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Vinni valla infoleht 		

Vallavolikogu 09. aprilli istungilt

Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolu- puhastisse Vinni alevikku.
korra tõttu toimus Vinni Vallavolikogu istung • Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Võõrandada AS-le Emajõe Veevärk Vinni aleviveebipõhiselt Telia veebisilla vahendusel.
Vinni vallavolikogu võttis vastu järgnevad otsused: kus, Päikese tn 5 asuv kinnistu. Sellele kinnistule
tuleb uus puurkaev koos veetöötlusjaamaga, mis
•   KIK projektis osalemine
Raha taotletakse Keskkonnainvesteeringute hakkab veega varustama Vinni, Pajusti ja ViKeskuselt (KIK) kanalisatsioonisüsteemi uuen- ru-Jaagupi alevikku ning Kakumäe küla. Täna
damiseks ja arendamiseks: Vinni, Pajusti ja Vi- on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
ru-Jaagupi ning Kakumäe piirkonnas. Esialgsete rahastamise otsus olemas ja AS Emajõe Veevärarvutuste kohaselt on eelarve kokku 1,9 miljonit gil riigihanke alusel leping Schöttli Keskkonnaeurot ning selle jaoks on vaja volikogu garantii, tehnika AS-iga sõlmitud. Liigume selles suunas,
et 35 % kuludest (ca 665 000 eurot) kannab vald. et sügiseks saab Vinni alevik vee uuest puurkaePositiivse otsuse saamisel kulub kolm aastat, et vust. Teiste asulateni loodame uue puurkaevu
Vinni, Pajusti ja Viru-Jaagupi aleviku ning Ka- veega jõuda järgmisel aastal.
kumäe küla kanalisatsioon liiguks uude reovee- • Vinni valla teehoiukava aastateks 2020- 2023
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Vallavanema veerg
Teehoiukava otsusega käib kaasas lisa, milles on
ära nimetatud kõik valla teed, mis 2020.-2023.
aastal remonti lähevad.
• Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Volikogu andis loa Södra Metsad OÜ-le omandada Arukülas, asuv Ilumetsa kinnistu. Södra
Metsad OÜ esitasid tegevuskava, milles on plaanis
ca 10,16 ha põllu- ja looduslikku rohumaad rentida välja Palasi PM OÜ-le, kes on kohalik jätkusuutlik põllumajandustootja.
Volikogu võttis vastu määruse: „Määruste kehtetuks tunnistamine“, tegemist on Riigi Teataja
korrastamisega.
Kätlin Pugri
kantseleispetsialist

Kaasava eelarve ettepanekuid laekus 17
Vinni valla elanikel oli võimalik esitada kaasavasse eelarvesse ettepanekuid 1. detsembrist
2019 kuni 29. veebruarini 2020.
Mis on kaasav eelarve? Kaasava eelarve põhimõte on kohaliku volikogu otsus eraldada osa
omavalitsuse eelarvest kohalikule kogukonnale. Kaasava eelarve menetluses otsustavad vallaelanikud, kuidas kasutatakse valla elu edendamiseks sel aastal valla eelarves ette nähtud 25
000 eurot. Valla elanikud said esitada ettepanekuid ja osalevad hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve ajutine komisjon vaatas läbi
kõik ettepanekud ning tegi otsuse 17 pakutud
idee hulgast esitada e-hääletusele konkureeri-

ma 8 ettepanekut:
1. Vetiku külasse lastele mänguväljak (liivakast, kiiged, korvpallirõngad).
2. Laekvere aleviku bussijaama ümberpaigutamine vana söökla vastas olevale asfalteeritud
platsile.
3. Discgolfi park Viru-Jaagupi kaasikusse
koos grillimisplatsiga.
4. Küti bussipeatusesse parkla („Pargi auto ja
jätka sõitu liinibussiga.“).
5. Maantee ääres paiknevatele bussiootepaviljonidele päikesepaneelid.
6. Vinni Dash parkuuri kompleks
“Vault&Precision” Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrval oleva staadioni alale (takistusrada

noortele kiire, sujuva ja otse liikumise harjutamiseks).
7. Muuga bussijaama bussiootepaviljoni ehitamine Laekvere-Avinurme suunale.
8. Spordiväljaku taastamine ja uuendamine
Kadilas.
Tulenevalt hetkel kehtivast eriolukorrast, saab
sel aastal oma hääle anda ainult elektrooniliselt.
Elektrooniline e-hääletus toimub alates 1.0430.04.2020 Vinni valla kodulehel vinnivald.ee.
Hääletada saab isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil
Vinni vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Vinni valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimisest ja AS STV teenusest
Vinni Vallavalitsus saab toetust tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks EL Ühtekuuluvusfondist
võimalusega teha projekti raames abikõlblikke
kulusid ligi 1,1 miljoni euro ulatuses, millest
toetus moodustab 2/3 ja omaosalus 1/3. Projekti
eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist
efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga. Vinni vallas rekonstrueeritakse
ca 650 tänavavalgustuspunkti, mis asuvad Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere alevikus ning Kakumäe, Küti ja Muuga külas. Lisaks uuendame
LED-valgustitega Piira-Pajusti ja Roela-Saara
jalg- ja jalgrattatee valgustuse.
Valminud rekonstrueerimisprojekti kohaselt

paigaldatakse maakaabel, uued metallmastid ja
LED-valgustid, seda ka Pajusti bussijaama juurest läbi Vinni-Pajusti tammiku Vinni-Pajusti
Gümnaasiumini ja sealt edasi Vinni Spordikompleksini kulgeva tänavavalgustuse puhul.
Samamoodi rekonstrueeritakse Sõpruse, Tiigi
ja Kiige tänava valgustus. Sama teekonda kasutab AS STV optilise sidekaabli õhuliini kaudu
Pajustist Vinni klientideni kaabeltelevisiooni
ühenduse viimiseks. Rekonstrueerimisprojektis
kavandatu tutvustamise järel andis AS STV teada, et neil ühtegi teist tehnilist lahendust õhuliini ühenduse säilitamiseks ei ole ning lõpetab
oma teenuse pakkumise Vinni aleviku elanikele.

Rägavere sai uue bussi

Rõõmus uudis Rägavere piirkonnale. 20. märtsil said vallavanem Rauno
Võrno ja piirkonnajuht Virgo Koppel Wiru Auto OÜ esindusest kätte
uue väikebussi, mis hakkas teenindama Rägavere piirkonda.
Bussi kasutatakse lasteaialaste sõidutamiseks, klubi isetegevuslaste sõitude jaoks, eakate ujuma viimiseks. „Nüüdseks on kõik Vinni valla piirkonnad saanud oma bussi, mis hõlbustab ja mitmekesistab piirkonna
elu,“ rõõmustas vallavanem Rauno Võrno.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Teade

Millal see juhtub, sõltub valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks korraldatava riigihanke läbiviimisest ja tulemustest. Riigihange on kavas
läbi viia II kvartalis, et töödega alustada veel sellel aastal. Kas teenuse lõpetamine puudutab ka
Pajusti alevikus olevaid kliente, palume igaühel
otse teenusepakkujalt küsida.
AS STV kliendid Vinnis ja Pajustis, palume teil
pärida firmalt pakutava teenuse tuleviku kohta,
et leida rahuldav lahendus.

Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorra
tõttu jäi ära 19. märtsil kell 14.00
Maidla rahvamajas toimuma pidanud VKG Kaevanduste OÜ Oandu
kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise
programmi avalik arutelu (osa planeeritavast kaevandusest jääb Vinni valla territooriumile).

Gustav Saar,
arendusnõunik

Keskkonnaamet on teatanud, et
info uue avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastatakse
esimesel võimalusel. Vallavalitsus
lisab teate ka valla kodulehele.
KMH programm ja kaevandamisloa taotluse materjalid on leitavad: www.keskkonnaamet.ee
Kätlyn Mets,
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Noortevolikogu
Fotol vasakult: Wiru Auto tegevjuht Rainer Lille, vallavanem Rauno Võrno,
Vinni-Rägavere piirkonnajuht Virgo Koppel Foto: Vinni Vallavalitsus

30. märtsil toimuma pidanud noortevolikogu
istung jäi ära seoses kriisiolukorra tõttu kehtestatud inimeste kogunemise keeluga. Istungi uus
kuupäev ei ole veel paika pandud.

Kui kirjutasin oma veergu eelmise kuu ajalehte,
ei ennustanud veel miski, et olukord võib paar
päevaga kogu maailmas nii drastiliselt muutuda. Tänaseks on koroonaviiruse leviku tõttu
oluliselt mõjutatud meie kõikide elu.
Kuidas algas kriisiaeg Vinni vallas? Moodustasime valla kriisikomisjoni, mis kogunes
esimest korda 11. märtsil. Komisjon otsustas
kehtestada esimesed piirangud vältimaks viiruse levimist meie koduvallas. Otsustasime, et
haridusasutused jäävad avatuks, kuid pidevalt
tuleb hoida seal töös sundventilatsioon ning
igal hommikul tuleb mõõta kõigi saabujate kehatemperatuuri ja haiged kohe koju tagasi saata. Otsustasime tühistada vallavalitsuse, valla
allasutuste ja koolide välislähetused lähikuudeks ning suunata kõik välisreisidelt saabuvad
ametnikud kaheks nädalaks karantiini. Samal
päeval saabus ka Euroopa Sumoliidult otsus
ära jätta Vinnis toimuma pidanud rahvusvaheline sumoturniir West Viru Open 2020, mille
osa võistlejaid oli juba pärale jõudnud. Sellega
hakkas ka meile olukorra tõsidus päriselt kohale jõudma…
Teine kriisikomisjoni kogunemine toimus
13. märtsi hommikul – loetud tunnid pärast
eriolukorra kehtestamist riigis. Sellega meile
enam mõtlemisruumi ei jäetud – tuli kuuletuda ning sulgeda kõik koolid, rahvamajad,
noortekeskused. spordikeskused ja raamatukogud; tegevuse lõpetasid kõik huviringid
ja treeningud. Lasteaiad jäid esialgu avatuks.
Kriisikomisjoni koosolekul osalesid ka koolide
juhatajad, kes tõttasid otse koosolekult tagasi
kooli õppetööd ümber korraldama ja valmistuma distantsõppeks.
Edasised reeglite karmistumised – võimaluse
korral kaugtöö tegemine, lasteaedade peaaegu
täielik sulgemine, liikumispiirangud jne puudutasid juba kogu riiki, kuulusid ja kuuluvad
vastuvaidlematult täitmisele nii ametiasutuste
kui ka eraisikute poolt.
Aga sellest, kuidas on elu läinud Vinni vallas,
saategi lugeda tänasest lehest. Oma muljeid jagavad haridustöötajad, konstaabel, piirkonnajuhid, noortekeskused ja teised, kes leidsid sel
kiirel ajal aega meiega vestelda.
Jäägem terveks!
Rauno Võrno,
vallavanem

Vabandame

Eelmises ajalehes lipsas sisse viga. Vetiku farmi juhataja nimi on Aive Prinken, mitte eksikombel kirja
saanud Aive Pringel. Vabandame Aive ees!
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Lühidalt

Jäätmekäitlusest
Tekkinud vabast ajast tingitult on
hoogustunud kodused remonditööd, mis omakorda on viinud ehitus- ja lammutusjäätmete suurenenud tekkele. Kahjuks asetatakse sageli need jäätmed teiste konteinerite
kõrvale maha lootuses, et need sealt
minema viiakse. Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb ära viia või tellida
jäätmevedajalt nende äraveoks konteiner.
Peaaegu kõiki Vinni vallas tekkivaid jäätmeid võetakse vastu eelnevalt sorteeritult MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskuses, mis asub Piira külas. Täpsem informatsioon Lääne-Viru Jäätmekeskuse kodulehelt
http://lvjk.ee/.
Pakendikonteineritesse
(avalike
pakendikonteinerite asukohad ja
sorteerimisjuhendi leiad valla kodulehelt www.vinnivald.ee) ega nende
kõrvale ei tohi viia mittesobilikke
jäätmeliike.

Kui oled seoses eriolukorraga
suundunud elama maakoju või suvilasse, siis ole hea ja sõlmi ka sellele aadressile jäätmeveo leping, et
kõik jäätmed jõuaksid käitlemiseks
selleks ettenähtud kohta. Jäätmeveo
lepinguid saate mugavalt sõlmida
veebis, minnes selleks oma jäätmevedaja veebilehele (vastavalt piirkonnale Ragn Sells www.ragnsells.ee
või MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
www.lvjk.ee).
Ole hea ja ära viska jäätmeid lõkkesse, sest see teeb halba nii sinu kui
ka sinu pere tervisele!
Võimaluse korral tuleks kuni
eriolukorra lõppemiseni oodata
jäätmete viimisega avalikesse konteineritesse, punktidesse ja jäätmejaamadesse, hoidmaks enda ja kaaskodanike tervist ja vähendamaks
nakkusohtu.
Kätlyn Mets,
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Osalise ja puuduva
töövõime, püsiva
töövõimetuse ning puuete
kestust pikendatakse
Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri ettepaneku pikendada osalise või
puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate
toetuste maksmist kuue kuu võrra
seoses tervishoiuasutustes vastuvõttude vähendamisega eriolukorra
tõttu. Muudatus puudutab inimesi,
kelle töövõime, püsiva töövõimetuse
või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni
2020. aasta augusti lõpuni.
Töövõime hindamise taotlemisel on
nõue käia vähemalt kuue kuu jooksul
enne taotluse esitamist arsti juures.
Eriolukorra tõttu on paljud raviasutused vähendanud ambulatoorset
vastuvõttu, mistõttu on terviseandmete uuendamine töövõime hindamise taotluse esitamiseks raskendatud. Paljud vähenenud töövõimega
inimesed kuuluvad ka riskigruppi,
sest nende immuunsus on nõrgem ja
seetõttu on parem, kui nad mõjuva
põhjuseta tervishoiuasutusi ei külasta. Nii võib paljude inimeste töövõime hindamine eriolukorra ajal olla
raskendatud või isegi võimatu.
„Töövõime toetamise süsteem pakub mitmeid võimalusi vähenenud
töövõimega inimeste abistamiseks,
kuid kriisiperioodil on oluline eeskätt töövõimetoetuse õigeaegne kättesaamine,“ ütles sotsiaalminister
Tanel Kiik. „Igakuise töövõimetoetuse katkemine võib seada inimese majanduslikult väga keerulisse
olukorda, mistõttu on oluline leida
kiire ja mõistlik lahendus toetuse
jätkuvaks maksmiseks ka siis, kui inimene kohe arsti juurde ei pääse. Samuti pean oluliseks puuete kehtivuse
pikendamist, et inimesed ei kaotaks
puudetoetust ning õigust hädavajalikele teenustele.“
Osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist
pikendatakse kuue kuu võrra inimestel, kelle töövõime hindamise otsus
lõpeb ajavahemikul 12. märts kuni
31. august 2020. See annab inimeste-

le piisava aja arsti vastuvõtule saamiseks ning terviseandmete uuendamiseks enne uue töövõime hindamise
taotluse esitamist.
Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet püsiva töövõimetuse kestust
ja töövõimetuspensioni maksmist
töövõimetuspensionäridel, kes muidu peaksid lähikuudel esmakordselt
pöörduma töövõime hindamiseks
töötukassasse. Samuti pikendatakse
kõigil, kelle puue lõpeb vahemikus
12. märts kuni 31. august 2020, puude raskusastme kestust ja sotsiaaltoetuste maksmist kuue kuu võrra.
Muudatuse eesmärk on lahendada
nende inimeste olukord, kelle digiloos hetkel hindamiseks vajalikud
terviseandmed puuduvad, sest nad
ei ole eriolukorra tõttu saanud arsti
juurde minna või kokkulepitud arsti
vastuvõtud on tühistatud.
Juba esitatud töövõime hindamise
ja puude raskusastme tuvastamise
taotlusi menetletakse tavapäraselt.
Jätkuvalt võetakse vastu avaldusi nii
uutelt taotlejatelt kui neilt, kes ise
soovivad oma töövõimet või puuet
ümber hinnata, näiteks terviseseisundi halvenemise tõttu. Sotsiaalministeerium soovib erandkorras pikendada ka kohustusliku arstivisiidi
perioodi. Kui inimene ei ole eriolukorra tõttu käinud kuue kuu jooksul
enne töövõime hindamise taotluse
esitamist arsti juures, siis arvestab
Töötukassa töövõime hindamisel ka
varasemaid, 12 kuu jooksul toimunud arstivisiite.
Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet pikendavad otsused automaatselt ning inimene selleks ise midagi
tegema ei pea. Töötukassa otsused
toimetatakse kätte e-posti või posti
teel, samuti on otsused kättesaadavad
e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet saadab pikendatud perioodiga
pensionitunnistuse ja puudega isiku
kaardi inimesele postiga koju.
Tiiu Ivanova,
sotsiaaltööspetsalist

Aeg on valmistuda pindalatoetuste
taotlemiseks

Pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail

Tehke volitused juba varakult!
Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja
esindaja, on oluline, et talle on antud
volitus. Kuna e-taotlusvoor on algamas juba vähem kui kuu aja pärast,
siis on praegu õige aeg anda vajalikud
volitused isikule (sugulane, sõber jne),
keda enda pindalatoetuste taotlust esitama volitate. Eriolukorra tingimustes
võib volituste andmine võtta arvatust
kauem aega (post liigub aeglasemalt,
teenindusbürood on kinni jne), mistõttu soovitame hakata sellega tegelema kohe. Volituse saab vormistada
e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis
on kättesaadav veebilehel www.pria.
ee –> Registrid –> Kliendiregister –>
Esindusõigused ja volitused.
Erakorralisest seisukorrast tingituna,
saab erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult
või paberil) volitusi pindalatoetuste
taotluste esitamiseks anda ka telefoni
teel. Selleks palume helistada registrite
osakonna infotelefonile 731 2311.
Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!
Tuletame maakasutajatele meelde,
et neil, kel on plaanis sel aastal uusi
maid kasutusse võtta ja pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest
PRIAle võimalikult varakult teada
anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate
maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt
teavitada värskelt valminud e-PRIA
teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (leitav e-PRIA –> Valdused –>
Põllumassiivide muudatused) kaudu.
Uues teenuses on tänu tehnoloogilistele võimalustele kaart suurem ja
joonistamine lihtsam. Lisandunud
on võimalus vaadata endaga seotud
põllumassiivide registri seisu ühtses
nimekirjas, kus on koos kõik viimase
taotlusaasta taotlusel olnud ja hiljem
registrisse lisatud põllumassiivid.
Kui avaldus on varakult esitatud, siis
on jõutud selle kohta põllumassiivi
piiri muudatus ära teha ja taotlejal on
selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA
sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi
vigade vältimiseks. Taotleja vastutab
küll täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid
varajane teavitamine põllumassiivide
piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse
eest toetussumma vähendust saada.
Toetused ja muudatused 2020
Tänavu saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini
taotleda samasuguseid pindalatoetu-

heintaimed.
si, maaelu arengukava loomatoetusi
ja üleminekutoetusi nagu eelmisel • Lisandub võimalus saada LHT toetust suuremal pinnal peetavate siaastal. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu
gade põhitegevuse nõuete täitmise
jooksul veebilehel www.pria.ee (Toeeest.
tused–>Põllud ja metsandus). Tänavu • OTL toetust saab taotleda kihnu
tuleb aga arvestada oluliste muudatusmaalamba pidamise eest.
tega:
• Eesti vuttidele makstavat toetuse määra on tõstetud neljalt eurolt
• Pindalatoetuste taotlusel täpsustakuuele eurole.
takse haljassööda kasutusotstarvet, • PLK toetust saab taotleda taastamimille tulemusena on võimalik täpsest tulnud puisniidu karjatamise
sustada, kas haljalt koristatavaid
eest.
taimi kasutatakse haljasmassi saa- • Uusi 5-aastaseid kohustusi saab
miseks, k.a taastuvenergia tootmi2020. aastal alustada ainult PLK ja
seks (HM) või rohumaana loomade
OTL toetuse puhul.
karjatamiseks (KAR).
• Asendada saab ainult MULD ja
• 2019. aasta taotluste andmete alusel
MAH kohustust PLK kohustusega.
vähenes Eesti riigi tasandil püsiro- • KSA kohustust saab suurenda kuni
humaa suhtarv võrreldes 2015. aas15% ja MULD kohustust kuni 20%
tal kehtestatud võrdlussuhtarvuga
esimese kohustuseaasta kohustusealla 5% (täpsemalt 4,92%), millega
aluse maa pindalast. MAH kohusloetakse 2020. aasta püsirohumaa
tust saavad suurendada kuni 15% aisuhtarv riigi tasandil säilitatuks.
nult MAH taotlejad, kes on saanud
Seega kehtib 2020. aasta püsirohu2018. või 2019. aastal alustava noore
maade säilitamine tavapärase kopõllumajandustootja toetust.
hustusena ehk püsirohumaad on • Kui KSM kohustus võetakse üle
vaja säilitada, kuid selle ülesharimipärast neljandat kohustuseaastat
ne ei too kaasa „rohestamise“ toetuja kohustuse ülevõtjal ei olnud vase vähendamist. Kuna 2019. aastal
rem kohustust, siis ei nõuta enam
oli suhtarvu vähenemine lubatud
täiendkoolitusel osalemist.
piirile väga lähedal, siis püsirohu- • Kui MAH kohustus võetakse üle
maade edasine ülesharimine võib
pärast neljandat kohustuseaastat ja
väga suure tõenäosusega tuua kaasa
kohustuse ülevõtjal ei olnud varem
tagasirajamise kohustuse 2021. aaskohustust, ei nõuta algkoolitusel,
taks. Seega soovitame püsirohumaid
täienduskoolitusel ega õppepäeval
mitte üles harida. 2019. aasta sügisel
osalemist.
ülesharitud püsirohumaa, kuhu on • Taotlejad, kelle MAK toetuse 5-aaskülvatud talivili, toob kaasa 2020.
tane kohustus lõppes 31.12.2019,
aasta rohestamise toetuse vähendasaavad oma lõppenud kohustust
mise, kuna maa hariti üles ajal, mil
aasta võrra pikendada.
kehtis täielik ülesharimise keeld.
Selleks, et olla kursis muudatuste• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, ga, mis tulenevad riigis kehtestatud
millele kehtib 2016. ja 2018. aasta eriolukorrast, palume jälgida jooksvalt
lõpul määratud ning eelnevatel aas- infot PRIA kodulehel www.pria.ee või
tatel täitmata jäänud püsirohumaa helistada meie pindala- ja loomatoetagasirajamise kohustus, peavad tuste infotelefonil 737 7679. Iga toeturajama püsirohumaa määratud ula- se täpsed tingimused on kirjas vastava
tuses uuesti. Sellise kohustuse saanu meetme määruses, PRIA veebilehele
peab tagasirajatavaid püsirohumaid koostame kõigi toetuste kohta kokkunäitama hiljemalt 15. juuniks 2020 võtlikud tutvustused ning põhjalikud
oma pindalatoetuste taotlusel mär- juhendid „Abiks taotlejale“. Samuti
kega TAR. Aastail 2017-2019 taga- palume kindlasti tutvuda nõuetele
sirajatud püsirohumaa (TAR) kasu- vastavuse reeglitega, mis on kohustustusotstarvet ei tohi muuta.
likud kõigile peale üleminekutoetuste
• Käesoleval aastal ei saada PRIA in- taotlejate ja väikepõllumajandustootja
dividuaalseid teavitusi taotlejatele, kavaga liitunute.
kui püsirohumaa suhtarv on riigi ta- Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohsemel võrdlussuhtarvuga võrreldes ta saab abi küsida PRIA pindala- ja
vähenenud üle 4%. Vastavasisuline loomatoetuste infotelefonil 737 7679
teave avaldatakse PRIA kodulehel või pöörduda Maaelu Edendamise
ning PRIA infokirjas.
Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole.
• KSM ja MAH taotlejad, kes kasuta- Täpsemat infot leiab nende kodulesid 2019. aastal kehtestatud erandit helt aadressil www.pikk.ee/teenurohumaadele toetuse taotlemisel, sed-ja-tooted/e-pria-kasutamise-jupeavad hiljemalt 15.06.2020 nendel hendamine-2020-a/.
põldudel kasvatama KSM ja MAH
määruses toodud muud kultuuri kui
Edukat taotlemist!

Puuete tähtaegu pikendatakse automaatselt
Seoses erakorralise olukorraga riigis pikendab Sotsiaalkindlustusamet
puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue
kuu võrra nendel, kellel on vaja puude
määramist pikendada.
Kõigil, kelle puue lõpeb ajavahemikus 17.03.–31.05.2020 ja kes pole
veel jõudnud esitada taotlust puude
pikendamiseks, pikendatakse puude
kestvust automaatselt kuue kuu võrra.
Inimene ise selleks midagi tegema ei
pea. Puudega isiku kaart saadetak-

se koju lihtpostiga rahvastikuregistri
aadressile.
„Juba esitatud puude pikendamise
taotlusi menetleb amet tavapärases
korras,“ märkis ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Leila Lahtvee.
Alates esmaspäevast, 23. märtsist
on kõik sellest kuupäevast koostatud
puude määramise otsused leitavad
sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest aadressil: iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/.

Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse saab sisse logida Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaardiga. Kui inimesel
ei ole võimalik meie iseteenindusse
sisse logida, soovitame sellest märku
anda, et saaksime saata vajaduse korral otsuse digiallkirjastatult e-postile
või äärmisel vajaduse korral lihtkirjaga inimesele koju.
Tiiu Ivanova,
sotsiaaltööspetsialist
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Eriolukord

Virgo Koppel, Rägavere-Vinni haldusjuht,
Andrus Läll, Laekvere haldusjuht,
Nele Aart, Roela ja Viru-Jaagupi haldusjuht:
Tööd on meil üsna palju. Oleme piirkonnajuhtidega käinud allasutustele isikukaitsevahendeid jagamas, patrullime oma piirkonnas
ja hoiame silma peal, et rahvas ei koguneks.
Seoses karantiiniga kasutatakse varasemast
rohkem kergliiklusteid ning ka äsjavalminud
Ulvi-Kabala kergliiklusteed. Negatiivne on asja
juures see, et kergliiklusteede ümbruses on varasemast palju rohkem prügi.
Lasteaiad kasutavad praegust aega heakorratöödeks – näiteks viime lasteaedadesse mulda,
et töötajad saaksid külvata uut muruseemet.
Eriolukorra tõttu tuli haldusjuhtidel telefonisse alla laadida ka palju erinevaid äppe: Skype, Signaal, videoregistraator jne. Samuti kasutatakse FB-d intensiivsemalt, mis on praeguses
olukorras info vahetamiseks väga hea.

Haljastustööd Vinni lasteaias. Foto: V. Koppel

Rahvas võtab asja rahulikult. Inimesed ei ole
üldise paanikaga väga kaasa läinud, on tublid
ja püsivad kodus. Eakamatele inimestele tuleb
küll vahel meelde tuletada, et ei ole vaja laupäeva hommikul bussiga linna apteeki sõita, ravimeid saavad tuua ja ukse taha jätta ka noored.
Elu kulgeb päris rahulikult.

Valentin Kurka, Viru-Jaagupi noortetoa juhataja:
Üldiselt valitseva ärevuse juures noori vaadates tundub, et neil küll mingit paanikat ei ole mängivad koolimaja taga rahulikult palli, sõidavad ratastega, ühesõnaga teevad rohkem sporti.
Mõtlesin, et võiks noortele esitada väljakutse nö
koguda samme sammulugeja peale (või siis telefonis Endomondo tööle) ja hakkavad samme
koguma. Kes rohkem sammub, sellele ka auhind,“ on Valentinil veel mõtteid varuks, kuidas
pikenenud karantiiniajal lastele tegevust pakkuda omavahelist otsekontakti vältides.

Tarvi Toming, epood24.eu müügijuht:
Meie sulgesime kriisi saabudes Rakveres
asuva pood-lao ning teenindame ainult e-poe
kliente. Kuna meil on müügiartiklite hulgas
alati olnud ka desinfitseerivad ained ja ühekordsed kindad, kasvas kriisi saabudes meil
müük hüppeliselt ning ühtki töötajat koondada ei ole tulnud. Ostame oma kauba sisse väljastpoolt Eestit, kuna Eesti tootjad toodavad
ainult haiglatele ning täidavad riigihankeid.
Müüme kõikjale – nii Eestisse kui välismaale..
Liikumispiirangute karmistudes ja ostukeskuste sulgemise järel hakati meilt rohkem tellima ka muud kaupa – juuksehooldustooteid ja
Milvi Tubli, Kadila noortetoa juhataja:
kodukeemiat. Kui saabus käsk sulgeda suurem
Olen oma noortega iga päev ühenduses. Lap- osa ilusalonge, hakati meilt tellima massiliselt
sed ütlevad, et kodusõpe on mugavam, aga küünehoolduskomplekte, et selle asjaga kodus
raskem, sest õppida on väga palju. Koolis saab ise tegelda.
rohkem suhelda teistega, küsida õpetajatelt,
nüüd peab ise hakkama saama. Üks tüdruk Jaagup Nõmmeloo, piirkonnapolitseinik
ütleski sellise lause, et koolis on lihtsam, aga Vinni vallas ja teadaolevalt ka kogu Läänekodus on mugavam. Teine ütles, et temal ko- Virumaal on inimesed olnud mõistvad. Tänadus õppida on rohkem motivatsiooni, aga et seni ei ole politseil olnud vajadust kodus olesee üksinda olek tekitab masendust. Kuna Ka- mise kohustusega inimeste suhtes rangemaid
dilas pole kergliiklusteid ega palju sportimis- meetmeid kasutusele võtta.
võimalusi, on noored paratamatult tubasemad.
Väiksemad lapsed küll sõidavad ratastega ja
mängivad õues palli.
Kadri Kuusmik, MTÜ Virumaa Koostöö
kogu tegevjuht:
MTÜ Virumaa Koostöökogu teeb oma tööd
nii tavapäraselt, kui suudab kodukontoris. 27.
märtsil lõppes meil projektitaotlusvoor ja on
tore, et vaatamata raskele olukorrale laekus
meile palju taotlusi. Me saame kõike teha kaugtöö korras, kõik jutud saab räägitud ja tööd
tehtud. Mõtleme, kuidas lahendada hiljem
hindajate töökoosolekuid ja taotlejate kuulamist, kuid ka siin on näha valgust ja võimalust
kõik probleemideta läbi viia. Eesti on e-riik ja
eestlane on nutikas, seega leiame lahendused.“

Pildil Jaagup Nõmmeloo. Foto: erakogu

Kuid piirkonnapolitseinikud kontrollivad aktiivselt inimesi, kes erinevatel põhjustel kindlasti koduseinte vahel peaksid viibima, kuid
kellega ei ole võimalik olnud kontakti saada.
Politsei on täiendavate jõududega väljas. Ka
valla piirkonna haldusjuhid ning teised koostööpartnerid ja vabatahtlikud annavad oma
panuse juhtimaks tähelepanu viiruse leviku
ennetamisele. Enim on vaja tegelda ja vestelda
noortega, kes ei taha mõista olukorra tõsidust
ja kipuvad eirama nn 2+2 reeglit. Aga võime
öelda, et vestlus on enamasti siiski tulemusi
andnud, välja arvatud mõned üksikud, kellel
oli ka enne praegust olukorda probleeme ühiskonnas kehtivate reeglite järgimisega.
Lastele ohtudest rääkimine võiks alguse saada juba kodust. Siit palve ka lapsevanematele,
rääkige ja selgitage oma lastele praegust olukorda ning olge neile ise eeskujuks nii hügieeni
kui avalikus ruumis liikumise reeglite järgimisel. Ainult nii saame selle olukorraga kiiremini
ühele poole.
Kuidas on eriolukord teie tööd mõjutanud?
Jaan Lipsmäe, MTÜ Ojasaare Loodusmatk:
Ojasaarel elu seisma pole jäänud, aga mõju
on tunda. Praegu, kus loodus lubaks tavapärasemast varem golfi mängida, on tulnud piirangud viiruse tõttu. Igapäevane mängimine on
lubatud, kui arvestatakse ettevaatusabinõudega. Õnneks on külastajad mõistvad ja käituvad
vastutustundlikult.
Halb on lugu võistluste ja muude ürituste
korraldamisega, mida vähemalt 1. maini teha
ei tohi. See mõjutab Ojasaare tegevusi rohkem
juba ka seetõttu, et puudub teadmine, kuidas
üldse suve planeerida.
Omalt poolt tahame inimestele pakkuda paremaid võimalusi eriolukorras elamiseks ja
seetõttu võimaldame igal mängijal igale mängukorrale tasuta kaasa võtta inimese, kes varem pole golfiga kokku puutunud. Loodame et
meie pakkumine jõuab inimesteni.

Sotsiaaltöö kulgeb
kriisi ajal tavapäraselt

„Kriisiaeg ei ole meie tööd kuigi palju muutnud. Teeme oma
igapäevast tööd nii nagu ikka. Vinni vallas on koduteenus
ja täisealise isiku hoolduse teenus hästi käivitunud. Abivajajatele on ravimid ja toiduained ka varem koju toodud.
Seega - abivajavad inimesed on meil juba varem kaardistatud ning eelmises valla lehes tehtud üleskutsega anda teada
inimestest, kel kriisiga seoses tekib probleem ravimite või
esmatarbekaupade kättesaamisega, lisandus meie klientide
hulka vaid üks inimene,“ rääkisid sotsiaalteenistuse juhataja
Mirjam Selli ja sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.
„Küll aga helistatakse palju sellepärast, et küsida kindluse
mõttes üle, kas kõigest on õigesti aru saadud, mis puudutab
riigi poolt kehtestatud piiranguid,“ sõnas Selli. „See aga näitab, et inimesed tahavad olla vastutustundlikud enda ja teiste
suhtes ega tegutse meelevaldselt,“ kiitis Ivanova.
Kust küsida infot?
Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes helista kriisiinfotelefonile  1247.
NB! Pakutakse ka psühholoogilist abi. Neid inimesi, kes ei
soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel
aadressil: www.palunabi.ee
Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile  1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka
välismaalt).
Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile  112.
Sotsiaalteenistus
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Valla sotsiaalteenistuse töötajad 7. aprillil abivajavatele peredele Toidupanga abi laiali jagamas.
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Vallapoolne huvihariduse toetamine
kriisiolukorras
Paljude huviringide töö toimub e-õppe vormis. Vallavalitsus on asunud tegema kokkuleppeid huviharidust pakkuvate asutustega. Tänaseks on see sõlmitud
Esteetikakooliga.
„Kuna soovime, et huvihariduse andmine jätkuks ka
pärast kriisi, sõlmisime valla ja Esteetikakooli vahel

kokkuleppe, et huviringi arve suurus on 50% ehk 30
eurot, millest jätkuvalt 85% tasub kohalik omavalitsus,“ sõnas vallavanem Rauno Võrno.
„Anname jooksvalt teada kokkulepetest teiste huvikoolidega,“ rõhutas Võrno, et kedagi ei jäeta kõrvale.

Ma tänan teid, et olete selles olukorras suurepäraselt
toime tulnud, et olete säilitanud rahu .
Me saame selle viiruse seljatatud! See, et elame
üksteisest suhteliselt kaugel, on positiivne. Sotsiaalne võib olla ka digitaalselt, arvuti kaasabil või lihtsalt
sõbrale helistades.
Me oleme palju võimekamad, kui see igapäevaelus
paistab.

Näen iga päev, et olete püüdlikud ja visad, hoolivad
ja empaatilised. Selle kriisi läbi saame kindlasti paremks ja targemaks. Ehk loksuvad selles protsessis
väärtused enam paika.
Püsime terved ja saagu kõik haiged terveks, et võimalikult pea tavaellu naasta.
Nautigem iseendaga olemist!
Margit Diits, haridusnõunik

Hea haridusjuht, õpetaja, tugispetsialist,
sotsiaaltöötaja, lapsevanem, õpilane,
koolieelik!

Jääme mõistlikuks ja empaatiliseks
Minu sõnum kaaskodanikele tänases erilises olukorras on jääda mõistlikuks ja empaatiliseks.
Ega me keegi paar kuud tagasi osanud veel ette kujutada, et ühe viiruse levik võiks enamiku inimeste
elukorralduse niivõrd sassi lüüa ja peapeale pöörata,
nagu see praegu on. Õnneks on inimene oma olemuselt kiiresti kohanev ja edasipüüdlik.
Koolielus on küll viimaste nädalate jooksul suured
muutused toimunud, kuid Muuga-Laekvere Kooli
näitel julgen väita, et kõik annavad endast parima
ja õppetöö käib täiel määral edasi. Kuna meie kool
oli enne kriisipuhangut toimiv ja hästi hakkamasaav
õppeasutus, siis toimib ka distantsilt õppimine kenasti. Laste ja õpetajate vahel on aastate jooksul välja
kujunenud usalduslik ja toetav suhe, mida praegusel
distantsõppe perioodil rakendatakse ja arendatakse.
Minu hinnangul panustavad meie õppeasutuse
mõlema õppehoone pedagoogid õppetöö ladusasse
toimimisse tohutult energiat, teadmisi ja hoolivat
suhtumist. Just see viimane on äärmiselt oluline. Tegelikult vajavad hoolivust, mõistmist ja tunnustamist
mitte ainult õpilased, vaid ka nende vanemad. Mõnel vanemal on võimalus last/lapsi kodus iga päev
ja kohe õppetöös toetada, teistel on aga lisaks sellele
veel ka oma töö vaja teha. Mõni vanem on oma õpingud lõpetanud kümmekond aastat tagasi ja mäletab
veel õppeainete sisu täpsemalt, teistel on koolitee lõpetamisest rohkem aega möödas; mõnel vanemal on

tarvis toetada üht koolilast, teistel on mitu koolilast
ja seejuures veel ka lasteaiaealisi lapsi; mõni lapsevanem saab kindel olla oma töökoha säilimisele, teistel
on aga hirm töökoha kaotamise või töötasu vähenemise ees... Olukordi on erinevaid ja sellest tulenevalt
on ka probleeme ja murekohti ühest äärmusest teise.
Me kõik oleme inimesed oma tunnete, mõtete ja
arusaamistega. Väga lihtne on teist hukka mõista tihtipeale veel olukorda süvenemata. Minu üleskutse
täna on aga suhtuda kaasinimestesse eelarvamusteta, püüda nende tõekspidamisi mõista ja olla toetav,
võtta aega teise inimese mõtted, mured ära kuulata
ja neisse ka reaalselt süveneda. Sõnal on suur jõud!
Tunnustaval sõnal on motiveeriv jõud, mida saame
teiste toetamiseks kasvõi iga päev ja täiesti tasuta jagada. Tehkem siis seda! Kokku hoides saab iga mure
lahenduse ja kogukond liiduna tugevamaks.
Olen kindel, et iga koolitöötaja, õpilane, lapsevanem annab endast parima, et selles keerulises, ent
samas uues ja natuke isegi põnevas kaugõppevormis
hakkama saada. Vigade tegemine on inimlik ning
neist õppimine edasiviiv jõud. Soovin kõigile oskust
ja julgust praegust eriolukorda kooli mõistes enda
kasuks pöörata ning iga päev sellest enda jaoks positiivseim üles leida!
Lea Külmallik,
Muuga-Laekvere Kooli sotsiaalpedagoog

Tänane päev Muuga–Laekvere Koolis

Oleme koduõppel olnud juba kolm
nädalat. Keegi ei oska täna öelda,
millal saame tagasi pöörduda tavapärase töö juurde. Koolimajad on
suletud ja lasteaed töötab eritingimustel. Usun, et enamus inimesi
pingutavad selle nimel, et jääksime
haigusest puutumata ja taastuksime kriisist kiiresti. Iga otsus eirata
erinõudeid võib tekitada hulgaliselt kahju meile kõikidele.
Algus oli raske – enamik õpetajaid ei osanud enda aega planeerida, ei olnud kindlust, mida lastele
õppida anda (on seda palju või
vähe), kas nad leiavad vajaliku üles,
kas saavad hakkama (nii lapsed kui
lapsevanemad), kui palju ja mida
peaks edasi võtma või kui palju
tööplaani jälgima jne. Meil puudus ka info kodudes olevatest arvutitest ning interneti võimekusest
ja mahust. Tänaseks on see monitooritud ja kitsaskohad saanud

lahenduse. Ka laste juhendamine
telefoni teel oli keeruline, sest nende e-päeviku ja e-raamatute vaated
erinevad õpetajale avanevast vaatest. Väga palju suheldakse nii laste
kui ka lapsevanematega telefoni
teel, Stuudiumis ja ka Facebookis,
kus on loodud klasside ja ka lastevanemate gruppe.
Aga tundub, et oleme hakkama
saanud. Enamikul õpilastest on
elektroonilisel teel antud ülesanded esitatud korrapäraselt ja õigeaegselt. Suhtlemiseks õpilastega,
kellel on esinenud probleeme õppetööga, oleme leidnud lisavõimalusi. Oleme püüdnud nii õpetajatele kui ka õpilastele teha mitte
väga keerukaks eri platvormide
kasutamist. Kasutusel on erinevad suhtluseks mõeldud kanalid.
On klasse, kes on kokku leppinud
näiteks, et iga päev kell 10 on veebitund, kus lapsed näevad üksteist,

nad saavad küsida, millest ei ole
aru saanud, õpetaja saab selgitada
uut osa ja ilmselt tulevikus ka suuliselt teadmisi kontrollida. Õpilastele meeldivad videotunnid ja nad
osalevad neis usinalt. Väidavad,
et saavad teemadest paremini aru
ja ka omavaheline suhtlemine on
olemas.
Et see kõik toimiks, oleme väga
suure tänu võlgu meie lapsevanematele, kes teevad koos meiega ära
suure töö. Kodudes on oluliseks
peetud perega koosveedetud aega,
kus meisterdatakse, küpsetatakse
leiba, mängitakse lauamänge ning
abistatakse
majapidamistöödes
ning nauditakse värskes õhus liikumist.
Rõõmsat meelt ja jäägem terveks!
Arne Labe,
Muuga-Laekvere kooli direktor

Head lapsevanemad!

Paneme teile südamele jälgida, et teie lapsed
EI KOGUNEKS mänguväljakutele ja
spordiplatsidele!
Politsei igale poole ei jõua ja ümber väljaku
tõmmatud lint teadagi kedagi ei peata.
Seega palume teil jälgida, et teie lapsed ei
seaks ohtu ennast ja teisi!

Roela kooli 8. klassi kiire
tagasiside distantsõppele
Enamiku õpilaste jaoks oli kõige raskem
esimene nädal, kolmandaks nädalaks olid
kõik harjunud
„Ainetest on need rasked, mis olid seda
ka koolis, nüüd on nendega veel raskem.“
(8. kl õpilane)
Enamikule õpilastest meeldib kodus õppida. „Kodus meeldib seepärast, et saab iga
kell süüa, ei pea tühja kõhtu kannatama;
kodus saab olla enda jaoks mugavas poosis
ja kohas; kodus saab pärast koolitööd kohe

teha meelepäraseid asju,“ leidsid 8. klassi
õpilased.
Õpilased tahaksid kooli kiita selle eest, et
õpetajad on nii ruttu suutnud välja töötada
toimivad süsteemid. Veel kiidetakse seda,
et õpetajad aitavad alati ja suudavad asjad
arusaadavaks teha. Lapsed on praeguse
olukorraga rahul ning peavad kinni karantiinireeglitest.
Roela kool

Esimesed kaks nädalat
distantsõpet Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis
Kuna koolide sulgemise otsus tuli väga
ootamatult, siis ega see algus õpetajatele
ja õpilastele kerge ole olnud. Õpetajate oskused digivaldkonnas ja õppekeskkondade
kasutamises on väga erinevad ja nüüd olid
nad seatud fakti ette: kas uju või upu. Peame tõdema, et vaatame imetlusega meie
õpetajaid - nad on olnud nii leidlikud, tublid ning tänaseks leidnud sobivad meetodid
ja võimalused, kuidas lapsi distantsilt õpetada ja nendega kontakteeruda. Segadusse
ajav oli ka see, et korraga paisati õpetajateni
nii palju informatsiooni ja õpikeskkondasid, mis tekitas nõutust ja ärevust.
Ka õpilastele on olukord uus. Nad on pidanud olema tublid ja tegusad, et iga õpetaja nõudmiste ja meetoditega kaasa tulla.
Kipub ikka nii olema, et kes olid koolis
usinamad, on seda ka distantsõppes, ja kes
koolis ei viitsinud, ei õpi ka kodus. Mõni
õpilane arvab, et kui on kodus, siis ei peagi
õppima. Kõige olulisem on praegu see, et
igal õpilasel oleks oma isiklik eKooli konto, sest põhiline suhtlemine toimub eKooli
kaudu. Tuletame meelde, et kui veel mõnel
õpilasel ei ole eKooli kontot ning ta ise ei
oska seda teha ja lapsevanem ei oska aidata,
siis pöörduge kooli poole, me aitame. Ärge
olge oma murega üksi - kui on mure, siis
pöörduge esmalt klassijuhataja poole.
Õpetajate koormus on väga palju suurenenud, tundide ettevalmistamine ja tagasisidestamine võtab palju rohkem aega.
Alguses tundus õpetajatele, et töötada
tuleb 24/7, aga nüüdseks on asi paika loksunud. Üle vabariigi on kuulsaks saanud
meie noore matemaatikaõpetaja filmitud
õppevideod, mida tänaseks on juba ligi 25.
Nende tegemine võtab õpetajalt palju aega
ja energiat, aga videod on leidnud tunnustust ning neid kasutavad ka teised õpetajad
üle Eesti.
III trimestri alguses asus tööle haridustehnoloog Andrus Veinberg, kes sattus

meie juurde täpselt õigel ajal. Õpetajad on
talle tohutult tänulikud, sest ta on olnud
need kaks nädalat nõu ja jõuga meie õpetajatele toeks ja abiks. Suur tänu talle selle
eest!
Oleme küsinud õpetajatelt tagasisidet.
Põhiline mulje on see, et algus on olnud
harjumatu, aga mõnes mõttes ka põnev,
sest tuleb oma tööle hoopis teisest küljest
läheneda. Õpetajad on ise palju juurde õppinud ja õpivad kogu aeg koos õpilastega.
Me õpime kõik sellest olukorrast midagi!
Ka vanemad näevad nüüd rohkem, millist
tööd teevad õpetajad ja kui palju kergem
oleks laps lihtsalt kooli saata.
Lihtsam oligi neil õpetajatel, kes juba niikuinii on teinud oma tööd mõnes õpikeskkonnas ja ka nende õpilased on juba sellega
harjunud. Mida siis õpetajad praegu kasutavad? Moodle´t, Foxacademyt, Opiqut,
Learning appsi, Google Classroomi, e-koolikotti, Google Formsi, e-posti, Messengeri,
telefoni jne, jne.
On tore, et enamik õpetajaid on aru saanud, et ega õpilaselt ole ka praegu mõtet
seitset nahka koorida. Nad küsivad õpilastelt, kas õpimaht on normaalne. Seni palju
kurdetud ei ole.
Täname ka vanemaid, kes oma lastele sel
keerulisel ajal on nõu ja jõuga abiks, sest
ega digivahendite kasutamine ole kõigile
vanematele kerge. Vanemad jäävad tihti
hätta failide avamise, ümbersalvestamise ja
tagasi saatmisega. Peate leidma nüüd oma
laste jaoks palju rohkem aega.
Õpetajad igatsevad töökaaslastega suhtlemist. Õpilased igatsevad õpetajate selgitusi
ja sõpradega suhtlemist.
Aga me saame hakkama. Kõik läheb mööda. Kui me ise vastutustundlikult käitume,
oleme pärast seda kogemust paremad ja
vastutustundlikumad inimesed.
VPG juhtkond
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Vinni lasteaia õpetajad annavad nõu, kuidas karantiiniaega
lastega lõbusamalt üle elada
Praegune olukord on keeruline kõigile ja et sellega kergemini toime tulla,
tuleb emal-isal pingutada igal rindel.
Koos koolilapsega tuleb õppida, aga
see noorem tegelane, lasteaialaps, tahab, et temaga ka tegeldaks. Ja nii ta
käibki kõigile närvidele jutuga, et tal
on igav ja keegi temaga ei mängi.
„Mul on kiire, mängi midagi ise, joonista, vaata raamatuid!“ Seda on küllap
juba sada korda öeldud. Aga see ei rahulda last, me mäletame seda juba oma
lapsepõlvest. Eks iga pere ongi juba
leidnud võimalused ja vahendid põnevateks koostegevusteks, aga pakume
mõne tegevuse õpetaja vaatevinklist.

Meie rühma lapsed on 5-6 aastased, vaimustuses sellest, et emaga-isaga vumängud eelmine-järgmine arv,
kelle kohta saame öelda, et nad on to- on nii huvitav voolida ja te ei märka- lihtsad matemaatilised jutukesed arredad mänguhimulised lapsed.
gi, et koos tegutsedes on möödunud vutamiseks.
Lasteaia tegevuste moto on õppimi- juba rohkem kui tund. Samasugust • Vanad head lauamängud, mida on
ne mängu kaudu. Nii omandab laps metoodikat saab kasutada ka joonis- alati põnevam mängida koos perega.
märkamatult teadmisi ja rakendab tamise juures. Varuge kohe suurem Näiteks „Tsirkus“, „Reis ümber maaneid omakorda loovmängudes. Paku- tükk paberit, kasvõi tapeeditükk ja ilma“, uuematest „Alias“, „Dobble“.
me välja mõned tegevused, mida võiks head joonistamist-jutustamist!
Ja kui teile tuleb meelde mõni oma
proovida.
• Meie oma rühma töös kasutame palju lapsepõlvemäng, siis õpetage seda
• Vooli koos lapsega. Sellest võib saada sõnamänge, mille abil arendame hää- oma lastele. Olid ju „Tunne loodust“,
päris põnev mäng koos jutustamise- limisoskust, kuulamisoskust. Näiteks „Merelahing“, „Trips-traps-trull“ jne.
ga, kui voolida näiteks väikesi putu- mäng, kus iga järgnev sõna peab alga- • Kui olete toas istumisest väsinud, siis
kaid, linde, loomakesi ja panna need ma eelmise lõputähega (auto-orav), minge õue, liikuge looduses. Lastenö. elama ja tegutsema. Tegevuse käi- vastandsõnade leidmine (soe-külm), aias nimetatakse seda lõimitud tegegus tuletage meelde oma teadmised riimuvad sõnad (pall-sall-lambatall), vuseks, kus ühe tegevuse kaudu saab
ja põimige need mängu. Teie laps on erinevate liisusalmide lugemine. Ar- käsitleda mitut erinevat valdkonda

(keel ja kõne, matemaatika, liikumine, loodus ja ümbritsev keskkond).
Käige lahtiste silmadega ja rääkige
lapsele kõigest, mida näete. Väljas
on kevad: otsige, võrrelge, vaadelge,
loendage ja rääkige. Premeerige ennast ja last matka lõpus väikese piknikuga.
Koos tegutsedes saab aeg kiiremini
mööda ja ongi õhtu käes. Ärge unustage lapsele lugeda üht toredat unejuttu.
Ja kui ise enam ei jaksa, siis aitab arhiiv.err.ee, kust leiate õhtujutte kuulamiseks.
Vinni lasteaia
Mesimummu rühma õpetajad

Lugusid täis päev Vinni lasteaias Tõruke
Aasta 2020 on eesti rahvajutu aasta. mille eesmärgiks on tutvustada
kogu aasta jooksul eesti rahvajutte
ja allikaid, kust neid leida. Eesti rahvajutu aasta idee autor ja eestvedaja
Piret Päär külastas Tõrukese lasteaeda märtsi alguses, et lastele vahvasid
lugusid rääkida ja õpetajatele jutustamisoskuse nippe õpetada.
Peale selle, et Piret Päär on eesti rahvajutu aasta eestvedaja, on ta ka jutuvestja, koolitaja, spetsialist suulise
pärimuse alal, Piret Pääri Jutukooli ja
MTÜ Jutumaja juhataja. PiretPäär on
30 aastat korraldanud lugude jutustamise kursusi, seminare, loenguid,
suvelaagreid, jutuõhtuid.
Saalis ootas lapsi jutuvestja Piret
suure kirju lapiteki ja mustsõstralõhnalise küünlaga. Lapsed istusid
tekile ja lugude rääkimine võis alata...
Mida jutuvestja seekord räägib, mis
loo tuul toob? Kelluke heliseb ja lapsed on tasa ning kuulavad nagu üks
suur kõrv. Jutuvestja silmad jälgivad
lapsi ja laste silmad jutuvestja omi.
Tuul toob jutu jutu järel Pireti huultelt. Milline jutt jõuab nüüd ja praegu

kuulajateni, seda ei tea isegi jutuvestja
mitte. Lugu räägib just hetke mõtetest
ja situatsioonist, laste küsimustest ja
tähelepanekutest.
Hiljem lastega vesteldes tuli välja,
et neile meeldis Pireti jutustamine,
tema rahu ja hääl väga. Eriti meeldis
küünlajutt ja kellukese helin. Ja jutuvestja ise meeldis, „sest ta oli selline
väike ja lühikeste juustega tegelane“.
Piret ise on öelnud, et ta on natuke
peljanud lasteaiaealistele lastele lugude rääkimist, sest on arvanud, et
nad ei suuda kuulata ja keskenduda
ning on rohkem tegelnud koolilaste
ja täiskasvanutega. Kuid Vinni lasteaia lapsed said väga kiita, et olid nii
head kuulajad ja oskasid huvitavaid
küsimusi küsida ja jutu teemal kaasa
arutleda. Selline kogemus süstis jutuvestjale optimismi ka edaspidi rohkem lasteaialastele lugusid rääkida.
Siis, kui lapsed lõunaund nägid ja
puhkasid, oli õpetajate kord lugusid kuulata ja oma küsimusi küsida.
Õpetajatele meeldisid kuuldud lood,
oli ka palju äratundmist, sest lood
olid tuttavad lapsepõlvest või oli Pi-

retil kaasas olnud raamatuid loetud
lapsepõlves. Õpetajad on öelnud, et
küll oli hea lasta tuulel ennast kanda
õpetlike, mõtlemapanevate lugude
juurde. Piret rääkis sellest, kui oluline
on lugusid rääkida oma pere ringis,
kui tähtis on suhe oma vanemate ja
vanavanematega, et nende elus olnud
tähtsad tegemised, mõtted ja tunded
jõuaksid läbi lugude järeltulevate põlvedeni. Seepärast ärgitas ta meidki,
täiskasvanuid, oma vanematelt ja vanavanematelt lugusid välja nuruma,
et „räägi, kuidas see ikka täpselt oli,
kui te isaga kokku saite“ jne.
Nii südamlik oli kuulata, kuidas Piret rääkis oma emast, kui ema oli juba
väga vana ja haige. Kuidas ta kogu aeg
nurus ema käest lugusid, et ta räägiks,
mis kunagi tema kodukülas toimus,
või kuidas naabrinaisel elu ka oli. Kui
tähtis oli emale see lugude rääkimise
aeg, kui haigus ja valu ununes ja silmad rääkides särama lõid.
Ka praegune kriisiaeg, kui oleme
oma pereliikmete ja ümbritsevate
inimeste tervise kaitsmise pärast rohkem kodus nelja seina vahel, on hea

aeg lugude rääkimiseks. Räägime siis Kellel huvi kuulata Piret Pääri lulastele ja lastelastele, kuidas elu oli, gusid rääkimas, siis seda on võimalik
kui meie lapsed ja noored olime, kui- teha tema kodulehel piretpaar.com/
das vanavanemate elu oli jne. Ja är- vaata ja kuula
Siivi Ebber,
gem unustagem talletada mällu praelasteaia Tõruke juhataja
gust olukorda, et siis tulevikus lastele,
lastelastele rääkida lugusid, kuidas
meie ja terve ülejäänud maailm aastal
2020 koroonaviirusega võitles.

Lasteaiaõpetaja Maire:
Nüüd meil siis on seda, mida alati napib - aega. Mida selle ajaga ette võtta,
on iseasi. Ikka tahaks kuhugi minna, lähedastega kokku saada. Just nüüd tundub see vajadus suurem kui tavaolukorras, sest keelatud vili on alati magusam.
Selles suhtes on noori võimalik mõista, miks nemad kipuvad ikka rohkem
lubatust koos liikuma.
Nädalad mööduvad samal kiirusel,
aga teisest küljest on aeg justkui seisma
jäänud - midagi ei toimu, tööl kohtud
vaid ühe inimesega, lapsevanemaga
suhtled läbi akna. Arvan, et lapsevanematel on mõneti raske, aga lapsed, kes
olukorra tõsidust ei adu, saavad rõõmu
tunda emaga-isaga koosolemisest.
Loodame, et meie inimesed suudavad
anda oma panuse hoidmaks ära maailma südamevalu jõudmist meie kodupaika.

nad välja pistnud, sinikaelpartidel käib
“tants ja tagaajamine”, aias saab esimesi
kevadisi toimetusi teha. Kaubanduskeskustes on soodsa hinnaga müügil
tulbi- ja nartsissikimbud, hüatsindipotid. Need toovad silma- ja värviilu
igasse tuppa. Päike näitab kätte, et on
aeg aknapesu ette võtta. Teleris ootavad
salvestuse peal vaatamist mitmed head
saated. Eelistan head meelelahutust,
nalja, reisisaateid. Selline on minu kevad, mis sel aastal tuli teisiti.

Tunnen, et ka lapsed naudivad.
Samuti olen uhke ja tunnen siirast
rõõmu oma laste õpetajate üle, kes on
valmis aitama kohe, kui sul seda vaja
peaks minema, paljud on selleks valmis ka hilistel õhtutundidel. Kiidan ka
õpetajate loovust tööde väljamõtlemisel (eespool nimetatud meisterdused,
kriisipäevik, liikumispäevik, õuesõppepäev jne), alati ei olegi vaja istuda nina
raamatus ja töövihikuid täita.
Olen rõõmus isegi selle üle, et tänu
kriisile olen hakanud palju rohkem
suhtlema oma vanemate sugulastega,
pakkudes neile abi, kui neil seda vaja
peaks minema Naudin ka seda, et ei
tohi palju ringi liikuda - oma terviseliikumised teen igal hommikul nii vara, et
autodki ei sõida veel.
Kurb olen aga sellepärast, et lapsed
peavad kodus olema, ei kohtu oma sõpradega ega saa koos tegutseda. Samuti
on kurb minna tööle, kui seal ootab
sind üks laps, kelle vanematel ei ole
võimalust teda koju jätta. Ka teeb meele
kurvaks see, kui praeguses olukorras ei
käituta nii nagu vaja, pannes ohtu ennast ja teisi. Kui meie vanematena ei
näita head eeskuju, siis ei ole head ja
ohutut käitumist loota ka lastelt.
Üldiselt on kriisiolukord minu jaoks
siiski häid õppetunde jagav kogemus.
Loodame ikka parimat ja küll ta siis
tuleb ka!

Kahe lapse ema ja õpetaja kogemused eriolukorras (ei soovinud nime
avaldada):
Esimese nädala elasin küll mingis
muus maailmas. Arvuti taga tundide
kaupa istumine hakkas tervisele. Nii et
esimesel nädalal, kui olin 5 tundi järjest
arvutis olnud, ei suutnud ma füüsiliselt
seda enam teha. Nii ma siis käisingi lastega jalutamas, hoolitsesime koos toidu
ja majapidamise eest ning ülejäänud
päeva lihtsalt lebasin diivanil, igasugune entusiasm oli kadunud… Teadsin, et
kõik õpilaste saadetud ülesanded on üle
vaatamata ja hindamata, aga nii lihtsalt
oli. Järgmisel päeval keerasime jälle
töövihikus või õpikus uue lehekülje ja
tasapisi ikka midagi tegime ja õppisime. Õnneks oli nädalavahetus piisavalt
kosutav. Töökoha sättisin mugavamaks,
keha harjus uue tööasendiga ja entusiasm tuli tasapisi tagasi.
Teise nädala alguseks olid õpilaste
tööd kontrollitud, enda jaoks süsteem
välja töötatud ja tekkinud tunne, et olen
olukorra peremees. Ja võibolla peate
mind hulluks, aga tunnen end selles
olukorras isegi väga suurepäraselt. Ma
tean jah, et kogu maailm on kokku kukkumas, inimesed on haiged ja töötud…
jms. Aga minus on mingi eriline rahu.
Armastan väga oma kodu ja peret. See
on lihtsalt suurepärane, kui palju saan
olla kodus koos oma kõige kallimatega.

Lood Roelast

Lasteaiaõpetaja Tiiu:
„See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu!
ja teisiti...“  (H. Visnapuu)
Kõik on teisiti - teatripiletid jäävad
oma aega ootama, spaas ujumine,
puhkamine on asendunud rattasõidu
ja kõndimisega. Mis siis ikka, oleme
paindlikud, kohaneme, harjume, märkame, teeme uusi asju. Ilmad on soojad, päevad pikad. Õues märkad, et sinililled, paiselehed, varsakabjad on ni-

Lasteaiaõpetaja ja kahe lapse ema
Gerly:
Olukord meie riigis ei ole praegu kiita, kuid peame leidma ka sellest midagi
head!
Pean tunnistama - kuigi see ilmselt ei
ole hetkeolukorda arvestades eriti viisakas -, et naudin praegust olukorda!
Mulle meeldib oma kodus olla, oma
lastega koos tegutseda: olla neile ema
ja siis väga konkreetne ja kriitiline õpetaja. Naudin neid koosveedetud hetki
lastega, mil teeme kehalist kasvatust või
tehnoloogiat, mulle on hakanud isegi
matemaatika meeldima! Täna meisterdasime näiteks tuulelohet, mida lendu
ei saanudki, kuid proovime homme
jälle! Eile tegime kummimootoriga sõidukeid, mis alguses hoogu sisse ei saanud, kuid lõpuks siiski tööle hakkasid.
Koostegemise rõõm on lihtsalt nii tore.

Piret Päär (tagumises reas keskel) koos lastega

Imelik, et mina ja tahan kogu aeg kodus
olla… Kui lapsed olid väiksed, tahtsin
kogu aeg kuhugi minna, midagi teha,
oli tunne, et elu läheb minust mööda.
Aga nüüd, kui see muu elu on pandud
stopi peale, on mul tunne, et olen just
õigel ajal õiges kohas ja teen õigeid asju.
Pole enam neid ahvatlusi - vaja minna
kinno, teatrisse, kellelegi külla, teha sadat asja korraga. Ma lihtsalt jumaldan
seda praegust lihtsat elu. Ongi ainult
minu kodu, pere ja natuke tööd. See
tohutult pöörlev karussell (nii oleme
kolleegidega tööl käimist nimetanud)
on mõneks ajaks peatunud. Küll on hea
sellest eemal olla.
Loodan, et lugeja ei pea mind hulluks
ja mõistab, millest räägin. Kui kodu ja
pere jaoks on lõputult aega, on see suur
väärtus. Olen esimese kahe nädalaga
eriolukorras olles avastanud kodukohas nii palju vahvaid kohti, oleme lastega tunnetanud väga suurt ühtekuuluvust ja üksteisega arvestamist, olen
olnud rõõmus ja rahulolev. Seega - igas
kodus polegi praegusel ajal hullumaja,
on väga õnnelikke, ühtehoidvaid ja olukorda nautivaid peresid. Usun, et ma
pole ainuke.
Kui see muu maailm mingil ajal selle
stopi lõpetab ja taas tavapäraselt (loe
pööraselt) pöörlema hakkab, meenutan
ma kindlasti praegust aega härdameelselt, sest on mida meenutada.
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Tõrukese lasteaia Lepatriinu rühma Pajusti lapsed teevad ka karantiinis olles kunsti
saaksid oma rühmakaaslaste töödeOtsustasin teha oma rühma laste
tegemised karantiini ajal
töödest virtuaalnäituse. Kuna enaga tutvuda ja tunda, et nad teevad
1. nädal : kõigi jaoks võõras, tundmatu,
uudne olukord. Lapsevanemad tundsid
kodudes huvi, mida lastega teha. Jagasime lihtsamaid näpunäiteid ja linke arvutis tegutsemiseks.
2. nädal: laste tegevuste suunamisel kodudes lähtusime nädala teemast,
toetudes eelnevalt juba õpetajate poolt
planeeritud rühma tegevuskavale. Sai-

Kulina lasteaed

me esimesed pildid laste tegutsemisest
kodus.
3. nädal: tänu laste ja lastevanemate
tagasisidele oleme rajal, näeme visiooni
ja töötame välja oma rühma süsteemi,
kuidas edasi toimetada/tegutseda, kui
eriolukord pikeneb.
Lepatriinu rühma kasvatajad
Heli, Eve, Katrin

Meie asutuses on läinud rahulikult. läbiviimiseks elektroonilisi kanaleid.
Teeme neid töid ja tegemisi, mida saa- Tänan kõiki lapsevanemaid mõistva ja
me teha ilma kellegi tervist ohustamata. toetava suhtumise eest!
Õpetajad kasutavad õppetegevuse maHelen Rennel,
terjalide jagamiseks ja arenguvestluste
Kulina lasteaia direktor

Kultuuritöötajad pidasid aru
24. märtsil arutasid Vinni valla kultuuri- ja
rahvamajade juhatajad, kuidas organiseerida kultuuritööd eriolukorra ajal ja selle
järel. Arutelust võtsid osa Urmas Lindlo
Pajusti Klubist, Teele Kallip Ulvi Rahvamajast, Liisa Uukkivi Laekvere Rahva Majast, Tarmo Alavere Roela Rahvamajast ja
Kaarel Šestakov Venevere Seltsimajast.
„Praegune olukord on muidugi natuke nutune, kuna ootamatult tuli ära jätta
kõik planeeritud üritused,“ sõnas Pajusti
klubi juhataja Urmas Lindlo. „Selle asemel
anname endast parima, et organiseerida
ringide tööd kaugmeetodil ja võimaldada
inimestele kultuuri tarbimist vaatamata
sellele, et rahvamajad on kinni. Ringijuhtidele tähendab see saamata jäävat tasu,
kuna ringijuhid töötavad käsunduslepinguga ning saavad tasu täpselt läbiviidavate
tundide eest,“ lisas Lindlo kahetsusega.
Inimesed tahaksid väga koos käia, aga
karantiinireeglitest tuleb kinni pidada.
Ulvi klubis on leitud sobiva lahendusena
virtuaaltreeningud. „Rahvatantsutrenni
teeme Skype abil,“ rääkis Teele Kallip. „Paneme kodudes arvutid käima, teeme ruumi ja harjutame juhendaja poolt näidatud
samme igaüks oma kodus. Samuti laenutame esemete desinfitseerimise nõuet järgides inimestele hantleid, et nad saaksid kodudes üle netisilla läbi viidavat jõutrenni
kaasa teha,“ sõnas Teele.
Kõik klubid kasutavad kriisiaega ka
suurpuhastuse ja pisiremonditööde tegemiseks.
Kuidas on lood kokkulepitud ja ära jäänud esinejatele tehtud kulutustega? „Õnneks me ei pea kompenseerima ärajäänud
esinemisi, kuna praeguse olukorra puhul
oli tegu riigipoolse ettekirjutusega. Selles mõttes klubid majanduslikku kahju ei
kanna,“ sõnas Urmas Lindlo. „Kõik esinejad on asjaoludesse suhtunud mõistvalt,

paljudega oleme juba kokku leppinud uue
kuupäeva sügiseks, et planeeritud üritus
siin toimumata ei jääks.“
Karantiini ajal on loodud palju võimalusi kultuuri tarbimiseks kodus: Eesti Televisioon pakub väärtfilme, vanu filme,
teatrietendusi; muuseumid korraldavad
virtuaalseid tuure, lauljad kontserte; Harrastusteatrite Liit jagab oma kodulehel
üleslaetud etendusi. „Praegune olukord
on, nagu iga uudne asi, kultuuritarbijale
mõnes mõttes põnev, aga praeguseks on
möödas vaid paar nädalat karantiinis elamist. Psüühiliselt on seltskonnata elamine
raske ning vaikselt on juba näha, kuidas
inimesed tunnevad puudust seltsielust
ning eakamad eriti raamatukogu külastamise võimalusest,“ rääkis Teele Kallip.
Keeruline aeg sunnib pea tööle panema.
„Mõtleme, milliseid tegevusi pakkuda inimestele, et karantiin lõbusamalt üle elada.
Ühe võimalusena võiks läbi viia loodusfotokonkursse, mis ei soosi rahvakogunemisi, annaks võimaluse millegagi tegelda,
mõnele ka hasarti ja eduelamust,“ sõnas
Teele Kallip.
Mida toob tulevik? „Kui elu pöördub tagasi tavapärasesse rütmi, läheb sügisel kultuurielu väga tihedaks ja põnevaks, kuna
enamik üritusi, mis olid kevadeks planeeritud ja jäid ära, lükati sügisesse. Näiteks
on juba teada kuupäev, mil toimub 13.
märtsil ära jäänud tantsupidu koos Anne
Veskiga – see on 2. oktoober,“ rõõmustas
Urmas Lindlo. Momendil (vestlesime 24.
märtsil) on lahtine ka see, kas õnnestub pidada jaanituleüritusi, aga loodame, et viirusest tingitud olukord selleks ajaks taandub ning saab ka tänavu üle tule hüpata.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja
turisminõunik

Lillede asetamine Viru-Jaagupi
represseeritute mälestusmärgi
jalamile 25. märtsil. Pärja asetas
Vinni vallavanem Rauno Võrno,
palve pidas Viru-Jaakobi kiriku
õpetaja Tarmo Linnas.
Foto: U. Lindlo

mik lapsi on oma vanematega kodus
ja garderoobi sein on kurvalt armsatest meisterdustest tühi, siis andsin
kunstitegevuse lastele koju.
Palusin vanematel koos lapsega
metsa ääres jalutada ja korjata pajuoksi, kodus noppida urvad okste
küljest ära ja kleepide paberile või
kaunistada jänku neile sobival moel.
See idee pärineb Facebooki grupist
‘’Lastega kodus’’, kus toredad inimesed jagavad ideid, mida karantiinis
olles lastega ette võtta. Lisaks palusin
teha töödest pilt ja laadida üles meie
ühisele virtuaalnätusele, et ka lapsed

kodus ühist asja.
Virtuaalnäituse
korraldamisel
kasutan lehekülge ‘’Padlet’’, mida
tutvustati Vinni valla õpetajatele digipädevuse koolitusel. Paar päeva
hiljem näituse lehekülge külastades
olin üllatunud, sest juba oligi üles
laetud armsaid ja ilusaid töid. On
äärmiselt tore näha, et lapsevanemad
tulevad minu ideedega kaasa ja mõtlevad põnevaid lahendusi välja! Lastel on põnev töid uurida ja arvata,
milline sõber millise töö valmis tegi.
Stelle Šnaider,
Mõmmikute rühma õpetaja

Pajusti klubi pidas 60. aastapäeva

12. märtsil pidas Pajusti klubi oma 60. aastapäeva. Heidame siinkohal klubi praeguse juhataja Urmas Lindloga pilgu Pajusti klubi tegevusele läbi ajaloo.
12. märtsil 1960 avati pidulikult äsjavalminud Pajusti
kontor-klubihoone. Jõukale kolhoosile kohaselt oli avapidu uhke – teiste hulgas esinesid Eesti Raadio estraadiorkester, Kalmer Tennosaar, Heli Lääts ja Artur Rinne. „On
märkimisväärne, et klubiline tegevus ei ole selles hoones
nende kuuekümne aasta jooksul kordagi peatunud,“ sõnas
Lindlo. „Kohe pärast avamist said Märt Kongi juhtimisel
hoo sisse orkestrid, ansamblid, koorid, täiskasvanute ja
laste rahvatantsurühmad.“
1965. aastal tähistas Vilde kolhoos suurejooneliselt
Eduard Vilde 100. sünniaastapäeva. Kohal oli hulk kirjanikke, ajakirjanikke ja Eesti Televisioon eesotsas Valdo
Pandiga, samuti kõrged külalised Moskvast, kelle tunnistamisel avati Pajusti klubi ees pargis Vilde monument.
Samal aastal anti esimest korda välja Vilde-nimeline kirjandusauhind. Ka see traditsioon on erinevad riigikorrad
üle elanud ning selle väljaandmine kestab siiani. 60ndate
lõpus toimus Pajusti klubis mitmeid kohtumisi Vene filminäitlejatega.
70ndatel juhatas klubi Linda Hein, kelle kõrval oli kunstiliseks juhiks Aare Rohumets. Suuremateks algatusteks
neil aastatel olid pereklubi Vilpeko ja eakate klubi Härmaline loomine.
1980. sõlmis Pajusti klubi koostöölepingu Riikliku Akadeemilise Meeskooriga, kusjuures koori poolt kirjutas lepingule alla Gustav Ernesaks. „Meeskoor esines siinmail
mitmeid kordi, käidi isegi Vilde kolhoosis abiks põllutöödel. Mitmed koori liikmed proovisid viljakoristusel ka
kombaineri ametit,“ rääkis Lindlo meeleolukast seigast,
mida enamik inimesi ei tea.
1981. aastal moodustati Vilde kolhoosi kultuuriosakond,
mille juhatajaks sai Valdur Liiv ja tema abiliseks klubi juhataja Linda Hein. Sellal tegutses klubis arvukalt isetegevusja huviringe. Tol perioodil alustas tegevust ka spetsialistide
klubi „Hortus“, mille presidendiks sai kolhoosi peainsener
Kaarel Aasa. Koos Vinni sovhoosiga organiseeriti ühiseid
mälumänguturniire „Mäluheksel“. Valdur Liivi ajast tasub
meenutada veel kaalukaid ettevõtmisi, mille tähendus ulatus kaugemale majandi piiridest – 1987 ja 1988 toimusid
Pajusti klubis maakultuuritöötajate probleeme kajastavad
ajurünnakud, kus osalesid tuntud kultuuritegelased, -töötajad ja ajakirjanikud. Toimusid ka konkursid etlejatele
näitleja-lavastaja Evald Hermaküla juhtimisel.
Pärast Linda Heina lahkumist klubist töötas lühemat
aega juhatajatena Rannu Eimla ja tema järel Meelis Tiivas.
1989. toimus volinike koosolek, kus oli kohal ka Vilde
kolhoosi aukodanik Gustav Ernesaks ja Eesti Kultuurifondi esimees Kalle Liiv. Pandi alus kolhoosi kultuurifondile,
mille põhikapitaliks kinnitas juhatus 70 000 rubla. Kahjuks see ettevõtmine loodetud efekti ei andnud.
90ndate keskel sai klubi juhatajaks Eve Kraaner, mõni
aasta hiljem Reet Aru, kelle kõrval alustas kunstilise juhina tööd Inge Arula. Tandem Aru-Arula vedas Pajusti
klubi pikki aastaid. Vinni klubi liitumisel Pajusti klubiga
mitmekesistus taidlusgruppide hulk – lisandusid laste
tantsuringid, laste näitering, estraadiring, noorte instrumentaalansambel. Siiani tegutsevad tol ajajärgul alustanud
eakate klubi Mõttelõng, estraaditrupp Ülle Rajamardi juhendamisel, kapell „Leirender“ Anu Sooni juhendamisel,
idamaist tantsu viljelev tantsurühm „Fazyiah“ Külli Külanurga juhendamisel, naisrahvatantsurühm „Tantsutriinud“ ja „Särtsakad Seeniorid“ Ene Saaberi juhendamisel.
Lisandunud on estraaditantsurühm „Kekutised“ Külli Külanurga juhendamisel, beebiklubi Katrin Jaanimäe
eestvedamisel, linetantsu rühmad, mida juhendavad Katrin Jaanimäe ja Helle Liivar. Viimasel hooajal hakkas ka

Tarmo Alavere, Urmas Lindlo ja Hans Peep Pihlak.

Riigikogu liikmete Marko Šorini ja Kaido Höövelsoni õnnitlusi võtab vastu Urmas Lindlo.

tegutsema Pajusti Tantsuteater, mida juhendavad Virve
Kurbel ja Ene Saaber.
Alates 2017. aastast, kui klubi juhtimise võttis üle Urmas Lindlo, on klubi leidnud tee välja oma ruumidest ja
võimsast tammikust. Koostöös Viru-Jaakobi kogudusega
on hakatud tegema kontserte kirikus, kus siiamaani on
toimunud Siiri Sisaski ja Smilersi kontsert. Tekkinud on
traditsioon kontserdisarjale „Advendiaja kingitus“, mille
raames on esinemas käinud Inga ja Toomas Lunge, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala. Juba kolm korda on kogunetud augusti ühel sumedal ööl tammikusse lõkketule ümber
muusikat kuulama ja mõtteid mõtlema. Kolmel korral on
toimunud lapsevanemate ja Mõdriku kooliga koostöös
karneval Vinni ja Pajusti lastele ja nende vanematele.
Kõige omapärasem kontsert toimus aasta tagasi, kui
korraldasime tantsukontserdi Jane Paberitile, kus esinesid
tema õpilased, õpetajad ja kolleegid ja Jane lemmiklaulja
Lauri Saatpalu
Toimunud on palju ja tulevik toob nii mõndagi huvitavat: juba 8. juunil (kui eriolukord selleks ajaks lõpeb) esineb ansambel „Kaunimate Aastate Vennaskond“, 5. juunil
toimub kirikute öö Viru-Jaagupi kirikus, kus on oodata
mitut huvitavat kontserti, 13. augustil Viru-Jaagupi kirikus Terminaatori kontsert koos Tiit Kikase laseretendusega. 30. septembril tähistame Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva, mille puhul toob teater Varius Pajusti klubi lavale
etenduse „Wilded“.
Täpselt 60 aastat hiljem, 12. märtsil 2020 kogunesid Pajusti klubisse väärikat aastapäeva tähistama klubi sõbrad,
õnnitlema tulid teiste hulgas Vinni Vallavalitsus, volikogu
liikmed ja Riigikogu liige, Pajustis elav Kaido Höövelson.
Meeleolu lõi Hans Peep Pihlak saksofonil.
Pikka iga Pajusti Klubile!
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Naiskodukaitse on loonud elanike jaoks vajaliku mobiilirakenduse “Ole valmis!”, mis aitab valmistuda võimalikeks kriisiolukordadeks. „Ole valmis!“
on kasutatav ilma netiühenduseta ning sisuga saab tutvuda lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeles.
“Ole valmis!” mobiilirakendus aitab valmistuda võimalikeks kriisiolukordadeks.
 Tutvu juhistega erinevates ohuolukordades käitumiseks, järgi soovitusi nende ennetamiseks.
 Vaata äpi abiga üle oma kodused varud ning saad soovitusi, mis kodus olema peaks, et iseseisvalt nädal aega hakkama saada.
 Leia vajaminevad elutähtsad numbrid ja helista otse rakendusest abi või nõu saamiseks.
Äpi leiad nii Androidile kui iOS-ile, otsi poest “Ole valmis!”

Eestis on alanud tuleohtlik aeg
tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke
tegemine keelatud või on määratud, mida lõkkes põletada tohib. NB! Koduaia lõkkes tohib
põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning
Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel pappi ja paberit.
nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestas tuleohtliku Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tuleb täaja kogu Eesti territooriumil alates 27. märtsist. helepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks
Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ju- põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida
hataja Tagne Tähe sõnul tuleb looduses lõket ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtehes või grillides olla äärmiselt ettevaatlik, tist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastaksest isegi väike eksimus lahtise tule kasutamisel se lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et
võib kaasa tuua rängad tagajärjed.
lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
„Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti
alguse saada tulekahju, mis on ohuks nii loodusele kui ka inimestele ja nende kodudele.
Tuul puhub lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuiva
maapinna tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mille kontrolli
alla saamine on väga raske,“ ütles Tagne Tähe.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias
tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke

Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on keelatud aasta ringi!
Päästeamet teostab üle riigi ka lõkkepatrulle.
Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja
grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida.
Samuti teavitavad päästjad inimesi avalikus
ruumis viibimise piirangutest.

VIROL kutsub tunnustama parimaid
haridustöötajaid ja hariduse toetajaid
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)
kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise
tunnustussüsteemi ”Eestimaa õpib ja tänab”
konkursile, mille eesmärk on tunnustada ja
tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna
haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö
tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste
ja lastevanemate lugupidamise.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 26. aprillini
Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel
aadressil: www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 26. aprillini
ning seda saab teha aadressil:
https://www.virol.ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viMaakondlik konkurss on seotud üleriigi- ru-maakondliku-konkurss
lise konkursiga ning laureaadid valitakse 13
üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Maakondlikud täiendavad kategooriad on:
Sellel aastal on maakondlikult ja üleriigili- Lääne-Virumaa noor õpetaja, Lääne-Virumaa
selt üks kattuv kategooria, milleks on elutöö hariduspere, Elutöö auhind.
kategooria. Kuna üleriigilise elutööpreemia
tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult Lisainfo: VIROL-i tegevdirektor Sven Hõsilmapaistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i bemägi, e-post: sven.hobemagi@virol.ee,
soov on tunnustada meie maakonna tasandil tel.5300 5652
pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud
inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka
maakondlikult.

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE
PAKENDID

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

SOBIB

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

EI SOBI

KLAASPAKEND

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat
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Palju õnne, kallid maikuu
sünnipäevalapsed!

Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõme pillaks!
Ja et ka argipäevas hallis,
kestma jääks kõik hea ja kallis!
Nagu päevad, nii korduvad aastad.
Nendes on vihma, päikest ja tuult...
Olgu neis päevades päikese kulda!
Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!
Olgu südames sügavat õnne
ja tegudes rohkesti rahuldust!

95 Hilma Perednja

83 Maia Liivak

92 Lydia Vaabla

82 Artur-Roomet Vene

91 Endel Väljaots

82 Urve Küla

90 Leonhard Valter

82 Aita Heiskonen

90 Enna Viibur

82 Laine Kriisa

90 Leo Saluste

82 Mati Rast

89 Helene Moor

82 Rosa Petrova

89 Endel Kruusamäe

81 Magomed Magamedov

88 Alma Darjina

81 Urve Kukk

88 Aime Uustalu

81 Aino Oidsalu

88 Elvi Harjo

81 Leida Remeküll

88 Aili Annus

80 Eha Lehtmets

88 Linda Truman

80 Milvi Sokk

87 Vilma Benga

80 Ille Leede

86 Vaino Torp

80 Aita Salukivi

86 Valve Nõlvak

75 Malle Sinisalu

85 Hilma Võsokova

75 Maia Normak

85 Evi Käärt

75 Rein Toompuu

85 Vilma Pender

75 Olga Kann

84 Milvi Klei

75 Elmo Sammalsaar

84 Õie Alliku

70 Aare Rosenberg

84 Malle Suvi

70 Erich Rahe

84 Aino Maidra

70 Maie Jänes

84 Ly Pärn

70 Aime Sklave

84 Silvi Kuusk

70 Ellen Põdersalu

83 Arvi Aru

70 Aet Karlson

83 Mati-Jaagup Rohtsalu
83 Endla Niinepuu
83 Eero Paenurme
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse info
lehes, palun andke sellest teada valla
valitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

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

Henri Arold		
Miia-Elisabeth Laugus
Henrik Tarkusep
Lennart Grünfeldt

16.02.2020
9.03.2020
11.03.2020
25.03.2020

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Raamatukogudes toimub kontaktivaba
laenutus

Alates märtsi lõpust toimub kõikides Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba raamatute laenutus.
„Vastava otsuse tegime selle tõttu, et pakkuda inimestele karantiinioludes võimalust aega mitmekülgsemalt veeta ja
lugedes stressi maandada. Samuti tingis laenutamise vajaduse koolide poolt nõutav kohustusliku kirjanduse lugemine,“ selgitas Ulvi raamatukogu juhataja ja valla raamatukogude koordinaator Tea Järvis.
Raamatuid saab laenutada üksnes eelneva reserveerimise korral, mida saab teha lugejaportaalis www.lugeja.ee või suheldes raamatukoguga telefoni või meili teel. Raamatud saab kätte ainult reserveerimisele järgneval päeval või lugejaga
kokkulepitud ajal raamatukogu koridoris; raamatud on pakitud ja varustatud nimesildiga. Tagastamiseks on olemas
teine vastava märgistusega riiul, mõnel raamatukogul asub tagastuskast ka õues. Raamatukokku lugeja siseneda ei saa.
„Tagastatud raamatud jätame seisma minimaalselt 72 tunniks, et tagada koroonaviiruse hävimine enne, kui raamat järgmise lugeja kätte jõuab,“ selgitas Järvis
praegu töötavat laenutussüsteemi.
Raamatukogude kontaktid:
Vinni-Pajusti raamatukogu: 325 7160; vpraamatukogu@hotmail.com
Ulvi raamatukogu: 329 3224, ulvi.raamat@vinnivald.ee
Tudu raamatukogu: 3235645 või 5539903, tudu.raamat@vinnivald.ee
Viru-Jaagupi raamatukogu: 55572413; vjraamatukogu@vinnivald.ee
Roela raamatukogu: 58869770 (E-R kell 9.30-13.30); roela.raamat@vinnivald.ee
Kadila raamatukogu: 55672658; vpraamatukogu@hotmail.com.
     Laenutus T ja N kl 12-14)
Laekvere raamatukogu: 3295392 (T-R kell 10-15)
Muuga haruraamatukogu: 3294475 (E-R kell 10-15)
Venevere haruraamatukogu: 3253820 ( E kl 10-15)

Koerad kinni!

Koos karantiiniga on saabunud Vinni valda kenad suveilmad, mis meelitavad inimesi kergliiklusteedele kõndima
ja sportima. Viimasel ajal on sagenenud lahtiste koerte
(ehmatus)rünnakud jalutajatele ja jalgratturitele.
Laekvere haldusjuht Andrus Läll kurtis, et paljudes
majapidamistes on kombeks lubada koerad vahel aiast
välja üksi jalutama. „Paljudele koertele ei meeldi jalgrattad, mistõttu on tulnud ette mitte otseseid rünnakuid,
vaid koera haukumise ja jalgratturi ahistamise tõttu rat-

talt kukkumisi,“ sõnas Läll. Ka on inimeste ärevustase ja
hirmutunne erinev, loomapidaja ei saa kunagi eeldada, et
tema koer kedagi ei hirmuta ega hammusta.
Palume koeraomanikel võtta tõsiselt palvet hoida koerad
kinni! Nii väldite võimalike füüsiliste traumade põhjustamist kaaskodanikele ning rahalise kahju nõudeid ja tsiviil- või kriminaalkaristust endale.
Looma tegude eest vastutab alati loomapidaja ning vastutus kaasneb ka tegevusetuse korral. Ükskõik kui hoolikas loomapidaja ka ei oleks ja kui rangeid ohutusmeetmeid ei rakendaks, vastutab ta tsiviilõiguslikult alati oma
looma tegude eest.
Eespool on käsitletud küll eelkõige koerapidamist, kuid
tuleb meeles pidada, et ka muude lemmik- ja koduloomade puhul tuleb tagada, et nad ei pääseks omaniku järelevalveta territooriumilt välja.
PS! Tagamaks avalikus kohas meeldivad liikumiskogemused, tuleb loomaga jalutamisel koristada tema väljaheited.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri on leitav Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee ja Riigi Teataja kodulehel
www.riigiteataja .ee
Vinni Vallavalitsus

LAAGRISSE!
Pakume ajavahemikus 26.07 – 1.08.2020 tuusikuid rooniliselt gaidi@vinnivald.ee või paberkandjal valVinni valla 7-14-aastastele lastele Pariisi noortelaag- lamajja.
risse sõjalis-sportlikusse rühma.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt
Soodustuusik maksab 120 eurot.
1. juuniks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele:
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetule- Swedbank EE532200001120121871
ku piiri, s.o alla 230 eurot kuus ühe pereliikme koh- SEB EE501010502016846005
ta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Avaldusevormi leiab Vinni valla kodulehelt
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju ühise http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2
transpordiga, mis on peredele tasuta.
Info: Gaidi Kasu 5399 4071, gaidi@vinnivald.ee
Palume esitada taotlused hiljemalt 1. juuniks elekt- http://www.pariisi.ee/lastelaager/

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Valli Talur		
Meeta Jürgenson
Aimar Uukivi		
Meinhard Kutsar

21.11.1926- 05.03.2020
16.03.1928- 12.03.2020
20.06.1947- 14.03.2020
10.11.1924- 15.03.2020

Reiginald Leede		
Ants Allmäe 		
Ivo Aunapuu 		
Jüri Tude 		

10.03.1932- 20.03.2020
28.11.1950- 22.03.2020
27.05.1962- 22.03.2020
24.01.1942- 24.03.2020

Sügav kaastunne omastele.

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

