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Riigikogu valimised 2011
Vastused korduma kippuvatele küsimustele
HÄÄLETAMISÕIGUS
Kes võivad Riigikogu valimistel hääletada?
Riigikogu valimistel võivad
osaleda vaid Eesti kodanikud. Valimistel on hääleõiguslik vähemalt 18-aastane isik, kelle elukoha andmed on Eesti
rahvastikuregistris. Hääletamisõigust ei
ole isikutel, kes on valimisõiguse osas
tunnistatud teovõimetuks või kes on
kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad vanglakaristust.
Saan valimispäeval 18-aastaseks. Kas mul on õigus hääletada?
Jah, kui Teie sünnipäev on valimispäeval, siis saate minna valima.
Enne 18-aastaseks saamist Te valida ei
saa, st eelhääletamise päevadel Teil hääletada võimalik ei ole.
VALIJATE NIMEKIRI
Ma ei saanud valida, sest selgus, et
mind ei ole kantud valijate nimekirja.
Kuidas toimida?
Sellisel juhul tuleb Teil esitada
elukohateade rahvastikuregistrile. Elukohateate saab esitada ka riigiportaalis
(eesti.ee/portaal/rrteenus.index). Lisainfo saamiseks või probleemide korral
pöörduge vallavalitsuse poole. Vinni
vallas teostab rahvastikuregistri toiminguid Kaja Inno (tel 325 8665).
Alates eelhääletamise algusest
vaatab rahvastikuregistri pidaja elukohateated läbi ning kannab valijad nimekirja kiirendatud korras. Kui te esitate
nõuetekohase elukohateate registrile,
võetakse Teid koheselt valijate nimekirja ning pärast seda saate ka hääletada. Kui Teil mingil põhjusel ei ole võimalik oma elukohta täpselt määratleda,
võite esitada elukohateate ka valla täpsusega.
Kuidas saan teada, millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas ma
olen?
Vallalehe ilmumisajaks peab
olema saadetud Teile valijakaart Teie
rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressil. Selle aadressi põhjal on Teid
kantud ka valimisjaoskonna valijate nimekirja. Kui Te ei ole hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva (s.o 19. veebruaril 2011) valijakaarti saanud, tuleb
kontrollida, kas ja millise valimisjaoskonna nimekirja Teid on kantud. Seda
saab teha riigiportaali vahendusel
(eesti.ee) või pöördudes otse vallavalitsuse poole Kaja Inno (tel 325 8665).
Mida teha siis, kui valijakaart
ei ole saabunud või selles on vead?
Valijakaart annab tunnistust sellest, et Te olete kantud valijate nimekirja. Kui Te ei ole 15 päeva enne valimispäeva (s.o 19. veebruaril 2011) valijakaarti saanud, pöörduge selgituse saamiseks vallavalitsuse poole (Kaja Inno
(tel 325 8665). Samal aadressil pöörduge ka siis, kui valijakaardile kantud andmetes on vead.
Kas valimisteks on vaja ennast
registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end
registreerida ei ole vaja. Selleks, et tagada valimiste ühetaolisus, s.o igal valijal on üks hääl, koostatakse Eesti rahvastikuregistri andmete alusel valijate
nimekirjad. Registrit uuendatakse pidevalt.
Valijate nimekiri koostatakse
rahvastikuregistri seisuga 30 päeva
enne valimispäeva, s.o 4. veebruaril
2011. Pärast seda kuupäeva võib oma
registriandmeid küll muuta, kuid eelolevateks valimisteks elukohaandmeid
enam muuta ei saa - valija kantakse valijate nimekirja selle aadressi alusel, mis
oli märgitud registrisse seisuga 30 päe-

va enne valimispäeva. Valijate nimekirjas tehakse muudatus ja isik kantakse valijate nimekirja üksnes juhul, kui
ta ei ole üheski valijate nimekirjas. Hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva (s.o
19. veebruaril 2011) saadetakse igale
valijale valijakaart, mis kinnitab registris olemist.
HÄÄLETAMINE
Kuidas leiab valija elukohajärgse ringkonna kandidaatide nimekirja, et kelle poolt hääletada saab?
Kandidaatide nimekirjaga saab
tutvuda Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehel (vvk.ee), samuti valimisjaoskonnas.
Kuidas toimub hääletamine
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda?
Valija läheb jaoskonda, kus
korraldatakse väljaspool elukohajärgset hääletamist. Väike-Maarja vallas
korraldab väljaspool elukohajärgset
hääletamist jaoskonnakomisjon nr 1
(Tartu mnt 11, Pajusti klubi). Väljaspool
elukohta saab hääletada ainult eelhääletamise päevadel (28. veebruarist kuni
2. märtsini 2011). Valimispäeval (6.
märtsil 2011) saab hääletada ainult oma
elukohajärgses jaoskonnas.
Kuidas pean toimima hääletamisel elukohajärgses valimisjaoskonnas?
Esitage isikut tõendav dokument jaoskonnakomisjoni liikmele ja
Teile antakse sedel, mille kättesaamise
kohta annate allkirja valijate nimekirja.
Sedel täitke hääletamiskabiinis ise. Kabiini seinal on kandidaatide nimekiri.
Kirjutage hääletamissedelile
ühe kandidaadi number, keda Te toetate. Laske kokkumurtud sedel hääletamiskasti. Enne seda peab jaoskonnakomisjoni liige panema sedeli välisküljele pitsati jäljendi.
Millised dokumendid tuleb
kaasa võtta valimisjaoskonda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut
tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või
isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja
kaasa võtta.
Kas alaliselt välisriigis elav
valija saab hääletada Eestis?
Välisriigis elav valija, kes on
kantud alaliselt välisriigis elavate valijate nimekirja ja kes ei ole hääletanud
välisriigis hääletamiseks ettenähtud
korras, võib hääletada eelhääletamise
ajal (28. veebruarist kuni 2. märtsini
2011) valimisjaoskonnas, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda toimuvat hääletamist.
Kas haiglas, hooldekodus on
võimalik hääletada?
Kui Te ei asu oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas,
võite taotleda hääletamist oma asukohas. Asukohas saab hääletada näiteks
juhul, kui valija on valimiste ajal haiglas, hooldekodus, mis ei asu tema elukohajärgse jaoskonna territooriumil.
Taotlust saab esitada 2. veebruaril kuni
kella 16.00-ni jaoskonnakomisjonile nr
1 (Tartu mnt 11) Pajusti klubis. Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise
ajal (28. veebruarist kuni 2. märtsini
2011).
Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus

hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust
saab esitada kuni valimispäeva (s.o 6.
märtsi 2011) kella 16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid valimispäeval.
Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses
valimisjaoskonnas valimispäeval 6.
märtsil 2011 kell 9.00-20.00. Avatud on
kõik valimisjaoskonnad.
Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikus 24. veebruar kell
9.00 kuni 2.märts 2011 20.00 ööpäevaringselt.
Eelhääletamine toimub järgmiselt: a) eelhääletamine elukohajärgselt ajavahemikul 28. veebruar kuni 2.
märtsini 2011.a iga päev kell 12.0020.00. Avatud on kõik valimisjaoskonnad; b) eelhääletamisel väljaspool elukohta ajavahemikul 28.
veebruar kuni 2. märts 2011 iga päev
kell 12.00-20.00 valimisjaoskonnas nr
1 Tartu mnt 11, Pajusti klubis.
Oma hääle andmiseks on valijal mitmeid võimalusi, kuid hääletamisest osavõtt on alati seotud valija elukohajärgse valimisjaoskonnaga.
Hääletasin eelhääletamisel,
kuid sooviksin nüüd oma häält muuta.
Kas see on võimalik?
Juhul, kui Te hääletasite eelhääletamisel hääletamissedeliga, ei võimalda valimisseadus hääle muutmist. Seda
ka juhul, kui hääletasite väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (st hääletamissedel pandi ümbrikusse).
Küll aga saab häält muuta elektroonilise hääletamise korral. Selleks
tuleb kas hääletada elektrooniliselt
uuesti või minna eelhääletamise päevadel valimisjaoskonda ja hääletada
hääletamissedeliga. Valimispäeval häält
muuta ei saa.
Kas ma saan volitada (nt notariaalselt kinnitatud volikirjaga) kedagi enda eest hääletama?
Ei, iga valija hääletab isiklikult
ja seda õigust ei saa edasi anda.
Kuidas ma saan teada valimisjaoskonna asukoha?
Valijale saadetaval valijakaardil
on kirjas jaoskonnakomisjoni asukoht.
Lisaks on võimalik oma elukohajärgne valimisjaoskond üles leida riigiportaalis (eesti.ee). Info jaoskonnakomisjonide asukoha kohta on ka Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehel (vvk.ee)
ja käesolevas infolehes.
Kes korraldab Eestis valimisi?
Valimisi ja rahvahääletust korraldavad valimiskomisjonid. Kõrgetest
riigiametnikest ja kohtunikest on moodustatud 7-liikmeline Vabariigi Valimiskomisjon. Maakondades juhivad valimiste korraldamist maakonna valimiskomisjonid ja kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel valdades ja linnades valla- ning linna valimiskomisjonid. Otsesed hääletamise korraldajad on
valla- ja linnavolikogu poolt moodustatud jaoskonnakomisjonid.
ELEKTROONILINE
HÄÄLETAMINE
Milline on elektroonilise hääletamise veebilehe aadress?
E-hääletamise veebileht asub
aadressil www.valimised.ee.
VALIMISAGITATSIOON
Kas valimispäeval on lubatud
agitatsioon?
Valimispäeval on igasugune
valimisagitatsioon kõikjal keelatud.
Enne valima minekut on soovitav koguda aegsasti teavet erakondade ja kandidaatide kohta, sest hääletamisruumis
valimisagitatsiooni ei toimu.
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Valimised ei takista
igapäevaelu Vinni vallas
Riigikogu valimiste ettevalmistused
on haaranud kaasa pea kogu Eesti meedia. Kõik ajalehed, raadiod ja televisioonikanalid kajastavad poliitikute seisukohti, sõnavõtte, debatte ning tutvustavad tulevasi riigikogulasi. Seda sõltumata ilmast, aastaajast ja tuulesuunast.
Vahel jääb mulje, et kogu Eesti on
haaratud valimispalavikust ning ükskõik
mida sa teed, on automaatselt poliitiline ja seotud valimistega.
Vallavanemana olen seisukohal, et
elu peab vallas jätkuma harjumuspärast
rada pidi ja pole mõtet 6.märtsil toimuva tõttu midagi Vinni vallas tegemata
jätta. Kuigi mulle on soovitatud, et lükka see või teine tegemine kevadesse.
Sellega ma aga nõus ei ole.
Elu läheb vallas edasi ja inimeste paremat tulevikku tuleb ehitada täna, mitte kuu ega aasta pärast.
Nii ei ole plaanis peatada ega edasi
lükata jalgtee (kergliiklustee) planeerimist ja ehitamist Pajusti-Kakumäe-ViruJaagupi ning Viru-Jaagupi kalmistu
(Kannastiku küla) suunal. Selle ehitamiseks on plaanis kasutada Euroopa
fondide ja Eesti riiti toetusi.
Plaanis on ühendada kõnniteega ka
Tammikul asuv hooldekodu ja Lepikul
asuv puuetega inimeste päevakeskus.
Umbes 600 meetri pikkune kõnnitee
annab tulevikus võimaluse eakatel ja

puuetega inimestel ohutult külas käia ja
jalutuskäike teha.
6.märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Mine kindlasti valima, sest muidu
juhtub see mis juhtus eelmisel korral naabrimees valib sinu eest ja nägid ise,
millega see lõppes. Kes valima ei lähe,
sel pole pärast põhjust ka millegi üle
nuriseda. Kui sa ei oska otsustada kelle
poolt valida, siis on abiks valimisringkonna nimekiri kandidaatidest.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Raskel ajal ei piisa luuast
ukse ette
Vinni valla möödunud aasta politseistatistikale on nagu ka kogu maakonna
numbrilistele näitajatele iseloomulik
kuritegevuse tõus. Möödunud aastal
registreeriti 127 kuritegu, mis on 8
kuriteo võrra rohkem kui 2009. aastal
(tõus 6,3 %). Toimepandud kuritegude
üldarvuga oleme Rakvere linna ja
Sõmeru valla järel kolmandal kohal.
Tulem on hoopis parem kui võrrelda
kuritegude üldarvu iga 1000 elaniku
kohta - siis oleme rongi eelviimane
vagun ehk 24 kuritegu 1000 elaniku
kohta. Paremini on läinud ainult Kunda
linnal -18 kuritegu. Hea meel on tõdeda, et möödunud aastal ei pandud Vinni vallas toime ühtegi rasket isikuvastast või suure varalise kahjuga ehk siis
esimese astme kuritegu.
Väärtegusid registreeriti möödunud
aastal kokku 628 (2009.a 870). Registreeritud juhtumitest moodustavad suurema osa liiklusalased väärteod: liiklusest kõrvaldati 25 joobes juhti, 31 juhtimisõiguseta juhti (neist 3 alaealist) ja
tabati 114 kiiruseületajat.
Varavastaseid süütegusid ehk pisivargusi pandi toime 23 (neist alaealiste
poolt 4), avalikku korda rikuti 18 korral (neist 3 juhul alaealiste poolt). Alkoholi liigtarbimise eest sai karistada
13 täiskasvanut ja 46 alaealist. Lisaks
on alaealised patustanud tubakaseadu-

ses sätestatu vastu ja seda 32 korral.
Tõsisemate meelemürkide ehk siis narkootilise aine tarvitamisi avastati 15
korral, ühel juhul oli tarvitajaks alaealine. Kohaliku Omavalitsuse Korraldamise Seaduse raames on menetletud
26 süütegu. Perevägivalla juhtumeid
registreeriti 9.
Mis sõltub elanikest enestest?
Kuigi politsei üheks prioriteediks on
tagada ohutum elukeskkond ja inimeste suurem turvatunne, siis nende loomine ja tagamine peab toimuma elanikkonnaga käsikäes ning koostöös. Kuritegevuse vähendamiseks vallas, eriti
varguste pidurdamiseks, võivad elanikud ise paljutki ära teha. Kui inimestele
teadvustada naabrivalve süsteemi ja
seda ka rakendada, siis võib varguste
hulka märkimisväärselt väheneda. Kõige hullem on see, kui tuntakse ükskõiksust, istutakse käed rüpes ja jälgitakse
kuidas nende elupiirkonnas lõhutakse
ja varastatakse.
Kokkuvõtteks pole Vinni valla elanikel põhjust oma turvalisuse üle muret
tunda, muret tuleks tunda järelevalveta
või lukustamata jäetud vara pärast - raskel ajal ei piisa luuast ukse ette ning
vara tuleb võõraste silmade alt ära panna.
Helgo Talalaev
Vinni valla piirkonnakonstaabel

MH Õigusabi ja Konsultatsioon
MTÜ pakub juriidilisi teenuseid tsiviil- ja haldusasjades (nt lepingute
koostamine ja analüüs, tööõiguse
küsimused, perekonnaõigus - elatis,
eestkoste, lahutus, abieluvara, laste
hooldusõigus; pärimisõigus (pärandi vastuvõtt ja pärandist loobumine,
korraldused surma puhuks); asjaõigus (kinnisvaraga seonduv), äriõigus (ettevõtete asutamine, likvi-

deerimine), haldusõigus - (asjaajamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega jms).
Esmane konsultatsioon tasuta.
Asukoht Kastani 10, Rakvere.
Info ja registreerimine: tel 322 0030
ja 517 9278,
e-post mh.konsult@hot.ee
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Üks tööaasta peab
andma ühe pensioniaasta
Eelmise aasta oktoobris esitas
Keskerakonna fraktsioon riigikogu
menetlusse riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõu,
millega loodeti lõpetada olukorda,
kus madalat palka saavad töötajad,
nagu näiteks kõrgharidust omavad
kultuuritöötajad, lasteaiaõpetajad
peavad töötama kolm aastat ühe
pensioniaasta eest.
Eelnõu eesmärk on tõsta keskmisest töötasust madalamat sissetulekut saanud isikute pensioni, võrdsustades nende aastakoefitsient
ühega. Riigikogu Keskerakonna
fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni
sõnul aitaks see oluliselt vähendada madalat töötasu saanud pensionäride vaesusriski.
Ühega võrdne aastakoefitsient
tagatakse muuhulgas ka lapsehoolduspuhkusel olevatele lapsevanematele, üliõpilastele, kaitseväeteenistuses olevatele isikutele
ja teistele, kelle eest on riik või kohalik omavalitsus tasunud sotsiaalmaksu, lisas Simson.
Simson märkis, et enamikule jääb
keskmine palk kättesaamatuks
numbriks. Keskmist või sellest
madalamat töötasu sai 2009. aastal
ligi 353 600 inimest. Viimaste aastate isikustatud sotsiaalmaksu andmed näitavad, et ligikaudu 70%
töötajatest on keskmine aastakoefitsient alla 1.
Mis sai sellest eelnõust? Alanud
aasta 11.jaanuaril ei leidnud esimesel lugemisel olnud eelnõu toetust
ja jäigi vastu võtmata otsus, millega oleks üks tööaasta pandud võrduma ühe pensioniaastaga.

Pole õiglane, et miinimumpalka
saavad inimesed peavad töötama
kolm aastat ühe pensioniaasta
eest, ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab. Eelnõu jõustumisel oleks õiglane pension tagatud muuhulgas ka õpetajatele,
politseinikele ja päästeteenistujatele, kelle töötasu on enamasti väiksem kui riigis keskmiselt, selgitas
Aab.
Kuna täna maksab riik alla kolme aastast last kodus kasvatavate
vanema eest sotsiaalmaksu üksnes
miinimumpalga suuruselt summalt,
siis on praegune süsteem eriti ebaõiglane just lasterikaste perede
suhtes ega väärtusta nende panust
ühiskonnale, lisas Aab.
Aab rõhutas, et koalitsioonipoliitikud on esitanud valimislubadusena emapensioni kehtestamise,
mis on põhimõtteliselt samm samas
suunas. Kui lapsehoolduspuhkusel olevatele vanematele tagatakse
sel ajal võrdne koefitsient, siis saavadki nad ju hiljem suuremat pensioni, märkis Aab.
Aab juhtis tähelepanu, et Keskerakond on astunud reaalse sammu algatades eelnõu, mis tagab õiglasema pensioni. Kuid siiani pole
seda IRL ega ka Reformierakond
reaalselt toetanud, piirdudes vaid
loosungite õhku heitmisega.
Enamikule töötajatele jääb keskmine palk kättesaamatuks. Viimaste aastate isikustatud sotsiaalmaksu andmed näitavad, et ligikaudu
70% töötajatest on keskmine aastakoefitsient alla ühe.

Näilises majanduskasvus
halveneb inimeste elatustase

Toomas Väinaste:
- Põllumajanduses tuleb erimärgistusega kütuse
aktsiisi vähendada Euroopa Liidus kehtiva
alammäärani tagamaks meie põllumeeste
konkurentsivõime.
- Suurendame aktiivsust kasvavatel maailmaturgudel
(Hiina, Venemaa, Brasiilia, India). Kindel tulu Eesti
arengule on ettevõtete toodangu eksport idaturule.
- Tagame iga lapse kohta lapsehooldustasu kuni
kolmanda eluaastani vähemalt 200 eurot (ca 3100
krooni) kuus.
- Alandame toasooja käibemaksu 20 protsendilt 9
protsendile.
- Vähendame ravimite käibemaksu 5 protsendini.
Kindlustame lastele ja eakatele vähemalt 90-%
ravimisoodustuse.
- Vähendame elektrihinda kodutarbijale maksude ja
ülekandetasude kaudu.

Käibemaksu ning aktsiiside tõstmine 2009. aastal tõi kaasa viimaste
aastate suurima tegeliku maksumäära tõusu. Selle tulemusena on
Eesti muutumas üheks kõige kõrgema tarbimise maksumääraga riigiks Euroopa Liidus. Kui 2007. aastal oli Euroopa Liidus esikolmik
Taani (34%), Rootsi (28%) ja Ungari
(27%), siis Eesti tegelik maksumäär
2010. aastaks samuti ligi 28%-le.
Toimunud on tõeline hindade
üleskruvimine, selle nimel, et tavainimeste arvelt hoida riigieelarve tasakaalu ning täita eurole ülemineku
kriteeriumid. Ja seda tegid erakonnad, kes räägivad, et maksudega ei
mängita ning et madalad maksud
on majanduse vundament.
Kuidas kirjeldada hinnatõusude
mõju tavainimesele? Sissetulekute
samale tasemele jäämise korral seab
hindade tõus piirangud inimeste
tarbimisharjumustele ja jätab neile
vähem vabu rahalisi vahendeid
oma kohustuste katmiseks. Seda
nende puhul, kellel veel töökoht
alles. Neil, kes lühemat või pikemat
aega tööta, jääb tõdeda, et kaudsete
maksude tõttu suureneb ebavõrdsus veelgi ja kaob igasugune sotsiaalne turvatunne. Ei ole harvad
juhtumid, kus inimene ei saa kord
kuus tulla Töötukassasse piletiraha
puudusel või siis tuleb ja riskib
trahviga.
Sellise olukorrani oleme Eestis
jõudnud.
Samuti on Eesti siseturul hinnatõus hoogustumas. Lisaks kaudsetele maksudele annab hoogu ka
euro, mis kavalate ümardustega

tirib hindu üha ülespoole. Euro
hinda ei tõsta kampaania koondas
küll suure hulga suuremaid ja keskmisi ettevõtteid, kokku üle 500, aga
kaubanduses-teeninduses on tegutsevaid ettevõtteid tuhandeid.
Paljud nende seast ei liitunud selle
kampaaniaga ning neil on vaba
käed hindu tõsta.
On selge, et riigi senine poliitika
- kasutada eelarveaukude lappimiseks kaudseid makse, mis seavad
löögi alla eelkõige vähekindlustatud pered, on kuritegelik ja viib
läbi elukvaliteedi kiire languse rahvuse hääbumisele.
Tekkinud olukorras veeretavad
parempoolsed parteid hinnatõusu
süü kaupmeeste kaela ning pigistavad silmi kinni selle ees, et näilises majanduskasvus inimeste elatustase halveneb.
Ometi tajuvad parempoolsed parteid, et rahva pahameel seoses hindade tõusuga võib hakata mõjutama
ka valimistulemusi. Lahenduseks ei
pakuta mitte sisulisi meetmeid hindade ohjamiseks, vaid süüdlase
otsimist.
Heaks näiteks on siinkohal ajujaht kartellikokkulepetele. Viimase
aja arenguid jälgides jääb mulje, et
kartellikokkuleppeid tekib kui seeni
pärast vihma. Kuid parempoolse
valitsuse mõistes tähendabki palju
kartelle palju hinnatõusu kokkuleppeid. Ja kui kõik muudkui lepivad
kokku hindade tõstmise osas, siis
ongi süüdlased leitud. Ja valitsus
on päästja rollis, sest on asunud
kartellimeistrite vastu pühasse
sõtta.
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Valitsus on eurotõlla ette rakendanud
taludest varastatud hobused

Peeter Võsa
teleajakirjanik
Töötus Eesti maapiirkondades
on endiselt probleem number üks.
Riik selle probleemi lahendamisega ilmselgelt toime ei tule. Uusi töökohti on tekkinud, aga neid on tekkinud eeskätt Keskerakonna valitsuse all olevas Tallinnas. Maainimene on endiselt töötu ja väikesepalgaline. Töötuse ja väikese sissetulekuga kaasnevad muud sotsiaalsed probleemid ja ka need on
maal teravamad kui linnas.
Mind ei rahulda sellist olukorda
nähes sugugi liberaalse majanduspoliitika põhiline väide, et kõike reguleerib turg - ärge ainult segage
turu nähtamatu käe tegutsemist.
Töötus hävitab ennekõike meie
pered, mis on riigi ja ühiskonna aluseks. Töötus muudab mehed joodikuteks ja käegalööjateks. Töötus
räsib meie naised väsinuks ning
hoolimatuiks. Ja mis peamine - töötus jätab meie lapsed toiduta! Ja
mitte ainult toiduta vaid ka hariduse ja väljavaateta oma elu õnnelikult ja võimalikult kaua elada. Töötus jätab meie inimestele vale mulje, et neid ei ole mitte kellelegi tarvis. Tegelikult ei ole meie rahvast

vaja ainult valitsusele, kes senimaani üritab väikest ärimeeste gruppi
viia kähku viie rikkaima hulka Euroopas. See seltskond kihutab kuldses
tõllas, mida piltlikult öeldes veavad
taludest kokkuvarastatud hobused.
Just praegused töötud ongi nende
nn hobusevaraste ohvrid.
Kui töötute vanemate lapsed küsivad, et miks meil kodus süüa ei
ole, tuleb lastele ausalt vastata valitsuse hobusevargad on meid
lagedaks teinud. Nad on meilt ära
võtnud töövahendi ja nüüd tagatipuks ka töö. Hobusevargaid ei huvita, kas meie rahvas ja riik eksisteerib siin ka järgnevad kümmetuhat aastat. Neid huvitab vaid see
kuidas ise viie rikkama hulka pääseda. Ülejäänud inimesed on neil
pigem jalus. Ja jalgu jäävad need
inimesed valitsusele ka siis kui kasutusele võetakse väidetav imeraha euro. Jäävad jalgu ja jäävad esialgu ka töötuks. Ja kui lõpuks endale tööd leiavad, siis juba eurodes tasustatavat. Aga nende inimeste töötasu jääb kordades alla
Euroopa keskmisele. Samal ajal kui
euro käibele võtmine aitab valitsevat klikki sammukese jälle viie rikkama hulka pääsemise poole, siis
keskmine eestlane ei küüni isegi
mitte Euroopa keskmiste hulka. Pigem on vaene kui mitte kõige vaesem. Imevahendina esitletav euro
kasutuselevõtt ei pane majandust
käima. Majanduse panevad käima
sajad tuhanded töökad käed. Makstagu neile palka siis rublades, kroonides või eurodes. Pigem tekitab
euro kasutuselevõtt maal lisaks
vaesusele ka esialgu suure segaduse.
Keskerakonna valitsuse all olev
Tallinn võtab minu arvates euro
käibele ilma probleemideta. Seda
seetõttu, et Tallinn on (viletsate ae-

gade kiuste) endiselt tänu töökusele ja õigele juhtimisele jõukam kui
riik. Tallinn kõneleb vabalt neljas
keelesja niigi Euroopale avatud ja
ka kultuuriliselt Euroopasse sulandunud. Riik on aga ülejäänud Eestit hoidnud vaesuses, vaimupimeduses ja ka töötuna. Kas kallis lugeja kujutab endale ette kuidas
tema armsas väikeses maapoes
hakatakse korraga kasutama kaht
raha. Kuidas arvutada kokku summasid, mille komakohad kuidagi ei
ole teise vääringusse täpselt ümber arvutatavad? Kas igas külas ja
alevis on pangakontor kus saab
pettust kartmata vahetada kogutud
säästud? Kes tellib bussid külarahvale, mis neid hakkavad külakolgastest pangakontoritesse vedama
ja kes tagab võimalikus rahavahetamise järjekorras turvalisuse ja
korra? Politsei ei suuda praegugi
tagada seda, et pensionipäeval narkomaanid meie vanema põlvkonna
esindajaid paljaks ei röövi kui nad
lähevad sealt oma piskut pensioni
välja võtma!
Ühesõnaga - kallis võõras raha
on kasutusel. Milliseid probleeme
selle raha kasutuselevõtt endaja
juba oma käibeloleku esimesel päeval kaasa toob, seda me teame. Aga
millist kasu uus imeraha annab, sellest me siiski päris täpselt aru ei saa.
Ennekõike oleks aga tarvis tööd,
mitte rahavahetust. Olgu kehtivaks
vääringuks kasvõi teokarbid, ainult
oma tööga uusi väärtusi luues saavad inimesed majandust käima
tõmmata. Nii lihtne see ongi.
Ärge uskuge hobusevaraste valesid vaid valmistuge siinmail veel
vähemalt kümmetuhat aastat vastu pidama. Eht ugriliku rahu ja töökusega. Kui sügavale majanduskaosesse hobusevargad meid ka
ajanud ei ole - üsna varsti paneme
me selle riigi jälle tööle.

Koalitsoon jättis töötud
sõidutoetusest ilma
Eelmise aasta lõpus tegi Riigikogu Keskerakonna fraktsioon
ettepaneku hüvitada töötule sõidukulud Eesti Töötukassasse
vastuvõtule tulemiseks. Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica saadikud jätsid selle toetuseta.
See näitab, et valitsusparteide
jaoks pole töötuid inimesi olemas,
ütles Riigikogu Keskerakonna
fraktsioon liige ja endine sotsiaalminister Aab. Nii jätab riik inimesed oma muredega üksi. Töötud
ei sobi Reformierakonna maailmapilti.
Keskerakonna ettepaneku kohaselt oleks töötul, kelle elukoht on
väljaspool omavalitsust, kus asub
Eesti Töötukassa kohalik osakond,
õigus saada üks kord 30 päeva
jooksul sõidutoetust Eesti Töötukassasse vastuvõtule tulemiseks.
Tööturuteenuste ja -toetuste

seadus kohustab töötut käima
vähemalt kord 30 päeva jooksul
Töötukassas vastuvõtul, vastasel
juhul teeb töötukassa otsuse isiku
töötuna arveloleku lõpetamise
kohta. Töötukassa esindused
asuvad 26 asulas, Eestis on aga
226 omavalitsust, märkis Aab.
Aab ütles, et vastuvõtul käimine
toob väljaspool suuremaid asulaid
elavale töötule kaasa vältimatuid
kulutusi, mida talle täna ei kompenseerita. Pikaaegsetel töötutel,
kelle sissetulekuks on vaid toimetulekutoetus, võib maapiirkonnast
vastuvõtule minemine osutuda
just piletihinna pärast võimatuks.
Nii loobuvad tuhanded inimesed
Töötukassas käimisest, mis tähendab loobumist ka aktiivsest tööotsimisest. Töötukassa ei saa pakkuda neile koolitust ega abi, mis
võimaldaks töötutel leida tööd.

President tunnistas töötuse-tprobleemi
Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson avaldas heameelt
selle üle, et president ei lähe kaasa
valitsuse kõik on hästi poliitikaga
ning ütleb julgelt välja, et Eesti suurim probleem on tööpuudus.
Tuleb kindlasti tähele panna, et
president rõhutas tööpuuduse
probleemi Tööandjate Keskliidu ees
esinedes. See võib olla märgiks, et
ka Ilvese arvates peab Eesti hakkama töökohtade loomiseks riigi tasandil ettevõtetega senisest paljupalju tõhusamat koostööd tegema.
Simsoni sõnul on nüüd avalikkuse tähelepanu juhitud kõige enam
Eesti edukat tulevikku ohustavale
probleemile. Ka president julges
välja öelda, mis on lähenevate
Riigikogu valimiste põhiküsimus
ning välistas sellega kõik pseudo-

teemad, mida meediale püütakse
ette sööta.
Keskerakond juhtis juba aegsasti sellele tähelepanu, et neil valimistel tuleb keskenduda tööpuuduse ja sellest tingitud probleemidele laheduste pakkumisega ning
meil on hea meel, et ka president
asus nüüd meid toetama, lisas
Simson.
Tallinn asus töötuse probleemiga aegsasti tegelema ning on
inimestele reaalset abi pakkunud.
Kui Keskerakond valitsuse moodustab, siis asume sedasama tegema kiirelt ka riigi tasemel, võttes
esmajoones vastu Töökohtade
loomise seaduse. See on Eesti jätkusuutliku tuleviku seisukohalt
hädavajalik, lõpetas Simson.
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Haridusüritused märtsis
1.03. loeng meelemürkidest Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 4. klassidele.
4.03. kell 11.00 kogupere lasteetendus
Prügihunt ja Superjänes valla 5-10-aastastele VPG-s.
7.-11.03. tüdrukute nädal Vinni lasteaias
Tõruke.
7.-11.03. tüdrukute nädala üritused Pajusti
lasteaias Tõrutõnn.
7.-11.03. algklasside nädal Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
7.-11.03. tüdrukute nädala raames nukunäitus Tudu lasteaias.
7.-11.03. tüdrukute nädal Roela lasteaias.
8.03. Hõissa, meil on vastlad! Vinni lasteaias Tõruke.
8.03. Hõissa, meil on vastlad! Kulina
lasteaias.
8.03. vastlaralli Tudu lasteaias.
8.03. Roela lasteaia vastlapäev Roela mäel.
8.03. vastlapäeva tähistamine Pajusti lasteaias Tõrutõnn.
8.03. loeng meelemürkidest Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 4. klassidele.
8.03. vastlapäev Roela põhikoolis.
8.03. naiste- ja vastlapäeva tähistamine
Tudu põhikoolis.
9.03. Tsirgupäev Roela lasteaias.
9.03. loeng meelemürkidest Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 4. klassidele.
9.03. Vinni-Pajusti gümnaasiumi algklassid Mõedakul vastlapäeval.
10.03. lasteetendus Lotte ja Bruno

Roela põhikoolis.
11.03. Tõrutõnni Triinu valimised.
14.03. emakeele päeva tähistamine Tudu
lasteaias. Uuem eesti lastekirjandus.
14.03. ilusa käekirja võistlus Roela põhikoolis.
14.03. deklamaatorite konkurss Tudu põhikoolis.
14.03. klassidevaheline plakatikonkurss
Mina, noor Tudu põhikoolis.
14.03. emakeelepäev Roela lasteaias.
Luuletuste võistulugemine koos koolilastega.
18.-19.03. õpilasesinduste koolitus Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
18.03. viktoriin Tudu põhikoolis.
18.03. III õppeveerandi lõpuaktused.
21.03. Kevadekell lõi till-till-till! Vinni
lasteaias Tõruke tähistab kevade saabumist.
21.03. tervitame kevadet! Kulina lasteaias
.
28.03. kell 9.50 Politsei tegevus ja seadusandlus- projekt Kaitse end ja aita teist
VPG 6. klassidele.
31.03. kell 8.00 liiklusohutuse projekt
Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6. kl-dele.
30.03. kell 8.55 Vinni-Pajusti gümn. Ukraina tsirkuse etendus. Pilet 2 eurot.
31.03. teatrietendus Piimahaldja saladus
Pajusti lasteaias Tõrutõnn.
31.03. Vinni-Pajusti gümnaasiumis lahtiste uste päev.

Märtsikuus Pajusti klubis
3.märts kell 14.30 pärastlõunakohv
Rakvere Rahvamaja Anu ja Särtsakad seeniorid.
6. märts kell 13.00 valimispäev kontsert  meesansambel ja luuleklubi EOS
Rakverest.
8. märts kell 12.00-13.00 uute riiete
müük.
8. märts kell 13.00 Mõttelõng vistelvastel naistepäev.

...Tudu rahvamajas
4. märtsil kell 10.00 Tudu rahvamajas
uue kauba müük Kiviõlist.
9. märtsil kell 13.00 Vastlapäev. Liulaskmine Tudu Saepurumäel. Vastlapidu

19. märts kell 11.00-13.30 maakondliku seeniortantsujuhtide õppepäev.
22. märts kell 13.00 Mõttelõnga kuu
sünnipäevalapsed.
29. märts ühiskülastus Rakvere Teatrisse Elu ja kuidas sellega toime tulla.
Eelteade: laupäeval, 9.aprillil kell 18.00
jürikuu klubiõhtu. Laudade etteregistreerimine (kuni 6.aprillini), pääse 3 .
Tudu rahvamajas. Külas naisseltsid.
Käsitöönäitus. Kontsert Vinni Päevakeskuse ja Tudu taidlejatelt.
12. märtsil kell 21.00 naistepäevapidu.
Tantsuks Genny.
25. märtsil kell 13.00 paastumaarjapäeva tähistamine Jaama trahteris.

Urumarja noortelaagrisse!
7-15-aastane noor saab puhata 28.
juulist kuni 4.augustini Urumarja
moortelaagris
Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga.
Info tel 325 8655, 522 6510 Margit
Diitsult

Ootame avaldusi kuni 1.maini.
Mida varem, seda parem!
Rohkem infot jaanuarikuu
Koduvalla Sõnumites ja Urumarja
laagri koduleheküljelt: http://
www.urumarjanoortelaager.ee/?cat=1

Doonoripäev Mõdrikul
Kas teadsite, et Eesti regilaulus tähistab
sõna punane hoopiski kaunist? Seega
punane kingitus on kaunis kingitus.
Verekeskus kutsub doonoreid
tegema kaunist kingitust.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus korraldab Vinni vallas doonoripäeva kolmapäeval, 2. märtsil kell
11.0015.00 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku).
2010.a oli Lääne-Virumaal taas
edukas doonorluse-aasta: Rakveres, Haljalas, Kadrinas, Mõdrikul, Tamsalus, Tapal ja Väike-Maarjas toimus 29 doonoripäeva, mida külastas kokku 2837 abivalmis inimest ning 2477 vereloovutuse abil
täienesid haiglate verevarud 1100 liitri
võrra. Lääne-Virumaa doonoripäevadel
liitus doonorite perega 483 inimest.
Verekeskus tänab kogu südamest kõiki Lääne-Virumaa doonoreid ja
koostööpartnereid ning rõõmustab peatsete kohtumiste üle!
Väikest verekaotust talub inimese organism suhteliselt hästi, kuid suurema verekaotuse korral on vereülekanne
parim viis selle kompenseerimiseks.
Vereülekandeid tehakse traumade, vähktõve, vere- ja maksahaiguste, põletuste, vere hüübimishäirete, sünnitusabi jne korral, kuid ka plaanilistel operatsioonidel.

Doonoripäeva külastamiseks
tuleks varuda umbes 45 minutit, millest
vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit ning
ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele,
meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu
protseduur, mille käigus võetakse doonorilt 450 ml verd. See moodustab olenevalt kehakaalust kõigest 7-13% kogu
täiskasvanu inimese verest.
Verekeskus soovitab tutvuda lisainfoga www.verekeskus.ee
Tule doonoriks, kui oled: terve,
ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega
tarvita ravimeid, puhanud ja söönud, kehakaaluga üle 50 kg, 18-60-aastane. Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja naistel 90 päeva.
Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha augustamisi, saad verd
loovutada 6 kuu möödudes. Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.
PS! Nüüdsest saab meie tegemistel silma peal hoida ka Facebooki fännilehel Doonorid ja Sõbrad www.facebook.
com/oonoridjaSobrad
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus

Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti LäneVirumaa.
Tel 32 58 650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Ilmub kord kuus. Kaastööd oodatud 16.jaanuariks.
Tasuta. Tiraaz 2400. Trükitud trükikojas Trükis.

Õnnitleme!
Õnnitleme

märtsikuu
sünnipäevalapsi!

98 Marie Kongi
96 Ida-Vilhelmine Purika
88 Hilja Kaasik
87 Aino-Ludmilla Pähkel
86 Helgi Proosa
84 Loreida Selter
84 Endel Künsar

Õnne tänasteks tegudeks,
õnne homseteks olemisteks,
õnne tuleviku toimetusteks!
83 Meeta Jürgenson
83 Vaike Truman
82 Helja-Melaine Veerg
82 Maimu Aan
82 Endla Käkk
81 Helju Keva
75 Eha-Pärjala Kuusemets

75 Mall Moor
75 Otu Pihlak
75 Maria Mooses
75 Aliide Krautman
70 Heino Ojavere
70 Laine-Elviine Talkis
70 Aleksandra Matvejeva
70 Liia Baumann

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

Otsustavad otsustajad, s.t valijad
Aeg-ajalt ikka arutletakse, et miks meil elukorraldus just
selline on ning miks ei tehta nii nagu igaüks meist soovib.
Nüüd on võimalik jälle valikuid teha.
Uskuda ei saa neid, kes lahkeid lubadusi jagavad, suutmata näha, et vaid tõhus majanduskasv tagab paremad
avalikud teenused, sealhulgas põhjamaade kvaliteediga hariduse, tervishoiu ja turvalisuse.
Maksukoormuse vähendamine võimaldab inimeste sissetuleku kasvu, majanduskasv pensionitõusu juba järgmisel
aastal.
Kandideerides riigikokku, tegutsen selle nimel, et ettevõtluskeskkond paraneks infrastruktuuri arengu ning inimeste
ümber- ja täiendõppe toel.
Eelarvevõimaluste tekkel vähendame töötuskindlustusmaksu määra ning tõstame tulumaksuvaba miinimumi ning alandame tulumaksumäära.
Kohalike omavalitsuste tulubaasi kujundame ümber selliselt, et kasvaks kohaliku võimu sõltumatus oma piirkonna elu
korraldamises.
Tagame järgmisest Euroopa Liidu eelarve perioodist Eesti
põllumeestele kõigi teiste Euroopa Liidu tootjatega võrdsed
konkurentsitingimused.
Kandideerin riigikokku, sest olen veendunud oma võimekuses muuta bürokraatiat vähemaks, ametnike käitumist kodanikusõbralikumaks ning inimestele pakutavate teenuste mugavamat tarbimist.
Minule võite kindel olla.
Lugupidamisega
Vello Tafenau

Õnnitleme
uusi
ilmakodanikke
Vinni vallas!
Uku Ploom - 20.jaanuaril
Villem Ove Luming
- 22.jaanuaril
Jaanis Justsenkov - 3.veebruaril

Mälestame
lahkunud
vallakodanikke
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal

Bella Põldma
17.05.1962 - 24.01.2011
Erich Lippasaar
22.10.1942 - 29.01.2011
Evi Kareva
21.01.1947 - 30.01.2011
Meelis Reinbaum
16.03.1958 - 01.02.2011
Helene Vahtra
13.11.1930 - 11.02.2011
Lembit Nõlvak
18.07.1928 - 13.02.2011
Olev Koppel
12.04.1956 - 13.02.2011

Kandidaat nr 535 VELLO TAFENAU
Riigikogu valimistel
Reformierakonna
nimekirjas

Roela segakoor 110
Jätkates eelmises lehes alustatud teemat: Miks käid Roela segakooris laulmas?, vastab Aavo: Aga mida siis
veel teha?, ja Krista jätkab: Mind
hoiab Roelas lahke pererahvas (Reet,
Reet ja veelkord Reet!) ja väga lahe
seltskond. Proovile tulles on vahel
väsimus suur ja ka tüdimus raskest tööpäevast. Peale mõningase aja möödumist on kõik nagu peoga pühitud. Ma
ei oskagi öelda selle põhjust, aga see
on sula tõsi. Kindlasti on kõik inimestest. 
Rahvamaja juhataja Reet arvab: Segakoori ON meile vaja! Kui 110 aastat
tagasi juba oli vajadus laulurahvas kokku kutsuda, siis tänastel lauljatel on lausa aukohus seda järjepidevust hoida ja
edasi kanda. Kui üle saja aasta on suutnud väike Roela koor osaleda Eestimaa üldlaulupidudel, väiksematest rääkimata, siis nüüd seda kaunist traditsiooni unustada oleks ju lausa kurjast. Kollektiiv peab jääma elama! Mis siis, et
vahel on väga raske ja tegevust pärssivaid tegureid jätkub, loodan väga, et
laulurahva hoog ei rauge, keegi ei väsi
vaid rõõmsalt jätkavad oma tegevust.
Ma ei kaota ka lootust, et ikka liituks
meiega ka uued tulijad. Kunagi pole
hilja ühineda, tuleb vaid julgemalt enesealgatust üles näidata. Millegipärast
valitseb ka kahtlejate seas väike hirm,
et kindlasti peab olema nooditundja.
Pole nii! Noodist laulmise oskus kaasneb koos laulmisega! Mis aga peamine: meie kollektiivil on dirigent, kelle
taktikepi all lihtsalt peab laulma ja Roela
segakooris on alati ruumi uutele lauljatele.
Dirigent Terje Andresson võtab
oma mõtted kokku: Praegune Roela
segakoor sai alguse 1987. aastal hoopiski meeskoorina, kui võib umbes 15liikmelist laulvate meeste punti üldse

kooriks pidada siiski, kammerkooris võib olla 12 lauljat. Pidasime meestega vastu terve aasta, isegi esinesime mitmel korral. Üks meeldejäävamaid oli kontsert Narva-Jõesuu sanatooriumis.
Niisiis, 1988. aasta sügisel liitsime
meestega naised ja saime Roela segakoori.
Koor on olnud nende aastate jooksul pidevas arengus, aeg-ajalt on muidugi ette tulnud ka mõõnaperioode.
Kõrghetked professionaalses mõttes
olid 90-ndad: sellesse perioodi mahtusid mitmed laulupeod, palju esinemisi, kaks kontsertreisi Soome Vabariiki, Tuljaku võistulaulmine Tartus,
lindistamine jm.
Käesoleval ajal tegutsev koosseis
saab tänavu 23-aastaseks. Selle aja
jooksul on selgeks õpitud kaugelt üle
100 teose, palju esinetud, pidusid peetud, suviseid väljasõite korraldatud,
laulupidudel ja päevadel osaletud
ning kõike muudki. Võib öelda, et
Roela segakoor on üks sõbralik seltskond, kes armastab laulda.
Olen tihti mõelnud, mis ajab inimesi argipäeva õhtul pärast rasket päevatööd kodunt välja? Paljud tulevad
ju kaugelt, kilomeetrite tagant Ja
jõudsin järeldusele: põhjuseks on ilmselt tore seltskond, kellega on hea
koos olla ning laulmine on veel lisaväärtuseks. Kui laulud välja tulevad
ja hästi kõlavad, seda suurem on
rõõm!
Nii et, kallid sõbrad, jätkuvat laulurõõmu järgnevaks sajaks aastaks!
Teie koorijuht
Terje Andresson
(Roela segakoor 110 järgneb)
Margit Diits

