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Tööpakkumise
kuulutused
Vinni Lasteaed „Tõruke” kuulutab välja konkursi
muusikaõpetaja (0,5 ametikoha) täitmiseks oktoobrist
2009.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad palume saata 18. septembriks Vinni
Lasteaed „Tõruke” aadressil Pargi 3, Vinni alevik, Vinni
vald, 46601 Lääne-Virumaa või vinlaste@hot.ee.
Info telefonil 325 7271.
Mittetulundusühing Vinni Valla Noored otsib Pajusti
noortemajasse noorsootöö tegijat õhtuse või
nädalavahetuse tööajaga 0,5 kohta.
Ametikoha põhiülesanded on: hoida noortekeskust
avatuna nädalas 16 tundi, arendada piirkonna noorsootööalast tegevust, luua tingimused noorte eakohaseks
arendavaks tegevuseks, olla arengumootoriks Vinni-Pajusti
piirkonna noorsoo tuleviku kujundamisel.
Kasuks tuleb: töökogemus noortega, hea suhtlemisoskus
ja koostöövalmidus, samuti projekti kirjutamise soov ja
oskus. CV esitada MTÜ Vinni Valla Noored aadressil: Tartu
mnt 2, Pajusti 46603, Lääne–Virumaa.
Info: E-post: kerdi.tude@vinnivald.ee, telefonil: 58 154 556

Septembrikuu
kultuuri- ja
haridusüritused
5.septembril kell 12.00 Roela Rahva Majas Idamaa tantsu
õpetajate kokkutulek: kell 15.00 Peeter Volkonski loeng
“Pärsia muusika ja kultuur”.
6. septembril kell 14.00 Roela Rahva Majas kõhutantsijad.
Info Jane Paberit 514 2823
5. septembril kell 9.00 ja 11.00 Tudus kell 14.00 ja 16.00
Pajusti Klubi ees e- teenuste koolitusbuss
15. septembril kell 13.00 Suvelõpu aiapidu Pajusti klubi
juures
19. septembril õppeekskursioon Ida-Virumaale. info Aili
Taal 509 8734
22. septembril kell 13.00 – Pajusti klubis eakate klubi
Mõttelõng” suve sünnipäevalapsed. Külas Ilme Post.
29. septembril kell 14.00 Tudu muuseumi õuel mihklipäev
koos kooliperega.
Septembrikuu haridusüritused Vinni vallas
1.septembril: teadmiste- ja tarkusepäev valla
haridusasutustes
4.septembril matkapäev-orienteerumine Tudu põhikoolis

Kooliaasta tervitus

Taas stardijoonel
Mõeldes lähenevale teadmistepäevale meenus vanade
araablaste lugu, mis räägib õpilasest, kes küsis targalt,
kuidas saada heaks vestlejaks.
Tark vastas: “Kuula, mu poeg.”
Olles veidi oodanud, ütles õpilane: “Ma kuulan. Palun,
jätkake oma juhatust.”
Tark naeratas: “Rohkem pole mul midagi öelda.”
Kõik koolitee stardijoonel seisjad mõtlevad, et tahavad
õppida ja teha seda hästi. Täis õhinat alustavad nad
kooliteed. Kuidas jõutakse finišisse, on õpilase, õpetaja
ja lapsevanema vaheline meeskonnatöö. Nemad aitavad
lapsel näha seoseid erinevate nähtuste vahel ja neid lahti
mõtestada, esitada küsimusi ja otsida vastuseid.
Üksteisemõistmiseks on vaja vastastikust usaldust, tahet
ning huvi. Vanemal on pakkuda rikkalikku kogemuste- ning
teadmistepagasit, noortel teostamata unistusi ja ideid.
Teineteist kuulates saavad mõlemad osapooled oma
varusid täiendada, neid arendada ja rakendada, sest mida
mitmekesisem on meis talletatu, seda rohkem märkad
erinevaid võimalusi enda ümber.
Head õpilased, kooli- ja lasteaiaõpetajad, lapsevanemad
ning ringijuhid. Soovin teile algavaks kooliaastaks
kannatlikkust kuulaja ning vastajana, üksteisemõistmist
ning tahet teel tarkuseni.
Toomas Väinaste, vallavanem,
Meelis Maine volikogu esimees

8.septembril spordipäev Roela põhikoolis
10.septembril spordipäev Vinni lasteaias
7.-11.septembril koostöös peredega sügisnäitus Kulina
lasteaia saalis.
15.septembril sportlik päev Tudu põhikoolis
18.septembril heategevuslik mihklilaat Vinni lasteaias
21.septembril Vinni lasteaia Lepatriinu rühm Rakvere
staadionil sportimas
23.septembril mängupidu “Sügise sünnipäev” Kulina
lasteaias
23.septembril sügismatk “Tere sügis” Tudu lasteaias
24.septembril matkapäev “Tere sügis” Roela põhikoolis
29.septembril mihklipäev Tudu muuseumis

Õppeaasta aktused 1.septembril: F.von Wrangelli
nim. Roela Põhikoolis kell 8.30, Tudu Põhikoolis
kell 10.00, Vinni-Pajsuti Gümnaasiumis kell 10.00,
ilusa ilma korral õues.
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Vinni vallavalitsuses
otsustatust
Väljastati järgmised ehitusload:
· kuuri laiendamiseks majapidamisabihooneks Lillemäe kinnistul, Aruvälja
külas;
· teraviljalao ehitamiseks Oldi kinnistule
Vana-Vinni külas.
· Joosepi kinnistu elektriliitumise 0,4 kV
maakaabli ehitamiseks asukohaga
Mõdriku külas Tugedami kinnistul ja
Joopsepi kinnistul;
· Staadioni teenindushoone ehitami-seks
Tammiku tn 9 kinnistule Vinni alevikus.
Väljastati kirjalik nõusolek:
abihoone ehitamiseks Piira 5 kinnistule
Piira külas; kõrvalhoone ehitamiseks
Tafenau kinnistule Kakumäe külas; kuuri
ehitamiseks Küüni kinnistule Aruküla külas.
Väljastati kasutusload:
osaline kasutusluba 10/0,4kV komplektalajaamale ning kanalisatsiooni-pumpla
toitekaablile ja liitumiskilbile (F-3), Koolibri
tänava kinnistul Piira külas; 10/0,4 kV
komplektalajaamale, kaabelliinidele,
liitumis- ja jaotuskilpidele, Kiivitaja tänava,
Kiivitaja põik tänava, Värava, Kiivitaja põik
1 ja 3, Kiivitaja tänav 1, Mäemetsa ja
Linnupõllu kinnistutel Piira külas; saunpesuköögist ümberehitatud üksikelamule
Raudveri kinnistul Mäetaguse külas;
hambaravi kabinetile Linnu tn 13-2 Pajusti
alevikus; Toominga kinnistu elektriliitumisele asukohaga, Toominga, Haava tee,
Haava ja Pihlaka kinnistutel Piira külas.
Väljastati projekteerimistingimused:
kaupluse ümberehitamiseks mesindushooneks Leivapuu kinnistul Inju külas.
Keskkonnakompleksloa taotlusele
seisukoha andmine
Nõustuti Voore Mõis OÜ Viru-Jaagupi
veisefarmile keskkonnakompleksloa
andmisega alljärgnevatel tingimustel:
- vedelsõnniku laotusplaanid tuleb alati

enne keskkonnateenistusele esitamist
esitada ka kooskõlastamiseks Vinni
Vallavalitsusele;
- sõnniku- ja virtsahoidlad peavad
ammoniaagi lendumise vähendamiseks
olema kaetud;
- farmi olemasolevad sõnnikuhoidlad
peavad vastama veeseaduse § 26² lg 2
toodud nõuetele;
- Voore Mõis OÜ-l kasutada, saastuse
kompleksse vältimise ja kontrollimise
seaduse mõistes, võimalikku parimat
tehnikat.
Vinni Perekodu juhataja ametikohale
kinnitamine
Kinnitada Vinni Perekodu juhataja
ametikohale alates 01.septembrist 2009
Urve Saar.
Riigihangete edukaks tunnistamine
Tunnistati edukaks „Vinni Perekodu 5
peremaja ja 1 tegelusmaja sisustamine”
(ilma käibemaksuta): pehme mööbel Saloni Büroomööbli AS pakkumus
maksumusega 48 400 krooni; sisseehitatav mööbel - Saloni Büroomööbli AS
pakkumus maksumusega 534 040 krooni;
aknakatted - AS Sunorek pakkumus
maksumusega 57 098.60 krooni; muu
mööbel - Saloni Büroomööbli AS pakkumus maksumusega 514 040 krooni; kodutehnika - OÜ SISUSTUSARHITEKT
pakkumus maksumusega 278 085 krooni;
tarvikud - AS Standard pakkumus
maksumusega 67 060 krooni.
Vinni Perekodu peaks olema sisustatud
25.oktoobriks 2009.
Tunnistati edukaks riigihanke „Vinni valla
investeerimislaen” pakkumuseks Swedbank AS pakkumus summas 1 950 192
krooni.
Projektides osalemine
Otsustati osaleda:

Telli E-valijakaart
Valla
Valijakaardi peab riik saatma kõigile, kel on
valimiskomisjoni seaduse järgselt hääleõigus. See tähendab
ühtlasi tohutut paberihulka. Õnneks saab
asukoht ja tööaeg aga inimene määrata selle, kuidas valijaVinni Vallavalitsus määras Vinni valla
valimiskomisjoni asukohaks vallamaja,
kabinet 203, Tartu mnt 2, Pajusti alevik.
Valimiskomisjoni tööaeg enne valimispäeva, s.o. enne 18.oktoobrit 2009:
tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 15.00 – 16.00; reedel
kella 11.00 – 12.00.
8. ja 10.septembril töötab komisjon
kella 15.00 – 18.00.

kaart temani jõuab – kas riik saadab
paberkaardi koju postkasti või siis hoopis
e-kirja ning anda omal poolt panus
maksumaksja raha kokkuhoiule.
E-valijakaart
... on sama sisuga, mis paberil valijakaart,
aga saadetakse meilile, see ei pea olema
valimisjaoskonnas hääletamisel kaasas;
ei tähenda, et peaks elektrooniliselt
hääletama; - jääb ükskord tellimisel kehtima
ka järgmisteks valimisteks.
E-valijakaardi tellimiseks on vaja:

Meetme 1.3.3 “Töölesaamist toetavad
hoolekandemeetmed”
Vinni
Vallavalitsuse projektis „Vinni valla
abistavad meetmed tööturule sisenemiseks” juhtpartnerina. Projekti kestus on
3 aastat alates 01.01.2010-31.12.2013.
Projekti heakskiitmisel ning finantseerimisel SA Innove ekspertgrupi projektikonkursi komisjoni poolt on projekti kogumaksumuseks 2 419 952 krooni. Vinni
valla omaosalus on 341 452 krooni.
Projektijuht Tiiu Ivanova.
Kehala klubi projektis “XVI LääneVirumaa muusikute ja bandide pidu”
partnerina. Projekti heakskiitmisel ning
finantseerimisel Kultuurkapitali LääneVirumaa ekspertgrupi poolt rahastada
projekti 3800 krooniga piirkonna kultuuriürituste alaeelarvest. Projekti kogumaksumus 13 000 krooni. Vastutav isik
Kehala klubi juhataja Anne Rätsep.
Projektis “Ohtlike jäätmete kogumisring
Vinni vallas” juhtpartnerina. Projekti
heakskiitmisel ning finantseerimisel
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt
rahastada projekti 1400 krooniga keskkonnakaitse alaeelarvest. Projekti kogumaksumus 12 900 krooni. Vastutav isik
on Peeter Kalvet.
MTÜ Roela Rahva Maja projekti “Roela
Rahva Maja 40. aastapäeva tegevusja tänuõhtud” partnerina. Projekti
heakskiitmisel ning finantseerimisel Hasartmängumaksu Nõukogu poolt
rahastada projekti 9000 krooniga piirkonna
kultuuriürituste alaeelarvest. Projekti
kogumaksumus 43 960 krooni. Vastutav
isik Reet Alavere.
MTÜ Roela Rahva Maja projekti “Roela
Rahva Maja 40. aastapäeva tegevus- ja
tänuõhtud” partnerina. Projekti heakskiitmisel ning finantseerimisel Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi poolt
rahastada projekti 9000 krooniga piirkonna
kultuuriürituste alaeelarvest. Projekti
kogumaksumus 43 960 krooni. Vastutav
isik Reet Alavere.
Vaive Kors, vallasekretär
- minna riigiportaali eesti.ee ID kaardiga või
läbi panga, seadistada ametlik e-post ja
suunata igapäevaselt kasutatavale meilile,
vajutada nuppu „Tellin elektroonilise
valijakaardi”.
Kontrollige elukohaandmete olemas-olu
rahvastikuregistris – valijate nimekirja
kantakse vaid aadressandmete olemasolul.
Tellige elektrooniline valijakaart, sellega
säästate nii raha kui ka loodust!
Kas teadsid, et üks paberil valjakaart
maksab u. 3 krooni. Kevadistel EL
parlamendi valimistel kulus 885 000 paberil
valijakaardi valmistamiseks 2,3 tonni paberit.
Ühe tonni paberi valmistamine tekitab ligi
72 200 liitrit reovett ja 1033 kg tahkeid
jäätmeid.
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Palju on tehtud, palju teoksil
Vinni vald on nagu Tallinna linngi, mis
kunagi valmis ei saa.
Millise hinde paneksid senitehtule,
vallavanem Toomas Väinaste?
Üldjoontes oleme toime tulnud
rahuldavalt – kõva 90% plaanidest on
täidetud. Kuidas ja milliste raskustega
nad tehtud on, see on iseküsimus. Nii
et hindeks võiks nelja küll panna.
Millise hinnaga see töö sulle endale
on tulnud, mida tähendanud?
Pean ausalt tunnistama, et
pereeluks jääb aega väga vähe mul
puudub ja ka ettevõttes töötavad ainult
mõned inimesed, ehkki ettevõte on
iseenesest alles. Kaht asja edukalt
juhtida ei saa, minu valik on olnud vald.
Kui nii palju energiat kulub valla
juhtimisele peale, kas sul jätkub
energiat
uueks
ametiajaks
vallavanema ametis olla, juhul kui
kandideerimine õnnestub?
Ju siis olen loodud selliseks, et
energiat jätkub ja tööd teha jaksan! Kui
oma teadmised, hariduse, kogemused,
sidemed j a jumalast antud õnne
suudad kokku viia ja ka ellu rakendada,
siis see ongi see põhjus, miks asjad
on hästi läinud. Hästi tehtud asjad
annavad omakorda psühholoogilise
laengu ja jõu edasi minna.
Loomult olen optimist, otsin
probleemidele lahendusi. Minu aru
saamist mööda on probleemid
lahendamiseks, mitte kurtmiseks.
Mis sulle vallavanemana eriti rõõmu
on teinud?
Eriti rõõmustab mind see, et minu
aja arvamise 7-8 aasta juures on meie
kolm kooli säilinud. Koolides j a
lasteaedades oleme suutnud luua
head tingimused õppimiseks j a
kasvatamiseks. Meie koole on pidevalt
remonditud, rääkimata lasteaedadest,
raamatukogudest, rahvamajadest, mis
on saanud kaasaaegse ilme. Töötab
spordikompleks.
Vinni
vallas oleme
kergliiklusteedega teiste valdadega
võrreldes kõvasti plussis. Kergliiklustee
kasutamisaktiivsus
näitab,
et
kergliiklusteed on väga vajalikud asjad.
Kergliiklusteede teemadega läheme
edasi, tööd käivad selle nimel.
Mis vallavanemale veel tähtis on?
Kuigi vald ei saa arendada
ettevõtlust, küll saab ta ettevõtluseks
tingimusi luua. Ses mõttes peab vald
peab ettevõtj atele vastu tulema,
suutma protseduurilised asjad kiiresti
lahendada ilma liigse bürokraatiata,

Tõrma ja Pajusti vaheline kergliiklustee
valmis tab palj udele rõõmu ning on
osutunud väga populaarseks. Juuli keskel
toimus kergliiklustee pidulik avamine, kus
lindi lõikasid läbi (vasakult) Viru Teedekeskuse juht Eugen Õis, Rakvere
vallavanem Aivar Aruja, viimaseid päevi

ametis olnud maavanem Urmas Tamm,
Vinni vallavanem Toomas Väinaste ja Vinni
vallavolikogu esimees Meelis Maine.
Kergliiklustee valmimise järel saab ohutult
harjutada alates Rakvere tammikust ja
Palermo metsast läbi Piira, Pajusti Vinni
kuni Mõdrikuni välja.

olema ettevõtjasõbralik. Majandusest
hakkab kõik peale. Kui majandust pole,
siis pole meil raha ei hariduseks,
kultuuriks ega sotsiaalsfääriks.
Mis võiks paremini minna?
Kui Eestis pandaks prioriteedid
paika ja sellele vastavalt ka
rahastamine, siis olekski asi normis.
See ongi see, mis muret teeb, kuidas
oma kogukonna vajadused kokkukuivanud riigitoe naj al ära katta.
Praegu meil riigis need asjad meil
paigas ei ole. Kui ei ole raha, siis ei
saa toimida teised sfäärid.
Millele tuleks edaspidi suuremat
rõhku panna?
Tänast majandusseisu arvestades
on see kindlasti sotsiaalpool. Kohe
avame Vinni alevikus raamatukoguga
ühes maj as asuva päevakeskuse.
Edasi on plaanis Leader-programmi
abil teha puuetega inimestele keskuse,
kus nad saaksid teistega suhelda ja
midagi ka teha, et nemadki tunneksid
end teiste seltsis paremini, väärtuslikena.
Vinni staadion on praktiliselt
valmis. Kuid staadioni piduliku
avamiseni peame ootama kevadeni
2010. Sellleks aj aks valmib ka
staadionimaja. Staadionimajja tulevad
kohtunike ruumid, pesemis- ja inventariruumid j mt. Järgmisel kevadel
saame avada kogu staadioni täies
hiilguses.

Staadion annab palju juurde ka
spordikompleksile. Kui augustis toimus
Vinnis rahvusvaheline judoliidu
treeninglaager, siis Eesti koondise
peatreener Avo Põhjala ütles, et meie
kompleks on väga heal tasemel, kus
kõik vajalik on käe-jala juures. Nad on
käinud ka laagrites ka Lätis, Leedus,
Poolas, aga meie spordikompleks
pidavat olema sealsetest parem.
Kavas on rajada ka kooli ja spordikompleksi vahele skatepark, kus
noored saaksid rulade, ratastega trikke
harjutada. Projekteerijad pakkusid välja
mõtte rajada õue, kusagile spordikompleksi juurde ka eakate inimeste
välijõusaal. Mõte ongi koondada
ühetaolised tegevused ühte kohta, et
saaks spordikompleksi paremini välja
pakkuda treening-laagritele.
Spordikompleksi juurde on plaanis
juurdeehitusena ehitada perearstikeskus.
Kohe oktoobri algul on kavas
avada lastekodu Vinni perekodu nime
all. Sinna tulevad nii Rakvere kui Inju
lastekodu lapsed.
Kokkuvõttes leian, et sajaprotsendiliseks rahuoluks pole põhjust,
aga ega virin ka edasi ei vii. Peame
nägema elu positiivses valguses, siis
läheb elu edasi.
Küsis Hilje Pakkanen
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Läheneb 2010. aastaks seltsitegevuse toetuste
taotlemise tähtaeg
Jaanuarist 2009 kehtib Vinni valla
eelarvest
mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord.
Määruse täisteksti, taotlemise ja
aruande vormid leiate Vinni valla
kodulehelt www.vinnivald.ee rubriigist
Seltsid. Kel arvuti kasutamise võimalus
puudub või ei tunne ennast virtuaalmaailmas kõige kodusemalt, saab
taotlemiseks vajalikud vormid valla-

maj ast või kohapealsest klubistraamatukogust. Info ja abi saamiseks
helistage telefonidel 3258665, või
55595461 (Heili Pihlak)
Tegevustoetuse taotlejatel palun
tähelepanu pöörata ka taotlemisel
vajalikele lisadokumentidele: aasta
eelarve, arengu- või tegevuskava;
treenerite/juhendajate nimekiri ja teave
nende erialase hariduse j a/või

kvalifikatsiooni kohta; treening- või
tegevusrühmade liikmete nimekiri (eesja perekonnanimi, elukoht); seltsingutel
esitada seltsinguleping (§ 3.
Tegevustoetuse taotlemine, taotluse
läbivaatamine ja toetuse määramine).
Tegevustoetuste taotlemise tähtaeg
on 1. oktoober 2009.
Heili Pihlak

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse
Vinni valla eelarvest mittetulundusühingutele,
seltsingutele ja Vinni valla elanikele
mittetulunduslikuks
tegevuseks
toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning
toetuste kasutamise üle järelevalve
teostamise kord (edaspidi kord).
(2) Mittetulunduslik tegevus käesoleva
korra mõistes on kultuuri-, spordi-,
sotsiaalhoolekande- ja noorsootöö ning
Vinni valla elanike tervise edendamiseks ja vaba aja sisustami-seks
paremate võimaluste loomine ning
elanike tervise edendamiseks läbiviidav
kasumit mittetaotlev tegevus, samuti
külade ja alevike elanike ühistegevus
mittetulundusühingu vormis.
(3) Mittetulundusliku tegevuse
toetamise eesmärgiks on toetada
kodanikualgatust ja aidata kaasa
seltside ja mittetulundusühingute tekkimisele ja arengule.
(4) Toetust antakse tegevuseks, mis
toimub Vinni valla haldusterritooriumil,
mis on suunatud Vinni valla elanikele
või mis esindab Vinni valda laiemale
üldsusele.
§ 2. Toetuse liigid ja fondi
jagunemine
(1) Toetuse liigid on:
1) tegevustoetus;
2) projektipõhine toetus.
(2) Tegevustoetus on toetus, mida
antakse avalikes huvides tegutsevale
mittetulundusühingule või seltsingule
põhikirjaliste või seltsingulepingus
sätestatud eesmärkide täitmiseks.
(3) Projektipõhine toetus on ühekordse
ettevõtmise toetamiseks eraldatav
toetus.

§ 3. Tegevustoetuse taotlemine,
taotluse läbivaatamine ja toetuse
määramine
(1) Tegevustoetuse taotlemise aluseks
on vormikohane taotlus, mille taotleja
esitab Vinni
Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
järgmise aasta kohta jooksva aasta 01.
oktoobriks. Taotluse vormi kinnitab
vallavalitsus.
(2) Taotlusele lisatakse järgmised
dokumendid:
1) jooksva aasta eelarve, arengu- või
tegevuskava;
2) treenerite/juhendajate nimekiri ja
teave nende erialase hariduse ja/või
kvalifikatsiooni kohta;
3) treening- või tegevusrühmade
liikmete
nimekiri
(eesja
perekonnanimi, elukoht);
4) seltsingutel esitada seltsinguleping.
(3) Tegevustoetuse taotluse laekumisel
kontrollib vastavat tegevusvaldkonda
juhtiv ametnik kümne tööpäeva jooksul
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitatud dokumentide
olemasolu j a vastavust nõuetele.
Puuduste esinemisel antakse puuduste
kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva.
Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, menetlus toetuse saamiseks
lõpetatakse.
(4) Vallavalitsus otsustab toetuse
määramise hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast valla eelarve vastuvõtmist.
(5) Pärast toetuse määramist sõlmib
vallavalitsus toetuse saajaga lepingu.
Leping sõlmitakse ühe kuu jooksul
arvates vallavalitsuse korraldusest
toetuse määramiseks. Lepinguga
sätestatakse:
1) toetuse suurus;
2) toetuse saamise otstarve ja toetuse
ülekandmise tähtaeg ja/või maksegraafik;
3) vallavalitsuse õigused toetuse
sihipärase kasutamise kontrollimisel;

4) sanktsioonid lepingu rikkumise
kohta;
5) poolte muud õigused ja kohustused.
§ 4. Projektipõhise toetuse
taotlemine, taotluse läbivaatamine ja
toetuse määramine
(1) Projektipõhise toetuse saamiseks
tuleb esitada vormikohane taotlus.
Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.
(2) Projektipõhise toetuse taotluse
laekumisel kontrollib vastavat tegevusvaldkonda j uhtiv ametnik kümne
tööpäeva jooksul esitatud taotluse
vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kolm tööpäeva. Kui
taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi,
menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.
(3)
Toetuse
määramise/mittemääramise otsustab vallavalitsus.
(4)
Toetus
makstakse
välj a
raamatupidamisele esitatud arve või
kuludokumendi alusel või kantakse
taotluses märgitud arvelduskontole.
§ 5. Aruandlus
(1) Tegevustoetuse saaja on
kohustatud esitama järgmise aasta 15.
märtsiks vormikohase aruande
eelmisel kalendriaastal tegevustoetuseks saadud rahaliste vahendite
kasutamise kohta.
(2) Projektipõhiste toetuste saaja on
kohustatud esitama aruande ühe kuu
jooksul pärast
projekti toimumist.
(3) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.
(4) Kui toetuse saaja ei esita mõjuva
põhjuseta käesoleva paragrahvi lõikes
1 ja 2 nimetatud
aruannet, on vallavalitsusel õigus
edaspidi mitte toetada taotlej a
mittetulunduslikku tegevust.
(5) Toetuse saaj a on kohustatud
eelarveaasta j ooksul kasutamata
jäänud toetuse tagasi kandma
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...meister on Vinni SK Tammed
Mitte küll maailmameister, vaid
maakonna oma.
Taasiseseisvuspäeval selgitati
Rakvere linnastaadionil maakonnameister j algpallis, kus traditsiooni
kinnistavalt tuli meistriks Vinni valda
esindav SK Tammed.
Meeskond koosneb isikutest ja siin
nad on: Kaarel Saar, Sander Susi,
Joonas Ljaš, Jaanus Kaasik, Siim
Rannamäe, Kaarel Korsten, Alari
Aunapuu, Alari Tovstik, Elar Tovstik,
Karel Kutser, Taavi Relvik, Madis Akel,

Artti Kasemets, Argo Truman, Meeme
Järvi, Raido Roostalu, Esko Brandt,
Maddi Rennel, Ragnar Heek, Mihkel
Saar.
Kui hooaja alguses eristus Vinni
meeskond teistest kui vormi poolest
kõige stiilsem võistkond, siis turniiri
edenedes lisandus sellele ka kõige
resultatiivsema nimetus, sahistades
vastaste väravavõrku 44 korral, sellest
Siim Rannamäe ja Joonas Ljaš kumbki
7 korral.
Tahan kiidusõnu lausuda Eesti Kaitse-

PRIA versus MTÜ Vinni SK Tammed
Ega mingit vastasseisu pole, on vaid
loota tulemuslikku koostööd. Nüüd
lähemalt, milles see koostöö seisneb.
Eesti maaelu arengukava 2007-2013
ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu meetme 3.2
“Külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetuse” raames on MTÜ
Vinni Spordiklubi Tammed saanud ligi
miljoni kroonise rahasüsti, mille eest

ostetakse Vinni–Pajusti staadionile
sporditarvikuid ja ehitatakse teenindushoone. Sõna sporditarvikud tähendab
suure osas kõrgushüppe-komplekti
mattide, tellingute ja katetega. Lisaks
stardipakud, ühe raja jagu tõkkeid, mõni
oda, kuul ja ketas. Teenindushoonesse
tulevad inventariruum, san.sõlm,
riietus-, pesu- ja personaliruumid.
Esimese etapina ehitame hoone hoidla
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väe, kui koostöö musternäite kohta.
Nimelt võeti keset suve 3 võistkonna
liiget kaitseväkke, kuid nagu militaarüksusele kohane, kui isamaa st Vinni
võistkond vajas, lubati nad eesliinile.
Tunnustus Eesti Kaitseväele kiire ja
asjaliku koostöö eest.
Aruandva isikuna võib juba praegu
öelda, et Vinni vallapoolne tegevustoetus spordiklubile on eraldamist väärt
olnud.
Gustav Saar
MTÜ Vinni SK Tammed juhatuse
liige
ja san.sõlme osa. Aja kulgedes lisaraha
saades valmib hoone tervikuna. Nähes
staadionil koppa kaevetöid tegemas
pole vaja otsaette koputada ja seda
signaali vallamaja poole saata, et alles
saadi staadion valmis ja j uba
kaevatakse seda üles. Tegelikkuses
peab sinna kerkima silma ja muid
ihuliikmeid oma väljanägemise j a
sisemusega rõõmustav hoone.
Gustav Saar
MTÜ Vinni SK Tammed juhatuse
liige

Vinni lasteaias tuleb mihklipäeva heategevuslik laat
Kallid emad-isad, vanaemad-vanaisad
ja tädid-onud!
Vinni Lasteaed Tõruke kutsub Teid
esimest korda toimuvale suurele
heategevuslikule mihklilaadale
reedel,18. septembril kell 17.00 –
19.00.
Ootame Teid kõiki osa võtma meie
üritusest. Mihklilaadal on võimalus igal
lasteaia rühmal teenida enda rühmale
lisaraha, kas siis mõne ekskursiooni,

raamatute või huvitavate ja uute
mänguasjade jaoks, mida lasteaias
napib. Laadalt on võimalus osta
hoidiseid, puu-ja köögivilja ehk kõike
mis sügis meile pakub! Laadal aitavad
pisematel lastel lapsevanemad kaupa
müüa ja suuremad proovivad müügialal
ise kätt. Laadalt ei puudu ka loterii,
meisterdamine, batuudid ning laste
meelt lahutab suur mereröövel.
Lapsevanematele tahaksime südamele

panna, et palun osale kindlasti oma
lapse rühmas toimuval lastevanemate
kokkusaamisel ja arutelul, seal saab
veel koos arutada kuidas laat täpselt
toimub. Täpsemat infot arutelu
toimumise kohta saab rühmast.
Kingime põnnidele ühe vahva päeva ja
tulge laadale!
Vinni Lasteaia lastevanemate
hoolekogu

Vinni lasteaed „Tõruke” kogub mälestusi
Lasteaed on tegutsenud Vinnis juba
alates 1953.a , esialgu mõisa ruumides,
siis tänase tervisekeskuse ruumides ja
nüüd 1979.a. ehitatud lasteaiahoones.
Selle aja jooksul on palju vett merre
jooksnud, nii mõnigi meie hulgast
kõnnib taevastel radadel, paljudest
pisipoistest ja tüdrukutest on saanud,
isad, emad, vanaemad, vanaisad.

Tõrukese j uubeliaasta jooksul
sooviksin kokku panna mõnusa
mälestuste-meenutuste raamatu.
Selle raamatuga saame kinkida
järeltulijatele ühe väikese maalasteaia
tegutsemise loo.
Kutsun üles endisi kasvandikke ja
lasteaia töötajaid oma mälestusi kirja
panema ning lasteaiale edastama.

Oodatud on kõik mälestused, mis on
seotud lasteaia töö ja tegevusega,
lastega, üritustega, lisatööga majandi
põldudel jms.
Saata võib postiga aadressil: Pargi
3, Vinni alevik 46601, Lääne–Virumaa
või vinlaste@hot.ee, või tuua lasteaeda
kohale.
Reet Rannakivi
Juhataja tel 325 7271; 53412458

või esitama 31. detsembriks avalduse
eraldatud toetuse kasutamata jäägi
üleviimiseks järgmise aasta
eelarvesse.
§ 6. Kontroll ja järelevalve
(1) Kontrolli toetuse kasutamise
sihipärasuse üle teostab vallavalitsus.
Kontrollijal on kontrolli teostamisel
õigus nõuda toetuse saaj alt kulu-

dokumentide koopiaid, seletusi j a
aruandeid ning viibida toetatava projekti
läbiviimise juures.
(2) Vallavalitsusel on õigus nõuda
toetus tagasi:
1) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) kui toetuse taotlemisel on esitatud
valeandmeid;

3) kui toetuse saaja ei esita toetuse
kasutamise kohta aruannet või
käesoleva paragrahvi lõikes1 nimetatud
dokumente või esitab valeandmeid
toetuse kasutamise kohta;
4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.
§ 7. Rakendussäte
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2009.
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Suvi möödus Tudu
osavallas sportlikult
Meie osavalla sportlased, eriti need, kes
tegelevad tippspordiga, on teinud sellel
aastal tohutu arengu. Epp Mäe on võitnud
maailmamängud sumos ja saavutanud
pronksmedali Euroopa juunioride
meistrivõistlustel maadluses Tbilisis. Türgis
saavutas ta aga juunioride MM-il pronksi.
Samuti saavutas kadettide hulgas Euroopas
hõbemedali Serbias võisteldes. Epp on
tulnud sellel aastal ka Põhjamaade meistriks
Soomes. Sumo EM-il oli Epp kolmas.
Tema vend Siim Mäe, kes õpib
kehakultuuri, saavutas maailmamängudel
sumos seits-menda koha ja jätkab tõusvas
joones ka maadluses rahvusvahelistel
võistlustel. Euroopa meistrivõistlustel sumos
oli seitsmes ja võistkondlikult saavutas
viienda koha.
Samuti on Mikk-Mihkel Arro teinud
läbimurde suurde sporti kümnevõistluses ja
esinenud südilt oma esimestel maailmameistrivõistlustel Berliinis. Mikk on Eestis
momendil kolmas mees, mille aluseks on
Poolas toimunud karikavõistlustel B-normi
täitmine 7779 punktiga.
Veteranide MM-il Lahtis saavutas
kuulitõukes Tudust pärit Tiiu Pärnik aga
hõbemedali ja oli odaviskes kaheksas.
Häid tulemusi on maakonnas näidanud
Renno Olesk, kes on saavutanud 200m
jook-sus teisi ja kolmandaid kohti.
Kõigi nende sihiks on ilmselt tulevikus
oma sporditeed jätkata ja võita veel hulk
medaleid tippspordis.
Vinni vald on meie parimaid ka vastavalt
või-malustele premeerinud ja aidanud treeninglaagrite korraldamisel. Muidugi on sellisel
tasemel võistlemine seotud väga suure töö

Vinni valla ja Tender Ehituse OÜ abi on olnud
selle ürituse korraldamisel väga suur.
Alates kevadest mängitakse Tudus
neljapäeviti jalgpalli. Meie jalgpallurid on
võitnud mitmeid sõpruskohtumisi. Heasse
vormi on tõusnud Elar Ploom, kes on
tõusnud võistkonna liidriks. Tudus on
tekkinud elav huvi jalgpalli vastu ja kindlasti
on see eelnevate traditsioonide jätkamine.

ja pingutusega. Vinni valla inimesed on kindlasti väga uhked oma parimate sportlaste
saavutuste üle. Meid rõõmustab see, et kõigi
nende sportlaste nen-de esimesed jooksud
ja hüpped on tehtud
Tudu kooli staadionil.
Tudus on see
suvi möödumas väga
sportlikult ka kohalikul
tasandil. Edukaks
võib pidada traditsioonilist, juba 21.
korda
toimunud
triatlonit.
Tudu osavallast
võistles triatlonil kokku
kaheksa sportlast,
mis näitab elavat huvi
kohalikul tasandil olla
sportlik.
Eelnev võistluste
korraldamine koos
Eesti Triatloni Liiduga
on hästi sujunud ja
olnud tulemuslik.
Hästi on töötanud ka
võistluse turvamise ja
korraldamisega seotud abijõud. Võistluste
alguse ja lõpu viisime
Tudu parki, mis on
võistlejate poolt leidnud sooja vastuvõtu.
Tudu haridus- ja
spor-diselts soovib
leida võimalusi Tudu
triatloni jätkamiseks ja Tudu naised triatloni pjedestaalil vasakult: Tuule-Sireli Mäe ja
arendamiseks ka Helina Muruvee
tulevikus.

Hea, et noored on leidnud tee jalgpalli
juurde. Järgmisel aastal on vajalik uute
väljakupiiride tegemine ja pinkide soetamine
pealtvaatajatele.
Tudu osavald on osalenud ka LääneVirumaa külade võrkpalliturniiril, samuti
aidanud seda korraldada Tudus.
Finaalturniiril Väike-Maarja vallas Määri
külas saavutati kuues koht.
Kokkuvõtteks võib öelda, et suvi on
olnud sportlik nii tipptasemel kui ka kohalikul
tasemel.
Ka meie oleme õppinud võitudest
rõõmu tundma ja kaotusest õppust võtma,
nagu see spordi juurde kuulubki. Tänu sellele
on säilinud ka sportlik meeleolu ja tahe
midagi korda saata. Suur tänu kõigile, kes
on toonud meie osavallale head sportlikku
kuulsust!

Tudu mehed triatloni pjedestaalil vasakult: Siim Mäe, Kaldi Roost, Lauri Saapar
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Jäätmete vastuvõtuhinnad Uikala ja
Torma pürgilas
Seoses Rakvere Prügila sulgemisega on elanikel ja asutustel võimalik jäätmeid üle anda
Uikala Prügilasse. Jäätmete vastuvõtuhinnad Uikala prügilas alates 01.01.2009
Jäätme nimetus
Jäätme kood
Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)
02 01 07
Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed
02 02
Puidu töötlemise ning plaatide ja mööblitootmisel tekkinud jäätmed
03 01 99
Puit (eelsorteeritud)
20 01 38
Naha- ja karusnahatööstus jäätmed
04 01 01
Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed
04 02 21
Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed
04 02 22
Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed
07 02 99
Liimi- ja hermeetikujäätmed
08 04 10
Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm
10 01 15
Mustmetallide valujäätmed
10 09 06
Puhtad ja kuivad eelsorteeritud pakendijäätmed
15 01
Määrdunud või jääkjäätmete sisaldusega pakendijäätmed:
paber- ja kartongpakendidsegapakend
15 01 0115 01 06
Vanarehvid (väljakorjatud olmeprügist)
16 01 03
Puit, klaas, plast ja kile
17 02
Kattepinnas
17 05 04
Kivid, betoontükid kuni 0,5 m
17 05 04-1
Kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 02
Ehitus- ja lammutuspraht
17 09 04
Tervishoiujäätmed
18 01
Olmereovee puhastussetted
19 08 05
Muud tööstusreovee puhastussetted
19 08 14
Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht
19 09 01
Reovee kohtpuhastussetted
19 09 99
Aia- ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed)
20 02 03
Olmejäätmed s.h. liigiti kogutud jäätmed
20 03 01
Muud olmejäätmed
20 03 99
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid s.h. eterniit
17 06 05*
Pliiakud, Ni-Cd-akud
16 06 01*16 06 02*
Kasutuselt kõrvaldatud elektri ja elektroonikaseadmed
20 01 23*20 01 35*
Mittekomplektsed kasutuselt kõrvaldatud elektri ja
elektroonikaseadmed
20 01 23*20 01 35*
Kaalumisteenus
NB! Eraisikud saavad tasuda ainult sularahas!

Hind, kr/t
363,00
531,30
418,00
220,00
531,30
531,30
531,30
531,30
531,30
217,80
217,80
0,00

Hind KM-ga
435,60
637,56
501,60
264,00
637,56
637,56
637,56
637,56
637,56
261,36
261,36
0,00

418,00
1100,00
531,30
55,00
220,00
462,00
462,00
531,30
126,50
531,30
531,30
126,50
462,00
657,80
657,80
900,00
0,00
0,00

501,60
1320,00
637,56
66,00
264,00
554,40
554,40
637,56
151,80
637,56
637,56
151,80
554,40
789,36
789,36
1080,00
0,00
0,00

127,10 (üks seade)
110,00

152,52 (üks seade)
132,00

Seoses Rakvere prügila sulgemisega on elanikel ja asutustel võimalik jäätmeid üle anda Torma prügilasse. Jäätmete
vastuvõtuhinnad alates 01.01.2009 (ei sisalda käibemaksu 20%) kr/t
Tava- ja taaskasutatavad jäätmed:
020104 Plastijäätmed (v.a. pakendid) ladestusse - 619 krooni.
020106 Loomaväljaheited, virts, allapanu taaskasutusse - 300 krooni.
020107 Metsamajandusjäätmed taaskasutusse - 300 krooni.
030101 Puukoore- ja korgijäätmed taaskasutusse - 300 krooni.
030105 Saepuru, sh.puidutolm, laastud taaskasutusse - 300 krooni.
100101 Koldetuhk , katlatolm ladestusse - 619 krooni.
150101 Paber-ja kartongpakendid taaskasutusse (eraisikult) 0 krooni.
150102 Plastpakendid taaskasutusse - 0 krooni.
150103 Puitpakendid TVO *liikmetele - 0 krooni.
150104 Metallpakendid taaskasutusse - 0 krooni.
150105 Komposiitpakendid taaskasutusse - 0 krooni.
150106 Segapakendid taaskasutusse - 0 krooni.
150107 Klaaspakendid taaskasutusse - 0 krooni.
160103 Vanarehvid mitte TVO* liikmed - 800 krooni.
160103 Vanarehvid TVO *liikmed ja eraisikud - 0 krooni.
170101 Betoon taaskasutusse - 100 krooni.
170102 Tellised taaskasutusse 100 krooni.
170103 Plaadid ja keraamikatooted taaskasutusse 100 krooni.
170107 Betooni-,tellise-, keraamikasegu taaskasutusse 100 kr.
170201 Puit taaskasutusse - 100 krooni.
170202 Klaas - 619 krooni.

170203 Plast taaskasutusse - 100 krooni.
170302 Bituumenisegud taaskasutusse - 300 krooni.
170504 Kivid ja pinnas taaskasutusse - 100 krooni.
170802 Kipsipõhised ehitusmaterjalid taaskasutusse - 100 krooni.
170904 Ehitus- ja lammutussegupraht ladestusse - 619 krooni.
200101 Paber ja papp eraisikud, taaskasutusse - 0 krooni.
200102 Segaklaas ladestusse - 619 krooni.
200108 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed taaskasutusse
300 krooni.
200201 Aia- ja haljastusjäätmed taaskasutusse - 300 krooni.
200301 Prügi (segaolmejäätmed) töödeldud ladestusse - 619 kr.
200301 Prügi (segaolmejäätmed) töötlemata sorteerimisse 1680
krooni.
200306 Kanalisatsioonipuhastusjäätmed ladestusse - 619 krooni.
200307 Suurjäätmed ladestusse - 619 krooni.
Ohtlikud jäätmed:
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid - 1000 krooni.
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid - 619 krooni.
Elektroonikaseadmed (telerid, monitorid jm kodumasinad) tasuta, kuid
nad peavad olema komplektsed.
Külmkapid tasuta (peavad olema komplektsed).
* TVO - tootja vastutusorganisatsioonid

Torma prügila asub Jõgevamaal, Torma vallas Võtikveres
Tel. 77 64 789; Toomas Orumaa 50 40 291, e-post:
amestop@hot.ee Prügila on avatud 8-20 iga päev.

Uikala prügila asub 5 km Jõhvi linnast põhjas . Prügila
avatud: E-R 7.30-19.30, L-P 9-17. Prügila on tavajäätmete prügila ja ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Erandiks
on eterniit, pliiakud ja elektri- ja elektroonikaseadmed.
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Heakord, hea kord
Laias laastus rääkides tähendab
heakord ju ka seda, et lisaks kaunilt
hooldatud kodu muule ümbrusele on
korras ka teed, metsaalused prahist
puhtad ja üldse, ilusam elada.
Kuidas on kulgenud teederemont
vallas, Vinni valla keskkonnanõunik
Peeter Kalvet?
Vinni vald sai 2009.aastal
neljandiku sellest rahast, mis ta sai
eelmisel aastal. Oleme sellega välja
tulnud, ehkki raha teede jaoks võiks
alati rohkem olla. Osa plaane jäi väehe
raha tõttu realiseerimata.
Üldkasutatavaid teid on Vinni vallal
üle 300 kilomeetri.
Tee spetsiifikast tulenevalt vajavad
näiteks kruusateed mitmekordset
hooldamist. Oleme ka neid jõudumööda teinud.
Kokkuvõttes võiks öelda, et
enamus meie valla teid on heas ja
rahuldavas seisus.
Kõvakatte alla sai kruusateid viia
kõigest 1,5 km jagu. Kuna muuks raha
ei jätkunud, siis püüdsime palju auke
parandada. See läks maksma üle 150
000 krooni.
Kuna raha teede remondiks on
vähe, siis tuleks teid kõigil igati hoida.
Tee on samasugune ühisväärtus nagu
muugi vara. Kahjuks inimesed ei austa
tehtud tööd, kui lõhuvad kihutamisega
kruusateid. Oma osa kruusateede
lõhkumisse annavad ka põllumajandusmasinad. Nii on aga valla üldkasutatavaid teid raske korras hoida, kui
neid otsast lõhutakse.
Kutsun inimesi mõistlikkusele.
Tahame ju ka mitte ainult täna, vaid ka
homme neid teid pidi sõita. Kihutades
ei hoia kokku ju millegagi: täna saime
kiiremini kohale ja ajavõidu, homme
aga tuleb autoga hoopis töökoj as
passiga ning remondi eest ka raha välja
käia.
Osa teid paistavad nagu oleksid nad
ära vajunud. Millest see tuleb?
Teede korrashoidu mõjutab ka
põldude kündmine, kui seda teha
teeääres kogu aeg ühte pidi. Kui
teeäärte kündmisel ei järgita servade
tagasikündmise tava, siis tee jääb
pikapeale kraavi j a teede seisund
halveneb. Mõne aasta pärast tundub,
et nagu tee oleks ära vajunud, tegelikult
on põlluservad hoopis tõusnud.
Kahjuks on meil küllalt põllumehi, kes
teeservades kündmisel seda tava ei
järgi.

Vallal ei saa kunagi olema niipalju raha
teede jaoks, et jaksaks pidevalt selliseid
kraavikiskunud teid täita. Nagu juba
ennegi öeldud: tee on meie ühine vara,
mida ka homme kasutada tahame. Ja
seetõttu peaksime kõik neid hoidma.
Mõned teeservad on hästi hooldatud,
teise mitte. Kes peab õieti teeservi
hooldama?
Siinkohal tahan tänada neid maaomanikke, kes on võtnud kätte ja
teeääred oma krundi piires puudest ja
võsast puhastanud.
Nagu
ikka,
kohtab
siingi
mitmesugust suhtumist. Ühed hoolivad
ja täidavad oma kohust, mida teeseadus tee ääres asuvatele krundiomanikele paneb.
Kuid on ka maaomanikke, kes
jätavad oma kohustused unarusse. Nad
ei ole reageerinud ei meie märgukirjadele ega teadetele, milles oleme
neile nende kohustust meelde tuletanud.
Nagu öeldud, ei tulene nõue hoida
oma krundi piires teeserv korras, mitte
vallaametniku suvast, vaid on
teeseadusega ette antud. Ja kuna
tegemist on eraomandiga, siis omavalitsus ei saa sinna sekkuda, see
tähendab ise puid ära saagida.
Miks peab teeääred puudest ja
põõsastest puhtad hoidma?
Tee ääres olevad puud lõhuvad teekatet: puudelt tilkuv vesi muutub
porilombiks ja sealt edasi auguks.
Talvel pole talihooldetöid võimalik
teha, kuna lumega kaetud oksad
lõhuvad teehooldemasinaid.
Prügimajandus on muutunud
valulapseks. Kas prügi läheb nüüd
taas metsa alla?
Tänu sellele, et juuli keskpaigas suleti
lõplikult Rakvere prügila, on tekkinud
elanikkonnal palju probleeme suuremõõdulise, ehitusprahi jmt üleandmisel
prügilatesse.
Meil on praegu võimalik prügi ära
anda kõige lähemal asuvatesse Torma
ja Uikala prügilatesse. Ehkki teekond
prügilateni nüüd pikenes, loodame
inimeste teadlikkusele, et siiski ei
hakata pürgi metsa alla vedama.
Kuna need prügilad asuvad küllalt
kaugel, siis võiksid inimesed rakendada
ühistegevust ja tellida koos suuremahulise konteineri ühekordseks veoks.
See tuleb ikka odavam, kui üksinda
maksta. Korrusmajade puhul, kus

tegutseb korteriühistu, peaks asi olema
lihtsam korraldada, aga hea tahtmise
juures saavad koopereeruda ka eramajade omanikud.
Tahan jätkuvalt inimestele meelde
tuletada n-ö kaht rusikareeglit: esiteks,
tasuta prügivedu ei ole - prügi äravedu
toimub iga isiku oma kulu ja kirjadega.
Teiseks, ei ole reaalne, et prügi üldse
ei teki.
Kui suur prügikonteiner peaks olema
ning kui sageli seda tühjendada tuleb,
need nõuded on kirjas valla jäätmehoolduseeskirjas.
Siinkohal väljavõte eeskirjast.
Vastavalt Vinni valla jäätme-hoolduseeskirjale peab üksikelamu juures
olema vähemalt 80-liitrine konteiner või
sõlmitakse (naabritega) omavaheline
kokkulepe, et kasutada ühismahutit.
Sellisel juhul valitakse konteineri suurus
vastavalt konteinerit kasutavate inimeste arvule ja tühjendamissagedusele.
Kuue ning enama elanikuga korterelamu juures kasutatakse 240-4500liitrist kogumismahutit. Kasutatava
konteineri suurus sõltub kortermaja
elanike arvust ja tühjendamissagedusest.
Minimaalne olmejäätmete mahutite
tühjendussagedus on samuti eeskirjas
ära toodud.
Olmejäätmete äravedu peab
toimuma sagedusel, mis väldib
mahutite
ületäitumise
ning
ebameeldiva lõhna tekke.
Alevikes peab jäätmemahuteid
tühjendama vähemalt üks kord 28
päeva (4 nädala) jooksul.
Mujal peab j äätmemahuteid
tühjendama vastavalt jäätmevaldaja
vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks
kord kvartalis (86 päeva tagant).
Kindlaks on määratud vaid
minimaalsed mahuti suurused j a
tühjendussagedused, lepingu sõlmisel
tuleb siiski lähtuda konkreetse majapidamise vajadustest. Enamasti
vajatakse suuremat konteinerit j a
tihedamat tühjendust.
Peeter Kalvet: Vallas hakkab toimuma
alates 1.jaanuarist 2010 korraldatud
jäätmevedu. See puudutab ainult
igapäevaseid olmejäätmeid. Muu
suuremõõduline ja ehitusprügi jne tuleb
prügitekitajal endal prügilasse organiseerida ja selle eest ka tasuda.
Korraldatud j äätmeveo hinnad
teatame pärast korraldatud jäätmeveo
konkursi võitnud ettevõttega lepingu
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sõlmimist.
Kindel on aga see, et alates korraldatud
j äätmeveost alates peavad kõik
j äätmevaldajad (ehk kinnis- j a
vallasvara omanikud, suvila- j a
aiandusühistud, korteriühistud, ettevõtted jmt) omama regulaarselt
tühj endatavat
prügikonteinerit.
Alevike inimesed on nurisenud
alevikes leviva sõnnikuhaisu pärast
Alustuseks peame aru saama, et
me elame põllumajanduspiirkonnas.
Põllumajandustootmisega kaasneb ka
sõnnikuvedu ja selle laotamine põllule
jne. Oleme sedavõrd linnastunud, et
sõnnikuhais tekitab stressi, vastuseisu
jne.
Hiljuti levis Vinni j a Pajusti
piirkonnas vänge sõnnikuhais, kuna

vahetuses läheduses väetati põlde.
Keskkonna seisukohalt ei ole mõistlikus
piires sõnnikuga väetamine loodusele
ohtlik, kui põllumees j älgib kõiki
sõnnikulaotamisel
esitatud
keskkonnanõudeid.
Antud juhul põllumees möönis, et
sai tõesti liiga lähedale sõnnikut
laotatud. Ta lubas edaspidi teavitada
rahvast ning enam mitte nii alevikele
lähedale vedelsõnnikut laotada.
Lõpetuseks heakorrakonkursist
Sügiseste kandidaatide esitamise
tähtaeg on lehe ilmumise ajaks küll
lõppenud. Nüüd on järg komisjoni käes,
kes hakkab septembri teisel nädalal
konkursil osalevaid objekte üle
vaatama. Tulemused selguvad
septembri lõpus.

9
Konkursi auhinnafond on 15 tuhat
krooni.
Konkursil hinnatakse eraldi elamuid,
talutüüpi maakodusid, korruselamuid,
ärihooneid, külasid j a alevikke.
Hinnatakse obj ekti välishooldust,
sobivust maastikku, halj astust,
väikevormide olemasolu, riigilipu
heiskamise kohta, jäätmekonteineri
olemasolu krundi piirides, kinnistu, s.h
elamu aadressi tähistava nimesildi
olemasolu ning üldmuljet.
Meil on vallas palju kauneid kodude
ümbrusi, ilusaid külasid, tänavaid. Et
neid veel rohkem oleks ja vald veelgi
korrastatum välja näeks, selleks meil
heakorrakonkurss ongi. Ja vald tahab
tänada-tunnustada neid inimesi, kes on
kaasa aidanud heakorrale j a kogu
sellele ilule meie ümber.
Hilje Pakkanen

Pärandkultuuri objektide inventuurist
Vinni vallas
Alates märtsikuust on käimas Vinni vallas Euroopa Liidu ja Riigimetsa Majandamise Keskuse projekt „Metsanduslik
pärandkultuur – ühise kultuuriruumi
avardaja”.
Selle suve kuudel on valla maadel
varasemalt kaardistatud pärandkultuuriobjekte üle vaadatud, pildistatud, andmeid kogutud ja objektid ka
ühtsesse andmestikku lisatud. Sellist
tööd nimetame me välitöödeks ja selle
tööetapi juures on meid palju aidanud
Vinni valla kohalikud inimesed, kes on
vaatamata oma kiirele suvehooajale
ikka leidnud aega meiega ilmastikku
trotsides metsas ja maastikul kaasas
käia, õigeid kohti näidata ning huvitavat
teavet jagada. Siinkohal suur tänu
kõikidele heatahtlikele abistajatele.
Meie ühise töö tulemusel saab
internetis Maa-ameti kaardiserverisse
Pärandkultuuri rakenduse all lisaks juba
pärandkultuuriga kaetud Eestimaa

paikadele ka Vinni vald koos
teiste valdadega Virumaalt
ära märgitud. Lisaks antakse
välja ka teemakohane Virumaa raamat, kuhu ka Vinni
valla territooriumil asuvad
silmapaistvad pärandkultuuriobjektid saavad sisse
kantud.
Välitööde etapp kestab
Vinni vallas kuni 15.septembrini, sealt edasi hakatakse
kogutud materjali interneti- Üks pärandkultuuriobjekte on ka Roela käbikuivati.
seerima. Kui nüüd kellelgi on Jüri Pere foto
teada pärandkultuuriobjektid,
mis veel ei ole meie poolt inventeeritud, inventeerijad:
siis ootame teiepoolset infot alltoodud Viru-Jaagupi osavald - Kaia Lj aš,
telefonidel. Eriti aga Aruküla, Saue- kaialjash@hot.ee, tel. 505 1150
augu, Sooaluse ja vana Pisupi küla Roela osavald – Merle Soidla,
kohta.
merle76@hot.ee, tel. 5342 5005
Ühtlasi täname ka kõiki metsa- ja Tudu osavald – Hillar Leer,
maaomanikke mõistva suhtumise eest. leermees@hot.ee, tel. 528 3125
Vinni
valla
pärandkultuuri

Puuraidest Viru-Jaagupi kalmistul
Viru-Jaagupi kalmistu kabeli kõrval on
kasvamas kaks nüüdseks j uba
ülisuureks kasvanud kaske ning nende
suurus ja lähedus hoonele ning
ümbruskaudsetele hauaplatsidele on
muutunud probleeme tekitavaks.
Oleme
kohapeal
olukorda
hinnanud arboristiga ning muinsuskaitse ja keskkonnaameti ametnikega. Otsene kontakt on kaskede all

asuva hauaplatsi hooldajaga, kes on
esitanud omapoolse arvamuse, mis
ühtib vallapoolse kavaga nimetatud
puud maha võtta järgides ohutus- ja
ettevaatusabinõusid.
Käesoleva artikli eesmärk on
informeerida Viru-Jaagupi kalmistul
kabeli kõrval kasvavate kaskede
vahetus läheduses kalme hooldavaid
inimesi kavandatavast puuraidest, et

vältida hiljem esile kerkida võivaid
emotsioone.
Kui kellelgi on argumente nimetatud
töö tegemise vastu, siis palun need
esitada septembrikuu esimese nädala
jooksul Vinni vallavalitsusele.
Vinni vallavalitsuse arendusnõunik
Gustav Saar
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Vinni suvises töö- ja puhkelaagris
osales 80 valla noort
Lõppes suvine töö- ja puhkelaager
esimene ja teine vahetus, mis toimus
juuni algusest juuli alguseni. Vinni valla
lastele
korraldatavas
töö
ja
puhkelaagris oli esimese vahetuse
tööks Viru–Jaagupi kalmistumüüri
korrastamine j a puhastamine
võsast, mullast ning muust sodist.
Teine vahetus toimus Vinni–
Paj usti piirkonnas ja seal oli
töödeks maapinna planeerimine,
kõnniteede korrastamine, staadioni hooldustööd.
Kahe vahetusega kokku
osales laagris 79 noort vanuses
10– 5 eluaastat
Tööohutusest instrueeriti
esimesel laagripäeval ning iga
noor andis ka allkirja, et on teadlik,
kuidas kasutada töövahendeid,
kuidas töötada ohutult iseenda ja
kaaslaste suhtes. Kõigil oli
võimalus kasutada töökindaid.

on oma käsi mängus.
Laagrit rahastas Vinni vallavalitsus,
ekskursioone rahastas maakondlik
alaealiste komisjon. Päev nägi välja
selline , et töötati neli tundi päevas ja

Osalemine laagris ja selle tegemistes
oli vabatahtlik. Laagri eesmärk oli
töökasvatus,
suhtlemine
ja
sõbrunemine Vinni valla teiste
piirkondade noortega, võimalus noortel

Esimese
vahetusega
kalmistumüüri puhastamisel tuli
teenida ise taskuraha.
Lapsed olid tublid ja töökad ning
nendega oli meeldiv koos tööd teha,
puhata ja mängida.
Suur tänu laagris toimetanutele!
Aitäh teile, Nigel David Mann, Annely
Susi, Lidia Mets, praktikant Kaire ja
vabatahtlik Kati, bussijuht Heldur ja
Vinni-Pajusti kooli kokad!
Kohtumiseni uuel aastal,
noorsootööspetsialist
Kerdi Tude

prügi hulgast välja palju klaasikilde,
kilekotte, lillepotte jms. Paljud noored
olid imestunud ja hämmingus, et on
olemas imelikud inimesed, kes
viskavad prügi nii loodusesse kui ka
kalmistumüürile, kuigi on olemas
prügikastid ja prügi mahapaneku
kohad. Paljud kinnitasid, et korda tehtud
kalmistumüür annab kalmistule hoopis
uue ilme ja tekitab uhke tunde, et selles

kui ilm lubas, siis korraldati peale tööd
ka mängulisi ja sportlikke tegevusi. Iga
päev oli võimalus batuudil hüpata, jalgja korvpalli ning erinevaid lauamänge
mängida. Oli olemas võimalus arvutit
kasutada, piljardit, õhuhokit, lauajalgpalli mängida, laulda karaoket ja
raamatukogu külastada.
Mõlema vahetusega käisime ühel
laagripäeval Nõmme seikluspargis.

K U L L AS E PAT Ö Ö D :
v almistamine,
parandus,
hooldus, kulla ost. Info tel 5567
7790,
inf o@kullatibu.ee,
www.kullatibu.ee.
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Vaikne kena kohakene - Piira
Küladest räägitakse tavaliselt kahes võtmes:
kuni su küla veel elab ehk hääbumise võtmes
ja vastukaaluks sellele küla toimekast elust.
Harilikult asuvad need külad kusagil linnast
kaugel, maal.
Milline on aga küla linna külje all, mis
kohe kindlasti välja surema ei hakka, vaid
vastupidi, kasvab ja täieneb uute majade ja
asukatega? Tavaline küla, kust käiakse linna
tööle, poodi ja meelt lahutama, vähem võetakse ise midagi teha - nagu enamik
Eestimaa külasid. Külad-magalad, nagu neid
teinekord ka kutsutakse, on valla jaoks
samamoodi tähtsad, nagu kauged külakandidki. Ega seegi küla seepärast veel
kehvem ole, kui inimene külasse alles õhtul
töölt koju jõuab! Vahe ehk selles, et väikeses
külas tunnevad kõik kõiki, suuremas rohkem
vast nägupidi.
Rakvere külje asuvas Piira külas elab
üle 300 inimese. Piira ristmikku teavad
enamus inimesi. Neil, kel asja vetkeskusesse,

Lepiku sõnum
meile oligi, et
väga oleks Piirale vaja tänavate nimesilte ja
p la a ni- k a a r t i
nä hta vas s e
kohta, mis orienteeruda aitaks.
Kuna vallas on
tänavatele/liikluspindadele nimepanek käimas, siis loodetavasti jõuab
järg ka kord Piira
kätte.
Aga muidu on
Piiral
täitsa
mõnus elada:
hea asukoht

Emale külla tulnud Eduard Lepiku sõnul eksivad autod nende täanvasse
tihti ära.

Rakvere külje all, jagub
loodust, vaikust. Suvel
valminud kergliiklustee lisab kohale väärtust juurde. Bussid
liiguvad linna ja valla
poole.
Sama on mõistnud nii
siia oma kodu rajanud
inimesed kui ka
kinnisvara-arendajad.

mänguplats ootab mängima suuri ja väikseid.
Majade juurde viib kaunis, huvitavate
valgustitega valgustatud ja Unikivikattega
allee.
Jaanek Budrikas soovitab huvilistel
kindlasti kohale tulla ja nemad on nõus ka
hinna üle kauplema. Nõustume temaga, et
meie inimesed on harjunud mõttega, et
hinnasilt on enamusele lõplik hind, kui palju
raha välja käia tuleb, mitte aga tingimiseks.
Jah, Tallinna lähistele põldudele rajatud

Heakorrastatud ümbrusega uhiuus maja väljastpoolt

teavad ka omaaegset põllumajanduse uhket
maja Mustvee tee ääres. Aga mida teatakse
külast ja sealsetest inimestest? Vähe!
Internetki annab otsingule „Piira”
vastuseks „Piira kinnisvara, kinnistu, detailplaneering….”
Ühel augustikuisel puhkepäeval
otsustasime tiiru Piirale peale teha ja küsida
kohalike inimeste elu-olu järele.
Kus lõpeb Rakvere ja algab Piira ning
kus lõpeb Piira küla ise? See on esimene
küsimus, mis tekib võhikul, kes Piirale
sattuma juhtub. Tekkis meilgi. Rakvere
linnuriik, sekka Piira küla, siis taas jupike
Rakveret, jälle Piira küla, vahepeale
kinnisvaraarendusala, ojaäärset niitmata
parajat padrikut, põldu ja ringteed… Küla mis
küla!
Ajasime juttu siin ja seal. Esimeses küla
tänavas satume peale metsa seenele
asutava pererahvaga. Metsaveere tänaval
oma emale külla tulnud Eduard Lepik räägib,
et nende tupiktänavasse eksivad autod sageli
ära, lootes sõita siit otse Piira korrusmajadeni
või näiteks Viru elektrikaubanduse juurde. On
kuri karjas, kui nende autode sekka eksib aga
elupäästjad – kiirabi ja tuletõrje. Eduard

Uhiuue rootsi värvi
Piirakodu kuue
boksiga ridaelamu
juures saame nööbist kinni OÜ Duo
Investi maakleril
Jaanek Budrikal. Ta
on lahkesti nõus
maja näitama ja
tutvustama.
“Ühes boksis on
üldpinda umbes
sada ruutmeetrit”,
räägib Jaanek Bud- Maakler Jaanek Budrikas tutvustab Piirakodu maja. Heili vaatab
rikas. Maja valmis kardinaid, Hilje pildistab.
soome elamuehitaja
Soome Maja OÜ poolt. Piirakodu majades
on avarad päikeseküllased terrassid- uuslinnakud oma mülgasteks sõidetud
katusealused, igas boksis saun, rõdu, teedega ei pääse siinsega võrreldes löögilegi,
vajadusel saab sisse ehitada kamina, tehtud teab Heili rääkida.
Vaikne on siin külas tõepoolest, ehkki
on täielik siseviimistlus. Tutvume möbleeritud
näidistubadega. Ela või ise! Küte on leiame õues askeldajaid ja niisama ilusa ilma
maagaasi peal, igaüks saab ise reguleerida. nautijaid.
Loodetavasti jääb vaikseks ka edaspidi,
Iga boksi juures on parkimiskohti 2-3 autole.
Ümbrus on heakorrastatud: aed ümber, pärast elamuehitajate plaanide teostumist.
Piiral käisid Heili Pihlak
elupuuhekk ja muru kasvamas. Valmis
ja Hilje Pakkanen
kunstmurukattega täismõõdus võrkpalli

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

KODUVALLA SÕNUMID

12

Õnnitleme!
90 Alfrieda Lokk
89 Juliane Sarapuu
88 Ernst Arold
87 Freeni Vilu
86 Erich Vanari
85 Lembi Räkki
85 Vilma Tanning
84 Jekaterina Vanari
83 Silva Laur
83 Vaike Peterson
83 Arnold-Johannes Davel
83 Aino Soone
83 Heljo Toim

Vinni Vallavalitsus tänab MAARIKA KONGIT
osutatud abi eest!

Mälestame lahkunuid
Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab.
Aeg lõpetuseks tõestab elusaua,
kuid millal - seda keegi meist ei tea

Leili Siil
Õie Kõrts
Ants Veskimägi
Anete Vilu
Leida Kase
Marianne Soone
Saima Järv
Elmerisa Pikat
Niina Smirnova
Ivo Laud
Aarne Müller
Leonid Harjus
Juhan Rajaste
Aino Aništšenkova

16.05.1935 – 28.06.2009
19.04.1927 – 30.06.2009
27.10.1935 – 03.07.2009
23.09.1909 – 13.07.2009
08.02.1915 – 15.07.2009
11.07.1915 – 17.07.2009
03.02.1929 – 19.07.2009
31.12.1917 – 19.07.2009
13.01.1939 – 24.07.2009
22.01.1958 – 09.08.2009
11.02.1954 – 10.08.2009
29.06.1936 – 21.08.2009
12.05.1949 – 22.08.2009
15.07.1924 – 22.08.2009

83
82
82
82
81
81
80
75
75
75
75
75
70

Sofie Kallas
Vladimir Sokk
Helgi-Johanna Karafin
Alide Mägi
Linda Mäits
Meida Inno
Hilda Tisler
Koidu-Melanie Saluste
Ernst Pihlak
Paul Onga
Väino Kanna
Meeli Orupõld
Maimu Raudsepp

Vallavalitsusel on olnud hea tava ja siiras soov
õnnitleda vallalehe vahendusel meie valla auväärsesse
ikka jõudnud vallaelanikke. Kui leidub inimesi, kes aga
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...
Demian Leon Smirnov - 13.juunil
Markus Heinpaju - 21.juunil
Mirko-Märtin Kaljurand - 21.juunil
Kevin Vile - 25.juunil
Rasmus Kulp - 2.juulil
Stiven-Marcus Daitš - 14.juulil
Emma Jürgenson - 15.juulil
Martti Männapuu - 20.juulil
Jete Sinimets - 21.juulil
Aleksandria Mäeks - 31.juulil
Andrias Mäeks - 31.juulil
Maria-Elisabeth Ojamäe - 3.augustil
Sven Läsa - 5.augustil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2,
44603 Pajusti Lääne-Virumaa. Tel 325 8650, 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 Agur Türikojas Rakveres, tel 322 3999,
www.agurtrykk.ee.

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide
esitamise tähtaeg on hiljemalt 17.september.
Palun pildid, logod jmt saata tekstist eraldi, võimalusel jpegfailidena. Toimetaja

Tasuliste kuulutuste ja reklaami avaldamine Vinni valla infolehes.
Vastavalt Vinni vallavanema 07.09.2001.a käskkirjale nr 87 on valla infolehes „Koduvalla Sõnumid” järgmised kuulutuste avaldamise hinnad:
reakuulutus: kuni 4 rida – 20 krooni (43x20), iga järgnev rida 5 krooni.
Õnnitlused, perekondlikud teated: 43x45 - 30 krooni, 43x20 – 20 krooni, 91x45 – 60 krooni. Tasumine sularahas kohapeal.
Reklaami avaldamise hinnad:
reklaamipind (lk):
1/48
1/24
1/8
1/6
¼
½
1
mõõdud (mm)
43x45
43x93
91x141
91x192
142x191
142x385
290x385
hind (kr)
30
54
163
216
325
650
1300
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