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Teatage avatud puuraukudest
Lugupeetud vallaelanikud
ja mujal elavad maaomanikud, keskkonnaministeerium pöördub Teie poole
palvega teatada avatud ja
mahajäetud geoloogilistest
puuraukudest.
Sellised puuraugud võivad mõjutada piirkonna
põhjaveerežiimi ja –kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning
allikatele. Keskkonnaministeeriumil on kavatsus
need puuraugud ohutustada
tampoonimise teel. Vajatakse
kõigi inimeste abi, et täpsustada avatud puuraukude

asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja
kaugusest mõnest kindlast
orientiirist (tee, jõgi, järv,
metsaserv jne).
Palun andke sellekohast
teavet vallavalitsusele (vallavalitsus@vinnivald.ee) või
keskkonnaametile, lisades
teatele ka oma nime ja kontaktandmed.
Ootame Teie teadaandeid
avatud puuraukude kohta
võimalikult kiiresti, kuid
hiljemalt 24. juuniks 2016.a.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik

Valla laste töö- ja puhkelaager ootab
avaldusi veel vaid 27. maini
Vinni valla laste suvine tööja puhkelaager toimub 6.-21.
juunini Vinnis, Viru-Jaagupis, Roelas ja Tudus, kuhu
oodatakse lapsi alates. 13.eluaastast.
Laagripäev sisaldab tööd
(heakorratööd), lõunasööki,
mänge ja sporti. Laagri lõpus
toimub ekskursioon.
Avalduse blankett on on

saaadaval Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee/hariduse-ja noorsootööalased
blanketid, töö- ja puhkelaagri
avaldus.
Palume avaldused saata vallavalitsusse hiljemalt 27. maiks
kas paberkandjal (Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2 Pajusti
46603) või e-posti teel aadressil
uno.muruvee@vinnivald.ee.

Puhka Urumarja Noortelaagris
Pakume 24 noortelaagri soodustuusikut Urumarja noortelaagrisse ajavahemikuks
3.-10. august.
Soodustuusik maksab 77
eurot. Peredele, kelle sissetulek
jääb alla madala sissetuleku
piiri, s.o alla 190 euro kuus ühe
pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja
tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 1. juunini. Taotlused palume saata elektrooniliselt margit@

vinnivald.ee või paberkandjal
vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tuleb
tasuda hiljemalt 1. juuniks
Vinni vallavalitsuse arveldusarvele EE501010502016846005
SEB pangas või EE5322000
01120121871 Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni
valla veebilehelt:
http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem on
tõenäosus tuusik saada.
Vt http://
www.urumarjanoortelaager.ee
Info: Margit Diits,
tel 325 8655, 522 6510.

TASUTA ÕIGUSNÕUSTAMISE TEENUS PUUDEGA
INIMESTELE Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas
(Rakvere, Lille 8).
Nõustab Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo õigusnõunik
Alar Salu. Nõustamine toimub 16.juunil, 18. aug., 22. sept., 20.
okt., 17. nov., 22. dets kella 12-16ni.
Vajalik eelregistreerumine: tel 324 2023, 534 29 043.

MTÜ� Õ� endus-hoolduskeskus
Loojang koduhooldusteenus
põhineb soovil aidata abivajavaid inimesi, kes soovivad elada
neile omases, harjumispärases
keskkonnas, kus eakas või abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult – enda kodus.
Aitame toime tulla igapäevaeluga, andes rohkem vabadust
lähedastele, pakkudes

KODUHOOLDUSTEENUST
Koduhooldusteenus hõlmab:
- kodu korrashoidu,
- pesu pesemist ja triikimist,
- abivajaja eest hoolitsemist,
- kaupluses sisseostude tegemist,

- abistamist toidu valmistamisel,
- kokkuleppel muid abistavaid
teenuseid.
- Saatmisteenust, st meie transporti kasutades võimalust minna arstile, apteeki, või mujale,
kuhu teil vajadus minna on.
Saatmisteenusele lisandub
kilomeetrihind.
Teenust osutame Vinni vallas.
Selleks, et saaksime osutada
just teile vajalikku abi, saatke
e-kiri aadressil riinasinisoo@
hot.ee või helistage telefonil E-R
ajavahemikul kell 13.00-16.00
telefonil 522 6338. Teenus ja
hind kujunevad vastavalt teie
vajadustele.

Vinni valla infoleht

Tudu aleviku peatee saab
valgustusega kõnnitee

Tudu peatänav, Rakvere maantee, tõstab uue kõnniteega
liiklusohutust ja parandab aleviku üldmuljet.

Aprilli lõpus alustas Maanteeamet Tudu alevikus asulat läbiva Rakvere-Rannapungerja
maantee 530 meetri pikkuse
kõnnitee ehitamisega, millega
muudetakse asulat läbiv peatee liiklusohutumaks.
Tudu aleviku peatänava
ääres asuvad nii pood, kool,
lasteaed kui bussipeatus ja
seetõttu on tänav jalakäijate ja
rattaga sõitjate poolt üks kõige
kasutatavamaid tänavaid alevikus. Sama teed pidi sõidavad
metsaveoautod, toimub liiklus
Peipsi ja Ida-Virumaa vahel.

Kõnnitee rajamise käigus
ehitatakse bussipeatustele
laiendid ja tänavavalgustus
kõnnitee äärde.
Kõnnitee valmimise järel
paraneb ka Tudu aleviku peatänava üldmulje.
Töö tellija on Maanteeamet,
töid teostab Valmap Grupp AS.
Tänavavalgustuse paigaldamisega seotud kulud kaetakse
Vinni valla eelarvest.
Tööde lõpptähtaeg on 31.juuli 2016.
Hilje Pakkaneni
tekst ja foto

Kulina Lasteaed 45

Laps õpetaja abile „ Sa oled
sama ilus kui märtsikelluke“
20. aprillil 1971. aastal alustas
Kulina Lasteaed kolmerühmalise ööpäevaringse lasteaiana.
Nende aastate jooksul on toimunud palju muutusi nii ühiskonnas kui kasvatusteadustes.
Kulina Lasteaed tegutseb juba
palju aastaid kaherühmalisena,
hetkel on lasteaias 41 last.
Kulina Lasteaiale on omane, et endised kasvandikud
jõuavad ringiga siia tagasi.
Meie 12 töötajast viis on ise
lapsena siin lasteaias käinud.
Meie meeskond on tugev ja
kokkuhoidev. Selleks on andnud oma panuse mitte ainult
tänased töötajad, vaid ka kõik
need toredad inimesed, kes
on pikemat või lühemat aega
Kulina Lasteaias oma tööpõldu kündnud. Igaüks neist on
aidanud laduda seda tugevat
vundameti, mille peal tänane
lasteaed eksisteerib.
Iga laps tuleb siia ilma oma
pagasiga, just lasteaiaõpetaja
koos õpetaja abiga on need,
kel tuleb ühises kootöös lapse
seest üles leida, arendada lapsele omane miski, mis aitab tal
edasisel teel kindlamalt minna.
Lasteaiaõpetaja professionaalsust, väärtust ei näita pelgalt
palganumber, vaid lastelt, lapsevanematelt ja kogukonnalt

tagasi peegelduv usaldus ning
toetus. Tõeline õpetaja abi on
kui hea haldajas, kellele laps
lasteaias toetuda saab, kui meel
kurvaks kisub, jopelukk jonnib
või kui tähed ja numbrid segamini lähevad.
Sünnipäevahommik algas
Kulina Lasteaia nii suurtele
kui väikestele üllatustega. Meie
hakkajad lapsevanemad olid
juba varavalges kaunistanud
lasteaia eeshoovi õhupallide
ja lilleamplitega. Lapsi ootasid
vahvad õuemänguasjad: jalgpalliväravad, tõukerattad koos
turvavarustusega, autod ja
uhke puuviljakorv. Õpetajatele
aga „energiavarude laadimise
abivahendid“.
Päev jätkus sama toredalt,
kui oli alanud. Lastele esines
sünnipäeva puhul klounipaar
Piip ja Tuut etendusega „Piip ja
Tuut kontserdil“. Etenduse lõppedes toimus ühine lõunasöök,
kus ei puudunud ka mesimummude ja lepatriinudega tort.
Õhtul toimus väike koosviibimine koos endiste töötajate ja
koostööpartneritega. Oli tore
tuletada meelde möödunud
aegu ja toredaid juhtumisi
lasteaia elust. Meile sai osaks
palju ilusaid ja südamest tulevaid õnnesoove ning vahvaid
kingitusi. Aitäh kõigile!
Helen Rennel,
Kulina Lasteaia direktor

www.vinnivald.ee

2.mail toimus Rägavere valal Ulvi klubis teine Vinni ja
Rägavere valla juhtkomisjoni
koosolek. Ühise laua taha ühinemiskõnelusi pidama asuti
seekord juba kolmekesi: teatavasti võttis Vinni vald Laekvere
läbirääkimiste kutse vastu.
Laekvere vald informeeris
Vinni ja Rägavere valda, et
peab hetkel läbirääkimisi ka
Pandivere suunal (Väike-Maarja, Rakke, Tamsalu). Lõpliku
suunavaliku plaanib Laekvere
teha hiljemalt septembris.
Osapooled olid nõus, et loodav ühisvald hakkab kandma
Vinni valla nime. Ühisvalla
suurus oleks tänast rahvaarvu
arvestades 7150 elanikku ning
territoorium 1014 km².
Toimkondi vedanud omavalitsused andsid ülevaate
toimkondades räägitust ja otsustatust. Arutati praegu veel
lahtiste teemade või valdkondade üle, kus on vaja midagi
täiendavalt uurida-analüüsida.
Haridustoimkonnas on
lahtine Põlula kooli tulevik.
Rägavere vallas toimub arutelu
Põlula kooli tuleviku kohta.
Otsuse teeb Rägavere vallavolikogu ja selle põhjal läheb
teema ka ühinemislepingusse.
Hariduskomisjon vaatab täiendavalt üle huvihariduse toetamise põhimõtted ning õpetajate
palgakorralduse aluste teema,
et hinnata palgakorralduse
aluste ühtlustamise võimalikku mõju. Samuti vaadatakse
üle lasteaiaõpetajate palga
ühtlustamise võimalik mõju,

2016 Mai

Haldusreformist

erinevused lasteaia kohatasudes ning söögiraha arveldustes.
Sotsiaal- ja tervishoiu teemakomisjon vaatab üle sotsiaaltoetuste ja teenuste ühtlustamise ning valla (sotsiaal)korterite
teema.
Kultuurikomisjon käsitleb
muuhulgas MTÜ-de ja spordi
toetamise kordade ühtlustamist ning Mõedaku spordibaasi
ning Vinni spordikompleksi
edasise halduse ja finantseerimise küsimusi.
Majandusteemakomisjonis
tuleb läbi arutada sooja- ja veemajanduse opereerimine ning
loodusressurside kasutamine.
Üheskoos leiti veel, et kokku
saavad valdade finantsjuhid
ja koostavad võrdleva ülevaate osapoolte põhitegevuste
tulemist, laenukoormusest
lähimate aastate perspektiivis
ning maamaksu ühtlustamise
mõjudest.
Järgmiseks korraks koostavad osapooled oma investeeringute nimekirja koos maksumustega. Eraldi vaadatakse
ühiselt ellu viidavaid projekte
(tänavavalgustus, kergliiklusteed jms).
Järgmine juhtkomisjoni
koosolek toimub 2. juunil Laekveres. Vahepeal kogunevad
teematoimkonnad.
Haldusreformi materjalidega saab tutvuda Vinni valla
kodulehel www. http://www.
vinnivald.ee/haldusreform.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Laekvere-Rägavere-Vinni haldusreformi juhtkomisjon koos
ekspert Mikk Lõhmusega Ulvi klubi trepil pärast koosolekut
2.mail. Esireas: Virgo Koppel, Rauno Võrno, Rene Metsla,
Arnu Lippasaar, Margit Halop, tagareas: Margo Klaasmägi, Mikk Lõhmus, Toomas Väinaste, Eerik Lumiste, Aarne
Laas. Hilje Pakkaneni foto

Vinni vald nõustus alustama
liitumisläbirääkimisi
Laekvere vallaga
28. aprillil toimunud Vinni
vallavolikogu nõustus Laekvere vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle ning
läbirääkimiste alustamisega
Laekvere valla liitumiseks
Vinni vallaga.
Laekvere vallavolikogu tegi
vastava ettepaneku Vinni
vallavolikogule tänavu 29.
märtsil.
Vinni volikogu volitas
läbirääkimisi pidama vallavanemat Toomas Väinastet
ja volikogu esimeest Rauno
Võrnot. Volitatutel on õigus

kaasata läbirääkimistele vastava ala spetsialiste.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste sõnul on Laekvere
valla rahvas ajast aega käinud
Laekverest Rakverre Vinni valda läbides. „Tulevases ühendvallas, kui nii peaks minema,
on neil siis ka lihtsam ühitada
linnaskäiku Pajustis vallamajas
käimisega.“
Tänavu veebruaris andis Vinni vallavolikogu samasisulise
nõusoleku Rägavere vallale.
Hilje Pakkanen
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik
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Volikogu 28. aprilli
istungi materjale
Volikogu andis Viru-Jaagupi
suunal kergliiklustee väljaehitamisele rohelise tule
Volikogu andis nõusoleku osaleda EASi poolt kureeritavas
piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringute
toetuse meetme Lääne-Virumaa I voorus taotlusega „Vinni
prioriteetsed kergliiklusteed“
juhtparnterina. Taotluse rahastamisel rahastab vald projekti
160 041 euroga oma eelarvest.
Projekti kogumaksumus on 1
061517 eurot. Projekti kestus
on kaks aastat.
Selgituseks. Projekti toel
kavandab Vinni vald välja ehitada kergliiklustee Kakumäelt
-Viru-Jaagupi alevikku ning
renoveerida Pajusti bussipeatusest algava ja läbi tammiku
Vinni spordikompleksini viiva
kergliiklustee osa.
Projekti rahastamisotsus
selgub käesoleva aasta septembris.
Vallavolikogu taotles munitsipaalomandisse vallas
paiknevad kaitsehaljastuse,
haljasalade ja parkmetsade,
puhke- ja virgutusmaa ning
rahvapeo ja kokkutulekuväljaku maana kasutuses olevad
maaüksused ning määrata neile sihtotstarbed: Vinni alevikus
5 maaüksust kogupindalaga
29 657 m², Pajusti alevikus 12
maaüksust kogupindalaga 39
157m², Roela alevikus 8 maaüksust kogupindalaga 119 380 m²,
Viru-Jaagupi alevikus 2 maaüksust 7187 m², Tudu alevikus 2
maaüksust kogupindalaga 5305

m², Piira külas 2 maaüksust
kogupindalaga 15 949 m².
Otsustati taotleda valla munitsipaalomandisse kohaliku
omavalitsusüksuse ülesannete
täitmiseks ja arenguks vajaliku
maana Kadila külas asuv maaüksus lähiaadressiga Kuuse
tn 4a, ligikaudse pindalaga
0,69 ha.
Muudeti Vinni Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 47
«Vinni valla kohalike teede
nimekirja kinnitamine» lisa
järgmiselt: tee nr 9000003 Sitika
tee (pikkus 281 m) Kaukvere
külas, nr 9001462 Liiva oja tee
(561 m) Puka külas, nr 7020652
Sae–Liiva tee (540 m) Aravuse
külas, nr 9003018 Suurekivi tee
(463 m) Palasi külas, nr 9001369
Suigu tee L1 (161 m) Tudu
alevikus, nr 9001369 Suigu
tee L2 (79m) Suigu külas ja nr
9000740 Purgla tee (97m) Vinni
alevikus.
Volikogu kooskõlastas märkusteta Lääne-Viru maakonnaplaneeringu aastaks 2030+.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada keskkonna kasutusviise, kavandada
kestlikku arengut ning parandada inimeste elamistingimusi.
Selleks on määratud maakonna
ruumilise arengu eesmärgid
ning seatud teemade põhiselt
üldised kasutustingimused.
Maakonnaplaneering on
aluseks üldplaneeringute koostamisel.
Rauno Võrno,
volikogu esimees

Vilde kirjandusauhinna laureaat
Andrus Kivirähk kohtus õpilastega

Vilde
kirjandusauhinna
laureaat
Andrus
Kivirähk
20.aprillil
koos Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 7.
klassi
õpilastega,
kes esitasid etüüde
laureaadi
kogupereraamatust
„Oskar ja
asjad“.
Hilje Pakkaneni foto

20.aprill toimus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis oodatud
kohtumine Vilde nimelise
kirjandusauhinna laureaadi
Andrus Kivirähkiga, kellele
vallavanem Toomas Väinaste
andis üle 52. kirjandusahinna.
Andrus Kivirähk lausus
auhinda vastu võttes, et tal
on hea meel, et Vilde zürii
otsustas murda seina laste- ja
täiskasvanute kirjanduse vahel
ning tema jaoks on kõik üks ja
sama kirjandus. enekõike peab
lastearaaamt meeldima lastevanematele, kuna nemad on
need, kelle eelistusest sõltub,
millist raamatut lapsed loevad.
Vallavanem Toomas Väinaste ütles, et „Oskar ja asjad“
on midagi enamat tavalisest
lasteraamatust, sest raamatus
on kirjanik osanud näha laste
hingemaailma ning jagab õpetlikke vihjeid täiskasvanutelegi.
Õpilastele pakkus huvi, miks
peaks raamatuid lugema. Kirjanik vastas, et tema on küsimus

„Miks peab lugema?“ sama
imelik kui küsimus „Miks peab
šokolaadi sööma?“. Ja vastas:
„Ega ei peagi, aga šokolaad on
kohutavalt maitsev!“.
Küsimusele oma lemmikraamatu kohta vastas kirjanik, et
neid on tal sadu. Kel on vaid
üks lemmikraamat ette näidata, see on vast viis raamatut läbi
lugenud, arvas laureaat.
Pärast küsimusterikast kohtumist koolis siirduti Pajustisse
tammikusse kirjaniku puu
juurde, kus Andrus Kivirähk
sai tuttavaks omanimelise tammega. Tammel oleval plaadil
on nüüd kirjas kaks aastaarvu:
2008 ja 2016. Kaheksa aasta
tagasi pälvis Kivirähk Vilde
preemia raamatu „Mees, kes
teadis ussisõnu“ eest.
Kauni kohtumise auks oli Pajusti klubi ees asuv kivi-Vilde
ehtinud end valge lipsuga.
Koos temaga tehtud fotod jäävad meenutama toredat päeva.
Hilje Pakkanen

Mida peab teadma enne,
kui võtad põrsad
Kas suudame eeloleval suvel
seakatku farmidest eemal
hoida?
Hetkel on käes aeg, mil paljud maainimesed mõlgutavad
mõtteid endale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama
sellega, et Sigade Aafrika katk
(SAK) ei ole Eestimaalt ja Lääne-Virumaalt kuhugi kadunud.
2015. aasta teisel poolel oli Lääne-Virumaal kõrge metssigade
SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91 metsseal. Kahjuks ei
jäänud SAK-ist puutumata ka
meie maakonna üks väikemajapidamine. Haigestunud 2 siga
tuli likvideerida.
2016. aastal on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 95
korral. SAK on diagnoositud
metssigadel nüüdseks Rakke,
Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa,
Kadrina, Laekvere,Vinni ja
Rägavere vallas.
Ilmade soojenemisega toimub
ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka
möödunud aastal kodusigade
haigestumisjuhud juulist kuni
septembri lõpuni.
Kui loomapidajal on kange
soov hakata ka sel aastal sigu
pidama, siis peaks ta esmalt
endalt küsima, kas olen suuteline täitma rangeid bioohutusmeetmeid.
Bioohutusmeetmed ja
nõuded, mida kõik
seapidajad peaksid järgima:
- sigade õuespidamine on keelatud, sigade väljapääsemine
loomakasvatushoonest ja kokkupuude muude loomadega
peab olema välistatud;
- veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone
territooriumile peab toimuma
üksnes desobarjääri kaudu;
- loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud
selliselt, et on välistatud muude
loomade ligipääs ettevõttes kasutatavale inventarile, söödale,
allapanule, veele ning sõnniku
ja läga ladestuskohtadele;
- loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb
vahetada üleriided ja jalatsid
ning pesta ja desinfitseerida
käed ja jalatsid;
- kõigile loomapidamises
osalevatele inimestele tuleb
selgitada rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda
kõigilt töötajailt või pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete järgimist pärast metsas
viibimist;
- inventari, sööta ja allapanu on
keelatud viia ühelt loomakasva-

tushoone territooriumilt teise;
- haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile
on keelatud;
- sigade sööt peab olema
eelnevalt kuumtöödeldud või
vähemalt 30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud nii, et
on välistatud mistahes loomade
või võimalikku nakkust edasi
kandvate isikute juurdepääs
söödale;
- sigade allapanu peab olema
vähemalt 90 päeva enne kasutamist hoiustatud nii, et on
välistatud mistahes loomade
või võimalikku nakkust edasi
kandvate isikute juurdepääs
allapanule;
- kütitud või surnuna leitud
metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on
keelatud.
- Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt rakendatavate
bioohutusmeetmete ja abinõude kohta koostama bioohutuskava ning dokumenteerima
nende meetmete rakendamist.
(Allikas: Maaeluministeerium
www.seakatk.ee )
Bioohutusmeetmeid ja sigade
pidamise nõudeid tuleb täita
täpselt ja järjepidevalt.
Kompensatsiooni võimaliku
taudipuhangu korral farmis on
võimalik taotleda vaid nendel
seakasvatajatel, kes on kõiki
bioohutusnõudeid täitnud.
Kui eespool kirjas olevaid
nõudeid ei suudeta täita, siis
sigu pidada ei tohi ja seapidamine tuleb kiiresti lõpetada.
Loomapidaja peab seitsme
päeva jooksul peale sea toomist registreerima PRIA-s oma
farmis peetavaks loomaliigiks
„siga“. Samuti kehtib seapidajatel kohustus teavitada PRIA-t
igal aastal 15. maiks oma farmis
peetavate sigade arv 1. mai
seisuga.
Seoses kodusigade SAK
leiuga möödunud aastal kehtestati meie maakonna ja kogu
riigi seapidajatele rangemad
nõuded, mis olid peamiselt
seotud sigade turustamise piirangutega. See tähendab, et ka
üheainsa kodusea nakatumine
võib põhjustada piirangute
kaotamise edasilükkumise
ning tuua kaasa majanduslikku
kahju kõigile meie maakonnas
ja Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.
Oleme tähelepanelikud ja
väldime kodusigade haigestumise.
Jüri Gustavson
Lääne-Virumaa
Veterinaarkeskus

Tudus peeti veeohutustalguid

Laupäeval, 7.mail peeti Tudus
veeohutustalguid.
Üheksa talgulist vedasid
mööda laudteed Tudu järve
äärde veeohustusalase infostendi, et see koos päästevahenditega üles panna. Lisaks
korrastati Tudu järve kallast
ja ujumissilda. Talgulisi tuli

lisaks Tudu omadele veel
Muugast ja Tallinnastki. Ühistöö lõpetas talgusupp.
Talgujuht Uno Muruvee
tänab kõiki talgulisi ja loodab,
et ühist tööd osatakse hinnata
ning paigaldatud päästevahendeid ei lähe Tudu järvel
kunagi vaja.

Pidu peetuks kuulutati,
kõiki ruume tuulutati

Nii saab jüripäeval Pajustis
peetud kolhoosnike peo kohta
öelda küll.
Vilde kolhoos sai jõulu ajal 65
ja seda nüüd tähistama tuldigi.
Üle aegade ja aastate saadi taas
kokku. Ja see omadega kokkusaamine oli täis magusaid meenutusi ja rõõmsaid tundmusi.
Eks peo korraldamine oli
nagu suguvõsa kokku kutsuminegi - esmalt loe sugulased üle, palju meid on? Vilde
majandi viimasel töökäsul oli
900 inimest. Hakkasine igas
ilmakaares hõikama - tulge
pidusse! Algul oli „õige vagane
lugu“. Kuu eest oli piletite ost
juba nii tormiline, et hakka või
kohalikku „piletilevi“ füüsiliselt sulgema. Lõpuks saime
240 pileti peal pidama ja kõik
soovijad said tulla. Tulnud said
viiekümnendate stiilis disainitud pileti, mille number toimis
ka õnneloosis. Autode parkimist korraldas vormimütsides
„eriväeosa“ - tulijaid ju tervelt
Eestimaalt ja autosid palju.
Saabunuid võeti vastu klaasi
šampusega ja juhatati lauda.
Istuti vabalt või ka töökollektiivide kaupa. Tõsi - mõnusalt
lebotada ei saanud, sest istuda
tuli laudade taga pikkadel pinkidel. Aga vanasõna, et häid
lambaid mahub palju, osutus
taas tõeks.

Nende osa ühe vabariigi rikkama
kolhoosi kasumist oli peaaegu pool. Aplausi saatel kingiti
kolmele kunagisele esimehele
- August Roomale, Erich Eriltile
ja Arvi Toomele - siitsamast
klubi juurest omanimeline tammepuu. August Lepasaarel oli
tamm juba paar aastat. Temal on
Pajustis koguni oma tänav, pink
ja puu. Nüüdsel peol valitud
kolm tamme kasvavad üksteise
ligidal, kirjanike Lehte Hainsalu
ja Rein Raua naabruses. Praeagu
on kirjararahva tammikus 46
nimelist puud, neist 41 kirjaniku
omad. Alles käis siin oma puud
vaatamas selle aasta laureaat
Andrus Kivirähk.
Suurpeol tehti mõnusat naljagi.
Kadila näitering tõi esiettekandena lavale ajaloolise jant-draama
„Pildikesi kolhoosielust“, peanäitejuht Milvi Tubli. Pajusti
estraadiringi esindas tuntud
sõnameister Vilve Tombach,
ikka aplausi saatel. Silmailu ja
vurtsu pakkus klubi enda tantsuansambel Fazyah.
Põhitegijaks oli laval muidugi
laulumees Toomas Anni. Ta oli
tulnud justkui koju, sest kunagi
töötanud ta Kadilas traktoristina.
Siit tal head mälestused ja nüüd
kinkis tänud lauludena tagasi.
Ühe laulu esitasid koguni kaks
Toomast, seega siis laval ka meie
vallavanem. Saalitäis pidulisi

Kolm endist Vilde majandi meest Allan Aaan, Gustav Madis ja
Nikolai Kors esimeeste nimetahvlitega. Hilje Pakkaneni foto
Peokutse viijatele andis vallavanem Toomas vihje: „Ise
ärge hakake rosoljet lõikama,
vilde-rahvale paneb vald söögid
lauale!“ Ilus algus. Ja pealegi
- köögis toimetas oma valla ettevõtja-pere.
Rahvas saalis, vaikus majas lasksime peo alustuseks lindilt
Valdo Pandi tervitust: „Tere, kallis Vilde kolhoosi rahvas!“ See oli
ehe ja tsutike ehmatavgi. Seejärel
sai helilindilt sõna ka August
Lepasaar. See kõik oli lindistatud
Eesti Raadio poolt Eduard Vilde
100. sünniaastapäeval, märtsi
algul 1965, kui Pajusti klubi ees
avati kirjaniku mälestussammas.
Õhtu jooksul meenutasime
olnut. Juta Vilu esitas väikese
ülevaate kolhoosist, kus lisaks
põhitootmisele oli arvukalt abitootmisharusid (karusloomad,
puidutöökoda, tärklisetööstus,
veinitehas, aiand, kalakasvatus).

kaasa laulmas. Õhtujuhid Reet
Aru ja Urmas Asi olid eeskava
hästi kokku klapitanud ja igav
polnud kellelgi. Rahvas oli krapsakas ja agar ka tantsima.
Lõpuks meenus, et pidu on ikka
vaid siis korda läinud, kui mõni
lauanõu ka katki läheb! Võeti
üks kirju kohvitass, - lõhkujate
põhitõde, alusta lillelistest - ja
tehti koridoris kanterit! Kolakas
oli kõva, kuid tass katki ei läinud,
isegi sang jäi külge! Samas levis
teade, et siinsed naised tunnevad
traditsioone - saalis oli üks taldrik siiski puruks „kukkunud“.
Aitäh, Mai! Vildelik vaimsus elab
siin edasi!
Ja rahvas jäi uue peo ootele.
Kui päike loojunud, keerutati
hämaras saalis lõpulugu „Head
ööd, head ööd“. Parki jäid tammede latvadesse oma unistavat
laulu jätkama laulurästad.
Ilme Post

Jüripäeva auhind - Wrangelli
Hobuse Raud anti vallavanemale
Pajusti kolhoosirahva peo
käigus tekkis rahvaalgatuse
korras uus paikkondlik auhind: Wrangelli Hobuse Raud,
mis läks ülekaalukalt Toomas
Väinastele.
See on ehe sepatöö. Antakse

välja kord aastas, jüripäeval.
Auhinnal on ajalooline hõng,
kuna muistis leiti Roela-Alaska teadusliku ekspeditsiooni
trassilt. Auhinna määrajaks on
Vinni valla naisühendused.
Ilme Post
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Vinni roboring tõi RoboMiku Breigipidu, mis läks ajalukku
26.aprill 1986. Tavaline päev
terve N Liidu peale ligi 25 tiimi
Lahingult koju karika
Vinni sovhoosis: käsil hoogne ke-

Vinni Roboring (tagareas vasakult): Vinni Puhh, Caspar
Kõrts, Kristjan Pobbul, Kaspar Merivald, Lisanna Tõrre, Mai
Pitsner; ees: Marten Pitsner, Anett Sinijärv, Roberta Jürna.
Pildilt puudub Mario Mäoma. Foto Vinni Roboringi kogust.

Hiiglasik mitmesaja osavõtjaga üleriigiline kooliõpilaste
robootikavõistlus RoboMiku
Lahing toimus sel aastal 24.
aprillil Jõhvis. Mõõtu võeti
väga erinevatel aladel ning karikaid jagati kolmeteistkümnes
võistlusklassis.
Vinni roboringist võtsid
erinevatel aladel osa neli võistkonda, kes võistlesid linnaläbimises, sumos ja FLLi robotimängus. Kauni punkti kogu
võistlusele pani selle aasta
FLLi võistkond, kes oma kuude
pikkuse roboti ja programmi
arendamisega said tugevas
konkurentsis 3. koha. Caspar
Kõrts (3. A kl) ja Marten Pitsner
(3.B kl) hoidsid närvi tugeva
ning tõid järjekordse karika
Vinni roboringi auhinnariiulile.
Vinni roboringi õpilased näitasid üles iseseisvust ning väsimatut vaimu ja seda jätkuvalt
endast vanemate õpilastega
koos võisteldes. Enamik ELLil
osalenud võistkondi koosnesid
viienda-kuuenda klassi, Vinni
roboring aga alles kolmanda
klassi õpilastest. Meie noorte
edu taga on varane algus: Vinni
noorrobootikud alustasid robootikaga tegelemist juba lasteaias. Suurimaks tunnustuseks
peab roboringi juhendaja Mai
Pitsner ühe palju suuremate
kogemustega juhendaja kommentaari pärast laste etteastet:
hoidke alt, paari aasta pärast
on see võistkond väga vägev!
Kui hetkeks tundus, et selleks

aastaks on FLL karussell läbi,
siis tabas veel üks üllatus Vinni
roboringi võistkonda, kui enne
karikate jagamist lähenes nende juhendajale Maile Soome
FLL korraldaja ning uuris, kas
Beoeeslid oleksid huvitatud ka
neile külla sõitma. Nimelt korraldatakse 19.-21.mail Soomes
FLLi finaalvõistlus, kuhu nad
ootavad Eestist külla kolme
paremat külalisvõistkonda.
Punkti i-le pani aga tavapärasest teistsugune karikas. Kuigi
FLL-i ja üleüldse robootikavõistluste eesmärk on eelkõige
innustada lapsi robootikaga tegelema ning õpilaste töö on see,
mida hinnatakse, siis sel aastal
anti välja ka parim juhendaja
karikas. Robootikamaailmas
on palju häid juhendajaid, kes
innustavad ja inspireerivad
oma õpilasi, kes utsitavad ja
annavad õpilastele hoogu, kui
motivatsioon hakkab langema,
kuid sel aastal ei olnud vastast
juhendaja Mai Pitsnerilele, kel
oli FLL-il väljas neli võistkonda: üks Vinnist ja kolm Laagri
Huvialakoolist.
Robootikahuvilisi jaguks
kohapealgi rohkemgi, kui vaid
oleks võtta vajalikke arvuteid...
Hoiame siis pöialt ja soovime head esinemist Vinni
roboringile Soome FLL-l, kus
peamiselt kolmanda klassi
õpilastest koosnev võistkond
peab hakkama saama võõras
keskkonnas ja inglise keeles.
KS

TOREkool: Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis alustas
tegutsemist TORE-liikumine

Sellest kevadest tegutsevad Vinni-Pajusti Gümnaasiumis TOREkad.
TORE ehk Tugiõpilaste Oma Ring
Eestis on tugiõpilaste koolitamiseks ja
nende tegevuse toetamiseks mõeldud
liikumine. Koolitatakse välja õpilased,
kes hakkavad toetama ja aitama kaasõpilasi. Samuti kuulatakse ära kõik
mured.
VPGs tegutseb praegu viis tugiõpilast:
10. klassi õpilane Liisa-Maria Eljaste,
9.B klassist Liis Tammekand, 8.A
klassist Kätlin Kikerpuu, 7.A klassist
Kaspar Laul ja 7.B klassist Heliis
Lillipuu. Noori tugiõpilasi juhendavad sotsiaalpedagoog Airi Toiger ja
abiõpetaja Ly Räpo. TORE-õpilased
läbisid koos juhendajatega ka kolmepäevase koolituse, kus selgitati, kuidas probleemidega toime tulla
ja kaasõpilast abistada.
Suvel lähevad värsked tugiõpilased üle-eestilisse TOREkate
suvekooli, kus läbitakse uus koolitus.
Koolimajas liikus 12. aprillil ka TORE maskott - punane Torevant. Õpilastele ta meeldis ja pakkus palju lõbu, sest tavaliselt
ei kõnni koolis ringi punane elevant. Tugiõpilased tunneb ära
rinnamärgi järgi, mille peal on punane elevant ja kiri TORE.
Liis Tammekand
VPG Meediapesa

vadkülv, kus võisteldi sotsvõistluses teiste majandite ja ilmaga.
Vinni klubis ja spordihoones
edendati aga suure hooga Gorbatšovi algatatud karskusliikumist. Karskusliikumise egiidi all
leidis Vinni NST klubi võimaluse
korraldada Vinni spordihoones
suurejoonelist, Eesti ja NSVL
I breiktantsufestivali, kus olid
kohal tipptantsijad Moskvast,
Eestist jm. Breiktantsu näol oli
tegemist põlu all oleva tantsustiiliga N Liidus.
Luba ei saadud,
keeldu ka mitte
Festivali idee autori ja peakorraldaja Harri Riivitsa sõnul oli korraldajaid mitmeid kurioosumeid,
mis viltumineku puhul oleksid
talle maksnud klubijuhi koha.
Tol ajal tuli üritusteks luba taotleda rajooni täitevkomitee kultuuriosakonnast. Sealt klubi luba ei
saanud - keegi ei tahtnud läänemeelse tantsustiili edendamisest
midagi kuulda. Edasi küsiti luba
kultuuriministeeriumist. Ka sealt
saadi eitav vastus. “Me palusime
siis keeldujatelt kirjalikku tõendit
koos ei-ütleja allkirjaga,” meenutab toona klubi kunstilise juhi
ametit pidanud Kersti Riivits.
Kuna nii otse ka ei keelatud, siis
korraldas Harri omal vastutusel
koos klubitiimiga ürituse ikkagi

~ 60 breikarit (bi-boyd). Tase oli
tugev ja menu tohutu. Piletid olid
kaks nädalat enne välja müüdud.
Kõik võeti videole - video oli uus
ja seega kõva sõna. Publikut oli
spordihoone saalis pool tuhat.
Keegi korda ei rikkunud. Kui
lõpuks hilisel õhtutunnil suur
breigipidu Vinnis läbi sai, ei
läinud linna enam ühtegi bussi.
Öömaja tuli leida kohapealt,
Vinni ühiselamust ja klubist, ülejäänud jagati korraldajate vahel
ära. Kersti meenutab, et nendegi
korteri ühte tuppa mahtus päris
mitu breikarit magama.
Peale parimate tantsijate oli
Vinnis uudesid tantsustiile hindamas prestiižne žürii eesotsas
eesti varieteekunsti isa Kalju
Saarekesega. Saareke kiitis ettevõtmise heaks ja tema järel andsid positiivse hinnagu teisedki.
Vinni breigipidu andis tiivad
Õnnestunud breigivõistlus Vinnis innustas Harrit korraldama
sama aasta 11.oktoobril modrentantsufestivali juba Tallinnas korvpalli pühamus Kalevi
spordihallis ning 1987.aastal
Tallinna suurimas, 5000 pealtvaatajat mahutavas Linnahallis.
Tung neile üritustele oli tohutu.
Vinnistki käisid breigihuvilised
suure bussiga enneolematul breigipeol. Spordihalli ürituse 2000
piletit osteti poole tunniga ära.

Kummalised breikarid Vinni spordihoones 1986. aastal
oma trikke ja oskusi näitamas. Foto: Kersti Riivitsa erakogu.

ajaks soiku.
Vinni breigifestivalist sai aga
tuule tiibadesse mitu festvali:
nnäiteks Papuga Leedus, Breiks
Lätis, Break–Chernogolovka
Moskvas ja White Dog Valgevenes.
Breiktants liidab inimesi kogu
eluks
26.aprillil 2016 ehk 30 aastat
hiljem toimus Vinni Spordikompleksis Vinni breiktantsufestivali meenutusõhtu, kus
kohal olid toona Vinnis edukalt
võistlenud Leo Täht ja Dmitri
Savin, praegu tänavatantsu harrastavad JJ Streeti tantsijad ning
toonased korraldajad Kersti ja
Harri Riivits.
Leo Täht rääkis tänastele tänavatantsijatele, et tants on universaalne keel, mis ühendab
inimesi: “Teiste tantsunumbreid
ja trikke vaadates saad neilt inspiratsiooni.” Leo on breiktantsuga leidnud sõpru üle ilma: nüüd

Ühispilt 30 aastat hiljem: JJ Street’i tantsijad koos Leo Tähe, Harri Riivitsa, Kersti Riivitsa
ja Dmitri Saviniga Vinni Spordikompleksis. Hilje Pakkaneni foto.

ära. „Täna tundub naljakas, et
inimesed ei saa ühte üritust ära
teha,“ meenutas Harri noortele JJ
Street’i tantsijatele, aga tookord
ei tohtinud ilma loata midagi ette
võtta. Klubi omalaadse ürituse
päästis karskusliikumine, mille
egiidi all breiktantsufestival
„Moderntants 86“ toimus.
Vinni breiktantsufestivali
saatis tohutu menu
Vinni breiktantsufestival läks
hoolimata võimude leigele suhtumisele igati korda. Kohal oli

Harri peabki Kalevi spordihalli
üritust kolmest moderntantsufestivalist kõige õnnestunumaks.
Võistluse lõpus jooksis rahvas
tantsupõrandale kokku, toimus
suur vennastumine, nagu tänavatantsude juures käibki. Toona
oli seegi rahvale uus asi.
Samal korraldustiimil küpses plaan korradalda ka rahvusvaheline Läänemeremaade
moderntantsufestival, kuid siis
tuli peale laulev revolutsioon
ja Eesti iseseisvuse taastamine
ning breigifestivalid jäid mõneks

Iidne tammik täienes uute
lauljate kodudega

1.mail alustasid MTÜ Pajusti
VAK ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.-4.klassi õpilased
oma isa-emade ja klassijuha-

tajatega ning Anita Keivabu
pere ja Kalju Vagaga Pajusti
VAKist Pajusti tammikus
ühist looduskaitsekuud uute
lindude peaskastide paigaldamisega.
Õpilased olid varem meisterdanud 20 uut linnupeaskasti.
Need olid vaatamiseks väljas
koos linde tutvustava materjaliga koolimajas ja Pajusti klubis.
Oma pesakasti said ka kolm
kirjanike puud ja majandijuht.
Eduard Vilde puu sai oma
allüürnikud - pesakast valiti
ekstra, nagu paberileht ehk
pooleliolev romaan... Oh, tulgu
must kärbsenäpp - tal on just
saabumise aeg Lääne- Aafrikast! - ja laulgu meie klassikule
sellest, kuidas ilm elab...
Ilme Post

on eluaeg, mida meenutada! Leo
lisas, et tal oli au sattuda Vinni.
Tema koos oma paarilise Vadim
Naumoviga võitsid Vinnis ühe
tantsugi ära.
Leo ja Vadim tulid 1987.a Linnahallis Eesti ja N Liidu meistriteks.
Breiktantsvõistlustel käis ta koos
Vadimiga üle N Liidu. Edaspidi
esinesid nad omatehtud kavaga
hotell Olümpia varietees.
Kuidas jõudis
breiktants Vinni?
80-ndate algul liikusid Eestis
juba videokassetid ning tegutsesid esimesed breiktantsijad.
Harri meenutab, et idee kutsuda
breikarid Vinni tekkis tal Vinni
klubis videodiskosid läbi viies.
Videodiskod olid Rakvere ja
ümberkaudsete noorte seas
sedavõrd populaarsed, et Vinni
klubi hakati uue Rakvere restorani Tsentrumi järgi samuti
Tsentrumiks kutsuma.
Breiktants viis tantsu
jalgaldelt pea peale
Leo Täht aga meenutas, et ta
õppis toona Tallinna merekoolis
ja leidis koos tantsupartneri
Vadim Naumoviga omanäolise
tantsustiili ameerika videotelt.
Breiktants hakkas neile kohe
meeldima: see oli sportlik ja
loominguline, võisid kehastuda
robotiks, tulnukaks või kellekski
kolmandaks. Toonased eesti
breikarid peavad end 80-ndate
maailma breikijate ühte perre kuuluvateks. „Rock Steady
Crew, New York City Breakers,

African Bambaata, Malcom
McLaren, Herby Hancog – on
ühed esimestest staarartistidest,
kes lõid hip-hop ja breiktantsu
kultuuri 80-ndatel, ühendades
kõik maailma kontinendid!“ tutvustas Leo Täht 80-ndate breigi
ja hip-hopi kuulsusi.
Rohkem kui 30 aastat tagasi
haaras see tantsu- , muusika- ja
kunstilaine Baltimaad ja NSV
Liidu suuremad linnad. „Võtsime suure entusiasmiga vastu ja
transformeerisime selle imeliselt
positiivse energia kohalikes koolides, tänavatel, liivarandades,
koos tantsu akrobaatiliste trikkidega, elektriliste ja robotlike
liigutustega, originaalsete kombinatsioonidega, huumoriga, kohati ka dramaatiliste lahendustega. Lavastades tantsunubreid,
süvenedes ja õppides tantsu kui
kunsti, tegime midagi totaalselt
uut ja teistsugust, tõstsime tantsu
“jalgadelt pea peale”!
Breiktants andis meile võimaluse liikuda kunstis edasi, saada
professionaalseteks koreograafideks, tuntud DJ-deks, räppariteks, kunstnikeks, tsirkuse ja
kinoartistideks, teatrinäitlejateks,
lavastajateks. Inspiratsiooni andis meile armastus breiktantsu
vastu, mis oli ka üheks hüppelauaks. Praegu elab toonaseid
breiktatsijaid, keda on poolsada,
14 riigis,“ rääkis Leo Täht.
Ajaloolise 30. aastapäeva puhul
toimus Vinni spordikompleksis
Sergei Tsakuli ja Leo-Sergei Tähe
kokkupandud flasmob-videolaine esimese laine esilinastus.
Videolt paistis, et breik on nagu
jalgtrattasõit - mis kord selgeks
saanud, ei see enam aastatega
unune.
Breigi ajaloo kogumine
Leo Täht on võtnud breiktantsu
ja selle ajalooga seonduva materjali kogumise südameasjaks.
Kersti ja Harri annetasid koduarhiivist leitud festivalifotod
Leo koostavasse breigiajaloo
kogusse.
Tagantjärele kiidame aga Gorbatšovi karskusliikumist, mis
lubas sumbunud kommunismiõhus läänelikul breigipisikul
väikesest Vinnist N Liidu poole
teele minna, ja julget klubijuhti,
kes ebasoosingust hoolimata
Vinnis breigiajalugu tegi.
Hilje Pakkanen

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

saeveski.toomonu.ee
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.
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SÜNDMUSTE KALENDER

Klubides ja rahvamajades:

PAJUSTI KLUBIS:
30. maini avatud Vinni vallas elava harrastuskunstniku Virve
Saare akvarell- ja õlimaalide näitus. Soovi korral on võimalus
maale osta. Info: tel 5057645.
25. mail 13.00 klubi veteranide meesansambli 46.tegevusaastapäeva tähistamine. Info tel.505 7645 Inge Arula.
2.juuni õhtul Pajusti seeniortantsurühma Särtsakad Seeniorid
sõpruskohtumine Läti seeniortantsurühmadega klubis.
3. juuni Pajusti Klubi seeniortantsijad Lääne-Virumaa seeniortantsu päeval Rakveres.
10.-12.juunil naisrahvatantsurühm Tantsutriinud Jõgeval II Eesti
Naiste Tantsupidu MeheLugu.
23.juunil 20.00 Pajusti jaaniõhtu klubi juures pargis. Kavas: jaanijutud, jaanituli, rahvapärimused, esinemised, rahvalikud mängud
nii lastele kui ka täiskasvanutele.Tantsuks mängib ans. Törts.
Hea piduline, tule koos pere ja tuttavatega Eestimaa suurt suvist
püha tähistama ja pane selga peoriided! Eriti sobivad jaanipeole
rahvariided! Info: tel 5057645.
KADILAS:
22.juunil 20.00 Kadila jaanik.
ROELAS:
3.juunil tantsurühm „Kanarbik“ maakondlikul seenioritantsupäeval. Info: Mall Moor tel 53448929.
10-12.juunil tantsurühm Sõbratarid Jõgeval II Eesti Naiste
Tantsupidu MeheLugu.
18.juunil Roela Põhikooli lõpuaktus rahvamajas. Info Aive
Alavere tel 5073849.
20.juunil 11.00 ja 14.00 kvartett „Sära“ Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lõpuaktustel Mõdrikus. Info: Reet Alavere, tel 51935250.
22.juunil Roela jaaniõhtu ja külade päev - Roela küla 775. Info:
Tarmo Alavere, tel 5273878.
20.juulil eakate klubi „Remmelgas“ ekskursioon Piirissaarde.
Info Helle Sarjas, tel 53452308, Eevi Eerik, tel 53985589.

Sport:
Liikumissari „Vinni-Pajusti liigub!“ etapid:
23. mail 19.15 ühiskõnd marsruudil Pajusti klubi - Kakumäe –
Inju - Pajusti klubi.
30. mail 19.15 ühiskõnd Pajusti klubi - Vilgu rist - Mõdriku
staadion – Vinni - Pajusti Klubi. Eelneb vahekaalumine kell 18.45.
6. juunil 19.15 intervalltreening Vinni staadionil.
13.juunil 19.15 ühiskond marsruudil Pajusti klubi - Mõdriku
staadion - Pajusti klubi. Staadionil kerge fitnesstreening.
20.juunil 19.15 fitnesstreening Vinni staadionil. Treeningule
eelneb lõppkaalumine-mõõtmine kell 18.30.
Korraldavad MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus ja TriinuSpin spordistuudio, toetavad Vinni vald ja Vinni Spordikompleks. Info tel:
Anita Keivabu 5066294, Õnne Arba 533 04047, Triinu Kunberg
58 502 786, vt ka MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse Facebooki lehte.

Koolides ja lasteaedades:
17. ja 23.mail 10.00 Laekvere, Rägavere ja Vinni koolide 6.-9.
klasside ühine spordipäev Vinni staadionil. Kavas: 60m jooks,
kaugushüpe, pallivise (6.-7. kl), kuulitõuge (8.-9. kl), 800m jooks.
24.-26.mail VPG 10. klass riigikaitselaagris.
25.mail 9.30 Vinni lasteaias „Mesimummude“ rühma tänukontsert.
26.mail Roela kooli 9.klassi lõpukell.
26.mail 18.00 tänuõhtu lapsevanematele VPG-s.
27.mail kell 8.30 Tudu kooli õuemängude päev kooli ümbruses.
27.mail 16.00 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühma lõpupidu.
28.mail Roela ja Kulina lasteaiaõpetajate väljasõit.
30.mail 16.00 Roela lasteaia lõpupidu.
31.mail 14.00 vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele ja õpetajatele vallamajas.
31.mail 18.00 Kulina lasteaia lõpupidu.
30.mai - 2.juuni tarkade nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
31.mail 18.00 Kulina lasteaia lõpupidu.
30.mai - 2.juuni tarkade nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
31.mai - 2.juuni Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6.klass KEAT laagris.
1.juunil 16.00 Vinni lasteaia saalis „Mesimummu“ rühma lõpupidu.
3.juunil IV õppeveerandi lõpuaktus Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
18.juunil 12.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus.
18.juunil 14.00 Roela kooli 9.klassi lõpupidu Roela rahvamajas.
18.juunil 17.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi lõpuaktus.

KOKKUTULEK KULINAL
13. augustil toimub Kulina kooli 90. sünnipäeva puhul kokkutulek. Oodatud on kõik endised õpilased, koolitöötajad
ja nende sõbrad.
Päevakava:
Kell 12-16 pr Evelin Poolametsa ja hr Anti Poolametsa lahkel
loal KULINA MÕISAS AVATUD UKSED (näitus, vaba ringkäik
koolimajas ja kooliümbruses).
Kell 16 KONTSERT JA PIDU BARTO PUHKEMAJAS (registreerimine, väike kontsert, tants, suupisted, vaba mikrofon)
Osalustasu 12 € (reklaam, rent, suupisted, ansambel) tasuda Vinni
Vallavalitsuse arvelduskontole Swedbank: EE532200001120121871
või SEB pank: EE501010502016846005 märksõna „Kulina kool” või
sularahas kontaktisikutele.
Eelregistreerimine rangelt soovituslik hiljemalt 1. augustiks: margit@vinnivald.ee või FB konto sõnumites või tel 522
6510 (Margit), infot jagavad ja sõnumeid võtavad vastu ka 510
5716 (Aimar), 524 0769 (Aivi), 506 2926 (Asta Lea), 523 1657
(Heldur), 5199 4222 (Priit), 527 8252 (Tiina)
Rõõmsa kohtumiseni!

Vinni tehnikapäeval võisteldi
uudsetel aladel: troikasõidus
ja droonilennutamises

Igakevadine Vinni tehnikapäev toimus tänavu 11.mail
mitme uudse alaga: iseehitatud
kolmerattaliste jalgrataste troikade - võidukihutamise ja
droonivõistlusega.
Kavas oli ka juba põhialaks
kujunenud robootikavõistlus,
mis kooli maskoti karupoeg
Puhhi teemast lähtudes kandis
nime Espitsioon2. Robootikavõistlus meelitas Vinni robootikutega rinda pistma noored
arvutihuvilised Tartust, troikadevõistlus aga vanad sõbrad
Hiiumaalt. Vinni roboringile
kulub iga võitlus enne Soome
võistlema minekut aga marjaks
ära...
Droonilennutamise põhivõistlusele pääsemiseks tuli
võistlejatel juhtida drooni ümber objekti. Kaheksa õpilast sai
sellega kenasti hakkama, teistel
tuleb võistlema pääsemisks veel
harjutada. Lisaks võistlusele
näitasid droonisõbrad linnulennult tehtud fotosid tuttavatest
paikadest.
Troikadega kihutama pääses
kaheksa ekipaaži, teise seas ka
väljaspool arvestust võistelnud VPG õpetajate võistkond.
Võistlus toimus kestvuse peale
- kes poole tunninga kõige rohkem ringe teeb. Troikasõit lõi
publiku emotsioonid lõkkele:
ergutajad jooksid kogu raja
sõitjatega kaasa (ütle veel, et
lapsed joosta ei jaksa!), kui vaja,
lükkasid pedaalijatele hoogugi.
Sõidu peavõidu viisid kaasa
hiidlased.

Troikasõit tekkis tehnikapäevale üpris ootamatult: pärast seda,
kui Rakvere linn kui piirkonna
ainsa korraliku mäe ja Tõusu
tänava omaja enam seebikarbirallist huvitatud ei olnud (seda
võistlejate ja publikuhuvist hoolimata), tuli õp. Rein Leichter
heale mõttele hakata võistlema
iseehitatud kolmerattalistel.
Nüüd ongi staažikatel seebikarbirallitajatel ühisvallale üks
kriteerium: Vinni vald heitku
ühte sellega, kel on välja pakkuda korraliku tõusu ja langusega
mägi vallalegi kuulsust toonud
seebikarbiralli tarvis!
Populaarseimaks tehnikaalaks
osutus juhtrajavõistlus kooli
mudelirajal, kus pani end kirja
30 tehnikasõpra. Mitmeetapiline mõõduvõtmine polnud lehe
trükkimineku ajaks veel lõppenud. Kas võitja ongi oluline, kui
võitsid kõik, kes kaasa tegid...
Õpetaja Mart Pitsner oli vaatamiseks välja pannud valiku
vanadest tehnikaajakirjadest.
Neid sirvides adus vanem generatsioon eriti selgelt, millise
pöörase tempoga on tehnika
arenenud ja areneb veelgi. (Kes
enam mäletab, et 1930ndatel
kutsuti televisiooni kaugvaatamiseks!) Ja siit omakorda
olgem tänulikud, et meil on
koolis õpetajaid-entusiaste, kes
meie järeletuleval põlvel ajaga
kaasas aitavad käia ning et neil
on toetajaid väljaspool kooli.
Elagu Vinni tehnikapäev ja
tehnikasõbrad!
Hilje Pakkanen

Maikuu Vinni päevakeskuses
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16.
T 10.00 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
N 11.00 võimlemine kooli virgutusrajal Evega ja jalgrattamatkad.
N 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisel)
20. ja 27.mail kell 10.30 – 12.00 Anu Joonuksi mälutreening.
Info: tel 32 57 300 või 5099565, e-post: paevakeskus@vinnivald.ee

Mälestuskivi Vinni majandile ootab
lahkeid annetajaid
Vinni majandile mälestuskivi paigaldamise tööd võtavad ilmet. Aprilli lõpus
paigaldati kivi oma kohale
ning korrastati kivi ümbrus.
Nüüd on järg
mälestusplaadi kujundajate
käes. Korraldajad kavandavad ka majandiväärilist
kiviavamist 31.juulil.
Jätkuvalt kutsub kivi paigaldamise algatusgrupp kõiki
Vinni majandiga seotud inimesi ja Vinni elanikke algatust ka omalt poolt vastavalt
võimalustele toetama, et ettevõtmine kavandatud tähtajaks
valmis saaks. Annetusi saab

teha ülekandega MTÜ Vinni
Valla Noored arveldusarvele
EE542200221040729670, selgitusse tuleks märkida „Vinni
mälestuskivi“. Annetusi saab
teha ka sularahas Vinni päevakeskuses (T-R 14-19).
Korraldustoimkond tänab
seniseid lahkeid toetajaid ja
kivi paigaldamisel abistanuid.

Kui soovid osta, müüa või
üürida kinnisvara, siis helista
ja proovime leida Sinu jaoks
parima lahenduse.
Andra Kivisaar, Virumaa Invest OÜ�
andra@virumaainvest.ee, 56642161

Palju
õnne!

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
96 Gerda-Johanna Ülesoo
93 Marta Rego
92 Velli Vahi
92 Helvi Kupp
91 Asta Siitas
89 Salme Kutsar
88 Udo Pedius
88 Heinrich Part
88 Ester Johanson
87 Vello Taremaa
87 Arnold Vaarmets
87 Aino Lauri
86 Heino Kuslap
86 Valve-Miralda Pulken
85 Marta Mäeots
84 Aino Sepik
83 Kalju Raja
82 Liia Kivissaar
81 Olga Kanep

81 Paulina Lääne
81 Ants Jõe
81 Salme Kikerpuu
75 Eevi Eigi
75 Tiit Kaljos
75 Saima Neublau
75 Valentina Nahkureva
75 Aili Reppo
75 Boris Vassiljev
75 Klara Gämmer
75 Õie Onga
70 Imre Reinmann
70 Tiiu Saul
70 Silvi Aadva
70 Erene Aasamets
70 Säde Ots
70 Silvi Paaver
70 Arvo Soodla
70 Aleksandra Kaasik

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

Sündis inimene!
Simo Ojalill - 25.aprillil
Patrick Juuse - 1.mail
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kuulutused
Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega
korter üldpind 48,9 m² Roela
alevikus Veskikaare tn 3-11.

3-toaline ridaelamu Leparea,
Lepiku külas, üldpind 69,2m²,
boks, ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380. Müüdava
varaga tutvumiseks helistage
Ade Murumägi tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Tööpakkumine: Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool võtab 2016/2017. õppeaastal tööle osalise tööajaga inglise keele õpetaja. Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile: roela.kool@
vinnivald.ee või tuua kooli aadressil Järve tn 1 Roela alevik 15.
augustiks. Infot saab tel 329 7151,507 3849.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Silvia Miilo		
Ants Lääne		
Valentina Kivisaar

04.10.1930 – 22.04.2016
03.10.1942 – 27.04.2016
29.02.1940 – 07.05.2016

Sügav kaastunne omastele

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde
eest! Uued kaastööd on oodatud hiljemalt 7. juuniks.

