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Vallavanem Toomas Väinaste kõne
Vabadussõjas langenute monumendi juures iseseisvuspäeval Viru-Jaagupis

4. märtsil on Eduard Vilde 145. sünniaastapäev
Jaanus Vaiksoo kirjutas Vilde 135. sünniaastapäeva puhul Ees Päevalehes: ”Kirjandusloos on läbi aegade Vildega seotud ilus võrdlus: 19. sajandi viimasel veerandil oli kirjanik
lugejate hulgas sedavõrd populaarne, et juba
Vilde nime nimetamine ajas kividki naerma.
Paljude Vilde kaasaegsete lugemiselamused
olid sageli seotud ainult tema põnevus- ja
naljaju udega. Miks ei võiks siis tänane lugeja nau da taas just seda poolt kirjaniku loomingust? Aastal 1925 kuulutas Gustav Suits
piibellikult: “Alguses oli Nalja-Wilde. See Wilde lõbustas naiiv-koomiliste võtetega rahvuslikule ärkamis-ajale järgnenud loduaega.”
Noore Vilde nalja- ja põnevusju udes ilmnes harvanähtav jutustamisand, mis äratas
lugemishuvi ja aitas saada raamatutega veel
väheharjunud talurahval kirjandusega sinasõbraks.”
Miks siis mitte lugemisaastaks kuulutatud 2010. teha põhjalikumalt tutvust Vilde
mitmekülgse loominguga? Ehk toovad vanameistri “osavalt ja põnevalt elavaks, värvikaks
jutukangaks koetud” teosed mõne “kadu-

nud poja” tagasi raamatute juurde? Lootus
jääb. Juuresoleval pildil näib eksklusiivsesse
talvekostüümi kängitsetud sulemees magusas talveunes viibivat. Siiski hoiatuseks kõigile kirjandushuvilistele - 04. märtsi õhtuks
on vastne Vinni valla Eduard Vilde nimelise
kirjanduspreemia laureaat valitud.
2010. aasta kirjanduspreemia nominendid on Peeter Helme “September”, Aime´
Beekman “Ulavere”, Jan Kaus “Hetk”, Andrus
Kivirähk “Jumala lood”, Hannes Võrno “Poisi
lugu” ning Tõnu Õnnepalu “Kevad ja suvi” ja
“Paradiis”.
Keda valiksid sina? Oma arvamust saad
avaldada kõigis Vinni valla raamatukogudes.
Lisaks saad osaleda kirjanduslikus viktoriinis Vildest ning Vilde kirjanduspreemiast.
Küsimused leiad käesolevast “Koduvalla Sõnumitest” või paberkandjal kõigist valla raamatukogudest. Vastused vii hiljemalt
25. märtsiks lähimasse raamatukokku. Kõigi õiges vastanute vahel loositakse välja ….
Mida muud, kui komplekt Vilde kogutud teoseid ning lisaks mõned väiksemad auhinnad.

Aeg on maailmasündmusi jälgides tõestanud, et vabadus on midagi otsatult kallist. Nii
kallis, et me igapäevaselt ei pane seda tähelegi. Olgu siis inimese, riigi või rahvuse tasandil.
Aeg on andnud meile võimaluse oma mõtetes küpseda ja mõista seda, mida vabadus
meile tähendab. Mida tähendas meile vabaduspüüdlus laulva revolutsiooni ajal? Mida
tähendas vabadus neile inimestele, kes olid
sunnitud lahkuma kodudest? Mida tähendas
vabadus neile, kes iseseisvuse eest võideldes
hukkusid lahungutes või sa usid vangilaagritesse?
Iseseisvus ei saa olla omakasupüüdlik. See
ühendab ja teeb vastutavaks, see on kollekivne looming, mis sünnib vabatahtlikkusest
ning isamaa- armastusest.
Vabadussõja toimumisele ning selle võidukale lõpule tiivustas inimesi sõjaeelne
periood, mida tunneme kui Ees ärkamisaega. Sel perioodil küpses eestlane rahvuslikult
nii iseteadvaks, et oli vabaduse eest valmis
maksma ükskõik kui kõrget hinda. Nii oli Ees
Vabariigi sünd 1918. aastal kantud aatelisusest ja vabatahtlikkusest.
80-ndate aastate teisel poolel saabus meie
rahvale uus ärkamisaeg. Meenutagem Hirvepargi sündmusi, meie laulvat revolutsioonirahvarinnet.
Meenutagem Balti ketti, kus kolm rahvust seisis kätest kinni hoides läbi kolme riigi,
nõudes endale vabadust. Meenutagem ärevaid augus putši päevi, kui inimesed üle Eesmaa tõ asid kaitsma teletorni ning mil tuli
langetada välkkiirelt otsus, kas nüüd või mitte kunagi.
Vabadus tuli õnneks ilma verevalamiseta.
Aga samas on vaibunud meie rahvuslik iseteadvus ning ühtehoidmistunne. Kuna iseseisvus tuli nagu iseenesest, siis ootame, et
kõik läheb edasi ka nagu iseenesest. Lähebki, aga mi e soovitud suunas, kui esimesele
kohale seada oma isiklik mina ning unustada
aated ja lojaalsus oma rahvale ning riigile.
Eesti Vabariik püsib iga uue põlvkonna
näol vaid siis, kui lapsed end siin kodus tunnevad. Kui nad tunnevad end oodatuna, hoituna ja armastatuna.
Iseseisvuspäev on pilk minevikku. Me
võlgneme austust ja tänu neile, kes tõid kõige suurema ohvri. Meil tuleb oma ajalugu
uuele põlvkonnale edasi anda tõeselt, õpetada kalliks pidama inimesi ja tähtsaks sündmusi, kelle ja mille tõ u oleme olemas nii
rahvana kui üksikisikuna.
Au langenud kangelastele!
Jõudu ja heatahtlikkust meile köigile.
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Aafrika tuuled ka
Vinni-Pajus Gümnaasiumis
Uus aasta algab ikka uue hooga, uute lootuste ja ootustega.
Meie saime uue, huvitava ja hariva kogemuse, kui
möödunud sügisel LõunaAafrikast pärit Paul Senosile
(pildil) esitatud kutse meie
kooli külastada nüüd jaanuaris täitus.
Alates septembrist külastab
Ees koole Lõuna-Aafrikast Kaplinnast pärit Paul Senosi, kes õpetas Kaplinnas keskkooliõpilastele
matemaa kat ja töötas ka Kaplinna SOS- Lastekülas vanemliku
hooleta lastega.
Nüüd jagab Paul oma pikaajalisi õpetaja ja sporditreeneri kogemusi Ees kooliõpilastega – hoolimata Ees külmast talvest on ta
siia elama asunud.
Paul veab Ees s erinevaid projekte. Ta organiseerib noortega
räpi töötubasid, kus tal on abiks
Rakverest pärit grupi “Def Räädu” räpilaulja. Saavad ju noored
räppides väljendada oma mõ eid
ja tundeid kõikvõimalikel teemadel, nagu näiteks laste õigused,
tarbimishullus, purunenud peresuhted, vaesus...
Paul teeb noortega ka dokﬁlme. Näiteks on valmimas 8 eesja 8 vene õpilase ühis� lm, mis
räägib sellest, kuidas põgenikud
maailma eri paigust on jõudnud
Ida-Virumaale Illukale. Film kui
võimas meediakanal aitab ümbritsevat elu mõista ja tunnetada.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
said Paul Senosi tegemistest osa
5.a, 5.b ja 9.b õpilased.
Kõigepealt saime ülevaate
elust Lõuna-Aafrikas. Huvilised
said küsida sealse rikkaliku looduse ja loomas ku kohta.
Siis vaatasime pooletunnist
dok�lmi “Meie ostame, kes maksab?” Seejärel arutlesime nähtu üle – kus on valmistatud riided, mida kanname. Tuleb välja,
et enamas ikka nendes maades,
kus inimtööjõud odavam – Vietnamis, Indias, Bangladeshis, Hiinas. Film näitas probleeme, mis
kaasneb rõivaste ja jalanõude valmistamisega: rasked töö ngimused, looduskeskkonna reostamine ja mis meid kui vaatajaid kõige
rohkem puudutas – lapstööjõu
probleem.

Vaeste maade lapsed ei käi koolis, vaid peavad selle asemel tegema ränka tööd põllul või tehases.
Filmi vaatamine pani meid mõtlema sellele, kui hästi me siin
Eestis elame, kuidas meil kõigil on võimalus tasuta haridusele ning meie lapsed ei pea põhikoolis koolist koju jääma selleks,
et aidata vanematel tööd teha
ja leivaraha teenida. Ehk oskame nüüd, pärast ﬁlmi vaatamist
ja ühist arutelu, rohkem hinnata
seda head, mis meil Ees s on.
Oma põneva töötoa lõpetasime
koomiksit joonistades – ikka nähtu ja läbielatu põhjal. Kes kujutas
pil del erinevat elu Ees s ja Aafrikas, kes väljendas koomiksi abil
südamesse läinud keskkonna- või
lapstööjõu probleemi.
Mis on sellise töötoa organiseerimise eesmärk koolis – ergu-

tada noorte mõ emaailma, tekitada neis küsimusi ja tahet leida
vastuseid, muuta nad hoolivamaks meid ümbritseva maailma
suhtes. Ja veel – anda õpilastele
võimalus kuulda ja rääkida inglise
keelt põneva inimesega.
Tundus, et Paulile meie koolis
meeldis ja kindlas on meie koolis huvilisi õpilasi, kes teda tagasi ootavad. Igatahes lubas ta meile uues külla tulla.
Kui Paul meie kooli uues külastab, siis lubas ta koos õpilastega süüa teha, tutvustada Aafrika toidutegemise traditsioone ja
oma maa kombeid. Aafrika soojad tuuled puhuvad Vinni-Pajus
Gümnaasiumis edaspidigi.
Maris Lind,
Vinni-Pajus Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja

Kadila rahvas
hakkas jälle teatrit
tegema
Jaanuaris, 7 aastat tagasi sai Milvi eestvedamisel
käima nn näitering, mis tegutses tookord üle aasta ja
selgeks õpiti üle 10 lühinäidendi. Aktiivsed naised olid
tollal Lidia, Kaili, Ülle, Merle, Hele jt, aga elu on viinud
osa neist Kadilast ära ja vahepealsetel aastatel näitemängu ei tehtud.
Milvi kirjutas siiski mõned
uued lood ja et olude sunnil
on tal hetkel ka vaba aega, algasid jaanuaris proovid uuesti. Tegelikult lavastas ta ka
12.dets. rahvamaja juubelipeoks väikese loo ja kaasateinud tüdrukud Lisethe ja kaja
avaldasid soovi edaspidigi lavale saada, samu olid hakkamist täis mõned naised.
Jaanuari keskpaigast käibki koos igal neljapäeval algusega kell 12 suurte inimeste
mäng ja samu iga nädal, aga
sõltuvalt laste koolitundidest,
nooremate tegijate ring.
Julged ja tublid naised on
ikka edasi Lidia ja Kaili, lisaks
siis Niina, Ille ja Illi Injust ja
Gea. Lastepäeval tulevad kohale Kaja, Lisethe, Kert, Anna-Mai, Kadi ja Melissa-Brigitta. Senini on lavastatud
lood olnud Milvi enda kirjutatud , sellepärast ei näe neid
kusagil laval.
Lõpetuseks seda, et tahame märtsikuus teile näidata, mis me õppinud oleme
ja võib-olla leidub soovijaid,
kes tahaksid ka oma seni
avastamata võimeid proovile panna. Nii et tulge rahvamajja 19. märtsil, eelnevalt
jälgige teadetetahvlilt kuulutust. Võib-olla võtame ka osa
Pajusti suurte tegijate huumoripäevast, saame väikese
kogemuse ja võtame teistelt
eeskuju.
Kadilas käivad ka naisseltsi naised koos igal teisipäeval
ja ootavad huvilisi oma seltskonda täiendama, tehakse
käsitööd, õpiti pärltehnikat
ja vastlapäeval minnakse kelgutama.
Kohtumiseni Kadila rahvamajas.
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MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed ja
maaelu areng
Oleme jah asunud maaelu
arengule kaasaaitamise teele. Kasutame praegu ”Külade
uuendamise ja arendamise
investeeringutoetust” Vinni-Pajusti staadioni teenindushoone ehitamiseks ning
oleme täis lootust jätkuraha
saamiseks, et hoone valmis
ehitada ja kasutusluba saada (vastasel korral nõutakse
makstu tagasi).
Kuidas meie käsi on käinud. Nüüdseks oleme PRIAle
kolm väljamaksetaotlust esitanud ja üks on veel varukskevadel heakorraga seotud
tööde eest tasumiseks. Oleme võõrustanud paikvaatlejat, kelle aktist võib välja
lugeda heakskiitu meie senistele tegemistele. On ka kogetud seda, et raha siiski tagasiteed vähema ajaga kui kolm
kuud ei läbi, kuigi lootus
jääb järgmisele maksekorrale. Meie ajakulu hinnaks on
MTÜ poolsed intressimaksed
laenu andnud pangale.
Hoonest endast. Hoonekarp on kinni ehitatud ning
sisetöödega jätkamiseks ootame jah sõna maakondlikult
komisjonilt ja PRIAst, kui on
hinnatud ja järjestatud uude
”Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse” vooru esitatud taotlused. Hetkel oleme tänulikud
praeguse Ees maaelu arengukava meetmest saadaoleva rahasüs eest, mis lubab
Vinni-Pajusti staadionit terviklahenduse suunas välja
ehitada.
Gustav Saar
MTÜ Vinni SK Tammed juhatuse liige

Ees Looduskaitse 100
Seda meile kõikidele olulist juubelit tähistatakse
aastaringi toimuvate üritustega.
Üheks viisiks, kuidas meie valla rahvas sellest osa saaks, tegid
a l l a k i r j u ta n u d l o o d u s e h u v i l i s e d
Vinni valla volikogule e epaneku
– kuulutada puukoristaja vallarahva aastalinnuks..
Kalendriaasta on küll alanud,
kuid võtame mõõduks linnuaasta
– munemisest munemiseni ehk
märtsist märtsini.
Miks puukoristaja? Häid põhjendusi leidub küllaga.
Me tunneme teda: lähed sa
Pajusti tammikusse, Roela mõisaparki, oosile või metsa servale ja sa näed, et puutüvedel toimetab ilus sinihalli ülapoole ja
valkja alapoolega lind. Linnud on
voolujoonelise kehakuju ja lühikese sabaga. Väga iseloomulik
on must silmatriip, pikk ja tugev
nokk. Emas- ja isaslind sarnased.
Nimesid on tähelepanuväärsel
linnul palju: puurähn, puuvästrik,
puuporr, kusetaja, takutoristaja,
piibutaja...
Väga osava ronijana võib puukoristaja ainsana meie lindudest
puutüvel, pea ees, alla ronida.
Ta on erksa olekuga ja seltsib
sageli tihastega. Inimese suhtes
ei ole ta arg, kuid säilitab ettevaatlikkuse - eelistab inimese
lähenemisel igaks juhuks puutüve taha peituda.
Märtsi algul kuuldub üha sage-

ma ja edaspidi kaitsma oma territooriume.
Puukoristaja kogub ka toiduvarusid. Toidumajakesest haarab ta
mõnikord kaasa viis-kuus seemet
ja peidab need puukoore pragudesse. Mõningate arvutuste
kohaselt suudab üks puukoristaja päeva jooksul ära tarvitada 25
g putukaid, mis võrdub ta enese
kehakaaluga.
Sügisel ja talvel läheb puukoristaja üle taimsele toidule, hakates
tarvitama tammetõrusid, sarapuupähkleid ja igasuguseid seemneid. Puukoristaja on ka talvel
siin. Teda nimetatakse paigalinnuks. Talvine hinnanguline arvukus kõigub Ees s saja ja kahesaja tuhande isendi vahel. Arvukust
kärbib külm talv!
Puukoristaja võiks ju olla küll
meie aastalind: tal on võitja loomus, seltsiv olek, töökas elus il
koguda iga päev oma kehakaalu
jagu röövikuid! Kui ilmaolud halvenevad, ei jäta ta meid maha ega
põgene „välismaale”. Aga ta võiks
s e d a t e h a , s e s t k a n n a b u h ke t
Rootsi teadlase Carl Linne´ poolt
pandud nime: Sitta europaea L.
Kõlab nagu Schengeni viisa!
Saagu meie eelnevast ettepanekust üks kohaliku tähtsusega
linnudirek iv. Ja meil kõigil tuleb
nüüd pargis või metsas kõndides
silmad-kõrvad lah hoida, sõber
võib siinsamas olla.

damini puukoristaja laulu: trillerdus, mitmes toonis vilistused.
Puukoristaja viled on nii lõikavad,
et paratamatult tähelepanu köidavad.
Puukoristaja teeb oma pesa
puuõõnsusesse või pesakasti.. Kutsehüüu “klutt - klutt klutt...” järgi nimetatakse teda
veel puuklutiks. Pesa ehitamiseks kasutatakse tihti kasetohtu
ja eri männikoore õhukesi ebemeid. Täiskurnis on 6-8 muna.
Pojad on pesahoidjad ja lahkuvad
pesast kolmenädalastena. Poegade eest hoolitsemisega tegelevad
mõlemad vanalinnud. Algul talutavad vanalinnud noori oma territooriumil, augusti lõpul muutuvad aga sallimatuks ja suruvad
noori territooriumi äärtesse. Siin
moodustavad noored omaette Aili Taal, Tõnis Nurk, Reet Aru,
paare ja hakkavad omakorda loo- Ilme Post.

Kolmas etapp - uued saalitoolid
Ee l m i s e l a a sta l P R I A p o o l t
heaks kiidetud MTÜ Roela Kodukandi projekt MAK meetme raames sai 2010 aasta algul lõpule
viidud.
Virnastatavad saalitoolid saatis tootja OÜ Pixner meile 02.
jaanuaril 2010. Meie poolt
oli 15 inimest koormat maha
võtmas,kilesid toolide ümbert
koorimas ja toole laiali paigutamas. Aitäh,kõigile kel leidus aega
ühel või teisel moel abiks olla.
Otsisime sobivaid rahastamis- Meenutuseks:
PRIA toetus:
võimalusi ja lõpuks need ka leidI etapp – 935 541 EEK
MTÜ Roela Kodukant on esitasime. Nüüd oleme jälle kogemuse
II etapp – 934 964 EEK
võrra rikkamad, rahad juba maks- nud kolm projek milles taotlesiIII etapp – 289 800 EEK
tud ja kuludokumendid PRIAle me Roela Külakeskusele (rahvamajale) rahastust kolmes etapis. MTÜ Roela Kodukant juhatus
esitatud.
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Igavese nooruse naeratus
Juubeliju u Aino Kalmega
Kui Aino Kalme ennast oma
kodumaja ukseraamis ilmutab,
saab temast portree, mis kujutab
üht minu lapsepõlveinimest. Esimene, mille järgi ta ära tunnen, on
tema naeratus, niisama soe, kaunis ja nooruslik, nagu seda kaugete
aegade tagant mäletan. Kulub vaid
hetk, ja põrmu variseb ka põlvkonnavahe – me oleme kaks ühekandiplikat, kes meenutavad küla tuntumaid traagikuid ja klatšimoore,
va h i va d i t s i t a d e s t e i n e t e i s e l e o t s a
ja pühivad sekka pisaraidki.
Aino on inimene, kes pole siiani selgeks õppinud maailmale häda
kurtmise kunsti. „Ei mõista keegi
võõrast muret;” on ta kindlal seisukohal. „Võib-olla hakkaks mul tõeskergem, kui saaksin ennast tühjaks rääkida, aga pigem eelistan ma
oma südameasjad enda teada jätta.” Ohe, jah, see tulevat vahel iseenesest üle huulte. „Mu õnnis emagi ütles, et sul, laps, on vist väga
raske, kui sa niiviisi ohkad.”
Saatuselöökidest, millest annaks kirja panna minu nukrat ja
hingekriipivat pihtimuslugu, on
Aino suutnud tänu optimistlikule meelelaadile kiires toibuda. Ta
on maamulda sängitanud kaks abikaasat, viimase alles üsna hilju . Ta
on leinanud mõrvatud poega, tundnud muret, kui vanim ta lastest liiklusavarii tagajärjel osaliselt tervise
kaotas ning kogenud valu- ja abitustunnet, kui tulekahjus hukkusid ta kaks lapselast. „Perevägivaldki pole mulle võõras,” ütleb Aino.
„Pärast seda, kui mu esimene abikaasa ja kahe vanema poja isa
autoõnnetuses surma sai, pidasin
kolm aastat lesepõlve. Siis aga sattusin vabasuhtesse viinalembese ja
vägivaldse mehega. Ei salga, et sain
peksa, tean sedagi, mida tähendab,
kui majas juuakse maha viimne kui
kopikas. See kooselu oleks võinud
olemata olla, aga siis poleks mul ju
kaht nooremat poega,” leiab Aino
halvastki üles selle ainukese ja tähtsaima hea. „Aga seda ma mehele ütlesin, et kui lähen su juurest,
lähen lõplikult. Ja läksingi.” Nüüdseks on Aino Kalme poegadest üks
saarel, teine mandril ja kolmas
merel ning kümne lapselapse hulgas leidub noormees, kelle jaoks nii
maa kui ka meri kitsaks jäid, pannes teda elukutse valikul otsustama
lennuasjanduse kasuks. „Lapsed
helistavad mulle nii h , et vahel ei
saa telefoni juurest äragi,” on Aino
oma järeltulijate tähelepanust lii-

gutatud. „Ütlevad, et kui vajad küttepuid või midagi, siis anna teada ja
me kohe lendame. Mina jälle vastu,
et kus te maandute, plats ju puha
lume all.”
Kõikidest raskustest ja kurbustest suuremateks arvab Aino helguse, hea tuju ja lootuse. „Laul ja rõõmus meel on saatnud mind lapsest
peale,” jutustab mu vestluskaaslane naerusuiselt. „Meid oli kolm õde
ja kaks venda, kasvasime rahulikus
ja töökas peres, kus isa-ema kunagi häält ei tõstnud. Keegi meist polnud kunagi mossis ega ge. Hiljem,
täiskasvanuna, tulime tähtpäevadel
ikka vanematekoju kokku. Vanem
vend ja õde mängisid väga häsakordioni, meiegi keskmise õega
törtsutasime kuidagimoodi lõõtsa.
Mina mängisin põhiliselt kitarri.”
Rohu külas sündinud ja kasvanud Ainole sai juba maast madalast elu lahutamatuks koos sosaks
ka näitekunst. „Ma ei käinud veel
kooliski, kui mind kaasa lavatükkidesse, kus kehastasin lapstegelasi.
Mul tuli laval laulda ja tantsida ning
ka mingi tekst oli vaja maha öelda.
Ükskord olin lepatriinu, suur kohmakas kostüüm ümber.” Nõudnud
tarkust taga Rohu, Rahkla ja Laekvere koolis, jätkas Aino haridusteed
pealinnas, õppeasutuses, mis kandis uhket nime – kaubandusministeeriumi õppekombinaat. „Pärast
lõpetamist töötasin kaks aastat
müüjana, aga linnaelu ei meeldinud
mulle. Tulin koju tagasi, olin mõnda
aega külanõukogu sekretär, siis abiellusin ja läksin Jõgevale elama.”
Oma pika elu jooksul on Aino
Kalme proovinud peale eeltoodute
veel mitmeid ameteid – teinud klubitööd, olnud raamatukogu juhataja, Viru-Jaagupis sai temast noor-

Viru- Jaagupi koolimajas saab
05. -19. märtsini vaadata
Aino Kalme kätetööna valminud uhkeid tantsukostüüme.

Meie olime siis need lollid!” ei saa
Aino niisuguse jutu pealegi naermata olla. Ei saa ta märkimata jätta seadgi, et tema kohe ei salli neid
aeg-luubis-inimesi, sest osa ta olemusest on ala olnud kärmed käed
ja jalad ning kiire otsustusvõime.
Lisaks rollikandjale on estraadikavade autor ja lavastajagi kandnud tavaliselt üht ja sedasama
nime – Aino Kalme. „Oh, see tuleb
ju iseenesest, pole vaja õppida ega
midagi.!” lööb Aino käega. „Mulle
meeldis inimesi jälgida, kuidas keegi pead pöörab või istub või astub.”
Nii leidis naine elust enesest kavadesse näoilmeid ja kehakeelt ning
tantsudesse põnevaid samme. Ei
saa siinkirjutajagi tõsiseks jääda,
vaadates albumitäisi esinemispilte. Olgu tegemist uljate husaaride,
lihtsate külanatuuuride või hoopis
promenaadil patseerivate neidudega, kelle väljakutsuvates poosides
aimub maailma vanimat elukutset;
olgu tegemist ükskõik millise vanas
või moodsas s ilis paroodiaga, ikka
kütkestab pilku kostüümide maitsekas omapära ja osalejate tegutsemislust. Aastate jooksul õmmeldud kostüümidest on plaan panna
tulevikus kokku ka näitus.
Et Aino on suutnud anda endast
palju ja veel rohkemgi, sellest
kõneleb aukartust äratav kaantevahe kiidu- ja tänukirju, adresseeritud publiku lemmikule, lustikamale osalejale, tublile juhile jne.
jne. „Igal pool mööda Ees t on esinemas käidud – Tartus, Pühajärvel,
Võsul, Huljal, Ulvis, Kadrinas,” meenutab Aino elu kuldaegu. Kõikjal
olid armsad lavad, tänulik publik ja
soe vastuvõ . Üle kõige aga küündis isetegemis- ja andmisrõõm, mis
jääb hinge sisse helisema ka siis, kui
lavaeesriided sulgunud ja klubisaalis kustunud tuled.
„Igas hetkes on midagi head ja
ilusat,” arvab Aino. „Mulle meeldib see osa kevadest, mil toomingad puhkevad õitsele ja sügiski
oma porise ja pruuniga on ütlemata kena. Ka talv ja see lumi...” Meie
vestlust saadab akna taga hingeldav küünlakuutuisk, aga leegitsev
tuli kaminas ning kass ja kaks sõbralikku koera, need Aino üksiolekuaegade truud kaaslased, lasevad
vanal majal lohutava ja hubasena
paista. Selle muudab valgemaks ka
Aino naeratus, mis sobib kaunistama igavest noorust.

karjatalitaja algul Kupnal, pärast
pisikeses farmis, mida rahvasuus
kirikulaudaks kutsuti. Viis aastat
tegutses ta karjabrigadirina, sama
palju aega töötas kaalumajas.
„Elu läks omasoodu, sai tööd tehtud, vaeva nähtud ja lapsi kasvatatud-koolitatud. Mu teine abikaasa
Elmar oli hea mees, kes korjas mu
koos poisteväega oma tiiva alla ja
adopteeris mu pojad. Ise ta järeltulijaid ei soovinud, õigemini ei soovitanud seda ars d, sest Elmar põdes
geneetilist lihashaigust. Kolm viimast eluaastat oli ta ratastoolis.”
Nüüd, veetes pensionipõlve,
meenutab Aino südamesoojusega eelkõige neid aegu, mil sai lausa nõrkemiseni tantsitud, lauldud,
näitemängu ja estraadietendusi tehtud. „Meil oli tantsuring, kus
osales kolm, vahel ka neli paari naisi. Üksteist aastat lõin Pilvi Taremaaga tantsu, siis läksin paksuks ja
rikkusin oma lopsaka kerega tantsurühma väljanägemise ära,” naerab Aino, ja ma näen, et vaatamata kogunenud kilodele ja aastatele,
puperdavale südamele ja kõrgele
vererõhule tantsib ta üha edasi, mis
sest, et mõtetes ja mälestustes.
Kõik tantsud, ja neid on ühtekokku 81, on loonud ja seadnud
muusikasse Aino ise. „Kolm makki
kulutasin läbi!” teatab vanaproua
lustakalt. Mitu paari kingataldu auklikuks kepsuta , selle kohta puudub
tal arvepidamine. Saan teada vaid
seda, et esinemisriided ja tantsujalatsid tuli oma kätega teha ja oma
raha eest. Ometi oli see kõik kokku üksainus suur ja puhas rõõm.
„Olin hingepõhjani solvunud, kui
küsisin mõnelt nooremalt naiselt,
et kas nad ei taha tantsima tulla, ja
sain vastuseks, et ega me lollid ole. Urve Tinnuri
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Infopäev
Infopäev koolijuhtidele, õppealajuhatajatele,
tugispetsialistidele ning
nägemis-, kuulmis- või kõnelemispuudega laste vanematele.
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus korraldab 17.
märtsil 2010. a kell 13.00
infopäeva, kus tutvustavad
oma tööd Tartu Hiie Kooli
ja Tartu Emajõe Kooli esindajad.
Ühtlasi on lapsel, lapsevanemal või õpetajal võimalik samal päeval saada
individuaalseid nõustamisi erikoolide spetsialis delt.
Kuna aeg nõustamiseks on
piiratud, on vajalik etteregistreerimine.
Infopäev toimub Rakvere Linna Algkoolis (Pos 29,
Rakvere).

Päevakava:
10.00 - 13.00 - Tartu
Emajõe Kooli eripedagoogi
Anne Kõivu individuaalsed
nõustamised
13.00 - 13.10 - avasõnad
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse koordinaatorilt
M. Jaanimetsalt
13.10 - 14.10 - Tartu Emajõe Kooli tutvustamine
14.10 - 14.25 - kohvipaus
14.25 - 15.25 - Tartu Hiie
Kooli tutvustamine
15.30 - 17.00 - Tartu Hiie
Kooli eripedagoogi individuaalsed nõustamised.
Materjalide ja kohvipausi ettevalmistamiseks ning
individuaalsete nõustamiste planeerimiseks on vajalik etteregistreerimine 12.
märtsini õppenõustamiskeskuse telefonil 32 58064,
53454359 või e-postiaadressil monica.jaanimets@
virol.ee
Kutsume kõiki aktiivselt
osalema!
Monica Jaanimets
Lääne-Viru ÕNK koordinaator

Elutööpreemia mõisate
restaureerijale
Ees valitsus määratas miljonikroonine kultuuri elutööpreemia
pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest sisearhitekt
Leila Pärtelpojale, dokumentalist
Andres Söödile ja teatriteadlane
Lea Tormisele.
Võtan telefoni, et Vilde rahva kauaaegselt koostööpartnerilt
professor Leila Pärtelpojalt seda
preemia-asja natuke uurida.
Pr. Leila hakkab kohe vastu
taplema, et tema kohe ei väärigi seda tunnustust ja pähe ka ei
mahu, “mis see miljon” on! Ja
pealegi ei laskvat ta mingil “miljonil” oma rahulikku elurütmi segamini ajada! Igaüks meist
vist vastaks niisama? Tema kütab
parajas oma väikses majas ahju
- jumal tänatud, et kü epuid sai
kõvas varutud.
Edasi selgub, et ei istu ta üh gi niisama pensionipõlve veeretelles sohva serva pääl, tema aeg
kulub praegu kirjatööle - koostab
Virumaa mõisate restaureerimise ajalugu. Kas kujutate e e, kui

uhke raamat sellest võib saada.
Jääme ootama.
Minu aasiva jutu, milles paaril korral sai ka suurele praesöökidega peole vihjatud, võ s hea
huumorisoonega professor vastu
omapoolsete kildudega.
Jah, elutöö on professor Pärtelpojal võimas ja preemiat vääriv.
On ju tema teadmistel põhinevalt
restaureerutud: Rägavere, Palmse, Sagadi, Vihula mõisad, Riigikogu ja Stenboki majani välja.
Rägaverre pani ta oma hinge,
kõik pidi saama nii nagu päris!
Seda Vilde töömeeste ja disainiprofessori tippsaavutust käis
80-ndate algul vaatamas pool
Ees t! Leila ei jätnud kunagi elukauge professori muljet, kui ikka
õige riidetükk hangitud, laotas selle mõisa põrandale laiali ja käärid sisse: professor teeb
ise kardinaid! Polnud siis õiget
mööbliriietki kusagilt võ a - selle
lahendas ta alusriidele värviliste
paelte pealeõmblusega! Kaasajal
kõlab see nagu huumorisaade.

Ja lilled - nendega suu s Leila
rahvast ikka üllatada: välisuksest
valge saalini suured vaasid täis…
rakvere raibet! Tema käe all sai
ühte laudlina ka sadat moodi
lauale panna, uhke! Millist mööblit tegid Pajus slerid Leila jooniste järgi...
Virumaa kolm kuulsat mõisate taastajat ja sõpra: Erich Erilt,
Ilmar Epner ja Simo Nõmme vaatavad oma tööle ja praegustele
tegemistele sealt kõrgelt pilvepiirilt. Kes neist kõige õnnelikum on,
pole teada nagu ka see, kas seal
õnnetunnet üldse tunnistatakse.
Aga Leila on õnnelik, et noil
keerulistel aegadel sai teha koostööd Virumaa mõisate taastajatega. Täna ütleb ta ennast hästi
tundvat Sagadi mõisa “rägavere saalis”, kus seintel Hoﬀmanni maalid ja tubades õige mööbel
. Mõis tundub talle olevat kodune ja armas, ning tsutike “vanamoodne”.
Ilme Post

Kultuurisündmus Vinnis
Teisipäeval 16. veebruaril ava
Vinni Jaapani Maja fuajees kunstnik Riin Liivamägi maalide näitus
„LEIUNURK“. Näitust avama ja
kunstniku tervitama olid tulnud
Rakvere Galerii kuraator Riho
Hütt ja Vinni vallavalitsuse kultuurinõunik Heili Pihlak.
Riin Liivamägi (sünd.
10.12.1980, Tartus) http://riin.
autonomicum.com lõpetas 2004
aastal ta Tartu Kõrgema Kunstikooli, maalimise ja maalingute
restareerimise eriala. Peale kunsalase kõrghariduse omandamist
on ta tegutsenud vabakutselise maalikunstniku, sisekujundaja
ja disainerina. Praegu omandab
magistrikraadi Tartu Ülikoolis
kuns õpetuse õpetaja erialal.
Oma Vinnis eksponeeritud töid
iseloomustas kunstnik järgmiselt: „Kolades oma mälestuste
ja mõtete pööningutel võib leida
palju toredat, mida näidata: lapsepõlve tunnet ja vallatust, suve
ja päikest, hõõruvat kivikest kinga
sees ja küpseid sõstraid augus kuus.“ Maalid on valminud kahe
viimase aasta jooksul.

mõ skles: „Ma vaatasin New Yorki ja mõtlesin, et kuhu sel kõigel
veel minna on? Veel rohkem restorane, inimesi, kõrghooneid?
Siin Ees s näen, et pp ei ole veel
saavutatud – küll on aga arenemisruumi ja seda heas mõ es.“
Oma kontser egevuse kõrvalt
on Ryo Kawasaki kirjutanud ka
muusikat džässbale le. Tema professionaalne karjäär on kestnud
üle 40 aasta. Rahvusvaheliselt on
Kawasaki tuntud peamiselt jazz/
fusion kitarris na. Ome gi peab
Kawasaki end südame poolest
akus liseks kitarris ks, olles välja
andnud mitmeid akus lise kitarri sooloalbumeid, kus on esitatud
nii klassikalist muusikat, džässistandardeid, brasiilia muusikat kui
omaloodud teoseid.
Vinni olid muusiku kontserti
tulnud kuulana umbes 20 maakonna ärksamat ja kultuurilembelisemat inimest. Paljuks ei
pidanud Tallinnast kohale tulla
mängu�lmi „LURICH“ peategelane Tõnu Lume.

Näituse avamisele järgnes Tallinnas elava Jaapani-Ameerika taustaga kitarrivirtuoosi Ryo
Kawasaki soolokontsert kohvikus Nippon Café. Maailmanimega kitarrist tegi üllatuse pakkudes publikule oma vähemtuntud
poolt akus lise kitarris na.
Ryo Kawasaki
(sünd.
25.02.1947, Tokyos) http://
w w w. r y o k a w a s a k i . c o m / s o u n d
elab Ees s juba 10 aastat. Meenutades oma elu New York’is ta Riho Rannikmaa
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Kolme riigi abi kolme valla
ühistegemisele

Kergliikluse teemaplaneering Vinni vallas
Vinni Vallavolikogu kehtestas 25.02.2010 määrusega nr 6 Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse
teemaplaneeringu Vinni vallas.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on kolme valla kergliiklusteede võrgustiku täpsustamine ning
tervikliku, omavahel ühendatud
kergliiklusteede võrgus ku loomine. Kergliiklusteede arendamise eesmärgid Vinni, Rakvere
ja Rägavere valdades on:
- ühendatud ja funktsionaalse
võrgus ku loomine valdade elanike igapäevaste liikumisvõimaluste parandamiseks;
- linnalähedase piirkonna kergliiklusteede võrgustiku
ühendamine Rakvere linna olemasoleva ja kavandatava kergliiklusteede võrguga;
- kergliiklusühenduse loomine kohalike terviseradade ja
spordikeskustega;
- paremate võimaluste loomine piirkonnaga tutvumiseks.
Vinni, Rakvere ja Rägavere
valdade kergliikluse teemaplaneering on aluseks kergliiklusteede, terviseradade ning kergliiklusmarsruutide rajamiseks
piirkonnas, määratledes teede
asukohad üldisel tasemel, kergliiklusteede rajamise prioriteetsuse ning andes soovitusi teede täpsemaks lahendamiseks.

Teemaplaneeringuga on kokku
lepitud võimalikud lahendused
kergliiklustee ja sõidutee lõikumisel, samu võimalikud lahendused ruumivajaku korral. Planeeringuga on määratletud
ratta- ja autoparklate rajamise vajadus ning antud soovitusi nende täpsemaks lahendamiseks.
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringule ei viidud eraldi
menetlusena läbi keskkonnamõjude strateegilist hindamist (KSH), kuna kergliiklusteede rajamise näol ei ole tegemist
olulise keskkonnamõjuga tegevusega. Planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid hinnati üldisel tasemel planeeringu
koostamise käigus. Kergliiklusteede rajamise ja hooldamisega
kaasnevate kulude suuruse ligikaudseks hindamiseks koosta
tasuvusanalüüs. Kergliiklusteed
on mõeldud avalikuks tasuta
kasutamiseks, nende rajamisega kaasneb sotsiaalne ja kultuuriline kasu pikas perspektiivis
tänu elanike tervislikele harrastustele ja elukeskkonna paranemisele ning kohalike loodusväärtuste parem eksponeeritus
ja tundmaõppimine. Teede rajamisega kaasnev lisahäiring looduskeskkonnas on minimaalne,
kuna teed rajatakse olemasolevate maanteede äärde või olemasolevatele metsaradadele.
Rahastatud Islandi, Liechtensteini ja
Norra poolt EMP ﬁnantsmehhanismi
ning Norra ﬁnantsmehhanismi vahendusel.

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 07. detsembrist 2009 kuni
04. jaanuarini 2010. Materjalidega võis tutvuda vallamajades
kui ka raamatukogudes. Tuletan veelkord meelde planeeringu eesmärke:
Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneeringuga täpsustatakse ja ühildatakse valdade kergliiklusteede võrk eelkõige Rakvere linna lähedases piirkonnas, eristades erinevat tüüpi teed kasutusviisi ja tee iseloomu alusel,
leitakse kavandatavatele kergliiklusteedele täpsed asukohad,
hinnatakse teede rajamise tasuvust ja teostatavust ning määratakse kergliiklusteede prioriteediklassid. Kehtestatud teemaplaneering on aluseks kergliiklusteede võrgu väljaehitamisel Vinni, Rakvere ja Rägavere vallas.
Teemaplaneeringu avalikud arutelud olid välja kuulutatud
20. ja 21. jaanuariks 2010. Saan vaid nen da tõsiasja, et ei
avaliku väljapaneku jooksul ega avalikel aruteludel ei esitatud
vastuväiteid planeeringulahendusele ega tehtud täiendamise e epanekuid.
Järgneva sammuna oleme kirjatöö esitanud Lääne-Viru
maavanemale heakskiitmiseks ja e epaneku saamiseks tema
kehtestamiseks.
Kui meie tehtud sammud arvatakse seaduspäraseks, saame volikogudelt kehtestamist nõutada ning kaasrahastajatele
nendepoolse panuse sihipärase kasutamise kohta aru anda.
Gustav Saar
Teemaplaneeringu koordinaator
Teemaplaneeringu koostamist
rahastavad Islandi, Liechtensteini ja Norra EMP �nantsmehhanismi ning Norra �nantsmehhanismi
vahendusel.
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Märtsikuu haridusüritused

Märtsikuu kultruurisündmused

2.03 11.20 H. Seljamaa teater kohvris “Okasroosike” Tudus
2.03 12.00 Valla koolide suusavõistlused Tudus
2.03 13.00 Roelas teatrietendus “ Lo e meie lasteaias”
3.-4.03 Tudu kooli 7.-9.klass külas Aegviidu põhikoolil
3.03 10.50 Koolitus VPG 6a klassile ”Politsei tegevus ja seadusandlus” (“Kaitse end ja aita teisi”)
4.03 9.50 Koolitus VPG kuuendatele klassidele ”Liiklusohutus”
(“Kaitse end ja aita teisi”)
8.03-12.03 Tüdrukute nädal Pajusti lasteaias “Tõrutõnn” ja
Vinni Lasteias “Tõruke”
8.03 Tüdrukute päev Kulina lasteaias
8.03 Vanaema helde, lahke. Kokkamispäev koos vanaemadega
Roela Lasteaias
8.03 Tudu lasteaias tüdrukute nädala raames bipäev- võimalus end proovile panna erinevates naiselikes tegevustes
8.03 Naistepäeva tähistamine Tudu koolis. Luuleõhtu “Armastusega”
9.03 Lindude päev Roela lasteaias
9. 03 Roela kooli õpilaste kontsert rahvamaja naistepäeva üritusel
10.03 10.50 Koolitus VPG 6b klassile ”Politsei tegevus ja seadusandlus” (“Kaitse end ja aita teisi”)
12. 03 Roela kooli ja lasteaia emakeelepäeva luulekonkurss
12.03 Emakeelepäeva tähistamine Tudu koolis
12.03 Tudu lasteaias tähistatakse emakeelepäeva ees autorite lasteluuletuste e ekandmisega
15.03-19.03 Tüdrukute nädal Roela lasteaias
15.03.19.03 Emakeele nädal Vinni-Pajus gümnaasiumis
17.03 12.50 Liiklusloeng VPG 10.-11. klassidele
18.-19.03 Tudu kooli laager. Kirjanduslik külaline, moe-show
jm
18.03 Anne Velli lasteteatri etendus “Vares Vembumees” Pajus lasteaias
18.03 13.45 Lah ste uste päev 9.klassidele Vinni-Pajus gümnaasiumis
19.03 Miku-Manni Lasteteatri etendus “Südamega tehtud”
Vinni lasteaias.
19.03 Kostüümipäev Tudu lasteaias- lapsed kehastuvad erinevateks muinasjututegelasteks
19.03 III õppeveerandi lõpetamine koolides
20.03 Vinni valla laste laulupäev Pajus klubis
23.03 Roela kooli 7. kl külastamas Rakveres koerte varjupaika
31.03 Võõrkeelte päev Tudu koolis

02. märtsil kell 12:00 Tudus terviseraja suusaradadel Vinni valla koolide suusavõistlus
04. märtsil kell 19:00 Inju mõisas Ed. Vilde 145. sünniaastapäevale pühendatud “Varius” teatri etendus “Tervist,
härra Vilde!”. Pilet hinnaga 75 krooni on võimalik osta ainult eelmüügist Vinni-Pajus , Tudu ja Roela raamatukogudes ning Vinni päevakeskuses. Info tel 55595461 Heili Pihlak
05. märtsil kell 12:00 Viru -Jaagupi koolimajas “Aino Kalme tantsukostüümid” näituse avamine.
06. märtsil 13:00 Pajus Klubis VI maakondlik huumoripäev ”Aadama küljeluu”. Publikul võimalus osaleda anekdoo de võistlusel
06. märtsil Vinni Spordikompleksis kogu pere spordipäev
“ pealkiri...
06. märtsil kell 20:00 Tudu rahvamajas peoõhtu “Elagu
naised!”. Õhtut juhib ja tantsumuusikat teeb “Genny”. Pääse 35.-, õpilased ja pensionärid 20.09. märtsil kell 12:00 Roela eakate klubis “Remmelgas”
naistepäevakohvik. Külas Roela PK taidlejad
09. märtsil kell 13:00 Pajus Klubis eakate klubis “Mõ elõng” külas loodusterapeut Kaire Tompson
10. märtsil kell 12:00Roela Rahva Majas MTÜ Johanna
käsitööpäev
11. märtsil kell 15:00 Kadila rahvamajas luuleõhtu
12. märtsil kell 10:00 Roela rahva Majas uue tööstuskauba müük
12. märtsil kell 19:00 Pajus Klubi 50. aastapäeva tähistamine (kutsetega)
13. märtsil kell 12:00 Roela Rahva Majas MTÜ
Johanna&sõbrad laulmise päev
14. märtsil kell 15:00 Roela Rahva Majas teatrietendus
“Kuidas ta seda teeb”. Lastele soovitav alates V klassist! Pilet lastele 10.-, täiskasvanuile 25.- /projekt “Teater maale”!/ Info: 527 3878
17. märtsil kell 10:00 Tudu rahvamajas uue kauba müük
Kiviõlist.
19. märtsil Kadila rahvamajas kohalike ar s de e easte
ja Alina Tubli moeshow
20. märtsil kell 12:00 Pajus Klubis Vinni valla laste laulupäev “Kevad 2010”
21. märtsil kell 12:00 Tudu rahvamajas käsitööpäev “Teksapükste uus elu”. Kaasa võ a teksamaterjali. Kursus on tasuta. Info 53427952. H.Ploom.
22. märtsil kell 13:00 Tudu rahvamajas palvekoosolek
koos Tallinna Oleviste kogudusega.
23. märtsil kell 14:00 - 18.00 Kadila rahvamajas pärltehnika töötuba
23. märtsil kell 13:00 Pajus eakate klubis “Mõ elõng”
külas Rakvere LMK laulustuudio laululapsed ja kuu sünnipäevalapsed
25. märtsil kell 13:00 paastumaarjapäeva matk Tuduküla rändrahnu juurde
28. märtsil kell 11:00 Vinni Spordihoones valla meistrivõistlused võrkpallis
30. märtsil kell 19:00 Rakvere Teatri etenduse “39astet”
ühiskülastus. Pile te tellimine 55540294 (Anne Rätsep).

Tähelepanu lapsevanemad!
On aeg esitada avaldus lasteaia koha taotlemiseks!
Avaldusi ootame lapsevanematelt, kelle pere on Vinni valla elanike registrisse kantud ja kes elavad Vinni või Pajus alevikus, Aruvälja, Inju, Kadila, Kakumäe, Karkuse, Koeravere, Mõdriku, Mäetaguse,
Nurmetu, Piira, Vana-Vinni, Veadla või Ve ku, külas.
Avalduste esitamise viimane kuupäev on 30.04.2010.a. Kohasoovi või elukoha muutustest palume teatada koheselt( ka peale nimetatud kuupäeva).
Varem esitatud taotlus kindlustab lapsele koha lasteaias!

Info:
Vinni lasteaed
Tel 325 7271
GSM 53412458
vinlaste@hot.ee
Reet Rannakivi
Juhataja

Pajus lasteaed
325 7373
525 7567
pajlaste@hot.ee
Ene Kruusmaa
Juhataja
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Vinni vallavolikogu võttis vastu valla eelarve
2010 aasta eelarve kogumahuks on 70 793 195 krooni, mis on hetkel võrreldes eelmise aastaga 23 miljonit krooni vähem. Sellel aastal on läbi EAS saada meil toetust Vinni Pajusti Gümnaasiumi renoveerimiseks ca 15 miljonit
krooni, mis peale lepingu sõlmimist ka lisandub eelarves.
2010 aasta eelarve märksõnadeks on kokkuhoid ja säästlik majandamine. Hallatavate asutuste juhtidega koostöös loodab vallavalitsus sellega ka hakkama saada.
Lähemalt Vinni valla kodulehelt www.vinnivald.ee.

Koondeelarve
TULUD
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
Toetused
Tulud varadelt
Muud tulud

70 793 195
31 400 000
10 584 000
24 501 474
1 254 766
3 052 955

TEGEVUSKULUD
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord
Majandus
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Vaba-aeg, kultuur
Haridus
Sotsiaalne kaitse

63 093 527
5 095 569
599 487
5 682 554
341 734
320 000
4 787 971
34 802 211
11 464 001

Tulud

INVESTEERIMISKULUD
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord
Majandus
Keskkonnakaitse
Tervishoid
Vaba-aeg, kultuur
Haridus
Sotsiaalne kaitse

6 955 892
0
0
2 400 202
0
200 000
1 525 000
2 670 690
160 000

TEGEVUSTULEM
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Kohustuste suurenemine
Kohustuste vähenemine

743 776
-743 776
0
-743 776

EELARVE KOGUMAHT

70 793 195

Kulud

Tulude nimetus
TULUD KOKKU

kokku
70 793 195

Tegevusala
KULUD KOKKU

arengukava maj. eelarve
6 955 892 63 093 527

kokku
70 049 419

Maksud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud/ehitusload
Laekumised majandustegevusest
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Vinni Perekodu teenused
Korrakaitseasutuste majandustegevuspäästetööd
Üür ja rent
Muu toodete ja teenuste müük
Saadud toetused
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine
Roela Õpilaskodu
Teed
õppelaenude kustutamine
Mittesihtotstarbelised eraldised
Tasandusfond
Pedagoogilised eraldised
Koolitoit
Toimetulekutoetus ja teenuste arendamine
hooldajate toetus
Tulud varadelt
Panga intressid
Tasu vee erikasutusest/maavarad
Maavarad
Varade müük
Muud tulud
Saastetasud
Kulude katteks suunatud jääk
Finantseerimistehingud (laenud)

31 400 000
28 300 000
3 100 000
10 584 000
100 000
9 819 000
2 300 000
15 000
1 110 000
6 264 000

Üldised valitsussektori teenused
sh: volikogu
vallavalitsus
osavallad
raamatupidamine
valimised
reservfond
Eesti Maaomavalitsuse Liit
Lääne- Viru Ühisomavlitsus
finantstehingud
Avalik kord
sh: tuletõrje
Korrakaitse
Majandus
sh: maakorraldus
arendus ja ettevõtlus
ehitus ja planeerimine
infotehnoloogia
valla teede korrashoid
tänavavalgustus
piirkona ja osavaldade majandus
Vinni - Pajusti piirkond
Viru - Jaagupi osavald
Roela osavald
Tudu osavald
kalmistute haldamine
saunad
hulkuvad loomad
Keskkonnakaitse
Tervishoid
sh: piirkonna tervishoiu toetus
AS Rakvere Haigla
Vabaaeg ja kultuur
sh: AS Vinni Spordikompleks

0

5 095 569
465 080
2 460 821
610 789
606 598
14 000
756 802
75 268
106 211
743 776
599 487
247 047
352 440
8 082 756
519 000
487 395
1 000 740
263 198
2 578 156
300 000
2 461 045
996 382
568 673
420 456
475 534
321 276
196 946
15 000
341 734
520 000
500 000
20 000
6 312 971
1 400 000

130 000
615 000
50 000
24 501 474
2 297 667
359 100
1 711 700
226 867
22 203 807
8 524 000
11 886 376
907 903
463 000
422 528
1 254 766
35 000
90 000
129 766
1 000 000
3 052 955
65 000
2 987 955
0

0

2 400 202
470 000
172 046
1 758 156

60 000

0
200 000
200 000
1 525 000
1 400 000

5 095 569
465 080
2 460 821
610 789
606 598
14 000
756 802
75 268
106 211
743 776
599 487
247 047
352 440
5 682 554
49 000
487 395
828 694
263 198
820 000
300 000
2 461 045
996 382
568 673
420 456
475 534
261 276
196 946
15 000
341 734
320 000
300 000
20 000
4 787 971
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Vinni valla 2010. aasta eelarve - jätkub
Tegevusala
arengukava
Vinni staadion
100 000
25 000
jalgra a tee
MTÜ Roela Noortemaja
Pajus noortemaja
Viru - Jaagupi noorsootöö
noorsootöö projek d
noorsootöö haldus
valla leht
Rutja puhkekeskus
Tudu raamatukogu
Viru - Jaagupi raamatukogu
Vinni raamatukogu
Kadila raamatukogu
Roela raamatukogu
Tudu Rahvamaja
MTÜ Roela Rahva Maja
Pajus Klubi
Kehala Klubi(V-Jaagupi ringid)
Kadila rahvamaja/Kadaila Seltsimaja
Viru - Jaagupi Muuseum
Spordiüritused
Kultuuriüritused
Haridus
2 670 690
sh: eelharidus
Vinni Lasteaed
Roela Lasteaed
Kulina Lasteaed
Pajus Lasteaed
Tudu Lasteaed

maj. eelarve
90 000
25 000
150 000
110 000
110 000
60 000
183 449
141 400
152 068
138 607
130 631
610 472
95 425
198 167
148 533
590 000
477 635
160 000
267 887
10 000
350 000
588 697
34 802 211
8 371 805
3 192 637
1 036 392
1 213 262
2 242 171
600 343

kokku
190 000
50 000
150 000
110 000
110 000
60 000
183 449
141 400
152 068
138 607
130 631
610 472
95 425
198 167
148 533
590 000
477 635
160 000
267 887
10 000
350 000
588 697
37 472 901
8 371 805
3 192 637
1 036 392
1 213 262
2 242 171
600 343

Viktoriin “Vilde ja Vilde kirjanduspreemia”
1."Pihuga raha võtta, kamaluga raha võtta, ikka raha sees soglada - tema, kes
lahja lehmamullika või vana hobuseluiste ostuhinnaga tänini kõige suuremat
summat värisevas käes hoidis, muidu aga kopikaid ja üksikuid rublakesi luges!
Ja teada, et teised seda teavad! Sadasid ja varsti tuhandeid mokast pillata
ning mõelda, et teised seda kuulevad! Ja sealiha süüa, kui teised silku söövad,
ja näha, kuidas teised seda näevad!" Kes ja millises teoses sedaviisi uneles?
Vihjeks: see teos on arvatud Eesti kirjanduse paremate psühholoogiliste
romaanide hulka.
2.Kes oli Leenu Rüüter?
3.Mis oli selle jutustuse pealkiri, mis valmis 1882, ilmus aga alles1898, andis
aga noorele Vildele tõuke suletöö jätkamiseks?
4. Millise tuntud Vilde romaani peategelase prototüübiks on olnud rändav
jutlustaja Juhan Leinberg, kes kutsus üles talupoegi kuulama ülemuste sõna ja
ootama imet?
5. Üks Eduard Vilde auks püstitatud monumentidest on Pajusti klubi ees.
Temaga samal ajal elas ka Iirimaal kirjanik Oscar Wilde. 1999. aastal püstitati
ühte Eestimaa linna nende meeste kaksikskulptuur. Kuhu linna?
6. Kuidas olid sugulased Eduard Bornhöhe ja Eduard Vilde?
7. Millise ainsa hinnangulise lause ütles Pajustis mälestussamba avamisel
Linda Vilde?
8. Eduard Vilde nimetab end universaalpärijaks, teiselt vanemalt polevat ta
midagi saanud. Kelle moodi siis Eedi oli?
9.Millist pealkirja kannab jutt, mille lühikokkuvõte on siin: Kord jäi Vilde haigeks.
Arste ta ei tahtnud kutsuda, kuna need tahavad ainult lõigata ja kui aga ei lõika,
siis tapavad su rohtudega ära. Varsti saadi aga ümbruskonnas teada, et Vilde on
haige. Kohe tulid mõned naabrid oma rohtudega. Vilde võttis kõik nende rohud
lahkesti vastu. Mõne aja pärast tuli veel inimesi, juba kaugemalt ja kaugemalt...
nende seas ka loomaarst. Vilde kannatus katkes. Ta pani ennast riidesse, riputas
uksele sildi “Surnud” ja põgenes laevaga Saaremaale. Seal tohtrid teda enam
kätte ei saanud ning ta tervis läks kiiresti paremaks.
10. Kui Vilded 1917. aastal pagulusest tagasi Eestisse naasesid, oli neil kogu
oma materiaalne vara pagasina kaasas. Kaheksa aastat elas pere nn. kohvrite
otsas. 1925. aastal kinkis valitsus Vildele Kadriorgu möbleeritud korteri.
67-aastane rändur oli koju jõudnud. Vilde omaaegsed hiiglaslikud puust kohvrid
seisavad nüüd tema kunagises elutoas, meenutamaks isanda “rännuhaigust”.
Kuidas tuntakse seda paika täna?
Küsimused koostasid: Ilme Post, Maie Männiste ja Ere Tammeorg

kohamaks(teistele valdadele)
põhikoolid
Roela Põhikool
Roela Põhikooli õpilaskodu
Tudu Põhikool
õpilaskoht(teistele valdadele)
Vinni - Pajus Gümnaasium 2 670 690
õpilaskoht(teistele valdadele)
Hariduse haldamine
õpilasveo eriliinid
Valla buss
lepingulised
Sotsiaalne kaitse
160 000
sh: üldhalduskulud
Tammiku Kodu
hooldekodude teenused
160 000
Inju Lastekodu/Vinni Perekodu
Vinni päevakeskus
toetused
haiged ja puudega inimesed
eakad
kü etoetus, sots.korterid
erakorralisd
hooldustasud
ranitsatoetus
toimetulekutoetus
matusetoetus
sünnitoetus
töötud
hoolduspere toetused
toitlustustoetused
tuusikud

87 000
7 857 749
4 508 749
496 363
2 654 637
198 000
14 825 149
870 000
1 457 428
1 420 080
538 580
881 500
11 464 001
511 588
1 378 752
350 000
6 317 280
90 157
2 816 224
350 000
180 000
130 000
70 000
700 854
52 000
547 370
136 000
270 000
50 000
70 000
230 000
30 000

87 000
7 857 749
4 508 749
496 363
2 654 637
198 000
17 495 839
870 000
1 457 428
1 420 080
538 580
881 500
11 624 001
511 588
1 378 752
510 000
6 317 280
90 157
2 816 224
350 000
180 000
130 000
70 000
700 854
52 000
547 370
136 000
270 000
50 000
70 000
230 000
30 000

Living for Tomorrow
Seksuaalkasvatuslik koolitus-seminar! 9-11 klasside õpilastele ja täiskasvanutele, kes töötavad noortega! 27.02, 06.03, 13.03 ja 20.03.2010 toimub Rakveres Art Cafe seminariruumis (Lai tn.18) XXV 4 päevane interak ivne seksuaalkasvatusalane koolitus-seminar “Living for Tomorrow”, mis kestab kokku
4-l laupäevasel päeval, kella 11.00-17.00-ni.
Koolitus-seminari toetab EV Haridus-ja Teadusministeerium.
Seminarile ootame kokku 20 osalejat, nendest 10 noort (9-11 klasside õpilased) ja 10 täiskasvanut (õpetajad, noorsootöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei jne), kes töötavad noortega. Pärast seminari lõppemist saavad osalejad tunnistuse.
Living for Tomorrow seminaril käsitletakse järgmisi teemavaldkondi:
- Enesehinnang, väärtused;
- Turvaline seksuaalkäitumine ja seksuaalsuhted;
- Narkomaania, suguhaigused ja HIV/AIDS.
Koolituse eesmärgiks on tutvustada, läbi mängida ja arutada erinevaid
meetodeid, mis oleksid kasulikud töös noortega. Samal ajal ka krii liselt hinnates isiklikku seksuaalkäitumist ja suhtumisi.
- Seminari lõpus organiseerivad lõpetajad oma linna/maakonna, kooli,
noortekeskuse raames ennetuslikke HIV/AIDS, narkoteemalisi üritusi, mille
jaoks eraldatakse väike rahasumma.
- Koolitus-seminar põhineb interaktiivsetel tegevustel: grupitööd, rollimängud, ühistööd, arutelud, �lmid jne.
- Ühe seminaripäeva pikkuseks on 6 tundi, mille raames pakume kohvi/tee
pause ja lõunasööki.
OSAVÕTT KOOLITUS-SEMINARIST ON TASUTA!
- Seminarile registreerumine lõppeb 23.veebruaril 2010. Seminaril osalemiseks palume registreerida e-maili teel: sirle@aids.ee või telefonil 6607302,
52 87 376 märgusõna Living for Tomorrow (e-maili lisada ees-ja perekonnanimi, kool, vanus ja kontak elefon).
- Kuna seminaril osalejate arv on piiratud, siis soovitame põhjalikult läbi
mõelda, kas on võimalus osa võ a kõigist 4-st seminaripäevast ning seejärel
ennast registreerida.
- Palume õpetajatel noori ise mi e registreerida. Noortel kellel on soov
osaleda peavad, ise meiega ühendust võtma ja ennast registeerima.

Sirle Blumberg
MTÜ Living for Tomorrow juhataja
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Soodustuusikuga
Valgemetsa
Noortelaagrisse
14.-22. juulini võimalik kahekümnel 7-14 aastasel Vinni
valla noorel soodustuusikuga, mille maksumus lapsevanemale on 795 krooni, puhata Valgemetsa Noortelaagris.
Madala sissetulekuga peredele kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt
tasutava osa.
Lapsed viiakse laagrisse ühise transpordiga, mille
kulu tasub vallavalitsus. Eelisjärjekorras rahuldatakse
üksikemade, puudega laste,
lasterikaste ja vähekindlustatud perede taotlused.
Laagrisse tuleb kaasa võtta perears tõend ja noortelaagris osaleja kaart(vt Valgemetsa laagri kodulehekülge).
Avaldused palume esitada
hiljemalt 1.aprilliks vallamajja või osavalla kontorisse.
Avaldusse märkida:
Lapse nimi
Sünniaeg
Elukoht
Lapsevanema nimi
ja telefoninumber
Info perekonna sissetuleku
või tuusiku tasumise kohta
Kinnitus laagrikoha kasutamise kohta ja mi e kasutamisest teatamine vähemalt 7
päeva enne laagri algust.
Täiendav info Valgemetsa laagri koduleheküljelt:
http://www.valgemetsa.
ee/?show=ar cle&group=8
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Programm Euroopa Noored kutsub Sind
noorte linnalaagrisse!
Mis?: Noorte linnalaager „WTF: W(hat´s)t(he)F(uture)?! – Muuda elu!“
Kellele?: Sulle, kui oled 13-17aastane, räägid ees või vene keelt
Millal?: 6.-7. märtsil
Kus?: Tallinna Tehnikaülikoolis (Mustamäe linnaosa, Tallinn)
Kes teeb?: Programmi Euroopa Noored laagriülemad Madis ja
Argo
Mis Sa sellest saad?: parema teadmise, kes Sa oled; rohkem enesekindlust. ERITI
VÄÄRTUSLIK: kohtud erinevate huvitavate ja lahedate inimestega!
Mida teeme?: naerame palju, näeme ja mõistame iseenda tulevikku, osaleme toredas õhtuprogrammis, saame teada oma õnne
valemi ja mis peamine - KOGEMUSE KOGU ELUKS!
Registreeru KOHE (h p://euroopa.noored.ee/node/2982), kuid
mi e hiljem kui 21. veebruaril. Osaleda saavad 60 kiiremat!
Miks?: Kui Sa ei tule, jääd ilma uutest sõpradest ja enneolematust kogemusest!
Osalemine on tasuta, laagris saad nii süüa kui ööbida. Linnalaagrit korraldab sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Ees büroo. Täpsema info laagri kohta saadame osalejate e-mailile nädal
enne laagri toimumist. Kui midagi jäi segaseks, helista (69 79 217)
või kirjuta (anna.kuzina@archimedes.ee) julgelt Annale.
Võta sõbrad kaasa ja muuda oma elu noorte linnalaagris!

Kehala klubis

Tule ja sära!
Lava on sinu päralt!

Hobide Päev

Tantsuks mängib bänd
“Pleyer“

17. aprill kell 18.00

Ootame esinema

SUURI - VÄIKESI,
NOORI - EAKAID
hobi, triki
või põneva spordialaga

97
Marie Kongi
95
Ida-Vilhelmine Purika
91
Elfriede Sõna
87
Hilja Kaasik
86
Aino-Ludmilla Pähkel
85
Helgi Proosa
83
Loreida Selter
Endel Künsar
82
Meeta Jürgenson
Vaike Truman
81
Alma Petrova
Helja-Melaine Veerg
Maimu Aan
Endla Käkk
80
Helju Keva
75
Märt Vilt
Aino Kalme
70
Viivi Salmu
Ingel Mäoma
Õie Valk
Lehte Järv
Viktor Foudi

Uudistajale pääse 20 krooni

Muu info
325 8655, 5226510
Margit Diits

On lahkunud...
Mando Saaretalu
Salme Ehasalu
Haljand Kongi
Einu Jalak
Külli Mihhailov
Niina Po
Leida Pappuv
Irma Igo

HEEGELDATUD
PÕRANDAKATTED
ERINEVA SUURUSE, KUJU
JA VÄRVIVALIKUGA.
Info: 55561391 Heli

Info ja regist. 7. aprillini
tel. 55540294
e- post:
anneratsep@hot.ee

Õnnitleme
märtsikuu
sünnipäevalapsi

10.03.1937 – 26.01.2010
06.07.1910 – 29.01.2010
11.03.1936 – 06.02.2010
10.06.1938 – 10.02.2010
26.12.1963 – 19.02.2010
24.04.1952 – 20.02.2010
12.06.1921 – 25.02.2010
30.09.1932 – 25.02.2010

Sünnid
Heidi Vara
20. jaanuar
Simona Šveters
27. jaanuar
Hanna Erapart
06. veebruar
Jane e Malman
11. veebruar

Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus, Tartu mnt 2, 44603 Pajus L-Virumaa. Tel 325
8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee. Ilmub kord kuus, tasuta. Tiraaz 2000. Trükitud:
Agur trükikojas, Pikk 16 Rakvere, tel 322 3999. www.agurtrykk.ee

