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Vinnis valmis staadionimaja November – tulevikkuvaatamise kuu

Staadioni avamisel k.a 14. augustil oli staadiomaja väljast valmis, ent seest
pooleli. Hilje Pakkaneni foto.
toetust kuluks veel staadioni tribüüniEesti maaelu arengukava 2007-2013
de hankeks ja valgustuse ning helinühise põllumajanduspoliitikaga kaasneduse väljaehitamiseks.
va maaelu arengu meetme 3.2 “Külade
Staadioniväravad hoiavad avauuendamise ja arendamise investeerintuna
gümnaasiumi
kehalise kasvatuse
gutoetuse” raames on MTÜ Vinni Sporõpetajad ja allakirjutanu. Eeltingimudiklubi Tammed saanud jätkuprojektiseks on isiku soov liikumisharrastusliga ligi miljon krooni Vinni–Pajusti staakuks tegevuseks, mitte teada tahtmine,
dioni teenindushoone valmisehitamimida staadionil ei sobi teha.
seks ja sporditarvikute ostuks. Sel aasRõõmsat sportlikku tegevust
tal osteti väiksemamõõdulised jalgpalvõi emotsioone soovides
liväravad ja uhiuued pallid, mis on õpilastele kasutada antud. Teenindushoone valmis kavandatud mahus septembrikuu lõpuks. Ehitaja, kelleks oli sel
ehitusjärgul OÜ Restaure (peamees
Valmar Järg), on valmis ehitanud kena
ja funktsionaalse hoone. Ka vastuvõtukomisjon on tehtu heaks tunnistanud
ning nüüd ootame vallavalitsuse poolt
kasutusloa väljaandmist. Ootel oleme
samuti PRIAst raha laekumiseks lähema kolme kuu jooksul. Investeeringu-

Gustav Saar
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Vinni-Pajusti
tammikus toimuvast
EAS poolt kureeritava Kohaliku omaalgatuse programmist saadava kaasrahastusega toimub Vinni-Pajusti maastikukaitsealal liikumisradade hooldus.
Projektirahadega toimetab MTÜ
Sõmeru Spordiklubi Malle Rohtla isikus. Tööde käigus langetati tammikus
kulgevate radade ääres üksikud liikumist takistavad puud ning lubatud raja
laiuses võsa, et tagada kooliõpilastele
ja jalgsi tammikus liikujatele turvaline
liikumistee ja parem vaade tammikule.

Vinni Perekodu tammiku poolne serv
raadati Keskkonnaameti loal nii, et saaksime liikumisel-suusatamisel ära kasutada tänavavalgustust. KOP sügisvooru esitas spordiklubi taotluse kaasrahastuse saamiseks, et paigaldada liikumisradadele suunaviidad, infotahvli ja
mõned virgestusvahendid.
MTÜ Sõmeru Spordiklubi kutsub lume
saabudes tammikusse avatud radadega
tutvuma, neid uuesti omaks võtma.
Gustav Saar, projektijuht

Sotsiaalministeeriumi
teade
Sotsiaalministeerium vastutab selle
eest, et alates 01. jaanuarist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele toetused, hüvitised ja pensionid juba
eurodes. Nende ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension, toetus ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti ei muutu pensionide, toetuste ja
hüvitiste saamise tingimused ja kord
ning rahaline väärtus. Muutub üksnes
valuuta – kroonide asemel saab need
eurodes. On oluline, et kõik omavalitsustes elavad pensionite ja peretoetuste
saajad oleksid nendest põhimõtetest
teadlikud.
Lisainfot penisonide, toetuste
ja hüvitiste kohta saab alates detsembrist Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 16106; 744 8300; 357 9021; 664
0126 ning e-postilt: ska@ensib.ee.
Pangakontol olevad kroonid
vahetuvad eurodeks automaatselt. Su-

laraha saab
teenustasuta ja üleminekukursiga eurodeks vahetada juba
alates 01.
detsembrist 2010. Pangakontorid vahetavad kroone eurodeks teenustasuta kuni 30. juunini 2011. Eesti Pangas
saab kroone ümber vahetada tähtajatult.
Raha saab vahetada ka Eesti
Posti kontorites 1000 eurot inimese
kohta päevas 01.-15. jaanuarini 2011.
Vinni vallas saab raha vahetada Pajusti
postkontoris.
Lisaks saab lugeda teavet
eurole ülemineku kohta internetist aadressil: euro.eesti.ee või helistada tasuta euro infotelefonil 800 3330.

Saagid on salves ja tibud on loetud.
Päevad on muutunud tusaseks, pilved
vihmasteks ja ilmad udusteks. Pärast
luikede lahkumist muudavad öökülmad
hommikuse rohu hõbedaseks ning õue
enam naljalt keegi ei kipu. Aeg on
pöörata pilgud tubastele tegemistele ja
järgmise aasta tegevuste planeerimisele.
Vallaski jälgitakse aasta eelarve täitmist ning paralleelselt toimub
aktiivselt järgmise aasta eelarve koostamine. Samuti on sportlased lugenud
kokku teenitud medalid ja kultuurikollektiivid tõmbavad aruannetele jooned
alla. Kõigil pöörduvad pilgud järgmise aasta tegevusplaanide juurde.
Hommikul tööle sõites tunned
põllule veetud rammusa laudaväetise
lõhna ning näed kuidas sinine või punane traktor hõbedaselt helkivat atra
veab. Ikka selleks, et põllud järgmise
aasta saagiks ette valmistada ning põllule veetud ramm mulla sisse keerata.
Vanasti peeti just oktoobri kuus
lõikuspidu ja tehti kokkuvõtteid mööduva aasta saakidest. Loeti üle põllult

aita veetud kilod ja tsentnerid, lehmadelt lüpsud liitrid ja sigadele juurde kasvanud kilogrammid.
Rahvakalendri järgi jäeti novembri alguses hüvasti hingedega ning
siis saabuski aeg tulevikku vaatadata.
Just mardipäeval (10.november) ja kadripäeval (25.november) mindi maskeerituna laulu ja pillimängu saatel küla peale käima ning uueks aastaks
karja ja viljaõnne ennustama. Tumedasse riietatud mardid tõid kaasa viljaõnne, heledasse riietatud kadrid aga karjaõnne.
Kadripäeva peeti naistepühaks,
sest selleks ajaks lõpetasid naised karjakasvatusega seotud välised sügistööd. Kadripäeva lahutamatu osa - kadrisandiks käimine -, on seotud traditsioonidega, mil kadris käinud maskeeritud riietes naised soovisid pererahvale head vilja-, karja- ja pereõnne.
Eestlastel käisid kadrisantideks tüdrukud, kes olid riietatud puhastesse valgetesse riietesse, mis arvatavalt sümboliseeris piima.
Martidel olid seljas aga musta

või tumedat värvi rõivad või pahupidi
pööratud kasukad. Karvaseid rõivaid
on usundi-uurijad seostanud viljakusega - karvaste santide puhul on oodata
head lambaõnne.
Martidel ja kadridel olid alati
ka vitsad kaasas, millega pererahvale
löödi tervist, kuid ka nuheldi neid, kes
olid olnud laisad: lapsi, kes lugeda ei
osanud, tüdrukuid, kellel käsitöid oli
vähe ette näidata, ninakaid.
Siinkohal on paras hetk soovida ka
vallarahvale hetkeks aeg maha võtta,
teha kokkuvõte mööduvast aastast ning
pöörata siis pilgud järgmise aasta plaanide poole. Just novembri kuu sobib
selleks hästi.
Ja kes soovib näiteks mardipäeva kasutada omale parema õnne toomiseks uuel aastal, peaks selge tõmbama musta või tumedat värvi rõivad või
pahupidi pööratud kasukad ning viskama tuppa viljaõnne, mis tähendab, et
põrandale tuleb visata peoga viljateri,
herneid, tangu või riisi, soovides viljaõnnele jätku.
Toomas Väinaste,
vallavanem

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja
vähempakkumuse Vinni valla teede 2011.a
lumetõrjetööde teostajate leidmiseks
Lumetõrjetööde piirkonnad on alljärgnevad: 1. Piira keskuse. 2.Piira Karkuse. 3. Pajusti - Inju. 4. Vinni Vetiku. 5. Vinni - Pajusti kergliiklusteed. 6. Kadila - Koeravere. 7. ViruJaagupi - Aruküla. 8. Allika - Võhu.
9.Rünga. 10. Roela - Ristiküla. 11. Puka
- Obja. 12. Alavere - Tammiku. 13.
Anguse - Palasi. 14. Tudu
Vähempakkumuse tingimused lumetõrje tööde teostamiseks
Vinni valla kohalikel teedel ja
tänavatel 2011. aastal
1. Pakkuja peab omama nõuetekohast
ja tehniliselt korrasolevat lumetõrjetehnikat.
2. Võrdsete pakkumiste korral
tuleb eelistada pakkumusi, millistes:
- pinnatud teede lumetõrjel kasutatakse
pindamiskihti säästvat tehnikat (nn kivikaitsega sahad, kummitallaga sahad
jne),
- pakkujaks on kohalik ettevõtja või
sellel alal varem tegutsenud ettevõtja,

3. Avatavate teede pikkus ühe
traktori vm. mehhanismi kohta ei tohiks ületada 20 km, et tagada teede
avamine maksimaalselt 6-8 tunniga.
4. Tellija poolt eelnevalt kindlaksmääratud põhiteed tuleb avada hiljemalt kella 7.30-ks tööpäevadel ja kella
9.00-ks puhkepäevadel.
5. Vähempakkumuse korraldaja jätab endale õiguse valida tööde
teostajad pärast pakkumiste avamist läbirääkimiste alusel.
6. Pakkumisdokumentatsiooni (avatavate teede plaanid koos pikkustega) koostab ja väljastab pakkumuste korraldaja (tuba 212).
7. Pakkumuse esitusviis:
Pakkumine peab sisaldama:
1) Pakkuja isiku andmed: nime, registrikoodi, aadressi, pangarekvisiidid,
telefoni nr, jm. lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed,
2) Kasutatava tehnika kirjeldus:
- lumetõrjel kasutatava olemasoleva

traktori vm. veduki mark, võimsus
- olemasoleva lumetõrjeseadme nimetus (puhur, frontaalsahk vm.) ja selle
iseloomustus (kummitalla olemasolu
sahal, jmt.)
3) Lumetõrjetööde teostamise ühe töötunni maksumuse kalkulatsioon.
Töötunni maksumus näidata käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
4) Tööde korraldaja kontaktandmed:
nimi, telefoni nr. väljakutseteks.
5) Tööde vahetu teostaja (traktoristi)
kontaktandmed: nimi, telefoni nr.
8. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus märgusõnaga
“Lumetõrje”. Üks pakkumus hõlmab
ühte piirkonda, vajalik nimetada. Mitme piirkonna puhul esitada pakkumused eraldi.
9. Pakkumused tuleb esitada
Vinni Vallavalitsusele hiljemalt:
1.12.2010, kell 10.00.
Peeter Kalvet,
keskkonnanõunik

Soojusenergia piirhind Vinni
ja Pajusti alevikes

Kehalas tulekul
maakondlik bändide pidu

Vinni ja Pajusti alevike
kaugkütte võrgupiirkondades soojusenergia
piirhind on alates
01. novembrist 2010:
1143.62 krooni/MWh
(73.09 eurot/MWh)

Kehala klubis toimub neljapäeval,
11.novembril kell 19.00 (neljapäeval)
XVII Lääne-Virumaa muusikute ja bändide pidu. Muusikapeole on teretulnud
tegevmuusikud, endised pillimehed ja
kõik muusikasõbrad. Noortel pillimeestel on hea võimalus end tuttavaks
teha ja tuult tiibadesse saada. Muusikutel on suur huvi selle peo vastu, iga
aastaga kasvab osalevate bändide arv:
2009. a oli laval 13 projekti. Pillimehi
koguneb sellele peole üle Eesti. Tegemist on nagu suure perepeoga, kus

Hinnale lisandub käibemaks kehtestatud määras.

Tule osale Kadila seltsielus
Kokkusaamine kõikidele huvilistele
toimub igal teisipäeval kell 13.00 raamatukogu ruumides. Novembris ootavad meid ees kohtumised erinevate
erialade esindajatega, kes on nõus jagama oma oskusi ja kogemusi. Tulemas on pärlitöö õppepäev Irina juhen-

damisel, toitlustamine ja erinevate käsitööliikide õppimine Anu eestvedamisel.
Igal neljapäeval kell 17-19
noortetoas lastele ja noortele meisterdamine.Neljapäeviti kell 19.00 toimivad näiteringi proovid Milvi juhenda-

kokku saavad kolme põlvkonna pillimehed. Projektis osalejatele honorari
ei maksta. Pidulised saavad osa laval
hetkel toimuvast ning läbilõike pillimeeste pidudest videomontaazi
kaudu.Tulge kindlasti kohale - ainult nii
on võimalus saada osa erakordselt heast
muusikast ja kordumatust peost.
Bändide eelregistreerimine
lõpeb 31. oktoobril, infot saab tel. 55
540 294, anneratsep@hot.ee.
Pillimeestele prii pääse, teistele 60 krooni.
misel.
Heaks uudiseks on see, et rahvamajas
on käivitunud taas siseruumide remont.
Rahastajaks on Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse, ehitustöid teostab OÜ Restaure.
Ootame osavõttu erinevates
ringides, jälgige teateid ka kohalikul
teadetetahvlil.
Kadila Naisselts
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Vallavolikogu materjalid
14.OKTOOBRI ISTUNG
Anti arvamus Vinni kruusakarjääri
maavara kaevandamisloa väljastamise kohta.
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) taotleb Kehala
küla, Vinni kruusakarjääri, Põlula metskonna maaüksusel nr 53 (katastriüksus
nr 90002:004:0780) üldpinnaga 16,16
ha maavara kaevandamist: kaevandatava kruusa aktiivne tarbevaru on 978
tuh m³, kaevandatava ehituskruusa
varu 944 tuh m³. Kaevandamine on planeeritud 15 aastaks.
Materjali kaevandamisel, töötlemisel ning transpordil kaasnevad
tolm, müra ning muud keskkonnaprobleemid inimestele, taime-, looma- ja linnuriigile. Vinni valla nii eelmises kui
ka praegu kehtivas üldplaneeringus on
kavandatava karjääri maa sihtotstarve
maatulundusmaa. Sellest lähtuvalt Kakumäe elanikud, rajades oma kodu, ei
olnud kavandatavast karjäärist teadlikud. Kakumäe küla põhiline väärtus on
rahulik ja turvaline elukeskkond, puhas õhk, kompaktsus ja linnalähedus.
Maavarade kaevandamine tooks Kakumäe küla elanike jaoks kaasa elukvaliteedi- ning kinnisvara hinna languse.
Taotluses on väljaveo teeks
planeeritud RMK kohalik kruusakattega tee nr 9003030. RMK taotluse seletuskirjas mainitakse, et lähimad talud
jäävad ligikaudu 300 meetri kaugusele
edelasse. Kirjeldamata on tõsiasi, et lähimad majapidamised kruusakattega
väljaveoteest jäävad ainult 20 ja 100
meetri kaugusele. Arvestatud ei ole
kaevandamisega ja väljaveoga kaasnevat negatiivset mõju kogu kompaktse
hoonestusega Kakumäe küla elanikele. Külas on 26 majapidamist ja 81 elanikku. Põlula metskonna maaüksusel

nr 53 asub teinegi kruusakattega tee Kehala karjääri tee nr 9003034, mille
kasutamine väljaveoteena ei häiriks Kakumäe küla elanikke.
Võttes aluseks maapõueseaduse § 28 lg 3 ja lähtudes Keskkonnaameti 21.07.2010 kirjast nr V 10-5/
28131-2 ja 28.09.2010 nr V 10-5/281314 ning RMK maavara kaevandamise loa
taotluse materjalidest, Vinni Vallavolikogu otsustas nõuda Riigimetsa Majandamise Keskuselt maavara kaevandamise alustamisel: planeerida karjääri
avamine Põlula metskonna maaüksuse nr 53 kaguservast; ehitada kruusa
väljaveoks tee kuni Kehala karjääri
teeni nr 9003034 ja kasutada kruusa
väljaveoks nimetatud teed.
Vallale kuuluvate kinnistute müük
Otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel Vinni vallale kuuluv kinnistu, registriosa nr 2798831,
katastriüksus katastritunnusega
90002:001:2141 asukohaga Vinni vald
Piira küla, lähiaadress Metsniku, pindala 19,65 ha, sihtotstarve elamumaa
(001; E), alghinnaga 7,8 miljonit krooni (498500 eurot). Määrati enampakkumise osavõtumaksuks 1000 krooni
(64 eurot) ja tagatisraha suuruseks
780000 krooni (49850 eurot).
Otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevad Vinni vallale kuuluvad kinnistud:
1.1 Kinnistu registriosa numbriga
3855731, millise koosseisu kuulub
kaks katastriüksust – hoonestatud katastriüksus
katastritunnusega
90001:001:0037 asukohaga Vinni vald
Inju küla, lähiaadress Lastekodu, pindala 34,00 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 95% (011; M), ühiskondlike ehitiste maa 5% (016; Üh) ning katastriüksus katastritunnusega 90001:001:0038,

asukohaga Vinni vald Inju küla, lähiaadress Lastekodu, pindala 9,22 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
Katastriüksusel katastritunnusega
90001:001:0037 asub Inju mõisahoone koos kõrvalhoonetega. Alghinnaga 9,7 miljonit krooni (620000 eurot).
Määrata enampakkumise osavõtumaksuks 1000 krooni (64 eurot) ja tagatisraha suuruseks 970000 krooni (62000
eurot).
1.2 Kinnistu registriosa numbriga
3667831, katastriüksus katastritunnusega 88703:003:0145 asukohaga Vihula
vald, Rutja küla, lähiaadress Meelerahu, pindala 15763 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (016; Üh). Katastriüksusel asub Rutja puhkekeskuse
(endise piirivalvekordoni) hoonetekompleks. Alghinnaga 5,7 miljonit
krooni (364300 eurot). Määrata enampakkumise osavõtumaksuks 1000
krooni (64 eurot) ja tagatisraha suuruseks 570000 krooni (36430 eurot).
--Otsustati taotleda üldkasutatava maana tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse olemasolevate ja kavandatavate laste mänguväljakute ja spordiplatside alused maaüksused alljärgnevalt: Piira külas asuv maaüksus lähiaadressiga Ojakalda tn 4 – ligikaudse
pindalaga 1,74 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa (017; Üm), Viru-Jaagupi
alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Kesk tn 31a, ligikaudse pindalaga
0,43 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa
(017; Üm); Pajusti alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Naaritsa tn 4, ligikaudse pindalaga 0,54 ha, sihtotstarve
üldkasutatav maa (017; Üm).
Otsustati muuta Vinni valla
arengukava aastateks 2008 - 2015 peatükk 11. ”Haridus ning “Tegevuskava
aastateks 2011 - 2019. Arengukavaga
on võimalik tutvuda valla kodulehel
www.vinnivald.ee

Suhtumine prügisse paljastab inimese
tegeliku olemuse?
Tore on tõdeda, et prügistamisjuhtumite arv valla territooriumil on üldiselt
vähenenud. Kuid nüüd, kui korraldatud prügivedu valla territooriumil käivitus, on pahatihti juhuseid, kui korterite ja majade omanike vahetumisel rändab majapidamises olev mittevajalik
kraam metsa alla. Sageli üritatakse jäätmeid ka lõkkes põletada. Sama teevad
kahjuks ka need, kes mingil põhjusel
on prügiregistrist kõrvale jäänud või
on esitanud vallale oma elukoha kohta
valeandmeid.
Ehkki “Teeme ära” aktsioonile ei suudetud kogu prügi ära koristada, oli tulemus siiski märgatav. Seda
kurvemaks teeb asjaolu, et hea algatus
hiljem on soikunud. Nii mõnelegi oli
“Teeme ära” aktsioon võimalus oma
kinnistult enda või võõraste poolt kokku tassitud prügi tasuta ära viia. Sellist
võimalust enam ei tule.
Julgen kindlalt väita, et näiteks
Piira oja prügistamine on mõningate
kohalike elanike pikaajalise vastutustundetu tegevuse tagajärg, mille tulemuseks oli truubi ummistus ja üleujutus käesoleva aasta kevadel. Mitte kellelgi, peale kohalike, ei ole ojasängi
võimalust olmeprahti, puude- ja põõsaste oksi loopida.
Tuletan veelkord kõigile meelde, et maaomanik vastutab oma maa
korrasoleku ja hooldamise eest. Olgu
see siis prügistatud kinnistu koristamine, ohtlike puude langetamine samuti
maaga piirneva tee servade korrashoidmine, tee lõhkumine rasketehnikaga
või valesti kündmine.
Kõigil prügiga seotud juhtudel
on tegemist jäätmeseaduse rikkumise-

ga, mille eest saab eraisikut trahvida
kuni 18 000 ja ettevõtet kuni 50 000
krooni suuruse rahatrahviga. Tee rikkumise või teeservade hooldamata jätmise eest võib oodata teeseaduse järgi samasugune karistus.
Miks räägime trahvidest? Prahi ärasokutamine, põletamine, maasse
kaevamine, tõendite ja taotluste nihverdamine jätkub, kuid nüüd juba vähem
ja varjatumal kujul. Järelikult inimesed
kardavad karistusi ning rahatrahv on
ainus võimalus kedagi korrale kutsuda. Häbi kaaskodanike ees need inimesed kindlasti ei tunne.
Ringsõidul „Kauni kodu” konkursi käigus nägime palju kauneid kodusid, mis on rajatud inimeste ilumeele
ja suure töö tulemusena. Kahjuks nägime ka selliseid „kodusid”, mille heakorda ei tahaks meenutada. Aga eks
ilu ole vaataja silmades. Kurdetakse, et
raha ei ole, tööd ei ole. Ei ole ka vist
ka aega ega vikatit, sest majaümbrused ja teeääred on kõrgesse rohtu kasvanud. Samas on võsa ja ohakad ümbruses vedelevast vanarauast läbi kasvanud. See on ju Teie raha, mis maas
roostetades oma väärtust kaotab.
Omavalitsusele on riigi poolt
tõesti antud palju ülesandeid, mida ka
püüatakse igati täita, kuid seda siiski
vaid olemasolevate võimaluste piires.
Teame, et riiklikud toetused omavalitsustele on vähenenud, samuti laekub
tulumaksu töötuse tõttu vähem. Kõik
Eesti riigi kodanikud maksavad tulumaksu, maamaksu jne. Mingit eraldi
maksu vallale keegi ei maksa ning heameelega diskuteeriksin sel teemal „ärimeestega”, kes seda väidavad. Hoopis lihtsamini läheks kodanike problee-

mide lahendamine, kui poleks nende
endi poolt riigiseaduste vale tõlgendust, vahel lausa vastuseisu. Eesti rahvale omane naabrite omavaheline läbisaamine on enamuse kaebuste tõeline
põhjus. Teinekord, enne vallavalitsusse pöördumist, võiksime endalt küsida: „Mida mina ise olen oma probleemi lahendamiseks teinud? Mida mina
olen koduvalla heaks teinud?” Tihti
ollakse harjunud ainult nõudma, unustades ära lihtsad kodanikukohused.
Miks iseloomustavad meid
kohati märksõnad: ükskõiksus, endasse kapseldumine, minnalaskmine, saamahimu, kadedus jne? Järeldusi saab
teha ikka vaid meie endi tegude või
tegematajätmiste järgi. On põldude
väetamise ja sügiskünni aeg. Iga päev
vuravad metsaveoautod. Vaadake ümberringi! Miks põllumees või metsavedaja vastutustundetult teid songivad?
Jätkub vastu teeserva kündmine. Ühtegi teekasutuse luba metsa veoks vallavalitsuselt võetud ei ole. Kas tõesti
keegi ei näe ega kuule midagi? Pigem
on asi ikkagi ükskõiksuses, kartuses
naabriga tülli minna jne. jne.
Lõppkokkuvõtteks elatakse
reegli järgi: Mis see minu asi on, küll
vald teeb. Miks aga vald peab, kodanikud mitte?! Kas jäämegi kinnisesse ringi? Tahtmisest, initsiatiivist jääb puudu.
Kallid kaaskodanikud! Ärgake üles!
Teie ju peate nendel teedel igapäevaselt liikuma, mida „põmmpead” ära rikuvad. Vaesel ajal on ikka ühte hoitud.
Ainult koos suudaksime kaaskodanikke mitteaustavaid inimesi korrale kutsuda ning oma elukeskkonda paremaks
muuta.
Peeter Kalvet
keskkonnanõunik

Meeldetuletus maaomanikele
Omanikud, kes tegid vallavalitsusele 2010. aasta prügiveo peatamise taotluse seoses elu- ja äritegevuse puudumisega, peavad seda tegema ka igal järgneval aastal, kui olukord ei ole muutunud.

Üksikpuude raiumiseks loa
andmise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1
punkti 4, looduskaitseseaduse § 45
ning Vinni Vallavaolikogu 02.09. 2010
otsuse nr 32 „Otsustusõiguse delegeerimine” alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala ja mõisted
(1) Käesoleva määruse eesmärk on
kaitsta Vinni valla väärtuslikke maastikke või nende üksikelemente ning
säilitada esteetiliselt väärtuslikku elukeskkonda vallas.
(2) Määrusega kehtestatakse Vinni
valla haldusterritooriumi tiheasustusalal
üksikpuude, välja arvatud kasvav mets
metsaseaduse tähenduses ja viljapuud,
raiumiseks loa andmise tingimused ja
kord (edaspidi kord).
(3) Üksikpuu käesoleva korra tähenduses on kasvav puu, mille tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt on vähemalt 15
sentimeetrit.
(4) Raieluba on kirjalik dokument, mis
annab õiguse Vinni valla haldusterritooriumi tiheasustusalal (määratud Vinni valla üldplaneeringuga: Piira küla,
Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela,
Tudu alevikud)) üksikpuu raiumiseks.
(5) Raieloa väljastamise menetlemisel
lähtutakse haldusmenetluse seaduses
sätestatust.
II Raieloa andmise tingimused ja kord
§ 2. Tingimused raieloa andmiseks
Raiuda on lubatud üksikpuid:
1) mis on haigestunud, kuivanud või
väärkasvuga;
2) mis vähendavad eluaseme kvaliteeti või ohustavad elanikke, keskkonda
või materiaalseid väärtusi;
3) mille kõrvaldamine on ette nähtud
detailplaneeringu või haljastuskavaga;
4) mille asemele soovitakse istutada
uus puu.
§ 3. Raieloa taotleja
(1) Raieluba võib taotleda:
1) kinnistu või krundi omanik või tema
seaduslik esindaja;
2) kinnistu või krundi valdaja omaniku
kirjalikul nõusolekul.
§ 4. Raieloa taotlemine
(1) Raieloa taotlemiseks esitatakse
Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjalik
vormikohane taotlus (lisa 1).
(2) Taotluses märgitakse järgmised
andmed:
1) taotleja andmed (nimi, aadress ja
kontaktandmed);
2) raiutava(te) puu(de) asukoht ja raiumise põhjus;
3) taotluse täitmise kuupäeva ja taotleja allkiri;
4) taotlusele lisatakse väljavõte krundi
plaanist, millel on näidatud raiutava puu
asukoht;
5) kui puu, mida soovitakse raiuda, asub
kaitstaval loodusobjektil, kinnismälestisel või muinsuskaitsealal, peab taotleja pöörduma kaitstava loodusobjekti
valitseja või Muinsuskaitseameti poole.
§ 5. Raieloa taotluse menetlemine
(1) Taotlust raieloa väljastamiseks menetletakse 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.
(2) Menetluse käigus kontrollib raieloa väljastaja taotluses esitatud andmete õigsust, nõudes vajadusel taotlejalt
täiendavaid dokumente ja selgitusi.
§ 6. Raieluba ja selle väljastamine
(1) Raieluba on vormikohane dokument (lisa 2), mis annab õiguse puu
raiumiseks ja mis väljastatakse raieloa
taotlejale.
(2) Raieluba väljastatakse, kui on täidetud käesolevas määruses raieloa väljastamiseks sätestatud tingimused.
(3) Raieloa väljastab ametiasutuse keskkonnaküsimustega tegelev nõunik
(edaspidi keskkonnanõunik).
(4) Raieloale märgitakse
1) raieloa number;

2) isiku, kellele raieluba väljastatakse
andmed (nimi,
aadress,kontaktandmed);
3) raieloa taotluse esitamise kuupäev;
4) raiutavad puud;
5) raiekoha või -ala korrastamise tähtpäev.
6) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale ja teine säilitatakse ametiasutuses.
(7) Raielubasid säilitatakse ametiasutuses kolm aastat.
§ 7. Raieloa väljastamisest keeldumine
(1) Raieloa andja võib raieloa väljastamisest keelduda, kui:
1) raieloa taotleja on esitanud valeandmeid;
2) raieloa väljastamiseks käesoleva
määruse paragrahvis 2 märgitud tingimused ei ole täidetud;
3) puu, mida soovitakse raiuda, on Vinni vallale eripärane ja väärtuslik.
(2) Raieloa väljastamisest keeldumise
vormistab raieloa väljastaja kirjaliku
otsusena.
(3) Raieloa väljastamisest keeldumise
otsus vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse taotlejale
ja teine säilitatakse ametiasutuses.
(4) Raieloa väljastamisest keeldumise
otsuseid säilitatakse ametiasutuses
kolm aastat.
§ 8. Erisused raieloa taotlemisel ja väljastamisel
(1) Vinni Vallavalitsuse hallatavate asutuste territooriumitel kasvava puu raiumiseks esitab raieloa taotluse asutuse
juht.
(2) Munitsipaalomandis olevate parkides ja haljasaladel kasvava puu raiumise vajaduse otsustab keskkonnanõunik. Puu(de) raiumise kohta koostab
keskkonnanõunik otsuse.
(3) Omandireformi läbimata, ehk jätkuvalt riigi omandis olevatel aladel kasvava puu raiumise otsustab keskkonnanõunik, kes eelnevalt kooskõlastab
puu raiumise ala haldajaga. Puu(de)
raiumise kohta koostab keskkonnanõunik otsuse.
(4) Tuulemurd ja mahalangenud puud,
mis takistavad igapäevast elukorraldust
või on ohtlikud inimestele ning materiaalsetele väärtustele, loetakse eriolukorraks, mille likvideerimiseks ei ole
vaja taotleda raieluba. Tuulemurru ja
mahalangenud puude likvideerimisest
tuleb koheselt teavitada keskkonnanõunikku.
III Raietööd
§ 9. Raietööde teostamine
(1) Raietööd teostab raieloa taotleja või
tema määratud isik.
(2) Raietööde teostamisel tuleb tagada
materiaalsete väärtuste säilimine ja inimeste ohutus.
(3) Raiekoht või -ala tuleb puhastada
raieloal märgitud tähtpäevaks.
IV Lõppsätted
§ 10. Raieloa taotluse ja raieloa vormi
kehtestamine
(1) Kehtestada raieloa taotluse vorm
(lisa 1) ja raieloa vorm (lisa 2).
§ 12. Vastutus tiheasustusala puude
ebaseadusliku raie korral
(1) Käesoleva määruse rikkumise eest
määratakse karistus vastavalt looduskaitseseadusele järgnevalt:
1) tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
2) sama teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 3 200 eurot.
(2) Käesoleva määruse rikkumisel teostab kohtuvälist menetlust Vinni vallavalitsuse määratud ametnik.
§ 13. Määrus jõustub 04.oktoobril 2010.

Kõik autojuhid soovivad:
käes on pime aeg - head inimesed, palun
kandke helkureid ja muutke end nähtavateks!

Koduvalla Sõnumid
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Õppeaasta hakkas
tegusalt ja huvitavalt

Roela põhikool osales üle-eestilisel
koolinoorte kodu- uurimiskonverentsil

29. septembril toimus Roela lasteaias mihklipäeva laat. Eesmärk
oli kodus valmistatud küpsetiste
tutvustamine ja maitsmine. Ülejäägid läksid müüki nagu laadale
kohane. Lapsed olid müüjad ja
üritusel osalejad ostjad. Peale
mõnusat kehakinnitust koguneti
seadma sügiskimpe ning loeti ette
kodus koos lapsega valminud
luuletus. Meeleoluka ürituse lõpuks esitasid vanema rühma lapsed näidendi “Naeris” ja noorem
rühm tantsis oma tuntud-teatud
headuses “Pallitantsu”. Lõpetuseks laulsime üksteisele, et meil oli koos hea olla…
Lasteaiapere tänab südamest:
Söreni ema Helenit, Jan-Eriku ema
Damarist ja vanaema Tamarat, Ergo ema
Evelini ja vanaema Evat, Kristeli ema Ritat ja vanaema Ailit, Henri ema Mervetit
ja vanaema Monikat, Dan-Erichi ema Jaanikat, Mariella ema Annet ja vanaema
Milvit, Maria ema Marikat, Kristeni ema
Merlet, Carmeni ja Karli ema Kaidit ja
vanaema Ene, Karmo ema Merlet, Liisi
ema Kristinat ja isa Kaidot, Jakovi ema
Annelyt, Mirteli isa Raimot, Anelle ja
Alende ema Allat ja isa Andrest, MattiasAugusti ema Margitit.
Järgmine meeldejääv käik oli
Tudu Lasteaeda, kaema naabrite tegemisi- toimetamisi. Sealne lasteaed jättis äärmiselt hubase mulje oma sooja toa ja lahke pererahvaga. Maja ümbritsev aed ning
meeldiv ruumide sisustus tekitas turvalise ja koduse tunde. Edu ja rõõmu teile
oma töös, armsad kolleegid!

42. üle-eestilisel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil 15. oktoobril 2010.a
Tallinnas esindas Roela põhikooli Sirli
Kormik.
Sirli töö „Pärandkultuuri objektid Roela piirkonnas” saavutas VI sektsioonis esikoha. See töö on jätk tema
kodu- uurimistööle „Mets kui kultuurinähtus”. Esimeses töös on juttu pärandkultuuri objektidest, millised asuvad Roela
piirkonna külade metsaaladel. Puudutamata jäid nn väljapoole metsaala jäävad
objektid. Nüüdseks on jõutud metsast
välja külavahele, avastamaks uut ja leidmiseks vana.
Kodu-uurimistööd „Pärandkultuuri objektid Roela piirkonnas” lugedes
saame teada, et Roela pärandkultuuri varamu, mis häälestab meie mõtteid eelnenud inimpõlvede elukorralduse jälgedele on mitmekesine ja rohke.
Kultuurmaastiku kujunemisega
seonduv muinasaegne Roela linnamägi,
asulapaik Puusepa järve ääres ning kivikalmed Tammiku külas ja Roela kondiliivaaugus andsid uusi teadmisi oma kodukohast. Kõige suurem uudis oli aga linnusega seotu kohta teada saamine.
Maa ja rahva ajalugu valgustavaid pärandkultuuri objekte otsides- uurides saame teada meie piirkonna asunduskülade tekkest (Puka, Obja) ja autasumaade saajate elust (Peeter Mattuse ja Soone

Oktoobris oli aga lasteaia külaliseks Päästeameti programmi “Nublu aitab” raames päästeameti töötajad koos
oma uhke auto Teelega. Lastele räägiti
suitsuanduri vajalikkusest, kuidas kasutada ohutult tuletikke, kuhu asetada põlev
küünal, et sellega õnnetus ei juhtuks, kuidas ennast päästa tuleõnnetuse korral. Iga
laps sai endale värviraamatu “Juss õpib
evakueeruma”. Kuna päästjatel oli seljas
ja kaasas vastav töövarustus, oli lastel
huvitav kuulata ja vaadata.
Kui toas jutud räägitud, läksime
õue, kus sai uurida päästeameti autot.
Kõigil oli võimalus ka autos istuda ja
uudistada seda seestpoolt. Auto lahkus
sireenide huilates ja tulede vilkudes. Ürituse kordaminekut näitas see, et kogu
ülejäänud päeva mängisid lapsed tuletõrjujaid.
Soovime kõigile sooja ja pehmet sügistuult!
Enda Heinsaar, Tiiu Saare
Roela Lasteaia õpetajad

Erivajadustega pered olid
Vinnis õppelaagris
MTÜ Partnerite
Vinni valla ja
veel nelja partnervalla puudega lapseealised
ja juba lapseeast
täiskasvanuks
saanud erivajadustega inimesed koos tugipereliikmetega
veetsid meeleoluka, sportliku
ja hariva oktoobri nädalavahetuse Vinni
spordikompleksis. Laager
toimus projekti
„Erivajaduste- MTÜ Johanna juhatus (vasakult) Mirjam Haiba, Ülle Allika, Aino
ga perede õp- Toome, Vida Mooses.
pelaager“ raames.
väljanägemisega T-särke. Muusika- ja liiKohe esimesest päevast sujus
kumise õpituba andis lõõgastust ja enerlaagri korraldamine Vinni spordikompgiat oma uute laulumängude, tantsude ja
leksis ladusalt. Hästi oli korraldatud perelauludega. Õpitoa juhendaja Helle Pajula
de majutamine ja toitlustamine. Perede
koos Heino Preinvaltsiga on lõputult uue
õppealaagri kasutada olid antud konvegenereerija, sest ikka ja jälle on neil pererentsisaal, jõusaal, ujula, saunad ja sviidele õpetada midagi uut.
did. Lapsed viibisid mõned tunnid
Peale õppetöö kasutasid pered
Sõmeru Põhikooli võimlemisõpetaja Aili
igal päeval võimalust lõõgastuda basseiPunga tegevuse all isegi sumosaalis.
nides ja saunades ning paljud proovisid
Paljudele puuetega laste peredele oli taojõusaali võimalusi. Personali poolt oli täline kogemus esmakordne.
helepanelik pilk peal lastel, kes emade
Mida siis õppelaagris tehti? Kolm
silma alt esimesel päeval omapead jõupäeva tegutseti päevakavas ette planeesaali eksisid ja ujulas müttasid. Üldiselt
ritud tegevuskava alusel. Õppetöös oli
pidasid personali sõnul lapsed end meel36-liikmeline grupp jaotatud pooleks.
divalt üleval.
Lektor Kaja Altermann tutvustas ühel
Paljudele laagrilistele olid meepäeval huvitavat elukaarepsühholoogiat
liülendavateks hetkedeks kohtumine ratja teisel päeval viis väga oskuslikult läbi
sahobustega Vinni hobusetallis. Taltsakohanemistreeningu koos videotagasimaid hobuseid lasi perenaine isegi silitasidega, kuhu poole pealt liideti ka lapsed.
da ja neile porgandeid anda.
Tagasisidet videolt saama kogunesid kõik
MTÜ Johanna poolt korraldatud
kohalviibijad vaatama sviiti suure teleri
erivajadustega perede õppelaagri projekti
ette. Oma käitumist ju ise kõrvalt ei näe,
hindas MTÜ Partnerid, rahastas EL Leader
siin on videotreeningust suur abi, eriti
programm.
kui õpetaja õpetlikud kohad hästi lahti
Täname Vinni Spordikompleksi juhtkonseletab. Õppuritele said selgeks elukaare
da ja personali, juhendajajaid, hobusetalli
erinevate etappide seaduspärasused koos
perenaist ja erivajadustega inimeste peoma ülesannete, tõusude ja mõõnadega.
resid meeldivatele koosveedetud laagriKäsitööõpitoas õpiti juhendaja Silvi Küpäevadele omalt poolt kaasaaitamise eest!
barsepa käe all tegema ise kinkekotte,
MTÜ Johanna juhatuse nimel
kaarte ja „vanast uus“ temaatikaga uue
Ülle Allika

taluomanikud),
mis on seotud
lähiminevikuga. Kirja said
pandud ka
Roela mõisaarhitektuuri ja militaarset laadi
objektid, kui
meenutus meie
rahva keerulisest ajaloost,
kui märgid eri
võimude kohalviibimisest
(saksa lennuvägi, kolhooside kontorid
ja maaparandusobjektid) ning mälestuskivid ja –tahvlid tuntud inimestele, koolidele.
Kogukonna ajalooga seonduva
pärandkultuuri kohta lugedes saame teada Roela piirkonna ühist huve teeninud
ehitised-rajatised (laada- ja turuplats, magasiait, moonakamajad, pritsikuurid, seltsi-, valla-, vaestemaja, poed).
Talupidamisega seotud pärandkultuur annab ülevaate sellest, et talus säilis rahva elujõud läbi sajanditepikkuste
vintsutuste, talus sündis eesti rahvakultuur. Talud on endast maha jätnud rohkelt
pärandkultuuri. Vara, millest üks talu koosnes, oli tähendusrikas eelkõige konkreetsele taluperele (Oja 1 talu rehielamu, ki-

vikelder, Linno põlistalu, endised alepõllud, kiviaiad, piirikivid, kuivenduskraavid,
Linnamaa talu kooguga kaev ja aidad,
Kabrani 1 talu metsaheinamaal asuv heinaküün ja popsisaunade asukohad
Rasiveres ning Palkmetsas).
Roela piirkonnas on jäljed kümnete põlvkondade igapäevasest elust,
nende tundmaõppimine aitab hoida oma
maa ja rahva looduslähedast ja elutervet
ühtekuuluvust. Sellel tööl on Roela rahva ajaloolise mälu säilitamise seisukohalt
märkimisväärne tähendus.
Selle töö valmimiseks andsid
oma osa paljud Roela inimesed ja muinsuskaitse spetsialistid.
Täname kõiki abi eest.
Maret Tralla
Roela põhikooli ajalooõpetaja

Kui teised teile komplimente ei tee,
tehke ise (Mark Twain)
Sõites Eestis ringi ja suheldes erinevate
koolide ja omavalitsuste esindajatega,
olen kuulnud, et paljudes piirkondades
on koolide huvitegevus hääbumas või
siis muudetud tasuliseks.
Meie oma vallas oleme seni siiski püüdnud koolide õppekavavälist tegevust toetada.
Näiteks väikeses Tudu koolis
töötab kaksteist erinevat ringi ehk valla
poolt tasustakse kokku 27 ringitundi. Traditsiooniliste muusika-, spordi- ja käsitööringide kõrval on huvipakkuvamad kindlasti sel sügisel alustanud Tiia Paisti poolt
juhendatav meie kultuuri ring, aga kindlasti ka Arne Otsa fotoring, meediaring,
mille kaudu juhendatakse poiste poolt
toimetatavat kooliraadiot. Kui ei ole n.ö
laia põhja, pole ka tippusid. Tudu , Riho
Mäe maadlusringist on väljakasvanud
vastne juunioride maailmameister sumos,
Epp Mäe. Märkimisväärne on muusikaõpetaja Ene Veermäe töö, kes on laulma
pannud kogu kooli ja tubli kolmandik õpilastest on võimelised laulma solistidena.
Ja nii ongi väikeses metsaalevikus olukord, kus õpilased koju ei kiirusta ja veel
õhtul kell kümme põlevad koolimajas
tuled.
Roela koolis tasustab vald 32 ringitundi: muusika-, spordi-, arvuti- ja tööõpetuseringid. Ainsa võimalusena vallas, on võimalik Roela koolis tegeleda
rahvatantsuga. Aitäh Sulle, Mall Moor,
et oled meie rahvatantsu järjepidevusekandja. Tubli tandem on Aive ja Tarmo
Alavere, kellest esimene veab kooli
muusikaringide koormat ja kelle lapsed
on saavutanud erinevatel konkurssidel
rohkelt auhinnalisi kohti. Tarmo vedada
on koolis korvpallitrennid, poisid on ol-

nud maakonnas päris edukad . Ikka on
asendamatud meie koolide tööõpetuseõpetajad, poleks õpetaja Enn Roosi, oleksid meie tulevased mehed tulevikus märksa äpumad. Õpetaja Maret Tralla koduuurijad on ikka oma heade töödega vabariigis äramärkimist leidnud või õpetaja
Reet Maadla, kelle töö tulemusena õpilaste silmaring on aastate jooksul avardunud.
Suurimas, Vinni-Pajusti Gümnaasiumis on õpilastel palju toimetamist.
Kool ise arvab, et nende ringitööd segab
mõnevõrra see, et palju lapsi sõidab õpilasbussidega koju ja seetõttu on ringitööga tegelemise aeg ja võimalused piiratud, kuid hea tahte ja lapsevanemate
toetusega on kõik võimalik. Vinni vald
tasustab oma eelarvest 110 VPG ringitunni tasu. Tegelemisvõimalusi on servast servani: muusika-, spordi- ja matkaringid , luule-, keele- ja mälumängu-, tööõpetuse-, meisterdamise-, kodundus- ja
kunstiringid, teadmistejahi- ja kõhutantsu, pilli- ja näiteringid. Iga ringi eest vedamas oma ala parimad tegijad. Järjepidevalt on Katrin Palli ja Terje Andressoni
tubli töö tulemusel saanud õpilased koorides laulda ning selgi aastal tehakse tööd
nelja (!) kooriga püüdlemaks koolinoorte laulu- ja tantsupeole. Treenerite Tiit
Transtoki, Mare Ake-li, Riho Rannikmaa,
Malle Mageri, Väino Kondoja jt töö teinud paljud noored tervemaks ja rõõmsamaks ning viinud osa neist erinevatel spordialadel vabariigi tippude hulka. Õpetaja
Evi Aluoja ja Maiu Vahkal on pannud
matkama nii suured kui väikesed. Eesti
keele- ja kirjandusõpetajate Marge
Guljavini ja Mart Pitsneri eestvedamisel
vaetakse Vilde kirjandusauhinda, kirjuta-

Huviringid Roelas

Mari Kelder.
- kõhutants reedeti kell 16.30, Epp Kaljos, tel 5563 8128.
- naisrühm "Sõbratarid" teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 19.30 Mall Moor.

Tööd on alustanud:
- memmede rühm "Kanarbik" teisipäeviti kell 12, Mall Moor, tel. 5344 8929
laste rahvatantsurühm teisipäeviti kell
14, Mall Moor.
kvartett "Sära" esmaspäeval kell 18
Reet Alavere.
- segakoor esmaspäeval või teisipäeval kell 19 Terje Andresson, 528 9842
- jooga kolmapäeviti kell 19-20.30, Kai
Rohumäe.
- massaazh neljapäeviti kell 11-18, info

...Viru-Jaagupis
Huvialaringid
Viru–Jaagupi koolimajas
Neljapäeviti kell 14.45 naisansambel,
juh. Aivi Õis, tel. 524 0769
Neljapäeviti kell 18.00 võimlemine,
juh. Anne Rätsep, tel. 5554 0294

takse-lavastatakse koolinäidendeid ja esinemiskavu, toimetatakse ajalehte. Maie
ja Jaan Nõmmiku töö kannab vilja ning
Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilased on
edukad mälumängus ja kodu-uurimises,
Rein Leichter kasvatab meestest mehi ja
Kirsti Notta ning Rita Pukk naistest naisi.
Pikki aastaid on Maie Männiste edukalt
juhendanud teadmistejahi ringi, Tiina
Põiklik toonud lapsed pilliõpingute juurde ja nii edasi ja nii edasi, kes tegevust ei
leia, on küll ise süüdi!
Lisaks pakuvad lastele tegevust
meie valla 5 klubi ja rahvamaja ning spordikompleks ja staadion( MTÜ Vinni Tammed), koostöö on hea. Oleme Teid ikka
koolide ja lasteaedade kõrval tublideks
õpetajateks- kasvatajateks pidanud.
Rakvere linna lähedus annab
meie noortele võimaluse osaleda Rakvere linna huvikoolides. Jõudumööda
oleme sedagi tegevust toetanud.
Kui see toetus rahasse arvestada, siis meie koolide ringijuhtide aastatasudeks kulub kaks ja pool miljonit krooni, Rakvere Muusikakooli kohamaksu tasumiseks ligi kakssada tuhat krooni ning
muuks huvitegevuse toetusteks veel
umbes 35 tuhat krooni aastas, lisaks toetus Vinni spordikompleksile. Loomulikult on ruumide kasutamine kõigis valla
hoonetes tasuta ehk kaetud valla eelarvest. Minu arvates on need summad päris arvestatavas suurusjärgus ning väärib
tunnustamist, et sellised võimalused on
kasutada olnud.
Aitäh Teile tegijad ja osalejad!
Jõudu, jaksu ning värskeid ideid! Meeldivaid väljundeid oma tegevuse näitamiseks! Optimismi ja teotahet!
Margit Diits
Haridusnõunik

Neljapäeviti kell 19.00 line–tants, juh.
Helle Liivar, tel. 5562 4824
Eakate klubi ja kapell, eestvedaja Tiina
Kullik, tel. 5341 8346
Ootame jätkuvalt huvilisi ringidesse osalema!
Palun võtke ühendust eelnevalt ringijuhiga, sest proovipäevi võidakse muuta.
Kehala klubi juhataja Anne Rätsep
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Doonoripäev Mõdrikul
Heategudeks ei ole vaja erilisi võimeid, suurt julgust ega aastatepikkust
kogemust. Piisab heast tervisest, soojast südamest ja umbes 45 minutist Sinu
päevast. Nende omaduste ja selle lühikese ajaga saadetakse iga päev korda
imesid! Imetegijateks on doonorid,
kelle iga vereloovutus päästab paljude inimeste elu ja tervise.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab Vinni vallas
doonoripäeva teisipäeval, 2. novembril kell 11.30–14.30 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul.
Väikest verekaotust talub inimese organism suhteliselt hästi, kuid
suurema verekaotuse korral on vereülekanne parim viis selle kompenseerimiseks.
Vereülekandeid tehakse traumade, vähktõve, vere- ja maksahaiguste, põletuste, vere hüübimishäirete,
sünnitusabi jne korral, kuid ka plaanilistel operatsioonidel.
Doonoripäeva külastamiseks
tuleks varuda umbes 45 minutit, millest
vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit
ning ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Emma Aasamets
Victoria Truve
Steven-Marcus Pukk
Randel Prants
Karmen Kohandi

18. september
26. september
30. september
15. oktoober
15. oktoober

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Roela pensionäride klubi
Remmelgas saab 30-seks
Meenutades Roela klubi “ Remmelgas
tegevust, peab märkima, et tal on olnud küllaltki pikk ajalugu. Klubi koosseis on olnud pidevas muutumises: kes
on elukohta vahetanud, kellel klubis
tegutsemise aeg otsa saanud, kellel jaks
otsa lõppenud, kellel terviseprobleemid esile kerkinud, kes lahkunud toonela maadele.
Selle aja jooksul on klubil olnud mitu presidenti: Ernst Arold, Endla Neelokse, Jaan Mäits. Käesoleval
hetkel juhib klubi tegevust Vilma Neelokse. Tänu nendele tegusatele presiLp. Roela piirkonna elanikud
MTÜ Roela Kodukant
soovib teada Teie arvamust selle
kohta, mida muuta ja mida saaks
ära teha piirkonnas elukeskonna
parandamiseks. Oma ettepanekud
saada e-postile: kodukant@
roela.ee või too Roela raamatukokku.
MTÜ Roela Kodukant

dentidele on klubi töö pakkunud , ja
pakub ka edaspidi: vaheldust, rõõmsaid
hetki, toredaid kohtumisi, esinemisi,
kuulamisi-vaatamisi ja teisi meelelahutusi eakatele inimestele. Tulevad uued
klubi liikmed , tragid ja nooremad- ikka
ja jälle - ja nii “Remmelgas“ ei vananegi.
Klubi 30. aastapäeva tähistamine Roela rahvamajas on 20. novembril
kell 14.00.
Vilma Neelokse
“Remmelga” president

„Kauni kodu” konkursi
võitjate autasustamine
Tänukirju 2010 aasta „Kauni kodu” konkursi laureaatidele annab vallavanem
kätte Roela Rahva Majas
12. detsembril.

Mälestame lahkunuid
Õilme Taadre
Evi Allikvee
Tiit Jalak
Maimu Raudsepp
Alfrieda Lokk
Miia Raudsalu
Jaan Rannaberg
Leho Matsalu

19.04.1919 - 22.10.2010
18.09.1926 25.09.2010
14.10.1961 01.10.2010
30.09.1939 03.10.2010
21.09.1919 07.10.2010
30.03.1958 13.10.2010
10.03.1938 15.10.2010
28.09.1937 17.10.2010

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg
on hiljemalt 15.novembril. Palun pildid, logod jmt saata tekstist eraldi,
jpeg-failidena. Toimetaja
Vinni valla infoleht “Koduvalla Sõnumid”.
Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti Lääne-Virumaa. Tel
325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee, anti@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2400. Trükitud trükikojas Trükis.

Õnnitleme!
Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
93 Velli Ploom
87 Matvei Stüf
86 Meta-Elsbet Toomel
86 Meinhard Kutsar
85 Lidia Maasik
84 Ernst Viibur
84 Ida Alavere
83 Meeri Kuusk
83 Aino Kukk

82 Asta Õis
82 Olga Romaðova
82 Arved Rahkema
82 Selma Savastver
81 Jakob Nõlve
81 Linda Ebber
80 Helene Vahtra
80 Aino Jalak

80 Vivian Piik
75 Aime Almiste
75 Asta Aasmaa
75 Ilmar Reppo
75 Helve Lillemägi
70 Ain Sinisalu
70 Enn Toome
70 Tamara Reissaar
70 Hilda Tiitson

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

Novembrikuu sündmused Tudus
2. novembril kell 12.00 hingedepäevaküünalde süütamine Tudu kalmistul
Hingedepäeval süütame küünlad Tudu
kalmistul. Jalutades haualt hauale meenutame Tudu küla elus olulist rolli mänginud elanikke. On kombeks saanud
laulda mõned laulud naisansambli liikmete haudadel. Neid on teispoolsuses
juba terve ansambli jagu - kõikidest häälerühmadest. Seal puhkab naisseltsi
asutaja õp. Orvi Part ning palju käsitöötegijaid, kultuuri- ja hariduselu juhte ja ka tublisid talunikke. Me tahame
nende mälestust hoida.
Õhtul küünal trepile ja aknale
ning toit lauale. Ja loomulikult ka saun
soojaks, et kallid esivanemate hinged
oskaksid koju tulla.
6. novembril kell 12.00 Tudu
maanaiste selts osalemas Mädapea
mõisas “Hoidiste messil” Tublimad
naised võtavad kõige huvitavamad
hoidisepurgid kaasa, seovad pidulikud
põlled ette, valged rätid pähe ja sõidavad Mädapea mõisa, et vahetada ret-

septe ning maitsta, mida huvitavat teised naised on teinud. Purkides on tervise turgutamiseks õun keedetud saialille õielehtedega, kaneeli, ingveri,
muskaadi, nelgi, apelsiniga. Huvitavaid
maitseelamusi pakuvad ka astelpaju
meega, õun koos mustika ja rabarberiga ning sidrunväändik meega. Seenesousti jaoks on purki praetud kitsemamplid ja kuuseriisikad, marineeritud
kännuseened ja muud.
10. novembril kell 12.00 Tudu
rahvamajas mardipäeva tähistamine.
Külas Vinni Päevakeskus. Mardipäeval saavad kõikidest Maalidest Mardid.
Ootame külla Marte ka Vinni päevakeskusest, et üksteisele laulda, tantsida, mõistatusi ja muid tarkusi vahetada.
Siin teile mõistatus: millist tööd ei tohtinud mardipäeval teha?
14. novembril kell 12.00 Tudu
taidlejate kontsert Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
14.novembril sõidame suure kollektiiviga Kohtla-Järvele mardipäeva järel-

Üritused Pajusti Roelas
1.-2. november mahemesinduse algõpklubis
pekursus tootjatele, korraldab MTÜ
2. nov. kell 13 eakate klubi “Mõttelõnga” hingedepäev
9. nov. kell 15-16 kasutatud riiete müük
(inglise kaup)
19. nov. kell 11 kohtumishommik Rakvere Rahvamajas “Särtsakad seeniorid”
23. nov. kell 13 eakate klubi “Mõttelõng” kadripäev, külas Viru-Jaagupi
eakate klubi “Elutark”
23.nov. kell 11-13 talveriiete ja jalatsite müük
25. nov. ühiskülastus “Estonia” teatrisse etendusele “Nahkhiir”, väljasõit teatatakse hiljem.

Roela Kodukant.
9. november kell 11 müügipäev - kasutatud riided Inglismaalt
16. november kell 10 müügipäev - uus
tööstuskaup
19. november ühiskülastus Vanemuise etendusele "Ämbliknaise suudlus".
Väljasõit Roelast kell 16.00. Vabu kohti ei ole!
20. november kell 14 eakate klubi
"Remmelgas" 30. juubelipidu.
29. november kell 11 müügipäev kasutatud riided Inglismaalt, iga ese 10
krooni!

Haridusüritused novembris
2.nov. Hingedepäev Roela lasteaias:
õppekäik Viru-Jaagupi kirikusse ja kalmistule.
3.nov 9.50 Mihkel Polli kontsert Vinni-Pajusti gümnaasiumi 9.-12.klassi
õpilastele.
5.nov. Täiendkoolitus Roela Tudu õpetajatele Roela põhikoolis.
8.-12.nov. Poistenädala ja isadepäeva
üritused Pajusti lasteaias9.nov Ühine
mängupidu” Mardipäev” Roela lasteaias
9.nov. 11.50 projekti ”Võrdsus on sõpruse hind” tutvustus VPG 10.-12.klassidele.
10.nov. 9.30 mardipäeva mängupidu
Vinni lasteaias.
10.nov. mardimängupidu koos Tudulinna lasteaia lastega Tudu lasteaias.
10.nov. “Terve elustiil on sinu valik” loeng Tudu kooli 6.-9.klassi õpilastele.
10.nov. Mardi stiilipäev Tudu põhikoolis.
10.nov “Lepatriinu” teatri etendus “
Matkasellid” Pajusti lasteaias, osalevad
ka Kulina lasteaia lapsed.
10.-25.nov. mardi- ja kadripäevalaat

Roela koolis.
11.nov. 16.30 isadepäeva perepidu
Kulina lasteaias.
11.nov. 17.30 isadepäeva üritus Vinni
lasteaia “Jänkupere” rühmas.
11.nov. 18.00 isadepäeva üritus VinniPajusti gümnaasiumis.
12.nov. “Tõrutõnni” Tõnni valimine
Pajusti lasteaias.
12.nov. Isadepäeva üritused Vinni lasteaia “Mesimummu”, “Sipsiku”, “Mõmmi” ja “Lepatriinu” rühmades.
12.nov. isadepäeva tähistamine Roela
koolis ja Roela lasteaias.
16.nov 9.15 Vinni lasteaias teater “Oma
lava” etendusega “Leivalood”.
16.nov. 10.50 VPG 1.-3.klassile teater
“Oma lava” etendusega “Leivalood”.
16.nov. Lastevanemate üldkoosolek
Roela Põhikoolis. Piret Luige ettekanne teemal” Arvutiohud”.
19.nov. 8.55 jäätmekäitlusprogramm
VPG 2.-5.klassi õpilastele.
22.-26.nov. matemaatika ainenädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
23.nov. 8.55 jäätmekäitlusprogramm
VPG 1., 6.-8.klassi õpilastele.

kaja viima. Kapell teeb tantsumuusikat,
trio ja solist laulavad ka. Kaasa võtame
ka Tudu Põhikooli tublid lauljad. Lustime koos sealsete muusikutega ja mängime ringimänge.
15.novembril kell 10.00 Tudu
rahvamajas uute riiete müük Kiviõlist.
Tulge 15.novembril Tudu rahvamajja
ostma uusi ja sooje jalatseid, üliriideid,
pesu jm. Talv on tulekul. Riided on
uued, mitte pruugitud.
20.novembril kell 16.00 Tudu
kapell esinemas Roelas “Remmelga”
30. juubelipeol. Juubelipeole lähevad
ka „Tudu mummarid„ et siis juba külas
olles Roelas „Remmelga“ juubellil neid
laulu- ja pillilugudega tervitada.
22. novembril kell 13.00 Tudu
rahvamajas palvekoosolek Tallinna
Oleviste kogudusega. Rahvamajja koguneb kohvilaua taha seltskond, et
võtta vastu külalised Tallinnast Oleviste kogudusest.See on palvekoosolek
ja kõik on oodatud kuulama Jumalasõna, sõnumeid Iisraelist, koos palvetama ning laulma.
24.novembril kell 12.00 Tudu
taidlejad Vinni Päevakeskuses kadripäeva tähistamas. Sel päeval me kehastume kauniteks Kadrideks ja läheme Vinni päevakeskusesse lamba-, kitse- ja põrsaõnne viima. Tahame üheskoos laulda ja tantsida vanu seltskonnatantse ning meelde tuletada ka muid vanu
kombed.

Viru-Jaagupis
16. novembril kell 13.00 eakate klubi
pidu Viru-Jaagupi koolimajas.
23.novembril kapell “Karukell” mängib tantsuks Pajustis eakate peol.

Vinnis
Vinni päevakeskuses: T-R kl 11-16: T
- juuksur Maie Seinpere, kell 12 käsitöö. K- kl 11-12 Mart Villupi juhendamisel arvutiõpe, kell 12-14
kooslaulimine Tudu rahvamaja laulunaistega Helve Ploomi juhendamisel.
N - kl 10.00 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel, kl 11.30 infotund külalisega.
23.nov kadrikarneval Tudu põhikoolis.
24.nov. Kadripäevapidu Pajusti lasteaias ja “santimine” siin ja seal.
25.nov. 10.00 mängupidu ”Kadriko”
Kulina lasteaias.
25.nov. Roela lasteaias kadripäeva
kombed ja mängud.
25.nov. kadripäeva tähistamine Tudu
lasteaias koos vanavanematega.
26.nov kodanikupäeva tähistamine
Tudu põhikoolis. Kohtumine kohaliku
ettevõtjaga.
26.nov 9.00 loengud tervetest eluviisidest VPG 6.-12.klasside õpilastele.
26.nov jõuluvalgus-advendiajaalguse
tähistamine Vinni lasteaias
28.nov. Advendiaja algus” Jõuluootus”
Roela rahvamaja, MTÜ Roela Kodukant ja Roela lasteaia koostööna.
29.nov. 1.advendi kontsert Tudu põhikoolis

