid
juppe, mida meil vaja on; iga inimene,
kellega tal kontakt on olnud, räägib natukegi inglise keelt ja boonuseks peale
mõni veel ka saksa keelt. Kogukond on
ta kenasti vastu võtnud.“
Miilal juba tehtud töödest loetleb Kärt
aasta ringi elamiseks sobiliku tootmist
toetava hoone ülesehitamist, ühe pisikese tuuliku püstitamist, viljapuuaeda
metsloomade eest kaitsva aia rajamist,
puurkaevu puurimist ja siia-sinna hargnevate kraavide kaevamist: „Eks see üks
paras songermaa kohati seal veel ole,“
naerab ta ise. „Kõige raskem ongi vast
senini olnud see, et pinnas on ebaühtlane
– mõnes kohas saab labidaga kaevata ja
mõnes kohas on puuri vaja, et üldse midagi teha, aga projektitoetused on meid
kõvasti edasi aidanud.
Oma ressurssidega ja ainult oma teadmistega ei oleks me nii kaugele jõudnud.
Naabrite toetus ja kogukonna huvi selle
vastu, millega me siin tegelema hakkame, tõi meieni Virumaa Koostöökogu
ja Oti telefoni numbri. Ott Penek oma
teadmistega taastuvenergiast on meie
jaoks olnud hindamatu ressurss, käies
ise kohapeal ja arutledes meiega, kuidas
ja mida oleks võimalik teha. Võin julgelt
öelda, et kui sellist konsultanti ja projektitoetusi poleks olnud, siis oleks väga
raske, kui mitte võimatu Miila Mahe Aia
roheenergia projekti sellisel viisil teha,
nagu see praegu võimalikuks on saanud.
Praegu ongi kõige aktuaalsem Miilas
projektide toel võimaldatud toimimisvõimekust tagavate vahendite soetamine, nende käivitamine ja kevadiste tööde
planeerimine: „Ettevõttes tarbitav elekter
masinate, valgustuse, niisutuse jpm jaoks
on toodetud üksnes tuulest ja päikesest.
Isegi segumasin maja vundamendi jaoks
töötas meil toodetud taastuvenergiaga.
Kuigi see ei ole meie jaoks selles mõttes
peamine, nagu siin-seal Eestis tegutsevates ökokogukondades, aga põnev on katsetada, kuidas sellised teoreetilised ideed
päriselus toimivad. Ja kui läheb soojaks,
saame tuulegeneraatori püsti panna,
millele detsembris betoonvundamendi
valasime. Päris kindlasti on vaja jätkata
niisutussüsteemi väljaehitamisega, sest
NASA ennustuste kohaselt on meil tulemas samasugune kuum suvi nagu oli
2018.“

Küsimusele, mis piirangud on autonoomse elektriga toimival majapidamisel, on Kärdil vastus valmis: „Tulebki
erinevaid võimalusi ise leida. Ehitada
ja kohandada tuleb ise palju. Kasutada
elektrimootoreid, mis tarbivad vähem,
kasutada seadmeid, mis on mõeldudki
töötamiseks madala pingega (24VDC).
Seadmed – külmikud ja muu koduelektroonika – on meil majapidamises sellised, mida kasutatakse laevadel ja kaugsõiduautodel. Michelle on selles osas
tubli, uitab ringi Saksa, Alaska ja Ameerika foorumites ning ammutab sealt meile vajalikke teadmisi selles valdkonnas.“
Unistustest rääkides loodab Kärt, et
ühel päeval, ehk isegi mitte väga kauges tulevikus, võiksid nad olla oma ettevõtmisega eeskujuks neile, kelle jaoks
hajaasustusega paikades elektrivõrguga
liitumine võib küündida kohati kuni
100 000 euroni. „Tahaks, et mingi aja
pärast oleks Miilal selline avatud aed,
kuhu võiksid tulla roheenergia huvilised
vaatama, mis on üks võimalus asju teha.
Meie kogemus võiks inspireerida ja abistada teisi, kes sooviksid teha midagi samalaadset ja tõestada, et see on võimalik.
Lisaks tahaksime luua sihtasutuse, mis
oleks huvilistele avatud ning koondaks ja
toetaks selliseid algatusi.“
Lähima viie aasta perspektiiv on aga
see, et õuna- ja maguskirsiaed, rabarbripõld ja kasvuhoone võiksid anda täies
ulatuses saaki, mida on kavas turustada peamiselt Eestis. „Kokandus on jah
selline väikest viisi kirg, millega mulle
ka meeldib katsetada. Kapsapõld tuleb
kartulite kõrvale kindlasti ka, et saaksin
hapukapsast teha, maitseid katsetada,“
naerab Kärt.
Seega vastuseks pealkirjas esitatud küsimusele selgub, et on. Sest Kärt Juhasoo
ja tema ettevõtluspartneri Michelle’i
tehtud kalkulatsioonid näitasid pärast
esimest tegutsemisaastat, et tuulest ja
päikesest saadav energia vastas ootustele
ja nüüd ootavad nad põnevusega, mida
suuremate elektrit tootvate seadmetega
teha saab.
Keit Lipp,
Miila Mahe Aed
Kärt Juhasoo,
kaertjuhasoo@gmail.com
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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Tulekul on I Vinni valla
isetegevuspäev
Endises Laekvere Vallas sai kevadel ikka korraldada isetegevuspäevi, mil esinesid Venevere, Muuga ja Laekvere isetegevuslased. Siis jäi ringe vähemaks ja nii suri ka see päev välja.
Aasta alguses tekkis mõte korraldada Vinni valla isetegevuspäev. Kuigi oleme suhelnud Ulvi ja Roela isetegevuslastega, siis
kindlasti on ka neid ringe, millest ei tea midagi. See oleks hea
võimalus üksteist tundma õppida ja esineda ühiskontserdil.
Isetegevuspäev toimub 21. aprillil kell 12 Laekvere Rahvamajas. Ootan kõigist klubidest isetegevuslasi meie peole. Et saaks
kava varakult paika sättida, ootan teateid kõigist klubidest 12.
aprilliks (oilmesaar@gmail.com, tel 504 4582). Sooviksin teada ringi nime, ringijuhti, osavõtjate arvu ja igalt ringilt kaks
esinemisnumbrit.
Pärast kontserti joome kohvi ja saame üksteisega tuttavamaks. Kuna meil on vallas mitu kapelli, siis soovijad saavad
ka tantsu keerutada. Ootan aktiivset kaasalöömist, meie maja
mahutab kõik soovijad ära. Kohtumiseni Laekveres I Vinni
valla isetegevuspäeval.
Õilme Lainesaar,
Laekvere Rahvamaja juhataja

Vinni valla päevadest
Üle tüki aja, õigemini esmakordselt toimuvad selles suures vallas 30. maist kuni 2. juunini Vinni valla päevad.
Eelinformatsiooniks plaanitud tegevustest.
30. ja 31. mail on kavas matkad koos retkejuhiga. Ühel päeval minnakse koos matkajuhiga Uljaste, teisel Venevere matkarajale.
1. juunil toimub Roelas laste- ja noortepäev seikluslike tegevustega, muusika ja tantsuga. Seikluslikke tegevusi jagub nii
pisikestele kui ka suurematele. Õhtust muusikalis-tantsulist osa
täidavad rahvusvahelise Baltica folkloorifestivali külalisesinejad Indiast, Lätist ja Ukrainast ning seejärel ansambel Lõõtsavägilased ja õhtu lõpetab disko.
2. juunil korraldame esimest korda avatud kohvikute ja aedade päeva. Kõik, kes tahvad midagi pakkuda, näidata, on lahkesti oodatud. Sujuvamaks korraldamiseks ning paremaks tutvustamiseks palume avatud kohvikutest ja aedadest huvitatutel
end registreerida 15. aprilliks Hilje Pakkaneni e-posti aadressil:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee, tel 5565 9396).
Registreerimiseks on vajalikud järgmised andmed: kohvikupidaja nimi, kontaktandmed (telefon, e-posti adress), kohviku
nimi ja kirjeldus (kirjelda lühidalt oma kohviku teemat, millal
avatud, kellega koos kohvikut teed), asukoha kirjeldus (kuidas tulla, ümbrus), asukoht kaardil (Google´i aadressiotsing),
veebiaadress, Facebooki lehekülg. Kui huvitatud on teada, siis
saame asjaosalistega kokku, et läbi mõelda ekskurisooniplaan,
rääkida kodukohvikutest.
Kodukohvikud on populaarsust kogunud üle Eesti ja loodetavasti jagub meilgi nii kohvikute pidajaid- küllakutsujaid kui ka
huvilisi-külalisi kohvikutesse.
Kohvikute päev on hea võimalus üksteisega tuttavaks saada!
Hilje Pakkanen

Bussiliin nr 26 Rakvere –
Vinni – Pajusti - Rakvere
peatub nüüd ka Vinni teel
Alates märtsikuust on bussiliinil nr 26 juures üks peatus - Vinni
tee. Peatuse tähis oli olemas varemgi, seal peatusid bussid, mis
Vinni sisse ei sõitnud. Nüüd peatub Vinni tee peatuses ka Rakvere – Vinni – Pajusti – Rakvere liini sõitvad bussid, muutes
sellega Pajusti Vanaküla ja Kitsekopli tänava kandi bussikasutajate elu hõlpsamaks.
Miila Mahe Aia valvurid Reks ja Tiina. Fotod erakogust.
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Nele Aarti aasta haldusjuhina
Nele Aart on aasta Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu abiks nõu ja jõuga. Olge julged küsima! Kindlasti leiame koos lahenduse või vähemalt konteeninduspiirkonnal haldusjuhina töötanud.
takti, kelle poole pöörduda.
Nele, kuidas esimene tööaasta haldusjuhina Milliseid probleeme oled pidanud lahendaon sujunud?
ma, mida ei osanud ette kujutada?
Aasta haldusjuhina on piirkondade ja ini- Kõik on lahendatav! Palju energiat võtab Vimestega tutvudes ning nende ettepanekute ja ru-Jaagupi ja Tudu kalmistu korrashoid ja jäätmuredega tegeldes möödunud huvitavalt ja memajandus. Siinkohal kutsun üles kalmistu
väga kiiresti. Hea meel on tõdeda, et inimesed külastajaid olema hoolivamad meie töö ja heaon tähelepanelikud ja hoolivad neid ümbrit- korraeeskirja suhtes.
seva keskkonna suhtes ja teevad ettepanekuid
Millised on suuremad murekohad, millega
parendusteks.
inimesed haldusjuhi poole pöörduvad?
Sel talvel on lumi see, mis teeb inimestel elu
Kuidas on sind vastu võetud?
keeruliseks. Minulgi on lumelabidas koguaeg
Meie valla inimesed on sõbralikud ja mind kaasas. Haldusjuht on ikka esimene, kellele
on väga hästi vastu võetud. Püüan alati olla teatada heakorraprobleemidest.

Kõige selle juures teeb rõõmu, et inimesed on
väga tänulikud nende tähelepanekutele leitud
lahenduse eest. Aitäh teile kõigile, koostööd
tehes on meil võimalik elada sellises keskkonnas, mis on meie nägu ja kus on kõigil hea.
Vastuvõtuajad:
Viru-Jaagupi endises koolimajas
teisipäeviti kell 9-12
Tudu rahvamajas kolmapäeviti kell 10-13
Roela raamatukogus neljapäeviti kell 9-12.
Kontakt: tel 5886 6370, nele@vinnivald.ee.
Küsis Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab 29. aprillist 17. maini
õppuse Kevadtorm, millel osaleb rohkem kui
9000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel kontrollib
kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite koostööd ja üksuste
valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.
Õppusel on peamine treenitav üksus 1. jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus
suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju ja Jõgeva
maakonda. Õppuse põhitegevus toimub
Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja
Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumil.
Kevadtormi intensiivseim osa kestab 2.-10.
maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu Eesti tavapä-

rasest rohkem kaitseväe ja liitlaste tehnikat,
mis võib kaasa tuua ajutisi liikluspiiranguid.
Seetõttu tuleks õppuse toimumise vältel olla
liikluses tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad
imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona,
võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes
kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme,
mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil
juhul ise puutuda! Sellises olukorras jätke
meelde leitud eseme asukoht ja teavitage sellest kohe õppusel osalejaid või häirekeskust
telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tava-

pärasest rohkem müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui ka koduloomi,
palub kaitsevägi hoida võimaluse korral
õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad
siseruumides ning selgitada lastele toimuva
põhjust.
Õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik
võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult
ennetada või välistada. Kui kellegi omand on
õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis
palub kaitsevägi fikseerida nii vahejuhtumi
kui võimaluse korral ka kahju tekitaja (masina number, üksuse või kaitseväelase nimi)
ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega koos juhtum
lahendatakse. Informatsioon tuleb edastada
telefonil 5696 1267 või e-posti teel
kevadtorm@mil.ee.

Kaitsevägi kaardistab tekkinud kahjusid ka
ise, märgistades kahjustada saanud ala spetsiaalse kollase lindiga. Lindil on välja toodud
kahjustuse identifitseerimiseks vajalik teave,
mistõttu palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima, et mitte
liigselt häirida õppuse ala elanike argielu ja
vajaduse korral olla olemas olukordade selgitamiseks. Küsimuste ja tagasiside korral
pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust kandvate osalejate
poole.
Võimaldades kaitseväel harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti
riigi kaitsesse. Täname toetuse eest ja jääme
lootma meeldivale koostööle!
Kaitsevägi

SOTSIAALABI
Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta kedagi minema
Sellest aastast alustas tööd üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee,
kust saab ööpäev läbi nõu ja abi eesti, vene
ja inglise keeles. Lisaks on aga igas maakonnas ka tööl ohvriabitöötaja, kes saab
pakkuda põhjalikumat ja personaalsemat
nõustamist.
Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda
või muud halba kohtlemist abi saamiseks
politsei poole või ei mõista, et see, kuidas
nendega käitutakse, on tegelikkuses vale
või keelatud. Lisaks võib abi küsimiseni
jõudmine võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi, süütunne ja hirm.
Selleks, et ükski inimene ei peaks oma
murega üksi jääma, on abiks nõustajad
116 006 telefonilt ja palunabi.ee veebilehelt.
Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et on sattunud olukorda,
kus nad on kannatajad – on siis tegemist
füüsilise, majandusliku, vaimse või seksuaalse vägivallaga või hoopis hooletuse
või halva kohtlemise ohvriks langemisega.
Samuti saavad kriisitelefonilt abi inimesed,
kes on kuriteo või õnnetusjuhtumi tõttu
lähedase kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefonile vastavad eriha-

riduse ja -ettevalmistusega inimesed, kes
töötavad oma kodus üle Eesti. Et sellist
teenust on väga vaja, näitab juba statistika – telefonile on kahe kuuga helistatud
741 korda ja veebivestluse teel on võetud
ühendust 330 korda. Kokku oli seega 1071
pöördumist.
Esimestel kuudel on kriisitelefonile pöördutud mitmesuguste muredega. Enamasti
on helistanud perevägivalla ohvrid. Samuti
on helistajate seas neid, kes soovivad teada
anda, et keegi nende lähedane või ka naaber on ohvriks langenud. Lisaks on küsitud hooldusõiguse teemal küsimusi või
soovitud saada abi töökiusamise teemal.
Palju on pöördunud üksikud, peamiselt
eakad inimesed, kellel ei ole mitte kellegi
teisega rääkida, kuid ometi on mitmel juhul selgunud, et niisama vestlemise soovi
taga peitub helistaja varasem ohvriks langemise lugu.
Kuidas saab üks telefonikõne inimest aidata? Ohvriabi kriisitelefoni eesmärk on
pakkuda ohvritele kiiret võimalust oma
mure ära rääkida. Kõne vastu võtnud töötaja kuulab helistaja ära, pakub talle tuge
ja ühiselt arutatakse läbi kõik olukorra lahendamise võimalused. Olenevalt juhtumist võivad pöördujad vajada infot politseisse avalduse tegemise kohta, naiste tugikeskuste või seksuaalvägivalla kriisiabikes-

kuste kontakte või selgitust omavalitsuste
teenuste ja toetuste kohta. Kui on vaja,
saab leppida kokku kohtumise juba ohvriabitöötaja juures.
Oluline on välja tuua, et ohvriabi kriisitelefoni eesmärgiks ei ole hakata asendama
politseid. Olukordades, kus inimese elu on
ohus ja on vaja kiiret abi politseilt, kiirabilt
või päästeametilt, tuleb kindlasti esmalt
valida 112. Küll aga saab ohvriabi kriisitelefon 116 006 olla ohvrile abiks järgmise
sammuna, kui politsei on sündmuskohal
käinud ja on vaja mõelda, mida edasi teha
ja kuhu pöörduda.
116 006 numbrilt saab ohver abi ka hirmude maandamiseks, kuna alati ei pruugi
ohver teada, mis saab temast või vägivallatsejast edasi. Näiteks on perevägivallaohvrite seas levinud valearusaam, et politseisse saab pöörduda alles siis, kui vägivald
on pikaajaliselt kestnud, mitte pärast ühekordset ohvriks langemist. Sellistes olukordades aitabki ohvriabi kriisitelefon vastata
helistajate küsimustele ja tõsta abivajajate
teadlikkust nende õigustest ning pakkuda
sealjuures vajalikku nõustamist, kes ja kus
teda tema olukorra lahendamiseks aidata
saab.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt 116 006
saab helistaja esmase toe ja nõu, on edasiste ohvriabiteenuste saamiseks vaja ohv-

ril pöörduda ohvriabitöötaja vastuvõtule.
Igas Eesti maakonnas on tööl vähemalt üks
ohvriabitöötaja, kes vajaduse korral saab
inimese ja tema murega juba edasi tegelda.
Kui oled langenud ohvriks, siis ei ole ükski
mure liiga väike või tähtsusetu.
Mari Tikerpuu,
Sotsiaalkindlustusameti
kriisiabiteenuse juht
Ohvriabitöötaja Lääne-Virumaal:
Rakvere politseijaoskond
(Kreutzwaldi 5a, Rakvere)
Monika Martin (piirkonna juht),
5860 9053
e-post:
lviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Koduvalla Sõnumid

Märts 2019

Tudu soostikus algasid taastustööd
Sadakond aastat tagasi tegi Eesti Loodusuurijate Selts valitsusele ettepaneku asutada praeguse Tudusoo kaitseala
lõunaossa Eesti esimene rahvuspark. Nüüd plaanitakse
selles piirkonnas vähendada vahepealseil aastail rajatud
kuivendussüsteemide mõju kaitseala soodele, et need
ürgmaastikud oleksid hoitud ja saaksid omas rütmis toimida.
Rahvusparki ehk rahvuslikku parki, nagu tollal nimetati, toona siiski ei tehtud. See oleks tulnud praeguse Tudusoo looduskaitseala Luusaare sihtkaitsevööndisse ning
sellest lõuna ja kagu poole jäävale alale – Paasvere metsa.
1923. aasta Postimees kirjutab, et Paasvere ürgmets oma
rikkaliku loomastikuga tundus asja vedavatele Tartu Ülikooli professoritele rahvuspargiks sobiv paik. Algul valitsus toetas mõtet, mõne aja pärast aga enam mitte, pakkudes asemele maa-ala Sirtsi soos, mille kohta kirjutab aga
Postimees: „Et nimetatud soo liig ühetaolist taimestikku
esitab, loomadel seal ka sündsad asumispaigad puudusiwad, ei leidnud see ettepanek [Eesti Loodusuurijate
Seltsi] looduskaitse sektsioonis poolehoidu.” Leht jätkab,
et on tekkinud isegi arvamisi, kas on sünnis Eestisse suuremat maa-ala rahvusliku pargi alla üldse reserveerida
või oleksid selleks paremad väiksemad alad üksikute tüübilisemate reservaatidena.
Samal ajal kavandati lähedusse Sonda-Mustvee kit2017. aasta ortofotole on märgitud Tudusoo looduskaitseala ja
sarööpmelist raudteed, mis pidanuks läbima muu hulgas
taastatava ala piirid ning suletavate kraavide ja kavandatud
Tudusoost idasse jäävat Oonurme küla. Sellele seisid aga
raiealade asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid:
vastu Oonurme elanikud ja nii tõsteti trass lääne poole, Maa-amet.
kulgema läbi kavandatava kaitseala. Suur kaitseala asendati tillukese Järvselja põlismetsakvartaliga. Tagajärg on
see, et nüüdseks on peaaegu kõik piirkonna metsad läbi- Tööde tulemusena paraneb 26 hektari huumustoitenud lageraieringi ning ümberkaudsed sood ära kraavita- liste järvede ja järvikute, 902 hektari looduslikus seisundis rabade, nelja hektari siirde- ja õõtsiksoode, 80
tud. Inimmõju on ulatunud kõikjale.
hektari vanade loodusmetsade, kuue hektari soostuvate
ja soo-lehtmetsade ning 33 hektari siirdesoo- ja rabaMenukas paik matkamiseks
metsade olukord. Lisaks mõjutatakse taastamistöödega
Vinni vallas paiknev Tudusoo looduskaitseala on üks positiivselt 1038 hektari ulatuses märgalasid, mis ei ole
kuuest kohast, kus Eestimaa Looduse Fond, Tartu Üli- praegu määratletud Natura 2000 elupaigatüübina, kuid
kool ja Arheovisioon viivad ellu projekti „Soode kaitse millel on pärast taastamistöid hea potentsiaal muutuda
ja taastamine”. Taastamisala paikneb Tudusoo piiran- vastavaks mõnele Natura 2000 elupaigatüübile.
guvööndis ning Alekvere, Järvesoo, Küüska, Luusaare, Kraavide sulgemine võib mõjutada kolme olemasolevat
Pasti, Punasoo ja Tudusilla sihtkaitsevööndis. Projektiala teed: Tudu-Rasivere kruusateed, Järvesoo matkaraja alpaikneb tervenisti RMK hallataval riigimaal ning tege- guseni viivat kruusateed ning Alekvere sihtkaitsevööndi
vusi ellu viies tehakse koostööd RMK, keskkonnaameti ja Tudusoo piiranguvööndi piiril kulgevat teed. Lahenja keskkonnaministeeriumiga.
dused leitakse teostusprojekti käigus.
Tudusoo erineb ülejäänud viiest projektialast mitmel
moel. Näiteks on seal kavas sulgeda ka Kruusoja kanal ja
suunata kaitsealast lääne pool paiknevate kuivendussüsteemide veed Anguse jõkke – seega ei piirdu taastamistööd üksnes soost algavate või sooga piirnevate kraavidega nagu mujal.

Ka turismi- ja loodushariduskomponent tuleb Tudusoo
puhul rohkem esile kui ülejäänud viiel taastamisalal –
soostikku läbivad Seljamäe matkarada ja Tudu järve õpperada. Viimane ühes sealse metsaonniga renoveeritakse
käesoleval aastal ja rajatakse õpperada, mida saavad läbida ka liikumispuudega inimesed. Tudu järvest ja soost
läheb läbi ka Tudu triatlon, mis väidetavalt pidi olema
vanim järjepidevalt korraldatav triatlon Eestis üldse.

Läinud aasta augustis ehitati vabatahtlike abil esimene
pais Luusaare soosse. Tudusoo raie- ja kopatööde hankeleping on sõlmitud Hanso MK OÜga, töödega alustati
märtsis Järvesoos. Valmis plaanitakse need saada 2021.
aasta kevadeks.
Sootaastajad loodavad, et ka kaitsealused soolinnud,
näiteks rabapüü, tulevad taastustööde tulemusena piirkonda tagasi ning kuivenduse tagajärjel sinna asunud
metsalinnustik taandub. Kuidas läheb tegelikult, seda
näitab seire. Lisaks lindudele seiratakse pärast taastustöid
ka mõju rabakiilidele, päevaliblikatele ja rabakonnale.
Lisainfo projektist

Lisaks matkajatele ja sportlastele on Tudusse tee leid- Tudu soosoostiku taastamistöid tehakse projekti „Soode
nud aga ka erakordselt võimas tromb. 2001. aastal võttis kaitse ja taastamine” käigus. Projekti rahastavad Euroopa
see märkimisväärse osa Tudu ümbruse metsast lagedaks. Liidu programm LIFE ja Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt kestab 2015–2021. Kujundusraieid tehakse
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatud projekti
Kraavid ja paisud
„RMK looduskaitselised tegevused” toel.
Peale kanali sulgemise on Tudu soostikus läbiviidavad Projekti jooksul taastatakse Sirtsi, Tudu, Laukasoo, Feotaastamistööd sarnased nendega, mis viiakse läbi muu- dorisoo, Ohepalu ja Soosaare soostikus kokku ligikaudu
del projektialadel: suletakse kraave, ehitatakse paise, 7000 ha soid.
raiutakse puid vähemaks aladel, mis olid enne kuivendaEestis on sootaastamistöid tehtud juba näiteks Soomaal,
mist lagedad või hõredama puistuga. Valdavalt pinnasest
Endla soostikus, Nigulas, Lahemaal, Muraka rabas jm.
ehitatakse 439 paisu ning 225 hektaril viiakse läbi kujunTudusoo taastamiskava ja teostusprojekt on kättesaadadusraie.
vad: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/
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25. veebruaril toimusid
Vinni valla lahtised
meistrivõistlused
õhkrelvadest laskmises

Laskmisvõistlus toimus meil esimest korda ja osavõtt oli arvukas - 24.
Võistluse eesmärk oli populariseerida laskesporti noorte ja
täiskasvanute seas, kuna Laekvere kandis on alati laskesporti
harrastatud. Osaleda said kõik Vinni vallas elavad ja töötavad
inimesed.
Võistluspäeva alustasid 12-14 a noored, kes lasksid väga head
tulemused, mis näitab, et noortel on silma ja kätt selle alaga tegelda.
Võistles ka seitse naist. Kui võrrelda naiste ja meestel tulemusi,
siis meestel on veel arenguruumi.
Medalid jagunesid järgmiselt. 12-14 a: Argo Larionov tulemusega 98 punkti; naised: Kristiina Mitt 92 punkti; mehed:
Andrea Tarkiainen 88 punkti. Naiste tulemus oli täiskasvanute arvestuses päeva parim. Meeste võistlus oli väga tasavägine:
kolm võistlejat lasi võrdse punktisumma, võitja selgitas ümberlaskmine.
Täname korraldajaid Laekvere Rahvamaja, Vinni valda ja
Margus Nisumaad, kes pani välja auhinna täiskasvanute parimale laskurile.
Olete kõik oodatud laskmisringi!
Argo Lepa,
korraldaja

Vinni valla kaasavast
eelarvest rahastatakse
koerte mänguväljaku
rajamist

Vinni valla kaasavasse eelarvesse tehtud kahest ettepanekust
sai rahvahääletusel kõige enam, 340 häält ettepanek nüüdisaegse koerte mänguväljaku rajamine Vinni. Teine hääletusel
olnud ettepanek “Kakumäe küla Laane tänava tänavavalgustuse projekteerimine” pälvis 142 häält.
Hääletamisel osales kokku 484 vallakodanikku. Hääletada
võis veebruarikuu jooksul nii kirjalikult valla raamatukogudes
ja vallamajas kui ka elektrooniliselt.
Kokku laekus tähtajaks, 31. detsembriks 2018 kuus ideed.
Neist vastas valla kaasava eelarve ajutise komisjoni hinnangul
tingimustele kaks, mis ka läksid hääletusele.
Kaasava eelarvega oli vallaelanike otsustada 25 000 euro investeerimine, mis pakuks avalikku hüve võimalikult paljudele,
oleks avalikus kasutuses ega tekitaks ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele.
Kaasva eelarve rakendamisega andis Vinni vald oma kogukonna liikmetele esimest korda võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida.
“Täname kõiki vallaelanikke, kes kaasavas eelarves osalesid
nii ideede pakkujatena kui ka hääletamisel. Loeme Vinni vallas
esmakordselt toimunud kaasava hääletuse igati õnnestunuks,
kuna oli nii ideid kui ka hääletajaid,” ütles vallavanem Rauno
Võrno. Vallavanem lisas, et nüüd, kus elanikele on kaasava eelarve protsess tuttavam, võiksid seekordsed hääletajad juba ise
ideedega välja tulla.
Võitnud ettepaneku orienteeruv maksumus jääb alla 20 000
euro. Ülejäägi otsustas kaasava eelarve komisjon suunata tuleva aasta eelarvesse.
Vinni Vallavalitsus teostab võitnud ettepaneku 2019. aasta
jooksul.
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Vinni vald osales Eestimaa omavalitsuste talimängudel Kadrinas 2.-3. märtsil
Talimängudel võeti mõõtu 9 spordialal.
Omavalitsusel läksid arvesse murdmaasuusatamise + 5 spordiala kohapunktid.
Üldkokkuvõttes selgitati parimad linnad
ja vallad kahes grupis: üle 8000 elaniku ja
kuni 8000 elanikuga.
Spordialadest oli kõige osavõturohkem
murdmaasuusatamine 470 osalejaga, mäesuusa võistlustel Kiviõli Seikluskeskuses
tuhises mäest alla 234 suusatajat ja lumelaudurit, ujumises tegi 164 osalejat 333
starti. Nii kabes kui males oli laudade taga
20 viieliikmelist võistkonda ning lauatennises peeti viiel laual 28 võistkonna osalusel maha 90 kohtumist.
Meie vallast osales kokku 70 osavõtjat,
kes võistlesid murdmaa- ja mäesuusatamises, ujumises, males, kabes, lauatennises,
korvpallis ja juhtide võistlusel. Kokku osales 50 valda ja linna. Vinni vald saavutas
kokkuvõttes 11. koha ja väikeste valdade
arvestuses (kuni 8000 elanikku) jäi napilt
puudu kolmandast kohast. Kirkaima saavutuse eest hoolitses meie vallast Anette
Hallik, kes saavutas naiste 100 m rinnuliujumises esimese, seliliujumise teise ja
vabaujumises kolmanda koha. Reelika
Toome ja Kevin Vabaorg saavutasid kolmanda koha rinnuliujumises. Veel aitasid
meie spordiau kaitsta ujujatest Karl Johan
Leichter, Siim Hindrik Tiimus, Edmond
Aru, Cristo Virunurm, Taavi Laeks, Harro Vainomaa, Liina Vainult, Etriin Etverk,
Egle Salu ja Mirtel Merimaa. Võistkonna
pani kokku ujumistreener Monika Tõnning. Suur tänu selle eest!
Mehed Margus Rõuk, Madis Sildvee
ja Roland Toome saavutasid suusatamise teatesõidus 3x5 km 11. koha ja teine
võistkond Argo Maasikmäe, Janek Kask
ja Andrus Lein 19. koha 36 võistkonna

Vinni valla suusatajad Maryte Mooses, Helen Aart, Rita Toome ja Andrus Lein. Uno Muruvee foto.

osavõtul. Naiste 3x2,5 km teatevõistkond
Helen Aart, Maryte Mooses ja Rita Toome
saavutasid 15 koha. Naiste võistkondi oli
kokku 28. Rita ja Roland Toome saavutasid oma vanuseklassides vastavalt 4. ja 5.
koha. Kusjuures Rital jäi medalist puudu
0,6 sekundit. Helen Aart oli N35 vanuseklassis samuti viies. Veel aitasid Vinni valla
suusaau kaitsta Malle Rohtla, Tiina Kriisa
ja Mari-Liis Virkala. Kahju, et meil ei ole
peale tulemas noori, kes suudaksid ka oma
vanuseklassides välja tulla. Siin tuleb kindlasti otsida ja leida noori, kes tahaksid selle
alaga tulevikus tegeleda.
Maletajad Tõnu Rauk, Eino Vaher,
Triin Narva, Märt Rämmar ja Loore Laeks
saavutasid võistkondlikult tubli 8. koha.
Males oli välja pandud 19 omavalitsuse
koondist.
Mäesuusatamises Kiviõlis oli meie valla
eest väljas Andreas ja Alar Toomel, Kristin
ja Kristo Aart, Lauri Miller. Parima koha
sõitis välja Alar Toomel, kes oli M-40 arvestuses 6. kohal.

Lauatennises vedas esimesel laual meie
võistkonda Ragnar Heek, teisel laual Ain
Trankmann, naistest Kaja Talvik ja poistest
Marten Pitsner. 28 võistkonna konkurentsis saavutati 24. koht. Kahjuks me ei leidnud tüdrukut, kes oleks olnud võistkonna
viies liige.
Saime üle pika aja ka välja panna võistkonna kabes. Siin aitasid Heigi Hirtentreu,
Elton Guttman, Evelin Poolamets, Evert
Guttman ja Grete Laeks. Loodame kogemustest abi saada ja tulevikus ka ettepoole
rühkida.
Korvpallis jäid meie tublid poisid jagama 17.-22. koha 28 võistkonna hulgas.
Võiskonda kuulusid: Ragnar Heek, Karel
Kutser, Elvis Efert, Mikko Virkala, Olev
Soolep, Karl-Gustav Kello, Kristjan Kruusimaa, Mikk Kello, Tristan Frederik Murumägi, Vitali Tšakirov, Markus Helm ja
Martin Adamson.
Juhtide võistlusel oli valla eest väljas volikogu aseesimees Ruth Pulk ja abivallavanem Eerik Lumiste.

Suur, suur tänu kõigile Vinni valla sportlastele meie sportliku sisu näitamise eest
teisele eestimaa omavalitsustele. Oleme
väga uhked, et meil on tublid tegijad, kes
suudavad rinda pista teiste tippudega Eesti omavalitsuste talimängudel. Kõigi talimängude tulemustega saab tutvuda www.
joud.ee .
Kuna suvel toimuvad Eesti suvemängud
13. Ja 14. juulil Tartus, siis ootame ka sellest meie valla sportlaste aktiivset osavõttu! Arvestades traditsioone ja kogemusi,
oleme suutnud luua süsteemi, kus sportlased kaitsevad eelkõige oma koduvalla ja
maakonna au. Mitmesuguste sportimisvõimaluste pakkumine populariseerib liikumisharrastust ja on hea viis elukvaliteeti
tõsta. EMSL Jõud üritustest osavõtt on
järjepidevalt suurenenud, see tähendab, et
sport on populaarne ja võistlused vajalikud. Löö kaasa, jõuad rohkem!
Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja spordinõunik

Teaduspõhine krimiöö Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
Harva juhtub, et lapsed sooviksid jääda
koolimajja laupäevaks, seda veel koolivaheaja eel. Krimiöö aga suutis kohale meelitada päris korraliku hulga teadmishimulisi
noori. Üritus koosnes kohtumistest oma
ala spetsialistidega, psühhobussi etendusest, võistlusest, filmi vaatamisest ja autasustamisest.
Kuid vaadakem ajas tagasi. Sügise algul
loodusharu reisil olles tekkis paljudel kaheteistkümnendikel ning õpetaja Anneli
Vahesalul mõte teha koolis mõni vahva
teadusüritus. Koos kooli juhtkonnaga pandi paika nii korralduslik kui ka kulutuste
põhiplaan.
Organiseerimistoimkonda kuulusid 12.
klassi loodusharu ja ka mõned reaalharu
füüsikud. Õpetaja Siiri Seljama aitas leida
huvitavad lektorid.
Teadusöö algas juba päevase üritusega,
kus esimeseks külaliseks oli Tallinna Tehnikaülikooli kütte ja ventilatsiooni õppetooli nooremteadur Alo Mikola. Ta tutvustas meile hoonete sisekliimat, nullenergia
maja jpm erialaga seonduvat. Kohtumine
lõppes vahva “Kahhoodiga”, mille võitis
meeskond Ülari.
Alates kella kuuest õhtul hakkas rahvas
aulasse kogunema Tartu Ülikooli psühho
bussi etendust kuulama ja vaatama. Esime-

sena mängiti meie kuulmismeelega, selgitades, miks me algul ei suutnud müra seest
midagi tuvastada, kuid sõnumit teades
kuulda täpselt seda, mida müratekstis öeldi. Palju sai nalja ka lihtsate katsete abil polnud üldsegi kerge ühe jala peal, silmad
kinni, seista või leida piltidelt erinevusi segavatest elementidest hoolimata. Muidugi
oli vahva muiata valesti kuuldud laulusõnade üle, sest paljud moonutused muutsid
laulu sisu märgatavalt humoorikamaks.
Pärast väikest pausi tuli meile oma tööst
ja kriminalistikast rääkima Vinni-Pajusti Gümnaasiumi vilistlane Margo Ritari
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist (EKEI).
Videote abil tutvusime, kuidas selline töö
reaalselt käib ning millised on uurimis- ja
analüüsimeetodid, mida kriminalistikas
kasutatakse. Üks sündmuskohalt verest
tehtud pilt meenutas väikest Eestit, ainult
Saaremaa ja Hiiumaa olid tavapärasest
väiksemad. Loodetavasti tekitas see teema
kelleski huvi tulevasele töökohale mõeldes.
Edasi algas põnev võistkondlik krimimäng. Meeskonnad loositi kahes vanuseastmes: 6.-8. ja 9.-11. klass. Nooremad
olid “õpipoisid” ning vanemad “meistrid”.
Kuna „meistritel“ oli vaid kolm võistkonda - punased, kollased ja rohelised - olid
pjedestaalikohad neile juba tagatud.

Võistlus koosnes kuuest töötoast, kus
võistkondadel tuli punkte koguda. Keemia
töötoas tuli valida õiged ained kunstvere
tegemiseks ning vastata verega seotud küsimustele. Bioloogia töötoas oli esmalt vaja
valmistada verepreparaat, mille puhul luges ka kiirus. Selle katse õnnestumise eest
peame tänama Kulina lihatööstust, kes
meile tõeliselt kriminaalsete katsete tarvis
tilgakese notsude verd muretses.
Edasi tuli mikroskoobi abiga tuvastada
etteantud kude ning viimasena ühe minuti
jooksul loetleda võimalikult palju inimeses leiduvaid luid. Kes teab, võib-olla mõni
meeskond suutiski kogu skeleti üles lugeda. Geograafia töötoas pidid võistkonnad
aja peale kokku viima riigi kirjelduse riigi
nimega. Kiireim tiim sai lisaks viis, teine
neli ja kolmas kolm punkti.
Edasi tuli suunduda andma sõrmejälge
ning tuvastada sõrmejälje mustri tüüp.
Valdavalt said sellega kõik hakkama. Laskmine võis ehk keerulisim olla, kuid tänu
headele juhendajatele tabati märki mitmelgi korral. Elustamise töötuba oli hea
kontroll õpilaste oskustest hädaolukorras.
Siin sai teha nii elustamist, harjutada hädaabikõnet kui testida ka oma teadmisi ja
pingetaluvust. Õpilasi juhendas töötoas
Markel Pajupuu, Rakvere haigla õendus-

juht ja kiirabi brigaadijuht. Seda võis pidada kõige õpetlikumaks töötoaks.
Viimasena tuli aulas aja peale kokku panna kas Eesti või maailmakaardi pusle ning
välja lugeda salasõna, kuhu edasi minna.
Selleks kurikuulsaks kohaks oli kooli puhvet, kus ootasid juba hõrgutavad pirukad
ja saiakesed.
Võistlused võisteldud, kinnitati keha ning
mindi kella üheteistkümne paiku vaatama
filmi “Tuulte tahutud maa”. Suurepärane
loodusfilm, mis näitas, kui sarnased on
eestlased ja loodus – kumbki ei anna ennast kergesti kätte. Hiljem vaadati ka supernaljakat komöödiat.
Hommikul ootas lapsi maitsev ja kosutav
puder. Pärast hommikueinet siirduti aulasse autasustamisele. Parimaid tunnustati
nii magusa kui ka vajalike tarbeesemetega.
Lõpus tänati kõiki osavõtjaid tänukaardiga. Nii lõppes tore koosolemine ning kõik
said rõõmsalt siirduda vaheajale.
Tänusõnad kõikidele korraldajatele ja
osalejatele!
Ander Mägi,
VPG, 10. klass

Koduvalla Sõnumid
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Martin Algus pälvis Eduard Vilde
kirjandusauhinna
Näitekirjanik Martin Algus pälvis 55.
Eduard Vilde kirjandusauhinna teose
„Midagi tõelist“eest. 4. märtsil Vinni
vallamajja kogunenud kirjandusauhinnažürii otsustas, et see raamat on aastal
2018 ilmunud parim vildelikke traditsioone kandev kirjandusteos.
Teoseid vaaginud žürii hinnangul on
Martin Alguse „Midagi tõelist“ põnevalt
kirja pandud tempokalt kulgev lugu, mis
räägib tänapäevale nii olulistel sõltuvusprobleemide, tarbimisühiskonna, üksilduse, võõrandumise teemadel. Raamat on
kirjutatud nii, et see mõjuks tõeliselt tegelaste, koha, aja ja teema mõistes. Raamatut
läbiv raske netiporno teema on väga delikaatselt kirjutatud. Kirjanik võtab lugejad
kenasti kaasa ja hoiab neid raamatu juures
kuni lõpuni.
Tänavune laureaat valiti seitsme kandi
daadi seast. Lisaks eespool mainitule
kandideerisid auhinnale veel Mehis Heinsaare “Pingeväljade aednik”, Katrin Johansoni „Hundirada“, Maarja Kangro “Minu

auhinnad”, Valdur Mikita „Eesti looduse
kannatuse aastad“, Marek Sadama “Tulbid
ja bonsai” ning Siiri Sisaski “Hästijätt”.
Teoseid vaagis 14-liikmeline auhinnažürii, mille esimees on Vinni vallavanem
Rauno Võrno.
Auhinna statuudi kohaselt pälvib Vilde kirjandusauhinna möödunud aastal
ilmunud parim Vilde traditsioone järgiv
kirjandusteos. Laureaat kuulutatakse välja
Eduard Vilde sünniaastapäeval, 4. märtsil.
Auhind antakse välja üks kord aastas. Auhinna suurus on 1000 eurot.
Eduard Vilde kirjandusauhind on vanim järjepidevalt välja antav kirjandusauhind Eestis. See kirjandusauhind asutati
Pajustis Eduard Vilde nim. kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil 1965. aastal, kui
tähistati kirjaniku 100. sünniaastapäeva.
Viimased 26 aastat on kirjandusauhinda
välja andnud Vinni Vallavalitsus.
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Õnne aastapäevaks, Ulvi Kodu!
“Sünnipäeval soovitakse ikka palju õnne:
mis see õnn just täpselt on, keegi vist ei
tea...”, ütleb Virve Osila.
Eks õnne mõiste olegi igal inimesel ja
ajajärgul erinev. Kõik siin maailmas on ju
suhteline.
Märtsis 20-aastaseks saava Ulvi Kodu
elanike õnn on veeta eluõhtut turvaliselt
oma praeguses kodus. Siin on soe ja puhas tuba, mitmekülgne toit, terviseabi ja
parasjagu ka meelelahutust.
Seda kõike tagavad neile inimesed, kelle
toele ja abile alati loota võib.
Head kolleegid! Sügav kummardus teile
selle kõige eest!
Aitäh teile Anne, Anita, Fatima, Ivi,
Kersti ja Rita! Neile on valmis oma abikätt alati pakkuma Evi, kelle põhitööks on
majaümbruse heakord. Kodu aed on üks
maakonna kenamaid.
Töö, mida te päevast päeva teete, pole
kerge, kuid tänuväärne. Hoolealused ar-

mastavad teid, sest olete vajaduse korral
alati olemas.
Aitäh, Kristi ja Maris! Teie valmistatud
toidud on imemaitsvad. Made fantaasia
uute retseptide väljamõtlemisel on lõputu.
Aitäh Urve! Tänu Sinule on maja puhas
ja korras.
Kogu hooldekodu naiskonda ohjab
kindlakäeliselt suure empaatiavõimega ja
sooja südamega Maarika. Jätkugu Sul jõudu veel kauaks!
“Üksteist peab hoidma tuulte ja külma
käest.
Armastus annab sooja südamel’, mis on
jääs.”
(Kadri Hunt)
Soovin õnne ja hingerahu, kallid kaasteelised!
Helle Pajula,
muusikaline meelelahutaja

Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Künnipäev Muugas
See jalg on ikka õigel teel, mis adra taga
käib! Eestlased on põllupidaja rahvas ja
see Carl Robert Jakobsoni väide peab senini paika – vaatamata sellele, et tänapäeval kündmine adra taga käimist otseselt ei
nõua.
14. aprill on rahvakalendris künnipäev.
See on üks vanimatest pühadest, mil on
peetud ohvripidustusi.
Tähistame Muugas künnipäeva reedel,
12. aprillil algusega kell 10 raamatukogus.
Soovime vanu traditsioone au sees hoida
ja põllumajandust noortele tutvustada.
Tutvustatakse
põllumajanduserialade
õppimisvõimalusi Järvamaa Kutsehariduskeskuses, kohaliku põllumajandusühistu tegemisi ning mitme firma traktoreid ja atru.
Kohale on tulemas agronoomist ajakirjanik, „100 teraviljapeenra“ autor Heino

Laiapea, Eesti Künniseltsi esindajad Margus Ameerikas ja Urmas Lees, künnivanaisa Arvi Tammel, firmade Väderstad ja
Dotnuvas Baltic esindajad.
Avame fotonäituse Vinni valla piirkonna kolhooside-sovhooside tublidest põllumeestest ja nende masinatest. Tutvuda
saab tubli künnimehe Raido Kunila ja kohaliku kooli õpilase Andres Tamme künnivõistluste võidukarikatega.
Lisaks Muuga-Laekvere Kooli lastele
ootame künnipäevale põllutööst ja traktoritest huvitatud õpilasi teistest valla
koolidest. Oodatud on ka täiskasvanud
huvilised. Palun oma osalemisest teada
anda 5. aprilliks Muuga raamatukogusse
muuga.raamat@vinnivald.ee või telefonil
329 4475.

Puudega inimeste
eluruumi kohandamise
taotluste vastuvõtmisest
teavitamine

Ulvi hooldekodu sügisel. Hilje Pakkaneni foto

Tulemas on Lääne-Virumaa töö- ja
karjäärimess
16. aprillil kell 12-15 toimub Rakvere Spordikeskuses (Kastani pst
12, Rakvere) Lääne-Virumaa töö- ja karjäärimess „Kujunda oma
tööelu teadlikult“.

Maarika Lausvee

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avatud taotlusvooru puudega
inimeste eluruumi kohandamise taotluste esitamiseks.
Taotluste esitamise tähtaeg 1. - 30. aprillini 2019.
Taotlused esitada Vinni Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse aadressil:
Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru Maakond 46603
või e-postile: vallavalitsus @vinnivald.ee
Täpsem info sotsiaalteenistusest telefonidel
525 7171 Martin Kesamaa, 5343 3521
Mirjam Selli, 5309 2488 Tiiu Ivanova, 5745 0313 Silvi Sirelpuu
ja Gaidi Kasu 5399 4071.
Määrusega võib tutvuda Vinni valla kodulehel:
https://www.riigiteataja.ee/akt/409012019019.

Oodatud on kõik, kes soovivad leida tööd ja on huvitatud sellest, mis toimub
nii Lääne-Virumaa kui kogu Eesti tööturul. Eesmärk on kokku viia tööandjad ja tööotsijad. Messil on hea võimalus kohapeal ja otse tulevaselt tööandjalt uurida, millised on tema ootused ja võimalused.
Avatud on ka karjääriala, kus saab vastuseid oma karjäärialastele küsimustele, sh välismaal töötamise ning ettevõtlusega alustamise kohta. Soovi korral
saab nõu ja abi kandideerimisdokumentide koostamisel.
Oma esindustega on messil väljas ka koolid ja töötukassa partnerasutused,
kuulata saab põnevaid ettekandeid, kuidas oma tööelu kujundada, võimalusi
parandada ja millised on vähenenud töövõimega inimese võimalused tööturul.
Töötukassa pakub mitmesuguseid võimalusi nii tööd otsivatele kui ka töötavatele inimestele ning tööandjatele. Sellest aastast jagatakse karjäärinõu ka
koolinoortele. Seega on messile oodatud uudistama nii noored kui vanemad,
tööl käivad kui ka tööd otsivad inimesed, et muuta oma tööelu põnevamaks
ja paremaks.
Päeva juhib Tarvo Sõmer.
Üritus on kõigile huvilistele tasuta. Kohtumiseni messil!
Kristi Moldau,
Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja
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Palju õnne, kallid aprillikuu
sünnipäevalapsed!
Et aastad üle ajasilla ikka rohkem rõõmu pillaks,
et argipäevas hallis meelde jääks, mis hea ja kallis!

94 Selma-Johanna Oja
94 Ilse Mändmets
92 Endla Neelokse
90 Pilvia Taremaa
90 Juta Kongi
90 Meta-Sophie Anok
89 Anastasia Kivioja
88 Maria Ojam
88 Kalju Annus
88 Aliide Tsiukson
87 Helga Kuusk
85 Leeni Saar
85 Alise Rohtla
85 Milvi Lahesoo
85 Ester Reinol
84 Elvi Siniorg
84 Helje Müürisepp
84 Villu Buddell
84 Einar Toming
84 Rein Suurkaev
84 Saimi Uibo

83 Epp Ojamäe
83 Lea Kukner
82 Rimma Vara
82 Arvo Soone
82 Valve Preemel
82 Virve Kulev
81 Vilma Paas
81 Maria Avioja
80 Malle Antsov
80 Mare Pihlak
80 Arvo Kaseväli
75 Lea Koppen
75 Arkaadi Sommerfeld
75 Anne Maasik
75 Lyudmila Gruzdeva
75 Ants Braust
75 Airi-Maila Põldma
75 Reet Proover

K, 3. ja 17. aprillil kell 10.30 – 11.30 seenioride võimlemine Maie Tamme
juhendamisel päevakeskuses.
K, 10. ja 24. aprillil kell 14.30 – 15.00 vesivõimlemine Maie Tamme
juhendamisel Vinni spordikompleksi ujulas.
N kell 11.00-14.00 meisterdamine.
R, 5. ja 26. aprillil kell 10.30 – 12.00 mälutreening Anu Jonuksi
juhendamisel.
18. aprillil päevakeskuse naisansambli kontsert.
24. aprillil päevakeskuse ühiskülastus Ugala Teatri etendusele „Toru.
Krossides läbi elu“.
Lauluproovide kuupäevad täpsustamisel.
Päevakeskus vajab juuksurit!
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16. Info tel 325 7300 või paevakeskus@
vinnivald.ee
Viru-Jaagupis:
9.
aprillil kell 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark koosviibimine
Laekvere Raamatukogus:
endises
koolimajas. Teemaks tervis. Külas Jüri Undusk.
1.-15. aprillini rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine:
kohtumine kirjanik ja kunstnik Kertu Sillastega Muuga-Laekvere Kooli Info Anu Soon, tel 537 33603.
mõlemas õppehoones. Info: Maarika Lausvee 3294475
Spordisündmused
Muugas:
30. märtsil kell 19 Muuga kapelli 20. aastapäeva pidu Muuga mõisas. Pajustis:
4. aprillil kell 19 liikumissarja „Vinni-Pajusti + Viru-Jaagupi liiguvad“ I
Esinevad: Muuga MNSi Eha kapell, Viru-Jaagupi kapell Reilender, Roela
etapp kogunemisega Pajusti klubi ette. Sari jätkub neljapäeviti ikka Pajusti
meesansambel. Tantsumuusika Viru-Nigula meestelt. Aastapäevatort, kohv.
klubi eest kell 19. Registreerimispass maksab 5 eurot (õpilastele tasuta), samuti
Pilet eelmüügis Muuga raamatukogus tel 329 4475.
tuleb mõõtmine ja kaalumine + igasugused muud huvitavad ettevõtmised.
30. märtsil kell 11 Muuga MNS Eha kokkamise kursus „Kevadpühade
toidud“ Muuga mõisas. Muuga MNS Selts Eha, Ilma Lausvee, tel 5804 4463. Nagu eelnevatel aastatel, nii ka tänavu paneb oma õla alla Triinu Kunberg, kes
mõõdab-kaalub ja viib läbi osa treeninguid. Liikumist viivad läbi Õnne Arba ja
12. aprillil kell 10 Muuga künnipäev koos Järvamaa
Katrin Jaanimägi. Parimale liikujale ja kaalulangetajale auhind! Info Õnne Arba,
Kutsehariduskeskusega. Fotonäitus põlluharimisest ja -harijatest
tel 5330 4047.
varasematel aegadel. Info: Aivar Tamm, tel 552 4312, Info: Maarika Lausvee,
Laekvere Rahvamajas:
31. märtsil kell 13.00 Laekvere rahvamaja taidlejad osalevad eakate
naljapäeval Simunas.
7. aprillil kell 12.00 rahvaõpistu “Pudelist lillevaas või küünlajalg”,
juhendab Jule Käen-Torm.
7. aprillil kell 15.00 Roela näiteringi Kartoffel etendus
“Leselised”. Pääse 5 €
14. aprillil kell 12.00 laulupühapäev Tiia Paistiga.
14. aprillil kell 15.00 kinoseanss “Lahuta, et armastada”. Pääse 5 €/4 €
21. aprillil kell 12.00 Vinni valla isetegevuspäev.
28. aprillil kell 12.00 rahvaõpistus külas klimatoloog Ain Kallis, kes
räägib „Hukas ilmast ja kliimast”.
28. aprillil kell 15.00 harrastusteatri LendTeater etendus „Lõks”. Pääse 5 €.
1. mail kell 13.00 eakate klubi Meenutus 30., seenioritantsurühma 30.,
hobitantsurühma 20. aastapäeva pidu.

tel 518 6768.
16. aprillil – 55. Vilde nim. kirjandusauhinna üleandmine kirjanik
Martin Algusele Muuga mõisas.

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!

Loore Marii Truss - 7. veebruaril
Kristofer Aluoja - 9. veebruaril
Oskar Sander - 1. märtsil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Veaparandus

Veebruarikuu vallalehte sattus artiklisse “Erivajadustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse valmimine on lõpusirgel” sisse viga. Õige on: “Vinni valla keskpunktis kollendab
kaunis erivajadustega inimeste jaoks renoveeritud sotsiaalse
rehabilitatsiooni keskus, kus valmib 12 korterit, kokku 24 tuba
toetatud elamise teenuse pakkumiseks 24-le sotsiaalse erivajadusega inimesele.“
Vabandan eksitamast.
Ülle Allika

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Luule Velbo		
Tarmo Saade 		
Ain Öpitk 		
Salme Kikerpuu 		
Valda Onton 		
Jüri Kokerov 		
Valdek Vares 		

SÜNDMUSTE KALENDER

05.01.1933 - 07.02.2019
15.01.1958 - 17.02.2019
20.02.1943 - 20.02.2019
23.06.1935 - 26.02.2019
30.08.1928 - 26.02.2019
23.06.1950 - 01.03.2019
31.03.1953 - 03.03.2019

Sügav kaastunne omastele.

Pajusti Klubis:
10. aprillil kell 11 beebiklubi.
10. aprillil kell 19 töötuba naistele „Sära ja särise“ . Pilet 15 €.
Info: Merike tel 5878 1055.
14. aprillil kell 15 E. Albee „Loomaialugu“, lavastaja M. Samolberg,
Haljala näitering. Pilet 5 €.
17. aprillil kell 10 Tallinna lasteteatri Lepatriinu etendus lastele
„Terves kehas terve vaim“. Pilet 2.50.
21. aprillil kell 10 kirbukas Pajusti klubis. Riided, jalatsid, ehted jm. Kohvik.
Arveldamine sularahas. Müügilaua broneerimine tel 551 8047.
23. aprillil kell 13 Mõttelõng.
24. aprillil kell 11 beebiklubi.
27. aprill kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond.
Pilet 18/20 (veel on mõned piletid!)
Roela Rahvamajas:
30. märtsil kell 15 Roela näiteringi 5. aastapäeva tähistamine
esietendusega Janno Puusepp “Leselised”.
Info Mare Hirtentreu tel 5348 3037.
30. märtsil kell 19 Roela meesansambli kontsert Muuga mõisas.
6. aprillil kell 11.15 Roela segakoor üldlaulupeo II eelproovis Haljalas.
7. aprillil kell 15 Roela näiteringi etendus “Leselised” Laekvere
Rahvamajas.
13. aprillil kell 12 Roela meesansambel Vastsemõisas VI vabariiklikul
meesansamblite päeval. Info Reet Alavere 5193 5250.
17. aprillil kell 13 naljakuu kohvilõuna. Info tel 5193 5250.
24. aprillil kell 19 Haljala näiteringi külalisetendus.
27. aprill Roela näitering etendusega “Leselised” XIV Lääne-Virumaa
näitemängude päeval Rakvere Teatri väikeses majas.
4. mail kell 19 Roela tantsurühma Kanarbik 40. aastapäeva pidu
meeleoluka kontsertprogrammiga. Tantsuks Asso Int & Martin Müller.
Laudade broneerimine tel 5193 5250.

Mõedakul:
23. aprillil Mõedaku nimejooksude sarja jürijooks Mõedaku
liikumisradadel. Info Mart Suursu, tel 516 6009, Rene Metsla, tel 511 7888.
Veneveres:
17. aprillil kell 12.30 XV Venevere kiirmale turniir noortele Venevere
Seltsimajas. Info Eerik Lumiste, tel 511 3595.
19. aprillil munadepüha kossuturniir Muuga spordihoones.
Info Vaimar Abel, tel 511 3577.
Vinni Spordikompleksis:
7. aprillil laste sumoturniir Maiasmokk. Info Riho Rannikmaa, tel 5391
5160
29.-31. märtsini Rakvere Spordikooli korvpalliturniir Vinni
Spordikompleksis. Info Ergo Prave, tel 5340 3581.
Muu
Laekvere Tervisekeskuses:
10. aprillil kell 10 Hindpere Optika. Silmade kontroll 15 eurot, prilliostjatele
tasuta. Etteregistreerimine tel 5323 2454.

Haridusüritused aprillis
29. märtsil kell 18 retrodisko Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6.-12. klassile.
1. aprillil naljapäev Kulina lasteaias.
1. aprillil kell 10-12 Vinni lasteaia naljapäev.
2. aprillil kell 11 lastekirjanduse päeva tähistamine VPG-s: 1.-4. klass kohtuvad
kirjanik Aidi Vallikuga.
2. aprillil Roela kooli 5.-9. kl õpilastele koolitus “Ennastkahjustav käitumine“.
4. aprillil Roela kooli 5.-9. kl õpilased kohtuvad veebikonstaabliga.
4. aprillil kell 9.30-10 Nipitiri lasteteatri etendus “Tuline tants“ Vinni lasteaia
saalis.
8.-12. aprillini tervisenädal Kulina lasteaias.
8. aprilli kell 9.00 laste pildistamine Pajusti lasteaia saalis.
10. aprillil Roela koolis üritus lindudest. Külas Toomas Prantsibel.
11. aprillil kell 14 playback Vinni-Pajusti gümnaasiumi 3.-12. klassile.
11. aprillil kell 11.25 liiklusohutuse päev Tudu koolimajas.
Ulvis:
15. aprillil kell 8.55 12. klassi lõpukell Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
27. märtsil kell 10 Ulvi raamatukogu korraldab Ulvi lasteaia
15.-18. aprillini Kulina lasteaia aastapäevanädal.
väikerühmas Mõmmikute päeva. Info Tea Järvis, tel 5558 1681.
16. aprill kell 13-14 Vinni lasteaia Lepatriinude ja Oravapere rühm Rakvere
4. aprillil kell 11.30 Ulvi klubi hooaja viimane ujumaskäik Vinni
Teatris etendusel “Põrsas Desmond ja Sookolli lõks“.
ujulasse. Info Teele Kallip, tel 5551 0735.
16. aprillil II valla koolide näitemängupäev “Minu esimesed triibulised” MLK
6. aprillil kell 11.15 Ulvi laulukoor üldlaulupeo II eelproovis Haljalas.
Muuga õppehooes.
Info Teele Kallip, tel 5551 0735
17. aprillil kell 10.00 lasteetendus “Terves kehas terve vaim” Pajusti klubis.
Vinnis:
18. aprillil kell 9.30 lihavõttepidu Pajusti lasteaia saalis.
24. märtsil algusega kell 11 dekupaaži (ehk salvrätitehnika)
18. aprillil kell 10-11 Vinni lasteaia saalis munadepüha mängupidu.
käsitöökoolitus Vinni hostelis. Töö kuivatamiseks võta kaasa föön.
23. aprillil kell 9.30 valla lasteaiad muusikapeol “Jüripäev meil kätte sai” Haljala
Osalustasu 16 eurot. Registreerimine 19.03. ainult meili teel
rahvamajas.
rattakirimty@hotmail.com. Info Mari Riina Rist, tel 520 1108.
25. aprillil kell 10-11 Vinni lasteaia Sipsikute rühm Oandus programmis
Vinni Päevakeskuses:
„Lahemaa - rannamaa“.
3. aprill päevakeskuse ühiskülastus Rakvere Teatrisse etendusele „Kaks 29. ja 30. aprillil Tudu kooli metsapäevad koduümbruse looduses.
tosinat tulipunast roosi“.
30. aprillil volbritrall Kulina lasteaias.

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 iga kuu 7. kuupäevaks e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.

