Vinni valla infoleht

TASUTA

www.vinnivald.ee

Volikogu kinnitas
vallavalitsuse koosseisu
ja struktuuri
Vinni vallavolikogu kinnitas
täna, 23. novembril Pajustis
toimunud vallvolikogu istungil Vinni vallavalitsuse
suuruseks kaheksa liiget.
Lisaks vallavanem Rauno
Võrnole kuuluvad vallavalitsuse koosseisu abivallavanem
Eerik Lumiste (SDE) ning liikmetena Andrus Läll (VL Ühtne
Vald), Henrik Klammer (IRL),
Ade Murumägi, Virgo Koppel, Rene Metsla (KE) ja Laura
Lillepuu.
Vallavanem Rauno Võrno
sõnul lähtus ta Vinni valla
liitumislepingus sätestatud
põhimõttest, et vallavalitsuse
koosseis oleks võimalikult
laiapõhjaline nii poliitiliselt kui
et sinna kuuluks esindajaid ka
igast liitunud vallast. „Laiapõhjalisus loob eelduse, et vallakodanike küsimused jõuavad
operatiivselt vallamajja ja neile
leitakse kiiresti lahendused.“
Uue vallavalitsuse koosseisus
on kolm haldusjuhti, tagamaks
esindatuse igast piirkonnast. Ettevõtjaid esindab vallavalitsuses Henrik Klammer, kes võtab
teatepulga üle oma isalt, varasema koosseisu vallavalitsuse

liikmelt Indrek Klammerilt.
Uudsena Vinni valla ajaloos
kuulub Vinni vallavalitsusse
ka Vinni-Pajusti gümnaasiumi
abiturient Laura Lillepuu.
„Aktiivsete noorte kaasamine
vallavalitsuse töösse olnud
üks minu prioriteetidest,“ lisas
Rauno Võrno.
Teise olulise punktina kinnitas vallavolikogu Vinni vallavalitsuse kui ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu
milles on 20,75 ameti- ja kaheksa töökohta. Vallavalitsusse
lisandub 6,7 uut ametikohta.
„Vallavalitsuse struktuur on
koostatud põhimõttel, et vallavalitsus oleks haldussuutlik
ning suudaks täita liitumisega
seatud eesmärke,“ lisas Rauno
Võrno.
Uued ametikohad struktuuris
on majandusvaldkonda kureeriv abivallavanem, keskkonnaja kommunaalnõunik, teede- ja
ühistranspordinõunik, finantsjuht ning kaks pearaamatupidajat (1 neist tähtajaga), haridusnõunik, sotsiaalteenistuse
juhataja, lastekaitsespetsialist,
kolm sotsiaaltööspetsialisti,
jurist ning kaks kantseleiametnikku.

Hämaras-hämaras talveöös
mööda lumiseid radu
uitab üks mõte,
üks lootus, üks usk ...
et uus aasta oleks parem,
oleks otsimiste rikkam
ja leidmiste rõõmsam,
et jätkuks tervist ja õnne!

Rahulikke jõulupühi!
Head uut aastat!

Vinni Vallavolikogu
Vinni Vallavalitsus

Volikogu komisjonide juhid
said paika
Vallavolikogu valis 8.detsembril alatiste komisjonide
esimehed ja aseesimehed.
Salajase hääletuse tulemusena
valiti revisjonikomisjoni esimeheks Ülle Allika, aseesimeheks
Raigo Rebane, eelarve-, arenguja õiguskomisjoni esimeheks
Meelis Maine ja Johannes Nirgi,

Taliteede hooldajad Vinni vallas
Piirkond

Teenusefirma

Vastutav isik

Telefon

Piira keskus, Piira Karkuse

Piira Talu OÜ�

Eha Kokoreva

5253341

Mõdriku kergtee

ER Toode OÜ�

Raivo Eliste

5057596

Piira – Pajusti – Kakumäe
kergtee

Olt & KO

Ilmar Olt

5021752

OÜ� Voore Farm

Margus Lepp

5203971

Kalno Vaarmets FIE

Kalno Vaarmets 5201163

Jaan Salin FIE

Jaan Salin

5256087

Erra Agro OÜ�

Tambet
Leinbock

5213585

Vinni alevik,

Pajusti alevik, Inju
Vetiku - Mõdriku

Kadila - Koeravere

Viru-Jaagupi alevik,
Aruküla
Allika - Võhu

Ristiküla, Rünga, Roela
alevik
Puka - Obja

Tudu alevik, Anguse –
Palasi
Allika-Soonuka

Uljaste küla (lõuna pool
raudteed

Ulvi, Viru-Kabala, Aarla,
Nõmmise, Kõrma, Miila,
Uljaste küla (põhja pool
raudteed)

Aasuvälja, Mõedaka,
Nurkse, Kantküla, Põlula,
Sae, Lavi, Männik-välja
küla
Laekvere piirkond

Venevere piirkond
Muuga piirkond

Padu-Rahkla piirkond

Laekvere-Moora
kergliiklustee, Laekvere
aleviku kõnniteed

OÜ� Olt & KO
OÜ� Vinimex

Fixum Service OÜ�

Ilmar Olt

5021752

Toomas Riiberg 5054188

Maario
Maalman

5172410

Miila Viss OÜ�

Mehis Rebane

53471386

Männiku Agrofarm
OÜ�

Laur Heinla

5903 3331

Muuga PM OÜ�

Jaak Flink

56571233

Firelli Grupp OÜ�

Teet Põldoja FIE
Muuga PM OÜ�

Vinni valla
majandus-teenistus

Madis Sootalu
Teet Põldoja

Tõnis Hiielaid
Andrus Läll

56844529
5029941

5033368

5046009

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimeheks Ruth Pulk, aseesimeheks Evelin Poolamets,
kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimeheks Arnu Lippasaar,
aseesimeheks Vello Tafenau
ning majanduskomisjoni esimeheks Toomas Väinaste,
aseesimeheks Indrek Klammer.
Komisjoni esimees ja aseesimees või aseesimehed valiti
üheaegselt salajasel hääletusel.
Igal volikogu liikmel oli selleks
kasutada üks hääl. Komisjoni
esimeheks sai kõige rohkem
hääli kogunud kandidaat, aseesimeheks sai häältearvult
teiseks jäänud kandidaat.
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Vallavanema jõulutervitus
Vaevalt on raagus oksale kiikuma jäänud kollane leheke
jõudnud oma viimase õhulennu teha, kui esimene punane
mütsike end ostukeskuses
jõulude saabumisest teatama
seab. Juba!? Jah, juba! Ent kui
jõulud ilmuksid sama ootamatult kui Karlsson katuselt
Väikevenna tuppa, siis millal
meil oleks aega ses pöörases
tempos tiireldes end jõululainele seada? Ajal, mil taevas
oli sinisem ja lumi valgem,
valmistuti jõuludeks varakult
- seeni soolates, käpikuid kududes. Pisitasa, jõuluaja edenedes sätiti rida-realt kindasse
suvepäikeselist kärbsemustrit
kududes oma vaimgi jõululainele. Tänapäeval tervitame
saabuvaid jõule advendiküünalde süütamisega kodudes
ja avalikel jõulupuudel, kasvatame lapsi päkapikusussi
head-paremat poetades. Enne
jõulurahu saabumist käib igas
peres ja töökohas üle paras
jõulumöll – kokkuvõtted vajavad tegemist, jõulupeod pidamist, jõulukingid valimist.
Kuid siis ta lõpuks tuleb
- esimesed jõulukuulutajad
on teinud oma töö tänavugi inimesed heidavad endilt elupingete koorma, sulades sõbralikeks ja hoolivaiks, muutes
nii jõuluaja kõige imelisemaks
ajaks. Iga kord tulevad jõulud
pisut omamoodi, kordumatult. Tõesti, tasub võtta aega
vaadata mööduvale aastale
tagasi. Vaadata koos perepilte
ja tunnetada aja kulgu. Beebi,
kes eelmisi jõule titevoodis
vastu võttis, tatsab nüüd omal
jalal jõulupuud uudistama.

Mudilane, kes veel aasta tagasi sõnu veeris, on nüüd
tähtis tegelane, sest tema käib
koolis. Igas peres oma kulg ja
olemine. Jõulud on parim aeg
perega koos olla, et koos elu
imelisele ringile tagasi vaadata. Parim kink lähedaste jaoks
ongi kinkida neile oma kõige
kallimat - aega.
Lõpetuseks soovin luuletaja
Fragira D. Morti luuleridadega kõigile kauneid ja rahulikke jõule, palju rõõmu igasse
südamesse!
Kingi mulle tükike tüünust,
mis ei meenuta möödunud torme.
Kingi valget valgust,
mis varje ei tunne,
too soojust, milles ei sosista jäide,
too tuld, kus ei kummita kurjus.
Kingi ausat armastust,
kus ei reduta reetmine.
Pisut plekita puhast puhkust.
Las viivukski uuesti
sündida lootus,
ühel õhtulgi olgu uus usk.
Vaikus vaikne.
Rahu rahulik.
Õnn õnnelik.
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Elu korraldamisest Laekvere
ja Rägavere piirkonnas ehk uuest
aastast teeninduskeskustes
Uuest aastast on endine Laekvere vald suure Vinni valla
üks piirkond teeninduskeskusega Laekvere alevikus end.
vallamajas aadressil Salutaguse tee 2. Niisamuti on ka
endine Rägavere vald suure
Vinni valla üks piirkond teeninduskeskusega Ulvi külas
aadressil Mõisa tee 7.
Laekvere teeninduskeskuse
haldusjuhina alustab tööd
Andrus Läll, kelle telefoninumber on endine: 5046009,
uus e-posti aadress on andrus@
vinnivald.ee, mõned kuud töötab ka vana aadress.
Laekvere haldusjuhi tööruumi asukoht jääb kõigile juba
tuttavasse Laekvere haldushoonesse adressil Salutaguse
tee 2.
Rägavere teeninduskeskuse
haldusjuhina alustab tööd Virgo Koppel. Tema kontaktandmed on: tel 57833232, e-post:
virgo.koppel@vinnivald.ee.
Ka Rägavere teeninduskeskuse
haldusjuhi töökabinet asub Rägavere rahvale tuttavas vanas
Rägavere vallamajas.
Haldusjuhtide tööülesanneteks on elanikele oluliste
teenuste kättesaadavuse tagamine ja nõustamine ning
majandustegevuse korraldamine - Andrus Lällil Laekvere

piirkonnas ja Virgo Koppelil
Rägavere piirkonnas.
Haldusjuhi poole saab pöörduda igal tööpäeval, kokkusaamine on soovitav eelnevalt
telefoni teel kokku leppida.
Haldusjuhid võtavad vastu
avaldusi ja taotlusi ning annavad nõu ja juhatust, kas küsimuse saab kohapeal lahendada
või kuhu peab pöörduma.
Sotsiaalküsimustega
tegelevad
sotsiaaltööspetsialistid
Laekvere teeninduskeskuses
tegeleb sotsiaalküsimustega
sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu, tel on 57450313, Rägavere
teeninduskeskuses sotsiaaltööspetsialist Martin Kesamaa,
telefon on samuti endine: 525
7171.
Sotsiaaltööspetsialistide
tööruumid jäävad praegusesse
kohta nii Rägaveres kui Laekveres. Sotsiaaltööspetsialistide
vastuvõtuajad: Rägavere teeninduskeskuses kolmapäeviti
ja neljapäeviti kell 9-12 ja 13-15.
Laekvere teeninduskeskuses
teisipäeviti ja neljapäeviti kell
9 - 16.
Rahvastikuregistri toiminguid saab teha Vinni vallamajas, aadressil Tartu mnt 2

Pajusti alevik.
Elukoha teate saab esitada
ka paberkandjal haldusjuhile,
kes toimetab selle edasi vallamajja. Need, kes on arvutiga
sina peal, saavad elukohateate
esitada internetis riigiportaalis
eesti.ee.
Perekonnaseisu toiminguid
(sünni või surma registreerimist), saab teha mistahes
kohalikus omavalitsuses, s.h
Vinni Vallavalitsuses, Pajustis
vallamajas. Abielus olevatel
paaridel on võimalik lapse
sünd registreerida elektrooniliselt portaali eesti.ee kaudu.
Vinni Vallavalitsuse vastuvõtuajad on teisipäev ja
neljapäev kella 8-16. Ametnike
telefoninumbrid on kättesaadavad valla veebilehel. Valla
üldtelefon on 32 58 650, vastab
juhiabi. Teid saavad infoga
aidata peale haldusjuhtide veel
raamatukogud. Väljakujunenud tava on, et kui ametnik
on kohal,võetakse mistahes
päeval jutule. Tühikäikude
ennetamiseks on soovitav ette
helistada ja kokkusaamise aeg
kokku leppida.
Kõigile kauneid jõule ja rahulikku meelt oma asjaajamise
korraldamisel ka uuel aastal!

2

Volikogu kehtestas
2018.a maamaksumäärad
Vallavolikogu kehtestas 8.detsembri istungil 2018.a maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud
haritav maa ja looduslik rohumaa, mille maamaksumääraks
kehtestas volikogu 2,0 % maa
maksustamishinnast aastas.
Maamaksumäärade puhul on
lähtutud kolme valla ühinemisläbirääkimistel kokkulepitust.
Maanõunik Anu Are sõnul jääb
üldine maamaksumäär (siia alla
kuuluvad metsamaa, õuemaa,
ärimaa, tootmismaa, veekogude
maa, transpordimaa, riigikaitsemaa, kaitsealune maa, sotsiaalmaa jne) kõigi endiste valdade
territooriumil 2017. aastaga võr-

reldes samaks.
Põllumajandusmaa osas toimuvad aga muudatused, v.a.
Laekvere piirkonnas, kus kehtis
juba varem sama makusmäär –
endise Vinni valla territooriumil
tõuseb protsent 1,9-lt 2,0-le ja
endise Rägavere valla puhul 1,5-lt
2,0-le. Iga 0,1% maamaksumäära
tõusu tõstab maaomaniku maksukoormust 1 ha haritava maa
kohta (olenevalt maa boniteedist)
umbes 20 senti, loodusliku rohumaa kõlvikult umbes 5 senti.
Seega endise Rägavere valla
põllumajandusliku maa omanike
jaoks tõuseb maamaks umbes üks
euro hektari kohta.

Vinni vald maksab töötajatele
haigushüvitist teisest päevast
2017.aasta algusest hakkas kehtima seadusemuudatus, mis andis
tööandjale võimaluse maksta
töötajale 2. ja 3. haiguspäeva
eest sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist, mis ei ületa töötaja
keskmist töötasu. Selle otsusega
läks kaasa ka Vinni vald, üks
30-st tööandjast Eestis. Volikogu
otsustas jätkata 1.jaanuarist 2018
haigushüvituse maksmist vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajatele haigestumise või
vigastuse teise kuni kaheksanda
kalendripäeva eest 100 protsenti
töötaja keskmisest töötasust.

„Nii inimeste kui asutuse huvides on see, et töötajad haigena
tööl ei käi,“ ütles vallavanem
Rauno Võrno.
“2017. aastal maksis Vinni vald
haigushüvitist teisest päevast
70%, kokku maksti haigushüvitist 5544 eurot, lisakulu oli 1149
eurot,” tõi pearaamatupidaja
Inna Arula näite. Kui tõsta haigushüvitise maksmist 100%, siis
eeldatav lisa kulu 1500 - 2000
eurot. Seega ei ole asutusele
haiguspäevade hüvitame liiga
suur lisakulu, ent töötajatele on
see väga oluline.

Teisi volikogu otsuseid
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidus esindavad Vinni valda
Meelis Maine ja Rauno Võrno
Vinni vald on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) liige.
VIROLi põhikirja kohaselt nimetab liidu iga liige üldkoosolekule
kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu volituste tähtajaks
kaks esindajat – ühe vallavalitsuse ja ühe volikogu liikmete
hulgast. Igale esindajale määratakse asendaja. Vinni volikogu
nimetas volikogu esindajaks
vallavolikogu esimehe Meelis
Maine ja vallavalitsuse esindajaks vallavanem Rauno Võrno.
Maine asendajaks VIROLis saab
Ruth Pulk ja Võrno asendajaks
abivallavanem Eerik Lumiste.
Volikogu kehtestas Vinni
Vallavalitsuse palgajuhendi,
millega reguleeritakse nii vallavalitsuse ametnike kui töötajate töötasustamise alused.

Palgajuhend reguleereib lisaks
palga maksmisele ka hüvitise
maksmist (side- ja transpordikulud, prillid, haigushüvitis ja
isiklike tähtpäevade hüvitised).
Palgajuhend hakkab kehtima
1.jaanuarist 2018.
Hüvitise maksmine
Volikogu otsustas maksta volituste tähtajalise lõppemisega hüvitist Arnu Lippasaarele
seoses Rägavere vallavolikogu
esimehe volituste lõppemisega
6 773 eurot, Virgo Koppelile
seoses Rägavere vallavanema
volituste lõppemisega 20 668
eurot, Eerik Lumistele seoses
Laekvere vallavolikogu esimehe volituste lõppemisega 2 400
eurot ja Aarne Laasile seoses
Laekvere vallavanema volituste
lõppemisega 21 600 eurot.
Mainitud hüvitised makstakse
Vinni vallale eraldatud ühinemistoetusest.

Rohu küla kavandab pärimuspäeva ja kiike mõisaparki
Rohu külas on uuel aastal jälle
uusi tegemisi ja üritusi. Kohaliku
omaalgatuse programmi 2017.a
sügisvoorust saime toetust kahele
projektile: pärandkulturipäeva korraldamiseks ja katusega
puidust kiige paigaldamiseks
mõisaparki.
EV 100. aastapäeva puhul toimub
suve hakul Rohu külas koostöös
Viru Instituudiga Simuna kihelkonna pärandikultuuri päev, kus
käsitletakse Simuna kihelkonda
kuulunud Rohu küla ajaloo-,
loodus- ja kultuuripärandit. Ajal,
kui valdade piirid on muutumas,
teadvustatakse pärimuspäeval
ajaloolise kihelkonna piires kujunenud pärandit ja identiteeti.
Pärimuspäeval saavad huvilised
kuulda piirkonna rahvapärimusest, rahvariietest jms. Kuulajatele
esinevad kohalikud rahvamuusikud ja –tantsijad, avatud on
õpitoad suurele ja väikestele.
Lähema info toome teieni kevadel.
Teise projektina paigaldatakse

Rohu küla mõisaparki katusega
puidust kiik, et pakkuda looduses paremaid vaba aja veetmise
võimalusi Rohu küla lastega
peredele, muuta külaplats atraktiivsemaks ka väliürituste
korraldajaile. Rohu külaplats on
tänu mitmele edukale projektile
muutunud atraktiivseks vaba
aja veetmise alaks, kus toimuvad
traditsiooniks kujunenud Rohu
külapäevad. Külaplatsi arendamisega on tegeletud mitu aastat:
ühiselt hoitakse korras haljasalad,
külaplatsile on paigaldatud ka
kuusnurkne lehtla.
Tegelikult on Rohu külas käimas
kolmaski projekt: kultuurkapitali
toetusel jätkub Rohu küla ajaloo
talletamine dokumentaalfilmina.
Järgmise filmi tööpealkiri on
„Rohu küla läbi aegade“, filmis
saavad sõna Rohu kooli õpetajad
ja teised kohaliku ajaloo tundjad.
Ilusat aastalõppu ning suur tänu
kõigile abilistele ja toetajatele!
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Hariduselu korraldusest vallas uuest aastast
Lasteaia osalustasu kehtestamine muudab Ulvi ja
Laekvere lastevanemate
olukorda
Volikogu kehtestas Vinni
valla lasteaedades 2018. eelarveaastaks kulude vanemate
poolt kaetava osa suuruseks
õppekulu määra - 240 eurot
lapse kohta kuus, mis tasutakse
kuumaksetena a´ 20 eurot.
Neil peredel, kel lasteaeda
käib korraga kaks või enam last,
on võimalik taotleda osalustasust vabastust. Taotlus esitatakse
kaks korda aastas: 1.juuliks perioodi juuli-detsember kohta ja
hiljemalt 10. jaanuariks perioodi
jaanuar kuni juuni kohta. Taotlusi vabastuseks (s.h ka alla madala sissetuleku piiri elavatele
peredele toidukulu vabastuseks)
saab esitada nii elektrooniliselt
(vt. www.vinnivald.ee) kui paberkandjal Vinni vallamajas või
piirkonna teeninduskeskustes.
Uus on eespool kirjeldatud
kord Ulvi ja Laekvere lasteaia
vanemate jaoks, kel tuleb nüüd
ka toidukulu eest tasuma hakata,
ülejäänud viie lasteaia lastevanematele ei too 2018. aasta kaasa
midagi uut. Lasteaiaõpetajate
palgad lähenevad kooliõpetajate
alampalgale
Eesti Vabariigis on võetud
suund lasteaia ja kooliõpetajate
palgaerinevuste vähendamisele.
Nende erinevuste vähendamiseks maksab riik kohalikele
omavalitsustele toetust. Toetuse saamise tingimuseks on, et
2018. aastal peab täistööajaga
töötava lasteaiaõpetaja palga
alammäär olema 85 % kooliõpetaja palgaalammäärast. Vinni
valla seitsmes majas saavad
lasteaiaõpetajate palgamäärad
võrdsustatud, lasteaiaõpetaja
(bruto)kuupalk täistööaja puhul
on 978 eurot.

Huvitegevust pakkuvate
institutsioonide lepingupartner on lapsevanem
Vastavalt Vinni vallas 2018.
aastal kehtivale huvitegevuse
ja –hariduse finantseerimise
korrale on huviharidust ja -tege-

vust pakkuvate institutsioonide
lepingupartner huviharidust
saava ja huvitegevuses osaleva
lapse vanem. Vallavalitsus kompenseerib õpilaste huvitegevuse
kulusid avalduse esitamisel 85
% ulatuses esitatud kuludokumentides fikseeritud summast.
Erandina kompenseeritakse
huvihariduse kulud 100 %
muusika valdkonna kutsealast
ettevalmistust andvates koolides (Rakvere, Väike-Maarja
Muusikakool jt). Muusikakoolis õppivate õpilaste puhul on
lepingupartneriks Vinni vald,
kes finantseerib otse oma eelarvest õpinguid. Muusikakooli
eelklassi, laulustuudio, lisapilli
ja lisaaasta maksumust ei kompenseerita, kuna vald panustab
põhiõpingute kulude katmisele.
Vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele
esitatakse Vinni Vallavalitsuse
poolt Rakvere Muusikakooli eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja
lisaastal õppiva õpilase vanemale igakuiseks tasumiseks arve.
Kehtetuks tunnistatakse Laekvere Vallavolikogu 25.11.2014
määrus nr 9 „Huvitegevuse ja
-hariduse toetamise kord“ ja Rägavere Vallavolikogu 27.03.2013
määrus nr 9 „Huvitegevuse ja
-hariduse toetamise kord.
Püüame avalduste ja kuludokumentide esitamise korra lapsevanemale võimalikult lihtsaks
teha. Avaldusi võib esitada elektrooniliselt e-postiga, sisselogitult valla kodulehekülje kaudu
(vt. http://www.vinnivald.ee/
lihtne-avaldus) või paberkandjal vallamajas või piirkonna
teeninduskeskustes. Avalduste
ja kuludokumentide esitamise
sageduse võib iga lapsevanem
ise valida. Kulude kompenseerimise ülempiiri ei ole. Laps võib
osaleda erinevates huviringides,
-koolides, treeningutes. Kõikide
tehtud kulutuste kohta laieneb
kompenseerimise õigus.

Vinni vald toetab erakoole
Erakoolide rahastamises on
rakendatud erinevaid põhimõtteid - kord rahastavad omavalitsused erakoole, kord mitte.

Sotsiaaltoetustest ja
–teenustest uuel aastal
Tulenevalt valdade ühinemislepingust ühtlustatakse vallas
sotsiaalteenused ja toetused,
aluseks võttes ühinemislepingu osaliste kehtestatud
kõrgemat toetusmäära lepingu
sõlmimise ajal.

SOTSIAALTOETUSTE
PIIRMÄÄRAD
Volikogu kehtestas
madala sissetulekupiiri
2018. aastaks
Volikogu kehtestas madala
(neto)sissetuleku piiriks ühe
pereliikme kohta 2018. aastal
sõltuvalt toetuse liigist 210
eurot, 300 eurot ja 420 eurot
kuus.
210 euro suurust madala sissetuleku piiri rakendatakse
järgmiste toetuseliikide kohta:
koolitoidu, lasteaiatoidu ja
lasteaias osalustasu, ühiselamu
üüri toetuse, sõidukulude kompenseerimise, tervisega seotud
kulude hüvitamise toetuse, küttetoetuse ja lastelaagritoetuse
arvestamisel.
Proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest
tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste

prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside ning haigla väljastatud
omaosalusarve ja perearsti poolt
määratud konsultatsioonid või
uuringud hüvitatakse 100 %
ulatuses kuludokumendi alusel.
Madala (neto)sissetuleku piiri
300 eurot kuus ühe pereliikme
kohta arvestatakse järgmistel
juhtudel: hüvitamisele kuulub
50 % proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude erivajadusest
tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste
prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside ning haigla väljastatud
omaosalusarve ja perearsti poolt
määratud konsultatsioonid või
uuringud kuludokumendi alusel.
Madalat (neto)sissetuleku
piiri 420 eurot kuus arvestatakse
riikliku pensioni saajale ühe pereliikme kohta täiendava ravimitoetuse maksmisel. Ülempiiriks
aastas on 150 eurot taotleja või
tema perekonna kohta.

Volikogu kehtestas
sotsiaaltoetuste piirmäärad
2018. aastaks
Vallavolikogu kehtestas alates
1. jaanuarist 2018 sünnitoetuse
suuruseks 400 eurot. Mitmikute
sünni puhul arvestatakse sün-

Alates 1. jaanuarist 2017 on
kehtinud kord, kus vald või
linn osaleb eraüldhariduskooli
tegevuskulude katmises, kui
see on valla või linna otsusel
vajalik hariduse kättesaadavuse
või mitmekesisuse tagamiseks.
Kuni 2017. aasta lõpuni on
Vinni valla kõikides piirkondades olnud ühine seisukoht:
toetada erakoole. Erakooli pidajat toetatakse tegevuskulude
katmisel proportsionaalselt
selles koolis õppivate õpilaste
arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Vinni valla
haldusterritooriumil, 25 % ulatuses vastavalt erakooli asukoha
munitsipaalkoolide õppekoha
tegevuskulude keskmisest maksumusest, kuid mitte rohkem
kui riiklikult kinnitatud õppekoha maksumus. Erandkorras
võib erakooli pidajat toetada
ka suuremas mahus, kui selle
aluseks on vastav vallavalitsuse
otsus.
Vald kindlustab valla
koolides tasuta koolilõuna
2018. aasta eelarve eelnõus on
õpilaste koolilõuna kuludeks
arvestatud 1 euro päevas, s.t 175
eurot õppeaastas. Kõikides Vinni valla koolides on koolilõuna
korraldatud nii, et omavalitsus
katab toiduvalmistamise kulud,
s.t et riigitoetusena eraldatav 175
eurot on koolilõunaks kasutatavate toiduainete maksumus. Oskusliku majandamise korral on
võimalik pakkuda selle eelarve
mahu juures ka hommikuputru ja oodet pikapäevarühmas
viibivatele õpilastele. Tasuta
koolilõuna võimaldatakse kõigile valla koolides õppivatele
õpilastele. 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, v.a Laekvere ja Rägavere piirkonnast
gümnaasiumiastmes õppivatele
õpilastele kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni.
Toetust ei maksta välja õpilastele ega nende vanematele, vaid

nitoetus kahekordses määras
lapse kohta.
Matusetoetuse suuruseks
tuleval aastal on 350 eurot, küttetoetus kuni 230 eurot aastas ning
ranitsatoetus 125 eurot.
Vinni vald hoolib valla eakaist
kodanikest, toetates 75-, 80- ja
85-aastase sünnipäeva puhul
eakat 30 euroga, 90 kuni 99-aastasi 50 euroga ning 100-aastase
ja vanemat eakat 100 euorga.
Vinni vallas on vallavanem
Rauno Võrno sõnul väärikas
eas vallakodanikke kaugelt üle
kahesaja inimese.
“Arvestasime sünnitoetuse
määramisel ka mitmikutega.
Viis kuud tagasi sündisid Vinni
valda selle sajandi esimesed nelikud Eestis. Mõistame vallas, kui
suurt vaeva ja hoolt läheb tarvis
mitmikute kasvatamisel ning
millist rahalist kulu see pere
rahakotile tähendab,” lausus
vallavanem Rauno Võrno.

SOTSIAALTEENUSTE
HINNAD
Tugiisiku teenuse hind on
kuni 5.50 eurot tund
Tugiisikuteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus,
mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete,
majanduslike, psühholoogiliste
või tervislike probleemide tõttu
oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral

toetuse arvel kaetakse õpilaste
toitlustamisega seotud kulud
koolides. Madala sissetulekuga
perede lastele, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides, on
vanematel õigus taotleda kooli
toiduraha toetust sotsiaalhoolekande alaeelarvest vastavalt
vallas kehtivale sotsiaaltoetuste
maksmise korrale.

Vald kindlustab tasuta
õpilastranspordi elukohajärgse põhikoolini
Vinni vald tagab tasuta õpilastranspordi Vinni vallas õpilase
elukohajärgse koolini. Laekvere
ja Rägavere piirkonnas elavatele
gümnaasiumiastme õpilastele
tagatakse tasuta transport õpilase poolt valitud gümnaasiumisse
kuni 2020/21. õppeaasta lõpuni,
vastavalt ühinemislepingus
kokkulepitule.
Õpilasliinide marsruudid korraldab vallavalitsus arvestusega,
et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on
elukohajärgne kool, ei tohi kooli
jõudmiseks kuluda rohkem kui
60 minutit ja koolikohustusliku
õpilase jalgsikäimise koolitee
ei ole pikem kui 3 kilomeetrit.
Õpilasliinidega võivad lisaks
kooliõpilastele tasuta sõita koolieelikud, tingimusel, et lasteaed
jääb õpilasliini marsruudile.
Õpilasliini võivad kasutada ka
teised valla elanikud sõiduks
arstile, apteeki, valla asutustesse
ja muudesse neile vajalikesse
kohtadesse tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini
marsruudiga ja bussis on vabu
kohti. Juhul, kui õpilasel ei ole
võimalik elukohajärgsesse õppeasutusse ja sealt tagasi sõita
õpilasliiniga, saab ta tasuta sõidu
õiguse avalikule liinile. Sõidukaardi saamiseks esitab kool või
erandjuhul lapsevanem vallavalitsusele taotluse. Vallavalitsuse
otsusega võidakse teha täiendavaid sõidusoodustusi huvikooli
õpilastele ja lastevanematele
laste veoks erijuhtudel, kui lapsevanem pöördub vallavalitsuse
poole põhjendatud taotlusega.
Kõik küsimused oodatud tel
325 8655, margit.diits@vinnivald.ee
Margit Diits,
haridusnõunik

kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb
juhendamises, motiveerimises
ning isiku suurema iseseisvuse
ja omavastutuse võime arendamises. Last kasvatavale isikule
(v.a isik, kes kasvatab ja hooldab last oma töökohustustest
tulenevalt) tugiisikuteenuse
osutamisel on täiendav eesmärk
lapse hooldamise ning turvalise
ja toetava kasvukeskkonna ning
lapse arengu tagamine.
Koduteenuse hind on
3.40 eurot tund
Koduteenus on vallavalitsuse
osutatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku
tagamine kodustes tingimustes,
säilitades ja parandades tema
elukvaliteeti.
Isikliku abistaja teenuse
hind on 3 eurot tunnis
Isikliku abistaja teenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on
suurendada puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse § 2
lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava
täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades
teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Rohkem infot: tel 3258663,
Mirjam Selli, sotsiaalnõunik
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Metsajuttu
Alates 2018. aasta jaanuarist
hakkab Viru-Lemmu Metsaseltsi konsulent Aadu Raudla
metsaomanikke vastu võtma
Vinni vallamajas Pajusti alevikus.
Konsulent on kohal üle nädala
kolmapäeviti kl 10 – 12 (esimesel poolaastal: 10., 24. jaanuar,
7., 21. veebruar, 7., 21. märts, 4.,
18. aprill, 2., 16., 30. mai, 13., 27.
juuni). Konsulendi poole võib
pöörduda kõigi metsandust
puudutavate küsimustega alates metsa inventeerimise
(majanduskava) tellimisest kuni
raiete ja metsa uuendamiseni.
Samuti saab informatsiooni
võimalike toetuste kohta ja vajadusel abi toetuse taotlemisel.
Viru–Lemmu Metsaselts
pakub metsaomanikele abi ja
võtab kokkuleppe korral enda
korraldada kõik metsa majandamisega seotud tegevused
(inventeerimise tellimine, raied
(nii harvendus- kui lageraie
koos puidu realiseerimisega),
metsa uuendamine, metsakultuuride ja loodusliku uuenduse
hooldamine). Samuti saab metsaühistu kaudu taotleda kõik
võimalikud toetused. Metsa
inveteerimise toetust on võima-

lik taotleda ainult metsaühistu
kaudu. Metsa uuendamise toetuse määr on ühistu liikmetele
poole suurem.
Metsakinnistu müügi soovi
korral saame korraldada oksjoni
(kasutades Erametsa portaali).
Mets on elus asi. See ei ole
maakivi hunnik, mis ajas seisab
ühesugusena. Mets koosneb
puudest ja puudel on, nagu
kõigil elus organismidel, oma
algus ja lõpp.
Kui on tegemist küpse majandusmetsaga, siis tuleb seda
raiuda ja luua tingimused uue
metsapõlvkonna kasvamiseks
kas istutamise või siis loodusliku uuenduse hooldamise teel.
Kui teie küps mets jääb tormi
teele või siis satub üraskite rüüste ohvriks (kuusikud), kannate
te kindlasti kahju.
Puiduturul on hetkel head
ajad. Päris hea hind on ka küttepuul. Nii et on mõistlik oma
mets üle vaadata ja selgeks teha
mis seal toimub ja kui vaja siis
majandada.
Viru-Lemmu Metsaseltsi
kontaktid: juhatuse esimees
Guido Ploompuu tel. 555 83
777 e-post: guido.ploompuu@
erametsaliit.ee.
Metsakonsulent Aadu Raudla
tel. 5248963 e-post: aadu.raudla@gmail.com.

Roela jõululaadal käis vilgas
kauplemine

Teisel advendil, 10.detsembril toimus Roela rahvamajas
traditsiooniline jõululaat, kus
osales rekordarv müüjaid ja ka
ostjaid-uudistajaid oli rohkesti.
Lisaks laadakauplemisele oli
kõigil võimalus osaleda jõululoteriis ja koogioksjonil, kus
enampakkumisele läksid imelised küpsetised.
Koogi-saiad-tordid olid valmistanud ja oksjoniks annetanud
erinevad toredad inimesed.
Oksjonil korjatud raha läheb
ühe laheda projekti toetuseks,
millest edaspidi. Oma panuse
andsid oksjonile ka lapsed, kes
valmistasid meeneid, mille müügist saadud raha samuti projekti

toetab.
Laada kultuuriprogrammi
sisustasid jõululauludega Roela
kooli lapsed ja rahvamaja naistantsurühm Sõbratarid. Päeva
juhtis, juttu vestis, osalejaid
intervjueeris ja oksjonit ohjas
Margus Abel, muutes toreda
päeva veelgi vahvamaks.
Laada korraldust vedas MTÜ
Roela Kodukant. Kaasa aitasid
Roela kool, rahvamaja, raamatukogu, noortemaja ning väga
paljud ettevõtlikud ja abivalmis
inimesed. Üritust toetas ka Vinni
Vallavalitsus. Tänud kõigile!
Tekst: Tarmo Alavere,
foto: Katrin Kuus

Ulvi klubi taidlejad pidasid
jõulupidu

Ulvi klubis toimus teisel advendil vahva klubi taidlejate jõulupidu,
kus lisaks kohalike taidlejate - Ulvi laulukoori, Metsalillede ja Rukkilillede tantsurühmade ja Ajakanga-rahva kõrval esines humoorikate
sketšidega Pajusti klubi huumori- ja satiiritrupp. Ulvisse leidis tee üles
ka jõuluvana. Oli soe ja südamlik pidu, just kenasti aastalõppu sobiv
kokkusaamine. Urmas Lindlo fotol esineb prajasti Ulvi laulukoori
vähendatud koosseis.

Kõigis kortermajades tekivad
1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub
1. jaanuaril 2018.a.
Pooltes Eesti kortermajades
puuduvad korteriühistud.
Kõigis majades korteriühistute
loomisega tahab seadusandja
parandada elamute haldamist
ning kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikide
elamute suhtes. KrtS rakendub kõikides majades, kus on
moodustatud korteriomandid.
Korteriomand koosneb reaalosast (elu- või mitteeluruum)
ja sellega seotud kinnisasja
kaasomandiosast. Ühistu tekib ka siis, kui kinnisasjal on
ainult kaks korteriomandit
või kui kõik korteriomandid
kuuluvad ühele isikule. Uus
seadus ja ühistu nõue ei kehti
kinnisasjade suhtes, mis on
kaasomandis mõtteliste osadena (näiteks igal omanikul
on 1/4); ridaelamutes, kus iga
elamuosa alla on moodustatud
oma krunt jamajades, mille
omanik on hooneühistu.
Kui korteriühistu on olemas,
siis KrtS mõjutab teid vähe,
sest senine ühistu jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei nõua
otseselt põhikirja muutmist,
tasub see siiski üle vaadata.
Kui mõni olemasoleva põhikirja säte on uue seadusega
vastuolus, siis kehtib selles
osas seaduses sätestatu.
Kui korteriühistut ei ole,
siis ühistu asutamine 2017.
aastal ei ole kohustuslik. Kui
te siiski soovite seda teha,
peab korteriomanike enamik
vastu võtma ühistu asutamise
otsuse, kinnitama põhikirja,
valima juhatuse ja kandma
korteriühistu registrisse. Kui
ühistut ei ole sel aastal asutatud, siis 01.01.2018. loob riik
selle ise! Teie elamu korteriühistu kantakse automaatselt
registrisse ja ühistu nimeks on
teie kinnisasja aadress täiendiga KÜ. Kõik omanike ühise
valitsemisega seotud õigused
ja kohustused lähevad üle
ühistule. Sellisel ühistul ei
ole esialgu põhikirja ja maja
valitsemine toimub otse KrtS
sätete alusel.
Kui maja haldamiseks oli
korteriomanike üldkoosoleku
poolt enne 01.01. nimetatud
valitseja (kinnisvarahaldusettevõte, iseseisev majahaldur
või keegi omanikest), siis ala-

tes KrtS jõustumisest on tema
automaatselt juhatuse ülesannetes. 30. juuniks 2018.a tuleb
registrile esitada andmed tekkinud ühistu juhatuse kohta
(senise valitseja või uue valitud
juhatuse andmed). Juriidiline
isik (haldusettevõte) võib ka
tulevikus üldkoosoleku otsusel olla juhatust asendav organ
(valitseja).
2017. a jooksul selgita välja,
kas Sinu korterelamus on
korteriühistu asutatud! Kui
te ühistut ise ei asuta, siis
kontrollige, et oleks kehtiv
üldkoosoleku otsus valitseja
nimetamise kohta. Kui keegi
majaelanikest faktiliselt kogus
remondifondi vahendeid või
sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda nimel ja te soovite, et
ta jätkaks uuel aastal ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage
ta käesoleval aastal ametlikult
korteriomanike üldkoosoleku
otsusega valitsejaks.
Kui majas on kuni 10 korteriomandit või kuuluvad kõik
korteromandid ühele isikule,
siis ei pea juhatust valima ja
registrit teavitama – korteriomanikud esindavad ühistut
sel juhul ühiselt või mõnele
omanikule antud volikirja
alusel. Soovitav on siiski ka
väikestes majades juhatus valida ja registrisse kanda. Kuni
10 korteriomandiga elamu
ühistu võib pidada kassapõhist
raamatupidamist ja ei pea esitama majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja majandamiseks enam ühte korteriühistut
asutada ei saa. Olemasolevad
mitme kinnisasja korteriühistud jagunevad mitmeks ühistuks, kui 31. detsembriks 2016.
a ei võetud üldkoosolekul
vastu teistsugust otsust.
Kõiki korteriühistu dokumente või teateid saab korteriühistute registrile esitada
ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) või notari kaudu.
Registrikande eest tasutakse
riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu
asutamisel Eesti Omanike Keskliidust või esita oma kirjalik
küsimus meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus. Loe ka
täpsemalt www.omanikud.ee/
uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus
Priidu Pärna
Eesti Omanike
Keskliidu esimees

Paasveres, Veneveres,
Rahklas, Mooral ja Muugas
ja Laekvere alevikus vahetub
vee-ettevõtja
Alates 1. jaanuarist 2018 alustab Vinni valla Paasvere, Venevere, Rahkla, Moora ja Muuga külades ning Laekvere alevikus
vee- ja kanalisatsiooniteenuse opereerimist vee-ettevõtjana
AS Emajõe Veevärk.
Teenuse hinnad alates 1. jaanuarist 2018:
• tasu võetud vee eest 2,38 €/m³ koos käibemaksuga
• tasu kanalisatsiooniteenuse eest 2,57 €/m³ koos käibemaksuga
AS Emajõe Veevärk palub kinnistu omanikul sõlmida teenuste
osutamise leping hiljemalt 31.01.2018, kuid soovi korral saab
lepingud kohe vormistada.
Lepingute sõlmimiseks kontakteeruda e-posti teel aadressil
evv@evv.ee.
Küsimuste korral helistada telefonidel 731 1843 või 731 1842.

Praktilise sisuga
teaduskonverents VPG-s
Novembri lõpus peeti Vinni-Pajusti gümnaasiumis traditsioonilist teaduskonverentsi,
mis kippus agronooomide ja
põllumajanduse valdkonda,
sest noored tutvustasid oma
uurimusi just sellest vallast.
Kuulajad said teada erinevate
sõnnikute mõjust kaera kasvule ja toitainete sisaldusele,
kasulikke kogemusi tomatite
kasvatamisest aknalaual jne.
Toidu juurest edasi liikusid ettekanded kohe meditsiini valdkonda, kus Mariana Rohtsalu
tutvustas kaasõpilastele mesindussaadusi ja nende kasutamist rahvameditsiinis. Mett ja
meesaadusi tasub süüa ja peale
määrida küll, oli selle ettekande
järeldus. Ja et tänapäeva inimene on aldis valuvaigisteid kasutama, siis said kuulajad Laura
Lillepuu ettekandest sedagi
teada, milliseid kõrvalmõjusid
täheldasid küsitletavad valuvaigisteid manustades.
Nende ettekannete põhjal
võisid kuulajad tõdeda, et esitatud tööd ei olnud sugugi tehtud
copy-paste-na interneti avarustel
olevast infost. Näiteks kaeras
toitainete sisalduse uurimiseks

käisid noored Tiit Vaino ja Kalvi
Põldme Tartu Ülikooli laboris
analüüse tegemas. Enne pidid
nad aga oma katselapid harima,
seemne mulda külvama, siis vilja harima, koristama, kuivatama
jne. Tomatite kasvatamisega oli
Reigo Kapsil ja Markus Kleel
omajagu mässamist kastmise,
väetamise, mõõtmise, kirjapaneku ja muuga. Üks tarkusi
oli seegi, et enne tuleb üksjagu
tomateid ära kasvatada, kui tomatikasvatamise nipid selgeks
saavad.
Reisisõpradel tasus kuulata
Teija Heiskoneni loovtöö kokkuvõtet rahvaste tervitamiskommetest.
Teaduskonverentsi külalisesineja, koduloo-uurija Kalju Vaga
rääkis Vinni ja Pajusti kandi
175-aastasest hariduselust. Ta
oli kaasa toonud renoveeritava
Pajusti end. koolimaja renoveerimisel vana tapeedikihi alt välja
tulnud ja Tõnu Vilu restaureeritud vanad koolilehed. Edaspidi on kavas vanad koolilehed
panna vaatamiseks välja end.
Pajusti koolimajja.
Hilje Pakkanen

Sügisesed toimetamised
Laekvere raamatukogus
Novembris möödus aasta sellest, kui hakkasime kahe töötajaga tegutsema kolmes raamatukogu majas – Laekveres,
Muugas ja Veneveres. 1. aprillist
alates on ka juriidiliselt meie
piirkonnas üks raamatukogu
koos kahe harukoguga. Meile
tundub, et ise harjusime uue
töökorraldusega üsna kiiresti ja
paistab, et nüüdseks on lugejad
ka harjunud.
Oleme püüdnud erinevid
üritusi korraldada igas vanuses
lugejatele ja sügis oli meil väga
töine:
* raamatukogunädalal ettelugemispäev ja kirjanduslik viktoriin Muuga-Laekvere Kooli
koolihoonetes,
* koolivaheaja pärastlõunad
Laekvere, Muuga ja Venevere
raamatukogus.
* Laekvere raamatukogu 95.
juubeli tähistamine.

* Paberimuuseumi korraldatud
paberikunsti töötuba ja ruumiliste raamatute näitus Muugas.
* kohtumine Hinge Kaljundiga ja tema raamatu „Urbanowitczid” esitlus Veneveres
* Küpsetiste- ja kodunapsipäev
Veneveres.
* A. Lindgreni juubeli tähistamine Pipi peoga Muuga mõisas, osalemas Muuga-Laekvere
Kooli kõigi õppehoonete lapsed.
Uue aasta alguses teeme valmis
aruanded selle aasta tegemiste
kohta ning siis ootavad ees
uued kirjanduslikud üritused.
Meie tegemistega saab end kuris hoida Facebookis Laekvere
raamatukogu lehel.
Soovime oma lugejatele
jõuluõhtuks küünlavalgust ja
rõõmsat uue aasta algust!
Maarika Lausvee
ja Sirje Raudmäe

Aastalõpumõtted
Muuga-Laekvere Koolist
Taas on aasta lõpetamas järjekordset ringi, et alustada varsti
uut. Uus on alati huvitav ja ettearvamatu. Aasta lõpus tehakse
kokkuvõtteid olnust ja peetakse
plaani tulevikuks. Aasta lõpp
annab ka päkapikkudele ja
muudele tegelastele lõputu
askeldamise. Käes on aeg, mil
headel lastel sussi seest maiust
leida, lugemist harjutada, laule
ja salme pähe õppida.
Mööduv aasta oli meeldejääv
paljuski. Laulu- ja tantsupidu,
kooli laager, õpilaste poolt
korraldatud üritused ja palju
muud. Loen kõige tähtsamaks
siiski uuenenud Vinni valla
moodustumist. Oleme ootusärevuses, kuidas uuenenud olukorras hakkama saada. Laulusalmgi ütleb - uuel aastal kõik
on uus. Mina usun ja loodan,
et kõik need inimesed, kellest
sõltub meie igapäevane elu ja
tegemised, teevad seda tööd
sama hästi nagu ennegi. Ka
meie püüame teha igapäevast
tööd selliselt, et kõik oleksime
rahul, rõõmsad ja terved.
Aeg on pidevas muutumises,

nii ka meie ja meid ümbritsev.
Oleme liigagi igapäevaselt sidunud end silme ees virvendavate digivahenditega. Samuti
on mõned meist minetanud
arusaama klassikalisest käitumisest, üldlevinud normidest,
suhtumisest teistesse ja õppimise vajadusesse. Millegipärast on
meie sõnavarra tunginud sõnad
ja väljendid, mille kirjutamine
paberilegi on keeruline ja vahel
ka ebatsensuurne. Koolis ei
tohiks olla selliseid probleeme,
mil kaasõpilased ja õpetajad ei
taha minna tundi ühe või teise
õpilase häiriva käitumise pärast.
Detsember on jõulu- ja rahukuu. Rahu on ka looduses, mil
püüame hea-paremaga täita
lindude ja loomade söögikohad.
Detsember on soovide täitumise
ja uute mõtete kuu. Selle kuuga
lõpeb aasta 2017, et avada uks
aastale 2018.
Soovin meeldivaid jõule, põnevat aastalõppu ja toredat UUT
AASTAT.
Arne Labe
Muuga-Laekvere
Kooli direktor
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Sündmuste kalender
Roela Rahvamajas:
13. jaan. 19.00 salongiõhtu: Roela meesansambel 5! Tantsumuusikat Raadio Elmar saatejuhilt Raen Väikeselt. Pilet 5 eurot.
17. jaan. 19.00 Sõmeru näiteringi etendus „Kaasaegsed vodevillid“ - viis elulist lugu V. Liapini „Härrad, seltsimehed, tõprad
ja daamid“ ainetel. Pilet 5 eurot.
21. jaan. ühiskülastus Vanemuise teatri etendusele „Hüljatud“. Info Vilve Tombach, tel 5646 3949
Laekvere Rahva Majas:
5. jaan. 10.00 laste koolivaheaja väljasõit Tartu Lõunakeskusesse uisutama ja kinno. Info tel 3295335
7. jaan. 12.00 EV 100: laulupühapäev Tiia Paisti, Rägavere ja
Tudu laulusõpradega. Pääse 6 eurot. Info tel 3295335
19. jaan. 10.00 tsirkuseetendus „Fantastiline planeet“. Pilet 6
eurot. Info tel 3295335
21. jaan. 12.00 rahvaõpistu koos Hongkongist pärit ja Eestis
elava kontratenori Ka Bo Chaniga.
21. jaan. 14.00 Roela näiteringi Kartoffel etendus „Mamma“.
Pääse 5 eurot. Info tel 3295335.
Pajusti Klubis:
7. jaan. 16.00 ühine kuuskede põletamine klubi lõkkeplatsil. Kuuskede toomine eelneval kokkuleppel alates 5.jaan. tel
51902201.
16. jaan. 13.00 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng pidu.
20 .jaan. 12.00 animafilm lastele“ Veealune seiklus“. Pilet
2.50 eurot.
20. jaan. 16.00 Haljala Kultuurimaja näiteringi etendus „Kolme
varbaga kuningas“ (A. Kivirähk). Pilet 5 eurot.
26.-28. jaan. Roela näitetrupp Kartoffel üleriigilisel harrastusteatrite festivalil Elvas J.Võõramaa etendusega „Mamma“.
Viru-Jaagupis:
9. jaan. 13.00 Viru-Jaagupi seeniorklubi Elutark pidu Viru-Jaagupi end. koolimajas.

Kadila noortetoas:
4. jaan. 18.00 "Koolimaja kui kohalik ajalugu". Kadila noortekeskuse noored räägivad Kadila koolimaja lugu ja tutvustavad
ühiselt kirjutatud raamatut, Leo külast pärit Ahto Vellamaa
jagab mälestusi kooli algusaastatest, koduloolane Harri Veldi
jagab mälestusi Kadila koolist. Avatud fotonäitus Kadila hariduselust. Oodatud kõik huvilised. Koogi-kohvi eest 1 euro. Info
Milvi Tubli, tel 55672658.
Ulvi Klubis ja noortetoas:
2.-4. jaan. külastame naabrite noortekeskusi.
6. jaan. 18.00 jõulukuuskede põletamine Ulvi külaplatsil.
25. jaan. 16.00 noorte mälumängusarja I etapp noortetoas.
Vinnis:
7. jaan. 12.00 VII Vinni-Rakvere talvejooksusarja I etapp
stardiga Vinni Spordikompleksi juures algusega kell 12.00, finiš
Rakvere staadionil. Distants 10 km. Info: MTÜ Vinni Terviserajad, Andrus Lein tel 56603585.
27. jaan. 10.00 välkmaleturniir Vinni Välk Vinni spordikompleksis. Info Uno Muruvee, tel 5273874
Vinni päevakeskuses:
T, kell 10 – 11 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
K, kell 14 – 15 vesivõimlemine Vinni spordikompleksi ujulas
Triin Kunbergi juhendamisel.
N, kell 11 – 15 juuksuripäev Maie Seinpere. Teenus ettetellimisel
tel 53915231.
R, 12. ja 26. jaan. kell 10 – 12 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.
N 4. jaan. kell 14 külas kinobuss, filmid täpsustamisel.
P, 28. jaanuaril Vinni päevakeskuse ühiskülastus Rakvere Teatrisse etendusele „Kohe näha, et vanad sõbrad“.
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16, tel 3257300
või paevakeskus@vinnivald.ee.

Koolides ja lasteaedades
5.-7. jaan. noorkotkaste ja kodutütarde talvelaager Roela
koolis.
5. jaan. kolmekuningapäeva tähistamine “Aitäh, kuusepuu!“
Roela lasteaias.
5. jaan. „Hüvasti, kuuseke“ Kulina lasteaias.
10. jaan. 10.00 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma külaskäik
Lääne-Virumaa Keskraamatukogusse.
12. jaan. Roela lasteaia sünnipäeva tähistamine.
15.-19. jaan. stiilinädal “Igal päeval oma vorm“ Põlula koolis.
16. jaan. 12.00 teadmiste teatejooks Vinni-Pajusti gümnaasiumi (VPG) 4.-6. klassidele.
17. jaan. 8.55 teadmiste teatejooks VPG 10.-12. klassile.
18. jaan. 9.30 etendus "Minu oma!" Pajusti lasteaias.
18. jaan. 10.55 teadmiste teatejooks VPG 7.-9. klassidele.
19. jaan. 9.35 lingvistikapäev VPG 10.-12. klassile.
22.- 26. jaanuaril vitamiinide nädal Pajusti lasteaia Mesimummude rühmas.
23. jaan. 10.00 Põlula kooli tehnikapäev koos huviklubiga
Ulvi külas.
31. jaan. 10.30 talvetrall Vinni lasteaia õuealal.
Eesti Vabariik 100 üritused ja ettevõtmised VPG-s:
Joonistusvõistlus ja näitus: 1.-2. klassile „Minu kodu“,
3.-4. klassile „Eestimaa kaunid paigad“
Meisterdamine: 1.-2. klassile - 100 pääsukest
ja 3.-4. klassile - 100 rukkilille.

Sündis inimene!
Kaspar Liplap - 15. novembril
Trevon Hudilainen - 17. novembril
Sofia Aliis Hudik - 20. novembril
Gabriela Daitš - 23. novembril
Martin Lumiste - 23. novembril

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Advendiaja mõtisklus
Maad katab valge lumevaip. Härmatanud puud, tuulevaikus.
Vaikus ja rahu su sees ja su ümber. On aega mõtisklusteks, elust,
inimestest. Kes ma olen ja miks ma siin olen? Mis on hästi, mis
halvasti?
Hästi on väga palju asju – kui käed ja jalad töötavad, süda ei jäta
lööke vahele, tuba on soe ja kõht täis ning mis kõige tähtsam – elan
turvalises Vinni vallas, kus inimene on väärtustatud, häda korral
abisaamine kindlustatud. Meil on sotsiaaltöötajad, perearstid,
õendusabi korraldatud. Seda kõige üldisemas mõttes. Aga halvad
asjad, mida muuta ei saa, ei pea varjutama igapäevaelu kulgu.
Paratamatute asjadega tuleb lihtsalt leppida!
Ja alati saab ise püüda olla parem inimene: anda haigele lootust,
elutuge, muretsejale hingesooja, juhuslikule vastutulijale sõbralikku naeratust. See on vähim, mis iga inimene saab ära anda, ilma
et ise vaesemaks jääks.
Hea lehelugeja, usu ikka enda jõusse, oma sisse. Naerata vastutulijaile, kallista oma lähedasi ja tuttavaid täna, homme ja alati.
Ilusat jõuluime ooteaega!
Vilve Tombach
Pajusti seeniorklubi president

Nüüd süütame küünlad,
las soojendab südant see lõõm,
siis põlegu ära kõik mured
ja alles jäägu vaid rõõm!
Rahulikku jõuluaega
ja head uut aastat
soovib Muuga
Maanaisteselts EHA

Vana elektroonika vastuvõtt
Laekveres

Laekvere endise vallamaja
juurde (Salutaguse tee 2)
saab eelneval kokkuleppel
tuua ajavahemikus 15.-22.
jaanuar vana elektroonikat.
Vastu võetakse:
· külmkappe, suuri kodumasinaid (nt pesumasinad,
elektripliidid, mikrolai neahjud, elektriradiaatorid),
väikseid kodumasinaid (nt
tolmuimejad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad),
infotehnoloogia- ja kommunikatsiooniseadmeid (nt
arvutid, telefonid, mobiil-

telefonid, printerid), tavatarbijatele mõeldud seadmeid (nt
televiisorid, videokaamerad,
magnetofonid, muusikariistad), elektrilisi mänguasju (nt
puldiauto), elektritööriistu (nt
akutrellid).
Muid ohtlikke jäätmeid
seekord vastu ei võeta.
Üle antavad elektroonikaseadmed peavad olema
komplektsed.
Info ja toomise aja kokku
leppimine Laekvere piirkonna
haldusjuhi Andrus Lälliga,
tel 5046009, e-post: andrus@
vinnivald.ee.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Ene Kitshard		
Maiki Äärmets-Nirgi
Hilda Ilves		
Virve Andrespuk		
Mati Kereme		
Elle Laul		
Ilmi Murdjõe		
Reinhold Sirelmets
Arne Kuslap		

20.08.1962 – 13.11.2017
01.05.1930 – 16.11.2017
10.02.1937 – 18.11.2017
03.07.1939 – 18.11.2017
10.11.1950 – 19.11.2017
03.01.1937 – 27.11.2017
06.04.1927 – 28.11.2017
24.09.1925 – 30.11.2017
12.11.1932 – 06.12.2017

Sügav kaastunne omastele

Kuhu teatada rikke korral

Elektrikatkestused- rikketelefon 1343 (elektrilevi)
Tänavavalgustuse rikked - tel 32 58 650 (vallavalitsus), Laekvere
piirkond tel 5046009 e-post:andrus@vinnivald.ee
Veevarustus ja kanalisatsioon –
Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Vetiku, Inju, Kulina, Kakumäe - tel.
3224774, 5141153, askoterm@gmail.com (OÜ Askoterm).
Tudu, Roela, Küti, Lepiku - tel. 53455758, e-post:
vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus).
Laekvere piirkond – ööpäevaringne tel. 51550077, üldtel.
7311840; e-post: evv@evv.ee (Emajõe Veevärk AS).
Ulvi külas tel. 3221229, info@kundavesi.ee (OÜ Kunda Vesi),
Kaugküte –
Vinni ja Pajusti - tel. 3224774, 5141153, e-post: askoterm@gmail.
com (OÜ Askoterm),
Roela - tel 53455758, e-post: vornot@gmail.com (OÜ Roela
Soojus).
Laekvere alevik - tel. 56640895, 562569005, e-post:
info@nrenergy.ee (N.R. Energy OÜ).

Palju õnne, jaanuarikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada
98 Ludmilla Arro
97 Laine Väinaste
96 August Kondoja
93 Laine Karja
91 Õilme Heina
91 Asta Jurelevitš
89 Feliks Koppel
88 Niina Sepp
88 Koidula Basarov
88 Loori Ustav
87 Endel Vahtra
87 Ester Pihlak
86 Endel Tikop
86 Lehte Valter
86 Asta Kaasler
86 Valja Kasemaa
85 Raunalt Toming
85 Luule Velbo
85 Heino Tombach
85 Laine-Rosalie Ilves
84 Elvi-Helene Korka
84 Eha Kalaus
84 Silvi Keskküla
84 Kaunileid Pukk
83 Ülo Leon
83 Eila Puumalainen

82 Inge Ojavee
82 Leela Sihvart
82 Virve Talalaev
82 Aino Keinaste
82 Elvi Kirsimägi
82 Linda Käba
82 Aino Pedius
81 Lehte Petrova
81 Maire Alt
81 Väino Kanarbik
80 Ida Kannikainen
80 Leena Natus
80 Tiiu Kuntor
80 Maria Basistaja
80 Viive Heinmaa
80 Ilme Senka
80 Helvi Keel
75 Anne Kurris
75 Tiiu Lass
75 Silvia Hürri
75 Ermine Väär
70 Heini Kupp
70 Aime Soon
70 Esko Sakari Sivonen
70 Malle Mets
70 Andres Lippasaar

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Kuulutused
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Laekvere farm otsib farmi
töölist. Lisainfo tel 5661 3908

OSTAN VANU NAISTE EHTEID: merevaigust kaelakee (maksan
kuni 800 EUR), sõled, prossid, sõrmused,käevõrud, vanad kuld ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbli esemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja
parim hind! Tel. 56397329 Liina

KÜTI
SAEVESKI

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

saeveski.toomonu.ee

Müügilolevad valla
korteriomandid
2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind
48,9 m²) Roela alevikus
Veskikaare tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas,
üldpind 69,2m², ahiküte,
majal lokaalne veevarustus
puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.
Täiendav info: tel. 32 58 650.

MÜÜA KÜTTEPUID JA
KLOTSE Vinnis. Tel 5783
8999

AUTOREMONT JA VARUOSADE MÜÜK Laekveres,
Töökoja tee 4.
Info ja broneerimine
tel. 53471043
SISE- JA VÄLISUKSED,
AKNAD, SÖÖGI-, DIIVANILAUAD, PINGID teile
sobivates mõõtudes. Tel
5349 6065

OÜ EHEL (Veski 8 Roela) TEEB ELEKTRITÖID:
valgustus, piksekaitse, maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit, hooldus, el. projektid jne. E-post: oyehel@hot.ee,
tel 5290810.

Veskimäe Liivamaardla karjäär asub
Vinni vallas Padu külas.
Ehitusliiva müük, täiteliiva ja kruusa
müük tööpäeviti 8.00-17.00.
Toodangut on võimalik osta ka koos
transpordiga.

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.)

Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 3300.

Info: tel. 5183098, liivamaardla@gmail.com

Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest. Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht:
http://www.vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. jaanuariks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee

