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KIK toetab loodusteaduslikku
ja tehnoloogiaalast kirjaoskust
Vinni valla koolides
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on elanike väärtushinnangute ja
käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks
teavitustööd ja edendades riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.
Just seda viimast üritamegi, kui viime
läbi KIKi poolt rahastatavat projekti
„Aktiivõpe maastikul Vinni valla koolides”.
Valikainete õpetamine piirdub tihti teooriaga. On tulemuslikum, kui teoorias õpitut saab praktilise tegevusega
toetada, et kinnistada teadmisi. Loodusainete uues õppekavas on põhimeetodiks uurimuslik õpe – õpilaste oskus
kasutada teaduslikku meetodit ja elektroonilisi uurimisvahendeid.
KIKi poolt eraldatud raha vormus

GPS seadmeteks ja VERNIER õppevahenditeks loodusainete õppel. Sensorite
ja anduritega kogutud kõikvõimalikud
andmed lubavad võrrelda erinevaid
keskkonnatingimusi. Vinni-Pajusti ja
Roela koolide 7-9 klassi õpilastele korraldati praktiline õppekäik Roela oosile,
kus Rahapaja teeristis määrati pulssi ja
vererõhku, Tornimäel valguse intensiivsust, Linnamäel taimi, Laululaval kiirust,
Puusepa järve ääres UV kiirgust maismaal ja vee kohal ning Käbikuivatis lahendati ristsõnu. Samaaegselt sai GPSga määrata koordinaate, suhtelist ja absoluutset kõrgust ning pindala. Päikese
loojumine ja kuu taevasse tõusmine jäi
ilmastikuolude tõttu fikseerimata. Muljeid toredast päevast oosil väljendati
rõõmsatooniliste joonistustega kokku-

võtval arutelul.
KIKi toel soetatud vahenditega läbiviidud aktiivõpe looduses annab oskuse kirjeldada ja hinnata looduskeskkonda nii visuaalselt kui ka elektrooniliste teabevahendite kaasabil. Saab hinnata ja mõista kodukoha looduskeskkonda. Nüüdisaegsete õppevahendite
kasutamine populariseerib keskkonnaõpet ning kujundab loodusteaduslikku
ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mida
õpetajad Mare Hirtentreu, Siiri Seljama,
Anneli Vahesalu ja Reet Maadla saavad
anda lisaks tavakirjaoskusele.
Gustav Saar

Koerte märgistamine ja registreerimine
muutub uuest aastast kohustuslikuks
Alates 01.01.2012 hakkab kehtima uus
Vinni valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri (edaspidi eeskiri).
Loomatauditõrje seadus kohustab omavalitsust korraldama koerte ja vajadusel
teiste lemmikloomade üle arvestust pidama. Euroopa Liidus on alates aastast
2011. ainukeseks tunnustatud märgistamise viisiks mikrokiip.
Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab alates 01.01.2012 koerte
märgistamise ja registreerimise kohustuse. Kasside ja teiste lemmikloomade märgistamine ja registreerimine on soovituslik.
Koerad, kes sünnivad peale
01.01.2012 peavad olema märgistatud
mikrokiibiga ja kantud Vinni valla lemmikloomade registrisse.
Koerad, kes on sündinud enne
2012.aastat võivad kanda märgistusena
registreerimisnumbrit kaelarihmal ja peavad olema kantud registrisse hiljemalt
31.12.2012.
Lemmikloomaregister (LLR) on üleeestiline veebipõhine register, mis koosneb kõikide
KOVide registritest. Leitud looma
otsing toimub üle kõikide KOVi registrite.
Kiibistatud looma saab LLR-isse kanda: vallavalitsuses registripidaja; kiibi paigaldanud veterinaar või loomaomanik
ise.
Enne 2012. aastat sündinud koerad
võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille väljastab vallavalitsuses registripidaja. Registreerimisnumbriga märgistatud looma saab kanda LLRsse vallavalitsuse registripidaja.
LLR andmed on kättesaadavad järgmistele osapooltele: veterinaarile, vallavalitsuse registripidajale, varjupaikadele,
loomaomanikule (läbi riigiportaali).
Läbi riigiportaali www.eesti.ee pääseb loomaomanik ligi oma LLRis oleva
looma andmetele, saab vaadata nt. järgmise vaktsineerimise aega, muuta oma
kontaktandmeid (telefon, e-post), teavitada LLRi looma surma korral jne. Uue
kiibistatud looma puhul saab omanik ka
ise oma looma andmed LLRi kanda, logides riigiportaali sisse ID-kaardi või pangaparooliga.
Mida kujutab endast mikrokiip?
Mikrokiip on väike elektroonilist informatsiooni sisaldav kapsel, mis kannab
endas täiesti ainulaadset numbrikombinatsiooni.
Kuidas seda paigaldatakse?
Mikrokiip süstitakse loomale vasakule

kaela keskmisesse kolmandikku naha alla
vastava süstlalaadse instrumendi abil. Protseduur ei ole valulikum kui tavapärane
vaktsineerimissüst. Mikrokiipi tohivad paigaldada ainult tegevusluba omavad loomaarstid. Mikrokiibi paigaldamise eest tuleb loomaomanikul tasuda mikrokiibi maksumus ja loomaarsti visiiditasu vastavalt
valitud kliiniku hinnakirjale. Koera kiipimise hind Rakveres jääb vahemikku 12-26
eurot (sõltuvalt kliiniku hinnakirjast). Kaasa tuleb võtta omaniku ID-kaart (isikukood)
ja koera dokumendid (tõutunnistus või
pass).
Kuidas mikrokiipi leitakse?
Kui mikrokiip on loomale paigaldatud, saab
seda kontrollida vastava seadme abil, seda
kaela läheduses liigutades. Seade aktiviseerib mikrokiibi ning selles sisalduv number edastatakse lugemisseadme ekraanile.
Vastavad seadmed on olemas loomakliinikutes, koerte varjupaigas, politseis ning piiriteenistuses.
Kas mikrokiip minu looma sees ohustab
tema või minu tervist?
Ei ohusta, kuna kiip ei kanna endas mingit
laengut, ei väljuta kiirgust ning ei põhjusta
kudede kahjustusi. Mikrokiip aktiviseerub
ainult lugemisaparaadi toimel.
Kuidas kaitseb mikrokiip minu looma?
Mikrokiipimine on garantii Teie, kui looma omaniku, väga kiireks ning objektiivseks tuvastamiseks – looma kadumise (ka
varastamise) ning leidmise korral. Vajalikud andmed on registrist saadaval ööpäevaringselt..
Kui leian hulkuva looma, siis….?
Mõistlik oleks helistada vallavalitsusse tel
32 58 650 (sekretär), 516 5572 (vallavanem). Vallavalitsus korraldab hulkuvate
loomade üleandmist loomade varjupaika,
kus saab kiibi olemasolu kontrollida ja kui
loom on registrisse kantud, siis tagastatak-
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Armas vallarahvas!
On saabunud jõulurahu aeg – talvine pööripäev. See imeline aeg on
mitmetähenduslik ja sümboolne.
Päevane valge aeg hakkab taas pikenema, samm-sammult taandub
pimedam pool.
Jõulud ja aastalõpp on justkui
hingetõmbeaeg ning õige aeg kokkuvõtete tegemiseks. Aeg, kus
saab tormamata panna aluse uutele mõtetele ja ideedele. Aeg endamisi ja pereringis unistada, mõelda igavikulisemalt ning näha kaugemale ja sügavamale, trotsides
igapäevamuresid ja tunnetada elu
jumalikku poolt.
Sel külmal ajal vajame me kõik
erilist hoolt, tuge, soojust ja lähedust; head sõna ja toetavat õlga.
Ja loomulikult armastust. Jagagem
siis seda üksteisega; siiralt – unustades väikluse, viha ja vaenu. Peatset paranemist ja häid jõule ka nendele, kes täna on haigevoodis. Siiras kaastunne neile, kes on kaota-

nud oma lähedase.
Kui me seda teame ja ka teeme, muutub meie ühine elu- ja
mõtteruum ainult paremaks.
Soovin jõulurahu kõikidesse
kodudesse. Soovin sel kaunil jõulukuul kõikide heade ja õilsate salasoovide täitumist.
Head vana aasta lõppu ning
ühist tegutsemist ja koostööd uuel
aastal.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Kallis vallarahvas!
Soovime Teile rahulikke jõule,
tujuküllast aastavahetust
ja heade soovide täitumist uuel aastal!
Vinni Vallavolikogu

se omanikule.
Miks on endiselt palju loomi, kes on küll
kiibistatud, aga ei ole registris?
Kahjuks ei saa paljud loomaomanikud aru,
et kiip ilma registrita on vaid mõttetu jubin
looma sees. Kiip saab oma otstarvet täita
vaid koos registriga.
Kiibistatud ja registreerimata loomad
tekivad nii: kasvatajad on kohustatud pesakonna kiibistama, kuid ei taha ülearu
kulutada registreerimisele ning unustavad
või isegi ei tea uutele omanikele öelda, et
koer tuleb ka registrisse kanda. Nii elavad
nii mõnedki loomaomanikud õndsas usus,
et kui nende loomal on juba kiip, siis on
kõik korras.
Kontrollige ilmtingimata, kas teie kiibitud loom on ka registris – www.eesti.ee
Lemmiklooma tervis
Loomatauditõrje seadus nõuab, et Eestis
elav lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Eesti Väikeloomaarstide Seltsi soovitab koeri ja kasse vaktsineerida lisaks seaduses nõutud miinimumile ka teiste levinumate haiguste vastu.
Suur osa vaktsiine on saadaval kompleksvaktsiinina ehk ühe süstiga saab loomale
immuunsuse mitme haiguse vastu.
Oluline on teada, et vaktsineerida soovitatakse ka tubaseid loomi, kuna inimesed toovad haigusetekitajad paratamatult
tänavalt või trepikojast kaasa. Jahikoertele kehtivad reeglid on kirjas jahiseaduses.

Volikogu kehtestas koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja korra
Koolilõuna toetuse kasutamise kord ja
tingimused
Tasuta koolilõuna võimaldatakse:
kõigile valla koolides õppivatele 1.9.klassi õpilastele ja kõigile VinniPajusti Gümnaasiumi 10.-12. klassi
õpilastele.
Koolilõuna kulud kaetakse riigieelarvest eraldatud tasandusfondi vahendite hulka kuuluvatest põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks määratud toetusest ja valla eelarvest. Kui valla haldusterritooriumil
asuvate koolide statsionaarses õppes
põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud on kaetud, võib koolilõuna toetust kasutada üldhariduskoolide
teiste õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
Kui koolilõuna tegelik maksumus
teiste omavalitsuste koolides, kus õpib
Vinni valla registrisse kuuluvaid lapsi,
ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, siis Vinni valla poolt
nende õpilaste koolilõuna kulude vahet ei kaeta.
Käesoleva määruse alusel saadavat
toetust ei maksta välja õpilastele, nende
vanematele või eestkostjale. Toetuse
arvel kaetakse õpilaste toitlustamisega
seotud kulud valla koolides.
Vinni valla madala sissetulekuga
perede lastele, kes õpivad teiste oma-

Pajusti Lasteaia
“Päikesejänku”
rühm tänab Roela
käbimaja toimekat päkapikuperet meeleoluka
õhtupooliku sisustamise eest.
Jätkugu tegutsemislusti, tervist ja
rõõmsat meelt ka
uuel aastal!

valitsuste koolides on vanematel õigus
taotleda kooli toiduraha toetust sotsiaalhoolekande alaeelarvest vastavalt vallas kehtivale sotsiaaltoetuste maksmise
korrale.
Käesoleva määruse alusel riigieelarvest toetatav koolilõuna peab vastama Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud kõikidele nõetele.
Toitu mittelugupidavalt suhtuvatest
lastest informeeritakse lapsevanemaid
ja vallavalitsust.
Arvestus koolilõuna toetuse kasutamise kohta
Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning
toidupäevade kohta ja esitama vastava
aruande iga toitlustamisele järgneva kuu
5. kuupäevaks.
Koolilõuna toetuseks eraldatud
vahendite sihipärase kasutamise eest
vastutab kooli direktor.
Toetuse kasutamise sihtotstarbekuse üle teostab kontrolli Vinni Vallavalitsus.
24. novembril toimunud volikogu
kehtestas Vinni valla lasteaedades 2012.
eelarveaastaks kulude (lasteasutuse
majandamiskulude, personali töötasu ja
õppevahendite kulude) vanemate poolt
kaetava osa suuruseks 180 eurot lapse
kohta aastas.
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Hoolduse seadmise ja
hooldaja määramise kord
Vinni Vallavolikogu 24. novembri
2011.a määrus nr 22. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 37,
sotsiaalhoolekande seaduse §
28² lõike 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega sätestatakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Vinni vallas.
(2) Määruse eesmärk on tagada
puuetega isikutele teiste inimestega võrdsed võimalused igapäevaseks toimetulekuks.
(3) Hooldaja määratakse täisealisele puudega isikule, kes on nõus
tema üle hoolduse seadmisega
ning mingi toimingu või toimingute tegemiseks.
§ 2. Mõisted
(1) Hooldus on isiku toimetulekut
toetav sotsiaalteenus, mis hõlmab endas isiku hooldamist ja järelevalvet.
(2) Hooldamine on hooldaja tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks asjaajamisel ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel jt igapäevaelutoimingutes.
(3) Järelevalve on ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
(4) Hooldatav on täisealine isik,
kes vaimse või kehalise puude
tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik ja kelle
elukohaks rahvastikuregistri
andmetel on Vinni vald.
(5) Hooldajaks võib olla teovõimeline isik, kes suudab täita hooldustoiminguid hooldatava suhtes.
(6) Hooldusvajadus on sotsiaaltööspetsialisti poolt hindamisinstrumendi alusel hinnatud abi, toetus ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.
§ 3. Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine puudega isikule
(1) Taotlus hooldaja määramiseks
esitatakse Vinni Vallavalitsusele.
Taotluse hoolduse seadmiseks
esitab hooldust vajav isik. Taotluses on märgitud taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, kontakttelefon, soovitud hooldaja andmed, toimingud, milleks hooldus
on vajalik. Potentsiaalne hooldaja kinnitab oma allkirjaga, et on
nõus teostama kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet ja täidab teisi
hooldajale pandud kohustusi. Vallavalitsusel on õigus nõuda taotluse kontrollimiseks dokumente ja
selgitusi.
(2) Sotsiaaltööspetsialist hindab
hindamisinstrumendi abil taotleja hooldusvajadust ja hooldaja
võimalust tagada puudega inimesele kõrvalabi, juhendamine või
järelevalve. Vajadusel kasutab
sotsiaaltööspetsialist
eakate
puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamisel perearsti abi.
(3) Hooldaja valikul selgitatakse:
1) milliste omadustega isik sobib
hooldajaks;
2) kes võiks olla hooldaja;
3) kas potentsiaalne hooldaja on
nõus hooldusvajadust rahuldama;
4) kas isik, kelle üle hooldust soovitakse seada, on nõus potentsiaalse hooldajaga;
5) milline on potentsiaalse hooldaja võime ja võimalus rahulda-

da hooldatava hooldusvajadust.
(4) Hooldaja kohustused
1) Hooldaja konkreetsed ülesanded tulenevad hooldusvajaduse
hindamisel selgunud isiku konkreetsest hooldusvajadusest.
2) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust hooldusega
seotud kõikvõimalikest probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest ja muudest asjaoludest,
mis takistavad hooldajal oma kohustusi täita.
(5) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumine
1) isikul ei ole tegelikku abi- ja
hooldusvajadust;
2) potentsiaalne hooldaja ei ole
võimeline abivajavat isikut hooldama;
3) üks pooltest ei ole nõus hoolduse seadmise või hooldaja määramisega;
4) isik ei ole adekvaatne oma tahet avaldama;
5) hooldust ei seata, kui isiku toimetulekut on võimalik tagada
muude teenuste, täiendavate
toetuste või muu abi osutamisega.
(6) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või mitteseadmise ja –määramise otsustab
Vinni Vallavalitsus.
§ 4. Hoolduse lõppemine või lõpetamine
Hooldus lõpeb või lõpetatakse:
1) kui seda soovib hooldatav või
kui on ära langenud hoolduse
seadmise alus (hooldatava või
hooldaja surma korral, isikul ei
ole puuet, isikul ei ole tegelikku
hooldusvajadust, hooldaja kohustuste täitmata jätmise tõttu ja
hooldatava teenusele suunamisel (hoolekandeasutusse, koduteenusele).
§ 5. Järelevalve hoolduse üle
(1) Järelevalvet hooldaja ülesannete täitmise üle teostab sotsiaaltööspetsialist, kes võib nõuda
hooldajalt informatsiooni tema
ülesannete täitmise kohta.
(2) Sotsiaaltööspetsialist külastab kord aastas hooldatava kodu,
eesmärgiga kontrollida hooldaja
tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele.
(3) Sotsiaaltööspetsialistil on
õigus vajadusel algatada menetlus seatud hoolduse lõpetamiseks.
§ 6. Määruse rakendamine
Sotsiaaltööspetsialist vaatab ühe
aasta jooksul käesoleva määruse jõustumise päevast arvates
üle varem Vinni Vallavalitsuse
poolt määratud hooldused ning
määruse § 3 lõikes 5 või § 4 sätestatud asjaolude ilmnemisel
otsustab Vinni Vallavalitsus seatud hoolduse lõpetamise.
§ 7. Lõppsätted
Määrus jõustub 1. detsembril
2011.
Selgitab sotsiaaltööspetsialist Tiiu
Ivanova: Sotsiaalhoolekande seadust on täiendatud hooldust reguleeriva § 282 lisamine. Siiani sisaldusid hooldust reguleerivad sätted
perekonnaseaduses (§-d 105 ja
106). Kuna hoolduse näol on tegemist isiku toimetulekut toetava sotsiaalteenusega ja isikul säilib iseseisev tehingute tegemise õigus,
ei sisaldu enam perekonnaseaduses hooldust reguleerivaid sätteid.
Hoolduse kui sotsiaalteenuse pakkumine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses § 282.

24. novembri volikogu istungilt
Volikogu kehtestas 2012. aastal Vinni
valla eelarvest sotsiaaltoetuste saamiseks madala (neto) sissetuleku piiriks
ühe pereliikme kohta 153 eurot kuus.
Samal, 24. novembri volikogu
istungil kehtestas volikogu 2012. aastal
“Sotsiaaltoetuste andmise korras” madala (neto)sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 236 eurot kuus.
Hüvitamisele kuulub 19.20 euro
suurusest summast suurem retseptiravimi summa 50 %. Esitatud kuludokument
ei või olla esitamise momendil vanem
kui kolm kuud.
Isikul, kelle pension on alla 153
eurot, hüvitatakse retseptiravimi summa 100 %. Esitatud kuludokument ei
või olla esitamise momendil vanem kui
kolm kuud.
Volikogu kehtestas 2012. aastal valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste piirmäärad alljärgnevalt: sünnitoetus - 256 eurot; matusetoetus -128 eurot; juubelitoetus 75-99a 20 eurot, 100-aastasele ja vanemale - 60
eurot; küttetoetus – kuni 256 eurot aastas; üksikpensionäri toetus - kuni 153
eurot; ranitsatoetus - 64 eurot.
Volikogu kehtestas huvihariduse ja
-tegevuse finantseerimise korra Vinni
vallas 2012. aastal.
Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad. Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile õpilastele, kelle enda ja
vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas ja kelle
vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei
ole Vinni vallale võlgu.
Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord. Finantseerida Vinni valla eelarvest õpinguid huviharidust
andvas Rakvere Muusikakoolis: I ja II
klassis 50% õpilaskohamaksumusest; III
–VII klassis 100% õpilaskohamaksumusest; muusikakooli eelklassi, laulustuu-

dio, lisapilli ja lisaaasta maksumust ei
kompenseerita; vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli I ja II klassis, eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisa-aastal õppiva
õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.
Vallavalitsusel kompenseerida Vinni valla eelarvest õpilaste huvitegevuse kulusid avalduse esitamisel kuni 50%
ulatuses esitatud kuludokumentides fikseeritud summast.
***
Otsustati müüa avalikul suulisel
enampakkumisel Vinni vallale kuuluv
hoonestatud kinnistu, kinnistu registriosa nr 4549531, katastriüksus katastritunnusega 90001:003:0012 asukohaga
Vinni vald Aruvälja küla, lähiaadress
Metsavahi, pindala 0,5 ha, sihtotstarve
elamumaa (001; E).
Kinnitati enampakkumise alghinnaks 9 800 eurot.
Määrati enampakkumise osavõtumaksuks 32 eurot ja tagatisraha suuruseks 980 eurot.
Vinni Vallavalitsus algatas
09.03.2004 korraldusega nr 72 detailplaneeringu Piira küla Risti ja Tankla
kinnistutele, katastritunnused
90002:001:1300 ja 90002:001:0110,
mille peaeesmärk oli määrata planeeritavale alale ehitusõigus ärihoone(te)
rajamiseks.
Kaasnevad eesmärgid olid tehnovõrkude ja teede paigutuse määramine
krundil ja selle lähiümbruses, olulisemate
ehituslike ja arhitektuursete tingimuste
seadmine ning liinirajatiste kaitsevööndite ja muude eeldatavate kinnisomandi
kitsenduste ja ulatuste määramine. Planeeritavate katastriüksuste pind on ligikaudu 2 ha.
Detailplaneering on vastavuses
25.02.2010 kehtestatud Vinni valla üld-

planeeringuga. Kavandatud liiklusskeem on seostatud „Vinni, Rakvere, ja
Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringuga” ja kajastab ka maantee 5
Pärnu-Rakvere-Sõmeru Piira ristmiku
ümberehituseks vajalikku äralõiget Risti kinnistust.
Planeeringu koostamisel on arvestatud lähteseisukohtades tehtud muudatustega, kohalike gaasivõrkude, elektri- ja telefonivõrkude ning kohaliku
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning teede valdajate tehniliste tingimustega.
Planeering on kooskõlastatud IdaEesti Päästekeskuse Insenertehnilise
bürooga, tehnovõrkude valdajatega OÜ-ga Jaotusvõrk, AS-iga Rakvere
Vesi, AS-iga Elion Ettevõtted, AS-iga
EG Võrguteenus, Raadimõisa Gaas OÜga, teenindavate tehnovõrkude alla jäävate lähiümbruse kinnistute valdajatega, Maanteeameti Ida regiooniga ja
Vinni Vallavalitsusega.
Planeeringuala teenindamise tarbeks selleni rajatavatele vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustikele, elektri- ja sideliinidele on planeeritud vajalikud
servituudialad ja kaitsetsoonid.
Planeerimisprojekti koostamise perioodil on planeeritavatele katastriüksustele omistatud uued lähiaadressid –
Mõisa tn 2 (end. nimetus: Tankla) ja
Mõisa tn 4 (end. nimetus: Risti), mille
kohaselt on muudetud ka koostatava detailplaneeringu nimetust.
Otsustati võtta vastu Piira külas
Mõisa tn 2 ja 4 katastriüksuste ja nende
lähialade detailplaneering.
Volikogu kehtestas 2012. aastal maamaksumääraks 2,2 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse punktis 2 sätestatud juhul. Volikogu kehtestas 2012.
aastal haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,2 % maa maksustamishinnast aastas.

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
Juba vähem kui kuu aja pärast, 31. detsembril
algab Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus, mis lubab selgust luua
paljudes tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta. Selleks, et tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele
vastamine igale Eesti elanikule kohustuslik.
„Loendusel osalemine on tõepoolest kohustuslik. Ainult siis, kui meil on
täpne ja ajakohane statistika meeste ja naiste arvust ning erineva vanuse, hariduse ja
elukutsega inimeste paiknemisest, saame
oma ühiskonnale seada mõistlikke tulevikusihte,“ rääkis Rakvere ringkonnajuht
Kristiina Saar.
Rahvaloendus on ainus võimalus
vajalikke andmeid saada ja seetõttu on
loendusel osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses. Loenduse metoodikajuhi, Tartu Ülikooli emeriit-professor Ene-Margit Tiidu sõnul pole selles
midagi uut - juba 1922. aastal, kui toimus
iseseisva Eesti Vabariigi esimene rahvalugemine, oli küsimustele vastamine kohustuslik. „Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine annab rahvale silmad ning et rahvas,
kel puuduvad rahvalugemise andmed, ei
tunne iseennast. Need on minu arvates
igati ilusad mõtted, mis sobivad ka tänasesse päeva,“ rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis seda võimalust, mis meil on
ja anname ka tänasele Eestile silmad, et
näha, millised me tegelikult oleme.“
Vastused ainult statistika tegemiseks
Ringkonnajuht Kristiina Saar teab, et kohalikud inimesed on loenduse eel juba
väga põnevil - kui palju meid siis ikkagi
on. „Loendusel kogutud andmed aitavad
hiljem ju vastata nii paljudele olulistele küsimustele. Inimeste paiknemise järgi saab
näiteks teada, kas teede ja ühistranspordivõrk vastab inimeste vajadustele, milliste
sotsiaalteenuste järgi hakkab eri piirkondades vajadus tekkima,“ tõi ringkonnajuht
vaid mõned näited selle kohta, miks loendus on meile kõigile vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele küsimustele vastamiseks on vaja üksnes statistikat.
„Rahvaloendusel esitatud andmetest kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi küll

kindlasti ei tule,“ ütles Saar. „Neid andmeid ei anta mitte kellelegi edasi ja statistika tegemisel eraldatakse vastustest ka inimeste isikuandmed. Seega ei pea keegi
ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed.“
Ankeetide küsimused ei ole rasked,
küll aga võivad mõned küsimused vajada
ette valmistamist või dokumentidest järele vaatamist. Nii küsitakse näiteks eluruumi kasuliku pinna suurust ja ehitusaastat
ning isikuankeedis vastaja sünnikohta asula
täpsusega ehk tema ema elukohta (mitte
haigla asukohta) vastaja sünni hetkel. Täpseid andmeid vajatakse ka vastaja põhitöö
asukoha ja tööülesannete kohta. Kui leibkonnale kuulub mõni aastaringseks elamiseks sobiv eluruum mujal Eestis, mis
loenduse perioodil on tühi, täidetakse intervjuu käigus ka selle eluruumi ankeet.
Esimest korda saab e-loendada
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult mugav, on loendajate
käsutuses sülearvutid ja päris esimest korda võimalik end ka ise interneti teel loendada. „Rahvaloendus algabki 31. detsembril just e-loendusega, kus terve kuu jooksul on võimalik kõigile küsimustele vastata hoopis internetis,“ rääkis ringkonnajuht Kristiina Saar. „Eks see on ju teada, et
meie inimesed on võib-olla natuke häbelikud ja ei taha võõrale inimesele endast
kuigi palju rääkida. Seepärast ongi väga
mugav, et igaüks, kel ID-kaart või pangakoodid olemas, võib loendusankeeti täita
ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,“ selgitas Saar.
Interneti teel loendusel osalemiseks
peab olema võimalus kasutada arvutit ja
internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti
sisse-logimine toimub ID-kaardi või
internetipanga kaudu. Koht ei ole seejuures oluline: olgu selleks siis enda või oma
lähedaste kodu, töökoht, raamatukogu või
koguni buss. E-loenduse keskkonnas on
olemas kõik vajalikud juhendid ja abi saab
küsida ka Statistikaameti infotelefonil 625
9100 või e-posti teel aadressil klienditugi
@stat.ee. E-loenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel kell 8-22, küsitlusloenduse ajal veebruaris ja märtsis es-

maspäevast reedeni kell 8-18.
Kui on tahtmine osaleda e-loendusel,
aga kodus puudub arvuti või jääb oskustest napiks, on jaanuarikuu teatud päevadel võimalik seda teha ka kohalikus raamatukogus või avalikus interneti-punktis,
kus inimesi abistab REL 2011 selle piirkonna juht. Kuna ühe leibkonna ankeetide täitmiseks kulub orienteeruvalt 40 minutit, oleks hea eelnevalt registreeruda.
Infot selle kohta saab jaanuarikuu alguses
kohaliku omavalitsuse sekretärilt või REL
2011 ringkonnajuhilt.
Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või
jõua, võib oodata hoopis rahvaloendaja
külastust - nemad hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist ja teevad seda
kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole kodus
või pole vastamiseks parim aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg,“
ütles ringkonnajuht.
Statistikaameti palgatud 2200 rahvaloendajat hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist. Neid tunneb ära Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja loenduse kirjadega salli järgi. Tavapärase paberankeedi asemel
märgivad nad vastused sülearvutisse ja
kunagi ei küsi inimestelt nende sissetulekut.
„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne
16. veebruari ei tule ja nemadki külastavad vaid neid inimesi, kes pole osalenud
e-loendusel või kui ankeet on jäänud lõpetamata. Küll aga jätkavad endiselt oma
tööd teiste uuringutega seotud Statistikaameti küsitlejad ja neid ei tasuks karta, vaid
küsida igalt külaliselt, kes end küsitleja või
loendajana esitleb, töötõendit, millel kindlasti peab olema pilt,“ soovitas Rakvere
ringkonnajuht Kristiina Saar.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on leitav aadressil
www.REL2011.ee ning detsembrikuu
jooksul jõuavad kõikidesse postkastidesse ka loendust tutvustavad voldikud.
Karin Volmer,
Statistikaamet
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KODUVALLA SÕNUMID

Vinni valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti
36² alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Vinni valla
(edaspidi valla) haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele,
kelle omandis või valduses on loom.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse
seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
§ 2. Mõisted
1) Loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi.
2) Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on
loom või kes õigussuhete alusel omanikuga vastutab looma eest.
3) Hulkuv loom on omaniku järelvalveta
või omanikuta loom.
4) Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.
5) Ohustamine on vara, kaaskodanike elu
või tervist ohtu asetav tegevus.
6) Avalik koht on üldiseks liikumiseks ja
kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum (nt teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, parklad,
ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned,
ühissõidukid jms).
7) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.
8) Varjupaiga pidaja korraldab varjupaiga
pidamist, hulkuvate loomade püüdmist,
omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist ja uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist.
§ 3. Loomade pidamise nõuded
(1) Loomade pidamine toimub piiratud,
omanikule kuuluval või õiguslikul alusel
tema kasutuses oleval territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et
oleks välistatud looma väljapääsemine.
Kui looma peetakse ketis, ei ole territooriumi piiramine kohustuslik, kuid tuleb
välistada looma ärajooksmine ja kallaletungi võimalus. Kortermajas lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale korteriühistu
kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust
ja muudest elamu ühist haldamist reguleerivatest dokumentidest.
(2) Loomapidaja kannab täit vastutust oma
looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva
eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.
(3) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise
võimalusega territooriumil võib pidada
üksnes vaktsineeritud kassi.
(4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei
häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi
inimesi, nende vara ega loomi.
(5) Juriidilisest isikust loomapidajal on
kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.
(6)Inimest või teist looma hammustanud
koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja
teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.
(7) Keelatud on looma hüljata, vigastada,
abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja
välditavaid füüsilise ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut
tegu.
(8) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja linde, välja arvatud jahi ajal jahikoertel.
(9) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt
Põllumajandusministri 24. juuli 2008. määruses nr 76 “Lemmiklooma pidamise nõuded” sätestatule ning jahiseadusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest tulenevaid nõudeid.
§ 4. Loomaga avalikus kohas viibimine
(1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud.
Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ning haige loomaga.
(2) Loomaga avalikus kohas viibimisel
peab omanik tagama järelvalve oma looma üle, vältimaks lahtipääsemist.

(3) Koeraga avalikus kohas viibimisel
peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi. Väikekoera võib
hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses
transpordikastis või -puuris.
(4) Kasse on ühissõidukis lubatud vedada
kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.
(5) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus
kohas viibida koerte treenimisaladel ning
inimasutusest eemalasuvates kohtades, kui
on tagatud loomapidaja pidev järelvalve
koera üle ning võimalus koer vajaduse
korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.
(6) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta
ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kus sellega ei ohusta koera tervist,
avalikku korda ja teisi inimesi või loomi
ning loomapidaja eemalviibimine jääb
mõistliku aja piiridesse.
(7) Pimedal ajal peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või
muu sama funktsdiooni täitev ese.
(8) Looma võib jätta väljapääsemist välistataval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse,
ajal, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas
hoones või lähedalasuval territooriumil,
kui sellega ei ohusta looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning
loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui
pool tundi. Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises kohas 20 soojakraadi, on
looma autosse jätmine keelatud.
§ 5. Loomapidaja kohustused
(1) Loomapidaja on kohustatud:
1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning
toitu;
2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sh koristama oma looma poolt
tekitatud reostuse;
3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma kallaletungi teistele loomadele
ja inimestele;
4) välistama looma ärajooksmine, looma
kadumisel korraldama viivitamata looma
otsimist;
5) tagama teenistuskohustuste täitmisel
oleva ametiisiku ohutu sissepääsu oma
territooriumile;
6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma
põhjuse väljaselgitamiseks;
7) teavitama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest hammustanud loomast või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast);
8) vaktsineerima oma looma marutaudi
vastu hiljemalt kolme kuu vanuselt. Hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
9) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.
(2) Loomapidajal on keelatud:
1) lubada loomal reostada avalikku kohta
s.h. hoone ühiskasutuses olevaid ruume.
Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud looma
poolt tekitatud reostuse koheselt koristama.
2) viibida loomaga avalikus kohas s.h.
hoones, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja
avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt
keelatud;
4) lubada loomal viibida spordiväljakutel,
laste mänguväljakutel ja liivakastides.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 3 sätestatud nõudeid ei rakendata
vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.
§ 6. Hulkuvad loomad
(1) Järelvalveta jäetud ning hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas
pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt valitud varjupaik lepingu alusel.
(2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas
teda on võimalik kohe tagastada omani-

Viru-Jaagupis tuleb väike
jõulunäitus „Öko on moes”
Viru-Jaagupi raamatukogu võtab jõulusid vastu väikese näitusega „Kõik on
ÖKO ehk taaskasutus on moes!”Kõik
selle näituse eksponaadid-jõuluehted,
küünlaalused, dekoratiivesemed jms on
valmistatud majapidamises tekkivatest
jääkidest. Asjadest, mis tavaliselt kiiremas korras prügikasti lendavad: peeglikillud, pudelikorgid, pliiatsiteritusjäägid,
kilepakendid, purunenud jõuluehted,
ehitusjäägid, kommipaberid jne.
Näituse eksponaatide autoriks on
aktiivsed raamatukogu lugejad Laila

(9a.), Kevin (12a), Ken-Matti (5a) ja nende ema Moonika Rohtsalu, kes on ühtlasi ka meisterdamistöö eestvedajaks.
Taaskasutus on jälle moes ja ilmselt
liigub ülematerialiseerunud maailm iga
päevaga aina rohkem selles suunas. Ilmselt on see õige pea ainus normaalne
toimimisviis, et meie planeet ja elu sellel üldse eksisteerida saaks. Targad vanemad harjutavad juba praegu oma lapsi selles suunas mõtlema ja tegutsema.
Lisaks tore viis koos perega nuputada ja aega viita ning lasta vabalt fantaa-

sial lennata! Isetegemise rõõm on teadagi suurimaid rõõme.
3. jaanuaril 2012 toimub Viru-Jaagupi raamatukogus üritus nooremale
koolieale. Oodatud on siitkandi lapsed
I-V klassini. Kõigepealt meisterdame
igaüks oma koduaia tihasele rasvapalli.
Töö käigus räägime ka meil talvituvatest lindudest ja tutvustame linnuraamatuid. Seejärel saab igaüks valada omale
õnne ja ennustada, mida uut ja huvitavat
aasta toob.
Osaleda soovijatel palun helistada raamatukogu telefonil 3296102 Üllele.
Soovin kõigile lugejatele kaunist
aastavahetust!
Ülle Rajamart

Teeme ise traditsioone!
Igas majas ja korteris, igas peres
koguneb ajapikku esemeid ja asju,
mida pole ühel hetkel enam vaja,
aga ära visata ka nagu ei raatsiks.
Kadilas tekkis noortel naistel mõte
korraldada seltsimajas täika ja ühel
novembrikuu päeval see teoks saigi.
Müüjaid oli ligi kümmekond,
ostjaid liikus ikka ka, aga vähevõitu. Müügiks olid riided, käsitööna
valminud sallid ja ehted, lauanõud,
vivasani tervisetooted, naisseltsi
„kohvikus” sai ka kuuma kohvi ja
saiakesi.
Otsustati, et vaatamata osavõtjate vähesusele esimesel korral võiks selle ürituse siiski traditsiooniks muuta ja küll vähehaaval
ka inimesed harjuvad käima.
Teine täika oligi detsembris.
Seekord müüdi ka jõuluehteid,

küünlajalgu, erinevaid käsitööesemeid, laastukorve, lapitekke, kaltsuvaipu, hapukapsast, tupperware
nõusid jne.
Et kolmas kord, 15. jaanuaril
oleks rohkem nii müüjaid kui ostjaid, selleks tahamegi lehe vahendusel varakult teada anda, et jõuaksite oma panipaiku revideerida.
Teadmiseks veel, et
täika kestab
kella 12-15 ja
müügikoha
tasu on üks
euro.
Läbi astuda tasub
igal juhul.
K a s v õ i
seltskonna

Head Ragn-Sells´i kliendid!
Tänavune sügis on olnud soe ja lumeta.
Meenutades eelmiseid talviseid aastaid
oma suure lumerohkusega, siis sooviksime anda Teile mõned kasulikud nõuanded, et jäätmeveoteenus saaks toimida takistusteta.
Palume Teil hoida jäätmemahutite
vahetu ümbrus lumevaba, et tagada ligipääs konteineritele. Samuti palume hoida
lumevabad ka konteinerite kaaned, et
oleks võimalik neid tühjendada ja hiljem
takistusteta tagasi asetada. Talveoludes
peab kogumisvahendi ümber liikumiseks
olema vähemalt 1 m vaba ruumi.
Jäätmeveoki ligipääsutee laius jäätmemahutini peab olema äärmisel juhul vähe-

malt 3 meetrit. Lisaks jäätmeveoki laiusele on vajalik ka veidi ruumi autojuhile liikumiseks, et vältida autojuhi väljumisel
kabiinist maandumist sügavasse hange.
Vajadusel tuleb lume- ja jäävaba hoida ka
veoki ümberkeeramiseks vajalik ala. Ligipääsu teel olemasolevat lund palume
mitte siluda, vaid lükata/rookida võimalikult põhjani (tugeva teekatteni) puhtaks.
Jäätmed soovitame panna jäätmemahutisse kilekottidesse pakitult ja mitte neid
tugevalt konteinerisse kinni pressida. See
aitab ära hoida jäätmete konteinerisse kinni külmumise ja aitab kaasa konteineri täielikule tühjendamisele.
Sõiduautode parkimisel palume ar-

kule.
(3) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 (neliteist) päeva. Kui selle
aja jooksul ei ole võimalik looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma
eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
(4) Omanikuga looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise,
sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma
märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei
vabasta teda kulude kandmise kohustusest.
(5) Hulkuvate loomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse eelkõige antud eeskirjaga ja korterelamu
kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab
koristama looma söötmisest tekkiva reostuse.
(6) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning
samaaegselt alalise võimaluse loomist
looma viibimiseks oma elu-või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud
vallavalitsusele hulkuvast loomast.
(8) Ohtliku koera võib hukata enesekait-

seks, kui koera rünnak ohustab inimese
elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik
teisiti vältida või tõrjuda.
§ 7. Koerte märgistamine ja registreerimine
(1) Koer peab kandma märgistusena
mikrokiipi. Enne 2012. aastat sündinud
koerad võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille koeraomanik kinnitab koera kaelarihmale. Registreerimisnumbri väljastab vallavalitsus. Mikrokiibi
paigaldab tegevusluba omav veterinaararst.
(2) Kõik valla haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud
Vinni valla lemmikloomaregistris (edaspidi: register), mis on ühendatud kohalike
omavalitsuste Lemmikloomaregistriga.
Koera registreerimisel väljastatakse omanikule registreerimistunnistus. Kassi registreerimine on soovituslik. Teised lemmikloomad võib kanda registrisse loomapidaja soovi korral. Lemmiklooma märgistamise ja registreerimisega seotud kulud tasub loomaomanik.
(3) Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul
arvates päevast, mil koer sai kolme kuuseks.
(4) Omandatud täiskasvanud koer, kes on
märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer
on eelnevalt registreeritud, siis kohustub
uus loomaomanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue
omaniku andmed kümne päeva jooksul
omandamise päevast.

mõttes, sest nagu viimane kord üks
kaugemalt tulnud müüja ütles, mis
siis, et vähe müüsin, niisama oli ka
tore siin olla!
Täname Leenit, kes naisseltsi
esindajana asja kohapeal korraldas
ja kohtumiseni uuel aastal!
Milvi Tubli

vesse võtta konteineri tühjendamiseks
ning ligipääsuks vajaliku ala vabaks jätmist selliselt, et oleks tagatud lähedusse
pargitud sõiduauto(de) turvalisus ning jäätmemahuti tühjendamise võimalikkus.
Võimalike häirete kohta teenuste
osutamisel saab ühendust võtta meie klienditeenindusega.
Teavet saab tööpäeviti ajavahemikul
8-17 infotelefonil 15155 ning kirja teel ja
elektrooniliselt aadressil virumaa
@ragnsells.ee.
Vaata videot ühest meie tavalisest
tööpäevast: http://vimeo. com/18294543
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt
toimida kõigi poolte koostöös.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
www.ragnsells.ee
(5) Lemmiklooma registreering kestab 20
aastat, mille järel kanne kustutatakse.
(6) Registreerimisel esitab loomapidaja
järgmised andmed:
1) omaniku nimi, telefoninumber ja elukoht;
2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg; värv,
eritunnused või looma kirjeldus;
3) muud andmed, mida näeb ette registri
põhimäärus.
(7) Looma kadumisest või surmast peab
omanik 14 päeva jooksul teavitama vallavalitsust või tegema ise elektroonilise
registrikande (www.eesti.ee).
(8) Kõik valla territooriumil peetavad koerad peavad olema märgistatud ja kantud
valla registrisse hiljemalt 31.detsember
2012.
Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas,
kes on märgistatud ja registreeritud enne
käesoleva määruse jõustumist.
§ 8. Vastutus
(1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 66³ alusel kuni 100 trahviühiku
suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui
see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200
trahviühiku suuruse rahatrahviga.
(2) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise
üle teostavad vallavalitsus ning politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.
§ 9. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 22.01.2003 määruse nr 2 lisa «Vinni
valla koerte ja kasside pidamise eeskiri».
(2) Määrus jõustub 1.jaanuaril 2012.
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Haridusüritused jaanuaris
6.jaanuaril – Kuusepuu tänamine ja ärasaatmine Vinni lasteaias.
6.jaanuaril – Roela lasteaia-põhikooli töötajate esmaabikoolitus.
6.jaanuaril - Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetajate väljasõit Alatskivile.
10.jaanuaril - Ferdinand von Wrangelli 215. sünniaastapäeva tähistamine Roela lasteaed-põhikoolis.
16. jaanuaril – Lääne-Virumaa huvijuhid külas Roela lasteaed-põhikoolis ja noortemajas.
19. jaanuaril - ämblike näitus Roela lasteaed-põhikoolis. Külaliseks
Toomas Prantsibel. Pilet 1.70.
16. - 20. jaanuar – matemaatikanädal Roela lasteaed-põhikoolis.

Mõni hetk on vahel väga ilus…
Esimesel advendipühapäeval süüdati
jõuluvalgus ka Roela Rahva Majas.
Alguse said ilusad hetked, sündima hakkasid jõuluimed.
Lauad, mida kiiresti enne algust
osalejate rohkuse tõttu juurde paigutati,
täitusid kiiresti maitsvate küpsetistegapirukad, koogid, muffinid, ja vahvate
kingitustega – seebid, sokid, satsisallid.
Aktiivne tegevus algas ka õpitubade laudade umber: makaronidest sündisid kuldsed jõuluinglid, samblast vooliti ümmargusi kuuseehteid, piparkookidele joonistati uhkeid mustreid.
Kogu tegevust saatis kohaliku kooli solistide kaunid lauluviisid.
Ühine tantsuring tõi aga põrandale
lapsed, vanemad, vanavanemad, lapselapsed – sõbralikud ja särasilmsed.
Sellistena asuti ka koduteele, kellel võimalus, kaasas jõuluvalgus ühiselt
süüdatud küünlast.
Nende ilusate hetketega võeti ühtlasi kokku rahvamaja ja kooli ühisprojekt “Koduküla järje hoidjad” – lugupidamine Roela külade esmamainimise
770 juubeliaastale.
Meie koostööprojekti toetas Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ja Vinni Vallavalitsus – suur tänu!
Advendiküünlad rahvamaja akendel valgustasid koduteid ja ootasid kõiki uutele kohtumistele.
Nii saidki juba 10. detsembril taas

kokku rahvamaja ning MTÜ Johanna
taidlejad – toimus traditsiooniline kogu
pere päev “Jõulude ootel”. Lisaks kollektiivide etteastetele oli võimalus tantsupõrandal jalga keerutada ilusa muusika saatel ning tunda rõõmu jõuluvana
küllatulekust.
17. detsembril süütasime 4. advendiküünla, proovisime õnne jõululoteriil, viisime koju toredaid kingitusi ja
maitsvaid kodutooteid. Traditsiooniliselt austas Vinni vallavalitsus “Kauni
kodu” konkursi tublimaid. Ilusa päeva
lõpetas Eesti Teaduste Akadeemia
Meeskoori jõulukontsert.
Aasta 2011 saadame ära meeleolukal salongiõhtul 30. detsembril.
Meie kokkusaamised on olnud rahvarohked, soojad ja südamlikud. Kuigi
mõni hetk on elus ka väga valus, julgen
siiski arvata, et paljudel hetkedel tunnetasime kaaslase tuge, üksteisemõistmist
ning ühist jõudu vastu minna järgmisele aastale. Nende ilusate hetkede eest
tänan teid kõiki, armsad kollektiivide
juhid, taidlejad, kultuuri toetajd, koostööpartnerid, aktiivsed osalejad. Hoidkem üksteist ja soovigem, et iga hetk
oleks tõesti väga ilus…
Head vana aasta lõppu!
Aga juba uuel aasta 10. päeval toimub
eakate klubi uue aasta kohvilõuna. 13.
jaanuaril - segakoori seltsiõhtu
Reet Alavere

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Marleen Puieräst - 23. novembril
Robin-Markus Ojamäe - 3. detsembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

On lahkunud...
Karl Gerz
Sulev Meesak
Margus Isakar
Urve Reinau

05.10.1931
20.06.1950
23.01.1974
27.12.1934

–
–
–
–

18.11.2011
18.11.2011
23.11.2011
04.12.2011

Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Jõuluaeg
Jõuluaeg ongi käes ja siis hakkavad päevad kukesammu võrra pikemaks minema. Ongi seda pimedat ja vihmast aega juba küllalt olnud. Samas aga võib öelda, et liiga
ruttu lähevad need viimased päevad. Sest aasta 2011 astub viimaseid samme. Igaüks meist püüab
oma mõtetes minna korraks tagasi. Kuidas siis aasta oli? Kas hea
või halb? Kas täitusid meie erinevad ootused ja lootused. Kas õnn
naeratas meile heldelt või oli ta sel
aastal meile kitsi? Elame kõik oma
saatusega.
Püüdkem siis tähele panna sel-

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650,
e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen
tel 5565 9396, e-post:

lel kaunil jõuluajal oma lähedasi. Olgu selleks
siis lapsed, vanemad, naabrid või
lihtsalt sõbradtuttavad. Ole parem iseenda ja
sind ümbritsevate inimeste suhtes,
heasoovlik ning sõbralik ja vaata,
kuidas jõulud taaskord meie kõikide silmad särama panevad.
Kaunist jõuluaega teile ja jääge terveks ka uuel aastal!
Soovin rõõmsaid jõule, kodusoojust, lusti ja reipust uueks aastaks!
Vinni Päevakaeskus
Eve Kukor
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.
Suur tänu kaastööde eest!
Kauneid jõule ja head uut aastat!
Teie järgmised kaastööd on
oodatud 17.jaanuariks.

Ostame ja võtame rendile
põllumaad Vinni ja
Rakvere vallas. Tel 503 6413.

Roela Rahva Majas algab
30. detsembril kell 20
meeleolukas
2011. AASTA LÕPUPIDU
Kvartett “SÄRA” lõbusad
laulud jõuludest, talvest
ja elust üldse
Trallime koos ansambliga
“TAAS”
Töötab baar
Laudade broneerimine ja
pääsmete eelmüük kuni 28.
detsembini.
Pääse vaid 3 eurot,
hiljem poole kallim!
ja info: 5273 878

Őnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
98 Leida-Helene
Kaljusaar
93 Ella-Pauline Kopli
93 Linda Soome
92 Ludmilla Arro
91 Laine Väinaste
91 Selma Tisler
90 August Kondoja
89 Valve Kikas
88 Leida Višnevsky
87 Astra Vaher
87 Meeta Pärn
86 Vera Semenkova
85 Asta Jurelevitš
85 Ella Jõemägi

82 Koidula Basarov
81 Endel Vahtra
81 Väino Lipu
81 Ester Pihlak
80 Endel Tikop
80 Asta Kaasler
80 Jaan Pobbul
80 Aino Rajamart
75 Lehte Petrova
75 Maire Alt
75 Anna Kalinina
75 Ilmar Triebstok
75 Hillar Valtri
70 Valve Jõe
70 Ülo Põhjala
70 Jüri Tude

Kes ei soovi, et tema õnnitlus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teda
vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650

(Kooli)aasta kristallitükid
Ühe vana uskumuse kohaselt hoiab vastsündinu oma kätt rusikas. Kui ta selle
käe avab, kukub tema peost nähtamatu
kristall loendamatuteks tükkideks ning
inimese edasine elutee kulgebki selleks,
et seda – elu imelistest hetkedest koosnevat – kristalli jälle kokku saada.
Ka vallaelu koosneb loendamatutest tükkidest, kristallist, mille kokkupanemiseks iga vallaelanik oma panuse
anda saab.
Küsisime valla haridusasutustelt,
millised killukesed neile möödunud aastast meenuvad. Siin nad on:
Pajusti lasteaed:
- ei vandunud alla 2011. aasta tormidele
ja olime alati avatud;
- vanemas rühmas militaarsete sugemetega maastikumäng “Kevadtormike”;
- võtsime osa “Teeme ära” kampaania
plakatikonkursist;
- septembrist kõik õpetajad kõrgharidusega;
- kogu lasteaia pereüritus- rongisõit ja
Elistvere loomapargi külastamine;
- vanemas rühmas igal kuul lapsevanemad rühmas lastega tegutsemas.
Vinni lasteaed:
- Ühine kevadkontsert õues;
- Jõuluüritus “Päev Jõuluvanaga”
- Osalemine kampaanias “Teeme ära”
plakativalmistamisega.
- Direktori vahetus.
Tudu lasteaed-põhikool:
2011. aasta algas Tudu põhikoolis üsna
segaste tunnetega, et mitte öelda suures teadmatuses. Tagasihoidlik seis riigi majanduses oli paari eelneva aasta
jooksul muutnud meid ettevaatlikuks ja
pisut skeptilisekski. Oli lõplikult selgeks saanud tõsiasi, et õpilaste arvu langust ei suuda peatada ka kõige parema
tahtmise juures. See oli reaalsus, millega tuli leppida. Praeguse koolide rahastamismudeli valguses tähendab see, et
kooli „rahakott” muutub aina õhemaks.
Tuli leida tee, mis aitaks tagada kooli
normaalse toimimise ka kitsamates oludes. Lasteaia tulevikuprognoos näitas
samuti laste arvu kahanemist, mis tähendas, et sealgi oli tarvis hakata mõtlema
ees seisvatele muudatustele. Mõte
kooli ja lasteaia liitumisest oli olnud ühe
sellise võimalusena korduvalt arutusel,
kuid konkreetseks tegevusplaaniks sai
see 2011. aasta alguses. Alates 1. juulist
oleme lasteaed-põhikool ning esmased
kohanemisraskused on loodetavasti
selja taga.
Arvan, et Tudu ajaloo seisukohast
on see ühteheitmine 2011. aasta märkimisväärseim sündmus, mille mõju kohalikule hariduselule saab hinnata alles
aastate pärast. See on olnud vajalik ja
möödapääsmatu muudatus ning sugugi
mitte kõige halvem võimalikest. Kahtlemata on nii lasteaia kui kooli kollektiivil selle tõttu tulnud loobuda aastate
jooksul välja kujunenud mõnusast rutii-

nist ning teataval määral ka endistest traditsioonidest. Samal ajal on see andnud
vahvaid võimalusi koos tegutsemiseks
märksa enam kui varem. On tore, et meie
üritustel on nüüd rohkem lapsi ning õpilastel on võimalus olla headeks seltsilisteks oma väikestele õdedele-vendadele. Lasteaia töötajate näol oleme kollektiivi juurde saanud ettevõtlikke inimesi, kes kindlasti toovad endaga kaasa uusi mõtteid ja lähenemisviise. Kahju vaid, et planeeritud kokkukolimine
sellel aastal ei õnnestunud. Loodame
ümberehitusele võimalikult kiiret lahendust. See võimaldaks kollektiivil kiiremini kokku sulada.
Lõppevale aastale hinnangut andes
on tore kogeda: sõltumata asjaolust, et
õpetajate tunnikoormus on aina vähenenud, ei ole kooli ettevõtmiste arv siiski vähenenud. Õpetajad osalevad endiselt kooli ühisüritustel ning löövad kaasa koolielu arendustegevuses. Võime
rõõmustada, et meil on ettevõtlik õpetaja Eve Liiv ning mõned loodushuvilised lapsed, kes ei pelga olümpiaadiks
ettevalmistamise vaeva. Nende tublide
õpilaste seast on 9. klassi õpilane Annamaria Rennel korduvalt hästi esinenud
maakondlikul bioloogiaolümpiaadil.
Teisedki meie osalejad on olnud tublid.
On tublid aineõpetajad, kes töötavad endiselt kohusetundlikult ning aitavad ellu
viia uue õppekava põhimõtteid.
Meil on tubli maadlusmees Oliver
Valdre 7. klassist, kes on oma saavutustega meile rõõmu valmistanud, olles
edukas nii kodumaistel kui rahvusvahelistel võistlustel.
Mõtlen tänutundega ka suvisele
koolinoorte laulu- ja tantsupeole, millest meie tilluke lastekoor õpetaja Ene
Veermäe järjekindluse ja õnneliku fortuuna abil osa sai. Mina ise ka, mitte küll
nii olulises rollis kui õpetaja Ene ja laululapsed, kuid ikkagi õnnelik, et olin seal,
sain osa imelisest peost, olin natuke ka
toeks. Hindan seda kui erakordset võimalust meie „kaugelt nurga” laste jaoks
ilma ja inimesi näha, ennast ja teisi võrrelda ning selle läbi inimesena paremaks
muutuda. Kallid laululaste emmed-issid,
teie lapsed olid seal peol nii vahvad ja
hoopiski teistsugused, kui siin, kodus
olles. Väärt vaatamist! Selle üritusega
seoses sai meile osaks veel teinegi tore
kogemus. Kui kiirel maikuul lõpuks selgus, et koor sai võimaluse peol osaleda, tuli lühikese ajaga lauljate riietuse
küsimus lahendada. Abikäed leidsime
kohapealt-kolm nobedat naist: Kaja Kärner, Helge Laas ja Ludmilla Tikovt, kes
kõik oma tööd-tegemised sinnapaika
jätsid ning meie laste esindusriided välja lõikasid ja valmis õmblesid. Meie
tänu!
Eelmine talv oli lumerohke ja külm.
Meie vanad kesküttekatlad tekitasid üksjagu pinget, sest tahtsid vägisi üles ütelda. Õnneks läks! Saime talve üle elatud.
Aga täna võime rõõmustada, sest sai-

me tänu vallavalitsuse ettevõtlikkusele
uued, kaasaegsed katlad. On olnud mõned tõrked süsteemi sissetöötamisel,
kuid tänase seisuga näib, et saame ka
neist jagu. Uued katlad on ka kindlasti
üks aasta õnnestumisi.
Lõppevasse aastasse mahtus hulk
traditsioonilisi ettevõtmisi, kuid meelde jääb ka mitmeid uusi algatusi. Septembris sai teoks koduküla ajaloole pühendatud matkapäev, mille õnnestumisele aitas kaasa käsitöö-taremuuseumi
perenaine Helve Ploom. Oli tore ja hariv üritus, aitas tuua koduküla ajaloo lastele lähemale. Uutest tegemistest meenub veel savivoolimise töötuba, kus
valmistati palju toredaid ehteid, kruuse
ja muid anumaid. Tore oli jälgida, kuidas lapsed voolisid mitmeid tunde järgemööda, ilma et oleks nõudnud vahetundi. Nii suured kui väikesed voolijad
nautisid protsessi. Seda tänases koolielus väga sageli ei näe, sest püsivust
tundub olevat vähestel lastel. Aga voolimine sobis kõigile. Veel üks väärt
kogemus!
On olnud kiire ja töörohke aasta.
Igapäeva töid tehes on aeg-ajalt jäänud
mulje, et ainult paberimajandus tagab
õige ja õnneliku elu... Ja siis tood portsu savi kohale, paned nii poisid kui tüdrukud voolima...ning adud, et õige ja
õnnelik elu saab olla ainult midagi ilusat
luues.
Ellen Niit on öelnud ühes oma luuletuses:
...Kui juhtub siis, et äkki õige määr
sul kivisse on pandud hingeõhku
ja midagi ei ole enam väär,
siis tõuseb savilind su pihust õhku.
ja endal ka sul tiibades on lend,
sest valmis oled voolinud ka end.
Palju loovamat argipäeva uueks
aastaks meile kõigile! Tänu kõigile, kes
lõppeval aastal meie koolile abikäe ulatasid!
Koolijuht Helge Arro
Haridusnõunik:
Valla laulu- ja tantsupäev “Üksteist peab
hoidma” ja üleriigiline noorte laulu- ja
tantsupidu “Mis maa see on…”
Tegusad haridusasutuste hoolekogud.
Õp. Rein Leichter ja Mart Pitsner
koos oma suure abistajate seltskonnaga pakkumas poistele tegevust.
Valmisid lasteaedade riskianalüüsid.
Kulina kooli kokkutulek ja selle
vahvad korraldajad.
Ma Teie sussi sisse
poetaks väikse soovi,
et ikka oleks neid,
kes armastaks ja hooliks.
Et hinge tuleks rahu
ja mõtetesse helgus
ning tegudesse tahe
ja soovidesse selgus.
Tänan kõiki lahkeid tegijaid ja abistajaid ning koostööpartnereid.
Kaunist jõuluaega ning erilisi hetki
lähedastega! Tegusat ja võimalusterohket uut aastat!
Kristallitükid kogus kokku
haridusnõunik Margit Diits

