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Vallavanema sporditegelaste vastuvõtult
Pajusti klubis tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva tänuõhtuga,
kus tähelepanu jagati sportlike saavutuste või sportliku tegevusega silmapaistnud vallaelanikele, kuulati operetiviise Peeter
Kaljumäe ning Heli Vahingu esituses ja va-na hea kombe kohaselt said soovijad ka jalga keerutada.
Oma tervituskõnes rõhutas vallavanem Toomas Väinaste sporditegevuse olulisust kasvavale põlvkonnale ning elanikkonnale tervikuna: „Spordist on õppida palju - eetikat, vastutustunnet,
järjepidevust ja oskust seada eesmärke. Hoolimata sellest,
milles valdkonnas tegutseme, algab kõik sihtide seadmisest,
planeerimisest ja ressursside jagamisest eesmärgini jõudmiseks. Vaid mõtestatud tegevusega saavutame teadmise, mida
me teeme ja miks teeme.
Paljaste loosungite ja ajale jalgu jäänud spordiobjektidega
inimesi liikumisharrastuste juurde ei meelita. Vinni vald on
2008. aastal omapanusena paigutanud valla sporditegevusse
ja spordiobjektidesse kokku 6, 5 miljonit krooni. Sellest spordirajatiste hoolduseks 270 000 kr, üksikisikuid ja spordiklubisid
toetati 304 000 krooniga. Ühe miljoni krooniga doteeriti valla
lasteaedade, koolide ja täiskasvanud elanike Vinni spordikompleksi kasutamist. Ülejäänud osa kulutati täismõõtmetega staadioni ehitamiseks Vinni alevisse, mille kogumaksumus ulatub
kümne miljoni kroonini.
Milline saab olema käesolev aasta, võib igaüks ise oletada, kui
Vinni valla üksikisiku tulumaksu dotatsiooni summasid haridusse ja teedele kärbiti 11 miljonit krooni.
Ei tahaks katkestada sissetallatud rada noorsookasvatuse, õppetegevuse, spordi- ja kü-laelu arengu valdkonnas. Aga kärpesumma on suur ja jääb küsimus, kust siis kokku hoida?
Sport näitab rahva elujõulisust. Mitte võit-kaotus seisukohast,
vaid vana mõttetera „terves kehas
terve vaim” valguses. Kehalt terve inimene on päris kindlasti õppimisvõimelisem, loovam ja aktiivsem.
Kogu süsteemi hoiavad koos
aga treenerid, õpetajad, eestvedajad. Nende entusiasmi najal vallutatakse tippe ja kujundatakse liikumisharjumusi.
Vinni vallal on Eesti Vabariigile ilus
sünnipäevakingitus – sumomaadluse maailmameister Epp Mäe (pildil). Tunnustus pereisa Riho Mäele
(pildil), treenerile ning kohaliku spordielu edendajale, pereema Rael
Mäele ning Siim, Tuule Sireli ja Mattias Mäele, kel samuti silmapaistvaid tulemusi judo- ja sumomaadluses ette näidata. Vallal on sumo
“maaletooja” Riho Rannikmaa. Isalt
pojale traditsiooni jätkajad, rallisõitjad Timo Heiskonen, Andres Ots.
Meil on ettevõtlikke õpetajaid-treenereid ja andekaid noorsportlasi, järjepidevaid veteransportlasi ning aktiivseid külaspordi edendajaid.
Suur tänu kõigile, kes andnud oma

panuse Vinni valla arengusse,
sest arengu võti
seisneb koostöös ja ühistes
kokkulepetes.”
Aastapäeva
vastuvõtul sooviti
kõigile head vabariigi aastapäeva ning edu igapäevastes tegemistes.
Vinni Vallavalitsuse tänukirja
ja rahalise preemia said Riho
Mäe silmapaistvate tulemuste
eest treenerina ja
kohaliku spordielu edendajana,
Riho Rannikmaa
pikaajalise silmapaistva tegevuse eest judo- ja sumo-maadlusõpetajana ning Epp Mäe
kõrgete sportlike tulemuste eest sumomaadluses.
Valla tänukirja Pekingi 2008.a olümpiaraamatu said: Mikk Mihkel Arro - mulluste silmapaistvate tulemuste eest kümnevõistluses, Andrus Lein ja Anton Bas-manov - heade tulemuste eest
jooksualadel, Helle Tuhkla ja Tiiu Pärnik järjepideva ja aktiivse sportliku tegevuse
eest, spordiklubi Vinni Tammed jalgpallimeeskond – 2008.a maakondliku jalgpallimeistritiitli eest, Väino Kondoja - pikaajalise
tegevuse eest noorte kergejõustikutreenerina, Uno Muruvee ja Kal-di Roost - kohaliku
spordielu edendamise ja Tudu triatloni korraldamise eest, Malle Mager - tegevuse eest
sporditreenerina ja valla kooliolümpia algatajana, Ülle Liuhka - kohaliku spordielu edendamise eest, Kersti Naarits - valla koolidevaheliste spordivõistluste korraldamise
eest, Tarmo Alavere, Tiit Transtok, Mare Akel,
Ülle Vaasma - tegevuse eest sporditreenerina, Andres Ots ja Timo Heiskonen – 2008.a
Eesti noorteralli meistritiitli eest, Märt Ots rallispordi edendamise ja toetamise eest,
Ain Heiskonen - rallispordi edendamise ja
toetamise eest, Mart Vilt - pikaaegne Eesti
1500 m jooksu rekordiomanik, Monika ja
Gunnar Tõnning - tulemusliku töö eest ujumistreeneritena, perekond Reissaar ja Toome - Vinni valla sportlik pere tiitli eest, Eugen
Õis ja Riho Hütt - järjepidevad hommikuujujad Vinni spordikompleksis.
Heili Pihlak
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Volikogu istungi
materjale

Pakendite
sorteerimisest ja segaolme
jäätmete veost

Vinni Vallavolikogu 29.01.2009 istung
Otsustati muuta Vinni vallas Vana-Vinni külas asuva,
AS-le Talter kuuluva Severi katastriüksuse sihtotstarvet
(katastritunnus 90001:001:0702, pindala 5,11ha, kinnistu
registriosa nr 4420831, senine sihtotstarve maatulundusmaa) maa sihtotstarvet ja määrata katastriüksuse
uueks sihtotstarbeks mäetööstusmaa (014; Mt).
Otsustati kooskõlastada Lääne -Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur”. Planeeringuga on võimalik tutvuda Lääne
–Viru Maavalitsuse kodulehel. www.2l-virumv.ee
Otsustati vastu võtta Vinni valla jäätmekava
aastateks 2009–2013. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda
Vinni
valla
kodulehel:http://www.vinnivald.ee/
index.php?id=251
Otsustati vastu võtta Vinni valla jäätmehoolduseeskiri.

Käesoleva aasta juuli kuust hakkab kogu Vinni valla
territooriumil kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud
jäätmeveo veoõiguse võitnud jäätmekäitlusfirma selgub k.o.
aasta mai-juuni kuu jooksul konkursi korras.
Vallavalitsuses on valminud valla jäätmevaldajate register,
mille alusel veoõiguse võitnud firma jäätmevaldajatega
lepingud sõlmib.
Korraldatud jäätmeveo rakendumisel peavad kõik jäätmetekitajad, segaolmejäätmete kogumiseks, konkursi võitnud
jäätmekäitlejaga liituma.
Jäätmetekitaja all mõistetakse isikut või seaduse alusel
asutatud muud asutust, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isikut, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus
või koostis muutub.
Jäätmevaldaja all mõistetakse jäätmetekitajat või muud isikut või seaduse alusel asutatud muud asutust, kelle valduses on jäätmed. Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema
valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest
tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale.
Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt (saab tutvuda valla
koduleheküljel) on kinnistu omanikel (samuti rentnikel) kohustus kinnistul tekkinud olmejäätmed üle andma jäätmeveo
õigust omavale jäätmevedajale.
Vinni vallas ei ole ühtegi avalikku segaolmejäätmete konteinerit, kuhu kodanik tohiks oma olmejäätmeid panna. Nagu
juba öeldud, on iga jäätmetekitaja kohustus tekkinud olmejäätmed üle andma jäätmevedajale ja loomulikult slle eest
vastavalt tasuma.
Tasuta saab Vinni vallas üle anda paberit- ja pappi ning
pakendeid järgmises asukohtades:
Paberi- ja papikonteinerite asukohad
Asukoht
Aadress
Maht
Arv
Vetiku
Vetiku OÜ Vetiku ST kontor
0,6
1
Vinni
Sõpruse 1a 0,6
1
Vinni
Sõpruse 18, Gümnaasium
0,6
1
Pajusti
Tartu mnt 18 (Helteri kpl)
0,6
1
Kadila
Kadila endise kpl. juures
0,6
1
V-Jaagupi Viru-Jaagupi, Kesk 23
0,6
1
Küti
Küti keskuses, kpl. juures
0,6
1
Roela
Roela (Helteri kpl.)
0,6
1
Roela
Roela Põhikool
0,6
1
Pajusti
Pajusti, Vinni VV
0,6
1
Segapakendi konteinerite asukohad:
asukoht
aadress
maht
arv
Vinni
Vinni, Sõpruse 1a
1,5
1
Vinni
Vinni, Sõpruse 18 koolimaja
0,6
1
Pajusti
Pajusti, Tartu mnt.13 (Helteri kpl.) 3,0
1
Vetiku
Vetiku, OÜ Vetiku ST kontor
1,5
1
Roela
Roela, Tartu mnt 11
1,5
1
Roela
Roela, Aida 3, kpl. juures
1,5
1
Tudu
Tudu, Rakvere mnt.7
3,0
1
Tudu
Tudu, Tuleviku 3
1,5
1
Kadila
Kadila kaupluse juures
1,5
1
Küti
Küti keskuses, kpl. juures
1,5
1
Küti
Küti keskuses, kpl. juures
0,6
1
V-Jaagupi Viru-Jaagupi, Kesk 23
1,5
1
V-Jaagupi Viru-Jaagupi, Kesk 24
3,0
1
Inju
Inju bussipeatus (kollane)
2,5
1
Piira
Piira kortermajad (kollane)
2,5
1

Talihooldetöödest
ja teepervede
puhastamisest
Talihooldetööde paremaks ja operatiivsemaks teostamiseks nii valla- kui ka avalikuks kasutamiseks
määratud erateedel teatame veelkord teostajd ja
koordineerijate kontaktandmed: Piira-Karkuse piirkond
lumetõrjetööde teostaj a OÜ Piira Talu, koordineerija
Vladimir Kostap 5341 0627. Vinni-Pajusti kergliiklustee
piirkond- OÜ Oviar Puit, Vladimir Kostap, tel 5341 0627.
Vinni-Vetiku - OÜ Vinimex, Vladimir Kostap, tel 5341 0627.
Pajusti-Inju piirkond- OÜ Olt & Co, Vladimir Kostap, tel 534
10627. Kadila-Koeravere piirkond - OÜ Kadila
Põllumajanduse, Vladimir Kostap, tel 53410627. ViruJaagupi- Aruküla piirkond, OÜ Voore Farm, Nadežda Võrno,
tel 5341 2018. Allika- Võhu piirkond - OÜ Voore Farm,
Nadežda Võrno, tel 5341 2018. Puka-Obja piirkond - OÜ
Auto Rasivere, Ade Murumägi, tel 525 9924. AlavereTammiku piirkond - OÜ Auto Rasivere, Ade Murumägi, tel
525 9924. Rünga piirkond - Kalno Vaarmets, Ade Murumägi,
tel 525 9924. Roela-Ristiküla piirkond Kalno Vaarmets, Ade
Murumägi tel 525 9924. Anguse-Palasi piirkond Paavo
Erm, Uno Muruvee, tel 527 3874. Tudu piirkond - Jaan Salin,
Uno Muruvee, tel 527 3874.
Teepervede puhastamine
Vallavalitsus tuletab veelkord maaomanikele meelde
vajadusest teeäärte võsast ja puudest puhastamiseks.
Puud ja võsa piiravad nähtavust ja takistavad teehoiutöid
ning lõhuvad teehoolde tehnikat.
Teeäärte võsast ja puudest puhastamise kohustus tuleneb
teeseadusest § 37 lg 1 punkt 3, mis on iga maaomaniku
kohus. Kordame kõgile maaomanikele, et palume Teid
oma kinnistu piires teeääred puhastada tee servast 3
meetri ulatuses.
Talvisel ajal on nimetatud tööde teostamine eriti kohane.
Peeter Kalvet
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Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Vinni Vallavolikogu 29. jaanuar 2009.a määrus nr 3 “Jäätmehoolduseeskiri”
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 365, jäätmeseaduse § 71 lg 1 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.
1. peatükk Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Käesolev määrus sätestab jäätmehoolduse korralduse Vinni valla
haldusterritooriumil.
(2) Jäätmehooldust korraldab ning järelevalvet Vinni valla
haldusterritooriumil teostab Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(3) Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik, lepingu alusel
kasutataval maal - kasutusõigust omav isik, kui lepingus ei nähta ette
teisiti, ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul
maal - ehitise omanik.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) Avaliku konkursi all mõistetakse konkurentsiseaduse alusel
korraldatavat avalikku konkurssi olmejäätmete vedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise ainuõiguse and-miseks
veopiirkonnas;
2) Biolagunevate jäätmete all mõistetakse anaeroobselt või aeroobselt
lagunevaid jäätmeid, nagu toidujäätmed, paber ja papp.
3) Bioloogilise ringlussevõtu all mõistetakse jäätmete biolagunevate osade
lagundamist kontrollitavates tingimustes ning mikroorganismide abil, mille

Veebruari kuu jooksul paigutati täiendavalt Piira ja Inju
keskustesse uued, kollased, 2,5 m³ mahuga
segapakendite kogumise konteinerid.
Kõik ülalnimetaud konteinerid on mõeldud avalikuks
kasutamiseks kogu elanikkonnale.
Segapakendi konteineritesse sobivad:
Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketsupi- ja majoneesipudelid,
kosmeetikaja
hooldustoodete
pakendid
(nt.sampoonipudelid) plastnõud ja –karbid, muud puhtad
plastpakendid. Kilekotid ja pakkekile, värvitud ja värvilised
klaasist alkoholipudelid (nt veini- ja viinapudelid), värvitud
ja värvilised klaaspurgid, muud värvitud või värvilised
klaaspakendid (nt siirupi või õli klaasist pudelid), toidu- ja
joogipakendite metallkaaned ning korgid, konservpakendid
(nt konservikarbid), muud puhtad metallpakendid,
kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid.
Segapakendi konteineritesse ei sobi: plastist mänguasjad,
kummist tooted, ohtlike ainete pakendid (nt. kodukeemia
pakendid), hügieenisidemed, ühekordsed mähkmed jms,
akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, peegelklaas, ohtlike
ainete pakendid, nt.lahustipudelid, ohtlike ainete pakendid
(nt. liimi-, värvi- ja lahustipakendid, aerosoolpakendid (nt.
õhupuhasti või juukselaki pakendid), toiduga määrdunud
ja pooleldi täidetud kartongpakendid.
Pakendid peavad olema loputatud ja kokkupressitud.
Pakendi puhastmisel peetakse silmas siiski pesemist
mõistliku kulutusega. Vastasel juhul sobib pakend vaid
segaolme prügi hulka.
Paberi- ja papikonteineritesse sobivad: pappkastid ja –
karbid, jõupaber, paberkotid jm. puhtad paberpakendid,
ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, töövihikud, ajalehed,
ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, paberist ja papist
kaustikud.
Paberi- ja papikonteineritesse sobi: määrdunud või vettinud
papp ja paber, papp ja paber, mis sisaldab muud materjali
(nt foolium) majapidamispaber, kile, kasutatud pabernõud
ja papptopsid, foolium- ja kopeerpaber, ehituspaber,
vahtplast, kartongist joogipakendid.
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tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid või
metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta bioloogilise ringlussevõtu vormiks.
4) Elektroonikaromude all mõistetakse kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmeid.
5) Järelevalve all mõistetakse keskkonna seisundit mõjutava või mõjutada
võiva isiku või asutuse tegevuse seaduslikkuse kontrollimist, sh
saasteainete, jäätmete, energia või organismide keskkonda viimise
seaduslikkuse kontrollimist ning ebaseadusliku tegevuse peatamist või
lõpetamist.
6) Jäätmete all mõistetakse mis tahes jäätmekategooriasse kuuluvat
vallas-asja, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on
kohustatud seda tegema.
7) Jäätmehoolduse all mõistetakse jäätmekäitlust, järelevalvet
jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldust.
8) Jäätmehoolduse arendamise all mõistetakse jäätmealase teabe
levitamist, jäätmealast nõustamist ja jäätmehoolduse kavandamist või
muud tegevust, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning
tõsta jäätmehoolduse taset.
9) Jäätmekäitluse all mõistetakse jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist ja kõrvaldamist.
10) Jäätmekäitluskoha all mõistetakse tehniliselt varustatud ehitist jäätmete
kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks ning maa-ala, kus
jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala
keskkonnaseisundit või selle kasutusvõimalusi.
11) Jäätmekäitluslepingu all mõistetakse jäätmevaldaja kui tellija ja
jäätmekäit-lusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitavat kahepoolset kirjalikku
lepingut, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või
täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt
jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti.
12) Jäätmekäitluskoha järelhoolduse all mõistetakse suletud
jäätmekäitluskoha keskkonnaseiret ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sh keskkonnahäiringu tõrjet.
13) Jäätmete energiakasutuse all mõistetakse jäätmete taaskasutamismoodust, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks
nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades
ära tekkinud soojuse.
14) Jäätmete kogumise all mõistetakse jäätmete kokkukorjamist, sortimist
ja segukoostamist nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise
või kõrvaldamise eesmärgil.
15) Jäätmete korduskasutuse all mõistetakse jäätmete taaskasutamismoodust, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on tekkinud.
16) Jäätmete kõrvaldamise all mõistetakse nende keskkonda viimiseks
või selle ettevalmistamiseks tehtavat toimingut.
17) Jäätmete ringlussevõtu all mõistetakse jäätmete
taaskasutamismoodust, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogilist
ringlussevõttu, kuid välja arvatud jäätmete energiakasutust.
18) Jäätmete taaskasutamise all mõistetakse jäätmekäitlustoimingut,
millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele
toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda
ettevalmistav tegevus.
19) Jäätmete töötlemise all mõistetakse nende mehaanilist, termilist,
keemilist või bioloogilist mõjutamist, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete
kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist või
tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete töötlemiseks ei loeta nende
kokkupressimist jäätmete mahu vähendamise eesmärgil, nagu vedamisel
või ladestamisel prügilasse.
20) Jäätmetekitaja all mõistetakse isikut või seaduse alusel asutatud
muud asutust, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isikut, kelle
tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub.
21) Jäätmevaldaja all mõistetakse jäätmetekitajat või muud isikut või
seaduse alusel asutatud muud asutust, kelle valduses on jäätmed. Jäätmevaldajal peab olema ülevaade tema valduses olevate jäätmete liigist,
hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest
ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale.
22) Jäätmevedaja all mõeldakse ettevõtjat, kellele avaliku konkursi
tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas.
23) Jäätmeveo teenustasu piirmäära all mõeldakse kõige suuremat
võimalikku tasu olmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate jäätmete või
suurjäätmete käitlemise eest, millest olmejäätmete vedamise ainuõigust
omava vedaja teenustasud ei saa kõrgemad olla.
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isik, kelle valduses on jäätmed.
(4) Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses
kohustatud:
1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;
2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise
või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba
või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale isikule.
3) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele.
§ 9. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse
osutaja jäätmete käitlemise nõuded
(1) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad
Vinni vallas on: 1) perearstid, 2) hambaarstid;
3) hooldekodu; 4) hooldusõed, kes teevad hooldust kodus; 5) loomaarstid.
(2) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkinud nakkusohtlikud, bioloogilised, lõikavad või torkivad jäätmed (edaspidi haiglajäätmed) tuleb üle anda vastavat luba omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
(3) Kõik haiglajäätmete tekitajad peavad registreerima end vallavalitsuses esitades järgmised
andmed:
1) tervishoiu- või veterinaariateenuse osutaja
nimi ja aadress; 2) kontaktisik; 3) äriregistri registreerimiskood; 4) telefoni number; 5) ühes
kuus tekkivate haiglajäätmete hinnanguline liigiline kogus kilogrammides; 6) jäätmekäitlus-ettevõtte nimi ja aadress, kellele tekkinud jäätmed
üle antakse.
(4) Haiglajäätmed tuleb pakkida tekkekohas,
sealhulgas koduvisiitidel tekkinud haiglajäätmed.
(5) Teravad ja torkivad jäätmed nagu nõelad,
skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid ja muud teravad osad, tuleb tekkekohas
paigutada mitteläbitorgatavast materjalist valmistatud suletavatesse nõudesse.
(6) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida jäätmekotti, mis on märgistatud kirjaga “Nakkusohtlikud jäätmed”. Jäätmekotid tuleb lekkekindlalt
sulgeda.
(7) Radioaktiivsed jäätmed, mis on kasutusest
kõrvaldatud ravi- ja diagnostilise otstarbega
radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega kokkupuutunud ained ja esemed (kindad, paber,
linad jt) tuleb pakendada kiirguskindlasse märgistatud säilituspakendisse ning tuleb hoida
hoidlas lukustatult või koheselt korraldada nende üleandmine radioaktiivsete jäätmete käitlejale.
(8) Ravimijäätmed, milleks on vananenud või
riknenud ravimid, pakitakse märgistatud plastikkotti või –purki ja antakse üle ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(9) Elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need pakitakse märgistatud plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga
tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda aurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega
anumasse, nii et vesi katab elavhõbeda. Pakendid elavhõbedajäätmetega tuleb edasi anda
vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(10) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud
mittepurunevasse vastava märgistusega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada
tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. Kemikaalide jäätmed tuleb
anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(11) Loomsed jäätmed tuleb käitlemiseks üle
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anda Toidu- ja Veterinaarameti poolt tunnustatud loomsete jäätmete käitlusettevõttele. Loomsete jäätmete matmine on keelatud.
§ 10. Jäätmete vedu
(1) Jäätmeveo, välja arvatud olmejäätmete korraldatud veo jäätmekäitluskohtadesse, korraldab jäätmevaldaja.
(2) Olmejäätmete mahuteid peab tühjendama
sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist ja
haisu. Tiheasustusaladel peab mahuteid tühjendama mitte harvemini kui üks kord kuus ja
hajaasustuses vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.
(3) Jäätmete vedu elamumaalt ei tohi häirida
öörahu.
(4) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis või muul viisil, et jäätmed ei satuks laadimise
ega vedamise ajal keskkonda.
3.peatükk Korraldatud jäätmeveo rakendamine ja tingimused
§ 11. Korraldatud jäätmeveo piirkond
(1) Vinni valla haldusterritooriumil on üks jäätmeveo piirkond.
(2) Jäätmevaldajatele on Vinni valla haldusterritooriumil liitumine korraldatud jäätmeveoga
kohustuslik.
§ 12. Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmevedu hõlmab olmejäätmeid. Kui seda tingib oluline avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi
jäätmeliike.
(2) Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäär ja jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord kehtestatakse Vinni Vallavolikogu
määrusega.
§ 13. Korraldatud jäätmevedu
(1) Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele valla
haldusterritooriumi piires.
(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud
avaliku ürituse korraldamise luba vajavad üritused ega ühistranspordipeatustes, tänavatel,
avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel
paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine.
(3) olmejäätmete kogumiseks peab olema kõikidel jäätmevaldajatel standardne jäätmete kogumiskonteiner,
mida
on
võimalik
jäätmekäitlusettevõttel tühjendada.
(4) Kortermajade jäätmevedu:
1) kortermajade juures kogutakse olmejäätmeid
240 – 2500 liitri suurustesse ühiskasutatavatesse konteineritesse. Kasutatava konteineri
suurus sõltub kortermajas elavate elanike arvust ja tühjendamissagedusest (Lisa 1).
2) vallavalitsus võib kindlaks määrata mitme
kortermaja kohta ühise kogumispunkti, kuhu
paigutatakse kogumiskonteinerid.
(5) Eramute jäätmevedu:
1) olmejäätmete kogumismahuti on iga eramu
juures või sõlmitakse omavaheline kokkulepe
ühismahuti kasutamiseks.
(6) Konteinerite paigutamine jäätmevaldajatele
toimub järgmiselt:
1) jäätmevaldajad, kes juba omavad käesoleva
määruse § 13 lg 3 ja lg 4 p 1 nimetatud jäätmekogumiskonteinereid ning kui neid on võimalik
jäätmekäitlusettevõttel tühjendada, kasutavad
edaspidi enda kogumiskonteinereid;
2) kui jäätmevaldajal ei ole kogumiskonteinerit,
paigaldab
selle
kasutustasu
eest

jäätmekäitlusettevõte.
§ 14. Avaliku konkursi korraldamine
(1) Avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldab vallavalitsus.
(2) Vallavalitsuse ettepanekul annab vallavolikogu avalikul konkursil edukaks tunnistatud
pakkumise esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist veopiirkonnas.
(3) Vallavalitsus teavitab avalikkust väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja kohalikus lehes ning
valla veebilehe kaudu avaliku konkursi tulemusena välja valitud vedajast.
(4) Vedaja peab sõlmima 10 (kümne) tööpäeva
jooksul alates temale korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmise päevale järgnevast tööpäevast lepingu vallavalitsusega.
(5) Järgmine avalik konkurss jäätmevedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuulutada sellise
arvestusega, et uus jäätmevedaja jõuaks enne
eelmisele vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida käesoleva paragrahvi lõikes 4
nimetatud lepingu ning oleks eelmisele jäätmevedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale
järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist, sealhulgas oleks suuteline
müüma või andma üürile jäätmemahutid kõigile
jäätmevaldajatele, kes seda soovivad.
§ 15. Ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine
(1) Jäätmevedajalt on õigus ennetähtaegselt
ära võtta ainuõigus olmejäätmete vedamiseks
ühises jäätmeveo piirkonnas vallavolikogu vastava otsuse alusel, kui selle tingib vähemalt üks
alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
1) jäätmevedaja ei ole sõlminud käesoleva eeskirja § 14 lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul lepingut;
2) jäätmevedaja ei ole alustanud jäätmeveo piirkonnas olmejäätmete vedamist 5 päeva jooksul alates avatud pakkumise pakkumiskutse
dokumentides sätestatud tähtpäevast;
3) jäätmevedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid üürida või osta soovivaid jäätmetevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt avatud pakkumise pakkumiskutse dokumentides sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevaks päevaks;
4) jäätmevedaja on kolmel korral või olulisel
määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või
muude õigusaktide nõudeid või vallavalitsusega sõlmitud lepingut;
5) jäätmevedaja on kolmel korral või olulisel
määral rikkunud jäätmekäitluslepingute nõudeid.
(2) Juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab
vallavalitsus sellest kohe vedajat ning nõuab
viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis
tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest jäätmevedaja poolt.
(3) Juhul kui jäätmevedaja ei esita käesoleva
paragrahvi lõikes 2 nimetatud selgitust või ei
ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad,
et need õigustaksid jäätmevedaja poolt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumist,
otsustab vallavolikogu vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.
§ 16. Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine
Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates vedajale korraldatud jäätmeveo
jäätmeloa kehtima hakkamisest.
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§ 17. Korraldatud jäätmeveoleping ning
selle sõlmimine
(1) Jäätmevaldaja sõlmib jäätmeveolepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga hiljemalt
korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamise ajaks. Lepingus sätestatakse jäätmete
kogumismahuti(te) kasutus ning suurus, jäätmeveo sagedus ja aeg.
(2) Jäätmeveolepingu sõlmimata jätmisel toimub
kogumismahutite tühjendamine vastavalt määruse Lisas 1 sätestatud sagedusele. Juhul, kui
kogumismahuti tühjendamine ei ole võimalik,
kuna jäätmevaldaja poolt on täitmata mahuti tühjendamist võimaldavad tingimused on jäätmevedajal õigus esitada kohalesõidu eest arve
suuruses, mis kompenseerib tühisõidu kulu.
§ 18. Jäätmeveoteenuse eest tasumise
tingimused
(1) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja
poolt esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Jäätmeveo teenustasu
suurus selgub korraldatud jäätmeveo konkursi
käigus.
(2) Kortermajades elavad jäätmevaldajad tasuvad jäätmeveo teenuse eest
korteriühistu/usaldusisiku kaudu, kes korraldab
teenustasu jagamise vastavalt kasutatava konteineri suurusele ja konteineri tühjenduskordade arvule arveldusperioodi vältel jäätmevaldajate vahel ning nendele arvete väljastamise.
§ 19. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine
(1) Vallavalitsus võib erandkorras jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 1 aastaks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab oma jäätmekäitluse
ise.
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(2) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kirjalikus avalduses märgitakse:
1) avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed ning
olmejäätmete asukoha majapidamise aadress;
2) põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja
enda mitteliitunuks lugemist;
3) tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete
valdaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
4) kuidas kavatseb olmejäätmete valdaja ise
oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda;
5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.
(3) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlemiseks esitab juriidilisest isikust
jäätmevaldaja vallavalitsusele avalduse, millele
on lisatud jäätmeseaduses nõutavas mahus
jäätmekava.
(4) Vallavalitsus teeb otsuse jäätmevaldaja
esitatud andmete põhjal korraldatud jäätmeveoga liitumise või mitteliitumise kohta.
(5) Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige järgmised asjaolud: olmejäätmete valdaja korraldab jäätmekäitlust ise ning
on andnud kõik omajäätmed vähemalt 1 kord
kvartalis hajaasustusalal või sorteerimata jäätmete korral 1 kord kuus tiheasustusalal jäätmevedajale või ladestuspaiga haldajale ning tõestab korrektset jäätmekäitlust dokumentaalselt.
(6) Korraldatud jäätmeveoga liitumine ei ole kohustuslik jäätmeluba või keskkonnakompleksluba omavatel isikutel.
(7) Vallavalitsusel on õigus olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine ennetähtaegselt lõpetada, kui:
1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt
käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud selgitust või on esitanud valeandmeid;

2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei
suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitlust.
§ 20. Vastutus
(1) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed
kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi saastaja) oma kulul vallavalitsuse ettekirjutuse alusel.
(2) Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud
kahju täies ulatuses.
(3) Kui saastaja jätab keskkonda viidud jäätmed kõrvaldamata või korraldamata keskkonnareostuse likvideerimise, korraldab jäätmete
ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui
saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab
saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.
(4) Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida
eelmises lõikes toodud kohustust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise
saastatud kinnisasja omaniku kulul vallavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses
sätestatud korras.
§ 21. Järelevalve. Järelvalve korraldatud jäätmekäitluse ja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise üle Vinni valla territooriumil on pandud
osavalla vanematele, piirkonna vanemale ning
keskkonnanõunikule.
§ 21. Varasemate määruste kehtetuks
tunnistamine. Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 24.03.2005 määrus nr 7 “Vinni valla
jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”.
§ 22. Määruse jõustumine Määrus jõustub
04.veebruaril 2009.
Meelis Maine, esimees

Endise Vinni-Pajusti
Algkooli kokkutulek
Hea lugeja! Kus alustasid Sina oma kooliteed? Kui
oled õppinud Vinni-Pajusti Algkoolis, siis tea, et üle
pika aja on võimalus kohtuda endiste koolikaaslaste
ja õpetajatega.
Tänavu möödub 125 aastat Vinni-Pajusti Algkooli
hoone ehitamisest .Koolimajas lõpetati õppetöö
1988.a. seoses Vinni-Pajusti Keskkooli (hiljem
gümnaasium) valmimisega. Praegu asub vanas
koolimajas Pajusti Noorte Vaba Aja keskus.
Kunagised algkooli õpilased, õpetajad ja töötajad!
Kokkutulek toimub 23.mail 2009.a. Kella 12-13 on
registreerimine. Kell 13 avamine, tervituskõned ning
koolimaja seinal mälestustahvli avamine. Vaatame
endisi kooliruume ja näitust.
Kokkutulek jätkub Pajusti klubis. Seal saame keha
kinnitada , jalga keerutada ja kontserti jälgida.
Kokkutuleku osavõtumaks on 100 krooni. Selle eest
tellime mälestustahvli, meened ,lõunasöögi (supp)
ja tantsuorkestri.
Raha palume üle kanda hiljemalt 10. maiks
Swedpanga a/a nr. 221018235992 MTÜ Pajusti Vaba
Aja Keskus märgusõna „Kokkutulek” ja nimi.
Info ja eelregistreerimine Pajusti klubis tel. 3257401
või 4057645 – Inge Arula või 56918683 – Moonika
Laud ( Pajusti Noortemaja)
Palun otsige üles oma endised klassikaaslased ja

teavitage ka neid.
Saame kokku 23.mail. Ärge jätke tulemata!
Korraldajate nimel kunagise Vinni-Pajusti algkooli õpilane Inge Arula
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Leader Partnerite tegevusgrupp alustab
infopäevade ja projektide vastuvõtmisega
LEADER tegevusgrupp võtab vastu projektitaotlusi tegevuspiirkonna
arengustrateegia rakendamise meetmetele:
Meede 1. Teadmiste meede: 20.– 30.aprillini 2009
Meede 3. Ettevõtjate toetamine: 20. – 30.aprillini 2009
Meede 2. Ühistegevuse toetamine: 11. – 22.maini 2009
Meede 4. Elukeskkonna investeeringud: 11.-22.maini 2009
Taotlusi võetakse vastu Rakveres, Kreutzwaldi 5b (maavalitsuse
hoovipealses majas)
MTÜ Partnerid LEADER tegevusgrupi infopäevad:
3.märtsil kell 15–19 Pajusti klubis
4.märtsil kell 15–19 Kunda Linnavolikogu ruumis
5.märtsil kell 15–19 Haljala vallavolikogu ruumis
9.märtsil kell 15–19 Sõmeru klubi õppeklassis
10.märtsil kell 15–19 Rakvere vallavolikogu ruumis
12.märtsil kell 15–19 Viru-Nigula rahvamajas
24.märtsil kell 17 Roela rahvamaja seltside ruumis
Info tel 5669 7687 Mare Sikkut, 509 8734 Aili Taal, kontor 3258 026,
http://www.mtupartnerid.ee/strateegia
MEEDE 1 TEADMISTE MEEDE
Meetme üldeesmärk on parandada
maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust
ja elukvaliteeti läbi kohaliku aktiivsuse
suurendamise ja mittetulundussektori
arendamise. Meede aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse ja majandusliku
mahajäämuse ning rahvaarvu vähenemise negatiivsete arengute pidurdamisele.
Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine. Külade
elukeskkonna säilitamine, taastamine ja
kvaliteedi parandamine.
Meetme üldeesmärk
Põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine
läbi vastavate sektorite inimpotentsiaali
arendamise.
Spetsiifiline eesmärk:
toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris hõivatud isikute täiend- ja
ümber õpet ning teadmiste edasiandmist, et tõsta nende konkurentsivõimet
tööturul ning arendada nende ettevõtlikkust.
Nende eesmärkide saavutamiseks on
eelkõige vaja elanikkonnale anda vastavaid teadmisi läbi koolituste, infopäevade, seminaride, õppereiside ning kursustel osalemise.
Toetatavad tegevused
1. Koolituste, infopäevade, seminaride,
õppereiside (ainult Eestis) ja laagrite (v.a.
töölaagrid) läbiviimine.
Toetatakse: projektijuhi tasu (nn pehmete projektide puhul); läbiviimise kulusid
(ruumide kasutamine, transport, majutus,

kohvipausid, õppematerjalid)
2.Koolitustel ja kursustel osalemine.
Toetatakse: koolituse ja kursuse osalustasu, sõidu-, majutuskulusid, õppematerjalide soetamise kulusid.
3.Abikõlblik on ka mitterahaline panus
Toetust ei anta järgmiste tegevuste jaoks:
MAK meede 1.1. või struktuurifondide
poolt toetatavaid koolitusi;
- üldise haridustaseme tõstmisega seotud tasemekoolitus;
- keeleõpe;
- arvuti kasutamise õpe, välja arvatud eriotstarbelise arvutiprogrammi kasutamiseks;
- koolitus transpordivahendi juhtimisõiguse taotlemiseks;
- õpe veterinaarravimite, mineraalväetiste, taimekaitsevahendite või põllumajandustehnika müügi või põllumajandussaaduste kokkuostu alal tegutseva ettevõtte toodete tutvustamiseks;
- nõustajatele ja konsulentidele suunatud koolitus;
- töötute koolitus ja ümberõpe.
- ettevõtete siseseid koolitusi.
Meede võib sisaldada investeeringuid.
Meede võib sisaldada vähese tähtsusega abi.
Meetme sihtgrupp: Mittetulundusühingud, ettevõtjad – kelle juriidiline aadress
on ning kes tegutsevad MTÜ Partnerite
tegevusgrupi piirkonnas.
Nõuded taotlejale ja toetuse saajale
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord.

Põllumajandusministri 12.juuni 2008
määruses nr.59 esitatud nõuded.
Projektitaotlusega koos esitada: Taustinformatsioon taotlejast, sisaldab ka eelnevaid kogemusi projektide elluviimisel,
projektijuhi CV, hinnapakkumised / kalkulatsioon, eelarve, programm ja päevakavad
Maksimaalsed toetussummad ja –määrad
Projektitoetust antakse mittetulundusühingule 90% ja ettevõtjale 50% abikõlblike kulude maksumusest.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 50 000 krooni ühe taotluse
kohta.
Iga taotleja võib esitada ühe taotluse selle meetme taotlusvoorus.
Valikukriteeriumidel eelistatakse projektitaotlusi minimaalse toetussummaga
ühe taotleja kohta 20 000 krooni.
MEEDE 2 ÜHISTEGEVUSE TOETAMINE
Meetme üldeesmärk on parandada
maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust
ja elukvaliteeti läbi kohaliku aktiivsuse
suurendamise ja mittetulundussektori
arendamise. Meede aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse ja majandusliku
mahajäämuse ning rahvaarvu vähenemise negatiivsete arengute pidurdamisele.
Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine. Külade
elukeskkonna säilitamine, taastamine ja
kvaliteedi parandamine.
Meetme eesmärgiks on ka kohaliku algatuse edendamine, aidates läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste
parema kasutamise kaasa paikkonna
ning eriti maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamisele. Kohaliku tasandi koostöö ja ühistegevuse loomisele kaasa aitavate koostöövormide edendamine.
Toetatavad tegevused
Piirkondlike ja kohalike ühisürituste korraldamisega seotud tegevused. Välistatud on tegevused, mis tulenevad kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete asendamisest.
Meede ei sisalda investeeringuid.
Meede võib sisaldada vähese tähtsusega abi.
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Meetme tegevuste elluviimisel: Vastavalt
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord.
Põllumajandusministri 12.06.2008 määruses nr.59.
Abikõlblik on projektijuhtimine.
Abikõlblik on ka mitterahaline panus
ainult mittetulundusühingutele.
Paragrav 41 (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud: 1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud; 2) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel või kui taotleja on kohalik
omavalitsusüksus; 3) tolli-, sisseveo- ja
muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel
ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes
osale; 4) sularahamaksed; 5) teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse,
intress ja muu finantsteenusega seotud
kulu; 6) juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks
tehtud kulud; 7) amortisatsioonikulud; 8)
trahv, finantskaristus- ja kohtukulud;
9) kulutused stipendiumile, annetustele
ja kingitustele; 10) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 mõistes tasutav maks; 11) eksperdi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert on riigiteenistuja või muu ametnik, kelle tööülesanded
on sarnased toetatava tegevusega; 12)
mootorsõiduki ostmise kulud; 13) kulud,
mis on seotud liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega jms
14) liisingumakse, kui asja omandiõigus
ei lähe üle projektitoetuse saajale; 15)
kohaliku omavalitsusüksuse ülesande
asendamiseks tehtud kulud; 16) asendusinvesteeringu kulud; 17) muud kulud,
mis ei ole tegevuse või investeeringuobjektiga otseselt seotud; 18) kulud, mis on
vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr
1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/
2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368,
23.12.2006, lk 74–84), artiklis 55
kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos strateegiaga
Ühistegevuste toetamise meede on seotud strateegia p. 5.3 – strateegia rakendamiseks kavandatud meetmed. Selle

aluseks on strateegia p.5.3 strateegia
seosed MAK-i telgedega.
Meetmed kavandamisel on arvesse võetud p. 4.2 – prioriteedid – strateegia peamised eesmärgid; p.3.7 – SWOT analüüs; p.3.8 tegevuspiirkonna ja sotsiaalsete gruppide vajadused. Nimetatud
punktid on võimalik lülitada strateegiasse vastavalt p.3.6 – üldised eeldused ning
Visioon p. 4.1.
Meetme toimimisulatused on kohalik,
piirkondlik.
Olulisteks “tööriistadeks” ongi strateegia
meetmed, mis kujutavad endast suunatud projektide ja muude oluliste tegevuste kombinatsioone strateegia elluviimiseks ja seatud eesmärkide saavutamiseks.
Strateegia eeldab (väike)ettevõtluse arengu ja kogukondade arengu vastastikuse
toime võimendamise efekti. Elukeskkonna kvaliteet paraneb eelnimetatud osiste
koostoimes. Samas on strateegia elluviimise eelduseks igal tasandil panustamine inimkapitali ja sotsiaalse kapitali
arengusse. Koostöö ja ühine tegevuste
kavandamine on need alused, millelt toimub piirkonna areng.
Mittetulundussektori ning kogukonna jätkusuutliku arengu soodustamine kodanikualgatuse, koolituste, erinevate sektorite koostöö ja ühistegevuse abil.
Sihtgruppide poolt toodi välja vajadus
korraldada väga erinevaid ühisüritusi tegevusi: laatu, messe, võistlusi, kontserte, laagreid jms.
VISIOON: Aastal 2015 on Partnerite tegevusgrupi piirkond aktiivse ja elujõulise
elanikkonnaga kaasaegne säästva stabiilse ettevõtluskeskkonna arenguga inimeste vajadusi rahuldava infrastruktuuriga turvaline elukeskkond.
Tuginedes arenenud ettevõtlusele, kodanikualgatusele, koostööle ning ühistegevusele on mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks ja seltsitegevu-
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seks oma kohapealsetes tõmbekeskustes Kundas, Viru-Nigulas, Sõmerul, Uhtnas, Vaekülas, Ubjas, Haljalas, Essus,
Aasperes, Arknal, Veltsis, Mädapeal, Vinnis, Roelas, Tudus, Kadilas, V-Jaagupis.
Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Indikaatorid: läbiviidud ühisürituste arv –
20, üritustel osalenute arv – 550, partnerite, organisatsioonide arv – 24.
Sihttasemed: noortele ja lastele suunatud edukate projektide hulk - 15 aastas,
Noorte ja laste algatatud ettevõtmiste hulk
- 10 aastas, kasvanud on liikmelisus organisatsiooniti, kasvab 5% aastas. Kestvate projektide arv 15 aastas. Ühisprojektide arv 20 aastas.
Nõuded taotlejale ja toetuse saajale
Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise täpsem kord.
Põllumajandusministri 12.06.2008 määruses nr. 59 esitatud nõuded.
Projektitaotlusega koos esitada: taustinformatsioon taotlejast, sisaldab ka eelnevaid kogemusi projektide elluviimisel,
projektijuhi CV, hinnapakkumised / kalkulatsioonid, eelarve, programm ja ühisürituste kavad.
Maksimaalsed toetussummad ja –määrad
Projektitoetust antakse mittetulundusühingule 90%, kohalikule omavalitsusüksusele 75% ja ettevõtjale 50% abikõlblike kulude maksumusest.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 50 000 krooni ühe taotluse
kohta.
Iga taotleja võib esitada ühe taotluse selle meetme taotlusvoorus.
Valikukriteeriumidel eelistatakse projektitaotlusi minimaalse toetussummaga
ühe taotleja kohta 10 000 krooni.
Kriteeriumid järgmise 2 meetme kohta
järgmises vallainfolehes.

Pilt meeleolukalt maakondlikult seeniortantuspäevalt Rakvere
spordihallis, mis toimus Pajsuti klubi naiste eestvedamisel.
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Haridusasutuste üritused märtsis
2.-6.3 Tüdrukute nädal 1.-6 klassi
õpilastele aeroobika-, kokanduse-,
õmblemise, ilu- ja tantsupäev VinniPajusti gümnaasiumis Info M.Mager
3278088
2.-6.3. Tüdrukute nädal Pajusti
lasteaias. Info E.Kruusmaa 3257373
2.3. Laulupeo üldproov lastekooridele
Rakvere gümnaasiumis. Info K.Pall;
A.Alavere
2.3 Suusapäev “Kõik suuskadele”
Vinni lasteaias M.Männik 3257271
4.03 kl 13
Kõrgkoolide
infotund 10.-12.kl õpilastele VPG-s.
Info T.Andresson 3278083
6.03 Tüdrukute pidu
Pajusti
lasteaias. Info A.Ollerma 3257373
6.03 Naistepäeva tähistamine Tudu
põhikoolis. Info E.Süld 3235647
9.-13.3 Emakeele nädal VPG-s. Info
M.Pitsner 3278088
9.-13.3 Emakeele ja lastekirjanduse

nädal Pajusti lasteaias. Info
E.Kruusmaa 3257373
Lemmikraamatu näitus Pajusti
lasteaia
2.rühmas.
Info
A.Ollerma,L.Idavain
09.3 kl 10 Tüdrukute pidu Kulina
lasteaias. Info Ü.Laherand 3298840
11.3 Liiklusohutuse koolitus Pajusti
lasteaia 3.rühmas. Info S.Ebber,
T.Sibolt
13.3 Nukuetendus “Võlukringel”
Pajusti lasteaias. Info E.Kruusmaa
3257373
13.3. III veerandi lõpetamine valla
koolides
13.3. Emakeelepäeva tähistamine
Tudu põhikoolis. Info E.Süld 3235647
13.3. Emakeelepäeva luulevõistlus
Roela
lasteaialastele
ja
kooliõpilastele Roela põhikoolis. Info
A.Alavere 3297151
17.3. Pajusti lasteaia 2. rühma

lavastus “Kakuke” Pajusti lasteaias.
Info A.Ollerma, L.Idavain
22.-24.3. Tudu kooli 5.-9.klassi
õpilaste ekskursioon Rootsimaale.
Info E.Süld 3235647
25.3. kl 9.50 G.Kotieseni karjääriloeng
9.kl õpilastele, kl 11.50 12.kl.
õpilastele VPG-s. Info T.Andresson
3278083
25.3. Teatripäev “ Jutt jänesepojast,
kes ei tahtnud magama jääda”esinevad lasteaiaõpetajad Vinni
lasteaias. Info R.Rannakivi 3257271
26.3 kl 10.10 Lasteetendus” Aeg
õpetab” Roela põhikoolis. Pilet 25 kr.
Info A.Alavere 3297151
26.3. Kevade alguse disko Tudu
põhikoolis. Info E.Süld 3235647
30.3. kl 11.50 koolitus “Tuleohutus ja
veeõnnetused”
VPG-s.
Info
T.Andresson 3278083
Info Margit Diits 3258655

7-14-aastane noor, tule 21.-29.juulini
VALGEMETSA NOORTELAAGRISSE - veel on vabu tuusikuid!
Helista kiiresti telefonil 3258 655 või 522 6510 Margit Diitsule

Vesi tilgub, tuul puhub...
...kust me oleme kes me oleme kuhu
me läheme
metsad pole enam metsad ja maa on
midagi muud ja kellestki
kelle järele küsime ei teata midagi...
(J. Kaplinski)
Säästmine on meile kõigile
kasulik eelkõige majanduslikus
mõttes. Vähenenud kulutused toidule,
elektrile, veele, küttele rõõmustavad
meie rahakotte. Vastupidavad j a
klassikalised riided võivad ollad
„pikaealised”. Põnevatest mänguasjadest tunnevad rõõmu mitme
põlve põnnid. Kahjuks oleme sageli
hoolimatud nii iseenda kui järgnevate
põlvkondade suhtes.
Tihti on meil vähe teadmisi
kokkuhoiu kohta ja me ei teadvusta
endale, et säästlik suhtumine algab
tegelikult pisiasjadest: topime aknad
kinni, kui tuul puhub, kontrollime, et
kraanid ei tilguks, kasutame
elektrikütte säästurežiimi, keerame
valgustitesse säästupirnid, jagame
endale väikseks jäänud terved riided
sõpradele ja sugulastele.

25. jaanuarist kuni 13. veebruarini
viisime oma koolis läbi säästvat
arengut tutvustava projekti. Projektis
osalesid 10a kassi õpilased: Kairi
Jõe, Liisi Laks, Liisi Lepik, Grete
Taurafeldt, Laura Sikk. Neile olid nõu
ja j õuga abiks õpetajad: Anneli
Vahesalu, Merilin Müürel ja Mare
Hirtenteru. Töö käigus kontrollisime,
kas tulede kustutamine (klassides
vahetundidel ja koridorides tundide
ajal) annab olulist energia säästu.
Tulemus oli üllatav; selgus, et eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes oli
elektrikulu hoopis suurem (u. 200 kwh
ööpäevas). Ka kontrollperioodiga
(enne ja pärast projekti) võrreldes ei
andnud
tulede
kustutamine
märkimisväärset kokkuhoidu. Samas
usinamad tulede kustutajad olid 3.b,
4.b, ja 9.b klass.
Otsisime koolimajas selliseid
kohti, kus energia mõttetult kaob;
tilkuvad kraanid, koridori vanad aknad,
tuled, mis põlevad päevad läbi, külmad
radiaatorid jms .Nendest kohtadest
informeerisime majandusjuhatajat.
Vestlesime alglassiõpilastega, kuidas

säästa koolis ja kodus. Rääkisime
klassiruumi õigest õhutamisest,
komposti valmistamisest, vannivee
kasutamisest, hammaste pesemisest ja kasutatud riiedest. Saime
olulise kogemuse võrra rikkamaks.
Selgus, et väikestele lastele
esinemine on raskem, kui eeldasime.
See nõuab hoolikat ettevalmistust,
õpilastele arusaadavat sõnavara,
piisavalt näitvahendeid. Tundus
naljakas, et meie rääkisime ühte asja,
aga lapsed said aru hoopis
omamoodi. Õnneks aitasid meid ka
tublid klassijuhatajad.
Vanematele õpilastele toimus
veebipõhine keskonnaviktoriin, mille
võitj aks osutus Liisi Rohtsalu 9.a
klassist. Meie, proj ektis osalej ad,
saime targemaks ja oskame
mõnedele asj adele nüüd rohkem
tähelepanu pöörata.
...üksi maailm pole sinu ja sina ei
kuulu ühtegi maailma
(J. Kaplinski).
Hoidkem ja sääskem seda maailma,
kus me oleme vaid külalised.
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Kuuskümmend aastat
märtsiküüditamisest
„Vaba Eesti- meie püüd!”. Sellise
värsireaga
lõpetas
ansambel
Relvavennad, praegune Pajusti klubi
meesansambel oma
esinemised
aastatel 1988- 1991. Perestroika ja
avalikustamise tingimustes, pärast
Hirvepargi rahvakoosolekut 1987. aastal,
vallandus Eesti rahva iseseisvumistahe,
mis aastakümneid nagu tuli tuha all oli
hõõgunud.
Aastakümneid
vaikiti
nõukogude
okupatsioonist,
küüditamistest,
vangilaagritest,
hukkamistest, vabaduse sümbolite
hävitamistest. Nüüd sai sellest täiel häälel
rääkida ja seda tehti ka Vinni piirkonnas.
Aktiivsemad ühinesid 1988. aastal
loodud Rahvarindesse.

Ettevõtlikumaid
avalikustamise
eestvedajaid oli Viru-Jaagupi pastor
Madis Oviir, kes oli 12 aastat vaevelnud
stalinlikes vangilaagrites. Koondanud
enda ümber koduloohuvilistest aktiivi,
organiseeris
ta
1940-1950.
a
repressioonides ja sõjas hukkunute
mälestusmonumendi rajamise ViruJaagupi kiriku aias. Selle esimene tähis,
1949.
aasta
märtsiküüditatutele
pühendatud veskikivi avati 25. märtsil
1989.a. Järgneva kahe aasta jooksul
selgitati välja kõik repressioonides ja
sõjas
hukkunud
ViruJaagupi
kihelkonnast. Nende nimed raiuti
marmortahvlitele
ja
paigutati
mälestuskivi taha kiviaiale.

Pajusti noortemaja aitab
noortel ideid ellu viia
Pajusti noortemaja tegutseb jätkuvalt
tõusvas joones, noorte ideed ja soovid
saavad ellu viidud tänu projektidele.
Noortemaja külastavate noorte arv on
võrreldes möödunud aastaga tublisti
tõusnud. Tore on tõdeda, et külastajate
hulgas on nii Pajusti kui Vinni noori,
peamiselt küll noormehed.
Möödunud aasta lõpukuudel saime
toetust ANK projektikonkursilt ja
kultuurkapitali m aakondlikult ekspertgrupilt. Toetuste abiga saime
korraldada Pajusti klubis Vinni valla
noorte halloweenipeo ja Pajusti noortemajas filmiõhtute avaürituse. Praeguseks toimuvad noortemajas kino-

Külla naabrile
Et veidigi leevendada üha süvenevat stressi,
vähendada üksiolemist ja nukrutsemist, on
Pajusti klubi ja Roela Rahva Maja
taidluskollektiivid otsustanud korraldada
vastastikused külaskäigud.
Just hetkeolukorras vajab igaüks meist üha
suuremat hinge- ja vaimukosutust, sest
majanduslikku tuge on jäänud aina vähemaks.
On ju meie laulu- ja tantsutraditsioonid need,
kus inimene kõige raskematel hetkedel suudab
mured unustada, kus hakkavad silmad särama
ja suu kaasa laulma.
Püüamegi meiegi kinkida üksteisele kenad
pühapäevaõhtupoolikud.
Oleme kokku leppinud, et külakosti toome sellise,
millest endal vajaka jääb. Nii kõlabki 15.märtsil
kell 14 Pajusti klubis Roela kollektiivide ja solistide
laul ning ka pillilood – ühesõnaga kava täis
muusikat!
Aprillis aga (esialgu planeeritud 5.aprill) lõbustab
Roela rahvast Pajusti klubi est-raadiring.
Soovime väga, et igaüks leiaks endas jõudu ja

õhtud kaks korda kuu jooksul, kuhu on
oodatud kõiki noori, väiksem aid ja
muidu huvilisi. Kinoõhtut käisime korraldam as ka Kadila noortetoas ja
märtsis on plaan viia üks filmiõhtu läbi
Viru–Jaagupi noortetoas. Kinoõhtud on
kõikidele tasuta, mille kohta täpsem
reklaam kajastub vallamajas, V-Pajusti
Gümnaasiumis, Vinni ja Pajusti bussijaamas ja Pajusti noortemaja uksel.
Häid uudiseid on veelgi. Alates jaanuarist toimuvad noortemajas taas pilliõpetustunnid. Trummide ja kitarride õpetustunde jagab Rait Laud. Pillide varustust sai täiendatud lisatarvikute, uute
taldrikute ja trumminahkadega, milleks

25. märtsil 1989. a loodi Tallinnads üleeestiline represseeritute organisatsioon
„Memento” (praegune Eesti Memento
Liit). 18. mail 1989 moodustati RR
volikogu
liikme
Arvo
Jaaksoni
eestvedamisel Pajusti klubis Rakvere
rajooni represseeritute organisatsioon
„Memento”. 1. juulil 1989 taasavati ja
õnnistati nõukogude okupatsioonirežiimi
poolt korduvalt hävitatud mälestusmärk
ning 2. juulil moodustati Vinnis Memento
Liitu kuuluv üle-eestiline
endiste
Tööpataljonlaste Ühing. 23. augustil
1989 toimus ajalooline Eesti- läti- Leedu
ühisüritus Balti kett. Neid sündmusi,
millest tänavu möödub 20 aastat
tähistavad „Memento” jt represseeritute
organisatsioonid.
Nendele tähtpäevadele on pühendatud
ka üritus, mis toimub 24. märtsil 2009. a
Pajusti klubis.
August Kondoja
saadi toetust Kultuurkapitali Lääne–
Virumaa ekspertgrupilt. Kõiki projekte
on toetanud ja kaasrahastanud Vinni
Vallavalitsus ja MTÜ Vinni Valla Noored.
Suured tänud kõikidele noortele, kes
on andnud häid ideid projektide ja
tegevuste jaoks ning aidanud neid ka
ise ellu viia: Carmen Rohumetsale,
Mirjam Poolandile, kes olid noortepeo
õhtujuhid ja kus Pajusti neiud esitlesid
suurepärast kollektsiooni. Tänu
rockbänd Auda-ciousile, külalisesineja
K-9 Squad trupile, Nabaratooriumi
tantsija Han-na–Stiinale ja Mari–Liis
Raju tantsu-trupile. Suur aitäh abi ja
toetuse eest Pajusti noortemaja
vabatahtlikule - Õn-ne Arbale, kes alati
aitab igal üritusel hea nõu ja jõuga.
Moonika Laud, Pajusti noortemaja
juhataja

tahtmist kodunt välja
tulla uudis-tama oma
tuttavate ja sõprade
tegemisi, neile kaasa
elama ja koos rõõmu
tundma. Kuna külakosti pakume ajal, mil
keegi ei tohiks
nuriseda ei liiga
varase-hilise või
pimeda
peale
jäämisega, siis tulge
osa saama kogu
perega!
Jälgige kindlasti
reklaame! Jaksu ja
tegut s em is lus ti
kõigile!
Reet Aru, Reet
Alavere

Tudus tegutsev Tender Ehitus sai 15-seks! Südamest edu ja
õnne! Osavallavanem Uno Muruvee õnnitlemas Kaldi Roosti.
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Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale
hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Vinni Vallavolikogu määrus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg
1 p 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse
§ 23 lg 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Hooldajatoetuse (edaspidi toetus)
m aksm ise kord sätestab 3-18aastaste puudega lapse vanemale
või võõrasvanemale toetuse määramise ja maksmise korra.
(2) Toetus on igakuine toetus puudega
lapse vanemale või võõrasvanemale,
mida makstakse valla eelarvest.
§ 2. Toetuse määramine
(1) Toetust on õigus saada puudega
lapse vanemal või võõrasvanemal,
kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Vinni vald.
(2) Toetuse määramise aluseks on
vanema või võõrasvanema avaldus,
puudega lapse rehabilitatsiooniplaan
ja hooldusvajaduse hindamise tulemused.
(3) Toetust määratakse 3-18-aastase
puudega lapse vanemale või võõrasvanemale juhul, kui hooldatava hooldust ei ole võimalik tagada teiste
sotsiaalteenustega.
(4) Vallavalitsus otsustab toetuse
määramise, muutmise või toetuse
maksmise lõpetamise 30 päeva jooksul arvates avalduse esitamise
päevast.
(5) Toetus määratakse otsustamisele
järgneva kuu 1.kuupäevast.
§ 3. Toetuse vormistamine ja maksmine
(1) Toetust makstakse 3-18-aastase
puudega lapse ühele vanemale või
võõrasvanemale, kes ei saa töötada
puudega lapse kasvatamise tõttu.
(2) Toetust võib maksta 3-18-aastase
puudega lapse ühele vanemale või
võõrasvanemale, kes puudega lapse
hooldamise kõrvalt töötab kodus,
osalise tööajaga või muu paindliku
töövõtuvormiga.
(3) Toetust ei maksta vanemale või
võõrasvanemale, kellele on määratud
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
alusel raske või sügav puue.
§ 4. Toetuse suurus
(1) Toetuse suurus:
1) 3-16-aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 300 krooni
kuus;

2) 16-18-aastase sügava puudega
lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 400 krooni kuus;
3) 16-18-aastase raske puudega
lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 240 krooni kuus;
4) 16-18-aastase keskmise puudega
lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 110 krooni kuus.
(2) Toetust makstakse igakuiselt
jooksva kuu eest ning see kantakse
vanema või võõrasvanema pangakontole või makstakse vallavalitsuse
kassast 15. kuupäeval.
§ 5. Toetuse maksmise muutmine
(1) Toetuse määramise asjaolude
m uutum isel arvutatakse toetuse
suurus ümber.
(2) Toetust suurendamist tingivate
asjaolude tekkim isel arvutatakse
toetus ümber vastava avalduse ja
vajalike dokum entide esitamise
päevast, kui dokumendid on esitatud
ühe kuu jooksul toetuse suurendamist tingivate asjaolude tekkimisest.
Hilisemal dokumentide esitamisel
arvutatakse
toetus
üm ber
dokum entide esitam ise kuule
järgneva kuu esimesest kalendripäevast.
(3) Toetuse vähendamist tingivate
asjaolude tekkim isel arvutatakse
toetus üm ber nende asjaolude
tekkimise kuule järgneva kuu
esimesest kalendripäevast.
§ 6. Toetuse maksmise lõpetamine
(1) Toetuse maksmine lõpetatakse
hoolduse lõppemisel või lõpetamisel.
(2) Toetuse maksmine lõpetatakse
m aksm ise lõpetam ist tingivate
asjaolude tekkimise päevast.
(3) Toetuse saaja on kohustatud
teatama kirjalikult asjaoludest, mis
toovad kaasa määratud toetuse
maksmise peatamise, lõpetamise või
suuruse muutmise 10 päeva jooksul
nende asjaolude tekkimisest.
(4) Vallavalitsusel on õigus
enammakstud toetus tagasi nõuda.
Enammakstud toetuse tagastamine
toimub vabatahtlikult või nõutakse
sisse kohtu kaudu.
§ 7. Rakendussätted
Määrus jõustub 01.märtsil 2009.

Seletuskiri
Väljavõte

puuetega

inim este

sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega
seonduvate seaduste m uutm ise
seaduse eelnõu seletuskirjast:
Hooldajatoetuse m ääramise ja
m aksm ise õigus puudega laste
vanematele ja võõrasvanematele
antakse üle kohalikele om avalitsustele, see muutub üheks osaks
sotsiaalhoolekande
raam es
osutatavatest meetmetest.
Toetuse m ääram isel on om avalitsusel õigus kehtestada oma kord
– omavalitsus saab arvestada igal
juhtumil eraldi lapse vanema hoolduskoorm usega, toetuse m aksm ise
tingimused võivad olla paindlikumad
kui kehtivas puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses, nt omavalitsus võib maksta hooldajatoetust ka
töötavale hooldajale, kuna puudega
lapse hooldamise kõrvalt võib töötada
kodus, osalise tööajaga jm paindlike
töövõtuvormidega. Omavalitsus võib
toetuse asemel pakkuda ka lastele
hooldusteenuseid (sh lapsehoiuteenust), et vanematel oleks võimalik
tööl käia.
Eelnõu eesmärgiks on parandada
puudega last kasvatavate perede
olukorda, makstes toetusi ja pakkudes teenuseid inimeste vajadustest
lähtuvalt kohaliku om avalitsuse
tasandil.
Hooldajatoetust makstakse 3-16aastase keskmise, raske või sügava
puudega lapse vanemale ning 16-18aastase raske või sügava puudega
lapse vanemale, kes ei tööta puudega
lapse kasvatamise tõttu. KOV maksab
puudega last hooldava vanema eest
sotsiaalm aksu kuumääralt ning
sätestatud on ka, et hooldajale ei või
olla määratud raske või sügav puue.
Hoolduskoorm use ning teenuste
vajaduse hindam iseks on välja
töötatud puuetega laste hooldus- ja
sotsiaalteenuste ning toetuste
vajaduse hindam isvahend, mis
võimaldab sotsiaaltöötajatel hinnata
puudega lapse tegelikke vajadusi
ning ühtlustab hindamist olenemata
puudega lapse elukohast.
2008. aasta 1. aprilli seisuga maksti
hooldajatoetust PISTS alusel:
1335 vanemale, kes hooldas 3-16aastast puudega last; 121 vanemale,
kes hooldas 16-18-aastast raske
puudega last ning 26 vanemale, kes
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Õnne Sulle, Erich
Tudu laulum ees peab soliidset
juubelit. 1934. aastate poiss, kelle
lapsepõlv jäi sõjale jalgu, ei saanud
oma õnnetuseks (m eie õnneks)
laulmist suures koolis õppida. Ise ta
sellest numbrit ei tee. Kogu oma elu
on
aga
elanud
Eestim aa
lavalaudadel.
Osalenud
kõikvõim alikel laulukonkurssidel
(mitmeid ka võitnud) ja muudel
üritustel. Om a pere peod on
esinemise nimel ikka ohvriks toonud.
Laul on tema elus 1. väärtus, mille järel
tulevad kõik järgmised. Ütleb: kui see
pisik on küljes, ega sellest enam lahti
ei saa. Meie, kes me teda siin
kodukülas tunneme, teame teda ikka
röömsameelsena, hakkamist täis:
„Noh, mis sellega siis on, teeme ära.”
Kellelt see lauluand?
Mine tea. Ema vennad Roonetid kõik
muusikamehed. Onu Edur oli hea
kitarrist, laulis ka hästi. Tema käis
sageli meilt läbi. Andis nõu, et võid
laulda küll. Tralla Otto, siis Tudu
rahvamaja juhataja, tõi mind lavale,
ütles: „Teine Tennossaar, mis sa pois
magad…”
Millal lavale?
…Mine tea täpset aastat Aga
1957.aastast laulan naisansambli
solistina. Silvia Miilo kutsus.”
Kooris laulmine Erichile ei istu. On
proovinud – ei tule välja.
Töömeheelust

Eluaeg m etsamehe leiba
söödud. Alustasin Paasvere
metsapunktis, siis kutsus
Simo Nõmme mu Tudusse.
Elasin siis Peressaare
lähedal metsakodus. Pärast
tööd
sain
rongiga
Peressaarest Tudusse.
Lauluproov lõppeas kella 1011 ajal õhtul, siis tuli 9 km
jalgsi koju tulla – 100 m
jooksu,
100m
kõndi
vaheldumisi. 45 minutiga olin
Peressaares, hommikul jälle
metsatööle. Alles 1962.a.
tulim e perega Tudusse.
Jaan Leemets õpetas 60.
algul laulum änge „Lõbus
talupoeg” ja „Siniste järvede
m aa”. Need olid suured
etendused…”
Taluste lem bitu ajal 60.
aastatel oli populaarne
kohvikklubi, Erich laulis
solisti estraadiorkestris „Jänku”. Erich
on olnud ka igas näitem ängus
kandvamaid jõude. Alates 1970ndatest on Erich laulnud solisti
erinevate koosseisudega kapellides.
Vaatamata lisanduvatele aastatele on
tema repertuaaris tublisti üle 100
esinemisvalm is laulu, m is tal
enamuses ka peas on.
Veel üks huvitav detail - nooruses
kattis Erichi pead must krässus
juuksepahmakas, mille sõjavägi viis.

hooldas 16-18-aastast sügava puudega last. Kokku maksti hooldajatoetust 1482 vanemale.
Koos hooldajatoetuse funktsiooni
üleandmisega omavalitsusüksustele
antakse
om avalitsusüksuste
tulubaasi üle ka sotsiaaltoetuste
(hooldajatoetus koos tem a eest
m akstava
sotsiaalmaksuga)
maksmise ja teenuste korraldamise
kulude vahendid.
Väljavõte puuetega
inim este
sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega
seonduvate seaduste m uutm ise
seaduse eelnõu seletuskirjast.
Puudega lapse vanemale või
võõrasvanem ale hooldajatoetuse
määramiseks palume pöörduda Vinni
vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti
Tiiu Ivanova poole.
Tiiu Ivanova
Sotsiaaltööspetsialist
Tel. 325 8663, 5309 2488

Standardse kogumiskonteineri
miinimum suuruse ning
tühjendussageduse määramine
Järg jäätmehoolduseeskirjale
Elamutüüp: alates 3-korteriga
kortermaja:
Elanike
arv
kortermajas vähem kui 6 kogumiskonteineri suu-rus 140 liitrit,
kogumiskonteineri
tühjendussagedus - 1 kord kuus. 6 in 240 liitrit - üks kord kuus, 12 in 360 liitrit - 1 kord kuus, 20 in - 600
liitrit - 1 kord kuus, 28 in - 600 liitrit 2 korda kuus. 36 in - 600 liitrit - 2
korda kuus, 60 in - 800 liitrit - 4 korda
kuus. 68 in - 800 liitrit - 4 korda kuus.
76in - 1500 liitrit - 2 korda kuus. 88
in - 1500 liitrit - 2 korda kuus. 104 in
- 2500 liitrit - 2 korda kuus. 120 in 2500 liitrit - 2 korda kuus. 152 in 2500 liitrit - 2 korda kuus. 264 in -

Õnneks on aastad jätnud alles kena
pehme tämbriga tenori, mis meid kõiki
veel jätkuvalt lummab.
Õnnitlem e Sind juubeli puhul
killukesega laulust, mida Sa laulad:
“Kaob aeg ja kustub veel üks päev /
Pikk on olnud tee, kuid lõppu veel ei
näe. / Väsind olles päeva töödest / Leia
jõudu laulu jaoks.”
Hiiglasuur kalli-kalli meie kõigi nimel,
kes me siin sinuga koos tegutseme!
Helve Ploom

2500 liitrit - 4 korda kuus.
Elamutüüp: eramu.
Olenemata elanike arvust ja
konteineri
suurusest
on
k o g u m i s k o n t e i n e r i
tühjendussagedus üks
kord
kvartalis.
Tiheasustustusega
eramus:
1
inimene
kogumiskonteineri opti-maalne
suurus 60 liitrit - kogumiskonteineri
tühjendus-sagedus 1 kord kvartalis.
2 in - 80 liitrit - 1 kord kuus, 4 in - 80
liitrit - 1 kord kuus. 6 in - 140 liitrit 1
kord kuus, 8 in - 240 liitrit - 1 kord
kuus, 10 in - 240 liitrit - 1 kord kuus,
12 in - 360 liitrit - 1 kord kuus, 14 in
- 360 liitrit - 1 kord kuus.
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Vilde kirjandusauhind selgub
4.märtsil, Vilde
sünnipäeval
4. märtsil koguneb Vinni Spordikompleksi kohvikusse Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna žürii, et arutada, kellele
anda järjekordne Vilde kirjandusauhind.
Žürii sõelale on jäänud järgmised 2008.a
ilmunud teosed: Margit Kilumetsa “Kersti
Kreismann. Paljajalu kõrrepõllul”, Katrin
Reimuse „Kus tramm ei käi”, Mari Saadi
„Lasnamäe lunastaja”, Rein Raua
„Vend”, Lehte Hainsalu “Mineviku tulevik”
ja Maria Kupinskaja „Minu Alaska. Kasvatamas kelgukoeri ja iseennast.”
Kirjandusauhinna žürii koguneb oma otsust tegema alati Eduard Vilde sünnipäeval, 4.märtsil.
Mullu sai Vilde kirjandusauhinna Andrus
Kivirähk teose eest “Mees, kes teadis ussisõnu”. Kirjandusauhinda antakse välja
1965.aastast kõige vildelikumale teosele.

Tulumaksu
laekumine
eelarvetele on
vähenenud
Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste eelarvetele laekus tulum aksu
2009.a jaanuaris 40,9 miljonit krooni.
See on ligemale 3,2 miljonit krooni
vähem kui aasta tagasi.
Ühegi Lääne-Viru omavalitsuse
jaanuarikuu tulumaksu laekumine ei
küündinud eelmise aasta jaanuari tasemele. Võrreldes aastataguse ajaga laekus tulumaksu tänavu jaanuaris maakonnas keskmiselt 93% eelmise aasta jaanuariga võrreldes.
Kui 2008.a jaanuaris laekus Vinni
valla eelarvele tulumaksu 3,08 miljonit krooni, siis k.a jaanuaris pisut alla
3 miljoni krooni (2 996 503 krooni) s.o
97,4% võrreldes mullusega. Vahe
pole teab mis suur - 80 911 krooni,
kuid eeldada võib selle pidevat vähenemist.
Tamsalu valla eelarvele laekus tulumaksu võrreldes aastaguse ajaga
vähem vaid mõni tuhat krooni, Rakvere linnal ligi miljon krooni ehk 92%),
Kadrina vallal 362 600 krooni ehk ligi
10% vähem ja Rakke vallal koguni
15% vähem.
Allikas: http://www.emta.ee/?id=1462
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Puudega laste hooldajatoetuse
maksmisest alates märtsist
Seoses puudega laste hooldajate
hooldajatoetuse maksekohustuse
üleminekuga kohaliku omavalitsuse
haldusalasse, saadame Teile meeldetuletuseks juhised hooldajatasu
saavate isikute arvelevõtmiseks haigekassas.
Alates 1.märtsist peab kohalik omavalitsus (analoogselt üle 18-aastase
raske või sügava puudega isiku hooldaja kindlustusandmete edastamisega) esitama haigekassale puudega
laste hooldajate kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid otsuse tegemisest e. sotsiaalmaksu kohustuse tekkimisest seitsme kalendripäeva jooksul.
Juhul, kui hooldajatasu maksmine lõpetatakse varem kui algselt määratud sotsiaalmaksu kohustuse lõppemise kuupäev, tuleb haigekassat teavitada kümne kalendripäeva jooksul.
Andmete esitamiseks vajalikud dokumendid leiate haigekassa kodulehelt:
http://www.haigekassa.ee/blanketid

Kindlustatavate isikute nimekiri (puudega isiku hooldajate arvelevõtmiseks) (Wordi formaadis) . Teade kindlustuskaitse lõppemisest (puudega
isiku hooldajate arvelt mahavõtmiseks) (Wordi formaadis).
Teatised kindlustuskaitse alustamiseks ja lõpetamiseks saab esitada
haigekassale: posti teel, saates dokumendid haigekassa vabalt valitud
klienditeeninduse büroosse; e-posti
teel, saates digitaalselt allkirjastatud
dokumendid haigekassa piirkondlikku osakonda; tuues ise dokumendid
haigekassa vabalt valitud klienditeeninduse büroosse.
Haigekassa juhib tähelepanu, et Sotsiaalkindlustusamet on haigekassale edastanud kõigi puudega laste
hooldajate ravikindlustuse lõpetamiseks vajalikud andmed, mistõttu kõigi nende isikute ravikindlustused kaotavad kehtivuse 28.03.2009.
Eesti Haigekassa Viru osakond

Lääne-Virumaal registreeriti k.a
veebuuarikuus kokku 34 lapse sünd.
Nii vähe lapsi pole viimasel ajal
maakonnas ammu sündinud. Mitte
ühtegi last ei sündinud Kunda linnas,
Vinni ja Vihula vallas.

Veebruaris registreeriti maakonnas
kokku 80 inimese surm. 19 inimese
surm registreeriti Rakvere linnas, 9
inimese surm Tamsalu, Tapa ja Vinni
vallas.
Allikas: Lääne-Viru rahvastikuregister

Maavalitsus kutsub esitama kandidaate aasta sotsiaaltöötaja tiitlile
Maavalitsus kutsub üles tunnustama
sotsiaaltöötaja kutse esindajaid eesmärgiga tunnustada sotsiaaltöö tegijaid, kelle töö ja ettevõtmised on
aidanud kaasa sotsiaalse suutlikkuse kasvule maakonnas.
„Sotsiaaltöö on väga mitmetahuline ja
nõuab selle valdkonna töö tegijalt palju. Sotsiaaltöötaja peab nägema abivajajaid, osakem näha selle suure töö
taga ka sotsiaaltöötajat, eriti täna, kus
süvenev majanduskriis paneb nad
suurema pinge alla,” ütles maavanem
Urmas Tamm.
2008. aasta sotsiaaltöötaja tiitli omistamiseks võib konkursile esitada isiku, kelle tööpanus ja eetiline käitumine on positiivselt mõjutanud sotsiaalvaldkonna kliente, kaastöötajaid ja
koostöövõrgustiku partnereid. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, sotsiaalvaldkonna asutused, kohalikud
omavalitsused, vabatahtlike ühendused jt.

Kandidaatide esitamisel palume lähtuda järgnevast: aasta sotsiaaltöötaja on inimene, kes töötab sotsiaaltöötajana, sotsiaalnõunikuna, lastekaitsetöötajana või muu sotsiaalvaldkonna spetsialistina, kes on selles valdkonnas tegutsenud vähem alt kolm
aastat, kes on organisatsioonis või
piirkonnas tunnustatud ja eetilise käitumisega töötaja. Aasta sotsiaaltöötaja kandidaadi esitamisel tuleb taotluses k indlasti esitada k andidaadi
2008.a. olulisemad saavutused.
Maavalitsus palub kirjalikud taotlused
saata maavalitsusse (Kreutzwaldi 5
Rakvere 44314) märgusõnaga „Aasta sotsiaaltöötaja” hiljemalt 12.märtsik s.
Tunnustamine toimub 25. märtsil
Lääne-Viru
Rak endusk õrgk oolis
Mõdrikul sotsiaaltöötajate päeva pidulikul tähistamisel.
Tiiu Kuus, Lääne-Viru Maavalitsus
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Mälestusüritus Pajusti
25. märts 1949 on eesti aj aloos
musta raamiga ümbritsetud. Sel
päeval toimus nõukogude võimu poolt
teostatud jõhker vägivald eesti rahva
suhtes - massiküüditamine. 22 800
inimest viidi
oma kodudest
püssimeeste
saatel
loomavagunitesse
ja
saadeti
määramata
aj aks
Siberisse
asumisele. Äraviidute hulgas olid
noored ja vanad, imikutest raukadeni.
Paljud neist surid juba pikal teekonnal
rongis. Tuhanded ei saanud kunagi
kodumaale tagasi ja maeti võõrasse
Siberimaa mulda.
Eestisse naasmine sai võimalikuks
alles mitu aastat peale Stalini surma.

Need olid rängad ajad. Tänavu
möödub
60
aastat
märtsikuuditamisest. Meenutamaks
neid aegu korraldab Pajusti klubi 24.
märtsil mälestusürituse. Ootame
klubisse nii 1941. kui 1949. aastal
represseerituid, nende järeltulijaid ja
lähedasi. Ka neid, kes j äid
kodumaale, aga mäletavad või nägid
pealt, kuidas viidi ära naabrid,
sugulased, tuttavad. Saame kokku,
meenutame ja räägime veelkord
nendest sündmustest, elust Siberis
ja
tagasitulekust
Eestisse.
Meenutused
j äädvustatakse
videolindile.
Võimaluse korral palume kaasa võtta

vanu fotosi, kirju ja muid dokumente
sellest ajast.
Kogunemine ja registreerimine kell
13.30 Pajusti klubis. Kell 14.00 ViruJaagupi
kirikuaias
mälestu sj umalateen istu s
represseeritute
mälestusmärgi
juures. Buss j umalateenistusele
väljub 13.50 Pajusti klubi eest ja tagasi
kell 14.30 Viru-Jaagupi kiriku juurest.
Palume eelnevalt registreerida
telefonil 3257 401 või 5057645 (Inge
Arula)
Inge Arula,
Pajusti klubi kunstiline juht
Sündinud Siberis küüditatute peres,
Eestisse jõudsin 2 a ja 10 kuuselt.
Meie perest suri Siberis kolm, tagasi
Eestisse jõudis viis liiget

Eesti Energia KÕU-internet – kiirem ja
odavam internetiühendus Vinni vallas
Igal pool tavaline internet ei levi, aga
KÕU-internet on kõikjal. Meie 103 tugijaama katavad kogu Eesti stabiilse
ja kiire internetiga, sh jõuame nendeni, kelleni kaabli-internet ehk nn püsiühendus ei ulatu.
Püsiühenduse interneti pakkujad ehitavad oma võrgu sinna, kus on palju
kliente ehk kulud ühe liituja kohta väikesed ja tulud jällegi suured. Seega
ei pruugi jõuda juhtmega internet kunagi väikestesse kohtadesse Eestimaal.
Alternatiiv on juhtmevaba internet, mille pakkujaid on Eestis palju. Juhtmeta internet on aga juba märgatavalt
kallim, sest tasu võetakse tavaliselt
internetist allalaaditud infohulga pealt
– nii palju, kui internetti kasutad, nii
palju ka maksad. See teeb aga interneti kasutamise mõttetult kalliks.
Eesti Energia KÕU-internet on piiramatu infomahuga juhtmeta internet
ehk “surfa palju tahad ühe kuumakse
eest”. Kuutasu on 298 krooni kuus,
olenemata internetis oldud ajast ning
allalaaditud info hulgast.
Interneti kasutamiseks on vajalik vastuvõtuseade, mille hinnad hakkavad
olenevalt tüübist alates 1998 kroonist
ja neid saab osta ka soodsa järelmaksuga (kuumakse alates 94 kroonist).
Lihtsus on oluline
KÕU levib raadiosageduslainetega,
kusjuures otsenähtavust tugijaamaga ei ole vaja– ta “murrab läbi kõigist
takistustest”. Sõltumata sellest, kus
parasj agu Eestimaal asud, on levi
kõikjal ühesugune.
KÕU-interneti kasutamiseks on vaja

vaid ühte seadet. Igaüks saab ise valida ja leida endale kõige sobivama.
Mobiilne seade ühendatakse arvuti
mälupulga pessa ja internet hakkab
tööle mõne hiireklikiga. See sobib
eelkõige liikuvale inimesele, kes vajab ligipääsu internetile erinevates
Eestimaa paikades. Seadme saab
võtta kaasa ja kasutada KÕU-internetti, kus iganes soov on. Töötab ka liikumise peal, näiteks autos-bussis sõites.
Koduseade on veidi kogukam, keskmise raamatu suurune ja tagab ühenduse näiteks kodus või kontoris. Koduseade vajab tööks elektritoidet, see
tuleb lihtsalt ühendada arvutiga ja
KÕU-internet on olemas. Nii lihtne see
ongi!
Kiirus on oluline
Suurtes linnades on KÕU kiirus analoogne teiste sarnaste teenustega.
Linnast välj as
on KÕU kiirus
(allalaadimise
e
h
k
internetilehtede
avamise kiirus)
aga oluliselt
suurem, kohati
kuni viis korda
kiirem. Võtame
näiteks TallinnTartu maantee
ja seal on reeglina
teiste
pakkujate
keskmine

internetikiirus vahemikus 9-200 Kbit/
s. KÕU-ga on aga keskmine kiirus
150 Kbit/s-1 Mbit/s.
Interneti saab kasutada ka liikudes
ehk bussis, autos, rongis jne
Internetiühendus mobiiltelefoni kaudu
võib liikumisel 90 km/h olla katkendlik
ning aeglane. Raadiosagedusel leviva KÕU puhul ei ole vahet, kas kasutatakse seda liikumise peal või kohapeal olles.
KÕU kiirused:
Allalaadimiskiirus (interneti lehekülgede avamise kiirus) – kuni 2 Mbit/s,
Üleslaadimiskiirus (näit e-kirja saatmise kiirus) – kuni 144 Kbit/s.
Hind:
KÕU seadmed alates 1998 kroonist
(ostes seadme kohe välja).
Võimalus osta ka soodsa järelmaksuga, hinnad alates 94 kroonist kuus.

Seeniortantsupeolt
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Samuel Golomb sai Eesti Liikumispuuetega Inimeste
Liidu aasta teo tiitli!
Veebruari keskel toimus Toompea lossis Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu kaheksas tänuüritus «Aasta tegu
2008». Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tunnustuse said teiste seas
Samuel Golomb Vinnist, OÜ Invaru ja Ain
Alvela Lääne-Virumaalt.
Pidulikul aktusel tänati ja tunnustati
tänumeenega üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes 2008. aastal olulise
sõna või teoga toetasid liikumispuudega
inimesi.
18 toetaja seas, keda Liikumispuuetega Inimeste Liit meenega tänas, oli liikumispuudega laste heaks annetanud
tantsutähed Argo Ader ja Helena Liiv, ajakirjanikud Kadri Ibrus ja Sigrid Kõiv, särav
programmijuht puudega inimeste üritustel Samuel Golomb. Aivar Alviste on kohandanud liikumispuudega inimestele
liikumisvabaks Lainela Puhkeküla. Esa
Kalevi Tasanen ja Marja Elina Korpimäki
Soomest on pikki aastaid puudega inimesi abistanud humanitaarabiga.
Liikumispuuetega Inimeste Liit tänas
Kanal 2 liikumispuudega lastele tehtud

suurannetuse eest, Kuressaare abilinnapead Juhan
Nemvaltsi ja Tartu
LV sotsialaabi
osakonna
peaspetsialisti Indrek
Soonistet liikumispuudega inimeste
ettevõtmiste
to et am ise
eest. Tänumeene pälvisid Liiklusohvrite Toetusfondi tegevjuht Reet Liikumispuuetega inimeste liidu president Ants Leemets ja Samuel Golomb
Kukk, Raadio
4 saatesarja „Hingelt tugevad” autor VlaAvita, Ibeeria Maad OÜ, Desknote Eesti
dimir Bogatkin, Invaru OÜ töötaja Ülle PelOÜ.
lis. Mitmel erineval moel on sõbrakäe ulaAllikas: Eesti Liikumispuudega
tanud Rakvere Lihakombinaat, kirjastus
Inimeste Liit

Kehalas tuleb taas hobide päev
Kehala klubis toimub laupäeval,
28.märtsil algusega kell 14 nelj as
hobide päev.
Hobide päevale kutsume ja ootame
üles astuma inimesi, kellel on hobi
või ala, mida tahate ka teistele tutvustada, näidata, reklaamida, õpetada,
soovitada. Kindlasti võiksid tulla

ükikesinejad, kel pole avalikkuse ees
esinemisvõimalust veel olnud. Vanusepiirangud puuduvad - tule ja üllata!
Lava on sinu päralt!
Ladusama korralduse huvides ootavad korraldajad pisut infot: tegevusala
(hobi), juhendaja/õpetaja nime, tegija(te) nimede kohta, samuti selle koh-

ta, millest huvi alguse sai, kaua on
selle hobiga tegeldud, kes/mis on on
olnud eeskujud ja eesmärgid jne. Eksponeerimiseks andke ka teada, kas
ja milliseid tehnilisi vahendeid vajate
(võimendus, mikrofon, CD).
Huvilistel palume endast teatada hiljemalt 23.märtsiks, info tel. 55540294
e-posti aadressil: anneratsep@hot.ee
Anne Rätsep

SEBE pakub pensionäridele nädala keskel
sõidusoodustust
AS SEBE Eesti-sisestel kaugbussiliinidel alates 1.veebruarist sõidusoodustus “Vanus 60+
/ - 60% pilet T K N”.
Neil, kellel vanust üle 60,
saavad AS SEBE Eesti-sisestel
kaugbussiliinidel alates 1.veebruarist teisipäeval, kolmapäeval
ja neljapäeval sõidusoodustust
kuni 60 % täispileti hinnast. Esmaspäeval, reedel, laupäeval ja
pühapäeval on üle 60-aastastel
isikutel jätkuvalt -10 %-lise hinnaalandusega sooduspiletid.
AS SEBE Eesti-sisestel kaugbussiliinidel on igapäevase – 10 %-lise
hinnaalandusega soodustuse saajad
jätkuvalt 7–15-aastased lapsed, Ees-

ti Vabariigi õpilased ja üliõpilased, rahvusvahelise ISIC-kaardiga õppurid ja
ITIC-kaardiga õppejõud ning Eesti Ajakirjanike Liidu liikmed.
Täpsemat informatsiooni saab

internetist
www.sebe.ee
ja
www.bussireisid.ee ning infotelefonil
12550.
Toivo Leht, AS SEBE kommertsliinide direktor, nõukogu esimees
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Koha-aadress peab viima kohale
Pealkirjaks olev lause kirj eldab
ideaalolukorda, millisele lähenemine
on seatud eesmärgiks, alustades
käimasolevat
aadressiandmete
korrastamise tööd.
Aadressiandmete korrastamine ei
ole ette võetud mitte ainult
kirjakandjate töö kergendamiseks,
vaid eelkõige meie endi heaolu ja
turvalisuse huvides – täpsem kohaaadress (~ aadress) ja eelkõige selle
tähistamine ning teada andmine
tagab vajadusel kiirabi, tuletõrja,
politsei kiirema kohalejõudmise.
Samas leiavad teid kergemini üles
ka külalised ja teised vajalikud
ametmehed – näiteks rahvaloendaja,
korstnapühkija, torumees, jõuluvana
...
Tiheasustusega aladel on kohaaadressi olulised osad tänava (tee,
maantee, puiestee) nimi ja sellele
j ärgnev hoone j a korteri number.
Hajaasustusega aladel (külades)
saavad koha-aadressi staatuse
katastriüksuste (kinnistute) nimed.
Seega on aadressi kirjutamisel
inimese (saaja) nimele j ärgnevale
reale, enne küla nime vaja märkida
katastriüksuse nimi, lisamata sinna
seejuures lühendeid k-ü, m-ü jne.
(näiteks Kriimsilma, mitte Kriimsilma
k-ü, ega ka talu).
Silmas pidades eesmärki, et
aadressisüsteem peab olema lihtsalt
ja loogiliselt üles ehitatud ja see peab
viima kiirelt kohale ka esmakordselt
asulasse sattunu, on soovituslik anda
teedele–tänavatele nimed mitte ainult
alevikes, vaid ka
tihedama
hoonestustega külade keskustes ja
vajadusel ka mujal, kus paiknevad
korterelamud.
Siinjuures pakume Teile kõigile
tutvumiseks-arutamiseks
välj a
võimalikud teede-tänavate nimed
külade
lõikes.
Nimede
välj amõtlemisel on suuremal või
vähemal
määral
(olenevalt
külaelanike kooskäimisvormidest)
püütud kaasata külakogukondi või on
palutud koostööd aktiivsemailt
külaelanikelt.
Siin need siis on:
Mõdriku küla - Täkusamba tee,
Tiigivahe tee, Mõisapargi tee
(teadmiseks – aastast 2008 on
Mõdriku külla, võimlatagusesse
uusarenduspiirkonda rajatavale teele
antud nimeks Mariallika tee); Kadila
küla – Männi tänav, Kuuse tänav ja
Pärna tänav; Küti küla – Aravuse tee,

Mõisa tänav; Veadla küla – Lohvardi
tee; Vetiku küla – Järve tänav.
Lähiajal saavad nimed ka
Kakumäe küla tänavad, selle
ettevalmistustööga tegeleb MTÜ
Kakumäe Kakud.
Uute teede-tänavate täpsemaid
asukohti on võimalik vaadata
internetis Vinni valla koduleheküljel
aadressil www.vinnivald.ee.
Lisaks küladele on tekkinud
vajadus uute aadresside järele ka
Viru-Jaagupi,
Roela j a Pajusti
alevikes, kus seni kõigile teedeletänavatele nimesid ning nende ääres
asetsevatele hoonetele adresskohti ei
olnud määratud. Eeskätt - kuid mitte
ainult – puudutab see piirkondi, kus
paiknevad valdavalt mitteeluhooned.
Nii saaks Viru-Jaagupi endale
täiendavalt Müta tee ja Kupna tänava,
Roela alevik aga Tootmise tänava.
Lisaks vajavad Roelas korrastamist
Veski tänavaga piirnevate
korterelamute ja garaažide lähiaadressid
– nii oleks Roelas ka Veskikaare
tänav. Paj usti alevikus, endise
karusloomakasvanduse ja aiandi
kanti lisanduks Naaritsa tänavale
Rebase tänav.
Kui kõik vajalikud teed-tänavad on
nimed saanud, on aadressiandmete
korrastamisel järgmiseks tööks kõigi
hoonete (kinnistute) numeratsiooni
korrastamine ja vaj adusel uute
aadresside määramine.
Seejärel kujuneb esmatähtsaks
kõik see, mis võimaldab uuel
süsteemil toimima hakata. Siin

peavad oma panuse andma kõik
need, kelle aadressides toimuvad
muudatused – eeskätt teavitama
sellest kõiki oma suhtlemispartnereid,
unustamata seejuures ära ka
ametiasutusi, kellega aeg-aj alt
suheldakse - näiteks
panka,
maksuametit jne.
Samaaegselt on vallavalitsuse
jaoks oluliseks tööks tänavanimede
tähiste ülesseadmine, majaomanike
ülesandeks jääb maj anumbrite
soetamine-paigaldamine.
Ilma
selleta ei ole kõigil eelkirjeldatul mõtet
– süsteem lihtsalt ei hakka toimima,
tekitades vaid segadust.
Hajaasustusega aladel paiknevate majade omanikel oleks just
praegu paras aeg tegelda oma
majapidamise juurde viivasse teeotsa ülespandava, kinnistu nimega
suunaviida valmistamisega. Siis oleks
kevadsulade aegu juba võimalik teeviit
üles seada. See tegevus, eelkõige
viida paigutamise kaugus maanteest,
oleks hea eelnevalt kooskõlastada
osavalla vanemaga. Ka külaseltsid
võiksid pead kokku panna ja mõelda,
kuidas majapidamiste nimesilte
kujundades külale omapära lisada.
Rahvasuu ütleb “Kui sul on
ükskõik, kus sa oled, ei saa sa ära
eksida.” Kui sul, armas lugeja, ei ole
ükskõik, kus sa oled, ja sa ei taha ära
eksida, siis aita kaasa, et ka su
sõbrad-tuttavad ei eksiks meie vallas.
Arvamusi
väljapakutud
tänavanimede kohta ootama jäädes,
Anu Are
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ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ!
Õnnitleme!
102 Elfrida Linkvist
96 Marie Kongi
94 Ida-Vilhelmine Purika
90 Elfriede Sõna
86 Hilja Kaasik
85 Aino-Ludmilla Pähkel
84 Aino Heinsaar
84 Helgi Proosa
82 Loreida Selter
82 Endel Künsar
81 Meeta Jürgenson
81 Vaike Truman
80 Alma Petrova

07.märts
30.märts
11.märts
12.märts
22.märts
12.märts
13.märts
27.märts
23.märts
25.märts
16.märts
25.märts
06.märts

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Katrina Kallaste - 20.jaanuaril
Kairo Veskis - 22.jaanuaril
Trevor Puuleht - 30.jaanuaril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunuid
Ernald-Eduard Jalak
Jevdokia Filippova
Leili-Veniita Kruuse
Evald Laas
Hilda Mäe
Aino Veelman
Eliise Toombu
Jaak Spelman
Mart Pärnaste
Alviine Toomeoks

17.12.1933 –
12.03.1929 –
08.01.1935 –
22.06.1928 –
01.08.1930 –
26.05.1933 –
13.07.1924 –
22.05.1944 –
15.10.1959 23.10.1916 -

28.01.2009
31.01.2009
01.02.2009
03.02.2009
04.02.2009
06.02.2009
17.02.2009
18.02.2009
22.02.2009
26.02.2009

Suur tänu kaastööde eest. Uuele lehele materjalide esitamise
tähtaeg 20.03.2009

80 Helja-Melaine Veerg
80 Maimu Aan
80 Endla Käkk
75 Aino-Amalie Rohtla
75 Erich Karro
75 Ida Uigru
75 Endla Jaksen
70 Edgar Eller
70 Maimo-Koidula Nutonen
70 Anu Jaago
70 Malle Onga
70 Anne Makejeva
70 Maie Pobbul

16.märts
18.märts
27.märts
01.märts
13.märts
18.märts
27.märts
07.märts
18.märts
20.märts
21.märts
23.märts
26.märts

Kultuurisündmused
3.märtsil kell 12 Roela rahvamaja kohvilõunal on külas
vallavanem Toomas Väinaste ja Riigikogu liige Lembit Kaljuvee.
Info: 5273878
3.03. kell 15-19 Leader-infopäev Pajusti klubis
7.03. kell 11 Pajusti klubis maakonna seeniortantsu õppepäev
10.03. kell 13 eakate klubis “Mõttelõng” naistepäeva tähistamine
Vinni Spordihoone kohvikus
11. märtsil kell 14 Kadila seltsimajas 3.pärltehika õppepäev.
Juhendaja Irina Tarasova. Info tel 5134397
13.märtsil kella 10-12 Roela rahvamajas uue kevadkauba müük
15.märtsil kell 14 kontsert “Naabrile külla” Pajusti klubis. Esinevad
Roela Rahva Maja segakoor, vokaalansamblid, solistid,
võistlustantsijad. Pilet 25 krooni, lastele 10 krooni.
17.märtsil kell 13 Pajusti klubi lauluklubis laulame kevade laule
17.märtsil kell 14 eakate klubi pidu Viru-Jaagupis
19. märtsil kell 17 Kadila seltsimajas loeng-arutelu teemal
“Tervislik toitumine”. Külaliseks Kai Aunap Tallinna TTÜ labori
juhataja. Info tel 513 4397
20.märtsil kell 14 lastele mängude tund “Kevad südames”
21.märtsil kell 11 Roela rahvamajas meisterdamise päev lihavõtteseaded. Info: Maimu Nurk 5301 3681
24.märtsil kell 15 Roela rahvamajas MTÜ Partnerid juhatuse
koosolek. Info: Aili Taal 5098 734, kell 17 infotund Roela
rahvamajas
24.märtsil Pajusti klubis 13.30 märtsiküüditamise 60.
aastapäeva mälestusüritus.
28.märtsil kell 14 Kehala klubis hobide päev
29.märtsil kell 13 Roela eakate osalemine maakondlikul eakate
pidupäeval “Kui hing on noor” Tamsalus.
31.märtsil kell 13 eakate klubis “Mõttelõng” külas Vinni lasteaed
“Tõruke” kuu sünnipäevalapsed
10.-27.märts - Roela rahvamajas Riina Rillo maalide näitus

Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti Läne-Virumaa. Tel 32 58 650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee. Toimetaja Hilje Pakkanen tel 325 8007, e-post: hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Ilmub kord kuus, tasuta. Tiraaz
2000. Trükitud trükikojas Agur Pikk Rakvere, tel 322 3999.
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