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VINNI VALLA LEHT

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klientidele
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 01.augustist 2010:
Tudu alevik
1) tasu võetud vee eest - 15.50 kr/m3
2) tasu reovee ärajuhtimise eest - 17.50 kr/m3
Küti küla
1) tasu võetud vee eest - 15.00 kr/m3
Vetiku küla
1) tasu võetud vee eest - 15.50 kr/m3
2) tasu reovee ärajuhtimise eest - 30.00 kr/m3
Roela alevik ja Lepiku küla
tasu võetud vee eest - 15.00 kr/m3
tasu heitvee ärajuhtimise eest - 15.00 kr/m3

Avalik konkurss
õppuritele 2010
Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vinni valla
haridusfondi preemiatele järgmistel tingimustel:
- õpilane peab õppima Vinni valla munitsipaalkoolis;
- esitatakse põhjendatud ettepanek, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning mis on vallavalitsusele otsuse tegemisel aluseks;
- otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks õpitulemus.
Ettepanek esitatakse vallavalitsusse hiljemalt 10.maiks k.a.
Ettepaneku võib teha kool, hoolekogu, õpilasomavalitsus, õpilane ja tema vanemad.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.-6.klass: 3 preemiat,
a´ 200 krooni; 7.-9.klass: 2 preemiat, a´ 1000 krooni; 10.-12.klass: 1
preemia, a´ 2500 krooni.
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral preemia jagamises muutusi.
Preemiad antakse üle 26. mail vallavanema vastuvõtul.
Varasematel aastatel on preemia saanud Mart Andresson, Kätlin
Annus, Annela Avarlaid, Raili Hahndorf (2 korral), Julia Kaas (2 korral),
Katrin Kalind (4 korral), Mikk Kesma, Eli Lahesoo (2 korral), Anneli Laines,
Laura Laks, Merilin Linsi, Helina Mark (2 korral), Veronika Mooses, Epp
Mäe (2 korral), Kärt Mäe (3 korral), Allar Mõlder, Kerli Müürisepp (2
korral), Andres Nõmmik (4 korral), Maarja Nõmmik (5 korral), Merili Olesk,
Rene Pall, Kaidi Part, Joanna Pukk, Nancy Põlluste, Risto Põlluste (2
korral), Liisi Rohtsalu ning Kaja Veddel (2 korral).
Margit Diits

Tulumaksu laekus vallale
kümnendik vähem kui mullu
samal ajal
Aprillis laekus maakonna kohalikele omavalitsuste eelarvetele tulumaksu
kokku 30,1 miljonit krooni, mis on märtsikuuga samal tasemel.
Teistest paremini laekus tulumaksu aprillis Sõmeru vallas 93% (-153 000
krooni) ja Laekvere vallas 93 % (-52 000 kr) ning Vinni vallas  90% (267 000 krooni) 2009.a aprilli tasemest.
Võrreldes 2+009.aasta aprillikuuga laekus tulumaksu tänavu aprillis kõige kasinamalt Tamsalu vallas  72% 648 00 krooni.
Maakonnas keskmisena laekus tulumaksu 84% võrreldes aasta taguse
ajaga ehk rahaliselt väljendatuna -5,7 miljonit krooni vähem.

Detailplaneeringu
vastuvõtmine
Vinni Vallavolikogu võttis 29.04.2010 otsusega nr 21 vastu
detailplaneeringu Vinni alevikus asuvatele Vilgu kinnistule,
registriosa nr 3784931, katastritunnus 90002:001:0058, Niidu kinnistule, registriosa nr 2949131, katastritunnus
90002:002:0056 ja nende lähialadele pindalaga ca 20 ha, mille
peaeesmärk on krundi moodustamine biogaasi tehase ehitamiseks.
Kaasnevateks eesmärkideks on biogaasi torustiku,
juurdepääsuteede ning teenindavate rajatiste paigutuse määramine, planeeritava piirkonna kinnistutel olevatele ja perspektiivselt kavandatavatele ehitistele piisava teenindusmaaga kruntide moodustamine ning ehitusõiguste ja maakasutuslike piirangute määratlemine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. - 30.
maini 2010 Pajusti alevikus Tartu mnt 2 vallamaja II korrusel
ja Vinni alevikus Vinni Raamatukogus Sõpruse tn 1A.
Märkused ja ettepanekud planeeringu kohta palume
esitadaVinni vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 01. juuniks
2010 postiaadressil Tartu mnt 2, 46603 Pajusti, Lääne-Virumaa või elektronpostiga aadressil
vallavalitsus@vinnivald.ee
Detailplaneeringu väljapaneku avalik arutelu toimub
10.juunil 2010 kell 15 Pajustis vallamaja III korruse saalis.

Detailplaneeringu
algatamine
Vinni Vallavolikogu algatas 29.04.2010 otsusega nr 20 detailplaneeringu Vinni aleviku Põllu tn 10 kinnistule, registriosa nr 4090031, katastritunnus 90002: 002:0005 ja selle lähialadele eesmärgiga määratleda tootmismaa sihtotstarbega
kinnistul juurdepääsuteed, teenindavad liinirajatised ning krundi ehitusõigused olemasoleva hoone mahust suurema metallitoodete tootmise hoone ehitamiseks ja maakasutuslikud
piirangud.
Detailplaneeringu ala pindala on ca 1,5 ha.

Head lapsevanemad ja
teised vallaelanikud!
Kui asute elama uues elukohas, on seadusest tulenev kohustus oma elukoht 30 päeva jooksul registreerida (välja-registreerimise toimingut enam ei ole, uus arvele võtmine tühistab
ühtlasi vana elukoha).
Palun korrastage rahvastikuregistriandmed ka siis, kui olete vallasiseselt elukohta vahetanud. See on äärmiselt vajalik, kuna registriandmetele toetudes planeerime valla elu: lasteaiarühmade - ja klassikomplektide arvu, õpilasliine, toetusi jm valla (haridus)eluga seonduvat.
Just praegu on aeg, mil planeerime uut õppeaastat: moodustame klassikomplekte ja lasteaiarühmi, kuulutame välja õpilasliinide riigihanke. Tegutseda tuleks kohe!
Andmete kontrollimiseks ja korrastamiseks pöörduge teisipäeviti
/ neljapäeviti osavalla kontorisse või vallamajja tuppa 211.
Margit Diits
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Uute aadresside kehtestamine
Uute aadresside kehtestamine
Vabariigi Valitsus on sätestanud aadressiandmetele ühtsed nõuded ja teinud valdadele-linnadele kohustuseks viia aadressid vastavusse esitatud nõuetega. Üldise aadressikorralduse käigus saavad ka paljud Vinni valla alevikes
ja suuremates külades paiknevad katastriüksused ja hooned uued aadressid.
Uutest aadressidest teadaandmise
kohustus jaguneb majaomanike ja vallavalitsuse vahel nii, et Vinni Vallavalitsus annab uued
aadressid teada riiklikele andmekogudele (sealhulgas ka rahvastikuregistrile), mille põhjal viiakse automaatselt muudatused sisse kõigis riiklikes registrites (näit. äriregister, maksuamet, kinnistusamet, haigekassa jne). Valla kaudu lähevad uued aadressid veel Eesti Energiale, Eesti
Postile, Eesti Politseile, Ragn-Sellsile Päästeametile, samuti kaardimaterjaliga tegelevatele
asutustele - Maa-ametile, maakatastrile. Ehitisregistrisse teeb muudatused vallavalitsus. Seega ei ole uue aadressi saanud majade omanikel-elanikel vajadust ülalloetletud ametkondi

muudatustest eraldi informeerida. Ajalehtede 
kirjade tõrgeteta kohalejõudmise tagamiseks
oleme postiljonide jaoks ette valmistanud uute
aadressiandmetega kaardid ja vastavad nimekirjad. Momendil kehtivad ajalehtede-ajakirjade
tellimused vormistab uutele aadressidele ümber Eesti Post. Kui siiski tekib väljaannete kättesaamisel tõrkeid, helistage Rakvere kojukandekeskusesse tel 3255005 või Eesti Posti kojukandekeskusesse tel 74406455. Uute tellimuste juures ärge unustage juba uut aadressi
märkida!
Majaomanike või elanike kohustuseks
jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige
oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid 
EMT, Elisa, Tele-2 jne , panku, kindlustus- ja
liisingufirmasud, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne), aga ka oma kirjasõpru.
Informatsiooni aadressiandmete muudatuste
kohta saab lisaks käesolevale artiklile ja kirjadele, millised saadame välja kõigile maaomanike, kelle aadress muutub, ka internetist Vinni
valla koduleheküljelt www.vinnivald.ee rubrii-

Vinni Vallavalitsuse 13.04.2010 korraldus nr 156
PAJUSTI alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
Katastritunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90001:002:1080 Vanaküla tn 44a
Heina tn 7
90001:002.0049 Madikse 1
Heina tn 9
90001:002:1570 Hoidla
Jõe tn 2
90001:002:0710 Vanaküla tn 15a
Karsti tn 2
90001:002:0430 Vanaküla tn 13
Karsti tn 3
90001:002:1330 Vanaküla tn 13a
Karsti tn 5
90001:002:1220 Vanaküla tn 44
Külaveere tn 12
90001:002:0260 Vanaküla tn 24a
Külaveere tn 19
90001:002:1210 Vanaküla tn 42
Külaveere tn 27
90001:002:1360 Pajusti puidu alajaama
Lepasaare tn 19a
90001:002:1420 Pajusti elamute alajaama
Linnu tn 17
90001:002:0312 Tenniseväljaku
Looduse tn 2a
90001:002:0170 Remohalli
Naaritsa tn 1
90001.002:1110 Duve
Naaritsa tn 3
90001:002:1430 Pajusti Töökoja alajaama
Naaritsa tn 3a
90001:002:0740 Tiiu
Naaritsa tn 7
90001:002:0042 Naaritsa tn 1b
Naaritsa tn 15
90001:002:0920 Ferkeli
Naaritsa tn 21
90001:002.0030 Herbaco
Naaritsa tn 23
90001:002.0330 Hevea
Naaritsa tn 25
90001:002:0840 Keskuse
Naaritsa tn 27
90001:002:0026 Saeveski
Naaritsa tn 29
90001:002:1350 Vilde Masinakeskuse
alajaam
Naaritsa tn 33
90001:002:1120 Kütuse
Naaritsa tn 14
90001:002:0071 Rebase
Nurme tee 1 //
Rebase
90001:002:0760 Inno I
Nurme tee 2
90001:002:0061 Inno
Nurme tee 4 // Inno
90001:002:0025 Pihlaka
Nurme tee 6 // Pihlaka
90001:002:0055 Naaritsa tn 1
Rebase tn 2
90001:002:0039 Aiandi
Rebase tn 7
90001:002:1390 Vilde aiandi alajaama
Rebase tn 11
90001:002:0010 Pajusti alajaama
Tartu mnt 1b
90001:002:0031 Tamme
Tartu mnt 7
90001:002:1161 Lõokese
Tartu mnt 27
90001:002:1380 Pajusti asula alajaam
Tartu mnt 16a
90001:002:0102 Lukmani
Tartu mnt 46a
90001:002.0044 Keraamika
Tööstuse tn 2
90001:002:1370 Pajusti puidukuivati
alajaama
Tööstuse tn 2b

gist vald, alajaotus teed ja tänavad.
Uutele tänavatele nimesiltide ja viitade
paigaldamise korraldab vallavalitsus. Selle tööga on kavas valmis saada maikuu jooksul.
Majanumbrite soetamise ja ülespanemise kohustus lasub majaomanikel. Teie aja- ja
jalavaeva vähendamiseks ning majanumbrite
ühtse kujundusstiili tagamiseks viisime läbi pakkumise, mille tulemusena on võimalik soodsa
hinnaga numbrimärke tellida vallavalitsusest.
Majaomanikule läheb numbrimärk maksma 75
krooni.
Majanumbri saab osavalla olemasolul
tellida osavallast, Vinni-Pajusti-Piira piirkonnas
vallamajast. Tellimus loetakse vormistatuks, kui
numbrimärgi maksumus on vallavalitsusele tasutud.
Kuna üleriigilise ühtse aadressiandmete
süsteemi (ADS) kehtestamine on ellu kutsutud
eelkõige meie endi huvides selleks, et tagada
adressiobjektide hõlpsasti leitavus nii nende
asukohas kui ka erinevates andmekogudes,
ootame kõigi Teie mõistvat suhtumist toimuvasse ja agarat kaasalöömist selleks, et ettevõtmine õnnestuks!
Anu Are

90001:002:0033
90001:002:0016
90001:002:0043
90001:002:1400
90001:002:0720
90001:002:1252
90001:002:1060
90001:002:0083
90001:002:0141

Puideri
Tööstuse tn 5
Tööstuse tn 7
Pajusti Vanaküla alajaama
Vanaküla tn 15
Neokse-Määri
Keldrimäe
Mäe
Tulpase

90001:002:0041
90001.002:0180
90001:002.0240
90001:002:0110
90001:002:340
90001:002:0122
90001:002:1170
90001:002.1260
90001:002:0003
90001:002.0067
90001:002:1340
90001:002:0142
90001:002:0080
90001:002:0010
90001:002:1090
90001:002:0280
90001:002:1150
90001:002:0013
90001:002:0052
90001:002:0200
90001:002:1490
90001:002:1410
90001:002:1130
90001:002:0008
90001:002.0007

Vanaküla tn 33
Vanaküla tn 35
Vanaküla tn 58
Ilda Pärnaste krunt
Vanaküla tn 16
Tisleri
Vanaküla tn 18
Vanaküla tn 26
Vanaküla tn 32
Vanaküla tn 30
Vanaküla tn 36
Vanaküla tn 36a
Kiisa II
Vanaküla tn 46
Vanaküla tn 48
Vanaküla tn 50
Vanaküla tn 52
Vanaküla tn 54
Vanaküla tn 56
Varesmäe
Vanaküla tn 14
Varesmäe alajaama
Vanaküla tn 24
Vanaküla tn 22
Vanaküla tn 20

VINNI alevikus
muutmine
Katastriüksuse tunnus
90002:002:0028
90002:002:0640
90002:002:0180
90002:002:0064

Tööstuse tn 15a
Tööstuse põik 1
Tööstuse põik 3
Vanaküla tn 9b
Vanaküla tn 13
Vanaküla tn 15
Vanaküla tn 15a
Vanaküla tn 17 // Mäe
Vanaküla tn 25 //
Tulpase
Vanaküla tn 27
Vanaküla tn 29
Vanaküla tn 31
Vanaküla tn 8
Vanaküla tn 12
Vanaküla tn 14
Vanaküla tn 16
Vanaküla tn 18
Vanaküla tn 22
Vanaküla tn 24
Vanaküla tn 26
Vanaküla tn 28
Vanaküla tn 30
Vanaküla tn 36
Vanaküla tn 38
Vanaküla tn 40
Vanaküla tn 42
Vanaküla tn 44
Vanaküla tn 46
Varesmäe tee 3
Varesmäe tee 7
Varesmäe tee 8
Varesmäe tee 18
Varesmäe tee 20
Varesmäe tee 22

asuvate katastriüksuste lähiaadresside
Vana lähiaadress
Adra tn 1
Vinni mõisa alajaama
Puidu
Adra tn 4

Uus lähiaadress
Adra tn 5
Adra tn 2
Adra tn 6
Adra tn 8
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90002:002:0650
90002:002:0033
90002:002:0044
90002:002:0043
90002:002:0630
90002:001:0248
90002:001:0056
90002:001:0058
90002:001:0061
90002:002:0660
90002:002:0020
90002:002:0201
90002:002:0032
90002:002:0490
90002:002:0620
90002:002:0022
90002:002:0510
90002:002:0330
90002:002:0320
90002:002:0310
90002:002:0300
90002:002:0090
90002:002:0067
90002:002:0580
90002:002:0202
90002:002:0006
90002:002:0066
90002:002:0015
90002:002:0060
90002:002:0036
90002:002:0470
90002:002:0045
90002:002:0065
90002:002:0690
90002:002:0031
90002:002:0350
90002:002:0046
90002:002:0670
90002:002:0072
90002:002:0012
90002:002:0017
90002:002:0610
90002:002:0003
90002:002:0030
90002:002:0700
90002:002:0038
90002:002:0052
90002:002:0054
90002:002:0680
90002:002:0140
90002:002:0041
90002:002:0042
90002:002:0027
90002:002:0001
90002:002:0035
90002:002:0055
90002:001:1994
90002:002:0048
90002:002:0026
90002:002:0530
90002:002:0023

Vinni klubi alajaama
Kaalumaja
Aini
Rohujahu
Vinni veisefarmi alajaama
Kopli
Niidu
Vilgu
Siloaugu
Vinni elamute alajaama
Metsa tn 9
Metsa tn 11
Metsa tn 21a
Metsa tn 21
Vinni pumpla alajaama
Metsa tn 23
Metsa tn 25
Metsa tn 35d
Metsa tn 35c
Metsa tn 35b
Metsa tn 35a
Metsa tn 7
Metsa tn 7a
Metsa tn 19
Metsa tn 11
Metsa tn 15
Metsa tn 15a
Metsa tn 17
Aia tn 4 // Reissaare
Tiigi
Mõdriku tee // Tähe
Tiigi
Ossi
Vinni sigala alajaama
Väike-Vinni
Mõisa
Pargi parkla
Vinni kasvuhoonete
alajaama
Pumpla
Tammiku tn 9a
Sõpruse tn 16
Vinni ujula alajaama
Metalli
Lindma
Vinni metalli alajaama
Tarekuivati
Viilhalli
Atsi
Vinni masinakeskuse
alajaama
Luige
Efran
Jõusööda
Platsi
Laoplatsi
Otsaplatsi
Servise
Mõdriku Põllumajandustehnikumi
Tehnohoolduse
Bammi
Vinni Transport
Hoidla

3
Aia tn 4
Farmi tn 1
Farmi tn 3
Farmi tn 7
Farmi tn 9
Farmi tn 2 // Kopli
Farmi tn 4 // Niidu
Farmi tn 6
Farmi tn 8
Kiige tn 4
Metsa tn 7
Metsa tn 9
Metsa tn 13
Metsa tn 15
Metsa tn 17
Metsa tn 19
Metsa tn 21
Metsa tn 23/4
Metsa tn 23/3
Metsa tn 23/2
Metsa tn 23/1
Metsakaare tn 1
Metsakaare tn 1a
Metsakaare tn 3
Metsakaare tn 5
Metsakaare tn 2
Metsakaare tn 2a
Metsakaare tn 4
Muru tn 7
Mõdriku tee 1
Mõdriku tee 2
Mõdriku tee 6
Mõdriku tee 8
Mõdriku tee 10
Mõdriku tee 12
Pargi tn 1
Pargi tn 6
Põllu tn 12
Päikese tn 1
Päikese tn 3
Sõpruse tn 18
Sõpruse tn 20
Tamme tn 11
Tamme tn 15
Tamme tn 4
Tööstuspargi tn 1
Tööstuspargi tn 7
Tööstuspargi tn 9
Tööstuspargi tn 11
Tööstuspargi tn 2
Tööstuspargi tn 4
Tööstuspargi tn 6
Tööstuspargi tn 10
Tööstuspargi tn 12
Tööstuspargi tn 14
Tööstuspargi tn 20
Tööstuspargi tn 22
Tööstuspargi põik 1
Tööstuspargi põik 3
Tööstuspargi põik 2
Välja tn 6

Viru-Jaagupi alevikus asuvate katastriüksuste
lähiaadresside muutmine
Katastriüksuse tunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90002:003:0950 Viru-Jaagupi elamute
alajaama
Kaasiku tn 9
90002:003:0412 Kase tn 5
Kase tn 2a

90002:003:0200
90002:003:0260
90002:003:0021
90002:003:1070
90002:003:0080
90002:003:0740
90002:003:0210
90002:003:0060
90002:003:0240
90002:003:0220
90002:003:0038
90002:003:0130
90002:003:0850
90002:003:0720
90002:003:0026
90002:003:0660
90002:003.0320
90002:003:0390
90002:004:0023
90002:004:1480
90002:003:0790
90002:004:0159
90002:004:0018
90002:003:0980
90002:003:0010
90002:003:0031
90002:003:0046
90002:003:0076
90002:003:0058
90002:003:0011
90002:003:0970
90002:003:0190
90002:003:0430
90002:003.0960
90002:003:0001
90002:003:0040

Pihlaka tn 5
Kirikutalu
Siilu
Kalviku
Karjuse

Karjakopli
Tiigi
Voore tee 2
Kupna
Inno
Lillema
Laaspere
Rehe
Märtsini
Kivimäe
Ervo
Okasroosi
Vainomäe
Viru-Jaagupi töökoja
alajaama
Töökoja
Rahu tn 6
Rahu tn 8
Müta tee 10
Heki
Suurfarmi
Viru-Jaagupi seafarmi
alajaama
Jõe
Viru-Jaagupi puidu
alajaama
Lehte
Pihlaka tn 6

ROELA alevikus
muutmine
Katastriüksuse tunnus
90004:002:0077
90004:002:0651
90004:002:0076
90004:002:0652
90004:002:0830
90004:002.0330
90004:002:0971
90004:002:0280
90004:002:0952
90004:003:1230

Vana lähiaadress
Aida tn 5a
Aida tn 7
Aida tn 8a
Aida tn 7
Roela kuivati alajaama
Allika
Oja-Allika
Õuna
Allika tn 16
Jürgensoni

90004:002:0680
90004:002:0660
90004:002:0090
90004:003:0420

Allika tn 18
Geidiku
Robi
Tõnu-Lauri

90004:002.0230
90004:002:0631
90004:002:0018
90004:002:0350
90004:002:0360
90004:001:0090
90004:002:0320
90004:002:0200

Talma
Merede
Allika tn 2
Allika tn 4
Allika tn 6
Pitka
Sepa
Kõrtsivälja

90004:002:0069
90004:002:0071

Paeaugu
Paearu

Kase tn 10
Kase põik 1
Kesk tn 3
// 5 // 7 // 9 // 11
Kesk tn 25a
Kesk tn 33
Kesk tn 47
Kesk tn 49
Kesk tn 2
Kesk tn 14
Kesk tn 20
Koeravere tee 13
Kooli tee 3
Kooli tee 3a
Kupna tn 1 // Kupna
Kupna tn 3
Kupna tn 5
Kupna tn 7
Kupna tn 9 // Rehe
Kupna tn 11
Kupna tn 13
Kupna tn 2
Kupna tn 4
Kupna tn 6
Müta tee 1
Müta tee 3
Müta tee 5
Müta tee 7
Müta tee 9
Müta tee 4
Müta tee 6
Müta tee 8
Pihlaka tn 5
Pihlaka tn 6
Puu tn 4
Rahu tn 3
Voore tee 2

asuvate katastriüksuste lähiaadresside
Uus lähiaadress
Aida tn 7
Aida tn 17
Aida tn 10
Aida tn 12
Aida tn 11
Allika tn 5
Allika tn 7
Allika tn 9
Allika tn 9a
Allika tn 11 //
Jürgensoni
Allika tn 8
Allika tn 24
Allika tn 28
Allika tn 30
// Tõnu-Lauri
Allika tn 32
Allika tn 34
Allika põik 1
Allika põik 3
Allika põik 5
Aru tn 5
Aru tn 6
Aru tn 8
// Kõrtsivälja
Aru tn 10
Aru tn 10a
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90004:002:0820
90004:002:0023
90004:002:0850
90004:002:0026
90004:002:0054
90004:002:0840
90004:002:0027
90004:002:0800
90004:002:0022
90004:002:0024
90004:001:0003
90004:001:0031
90004:002:0100
90004:002:0311
90004:002:0035
90004:001:0017
90004:002:0111
90004:002:1010
90004:002:1001
90004:002:0780
90004:002:0210

Roela keskkooli alajaama
Vee
Roela puuri kanala alajaama
Sõmeriku
Kanala
Roela tibula alajaama
Vare
Roela kanala alajaama
Ungari
Kana
Sepikoja
Taimla
Roela alajaama
Uigru
Anne
Käbikuivati
Laksi
Künka
Rohuvälja
Roela klubi alajaama
Nõmme

90004:001:0260
90004:001:0190
90004:001:0016
90004:001:0015
90004:001:0130
90004:001:0009
90004:002:0860
90004:002.0790
90004:002:0670
90004:002:0700
90004:002:0003
90004:002:0068
90004:002:0060

Koovitsa
Taali
Ploompuu
Partsi
Lingi
Vaigu
Roela keskuse alajaama
Roela BIO alajaama
Puidu
Töökoja
Veski tn 7
Veski tn 9
Veski tn 15

Järve tn 3
Linnufarmi tn 3
Linnufarmi tn 7
Linnufarmi tn 9
Linnufarmi tn 4
Linnufarmi tn 4a
Linnufarmi tn 6
Linnufarmi tn 8
Linnufarmi tn 10
Piiri tn 6
Puukooli tn 1
Puukooli tn 2
Sinilille tn 16
Tartu mnt 8
Tartu mnt 18
Tartu mnt 32
Tartu mnt 1
Tartu mnt 7
Tartu mnt 9
Tartu mnt 11a
Tartu mnt 15 //
Nõmme
Tartu mnt 19
Tartu mnt 21
Tartu mnt 23
Tartu mnt 25a
Tartu mnt 27
Tartu mnt 37
Veski tn 3a
Veski tn 9
Veski tn 6
Veski tn 8
Veskikaare tn 1
Veskikaare tn 3
Veskikaare tn 6

PIIRA külas asuvate katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
90002:001:2530 Heitvete pumbajaama
Carl Timoleon von
Neffi tn 1a
90002:001:1100 Carl Timoleon
von Neffi tn 3 // Jõemägi Carl Timoleon von
Neffi tn 3
90002:001:2800 Ravila
Carl Timoleon von
Neffi tn 2a
90002:001:0159 Kelluka
Kelluka tn 1
90002:001:0161 Tõnni
Kelluka tn 3
90002:001:2330 Kereme
Metsaveere tn 2
90002:001:2150 Mareti
Metsaveere tn 4
90002:001:2460 Lepiku
Metsaveere tn 6
90002:001:1170 Mäe
Metsaveere tn 8
90002:001:2410 Seina
Metsaveere tn 10
90002:001:1070 Tiksi
Metsaveere tn 12
90002:001:0110 Tankla
Mõisa tn 2
90002:001:1300 Risti
Mõisa tn 4
90002:001:0570
Mõisa tn 6
90002:001:0083 Eedeni
Mõisa tn 8
90002:001:0129 Väetiseküüni
Mõisa tn 10
90002:001:2673 Elektriehituse III
Mõisa tn 12
90002:001:2360 Piira ja EVE alajaama
Mõisa tn 14
90002:001:0199 Mõisa parkla
Mõisa tn 3
90002:001:1440 Piiri
Mõisa tn 5
90002:001:1130 Antsu
Ojakalda tn 1
90002:001:1020 Ülesoo
Ojakalda tn 3
90002:001:0710 Rajaste
Ojakalda tn 5
90002:001:0770 Kuusiku
Ojakalda tn 7
90002:001:0287 Sirje
Piirametsa tn 2
90002:001:0029 Tellingu
Piirametsa tn 4
90002:001:0027 Eha
Piirametsa tn 6
90002:001:0028 Malle
Piirametsa tn 8
90002:001:0030 Paju
Piirametsa tn 10
90002:001:0010 Piira 1
Päeva tn 1

90002:001:0288
90002:001:0008
90002:001:0009
90002:001:2300
90002:001:0791
90002:001:0259
90002:001:2050
90002:001:2230
90002:001:0276
90002:001:0139
90002:001:0157
90002:001:1410
90002:001:0044
90002:001:0041
90002:001:2170
90002:001:0179
90002:001:0175
90002:001:2380
90002:001:0081
90002:001:0176
90002:001:0346
90002:001:1980
90002:001:0140
90002:001:0138
90002:001:1950
90002:001:0880
90002:001:1200

Piira 3
Piira 5
Piira 7
Piira 9
Miku
Reinbergi
Kempi
Järvekalda
Kaupluse
Aida
Uustalu
Kereme
Kuusepuu
Kasepuu
Triinu
Lauda
Vissu
Vetiku alajaama
Sigala
Vissu
Aia
Põlluserva
Sepikoja
Kajaka
Alberti
Väikejärve
Siia

Päeva tn 3
Päeva tn 5
Päeva tn 7
Päeva tn 9
Järve tn 5
Järve tn 7
Järve tn 9
Järve tn 11
Järve tn 13
Järve tn 15
Järve tn 17
Järve tn 19
Järve tn 23
Järve tn 25
Järve tn 27
Järve tn 2 // Lauda
Järve tn 4 // Vissu
Järve tn 4a
Järve tn 6
Järve tn 10
Järve tn 12
Järve tn 14
Järve tn 16
Järve tn 18
Järve tn 20
Järve tn 22
Järve tn 24

VEADLA külas asuvate katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
Katastriüksuse tunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90001:003:0129 Vineeri
Lohvardi tee 1
90001:003:0126 Spooni
Lohvardi tee 3
90001:003:1800 Kadila alajaama
Lohvardi tee 5
90001:003:0141 Ridamaja
Lohvardi tee 2
90001:003:0128 Lohvardi
Lohvardi tee 4
90001:003:0127 Peremaja
Lohvardi tee 6
90001:003:0130 Tisleri
Lohvardi tee 8
90001:003:0100 Veski
Lohvardi tee 10
90001:003:0125 Spooni
Lohvardi tee 12
TUDU alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
Katastritunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90005:002:0820 Roosivälja
Jaama tn 19
90005:002:1630 Tudu metsapunkti
alajaama
Jaama tn 18
90005:002:0111 Suusaspordi
Jaama tn 22
90005:002:1620 Tudu asula alajaama Kooli tn 1
90005:002:0482 Kooli tn 10
Nirgi tn 1
90005:002:0124 Rakvere mnt 5
Metsapunkti tn 1
90005:002:0093 Jaama tn 2b
Metsapunkti tn 3
90005:002:0086 Rakvere mnt 7a
Metsapunkti tn 2
90005:002:0077 Rakvere mnt 3a
Rakvere mnt 5
90005:002:0137 Tudu metskond 40
Raudtee tn 8 //
Tudu metskond 40
90005:002:0873 Paju
Tamme tn 4
90005:002:0710 Mäe
Tamme tn 6
90005:002:0034 Tormi
Tamme tn 8
90005:002:0080 Tudukaevu
Tuleviku tn 1a
MÕDRIKU külas asuvate katastriüksuste lähiaadresside
muutmine
Katastritunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90002:001:2170 Mõdriku Põllumajandustehnikum
Tiigivahe tee 1 // 3 // 5
90002:001:1991 Mõdriku Põllumajandustehnikum
Tiigivahe tee 2 // 4 //
Täkusamba tee 1
90002:001:2210 Pargi
Mõisapargi tee 1
90002:001:2200 Nõlvaku
Mõisapargi tee 3
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90002:001:0017
90002:001:0690
90002:001:1330
90002:001:0650

Tiigi
Miksi
Mähari

KÜTI külas asuvate katastriüksuste
muutmine
Katastritunnus
Vana lähiaadress
90002:005:1910 Eha
90002:005:1890 Kastani
90002:005:0900 Orupõllu
90002:005:1810 Alavere
90002:005:1510 Kauba
90002:005:0004 Kaseallee
90002:005:1900 Pihlaka
90002:005:0076 Grudkina
90002:005:0099 Sauna
90002:005:0145 Sigala
90002:005:0146 Platsi
90002:005:0039 Sepikoja
90002:005:0136 Aida
90002:005:0151 Küti mõisa
90002:005:0137 Keldri
90002:005:0138 Töökoja

Mõisapargi tee 2
Täkusamba tee 5
Täkusamba tee 4
Täkusamba tee 6
lähiaadresside
Uus lähiaadress
Aravuse tee 1
Aravuse tee 3
Aravuse tee 2
Aravuse tee 4
Aravuse tee 6
Aravuse tee 8
Aravuse tee 10
Mõisa tn 1
Mõisa tn 3
Mõisa tn 5
Mõisa tn 7
Mõisa tn 9
Mõisa tn 2
Mõisa tn 4
Mõisa tn 6
Mõisa tn 8

Vinni vallavolikogus
otsustatust
Vinni Vallavolikogu kehtestas 29.aprilli volikogu istungil määruse Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel.
Järgnevalt määruse sisust.
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 22²lg 5 ja
6 alusel.
§ 1 Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad
kulud
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse:
1) Vabariigi Valitsuse 26. 01. 1999 määruse nr 38  Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine punkti 2 ja 2¹, mille alusel on kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normid;
2) jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte
üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.
§2 Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul
tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
1) korteriüür ja hooldustasu  kuni 20 krooni 1 m² kohta kuus;
2) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kütteperioodil
(01.10-30.04):
a) kaugküttega eluruum - kuni 25 krooni 1 m² kohta kuus;
b) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum)  kuni 20
krooni 1 m² kohta kuus;
c) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi
küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel
kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus  kuni 140 krooni
üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 100 krooni iga järgneva pereliikme
kohta kuus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 250 krooni üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 150 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus;
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5) tarbitud gaasi maksumus - kuni 100 krooni üheliikmelise pere kohta
kuus ning kuni 75 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi
esitamiseni.
6) maamaksukulud  kuni 2 krooni 1 m² kohta kuus;
7) hoonekindlustuse kulud  kuni 2 krooni 1 m² kohta kuus;
8) tegelik olmejäätmete veotasu.
§ 3. Rakendussätted
(1) Vinni Vallavolikogu 21. veebruari 2006 a määrus nr 7 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrust rakendatakse 01.maist 2010.
(3) Määrus jõustub 03. mail 2010.

Väljavõte õigusaktist
Vabariigi Valitsuse 26. 01. 1999. a määrusega nr 38 ( RT I 1999, 9,
38), jõustunud 7. 02. 1999
2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta.
21. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953;
1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509) § 22 2 lõikes 6
sätestatud toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt
põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni
51 m².

Ametnikud selgitavad
Vinni vallas muudeti eluruumi alaliste kulude piirmäärasid 2006. aasta
märtsis.
Elu on edasi läinud ja tegelik eluasemekulu on olnud suurem kui
seda piirmäärad on lubanud rakendada. Toimetulekupiiri pole ka muudetud. Kehtivad jaanuar 2008 kehtestatud toimetulekupiirid s.o. 1 pereliige
1000 ja iga järgnev pereliige 80% sellest.
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine ei kahjusta kuidagi
kohaliku omavalitsuse huve ning aitab praeguses keerulises majandusolukorras inimeste toimetulekule igati kaasa.
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi: TT
= (EK + TP)  S, kusjuures TT  toimetulekutoetus, EK  eluasemekulud
kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP  perekonna arvestuslik
toimetulekupiir, S  perekonna sissetulek (tulud).
Näide
Perekonnas kaks liiget. Elamispind suurusega 51m²
Eluasemekulud (summad kroonides)
VANA
Korteriüür
306
Küte kaugkütte korral
kõik - normpind
Ahiküte
408
Elektriküte
510
Vesi, kanalisatsioon
kõik
Elekter
(valgustus 80 kr, el.pliit 157 kr)
237
Gaas
197
Maamaks
54
Kindlustus
kõik - normpind
Olmejäätmete vedu
kõik

UUS
1020
1275
1020
1020
240
400
175
102
102
kõik

1.aprillil võeti vabariigis kasutusele ühine sotsiaaltöö andmeregister STAR. Seoses toimetulekutoetuse administreerimise protsessi
ühtlustamisega on oluline ühtlustada kohalikes omavalitsustes kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärade aluseid. Soovitati üle vaadata
valla piirmäärasid reguleeriv määrus ja muuta seda selliselt, et oleksid
rakendatavad STAR-i poolt pakutavad võimalused eluasemekulude arvestamiseks toimetulekutoetuse määramisel.
Loe edasi järgmisel lehel
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Loetavamaks ja suupärasemaks kirjutatud väljavõte
sotsiaalhoolekande seadusest
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kes
on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad
kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on
Eesti rahvastikuregistris registreeritud
Vinni vald.
Toimetulekutoetust makstakse
isikule (perekonnale), kelle kuu netosissetulek peale eluasemekulude eest tasumist normpinna ulatuses, on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekupiir on 1000 krooni
esimese pereliikme ja 800 krooni iga järgmise pereliikme kohta.
Perekonna
suurus
1-liikmeline
2-liikmeline
3-liikmeline
4-liikmeline
5-liikmeline
6-liikmeline

Perekonna
toimetulekupiiri
suurus (kroonides)
1000
1800
2600
3400
4200
5000

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka:
· ühekordseid toetusi;
· puuetega inimesele makstavad riiklikud
toetused, välja arvatud puudega vanema
toetus ja hooldajatoetus;
· tööturuteenuste ja toetuste seaduse
alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja
majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust;
· riigi tagatisel antud õppelaenu.
Toimetulekutoetust makstakse toetuse
taotlejale, kes tasub ise oma alalise eluasemega seotud kulud. Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud võlgne-

vusi eluasemekulude hulka ei arvestata
ja ei hüvitata.
Toimetulekutoetuse taotlemine
Toimetulekutoetuse taotleja esitab
jooksva kuu eest toimetulekutoetuse
saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks vallamajja või osavalla vanemale.
Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid
või sünniajad.
Avaldusele lisatakse dokumendid, mis
tõendavad:
alalise eluruumi kasutamise
õigust tõendav dokument (ostu-müügileping, üürileping)  esitatakse ainult esmapöördumisel;
Toimetulekutoetuse esmakordsel
taotlemisel paneb taotleja kirja enda ja
tema perekonna kasutuses või omandis
olevad esemed: kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; sõidukid liiklusseaduse tähenduses; väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses;
üliõpilastel koolitõend stipendiumi saamise või mittesaamise kohta;
töökohast palgatõend taotlusele
eelnenud kuul saadud töötasu ja sellest
mahaarvatud tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja makstus elatisraha suuruse kohta;
haiguslehel viibimisel Haigekassa tõend makstud hüvitise kohta;
töötutel koopia Töötukassa poolt
välja antud töötu individuaalsest tööotsimiskavast;
jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad
maksekviitungid.
Õpilane ja üliõpilane, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, esitab lisaks dokumentidele
tõendi, et tema perekond sai eelmisel kuul
toimetulekutoetust.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle
kõik pereliikmed sotsiaalhoolekande
seaduse §22 lõigete 2 ja 21 tähenduses
on alaealise (alla 18 eluaasta), on õigus
saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200 krooni (pere
kohta).
Toimetulekutoetuse määramine
ja maksmine
Toimetulekutoetus määratakse
jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest
toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei
määrata.
Valla- või linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:
 töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta
ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma
mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud
sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti
esitamast või elatist sisse nõudmast;
 kui valla- või linnavalitsuse vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või
omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.
Vallavalitsus ei või jätta toimetulekutoetust määramata, kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis on ainult üks aastaringselt elamiseks kasutatav eluruum
ning elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hädavajalikud esemed.
Koostanud:
sotsiaalnõunik Mirjam Selli
registripidaja Kaja Inno

Vinni vallavalitsus korraldab heakorrakonkursi
Vinni vallavalitsus korraldab heakorrakonkursi, et parandada üldise heakorda, tunnustada heakorrale kaasaaidanud kodanikke ja organisatsioone ning väärtustada ilu.
Kandidaatide võib konkursile esitada hiljemalt 17. maiks ja 27. augustiks
2010.
Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast
kandidaadist (nimi, objekt, täpne asukoht)
kirjalikult või suuliselt Vinni Vallavalitsusele aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti 46603,

tel 32 58 650.
Komisjoni täiskoosseis teostab
konkursil osalevate üksikobjektide ülevaatuse kaks korda, s.o. 18.- 21. mai ja
30.augustist kuni 12.septembrini 2010 a.
Hindamine toimub viies kategoorias: hinnatakse elamuid, talutüüpi maakodusid, korruselamuid, ärihooneid ning
külasid ja alevikke.
Hindamiskriteeriumitena võetakse arvesse: objekti välishooldust ja sobivust maastikku; haljastust: lilli, hekke, puid jne; väikevormide olemasolu: piirdeaedu, kõn-

niteid, mänguväljakuid, terrasse, kaminaid jt; riigilipu heiskamise kohta, jäätmekonteineri olemasolu krundi piirides, kinnistu, s.h elamu aadressi tähistavat nimesilti koos numbriga ning üldmuljet.
Võitjaid autasustatakse tänukirja
ja rahalise preemiaga.
Ootame aktiivset kaasalöömist!
Peeter Kalvet
Keskkonnanõunik
51 62 368 , 32 58 667
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Kui sul on vana televiisor või arvuti, siis
ära vii teda metsa, vii kogumispunkti!
Tasuta teenus Vinni valla elanikele!
Vinni Vallavalitsus teatab, et koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga on alates 2010. aastast valla territooriumil avatud neli elektroonikaromude kogumise kohta: Vinni kogumiskonteiner  Vinni,
(mõisahoone juures)  Vladimir Kostap
53410627
Viru-Jaagupi kogumiskonteiner - Viru-Jaagupi
osavalla juures  Nadezda Võrno 53412018
Roela kogumispunkt  Roela, Aida tn.2 (Mõisa
viljaait)  Ade Murumägi 5259924

Tudu kogumispunkt  Tudu, Rakvere mnt. 3 
Uno Muruvee 5273874
Elektroonikaromusid saab tasuta üle anda helistades ette osavallavanema telefonil. Üleantavad seadmed peavad olema komplektsed!
Suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid,
külmikud, kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne.)
Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid,
kohvimasinad, triikrauad, kellad, kaalud jne.)
IT- ja Telekom-seadmed (arvutid, printerid, koopiamasinad, faksid, telefonid jne.)

Audio-video seadmed (televiisorid, kaamerad,
raadiod, muusikariistad)
Valgustussedamed (valgustid, kompaktlambid
jne.)
Tööriistad (v.a. tööstuslikud) (aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne.)
Mänguasjad (elektrirongid, videomängud, elektrilised spordivahendid jne.)
Seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, termostaadid jne.)
Peeter Kalvet

Mis maksab jäätmevedu?

Jäätmeveo hinnad, mis kehtivad korraldatud jäätmeveo raames alates 1. jaanuarist. 2010
(hinnad sisaldavad 20% käibemaksu):
Konteineri tüüp
Kuni 80-100l
kuni 140 l
kuni 240 l
kuni 370 l
kuni 600 l
kuni 800 l
kuni 1500 l
kuni 2500 l
kuni 4500 l

Regulaarne graafikujärgne
tühjendus
31,20
36,00
43,20
50,40
60,00
74,40
122,20
172,80
276,00

Graafikuväline tellimusel
tühjendus
40,56
46,80
56,16
65,52
78,00
96,72
158,86
224,64
358,80

Konteineri rent*
(kr/kuu)
48,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00

Konteineri müük
(kr/kuu)
724,58
724,58
918,31
1440,00
2862,61
3193,22
7488,00
10080,00
12960,00

*Konteinereid laenutatakse tingimusel, et tühjendused toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
NB! Konteinerite esialgne paigaldamine oli jaanuaris ja veebruaris tasuta. Käesoleval ajal on konteinerite paigaldamine 413 krooni tükk.

Üldkasutatavad paberi- ja papikonteinerite
asukohad Vinni vallas
Asukoht
Vetiku küla
Vinni alevik
Vinni alevik
Pajusti alevik
Kadila küla
Viru-Jaagupi alevik
Küti küla
Roela alevik
Roela alevik
Pajusti alevik

Aadress
Vetiku OÜ Vetiku ST kontori juures
Sõpruse 1a juures
Tammiku 9, gümnaasiumi juures
Tartu mnt 18 Aldari kaupluse juures
Kadila endise kaupluse juures
Viru-Jaagupi, Kesk 23
Küti keskuses, kaupluse. juures
Roela Aldari kaupluse juures
Roela Põhikooli juures
Pajusti, Vinni vallamaja juures

Maht
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Arv
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pakendikonteinerite asukohad Vinni vallas
Asukoht
Aadress
Maht
Arv
Vinni alevik
Vinni, Sõpruse 1a juures
1,5
1
Vinni alevik
Vinni, Tammiku 9, gümnaasiumi juures
0,6
1
Pajusti alevik
Pajusti, Tartu mnt.13 Aldari kaupluse juures
3,0
1
Pajusti alevik
Pajusti, Vinni vallamaja juures
0,6
1
Vetiku küla
Vetiku, OÜ Vetiku ST kontori juures
1,5
1
Roela alevik
Roela, Tartu mnt 11
1,5
1
Roela alevik
Roela, Aida 3, kaupluse Juures
1,5
1
Tudu alevik
Tudu, Rakvere mnt. 7
3,0
1
Tudu alevik
Tudu, Tuleviku 3
1,5
1
Kadila küla
Kadila, Kadila endise kapluse juures
1,5
1
Küti küla
Küti keskuses, kaupluse juures
1,5
1
Küti küla
Küti keskuses, kaupluse juures
0,6
1
Viru-Jaagupi alevik
Viru-Jaagupi, Kesk 23
1,5
1
Viru-Jaagupi alevik
Viru-Jaagupi, Kesk 23
3,0
1
Inju küla
Inju bussipeatuse juures
2,5
1
Piira küla
Piira kortermajade juures
2,5
1
NB! Valla- ja teiste asutuste poolt telltud olmeprügi konteineritesse (nt kalmistud, rahvamajad, koolid jne) kodanikud oma olmeprügi tuua ei tohi.
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Prügi - meie igapäevane saatja sünnist surmani
Vinni vallas on korraldatud jäätmevedu
toiminud tänaseks viis kuud. See on toonud kaasa vallaelanike jaoks kõige soodsamad prügiveo hinnad kogu maakonnas ning regulaarse tühjendamise. Ometigi leiab osa vallakodanikest, et prügiveo eest tasumine on kui päikesele kehtestatud maks, mida võetakse kodaniku
käest ülekohtuselt.
Kevad, aasta üks ilusamaid aastaaegu on toonud ilmavalgele ka talve jooksul prügikastist
mööda pandud prügi. Äsja toimunud Teeme ära
heakorraaktsioonis oli samuti tähelepanu keskmes prügi, meie igapäevane saatja sünnist surmani.
Vinni vallas kehtib korraldatud jäätmevedu  see tähendab, et igaühel peab olema
ette näidata koht (loe: prügikast), kuhu ta oma
prügi paneb. Ja et tasuta lõunaid ei ole, siis tuleb ka prügikasti tühjendamise eest maksta. Siit
aga probleemid algavadki. Nii on vallavalitsused kuulnud prügivallas igasuguseid jutte, osa
neist lausa ulmelised. Näiteks oli üks juhus
selline, nagu üks kodanik väitis, et tal prügi ei
tekigi, sest ta veab oma prügi Soome, kuna töötab seal (!).
Nii jagabki Teeme ära eesti rahvast
mitmeks: neiks, kes teevad ära, et puhtamas
keskkonnas tunda ennastki puhtamana ja paremana; teisteks, kel ükstakama: tehke, kui tahate! Kolmandad loodavad, et nagunii tehakse
ära ja nii võib rahus lasta samamoodi oma prügilisel mõtteviisil jätkuda.
Et aga enamik meist on ja tahavad olla
seadusekuulekad ning samuti hoolivad oma
puhtast kodust ja koduümbrusest, parimad meie
seast ka korras kodukandist, siis räägime prügijuttu valla keskkonnanõunik Peeter Kalvetiga,
kuidas lood pürgiga vallas on.
Tänavu 1.jaanuarist käivitus Vinni
vallas korraldatud jäätmevedu. Kuidas
korraldatud jäätmevedu on meie vallas
rakendunud?
PK: Korraldatud jäätmevedu on käima läinud
kenasti, ehkki iga asja käivitamisel esineb tõrkeid. Vinni vallas on 1800 prügi tekkekohta. Mõningaid probleeme on lepingute sõlmimisega neil,
kel katastriüksuse ja rahvastikuregistri aadress
erinevad. Ragn Sells saatis postiga lepingud
aadressil, mis oli inimesel pandud tema katastriüksuse registreerimisel.
Korraldatud jäätmevedu käivitamisel
tekkis ka mõningaid segadusi: kodaniku poolt
katastriüksuse registreerimisel antud aadress
on muutunud, kuid uut aadressi kodaniku poolt
parandatud ei ole. Elanikkonna registri aadress
automaatselt üle ei kandu.
See kehtib eriti nende inimeste kohta,
kes elavad mujal omavalitsuses, kuid kelle katastriüksus asub meie vallas. Probleemi lahendamiseks on inimesed saatnud oma õiged
aadressandmed ja tänaseks on enamus sellest probleemist juba lahendatud.
Kuidas inimesed võtsid vastu korraldatud jäätmeveo, mis tähendab, et igaühel
tekkis n-ö oma prügikast ja vald sai parima hinnaga olmejäätmete vedaja?
Praegune jäätmeseadus kehtib Eestis juba kuus

aastat. See kohus-tab
omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu
oma haldusterritooriumil.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida
keskkonda ning hõlmata
jäätmekäitlusesse kõik
jäätmetekitajad  ka need
eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei ole veel
prügiveoga liitunud. Korraldatud jäätmevedu
annab igale elanikule ja
ettevõtjale garantii, et
tema olmejäätmeid Vinni-Pajusti kooli õpilased tammikut koristamas.
käideldakse võimalikult Foto: VPG kodulehekülg.
keskkonnahoidlikult ning
ringi vaadata - on kuhjunud nn vajalikku, mida
parima hinnaga.
kunagi tegelikult vaja ei lähe, ka mitte omaenda
Nüüd, kus ka Vinni vallas toimib korraljäreltulijatel.
datud jäätmevedu, võime öelda, et meil on maaInimesed nurisevad tühiarvete
konnas kõige odavam prügiveo hind. Samuti on
üle. Mida neile vastata?
elanikule väga soodne prügikonteineri rent. EnaTühiarved tulevad siis, kui inimene ei reageerimus konteinereid on kolm aastat tasuta rendil.
nud saadud lepingule, nt saadetud paketis oli
Kel ka enne veeti prügi, see tunnetab vahet.
kirjas väikseim konteineri suurus, harvema tühKel prügivedu enne ei toimunud, see peab sejendussagedusega. Kui katastriüksusel ei ole
dagi hinda kalliks. Näiteks 140-liitrise prügikasti
elu ega äritegevust, siis on omanikul võimalus
tühjendamine maksab 36 krooni, 600 liitrine 60
teha vastavasisuline taotlus vallavalitsusele,
krooni. Saab võtta suurema konteineri ka naabmida ka valla kodanikud ja asutused vastavalt
riga kahasse. Aga
selleks tuleb naabriga
vajadusel on kasutanud.
kokkuleppele jõuda...!
Seni rääkisime ainult olmejäätKui inimene pole lepingut sõlmimetest. Inimestel tekib ja ka teisi jäätnud, kas ta siis maksma ei pea?
meid. Mida nende äraandmise hõlbusMeil nii drastilisi näiteid, kus inimene väidetavalt
tamiseks öelda?
oma prügiga Soome vahet käib, tuua pole. Küll
Vallavalitsus on püüdnud igati vastu tulaga on olnud juhtumeid, kus kodanik väidab, et
la kodanikele. Suuremates kohtades on tasuta
ei saanud lepingut kätte. Aga kui ta samal aadpaberi- ja pakendikonteinerid, vallas on neid kohti
ressil tühiarve sai, siis pöördus kohe vallavalitkokku 26. Vinnis, Viru-Jaagupis, Roelas ja Tususse.
dus saab tasuta ära anda komplektseid elektKõik katastriüksuste omanikud ei ela
roonikajäätmeid (nt telerit, arvuteid jmt).
valla territooriumil, nad kas ei ole või ei taha olla
29.mail toimub järjekordne ohtlike jäätmete kovallas toimuvaga kursis, ei loe valla lehte ega
gumise ring, kus sel aastal saab igaüks vajaduvalla kodulehekülge. Vallavalitsus on kõigil infosel ära anda neli sõiduauto kummi.
kanalites teavitanud, et jaanuarist 2010.a algas
Tunamullune Teeme ära oli igati kiiduväärt
korraldatud jäätmevedu. See tähendab, et jäättegu. Kahjuks varjutas ettevõtmist poomeseaduse alusel loetakse kõik valla territoolik lahendus, kus kokku kogutud prügi
riumil asuvatel katastriüksustel asuvad füüsilisuudeti suure vaevaga ära vedada. Kas
sed ja juriidilised isikud alates 01.01.2010.a
vanadest vigadest on õppust võetud?
automaatselt korraldatud prügiveoga liitunuks.
Jah. Enam ei toimu Teeme ära tasuta üritust,
Allkirjastamata või tagastamata lepingud ei ole
kus tasuta prügi kokku korjati ja ära veeti.
aluseks prügiveoks mitteliitunuks lugemisel.
Iga katastriüksuse omanik vastutab ise oma
Inimestel on tekkinud mentaliteet, et
maaüksuse korrasolekus eest vaatamata selenamus teenuseid peab saama tasuta või poollele, kas ta viibib pidevalt kohal või elab kaugemuidu. Tuleb meelde tuletada, et igal teenusel
mal. Kui on sokutatud territooriumile võõrast
on hind ja kui seda teenust, nt jäätmevedu, ei
prügi, mille päritolu ei ole võimalik kindlaks teha
ole varem kasutatud, ei tähenda, et see poleks
või on ostetud juba prahistatud krunt, siis on
vajalik ja seaduse alusel kohustuslik.
see keskkonnareostus, mille maaomanik kohusOn tekkinud ka põhimõttelised. Mõnintatud selle oma kulul ära koristama.
gad vallakodanikud on põhimõtteliselt vastu
Paljudes kohtades näeme korras kruntide faskorraldatud jäätmeveole, kuna varem ei pidasaadipooli, hoovikülgne osa, eriti selle tagune
nud ju prügi eest maksma ja vana olukord võiks
eikellegimaa on risu paksult täis. Aga pole viga,
jätkuda. Teised põhimõttelised põletavad põhivarsti läheb roheliseks ja kasvab rohtu, mis see
mõtteliselt prügi, näitamaks, et neil prügi ei tekigi
möödakäijate asi on!
ja prügikast on kogu aeg tühi.
Küsis: Hilje Pakkanen,
Ei saada aru, et olmeprügi ei ole ainult
vastas: Peeter Kalvet,
nn toidutaara, mida ära visata, vaid kõik eluks
keskkonnanõunik
mittevajalik. Võiks natuke laiemalt enda kodus
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Tõnu Õnnepalu:
kirjutamine on südameasi
Eile, 28.aprillil anti Vinni-Pajusti Gümnaasiumis pidulikult üle kirjanik Tõnu
Õnnepalule Vilde kirjandusauhind.

Nagu juba kenaks traditsiooniks saanud, esitasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kirjandusringi õpilased katkendi laureaadi raamatust.
Seekord siis Tõnu Õnnepalu luulepäevikuna ilmunud raamatust Kevad ja suvi ja.
Katkend koos kirjanikuga ära vaadatud, tundsid õpilased ja auhinna ürii liikmed
huvi, kas õpilaste poolt nähtu ka kirjanikku üllatas ja puudutas. Pole ju kuigi lihtne pähe õppida
lühilausetega lakooniliselt kirja pandut. Omajagu
peamurdmist nõudis mänguline ettekanne kirjeldavast luulepäevikut, mis samal ajal ka tõsiseid elulisi küsimusi esitab. Näiteks: 8.aprill,
reede. Väljas külm ja märg, koristasime
mõisas Tolmutuba.
Hulk lõputa algusi läks prügikasti,
muist kola ahju.
Tolm. Vanad majad koosnevad peamiselt
tolmust.
Õhtul rattaga raudteetammil.
Õrn sinetus metsades, ikka külm ja märg.
Kaks õhetavat noort
priskepooselt tervisejooksjat
olid oma diibi jätnud raudtee otsa, vaevasid
ennast tervisejooksuga.
Maainimestel pole maal enam midagi teha.
Või: Avastasin, et juhiluba on juba 7 kuud
aegunud. Välja antud 1997.
Siis ma kindlasti mõtlesin: 2007:
kui vana ma siis olen? 45!
Elan ma üldse veel?
Uus antakse 2018-ni. Siis olen... kui palju?
55.
Vana. Ja ikka elan veel? Huvitav, milleks.
Tõnu Õnnepalu oli üllatunud õpilaste etteastest, mis muutis tema sõnul raamatu elavamaks kui enne. Noorte inimeste esituses oli tun-

da raamatu helgust ning sugugi mitte süngust
ja depressiivsust, nagu ürii liikmed olid raamatu kohta arvanud.
11. klassi õpilane Gerda Muuli, kes oli
ka kirjandusauhinna üriis, rääkis et algul oli
raske raamatu põhjal katkendit teha, aga pärast esimest proovi hakkas asi sujuma ning koos
leiti, kuidas tekstidele liikumist juurde teha.
Tekstid otsis raamatust välja eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marge Guljavina. Õpetaja Marge Guljavina sõnul lavastaksid õpilased ükskõik mida, sest neile see väga meeldib
ja talle endale ka.
Õnnepalu rääkis, et Vilde nimi ja auhind
on ühele kirjanikule suur au. Kirjanikku üllatas
just tema luulepäeviku auhindamine, kuna Vilde
ju luuletusi ei kirjutanud. Ka pole kirjanik nii suur
reisimees kui Vilde, kuigi on nii reisinud kui mujal
elanud.
Õnnepalu rääkis õpilastele õpetajalikult,
et Vilde oli realist, teda huvitas elu ja see, mis
tema ümber toimus. Ka mind huvitab. Ja mis on
veel realistlikum kui päevik. Luule tähendab eesti
keeles küll ka luiskamist, aga püüdsin olla realist, rääkis ta.
Õnnepalu pakkus kuulajatele ka ise üllatuslikku, rääkides oma seostest siinse kandiga. Ta oma eluga Tallinnas 47 aastat tagasi
alustanud, kuid tal ei puudu tal isiklikud seosed
Virumaa kandiga. Minu ema on põline virulane,
pärit Ida-Virumaalt. Tema ei lubanud kunagi öelda idavirulane. Lapsepõlvesuved veetsin
Mõdrikul, kus elas ja töötas mu tädi Mõdriku
põllumajandustehnikumis õppealajuhatajana.
Vinni ja Pajusti kant on mulle tuttavad. See oli
minu maakoht, kus suveti koos vanaemaga
nädalaks-paariks tulime.
Õpilaste küsimusele, kuidas inimesest

saab kirjanik, vastas kirjanik, et inimene peab
elus kellekski hakkama. Mina hakkasin kirjanikuks. Kellekski hakkamine nõuab otsust. Otsustasin minna ülikooli bioloogiat õppima, ehkki kirjandus ja luule on alati huvitanud.
Räägitakse kutsest. Mida sõna kutse
tähendab? Te ise kutsute ennast, seda kutset
ei ütle teile keegi ette, see peab teie seest tulema, tuleb oma häält kuulata. Kui oled ära otsustanud, siis tuleb minna.
Õnnepalu lisas, kuigi inimesest võib kirjanik saada, siis inimeseks peab kirjanik ikka
jääma.
Veel tundsid õpilased huvi, miks proosas alustatud Kevad ja suve ja ilmus luulevormis.
Õnnepalu tutvustas raamatu sündi.
Proosa tüütas ära ja alustasin luuletustega.
Luuletus on selgem, lühidam, lihtsaim viis oma
asju rääkida. Päeviku kirjutamine oli ühe kirjastuse tellimus. Nad tahtsid, et ma paneksin terve
aasta päevikuvormis kirja. Aga selline jutustamine, mida rohkem ma seda pidasin, läks lobaks kätte. Mõtlesin siis, et kirjutan iga päev
ühe luuletuse. Nii tegingi. Lõpuks viskasin osa
luuletusi välja, kuna luuleraamat ei saa olla liiga
paks.
Et Tõnu Õnnepalu on paar aastat ka
Hiiumaal õpetajana töötanud, siis tunti huvi sellegi vastu, miks ta seda tööd enam ei tee. Kirjanik sõnul sai ta koolis aru, et tal puudub
õpetajakutsumus: Seda kas on või teda ei ole,
õpetajaks peab sündima.
Õpilaste küsimusele, kas aja kulg ka
hirmutab (tema raamatule Piiririik viidates),
vastas kirjanik, et eks ta ikka hirmutab. Aga
karta pole midagi, saab mis saab. Raamatu kirjutamine on lahtisaamine oma hirmudest ja eksistentsiaalsetest kartustest. Vastuste otsimine identiteedile ja eksistentsile käib elu juurde.
Kirjutad sellest elust, mida elad. Kirjutamise juures ei saa liiga palju mõtelda, nagu tihti ekslikult
arvatakse. Aga ilma mõtlemata ka ei saa. Kirjutamine on südameasi.
Lõpetuseks ütles kirjanik, et kuigi kirjanikult küsitakse, mis on tema ühe või teise raamatu sõnum, ei saa ta seda ütelda, sest lugejad
otsivad raamatust iseennast. Igaüks otsib enda
mõtetele lugemist, tuge.
Hilje Pakkanen

Kirjandusauhinda rahastab Vinni
vald ja selle suuruseks on
10 000 krooni.
Eduard Vilde nimelist kirjandusauhinda antakse välja alates
1965. aastast kõige
vildelikumale teosele.
Vilde kirjandusauhind on Eestis
vanim.
Auhinnale kandideerisid Tõnu
Õnnepalu Kevad ja suvi ja
kõrval veel Peeter Helme
September, Aime´ Beekman
Ulavere, Jan Kaus Hetk,
Andrus Kivirähk Jumala lood,
Tõnu Õnnepalu Paradiis ning
Hannes Võrno Poisi lugu.
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Pajusti noortemaja: mis tehtud, mis teoksil?
Vinni valla noortele on avatud noortemaja
Pajustis, kus noored saavad käia oma vaba
aega sisustamas.
Kevadvaheajal oli meil noortele pakkuda erinevaid üritusi. Noortel oli võimalus võtta
osa lumelinna ehitamisest, tümpsupäevast,
orienteerumisest (kahjuks oli vaid kaks osalejat, kuid see-eest väga positiivsed ja lõbusad:
Martin Tamm ja Ronald Toome). Orienteerumine
toimus lumes, mis oli väga põnev, kõndida läbi
paksu lume, proovides ise pinnale jääda  see
oli omamoodi ekstreemne ja lõbus kogemus. Lisaks toimus toidu valmistamine ja lauakombed.
1. aprillil toimus anekdootide rääkimise
võistlus, millest osavõtuks ei olnud vanusepii-

ranguid. Kui täiskasvanute osalus oli puudulik,
siis noored võtsid tublilt osa, ehkki, nagu tavaliselt: alguses ei saanud kuidagi vedama, siis
jälle pidama. Kohtunikuna oli abiks endine noortemaja töötaja Moonika Laud. Suuremateks ja
vaimukamateks anekdootide rääkijateks hinnati
Markko Suuban, Sten Tammik ja Egert Vakker.
Toidu valmistamine käib noortemajas igal nädalal. Nii saavad noored saavad proovida ja õppida toiduvalmistamist ja see on omamoodi iseseisvaks
eluks
valmistumine.
Samaaegselt koostöös Kerdi Tude ja
noortega oleme remontinud ka maja. Maja ilme
on aina paranemas. Suur aitäh kõikidele abilistele, oleme teile väga tänulikud.

Lähiajal on tulemas ka järgmine disko,
kus ootame taas noorte aktiivset osavõttu. Teave disko toimumisaja kohta on üleval inni, Pajusti
bussijaamades, Pajusti poes, koolimajas.
Tahan siinkohal kiita kõiki aktiivseid noori,
kes on üritustest julgelt osa võtnud.
Noortemajas toimub igal nädalal tegevusi, millest kutsume kõiki noori aktiivselt osa
võtma. Jälgige meie kuulutusi Pajusti ja Vinni
bussijaamade teadetetahvlil, poodides, noortemajas, koolis.
Kohtumiseni noortemajas!
Getter Utsal

Surimurilased avasid oma poekese
Kahe aasta eest Vinni vallas loodud perefirma
SURIMURI OÜ seadis üheks eesmärgiks oma
teenuseid just kodukandi inimestele pakkuda.
Paraku on nii, et inimene jahib, jumal juhib ja
tänaseks on meil suurem osa kliente siiski pigem harjukate, järvakate ja tartlaste kui virulaste seas. Aga et surimurilased on kõigele lisaks ka jonnakad, siis püüame end nüüd kodukandi rahvale ka paremini tutvustada. Meie poolt
pakutavat saab nüüd oma käega katsuda ja
isiklike silmadega üle vaadata Vinnis Sõpruse
5 (Grossi poe majas, hambatohtri kõrval) asuvas poekeses.
Mida pakume?
Eelkõige firmadele
pakume võimalust trükkida
õhupallidele,
reklaamlipukestele või tuulevurridele. Neile pakume ka nn
kompleksteenust, st pumpame nende üritustel pallid
täis ja jagame klientidele.
Samuti teeme kõigile soovijatele erinevaid õhupallidekoratsioone. Nende suurus,
kuju ja hind sõltub eelkõige
tellija soovidest ja fantaasiast, aga loomulikult veidi ka
füüsikaseadustest, st õhupallikaunistused tuleb kuhugi kinnitada. Pilte erinevatest
õhupallikaunistustest võite
vaadata meie kodulehelt
www.surimuri.ee või ka pildikataloogist meie poekeses.
Kes soovib õhupallikaunistusi ise teha, saab meilt
osta erinevat värvi ja erinevate kujudega õhupalle, aga
ka spetsiaalseid palle, mille
abil lihtne ise teha õhupallivanikuid. Ja loomulikult saab
meie poes palle heeliumiga
täita, olgu siis kingipakile meeleolu lisamiseks,
pallide õhkulennutamiseks või peenikese
piiksuva hääle tekitamiseks...
Ka kirjuid fooliumpalle (milles heelium
mitu nädalat sees püsib ja mida hiljem reeglina
uuesti heeliumiga täita saab) on meil pakkuda
ca 30 erineva tüübi jagu. Suurimad lateks-

õhupallid, mida pakume, on 1,5 meetri suurused.
Tellida saab ka kuni 1,8 meetriseid palle.
Omaette seltskond meie pakutavate
toodete seas on marionettnukud, õigemini 
loomad. Usutavasti oleme Eestis hetkel ainsad
analoogsete marionettloomade pakkujad, meie
loomi saab osta ka Tallinnast Eesti Noorsoo-ja
Nukuteatrist. Need lelud on ühtaegu nii lõbusad
kui ka arendavad ning leidnud sooja vastuvõtu
paljudes Eesti peredes.
Meie pere pesamuna on olnud nii meie
tootevalikusse kuuluvate täispuhutavate lelude
kui ka lõbusailmeliste Disney sööginõude testija
rollis ja tema poolt heakskiidu saanud ning

kvaliteetsus(vastupidavus)proovi läbinud artikleid julgeme ka klientidele pakkuda. Ka lõbusailmelisi papptopse ja taldrikuid ning salvrätte
saab meilt soodsalt.
Aeglaselt, kuid järjekindlalt täienevad
meie kostüümivarud ning neid on meilt võimalik
ette tellida, osta olemasolevaid, aga ka ürituste

tarbeks rentida.
Meie poes asuv ajavõtusüsteemiga
KYOSHO
puldiautorada peaks pakkuma
huvi-tavat meelelahutust nii
poistele kui ka nende vanematele.
Olgu siinkohal lubatud veel niipalju,
et iga kalendrikuu kiireim kihutaja
saab preemiaks tasuta rajakasutust.
Et grillimishooaeg on algamas,
aga Tuulte tallermaana tuntud
maal papptopsid ja taldrikud
piknikel ikka lendu tõusta tahavad,
pakume soodsa hinnaga kergelt
puhastatavaid plastnõusid (kannatavad ka nõudepesumasinapesu), mis nii lennualtid pole.
Ja loomulikult pole see veel
kõik! Püüame pidevalt pakkuda
välja miskit uut, huvitavat ja tingimata teistest erinevat...
Kui leidsid sellest jutust midagi
huvipakkuvat, tule meile meie
poekesse külla või vaata meie
kodulehele www.surimuri.ee. Ja
kui miskit küsida, saada küsimus
info@surimuri.ee või helista
telefonil 5304 0612. Seda
telefoninumbrit kasuta ka siis, kui oled meie
poekese juures, mis on hetkel küll kinni, aga
Sa oled veendunud, et Sul on sealt päris kindlasti
miskit tarvis. Kui vähegi võimalik, tuleme Sulle
kohe appi.
Õhupalliderikast kevadet ja suve,
Teie surimurilased
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Haridusüritused maikuus
1.mail Teeme ära Tudu põhikoolis
3.-7.mail Vinni-Pajusti gümnaasiumis külas
Kuopio sõbrad
4.-5.mail valla koolide 9.klassid Riigikogus
5.mail kell 12.50 film Disko ja tuumasõda VPG
9.-11.klassidele
6.mail kell 10.00 Vinni valla lasteaedade kevadnäituse avamine vallamajas
6.mail emadepäeva tähistamine Tudu põhikoolis
6.mail kell 16.00 Pajusti lasteaia Päikesejänku
rühma emadepäeva pidu
6.mail kell 17.30 Pajusti lasteaia Lepatriinu rühma lapsed meisterdavad koos emadega
6.mail kell 18.00 emadepäeva kontsert VinniPajusti gümnaasiumis
7.mail kell 16.30 Pajusti lasteaia Mõmmikute
rühma emadepäeva pidu
7.mail kell 18.00 Roela lasteaia ja kooli ühine
emadepäeva kontsert kooli aulas
8.mail kell 12.00 lusikapidu valla beebidele.
Vallamajas esinevad Pajusti lasteaia Lepatriinud
11.mail kell 16.30 emadepäeva pidu Kulina lasteaias
12.mail koolieelikute koolikatsumine Tudu põhikoolis
12.mail Pajusti lasteaed Tõrutõnn sünnipäev

12.mail kell 17.00 Vinni lasteaia Sipsiku rühma
kevadpidu
13.mail ülekooliline õuesõppe päev ja matkamine Tudus
13.mail kell 17.30 Vinni lasteaia Jänkupere
rühma kevadpidu
14.mail kell 7.30 valla ja maakonna haridusjuhtide väljasõit tutvumaks Viljandimaa haridussüsteemiga
14.mail kell 17.30 Vinni lasteaia Mõmmi rühma
kevadpidu
17.-21.mail kevadine spordinädal Vinni lasteaias Tõruke
18.mail kell 9.00 Pajusti lasteaia õppereis Toolse
jaanalinnufarmi ja Kundasse
18.mail Tudu kooli triatlon
18.mail kell 16.30 Vinni lasteaias kirbuturg. Jälgi
reklaami!
19.mail Tudu lasteaia väljasõit RajaJaani tallu
20.mail kell 8.20 Roela kooli aulas etendus Muinasjutud muusikas. Pilet 35 krooni.
20.mail kell 8.55 mõisakontsert VPG algklassidele Mõdrikus
21.mail valla lasteaiad osalevad maakondlikul
võimlemispeol
22.mail Tudu ja Roela lasteaia ekskursioon: rongisõit Tapa-Jõgeva, bussiga Elistverre.
24.mail Tudu koolis spordipäev

Rõõmustame koos
Ajaloo-olümpiaadi üleriigilises voorus saavutas
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Maarja Nõmmik (õpetaja Jaan Nõmmik) 4. koha,
Rakvere Reaalgümnaasiumi 9. klassi õpilane
Merilin Alaküla (õpetaja Imbi Herm) 7. koha, Rakvere Gümnaasiumi klassi õpilane Lagle-Marie
Tamm (õpetaja Anu-Merike Eenmäe) 5.-8. koha
ja Tamsalu Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Tõ-

nis Kasekamp 6.-7. koha (õpetaja Maie Nõmmik).
Loodusteaduste olümpiaadi lõppvooru
kutsuti Rakvere Gümnaasiumi 8. klassi õpilane
Maret Laheveer (õpetajad Riina Loorand, Ester
Hein, Anne Albert), Haljala Gümnaasiumi 8. klassi
õpilane Leho Lepler (õpetaja Viive Kiis) ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Risto

25.mail Tudu kooli ajaloo päev
25.mail kell 8.00 Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktori vastuvõtt parimatele õppuritele ja sportlastele
25.mail Roela lasteaia kevadmatk Seljamäele
25.mail kell 11.00 kodu-uurimiskonverents
Ferdinand von Wrangelli nim Roela põhikoolis
26.mail kell 14.00 vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele ja õpetajatele vallamajas
27.mail koolisaatmispidu Tudu lasteaias
27.mail kell 9.30 Pajusti lasteaia kooliminejate
lahkumiskontsert
28.mail kell 15.00 Pajusti lasteaias Tõrutõnn
laste koolisaatmispidu
28.mail kell 17.00 Vinni lasteaia Lepatriinu rühma lõpupidu
29.mail kell 11.00 Roela lasteaia koolisaatmispidu
31.mail Kulina lasteaias laste koolisaatmispidu
1.juunil tehnikapäev ja 9.klassi lõpukell Tudu
koolis
1.juunil lastekaitsepäeva tähistamine grillipeoga Tudu lasteaias
1.juunil lastekaitsepäeva tähistamine Roela lasteaias
1.juunil 9.klassi lõpukell Roela koolis
3.juunil valla tublimad ainetundjad ja põhikoolilõpetajad maakondlikul vastuvõtul
4.juunil 1.-8.klassile IV veerandi lõpetamine
Koostas: haridusasutuste
andmete põhjal Margit Diits
Põlluste (õpetajad Mare Hirtentreu ja Anneli
Vahesalu).
Üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil saavutas 10. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Maarja Nõmmik (õpetaja Mare
Hirtentreu).
Maaja Valter,
Lääne-Viru maavalituse
haridusinspektor

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased Kitsekoplit koristamas.

7.mail on toimub tugispetsialistide ja õppealajuhatajate õppepäev Kadrina Keskkooli metoodika kabinetis algusega kell
9.30. Kavas on arengukava tutvustamine ja Sisekaitseakadeemia lektori Inga Kartoni loeng teemal Motiveeriv intervjuu. Koolitus on osalejatele

tasuta. Info ja registreerumine õppenõustamiskeskuse koordinaatori telefonidel 32 58064, 53454359 või meiliaadressil monica.jaanimets@virol.ee.
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Kohalik omavalitsus tihendab koostööd
päästeteenistusega
1. aprillil kohtusid Vinni vallajuhid kogukonna inimeste turvatunde suurendamise ja koostöö tihendamise eesmärgil IdaEesti Päästekeskuse juhtkonnaga.
Päästekeskuse juhtkonnal kohtub sel
eesmärgil tänavu esimese poolaasta jooksul
kõigi Virumaa kohalike omavalitsuste esindajatega.
Koostöökohtumisel olid arutlusel järgmised teemad: päästevaldkonna ennetustöö
alane koostöö, kohalike omavalitsuste roll kriisireguleerimises, tuleohutusjärelevalve põhimõtted ja korraldamine ning päästetöödeteenuse
pakkumine omavalitsuse territooriumil. Arutelu
käigus analüüsiti senist tegevust ja kavandati
koostööplaanid tulevikuks.
Õnnetuste ennetamine
Vinni vallas registreeriti 2009. aastal pääste
väljakutseid 62, sh tulekahjusid 22 (sh hoonetes seitse). Vinni vallas ei hukkunud eelmisel
aastal tulekahjudes mitte ühtegi inimest.
Eesti riik turvaline siis, kui õnnetusi ei
juhtu. Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku sõnul on kõigepealt oluline, et inimene oma ohuteadliku käitumisega
teeks kõik selleks, et õnnetusi ei juhtuks, õnnetuse korral aga õigesti käituks kuni professionaalse abi saabumiseni. Päästeala ennetustöö
peamine eesmärk on elukeskkonna ohutumaks
muutmine  st et ühiskond on teadlik ümbritsevatest ohtudest ning inimesed käituvad ohte
ennetavalt ja kaaskodanikke toetavalt.
Sellest lähtuvalt pakub päästekeskuse
ennetustöö büroo elanikkonnale lasteaiaeast kuni
eakateni 18 teenust, sh nii erinevate sihtgruppide
koolituste ja nõustamiste kui ka teavitamisega üritustel ja meediakampaaniate kaudu.
Vinni vallavalitsus on muretsenud vähekindlustatud elanikele suitsuandureid, mis on
koostöös Kodu tuleohutuks projekti raames
kodudesse paigaldatud. Vinni haridusasutused
on osalenud ennetustöö projektides. Vallarahva kogunemiskohti ja -aegu võiks rohkem kasutada erinevate sihtgruppide (külavanemad,
korteriühistud, eakad jt) koolituste läbiviimiseks.
Päästekeskus ootab valla asutuste poolset aktiivsust koolituste tellimiseks ennetustöö büroolt.
Vinni valla arengukavas on elanike turvalisust käsitlev peatükk, ettepanek oli lisada
ohutusteemaline alajaotus ka valla veebilehele.
Seal võiksid näiteks olla lingid ohutusalastele
veebilehtedele kui ka avaldatud Eestis toimivad
tähtsamad infonumbrid. Alati ei ole inimestel põhjust kõnedega koormata hädaabinumbrit 112,
sest nõuandeid annavad ööpäevaringselt nii
päästeala infotelefon 1524 kui ka perearsti nõuandetelefon 1220.
Enne kulu- ja lõkete põletamise perioodi võiks kontrollida, kas valla heakorra eeskirjad vastavad kehtivatele riiklikele õigusaktidele
kulupõlengute keelu ja lõkete põletamise nõuete osas.
Kriisireguleerimine
Eelmisel aastal kehtima hakanud uus Hädaolukorra seadus kohustab kõiki kohalikke omavalitsusi moodustama kriisikomisjonid, neid võib
moodustada ka ühiselt. Päästekeskuse koordi-

natsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku sõnul
on kriisikomisjoni moodustamise laiem eesmärk
elanikkonna turvalisuse korraldamine omavalitsuse territooriumil inimelude ja vara kaitseks
läbi ennetustöö, samuti õnnetustele ja sündmustele reageerimise suurema võimekuse loomine omavalitsuses.
KOV on põhiseaduses sätestatud
omavalitsusüksuse (valla või linna) demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime
ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi. Kriisikomisjon tuleb moodustada selleks, et luua võimekus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses
seatud ülesannete täitmiseks ka tavaelust erinevas olukorras (nt õnnetuste, hädaolukordade korral elutähtsa teenuse katkemisel).
Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult suurõnnetused ja katastroofid, vaid
omavalitsuse mõistes suuremad ja paljudele
inimestele mõju avaldavad õnnetused (tulekahjud, reostused, kaugkütte katkemine kütteperioodil, elektrienergiaga varustamise häired, liikumist takistavad lumeolud jne), millega seoses
on vaja operatiivselt korraldada vallaelanike
abistamist.
Vinni vald on koostanud vajaliku ressursiplaani kõikide hädavajadusel kasutada olevate vahendite kohta (näit kust saab hankida
tehnikat, mis tagab valla teede lahtihoidmisel ka
suure lumetuisu ja tormi korral).
Kohaliku omavalitsuse kohustus on ka
teavitada kriisikomisjoni tegevusest ja otsustest. Kriisikomisjon moodustab selleks vajadusel kriisikommunikatsiooni töögrupi või määrab
avalikkuse teavitamisega seotud ülesannete
täitmiseks ühe kohaliku omavalitsuse ametniku.
Kohalikud omavalitsused koostöös riigi ja eraettevõtetega hakkavad senisest enam
tegelema ka riskikommunikatsiooni ehk suurõnnetuste ennetamisega, mis tähendab kogukonna inimeste teavitamist ja õpetamist, millised riskid neid ohustavad ja kuidas ohuolukorras
õigesti käituda.
Valla veebilehel võiks turvalisuse rubriigis olla alajaotus Minu kodukoha riskid, mis
koondaks hädavajaliku teabe võimalikest riskidest ja käitumisjuhistest elanikele hädaolukorras.
Järelevalve
Päästekeskuse järelevalveteenistuse juhi Rivo
Neuhausi sõnul pööravad inspektorid erilist tähelepanu tuleohutusnõuete täitmise kontrollimisele haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutustes. Aasta-aastalt on nimetatud asutustes nõuete täitmise nõudmise suhtes muututud järjest
rangemaks, sest kaalul on nende inimeste elu
ja tervis, kes ise enda eest hoolitseda ei suuda.
Laste turvalisuse seisukohalt ei saa teha mingeid järeleandmisi. Tuleohutusnõuete täitmise
osas on valla objektidel viimastel aastatel olukord tublisti paranenud.
Päästekeskuse järelevalveteenistuse
näpunäide kohalikele omavalitsustele on, et
eelkõige tuleks jälgida ettekirjutuste tähtaega-

dest kinnipidamist. KOV-i majanduslikust seisust, hangete tähtaegadest ja projektirahadest
on parim ülevaade ikkagi omavalitsusel endal
ning kui seda infot kohapeal inspektoriga ei jagata, siis tehaksegi ettekirjutus vaid olemasoleva info põhjal. Oluline on sealjuures silmas pidada, et inimeste ohutus peab olema tagatud
ka seni, kuni vajalikud investeeringud tuleohutusnõuete täitmiseks tehakse.
Päästekeskuse järelevalveteenistus kutsub kohalikke omavalitsusi ka tihedamale ehitusja tuleohutusjärelevalvealasele koostööle.
Päästetööd
Käesoleval aastal jääb osutama päästetöödeteenust 81 riiklikku (sh viis Lääne-Virumaal) ja 72
vabatahtlikku (sh viis Lääne-Virumaal) päästekomandot üle Eesti. Aasta alguses toimus üleminek
12-tunniselt valvevahetuselt tagasi 24-tunnisele,
mis on optimaalsem päästjate töö korraldamiseks.
Päästekeskuse päästetöödeteenistuse
juht Tauno Suurkivi rääkis, et uue optimeerituma
teenusemudeli rakendamine on juba varem
planeeritud ettevõtmine ja ei ole seotud majanduslikust olukorrast tuleneva kokkuhoiuga. Riiklike päästekomandode paiknemise eelduseks on piirkonna
elujõulisus  st kus elab rohkem inimesi ja seega
on ka enam riske, seal asub ka päästekomando.
Komandode liitmise eesmärk on tõsta
inimelu päästmise võimekust. Elupäästevõimekus
tähendab vähemalt kolmeliikmelise meeskonna ja
ühe standardvarustusega päästeauto ööpäevaringset valvelolekut ja õnnetuskohale jõudmist
kümne minuti jooksul. Komandode vähendamise
(liitmise) tulemusel on senise 41 püsiva elupäästevõimekusega päästekomando asemel neid nüüd
Eestis 64.
Kaugemates hajaasustusega piirkondades, kus väljasõidukoormus on väike, tagavad
varapäästevõimekuse vabatahtlikud päästekomandod. Vinni vallas reageerivad õnnetustele
Roela ja Tudu abikomandod. Riiklike päästekomandode meeskonnad sõidavad Vinni valda peamiselt Rakverest, aga lisajõudude vajadusel ka teistest
päästekomandodest.
Lepingulises vahekorras vabatahtlikke
päästjaid saab kohalik omavalitsus lisaks kasutada mitmete kogukonnale vajalike ülesannete/
teenuste täitmiseks, mis riiklike päästekomandode
ülesanded ei ole, nagu näit murdunud puude koristamine, veevedu, jääväljakute rajamine, vee pumpamine kõrgvee ajal jne. Vabatahtlikelt aga ostab
riik lisaks päästetöödeteenusele ka päästeala ennetustöö teenuste osutamist (nt ennetustöö projektide ja ohutusteemaliste koolituste ja nõustamiste
läbiviimine jne.).
Kohalik omavalitsus ja majaomanikud saavad kogukonna turvalisust parandada selliste
tegevustega, nagu näiteks tänava nimede ja
aadresside ning vastavate siltide olemasolu
tagamine, tänavavalgustuse ja teedevõrgu korrashoid, sh lumest puhastamine, veevõtukohtade
ja -hüdrantide loomine/märgistamine/korrashoid
ning mahajäetud hoonetes jälgimine, et nende
avaused oleksid suletud.

Eve Ojala
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Olulisemad abija infonumbrid
elanikele
Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112,
lisainfo: http://www.rescue.ee/182.
Päästeala infotelefon 1524,
lisainfo: http://www.rescue.ee/229.
Politsei 110 (juhtimiskeskus),
lisainfo: http://www.rescue.ee/299.
Perearsti nõuandetelefon 1220,
lisainfo: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/1220/
Mürgistusteabeliin 16662,
lisainfo: http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon 116111,
lisainfo: http://www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon 1707,
lisainfo: http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline
abi) 126, 127,
lisainfo: http://www.rescue.ee/1494
Keskkonnainspektsioon 1313,
lisainfo: http://www.kki.ee/?id=1123
Eesti Energia rikketelefon 1343,
lisainfo: http://www.rescue.ee/310
Maanteeinfokeskus 1510,
lisainfo: http://www.rescue.ee/1492
Lukuabi ja puksiirabi 1880 24 h tasuline teenus,
lisainfo: http://www.puksiirabi.ee/
Ida-Eesti Päästekeskuse
kontaktandmed:
Ida- Eesti Päästekeskus
Lai 7, 30328 Kohtla-Järve, tel. 339 1900,
faks 339 1939, e-post ida@rescue.ee,
http://www.iepk.ee
Kõik Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujate ja
päästekomandode kontaktandmed on avaldatud siin: http://www.rescue.ee/ida/
kontakt.
Ohutusteemaliste veebilehtede lingid:
Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani
2015:
h t t p : / / w w w. s i s e m i n i s t e e r i u m . e e /
turvalisuspoliitika-2010/
Käitumisjuhised/nõuanded elanikele
ohuolukordades: http://www.rescue.ee/669
Veeohutus: http://www.veeohutus.ee/
Kustuti/päästerõngas:
http://www.kustuti.ee/
Suitsuandurid:
http://www.suitsuandurid.ee/
Tulekustuti: http://www.tulekustuti.ee/
Ohutusõpe:
http://www.ohutusope.ee/index.php
Kodu tuleohutuks:
http://www.kodutuleohutuks.ee/.
Ohutult ja turvaliselt!
Eve Ojala,
Ida-Eesti Päästekeskuse
avalike suhete büroo juhataja,
tel. 33 91 912, 51 20 278.
E-post: eve.ojala@rescue.ee
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Tuleohtlikul ajal on kulu
põletamine keelatud!

Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud
kulu- ja prahipõlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal
kokku 645 metsa/maastikupõlengut, neist 566
Ida-Virumaal ja 79 Lääne-Virumaal. Kulupõlengu
tagajärjel süttis Ida-Virus üheksa aiamajakest,
Lääne-Virus sai kulu põletamise tõttu kahjustada
kaks kõrvalhoonet.
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge
 kahju keskkonnale, oht inimestele ja nende
varale on peamised põhjused, mis peaksid
inimesi enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist panema mõtlema
võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna
trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka looduses
aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma
teel kõik elusorganismid- putukad, konnad, sisalikud, aga ka pisiimetajad.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega
kaasneb ka hädaabikutsete arvu suurenemine,
mille tulemusel häirekeskusesse helistajate
jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades
sellega nii päästjate kui ka kiirabi kohale
kutsumist.
Samuti peab iga inimene teadma, et kulupõletamise keelust üleastujaid ootab ees
rahaline trahv kuni 18 000 krooni ning lisaks
tuleb tasuda ka keskkonnale tekitatud kahju. Üle
viie hektari suuruse kulupõlengu või üle ühe
hektari metsatulekahju korral algatatakse
kriminaalmenetlus.
Tuleohtlikul ajal korraldab päästekeskus
koostöös politsei ja keskkonnainspektsiooniga
kontrollreide.
Päästekeskuse hinnangul on parim
lahendus, kui maaomanik suudab oma maad
niimoodi hooldada ja harida, et ohtlik
kulupõletamine ei oleks üks tema kevadtöödest.

Lõkke tegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid ja kohalike omavalitsuste õigusakte
Igakevadine probleem on ka prahi ning
okste põletamine lõkkes, mis võib
tuleohutusnõudeid eirates põhjustada ohtu
hoonetele ja metsale. Samuti võib lõkkest alguse
saada kulupõleng, mis levib soodsa tuule korral
väga kiiresti ning vahel ka mitmes suunas, kiiresti
kontrolli alt väljudes.
Kui kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjades toodud sätted seda lubavad, siis
võib lõket teha vaid oma maja krundi piires juhul,
kui kõik tuleohutusnõuded on täidetud. Väljaspool oma krundi piire tohib lõket teha ainult
maaomaniku poolt eelnevalt ette valmistatud ja
tähistatud lõkkeplatsil, näiteks RMK lõkkekohtades.
Enne tule süütamist veendu, et tekkiv
suits ei segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib
juhtuda, et häiritud kaaskodanikud võivad
hinnata ohtu valesti ning teatada sellest häirekeskusesse ja päästekorraldaja saadab välja
päästeautod.
Päästeasutused tule tegemiseks
lube ei väljasta
Häirekeskuse (tel 112) või mõne muu
päästeasutuse teavitamine või loa küsimine ei
anna õigust tuleohtlikul ajal kulu- ja/või prahipõletamiseks. Samuti koormab selline teavitamine
põhjendamatult häirekeskuse telefoniliine ja töötajaid, kes tegelevad õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi saatmisega sündmuskohale.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub kõiki
inimesi üles käituma ohuteadlikult ja järgima tuleohutusnõudeid, samuti palume lapsevanematel rääkida lastele tikkudega mängimise
ohtudest. Päästealaga seotud küsimustele
vastuste saamiseks võib helistada ööpäevaringselt töötavale infotelefonile 1524.
Maario Kupp,
Ida-Eesti Päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

KODUVALLA SÕNUMID

14

Maikuu kultuuriüritused Vinni vallas
2.mail kell 16.00 Roela Rahva Majas kevadkontsert
3. mail kell 18.00 Kadila rahvamajas filosofeerimisõhtu teemal Ela õigesti koos külalistega
Viru-Nigulast.
7.mail kell 10.00 Tudu rahvamajas uue kauba
müük Kiviõlist.
8.mail Kadila küla heakorrapäev
8.mail kell 12.00 Teksamaania Mädapea mõisas, tantsivad Tudu tantsumemmed, esineb
Tudu kapell, Tudu naisseltsilt teksateemaline
käsitöö väljapanek.
11.mail kell 13.00 Pajusti klubis eakate seltsingu
Mõttelõng emadepäeva tähistamine Mõeldes
emale. Külas kitarrist Lea Metsis Viru-Nigulast
11. mail kell 13.00 eakate klubi pidu Viru-Jaagupi vanas koolimajas.
12.mail kell 19.00 Roela Rahva Majas kontsert
Siis kui sirel valge. Airi allvee ja ansambel

Airipos
14. mail kell 16.00 Pajusti klubis kogupere üritus Maagiline reede. Külas mustkunstnik Aivar
Minumets. Perepilet 15 krooni.
16.mail Roela lauluväljakul MTÜ Roela Kodukant küladepäev.
18. mail kell 18.00 Kadila rahvamajas dr. Tiia
Liivalaidi loeng teemal Terveolemise põhitõed.
22. mail kell 11.00 Viru-Jaagupi endise koolimaja hoovil uuskasutuslaat. Info ja registreerimine
kerdi.tude@vinnivald või 5559 5461 Heili Pihlak
22.mail kell 12.00 Roela lauluväljakul MTÜ Johanna & sõprade laulmise päev
24.mail kell 13.00 Tudu rahvamajas palvekoosolek koos Oleviste koguduse õp. Ülo Niinemäega.
25. mail kell 18.00 Kadila rahvamajas dr. Tiia
Liivalaidi loeng teemal Terve selg.
27. mail kell 16.00 Kadila rahvamajas dr. Tiia

Liivalaidi loeng Terve süda.
28. mail kell 14.00 Pajusti klubi korraldab Rakvere Vallimäel VII maakondliku seeniortantsupäevpikniku. Külalised: Lätist, Soomest, Tallinnast,
Harjumaalt, Raplast, Kanepist, Valtust, Kärdlast, Savernast. Meeleolumuusika Musa Boxilt
29. mail kell 10.00-14.00 Pajusti klubis kõhutantsu kursus. Juhendaja Pille Roosi Tallinnast.
30.mail Roela Rahva Majas MTÜ Nabaratooriumi
tantsupühapäev ja kevadkontsert.
30.mail kell 14.00 Kehala klubis ja õuel II LääneVirumaa rahvamuusikapidu.
31. mail kell 9.00 Tudu käsitöötare-muuseumis
muuseumitund VPG 3.b klassile.
1.juuni kell 9.00 Tudu käsitöötare-muuseumis
muuseumitund VPG 3.a klassile.
6.juunil kell 12.00 Roela lauluväljakul kogu pere
päev Laulame koos. Külas ansambel PS Troika

Remmelgas vaagis oma tegemisi
Kolm aastat tagasi valiti eakate klubi tegevust
vedama Vilma Neeloke. Nüüd sai aeg täis. Koguneti ümarlauda, joodi tassike kohvi ja tuletati
meelde, mis selle aja jooksul korda saadetud
on. Ja seda polnud sugugi vähe  kohtumised
eakaaslastega, huvitavad ja kasulikud loengud,
rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, külakostid lasteaia ja kooli laulu- ja tantsulastelt, lühemad ja pikemad ekskursioonid, rääkimata regulaarsest isetegemisrõõmust ja osalemisest
nii kohalikel kui maakondlikel tantsuüritustel. 28.

Vinni vallas toimub ohtlike
jäätmete kogumine 29. mail

Peatuskohad:
10.00  10.20 Vinni alevik, endise
vallamaja juures
10.25  10.45 Pajusti alevik, Helteri
kaupluse juures
10.50  11.00 Kakumäe küla
alguses
11.15  11.30 Kadila kaupluse
juures
11.45  12.15 Viru-Jaagupi kiriku
juures
13.00  13.15 Küti kaupluse juures
13.45  14.00 Roela kaupluse
juures
14.05  14.20 Roela Aida tänava
alguses
15.00  15.30 Tudu kaupluse
juures
16.15  16.30 Piira, end. MRK
juures
Lisateenusena on valla kodanikel
võimalik tasuta ära anda neli
sõiduauto kummi ühe inimese
kohta.
Info Peeter Kalvet

mail osalebki tantsurühm Kanarbik jälle Rakveres vabariiklikul seeniortantsupäeval, jaaniõhtul tuuakse koos lasterühmaga väike tantsuprogramm kodurahva ette. Remmelga eestvedamisel saab teoks ka selle suvine ekskursioon Setomaale.
Klubi tegevus hinnati heaks ja loomulikult ei vahetatud eestvedajat välja. Küll aga
uuenes juhatuse koosseis ja seda just klubi
uute liikmeks astunutega. Ja kohe pakuti välja
toredad ideed, kuidas lõpetada hooaega ja mida

edaspidi tegevusplaani võtta. Täitub ju Remmelga klubil sügisel 30 tegevusaastat!
Ühena jäi kõlama ka tänunoot vallavalitsusele  ükskõik kui raske meil poleks, on valla poolt leitud igal aastal võimalus eakate klubide tegevusi toetada.
Eakate klubi tegevus on üheks toredaks ja mitmekesiseks osaks Roela Rahva Maja
kultuuri- ja seltsielus. Hoidkem ja toetagem vaid
üksteist ja tundkem koos oma tegemistest rõõmu.
Reet Alavere

Seksuaalkasvatusalane koolitusseminar Rakveres
Kahel laupäeval, 8. mail ja 15. mail toimub
Art Cafe seminariruumis (Lai 18) seksuaalkasvatusalane koolitus-seminar
Living for To-morrow. Koolituspäev
kestab kella 11.00-17.00-ni.
Koolitus-seminari toetab Haridus-ja
Teadusministeerium.
15-17-aastastele noortele ja täiskasvanutele, kes töötavad noortega!
Seminarile ootame kokku 10 osalejat,
nendest 5 noort (15-17-aastased noored) ja 5
täiskasvanut (õpetajad, noorsootöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei jne),
kes töötavad noortega.
Pärast koolituse lõppu saavad osalejad tunnistuse.
Koolituse eesmärgiks on tutvustada,
läbi mängida ja arutada erinevaid meetodeid,

mis oleksid kasulikud töös noortega.
Samal ajal ka kriitiliselt hinnates isiklikku
seksuaalkäitumist ja suhtumisi.
Koolitus-seminar põhineb interaktiivsetel tegevustel: grupitööd, rollimängud, ühistööd,
arutelud, filmid jne.
Ühe seminaripäeva pikkuseks on 6 tundi, mille raames pakume kohvi/tee pause ja lõunasööki.
Osavõtt koolitus-seminarist on tasuta!
Seminarile registreerimine e-posti teel:
sirle@aids.ee või telefonil 660 7302, 528 7376
märgusõna Living for Tomorrow (e-maili lisada
ees-ja perekonnanimi, kool, vanus ja kontakttelefon).
Sirle Blumberg
programmijuht
MTÜ Living for Tomorrow
Tel: 528 7376 või 660 7302, e-post:
sirle@aids.ee, www.lft.ee

Neljapäeval, 6. mail kell 18.00 toimub Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpilaste EMADEPÄEVA KONTSERT.
Kohtumiseni Vinni-Pajusti Gümnaasiumi aulas!
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Suurvesi tõi vajaduse arvestada nii looduse
kui üksteisega
Lehe ilmumise ajaks on enamus valla teedest
juba hööveldatud ning asfaldiaugudki parandatud. Samuti on taandumas teedelt ja põldudelt suurvesi.
Meie vallas möödus suurvesi ilma
suuremate kahjustusteta: evakueerima kedagi
majadest ei pidanud, ära ei jäänud ka posti- ja
kaubavedu, koolitöö.
Küll on aga inimesed kurtnud truupide
puudumise ja nende ummistuste üle. Truupide
ummistustes saame enamikul juhtudel süüdistada iseendid/kaaskodanikke, kes on need aastate jooksul oma prügikultuurkihiga ummistanud. Kahjuks pöördutakse ikka valla poole süü-

distusega, miks te neid korda ei tee.
Kolhoosikorra kadumisega kadus ka
põldudelt maaparandus. Nii pole hajaasustustes tehtud aastakümneid maaparandustöid.
Kraavid on kinni kasvanud. Valdavalt on siin
tegu eramaadega, kus toimetab maa peremees
ehk siis eraomanik. Kehtiv maaparandusseadus aga ütleb, et kus on maatulundusmaa (põllumaa), seal peab omanik hoidma vee kanaliseerimise korras.
Parem pole seis ka alevikes jm tiheasustusaladel. Sageli on uute elanike poolt teekraavid kui mittevajalikud kinni aetud. Kui kuive-

matel ja lumevaesematel aastatel pole olnud
sellest suurt lugu, siis tänavune suurvesi on
näidanud taoliste kraavide vajalikkust.
Omaette teema on olnud sõnniku ja läga
laotamine kevadise suurvee ajal, mis reostas
ka põhjavett. Põllumehel on rasked ajad, kuid
see ei saa olla õigustuseks, et panna ohtu kaasinimeste tervis, kes reostatud põhjavett pahaaimamatult tarbivad.
Suurvesi oli meile mõnes mõttes vajalik
 ta tõi välja vajaduse arvestada nii loodusega
kui ka üksteisega. Võtame õppust?
Peeter Kalvet
keskkonnanõunik

Teed vajavad ka meie endi hoolt
Pole uudiseks kellelegi, et rahalised võimalused
on tänu möödunud talvele väga piiratud. Seda
enam tuleks hinnata vallavalitsuse püüdlusi
hoida kasina rahakoti juures korras vallateid.
Oleme sellest küll pidevalt rääkinud, kuid tasub
jätkuvalt üle korrata. Kellele on mõeldud koormuse- ja kiirusepiirangud teel? Eks ikka autojuhtidele. Kui aga mõistust pole, siis ei aita ka
kiirust või teljekoormust piirav märk.
Vastutustundetud metsavedajad - kodanikud teatavad tee rikkumisest hiljem, kui tee
on juba katki, parandust nõutakse aga vallast.
Eriti pimedad juhtutakse olema siis, kui tee rikkuja juhtub olema kohalik elanik. Vallavalitsus
saab aru, et on ka vaja vedada lubatust suurema massiga koormaid, aga sel juhul tuleb ka tee
korda teha.
Teepeenarde korrashoid  on samuti
osa teehoolest. Meil on vallas kodanikke, kes
hoiavad teepeenrad korras: raiuvad võsa, puid,
hooldavad ülekasvanud hekke, mis muudavad

teel liiklemise ohtlikuks ning takistavad teehooldustöid. Kahjuks on jätkuvalt küllalt palju ka neid,
kellele tuleb lakkamatult meelde tuletada maaomaniku kohustust ka teepeenrad korras hoida.
Teede korrashoidu vallalt nõuavad aga
kõik. Vald ei saa eramaadel eraomaniku eest

Vinni vallas on kokku 550 km teid,
neist kohalikke teid 120 km, neist
omakorda kohalikke teid 104 km
ja tänavaid 14 km, metskondade
teid 112 km ja erateid 318 km.
Riigieelarvest sai Vinni
vald avalikult kasutatavate
kohalike teede hoiuks tänavu 1,7
miljonit krooni.
Allikad: Statistikaamet,
Rahandusministeerium

töid teha. Ka ei jätku tal selleks ressursse. Siin
ei saa valda süüdistada.
Kui kodanikud ei ole ise võimelised oma
krundi piires teeservi hooldama, saavad ka seda
tellida. Mitmed firmad reklaamivad võsa maha
võtmise teenust, nõudes tasuks ainult mahavõetud materjali. Kasutage seda võimalust.
Igal kevadel ja sügisel on palve põllumeestele  palun kündke oma põlluservad teede suhtes õigetpidi! Põldude servad kohati valepidi küntud. See on lohakus, mis rikub ruttu
tee. Suhtugem teedesse ja selle servadesse
vastutustundlikult  kõik tahame sõita korras
teedel.
Määritakse teid nii pori, hullemal juhul
sõnnikuga, mis kruusatee porimülkaks muudab.
Austame üksteist jälgides ühiselureegleid. Teed
on meie kõigi ühisvara.
Peeter Kalvet
keskkonnanõuniik

Algas Natura 2000 toetuste taotlemine
erametsaomanikele
Alates 2. maist kuni 21. maini toimub
Natura 2000 toetuse erametsamaale
taotlemine taotluste vastuvõtt 2010. aasta kohta.
NB! Selleks et toetust saada, tuleb Natura
2000 erametsamaa toetuse taotlus esitada igal aastal uuesti!
SA Erametsakeskus kaudu saab taotleda Natura
2000 toetust erametsamaale (meede 2.7). Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikele Natura 2000 aladel asuva metsa majandamisel saamata jäänud tulu. Toetust saavad
taotleda erametsaomanikud metsamaa kohta,
mis on nende omandis ja asub Natura 2000
alal.

Eesmärk
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta
antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura
2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel
saamata jäänud tulu.
Vastuvõtuaeg- ja koht
Taotluse võib esitada Erametsakeskusele posti
teel, tuua ise kohale Mustamäe tee 50, 10621
Tallinn, saata digitaalselt allkirjastatuna
natura@eramets.ee või esitada e-PRIA portaalis
https://epria.eesti.ee/epria/ . E-PRIA portaalis
saab esitada taotluse koos kaardiga ning jälgida taotluse menetlemise protsessi kuni toetuse
väljamaksmiseni.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2.-21. mai. Hilinenult saab esitada taotluse 22. maist kuni 15.
juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetuse
summat, mis taotlejal oleks olnud õigus saada,
1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta.
Maakondades aitavad taotlusi täita piirkondlikud tugiisikud ja metsanduse konsulendid.
Lääne-Virumaal saab abi Natura
toetuse taotluste täitmisel aadressil
Kunderi 6, II korrus, Rakvere: 3.-7.mail ja
10.-14.mail kell 10-15.
Lääne-Virumaa tugiisik: on
Lauri Salumäe - tel 51 34 276,
rakvere.metsayhistu@erametsaliit.ee
Konsulendid:
Kalev Jaanson, tel 522 6485
Hanno Nõmme, tel 566 31281
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Õnnitleme!
Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
96 Alma-Johanna Kaljuvee
91 Alida Karu
90 Erika Karrus
89 Martin Kurves
88 Jakob Uudevald
86 Hilda Leppik
86 Silvia Hermann
86 Endla Koppen
85 Hilma Perednja
85 Astra Muldma

84 Marta Valtonen
83 Voldemar Aitsar
83 Yulia Prokhorova
82 Lydia Vaabla
80 Maiki Äärmets-Nirgi
80 Jelena Lepik
80 Ants Rästas
80 Enna Viibur
80 Ellen Kondimäe
80 Erla Uueni
80 Leo Saluste
75 Lembit Jakobson

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Rolan imuk - 26.märtsil
Carine Niilikse - 3.aprillil
Gabriella Tomik - 4.aprillil
Oliver Soon - 17.aprillil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Valla koolide lõpuaktused

18.juunil kell 14.00 põhikooli lõpuaktus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis.
18. juunil kell 18.30 gümnaasiumi lõpuaktus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis
19. juunil kell 14.00 põhikooli lõpuaktus Ferdinand von Wrangelli
nim Roela Põhikoolis
19. juunil kell 19.00 Tudu Põhikooli lõpuaktus

Mälestame lahkunuid
Kõikjal jälgi töödes ja tegudes,
mida loonud Sa aastate reas
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
Oled alati koduste seas

Aino Soone
Kaarin Rebane
Elmo Rego
Aino Kuusemets
Leho Amos
Heimar Tarum
Arvo Väinaste

16.09.1926  30.03.2010
11.06.1955  01.04.2010
24.11.1949  06.04.2010
10.01.1918  06.04.2010
07.03.1963  11.04.2010
10.02.1936  15.04.2010
07.03.1947  24.04.2010

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.mai. Palun pildid, logod jmt saata
tekstist eraldi, võimalusel jpeg-failidena. Toimetaja
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 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Ilmub kord kuus, tasuta. Tiraaz 2000. Trükitud trükikojas Trükis.

75 Aliide Oder
75 Enno Preemel
75 Valentina Jürjev
75 Hilma Võsokova
75 Evi Käärt
70 Tõnu Kikkerpuu
70 Õie Puss
70 Milvi Sokk
70 Ille Leede
70 Aita Salukivi
70 Mare Petermann

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel.
325 8665 või 325 8650.
Vinni vallas on registreeritud 2010. aasta nelja kuuga 16 inimese
sünd ja 29 inimese surm. Aprillis sündis 5 last ja suri 9 inimest.
Allikas: Lääne-Viru rahvastikuregister

Puka küla elanike tänu
Väljas on suur kevad jälle käes. Meie külarahvas tahab aga
tänada oma tublit lumelükkajat Maario Maalmani.
Tänu temale pääsesime talvel liikuma.
Soovime, et edaspidigi hooldab vald meie külateed
vaatamata rasketele aegadele sama hoolsalt edasi. Tee
on külaelanike jaoks väga oluline. Meie teed kasutavad ka
paljud valla ettevõtjad.
Tänulikud külaelanikud

Hoonete ehitusprojektid ja detailplaneeringud.
Tel.5650 4063

Seminar naistelt naistele
Kui on aega peatada aeg
Jagame Sinuga häid mõtteid ja rõõmsat meeleolu seminaril, mis on
korraldatud naistelt naistele Kui on aega peatada aeg.
Oma kogemusi ja nõuandeid, kuidas saada hakkama siis, kui ei
pea enam iga päev tööle ruttama, kutsuvad kuulama
mamsel Janika, näitleja Ülle Lichtfeldt, abilinnapea Kairit Pihlak,
koolitaja Kaido Pajumaa.

Ootame kõiki huvilisi 18.mail 2010 kell 10.30-15.00
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu konverentsisaalis
(Rakvere, Lai 7, IV korrus)
Nagu öeldakse, kõik paremad asjad on tasuta, nii on ka see seminar
osavõtjatele tasuta.
Registreeri juba täna: www.jume.ee või telefonil 505 1150, sest
kohtade arv on piiratud.
Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 16. maiks.
Seminari korraldab MTÜ Jume.
Küsimuste ja lisainfo korral võta meiega ühendust:
Kaia tel. 505 1150 e-mail kaia@jume.ee
Merle e-mail merle@jume.ee

