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Teade detailplaneeringu
avalikest aruteludest
Pärast Metsniku kinnistu ja selle lähialade detailplaneeringu avalikku väljapanekut toimus kaks detailplaneeringu avalikku arutelu.
Esimesel arutelul käsitleti Metsniku kinnistu idaosa lähiümbruse naaberkruntide omanike poolt tõstatatud liiklusalaseid küsimusi ja nende ettepanekut  näha Metsniku kinnistu detailplaneeringus ette Metsniku kinnistu lähialal paikneva Linnuaru tee asukoha nihutamine ratsionaalsemasse asukohta
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Kevad tuli Piirale
suurveega

ning Linnuaru tee ühendamine planeeritava Metsniku tänavaga. Ettepaneku alusel tehti detailplaneeringusse vastav parandus.
Teisest arutelust osavõtjad Metsniku kinnistu lääneosa lähinaaber kruntide omanikud soovisid selgitusi
nende kruntidega külgnevale alale kavandatud planeeringulahenduse kohta.
Planeeringuprojekti muutmise ettepanekuid ei esitatud. Lahendamata või vastuseta küsimusi aruteludel ei jäänud.
Peep Võrk

Vinni Vallavolikogu kehtestas 31.03.2011 järgmised detailplaneeringud: Männi kinnistu detailplaneering Piira külas ja Metsniku kinnistu ja selle lähialade
detailplaneering Piira külas.

13.00-13.15 Küti endise kaupluse juures,
13.45 -14.00 Roela Aldari kaupluse juures,
14.05-14.20 Roela Aida tänav 3,
15.00-15.30 Tudu Aldari kaupluse juures.
Lisateenusena on valla kodanikel võimalik tasuta ära anda neli sõiduauto kummi ühe inimese kohta.

Kevadisest suurveest
Kevad on käes ja koos kevadega ka üleujutused. Suurvesi ei lõhu mitte ainult
teid ja uputa keldreid, vaid ohustab ka
maaparandussüsteeme ja nende rajatisi.
Maaparandussüsteemide maapealsed rajatised on kraavid, truubid,
drenaaikaevud, dreenisuudmed ja maaparandussüsteemi teenindav tee. Kuivendussüsteemid töötavad isevoolsetena, seega võib takistuse tekkimisel
rajatis juurdevoolava vee survel ummistuda või puruneda. See omakorda toob
kaasa meie igapäevast elu häirivaid tagajärgi ja kulutusi nõudvaid taastamistöid. Kevadise suurveega truubi ette
koguneva jää, okste ja olmejäätmete
tõttu tekkiva ummistuse tagajärjel võib
vesi kraavis tõusta üle kallaste ja ujutada
üle ümbritsevad alad. Olenevalt maapinna langust võib vesi läbi murda, võttes kaasa teekatte või truubi muldkeha
materjali ja muuta tee läbimatuks.
Vastavalt maaparandusseadusele on maaparandussüsteemide korrashoiu ja vee vaba liikumise tagamise
kohustus maaomanikul, kelle maal süsteem asub. Truubi korrashoiu kohustus
on tee valdajal.
Lisaks kogunevale risule tekitab üleujutuse ohtu ja tõsist kahju maaparandussüsteemidele ja metsaomanikele kobraste tegevus. Nende tarkade,
vesiehitust tundvate loomade jaoks on
vee paisutamine kraavides ja jõgedes
elutähtis tegevus. Koprapaisude tõttu
aastaringi püsiv kõrge veeseis muudab
metsad kasutuskõlbmatuks ja seal asuvad kuivenduskraavid ei taga puidu juurdekasvuks vajalikku kuivendusintensiivsust. Põllumajandusmaadel, kuhu
ulatub paisutuse mõju, kaotavad
drenaaisüsteemid aja möödudes pöördumatult oma toimimisvõime. See tähendab kuivendussüsteemiga maa kasutusvõimaluste vähenemist. Koprapaisude
likvideerimise ja kobraste arvukuse piiramise kohustus on jahimeestel. Maaomaniku ülesanne on kahju avastamisel
pöörduda kohaliku keskkonnaameti jahinduse spetsialisti või jahimeeste poole.
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Ohtlike jäätmete kogumisring
Vinni vallas 29. mail
Peatuskohad:
9.30- 09.50 Piira, endise MRK juures,
10.00-10.20 Vinni alevik, raamatukogu
juures,
10.25 -10.45 Pajusti alevik, Aldari kaupluse juures,
10.50-11.00 Kakumäe küla alguses (kakkude juures),
11.15-11.30 Kadila endise kaupluse juures,
11.45-12.15 Viru-Jaagupi kiriku juures,

Sõnumid

Üleujutuste ennetamisel saavad
abiks olla kõik inimesed oma loodustsäästva ja tähelepaneliku suhtumisega.
Kraavi ega selle vahetusse lähedusse ei
tohi panna puid, oksi ega teisi ujuvaid
materjale, mis suurveega triivima pääseksid. Samuti on keelatud kraavidele
puudest ajutiste ülepääsukohtade rajamine. Kevadise suurvee läbilaskmiseks
peavad valdajad puhastama truupide, sildade ja paisude regulaatorite avad lumest, jääst ja risust, mis võivad takistada
vee äravoolu. Üleujutuste ennetamine
on ka maaomaniku tehtav maaparandushoid oma kinnistu piires, kui see asub
maaparandussüsteemi maa-alal. Iga maaomanik, kelle maal asub kuivendussüsteemiga metsa- või põllumaa, peab hoidma korras sellel olevad maaparandusrajatised. Hoiutöödeks on kraavist voolutakistuste (mättad, puunotid, oksarisu)
eemaldamine, dreenisuudmete puhastamine, truupide ja drenaaikaevude korrastamine ja kraavide varjukaldalt võsa
raiumine. Hooldatud kraavid tagavad
suurvee takistusteta äravoolu ja vähendavad üleujutuste ohtu.
Arvestades kõike eeltoodut ja
lähenevat suurvee perioodi peavad
maaomanikud, teede valdajad ja maaparandusühistud olema tähelepanelikud, et
ennetada ummistusi ja üleujutusi. Kui takistus on tekkinud, tuleks see võimaluse korral eemaldada. Takistuste eemaldamisse tuleb suhtuda suure ettevaatlikkusega, sest voolaval veel on suur jõud.
Vooluveekogule tekkinud ummistuste
likvideerimiseks on otstarbekas kohale
kutsuda maaparandusega tegelevad asjatundjad, kellel on vastavad masinad ja
kogemused. Andmeid maaparandusalal
tegutsevate ettevõtjate kohta saab Põllumajandusameti kodulehelt http://
mater.agri.ee/ nõuandeid ja informatsiooni saab Põllumajandusameti LääneViru keskusest aadressilt Võidu 38, Rakvere.
Sirje Käbin
PMA Lääne-Viru keskus

Parimad lõpetajad
käisid vastuvõtul
15.aprillil Rakveres pangamajas toimunud maavanem Einar Vallbaumi parimate lõpetajate vastuvõtule oli kutsutud ka
kuus meie valla koolide parimat: VinniPajusti Gümnaasiumi abiturient Mari-Liis
Tamm, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist Jelena Javorskihh (III kursuse raamatupidamise eriala), Kati Tsirk (III kursuse
sotsiaaltööeriala), Ülle Tiilen (III kursuse kaubandusökonoomika eriala), Kai
Hinnosaar (II kursuse sekretäritöö eriala) ja Kalvi Üleoja (II kursuse ärikorralduse eriala).
Palju õnne ja edu õpingutes!

Maist saab
esitada taotlusi
Natura 2000 alal
asuva metsamaa
kohta
On veel väga palju metsaomanikke,
kelle metsamaa asub looduskaitseliste
piirangutega alal ja kes ei ole veel kasutanud kõiki võimalusi toetuste saamiseks. Mai alguses saab esitada taotlusi Natura 2000 alal asuva metsamaa
kohta. Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk
on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale
kasutusele kompenseerides erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade
majandamisel saamata jäänud tulu. Taotluste esitamise tähtaeg 2011.aastal on
2.-23. mai. Taotluse rahuldamise või
taotluse rahuldamata jätmise otsuse
teeb Erametsakeskus hiljemalt 30. aprilliks taotluse esitamisele järgneval
aastal. Taotleja arveldusarvele maksab
toetuse PRIA hiljemalt 30. juunil taotluse esitamisele järgneval aastal. Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 hektari
suuruse taotleja omandis oleva metsaala kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja on kantud keskkonnaregistrisse. Taotleja peab täitma taotluse
esitamise kalendriaasta jooksul metsaseaduse ja looduskaitseseaduse nõudeid. Kõik metsaalad peavad olema
looduses visuaalselt tuvastatavad.
Lääne Virumaal võtavad toetuse taotlusi vastu metsakonsulendid Kalev
Jaanson (tel. 528 8085) ja Hanno Nõmme (tel. 5663 1281). Nemad aitavad ka
inimesi piiride ja piirimärkide tuvastamisel. Soovitav mitte jätta taotluse esitamist viimastele päevadele. Metsaomanikele on see teenus tasuta, kuna
kõigil metsaomanikel on õigus saada
15 tundi nõustamist aastas tasuta.
Metsakonsulent
Kalev Jaanson

Kui kogu Eesti jälgib huvi ja põnevusega Emajõe ning Soomaa veeseisu,
siis meie valla igapäevast elu on eelmistel aastate häirinud suurveed Piiral,
Vinnis ja Veadlas. Esimeses ähvardab
see tänavugi keldreid ja esimese korruse tubasid, teises sunnib loobuma
Vinni Sõmeru otsesõidust ning tegema ümbersõidu tootmishoonete vahelt
ja Veadlas on mitmed majad lausa vees.
Mäletame selgelt ka eelmise
aasta kevadist suurvett Veadlas, kui see
uputas õued ja kippus tubadesse. Piiral
ujutas seesama kevadine suurvesi üle
keldrid ning elamud olid sõna otseses
mõttes vee sees. Sulavete kiiret äravoolu Piiralt takistasid madala kaldega
kraavid ja kitsad truubid.
Tänu paksule lumele ei külmunud maapind sel talvel ära ning tundus,
et see päästab Veadla kevadisest suurveest kuid ei. Piiral aga kordus eelmise aasta suurvesi pea samas suurusjärgus.
Kohaliku elaniku Ants Ossipi
eestvedamisel kaevati kopaga PiiraRakvere piiril oleva truubi kõrvalt lahti, et liigvesi saaks kiiremini ära voolata ning veetase Piiral langeks talutavale kõrgusele.
Tänavu suvel on plaanis Piira

Kevad käes
...ja suvised tegemised juba ukse ees.
Mis me siis teeme? Pidutseme koos
sõpradega. Kõige tihedamad sidemed
on Vinni päevakeskusega. Kohtume
vähemalt kord nädalas. Pidusid korraldame kordamööda-kord Tudus, siis jälle Vinnis. Seekord Tudus. Ja külla tuleb
ka Läsna rahvamaja näitering. Läsnakad
tahtsid ka Tudu muuseumi üle vaadatalumehanged on uste tagant ära sulanud,
pääseb majja küll. Siis läheme rahvamajja pidutsema ja esinema. Milleks
õppida laule ja tantse, kui esineda ei
saa. Aga külalistele tahame näidata ka
käsitöid, mis talve jooksul valminud.
Lõpusirgele on jõudnud kaks projektiKOP-i rahastatud Mäleta ja jätka, mille tulemusena valmib videofilm Tudu
naisselts 80 ja 20" (seda filmi saavad
soovijad ka endale muretseda) ja kultuurkapitali rahastatud  Dekupaaz. Nii
saab vaadata dekupaazitehnikas kaunistusi kõikvõimalikel materjalidel ja esemetel.
Kui pidudest veel rääkida, siis
eriti toredad on olnud õhtu koos Tudu
haigla kunagiste töötajatega ja vastlapäev koos maakonna naisseltsidega.
Väga lõbus õhtu oli meedikutega - millistes tingimustes nad küll 50
aastat tagasi pidid töötama - nagu anekdoodis ja milliseid naljakaid lugusid juhtus! Kuidas nad küll hakkama said, tõelised samariitlased. Nüüd nägime neid
täiesti teise nurga alt. Kui humoristlikult oskab lugusid pajatada tookordne

kraavi Rakvere suunas õiges kõrguses
ära süvendada ning teede alused truubid suuremate vastu vahetada. Nende
töödega suureneb kevadise suurvee
äravoolu kiirus ja liigvee taseme kõrgus oleks madalam. See töö tuleb ära
teha, et ennetada järgmistel aastatel suurvee kogunemist Piiral.
Kergliiklustee on lumevaba
Kui veel mõni aeg tagasi takistasid lumehanged spordiharrastajaid PiiraPajusti kergliiklusteel, siis tänaseks on
need kadunud. Aprillikuu 16ndal nädalal läbis selle tee traktor ja lükkas paljudes kohtades kepikõndijaid, sörkjooksjaid, rulluisutajaid ja rattureid häirinud
10-20 cm paksused lumehanged kõrvale.
Nädalvahetuse kirgas päike sulatas teelt kõrvale lükatud lume ning
tänaseks on Piira-Pajusti kergliiklustee
taas kõigile avatud.
See aga tähendab, et koos Ülestõusmispühaga algas Piirat ja Pajustit
ühendaval kergliiklusteel selle aasta tervisehooaeg. Kõik liikumishuvilised on
taas oodatud loodust nautima ja oma
tervist tugevdama. Kes kasutab seda
teed siis tööle ja poodi minekuks, kes
tervise parandamiseks.
Toomas Väinaste,
vallavanem

range doktor Zoja Rannala.
Vastlapäevast ka veidi. Alustasime liulaskmisega Saepurumäel - linad
tahavad ju kasvada. Medalid said kaela
kõikvõimalikud võitjad. Vahepeal olid
rahvamajas lauakesed kattunud imemaitsvate hõrgutistega. Saime laulda,
tantsida, mõistatada, käsitöid imetleda.
Põnevaid asju olid ka külalised kaasa
toonud. Marika näitas säbrulisi sallikesi. Need on Marje ja Hilda poolt juba
järele tehtud.
Vabariigi aastapäeva tähistasime Vinni Päevakeskuses ja paastumaarjapäeval jõime põsed punaseks Tudus
Jaama trahteris.
Nüüd tulemas juba uued üritused. Meie kapell muudab oma nägu,
sest oleme saanud suveks palju küllakutseid ja teeme ka oma olemise põnevamaks. On kirjutatud kaks uut projekti, mille rahastamise korral sõidame
oma heade sõpradega Ida-Virumaale
uudistama muuseume ja käsitöö-huvialakeskusi ja tahame igal pool ka laulu
lüüa. Teise projekti toel tahame läbi viia
järjekordse käsitööpäeva Tudu muuseumis ja laiendada muuseumi kogusid 8
komplektiga talupere riietusest, plaanis
on veel muudki.
Kes tunneb huvi laulu ja tantsu,
käsitöötegemise või muuseumis vanade asjade juures nostalgitsemisest,
seadke sammud Tudusse. Kõik võetakse vastu rõõmsa meelega ja igaüks saab
proovida just seda, mis teda huvitab.
Kena kevadet soovides
Helve Ploom
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Vallavalitsus korraldab
heakorrakonkursi
2011.a. heakorrakonkursi korraldamine
Elamute, korruselamute, ärihoonete ja
hallatavate asutuste ümbruse, samuti asulate üldise heakorra taseme parandamiseks, sellele kaasaaidanud isikute tunnustamiseks ning ilu väärtustamiseks
korraldab Vinni vallavalitsus 2011. aastal heakorrakonkursi.
Kandidaatide konkursile esitamise tähtajad on hiljemalt 20. mai ja 29. august
2011 a.
Kandidaate võib konkursile esitada iga
valla elanik, osavaldade vanemad ja piirkonna juht, teatades pakutavast kandidaadist (nimi, objekt, asukoht) kirjalikult või
suuliselt Vinni Vallavalitsusele aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti 46603. Tel 32
58650.
Komisjon teostab konkursil osalevate
üksikobjektide ülevaatuse kahel korral,
s.o. 23. - 25.maini ja 30.augustist kuni
10. septembrini 2011.a. Samuti tuuakse
konkursi käigus esile ettevõtted ja juriidilised isikud, kelle territoorium ja hooned on hooletusse jäätud.
Hindamine toimub viies kategoorias: 1.

elamud; 2. talutüüpi maakodud; 3. korruselamud; 4. ärihooned; 5 külad, alevikud.
Hinnatakse objekti välishooldust ja sobivust maastikku; haljastust (lilled, hekid, puud jne); väikevormide olemasolu (piirdeaiad, kõnniteed, mänguväljakud, terrassid, kaminad jt); riigilipu heiskamise kohta; jäätmekonteineri olemasolu krundi piirides; kinnistu, s.h. elamu
aadressi tähistavat nimesilti koos numbriga; üldmuljet.
Konkursi läbiviimiseks on moodustatud
komisjon järgmises koosseisus: komisjoni esimees: vallavalitsuse liige Marve
Morgen, liikmed: Tudu osavalla vanem
Uno Muruvee, Roela osavalla vanem
Ade Murumägi, Vinni-Pajusti piirkonna juht Vladimir Kostap, vallavalitsuse
liige Aili Taal, majandusnõunik Peeter
Kalvet.
Auhinnafondi suuruseks määrata 800
eurot. Komisjon esitab ettepanekud vallavalitsusele võitjate autasustamiseks
hiljemalt 27. septembriks 2011.

Pajusti elanikel paraneb Elioni
teenuste kvaliteet ja laieneb digiTV
ja kiire interneti leviala
Aprilli alguses lõpetas Elion Pajusti aleviku võrguparendustööd, mille käigus
rajati piirkonda uus võrgusõlm ja paigaldati valguskaablit. Tänastele Elioni
digiTV ja interneti kasutajatele tähendab
see seda, et teenuste kvaliteet paraneb
ning klientidel on võimalik tellida lisaks
juurde teist vaatamiskohta digiTV jaoks.
Nendel peredel, kes on juba ammu soovinud Elioni teenuseid kasutama hakata,
on nüüdsest see võimalus samuti olemas.
Elioni juhatuse liige ja tehnoloogiadirektor Kalev Reiljan ütles, et uhiuude Pajusti võrgusõlme investeeriti
umbes 44 000 eurot ehk ligi 700 000
krooni. Investeering oli seda väärt, sest
meie klientide teenuse kvaliteet ja võimalused paranevad märkimisväärselt,
ütles Reiljan. Ühtlasi saame digiTV-d ja
kiiret internetti pakkuda poole suuremale hulgale meie teenustest huvitatutele
kui suutsime seda teha seni, lisas ta ja
tõdes ühtlasi, et varem pakkus Elion oma
klientidele digiTV-d vaid osaliselt.
Häid uudised on ka kõneside
osas. Nimelt täiustatakse projekti raames
kõnesidetehnoloogiat ja võetakse kasutusele uue põlvkonna VoIP-telefon.
VoIP- ehk IP-kõne puhul liigub osa infost kahe osapoole vahel interneti vahendusel, võimaldades erinevaid lisateenuseid.
Elion pakub Eesti kaasaegseimat
internetipõhist digiTV-d, kuni 100 Mbit/
s kiirusega internetti ning kõnesideteenust. Vajalikud seadmed  digiboks ja
ruuter  on tasuta. Lisainfot saab internetist aadressil www.elion.ee, helistades
lühinumbril 165 või külastades Elioni
esindusi üle Eesti, mis paiknevad kõiki-

des suuremates linnades.
Elion alustas uue põlvkonna
valguskaablivõrgu arendamisega neli
aastat tagasi.
Suurematesse maakonnakeskustesse ehitab Elion kaasaegset võrku
projekti Kiud koju raames ning kestab aastani 2015. Projekti raames soovib Elion ühendada igal aastal keskmiselt 45 000 kodu ja kontorit kaasaaegse
valguskaablivõrguga.
Väiksemates alevikes ja külades
teeb Elion jätkuvalt investeeringuid,
panustades igal aastal digiTV ja kiire interneti leviala laiendamisse ja teenuste
kvaliteedi parandamisse.
Elion on ühtlasi Eesti Lairiba
Arendamise SA üks asutajatest, kes viib
ellu projekti EstWin. Mitmeaastase projekti eesmärk on katta kõik Eesti maapiirkonnad 2015. aastaks kaasaegse valguskaablivõrgustikuga. 2009. aastal alguse saanud EstWin projekti raames on
plaanis ehitada üle Eesti fiiberoptilist
kaablit ja võrguühenduskohti hõlmav
side baasvõrk, mille kaudu on võimalik
pakkuda tänapäevaseid telekommunikatsiooniteenuseid ka maapiirkondades ja
üle Eesti.
Elion on Eesti suurim digitaalse
televisiooni pakkuja, kelle teenuseid
kasutab tänaseks juba üle 130 000 kodu.
DigiTV sisaldab ka mitmeid lisateenuseid nagu digitaalne videolaenutus, digitaalsed reklaamivabad raadiokanalid,
ajaviitemängud, digiTV salvestamine
jms.
Viktor Kruuse,
Kliendihaldur
Elion Ettevõtted AS

MÕDRIKU ILUAED müüb algaval hooajal
püsililli, viljapuid ja -põõsaid, okaspuid ja -põõsaid,
lehtpuid ja -põõsaid, elulõngasid, roose.
Aed on avatud alates maist.
Soovitav on oma tulekust ette teatada telefonil 506 6294, Anita Keivabu
www.greenestgroup.ee

Seadus muutis lõketele ja
grillimisele kehtivaid nõudeid
1. septembril 2010 jõustunud tuleohutuse seadus sätestab nõuded küttekoldevälise tule tegemisele, olgu see siis
lõke, kattega lõkkekoht või grill. Suurim muudatus on see, et enam kui kolmemeetrise läbimõõduga ning avaliku
ürituse käigus süüdatava lõkke asukoht
ja tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul
kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Kui lõkke läbimõõt on väiksem
kui meeter, piisab, kui see on hoonetest
kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast kümne meetri kaugusel. Sellise väikse lõkke juures peab tule ohjeldamiseks olema kindlasti vähemalt üks nimetatud tulekustutusvahenditest - kas 2-kilone tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), kümneliitrine anum või aiavoolik veega.
Avaliku lõkke ja ühe- kuni kol-

Vana-Vinni küla lugu
Vene tsaarivõimu all
Põhjasõda laostas Virumaad, hävisid
külvpinnad ja küladest jäid ahervaremed
nii nagu Rakvere linnast. 1710. aasta
katku ohvriks langes üle 70% Virumaa
adratalupoegadest - 14 257 inimest, ellu
jäid vaid 5971. Eriti sai kannatada Virumaa põhjaosa, mida läbisid vaenuvägede korduvad sõjaretked(Koguteos
Virumaa lk 270).
Kui palju inimesi jäi elama VanaVinni külla, ei ole võimalik arvata ega
teada.
Rootsi valitsemise ajal riigistatud mõisad anti tagasi endistele mõisnikele. Mõisatega koos sai Balti aadel tagasi ka endised õigused talupoegade
üle.
Aastatel 1725-1726 viidi Eestimaal läbi adramaarevisjon. Oli möödunud 485 aastat, kui Vinni küla (Dorf
Finn) uuesti kirjapilti ilmus.
1726. aasta 7.juunil toimunud
revisjoni üleskirjutatud andmetel elas
Vinni (Dorff Finn) külas 128 elanikku.
1241. aastal oli külas umbkaudu 140150 elanikku. Mõisa (Guth Finn) omanikuks oli von Budberg. Esimest korda on üles kirjutatud talupoegade nimed, nende kasutada olev maa ja pereliikmete arv. Nimedeks olid: Tõnnisse
Tõnno, Reino Matz, Retseppa Rein,
Reino Tõnno, Jako Reino Jürri, Rotzi
Otti Jahn jne. Maaga kohtade arv oli
19. Mõisa alla kuulus ka Pajusti (Dorff
Pajust) küla, kus oli elanikke 57.
Järgmine adramaarevisjon toimus 1732. aastal. Inimeste arv oli Vinni
külas juba 172 ja majapidamisi 30. Revisjonis oli ära märgitud ka juba loomade arvud, talupoegade teotöö ja
koormised. Külana oli juurde tulnud Madiseaugu (Madisauck).
1782. aastast hakati Eesti-ja Liivimaal läbi viima adramaarevisjonide
asemel hingeloendust. 1782. aasta hingeloendis näeme juba tuttavaid küla
majapidamiste nimesid: Jallako, Soo,
Hawa, Arvaja, Nine, Sare, Pähkle,
Auna, Sestre, Pihlaka, Masika, Kadaka,
Leppiko, Tomika, Kaasiko, Wärrawa,
Türna, Nõela, Lillaka, Mango. Arvata
võib, et küla uued kohanimed olid mõisa pandud,kuna majapidamistes pidev
inimeste juurdekasv ja uute majapidamiste loomine nõudsid täpset ülevaadet külast. Need nimed jõuavad ka talunimedeks 1907. aastal talude vabaksostmisel. 1782. aasta loendis pandi ka
esimest korda kirja inimeste vanused,
meeste, naiste ja laste nimed. Põhilised
meeste nimed olid: Jürri, Maddis, Jaak,
Tõnno, Leho, Tomas, Jacob, Mihkel.
Naiste nimed olid: Ann, Marri, Kai,
Ewa, Madle, Leen, Mai, Lehe, Kreet.
1776. aasta 6. aprillil sai Vinni
mõisa omanikuks kindralmajor Johann
Dietrich Edler von Rennenkampff.1783.
aastal, pärast mõisaomaniku von
Rennenkampffti surma, asutab 1786. aastal proua Rennenkampff mõisas kooli,
kus said käia 8-10-aastased lapsed ümbruskonna küladest ja 1794.aastal organiseeris proua mõisas veel teisegi õppeasutuse, mis sai Johann Dietrichi
nimeliseks aadlipreilide pandionaadiks.
18. sajandi lõpul pärandati Vinni mõis

memeetrise läbimõõduga lõkke ohutu
kaugus hoonetest on 15 ja tuleohtlikul
ajal metsast 20 meetrit. Et lõke on suurem, siis tagab esmase tuleohutuse üks
neist - kas 6 kg tulekustuti (võib ka
kaks kahekilost), 20-liitrine anum või
aiavoolik veega.
Kui mistahes lõkke läbimõõt on
suurem kui kolm meetrit, tuleb selle asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.
Kattega lõkkekohal on suitsulõõr ja sädemepüüdja, selle tuld piiravat kaks külge ja alus on mittepõlevast
materjalist. Rajatis peab paiknema hoonest või metsast viie meetri kaugusel,
selle avatud külgedel kaetakse maapind
vähemalt 1,5 meetri ulatuses mittesüttiva materjaliga, nagu liiv, kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab poo-

Eestimaa Rüütelkonnale ja 1806. aastal
muudeti pansionaat kooliks, mis töötas
kuni 1915. aastani. Talupoegade suhted mõisaga jäid endiseks.
Kuidas Vinni külarahvas endale
Essus heinamaad said?
Vinni mõisas peeti balli, kus olid koos
ümbruskonna saksad. Essu mõisapreili
istunud peolauas mõisahärra kõrval. Järjekordse nalja ajal juhtunud preiliga õnnetus - peeretanud. Vinni mõisahärra
võttis selle oma peale, et tema, vanainimesega, juhtunud nii. Selle suuremeelse teo tänuks kinkis Essu parun
Vinni mõisale tüki maad. See oli vilets
soomaa, mille suuruseks oli umbes 45
ha. Mõis ei tahtnud seda endale jätta ja
andis perele 1,5 ha maad juurde. Heinamaa oli külast umbes 23 km kaugusel,
sinna tuli minna läbi Rakvere linna. Igal
suvel, kui kodune hein oli valmis ja
ristik kärpasse pandud, mindi Essu heinale. Harilikult mindi pühapäeva õhtupoole ja koos kogu külaga, rehad, vikatid, hangud ja nädala toidukraam kaasas. Mõnel perel olid heinamaal küünid, siis elati seal. Kellel ei olnud, need
magasid vankri peal, hein pandi kuhja.
Sealt heinamaalt sai umbes kolm reekoormat sooheina.
Heinamaad hüüti vahel peeretuse heinamaaks (üles kirjutanud Merje
Nõgu 1986. aastal endiste külaelanike
jutustuste järgi).
1795. aasta hingeloendis oli
Vinni külas 36 majapidamist 314 inimesega.
1811. aastal toimus loend, kus pandi kirja ainult meessoost isikud. Seda revisjoni on kutsutud ka nekrutirevisjoniks.
Esimest korda märgiti ära ka 1795. ja
1811. aasta vahel surnud meessoost isikute surmaaastad. Kokku elas mõisa territooriumil 385 meessoost inimest ja
sellest Vinni külas 181.
1816. aasta loendis oli märgitud juba kõik ühes peres elavad inimesed, kaasa arvatud sulased ja tüdrukud,
kes ei olnud peremehe perekonnaga
sugulus vahekorras. Elanike arvuks
külas oli siis 363 inimest.
1816. aasta 23. mail kinnitas
tsaar Aleksander I Eestimaa talurahvaseaduse, millega talupojad kuulutati pärisorjusest priiks. Maa jäi endiselt mõisnike omandiks. Talupoeg võis küll vabalt minna ühe mõisniku juurest teise
juurde, kuid linna elama asumiseks või
oma kubermangu piirest lahkumiseks
tal luba ei olnud. Et oma majapidamises
edasi elada, tuli maad mõisniku käest
rentida. Seega pidi talupoeg ka edaspidi teokohustusi täitma.
Priiuse poole
19. sajandi alguses kuulusid Vinni mõisale Vinni, Pajusti, Karkuse ja Madiseaugu.
1834. aasta hingeloendi järgi
elas Vinni külas 415 inimest. Pered olid
suured, keskmiselt 10-12 liiget. Palju
oli vanemate inimeste juurde sulasteks
ja tüdrukuteks paigutatud teiste perede
lapsi, kes pärast jälle tühjaks jäänud majapidamistesse paigutati.
1835. aastal toimus Eestimaal ta-

lemeetrisest turvaalast.
Grilli ohutu kaugus hoonest
sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest, millist kütust kasutatakse. Kui sütt
tehakse puudest või muust lahtise leegiga põlevast materjalist, olgu grill hoonetest või metsast viie meetri kaugusel. Kui kasutatakse valmis grillsütt, piisab paarist meetrist.
PEA MEELES!
· Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
· Enne lõkke tegemist uuri kohaliku
omavalitsuse õigusakte  tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud
või on määratud, mida lõkkes põletada
tohib.
· Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinna-

lupoegadele perekonnanimede panek.
Nimede panemine viidi läbi ühe korraga mõisa piires. Vinni mõisas toimus
see 1835. aasta 30. mail. Nimed anti majapidamiste järgi ja kirikuõpetajal oli oluline roll nimede korrastamises. (1835.
aastal oli Viru-Jaagupi kiriku pastoriks
A.Hörschelmann).
Anti välja nimekirjad, mis pidid
vältima samade nimede kordumist kihelkonna erinevates mõisates ja omavahel sugulussuhteid mitteomavates
suguvõsades. Vinni mõisa nimekirjas
oli 74 perekonnanime, need anti 887
inimesele. Vinni külas elavad inimesed
said perekonnanimedeks: Meggi, Pu,
Rosenberg, Toim, Peil, Niman, Orn,
Trumm, Järv, Pank, Lubbi, Kotka, Kuldsarv, Orras, Nõggo, Jöggi, Nõu, Sallo,
Elm, Tädder, Saun, Weidembaum.
Vinni külakool
Vinni külakool asutati 1842.a. Esimest
õpetajat ei ole teada.
1847. aastal tuli Vinni külakooli õpetajaks Jüri Kreutzmann, (kirikuraamatutes Kreitsmann, sündinud 1815.a.
Simuna kihelkonnas Lõusa mõisa taluperes), kes õpetas lastele lugemist ja
laulmist.
1849.a. oli koolis õpilasi päris
palju - 28 poissi ja 20 tüdrukut. (Andmed pani kirja Jaagupi pastor
A.Hirschelmann 4.09.1849.a.).
1850. aastal oli õpetaja sama.
Uue õppeainena oli kirjutamine. Õpilasi 38 -15 poissi ja 23 tüdrukut.
1861. aastal oli koolis õpetaja
Jüri Pihlak sünd. 1830. aastal. Õpetaja
1856. aastast. Hariduse saanud Pilistvere kihelkonnakoolis. Vinni külakoolis
õpetas ta õpilastele lugemist, laulmist,
kirjutamist ja rehkendamist. Õpilasi oli
siis 35 -17 poissi ja 18 tüdrukut.
1863. aastal oli Õpetatud Eesti
Seltsi korraldatud küsitluse põhjal Vinni kooli õpetaja Jüri Pihlak, kes oli koolis töötanud 7 aastat (1856). Küsitluse
päeval pidi kirjade järgi koolis olema
41 õpilast, kuid kohal oli 12. Õpetaja
aastapalga suuruseks oli 21 rbl ja 9 tündrimaa (umbes 4,5h) kasutamise õigus.
1875/76. õ-a oli Vinni külakoolis õpetajaks K. Ebel, esimest aastat õpetaja, hariduse saanud Kodavere kihelkonnakoolis. Õpilasi 31 poissi ja 30 tüdrukut. Selleks ajaks oli ka juba Pajusti
kool, kus õpetajaks Juhan Kreitzmann
(sünd. 1849.a., Simuna kihelkonna kooli haridusega, õpetaja 1847. aastast, Jüri
Kreitzmanni poeg).
1880. aasta statistilise ankeedi
andmetel oli kooli õpetajaks jälle Jüri
Pihlak. Koolis õpetati piiblilugu, katekismust, lugemist, kirjutamist, rehkendamist, geograafiat ja laulmist. Õppetöö toimus 15. oktoobrist-15.aprillini.
Õpilasi oli koolis 52  22 poissi ja 30
tütarlast. Õpetaja kasutada oli mõisa
poolt antud 3 tündrimaad (umbes 1,5
ha) põldu ja palgaks oli 73 rbl. 56 kop.
Kooli eestseisja oli Jüri Elm.
1895/96. õ-a andmete põhjal
Vinni külas kooli enam ei ole. Lapsed
käisid Pajusti koolis (ehitatud 1847.a.).
Koolis käisid ka Karkuse, Vinni mõisa
moonakate ja Pajusti lapsed. Lapsi õpetas endiselt Juhan Kreitzmann.
Kooli ajaloo koostamisel kasutatud SA Virumaa Muuseumid vanemteadur O.Kirsi materjali.
Kalju Vaga
sele nii, et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale või näiteks turbapinnasele.
· Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia
poole meetri ulatuses puhast süttivast
materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
· Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et
sädemed ei langeks hoonele, metsale,
kuivanud taimestikule või muule kergesti süttivale materjalile. Kui selline
oht on olemas, tee lõket, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis.
· Kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
· Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
· Lahtist tuld ära jäta kunagi järelevalveta, lase sel lõpuni põleda, kustuta
veega või summuta näiteks liivaga.
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Raul Bamberg: koolitatud koer kuulub
kultuurse inimese juurde
Igapäevast leiba politseinikuna
teeniv Raul Bamberg jutustab
oma loos, kuidas targad koerad
teda õpetanud ja tema elu on
muutnud. Võimaldamaks teistelgi oma tarku koeri veelgi arukamateks saada, tegeleb Raul
koerte õpetamisega.
Arenenud riikides käib
see inimeseks olemise juurde,
kui inimene on kord juba oma
hoole alla koera võtnud, siis ta
ka kasvatab teda.
Kust sinu huvi koerte vastu alguse sai?
Alge tuli sellest, et mu kadunud onul,
kes töötas miilitsas, oli omal ajal saksa
lambakoer, kelle ta sai, kui koer teenistusest maha kanti.
See koer oli hästi õpetatud ja mind hoidis ta väga. Nii et koeraarmastus on mul
pärit lapsepõlvest.
1996. aastal pakuti mulle politseis, kas
ma ei tahaks hakata koerte juhiks. Tookord kahtlesin, kas ma ikka saan hakkama. Siis viidi koerteõpetamine siit ära
Tallinnasse ja asi jäi selleks korraks sinnapaika. 2005. aastal pakkus mu ülemus
mulle uuesti koerajuhi kohta. Nüüd ütlesin juba kindla jah-sõna. Tagantjärele
vaadates olekski koerteõpetamise töö
tulnud kümme aastat tagasi mulle liiga
vara, võib-olla poleks ma seda tööd nii
kohusetundlikult teinud kui praegu.
Komisaar Rexi asemel anti kätte koerakutsikas
Ja ikkagi ei kujutanud ma seda tööd täpselt ette. Eriti seda, et ma saan vaid kuuenädalase koerakutsika Fest Kiefer Nero
omanikuks. Mina lootsin saada suure
koera, keda siis õpetama hakkan. Kui
räägitakse treenitud ja targast koerast,
siis kangastub kõigile silme ette filmist
tuntud saksa lambakoer komisaar Rex.
Kes see Rexi vaadates mõtleb, et filmikoeraks saamiseks tuleb teda kutsikast
peale õpetada.
Ei osanud temaga esiotsa midagi peale hakata. Meie väike kutsikas kartis lapsi, lapsed teda. Kolm kuud pirisesin kodus, et miks ma ta küll ometi võtsin. Naine siis ütles, et kui sa temaga
hakkama ei saa, vii koer tagasi. See tekitas minus trotsi ja ma otsustasin jätkata.
Ka politsei ootas minult tulemusi. Aga
õnneks koer kasvas, tulid esimesed õnnestumised ja nii see läks.
Soomes laoti Raulile ja Nerole põhi alla
Edasised arengud viisid mind Soome
politseikoerte kooli koerajuhiks õppima. Eestist said sinna vaid kaks inimest,
üheks neist olin mina. Kaks semestrit
õppisin koos oma koeraga. Soome politseikoerte kool on maailmatasemel.
Sain sealt põhja alla. Meil on koerte ettevalmistuses Soomega võrreldes palju arenguruumi.
Eestis on kõige paremad teenistuskoerte õpetajad Murastes piirivalvekoolis. Sealne koerteõpetaja leidis, et
mul on teenistuskoerte õpetamise peale annet ja hakkasin koerte õpetamisel
varrukatööd tegema, olema see
puhvaikas pätt ehk figurant, keda koer
peab kinni võtma. Ka teiste koerte õpetamine hakkas sujuma. Nüüd ma võin ka
teisi politseikoeri õpetada, mul on olemas ka instruktori paberid. Igapäevaselt
töötan Ida politseiprefektuuris konvoipolitseinikuna, konvoeerin kurjategijaid.
Millal sul teenistuskoerte kõrvale tsiviilkoerad tulid?
Lisaks teenistuskoertele õpetan ka tsiviilkoeri. See mõte tuli mulle pähe nähes, kui palju meil on koeri, kes võiksid
õige õpetamise korral olla palju paremad sõbrad ja abimehed. Näituste jaoks
õpetatakse küll koeri, kuid kuuletumise
ja võistlusteks koolitajaid palju vähem,
eriti väljaspool Tallinnat ja Tartut.
Kevadel neli aastat tagasi korraldasin esimese tsiviilkoerte koolituse.
Reklaami peale tuli 6-7 koerakasvatajat.
Nad osutusid tublideks ja kohusetundlikeks inimesteks. Sügisel oli huvilisi
veelgi rohkem. Praegu teen juba 3-4
grupiga tööd. Kevadel maisjuunis ja
sügisel septembris-oktoobris. Huvilisi

Raul õpetab figurandina oma truule sõbrale Nerole, kuidas pätti kinni võtta. Foto: erakogu
oleks rohkemgi, kui vastu võtta jõuan.
Talvist harjutamist takistab maneezi puudumine.
Millised koerad sobivad sinu koolitusele?
Koolitusele võtan 3-kuulisi kuni kaheaastasi koeri. Enne koolitusele tulekut
peavad koerad olema vaktsineeritud.
Enne koertekooli tulekut peab
koeraomanik olema valmis mõelnud,
mida ta oma koeralt ootab: kas ta tahab
oma koeraga kodus lihtsalt hakkama saada või tahab ta käia koeraga võistlustel.
Mul on nii kutsikagrupid kui ka
algajate ja edasijõudnute treeninggrupid.
Annan nii grupi- kui ka individuaalseid
tunde. Õpetan koertele ka jälge metsas
ja põllul, õpetan koeri omanikku kaitsma.
Esmakursus koosneb 12 tunnist.
Esimene tund on tutvumise tund: tutvustan ennast ja oma koera, ka koerad ja
nende omanikud saavad omavahel tuttavaks. Olenevalt oskustest teeme plaani,
kuidas koeri edasi treenida. Treeningud
toimuvad kümnel korral. Viimasel korral toimub väike eksam, et näeksin nii
mina kui näeks koeraomanik arenguid kes peab peeglisse vaatama, kas mina
või omanik.
Ainult neist 12 tunnist ei piisa!
Koera peremees peab ka kodus koeraga kõvasti tööd tegema. Näiteks saab ta
koera igal jalutuskäigul 5-10 minutit treenida.
Noorte koertega harjutame
maksimaalsest pool tundi, seejärel peame väikese pausi ja laseme nad mängima. Vanemate koerte puhul läheb kohe
umbes tunni pikkuseks intensiivseks
treeninguks, treenime koeri kuni nende
väsimiseni. Suurematega enam mängida ei saa, sest nad on ikkagi hundist põlvnenud karjaloomad, kes hakkavad kohe
üksteist paika panema.
Olen ka öelnud, et kui omanikul
on paha tuju, siis pole mõtet treeningule
tulla, et oma tuju koera peal välja elada.
Treening peab toimuma asjalikus miljöös
ja pakkuma rõõmu ja rahuldust nii koerale kui tema omanikule.
Koerad vajavad sotsialiseerimist
Koolituse juurde käib ka koerte sotsialiseerimine. Kodus on koeral kogu aeg
üks ja sama: sama aed, õu, tuba, ühed ja
samad näod, ketikoeral on vaheldust
veelgi vähem. Koolitusel näeb koer teisi
koeri, teisi inimesi. Käime koolitusel ka
tavapärasest erinevas keskkonnas: linnas Vallimäe treppide peal ja keskväljakul, Selveri parklas. Koerte jaoks on
raske ülesanne käia treppidel, mille astmed on võrgust, paistavad läbi. Selveri
maa-alune parkla on kinnine ruum, mis
kajab ja on teistsugune kui tavalised ruumid ja koer saab ka sealt kogemusi.
Selline mitmekesine keskkond
annab omanikule julguse teda edaspidi
teiste inimeste hulka kaasa võtta. Õpetatud koer ei võta teisi, võõraid inimesi
enam oma vaenlastena.
Mujal maailmas on koerad sõbralikud, ei tule tule võõrast inimest nuusutama, ei haugu jne. Miks on meie
koerad nii kurjad?
Koerte koolitamine on tegelikult inimese kultuuri küsimus. Me ei saa oma kas-

vatamata ja tigedaid koeri enam ajada
nõukogude aja süüks  sellest ajast pärit
koerad on juba ammu ära surnud.
Kui oled võtnud endale koera,
siis pead tema eest ka vastutama. Koeri
tuleb koolitada! Meil on küllalt näiteid,
kus koeraomanik või mõni tema pereliige saab omaenda koeralt pureda. Suurim viga inimese poolt ongi, et ta mõtleb oma koerast nagu teisest inimesest.
Koer on karjaloom, mis tähendab, et ta
peab teadma oma kohta karjas. Eriti käib
see isaste koerte kohta. Kui koer oma
kohta karjas ei tea, siis hakkab ta ise domineerima, hakkab karjajuhiks ja istub
omanikule pähe ega kuuletu enam talle.
Kui koera on õpetatud, siis jäävad sellised halvad asjad olemata.
Koeraga peab kogu aeg tegelema. Koerale on kõige suurem karistus,
kui teda välditakse.
Kas kõik koerad alluvad koolitusele
hästi?
Lihtsamate koolitusega saavad hakkama
isegi taksid. See tähendab, et osa koeratõuge on nii isepäised, et neile on raske
midagi selgeks teha. Seetõttu olen öelnud, et ei anna garantiid passetile, taksile, t au-t aule.
Mida töö koertega on sulle andnud?
Mulle meeldib mu töö. Ma tunnen, et
mul käivad töö ja hobi käsikäes. Olen ka
mõelnud, kuidas teenistuskoerte koolitamise poolt rohkem arendada. Tahaks
edaspidi veelgi enam keskenduda koerte
koolitamisele võistlusteks.
Koerte koolitamine on toonud
mulle tohutu sõpruskonna, hulgaliselt
uusi tuttavaid.
Koer on ka meie peret kasvatanud. Poeg Gregor (8a) oskab juba koertega toime tulla. Gregor saab kodus üksi
koos koeraga hakkama, ei ole olnud vaja
vaadata iga minut tema järele.
Oleme saanud oma lapsele õpetada loomaaarmastust. Lastele on vaja
õpetada loomaarmastust, seda, et ka loomal on hing sees.
Koer on mind palju distsiplineerinud, tohutult arendanud ja muutunud.
Minu koer on muutnud minu kärsituse
kannatlikkuseks. Minu koer Nero on
mulle ja minu perele nii palju andnud.
Perenaine Õnnela hõikab kõrvalt: See koer on parim asi, mis on
meiega juhtunud!
Praegune saksa lambakoer Fest
Kiefer Nero on olnud mul kuus aastat.
Kaks aastat saab temaga veel tööd teha,
siis tuleb tema asemel uus koer välja
õpetada. Uue koera võtan veidi ägedama iseloomuga - belgia lambakoera.
Lõpetuseks räägib Raul, kuidas
tema tark koer Nero päästis paar aastat
tagasi ühe pimeda metsa eksinud mehe
elu. Mees oli kevadel metsa puuoksi
tooma läinud ja kukkus auku. Ta oli metsas juba niikaua olnud, et teda politsei
otsima hakkas. Kõigil oli lootus juba kadunud, kui Nero jälje üles võttis ja koera leidis. See oli nii suur rõõm! Usalda
koera, ära hakka ise otsima, on meile
õpetatud. Soomes õppisime Neroga inimese otsimist, aga hoopis selle eesmärgiga, et metsast kurjategijat leida.
Hilje Pakkanen

Teeme ära 2011 Vinni vallas
Käesoleva aasta 7. mail toimub järjekordne Teeme ära kampaania, mis algas Eestis 2008. aastal prügikoristusaktsiooniga.
Jätkus 2009.aastal mõttetalgutega ning
2010.aastal jõuti üle-eestilise talgupäeva
formaadini. Tänaseks on Eestist alguse saanud kampaania levinud üle poole maakera.
Vinni vallas on sel päeval plaanis
taastada talgute korras umbes 100 m maanteeäärset kuusehekki Küti külas. Selle koha
juures, kus asub tänaseks lagunenud endine väetisehoidla.
Käesoleval aasta karm ja lumerohke talv viis tõdemuseni, et eelmise sajandi
60-ndatel maanteede äärde istutatud kusehekid olid uskumatult tõhusad lumetõrjevahendid. Ilma nendeta oleks maanteedel
üle-Eesti olnud paarkümmend sentimeetrit rohkem lund ning kilomeetrite läbimine
tunduvalt raskem.
Kuuseheki taastamisele panevad
õla alla Vinni vallavalitsus, Maanteeameti
Ida-Regioon, Virumaa Teed AS ning

Pajusti Noortemaja. Aprillis toimunud nõupidamisel jagati ära ka ülesanded: Maanteeameti Ida-Regioon ja Virumaa Teed AS
muretsevad kuuseistikud, istutamiseks
vajalikud tööriistad ja eemaldavad hävinud
kuuseheki. Vinni vald organiseerib talgulistele transpordi ja talgusupi.
Kuuseheki rajamiseks vajalikud
töövõtted ja nipid näitavad ette aastatepikkust kogemust omavad Virumaa Teed AS
töötajad, kes võtavad enda õlgadele ka
istutustööde juhendamise. Kogemused
näitavad, et umbes 100 meetri kuuseheki
istutamiseks on vaja kaheksat vabatahtlikku.
Pärast talgupäeva lõppu saab
meelt lahutada ja keha värskendada Kehala
klubis. Nimelt algab seal kell 19.00 Hobide Päev, kus esinevad naljategijad, võimlejad, lauljad, rahvamuusikud, line-tantsijad
ja teised. Igaüks saab sinna tulles rahvale
tutvustada oma hobi. Tantsuks mängib bänd
Twinclers. Koos oma hobiga tulijatele on
pääse prii.
Anti Ronk

Kuidas läks Laura Rohtla
võistlushooaeg 2010-2011?
Laura ettevalmistus hooajaks algas 2010.
aasta mais. Ettevalmistusperiood oli tavapäraselt seitsme kuu pikkune. Igas kuus
kogunes treeninglaagri päevi 15-20. Enamus suvisest ettevalmistustööst tehti Otepääl.
Esimene kahenädalane välislaager
oli Austrias 1200 m kõrgusle üle merepinna asuvas Ramsau mägikülas oktoobri alguses. Sellega algas Laura jaoks ka talvine suusahooaeg. Tavapäraselt on selles
laagris hommikune treening 2700 m kõrgusel gletseril suusatamine.
Pikem lumelaager, mis ühtlasi
avas ka võistlushooaja, toimus Põhja-Soomes Olose suusakeskuses 24.oktoobrist
ja lõppes Kuusamo MK etapiga 26.-28.
novembril.
Kolmas välislaager toimus detsembris Sveitsis Davosi suusakuurortis.
Ühtlasi sai Laura seal ka esimest korda osaleda MK etapil 10 km distantsil klassikalises tehnikas. Davos asub meretasapinnast
1550 m kõrgusel.
Ettevalmistustöö kulges plaanitult.
Kehalise töövõime testimine Tartus Tippspordiuuringute keskuses näitas, et füsioloogilised parameetrid on paranenud ning
organismi valmisolek talviseks võistlushooajaks tõusnud.
Võistlusstarte kogunes hooaja
jooksul 34. Neist välisvõistlusi oli 17. Selline võistluskoormus aitas tõsta organismi pingutusvõimet ja lubab seada järgmi-

seks hooajaks kõrgemaid sportlikke eesmärke.
Eesti mesitrivõistlustelt kogus
Laura igat värvi medaleid: 10 km distantsil
klassikalises tehnikas tuli esimene Eesti
meistritiitel, suusavahetusega sõidus hõbemedal ja 30 km distantsil vabatehnikas
pronksmedal.
Hea meel oli sellest, et Laural
õnnestus järgi aidata nõrgemaid võistlusformaate ja näidata neis paremaid tulemusi.
Need on siis sprindid ja vabatehnikas võistlused. Kuigi tema lihaste koostises on kindlasti rohkem aeglaseid lihaskiude näitab viie
aasta dünaamika, et sprinditulemused on
läinud stabiilselt iga aastaga paremaks. Samuti andsid vabatehnika tulemuste paranemised kinnitust, et kui sihikindlalt tööd teha,
siis on võimalik ka täiskasvanute klassis
parandada tulemusi nõrgemates võistlusformaatides.
Nii et tervikuna annaks Laura
hooajale hindeks hea.
Järgmise hooaja üheks olulisemaks eesmärgiks on 8-etapilise Tour de
Ski lõpetamine 30 hulgas ning võimalikult
palju starte MK-etappidel, et tõsta taset rahvusvahelisel tasemel.
Viimase viie aasta treeningmahud
on olnud vahemikus 700-780 treeningtundi ja 7000-8000 km. See on hea baas, millelt võiks uuel hooajal teha kvalitatiivse
arenguhüppe sportlikes tulemustes.
Kalmer Tramm,
treener

Leiutajate päev Tudu koolis
12. aprillil oli meie koolis leiutajate päev.
Toimus lennuamasinate meisterdamise
võistlus, mis andis innukatele õpilastele
suurepärase võimaluse oma mõtlemisvõime proovile panemiseks ja selle praktikas
kasutamiseks, enese arendamiseks huvitava kogemuse läbi.
Kõik õpilased võtsid leiutustegevusest osa, moodustades 13 erinevat
võistkonda. Igas grupis võis olla maksimaalselt 3 liiget, kuid lubatud oli ka individuaalne osalemine.
Võistkonnad moodustatud, tuli
igal võistkonnal langetada otsus kasutatava materjali osas. Kooli poolt etteantud
materjalide seast tuli valida vähemalt 3
meelepärast. Kõige enam kasutati lennumasina valmistamiseks plastpudeleid, papptaldrikuid, õhupalle, kleeplinti ning vanapaberit ja pappi.
Peagi võis kuulda ja näha nii koolisaalis kui klassiruumides pingsat mõttetööd ja usinat tegutsemist. Võistkonna
TSK vanima liikme Tanel Liivi (9.klass)
sõnul oli lennuki tegemine suhteliselt keeruline, seda eelkõige nn kummimootori
valmistamise tõttu. Rein Olesk ja Raido
Rooger (8.klass) võistkonnast Raire aga
arvasid, et lennumasina valmistamises polnud midagi rasket, et kõik olevat tulnud
loomulikust intelligentsist. Neile meeldiks
seda korrata ka järgmisel aastal. 8.klassi
tüdruk Monika Aali sõnul, kes oli võtnud
oma käe alla kaks esimese klassi õpilast,
tekitas rohkem probleeme paberlennuki

voltimine kui selle välja mõtlemine. Mõnede osalejate arvates jäi aega napiks detailide lihvimiseks, ent lennumasinad said
selleipoolest õigeaegselt valmis. Pärast
lennumasinate valmimist tuli veelgi aju ragistada - toimus leiutiste-teemaline viktoriin. Viktoriini võitis võistkond 30
seconds to Mars, kuhu kuulusid 7.klassi
tüdrukud Lisett ja Hedi.
Pärast viktoriini asuti lennumasinaid tutvustama ja katselende läbi viima.
Komisjon hindas lendamise kaugust, õhus
püsimise kestvust ning välimust. Meeskonnad andsid endast parima, et saavutada
kopsakam punktisumma ja minna võistlust
juhtima. Muidugi juhtus väikseid äpardusi:
õhupalli enneaegne lõhkemine, lennuki
lennuvõime puudumine, lennuki totaalne
lagunemine... aga eksimine on ju inimlik ja
käib ikka leiutamise juurde. Kõigist eksimustest hoolimata jätkus kõigile lõbu laialt.
Leiutajate seltskond oli mõnus. Nii nagu
viktoriinigi, võitis ka kogu võistluse võistkond 30 seconds to Mars. Võidumeeskonna liige Lisett arvas, et tõenäoliselt tagasid neile võidu nii lennumasina vaimukas nimi, selle ilus väljanägemine, kui ka
meistrite hea esitlemisoskus. Aga oma osa
oli kindlasti ka katsetamise ajal toimunud
naljakal äpardusel.
Tundus, et kõik olid oma tulemustega rahul. See ongi peamine.
Geidi Zibo,
Tudu Põhikooli 9. klassi õpilane
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Roela segakoor tänab!
Koos saabuva kevadega läheb ajalukku
Roela segakoori 110. tegutsemisaasta.
Ja tore, et kõigil jätkus tahet lõpuni vastu pidada. Möödanikuks on saanud kontserdid Laekveres ja Roelas ning CDplaatki kontserdikavaga on valminud.
Aitäh Teile, Reet ja Terje, vankrit vedamast! Aitäh Sulle, Aive, appi tõttamast! Aitäh teile, Tarmo, Tony ja Mati
kõike helindamast ja jäädvustamast! Aitäh
Toomas Väinastele igati toetamast! Aitäh

kohalikule kultuurkapitalile ja Heldur
Lepikule meid aitamast juubelikulude
katmisel! Aitäh, armsad pereliikmed,
meie kõrval olemast!
Täname publikut südamliku kaasaelamise, heade sõnade, lillede ja kingituste eest! Tänu kõigile endistele lauljatele meiega ühinemise ja koos oldud
aegade meenutuste eest!
Soovime kõigile kaunist kevadet ja kuldset suve! Roela segakoor
ootab Teid oma ridadesse!

Haridusüritused mai- ja
juunikuus
2.-6.mai Roela kooli kevadtalgud - pargi
koristamine.
3.mai 18.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi
1.klassi tulevate laste ja lastevanemate
üritus.
4.mai Vinni-Pajusti gümnaasiumi Teeme ära-prügikoristustalgud.
4.mai emadepäeva pidu Pajusti lasteaia
Päikesejänku rühmas.
5.mai emadepäeva pidu Pajusti lasteaia
Mõmmikute ja Lepatriinude rühmas.
5.mai 16.30 emadepäeva pidu Kulina lasteaias.
5.mai emadepäeva pidu Tudu põhikoolis.
5.mai 18.00 emadepäeva kontsert Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
6.mai 10.00 emadepäeva hommik Roela
lasteaias.
6.mai 17.00 emadepäeva kontsert Tudu
lasteaias.
7.mai Teeme ära talgud Tudu põhikool
koristab kooli territooriumi.
9.-13.mai Roela kooli matkapäevad
Kunda jõeäärsed Vinni valla maa-alal.
9.mai 10.00 lasteaedade kevadnäituse
Värvide võlumaailm avamine vallamajas.
10.mai Pajusti lasteaia Tõrutõnn sünnipäev.
10.mai H. Seljamaa kohvriteater Mängult ja päriselt Tudu põhikoolis.
11.mai Tudu lasteaia matkapäev ja piknik Oonurmes.
12.mai 17.00 Vinni lasteaia Tõruke
kevadpidu Rõõm kevadest.
13.mai Pajusti lasteaia Tõrutõnn kevadmatk.
13.mai 11.50 muinsuskaitsekuu VPG-s:
Pärandkultuur minu kodukohas 8.11.kl, lektor Kaia Ljash.
13.mai kevadball Tudu põhikoolis (aprillikuust üleviidud üritus).
16.-20.mai Roela kooli matkapäevad
Kunda jõeäärsed Vinni valla maa-alal
matkapäevikute, stendide ja komposit-

Kevadlaadale!
21. mail kell 10.00 toimub Roela parkimisplatsil Roela kevadlaat.
Ootame teid müüma ja ostma:
taimi, käsitööesemeid, põllu-, metsa- ja
aiatehnikat, loomi ja linde, teise ringi rõivaid, puid ja põõsaid ning kõike erakorralist ja kummalist nii taime- kui loomariigist.
Saadaval kohv ja pirukad!
Info registr. tel. 5190 4847

sioonide valmistamine ja näitus.
16.mai Tudu koolitriatlon.
17.mai Pajusti lasteaia Tõrutõnn kevadmatk.
18.mai 10.00 valla lasteaiad muusika- ja
liikumispeol Rakveres.
19.mai 9.50 nukuteatri Nipitiri etendus Piimahaldja saladus VPG 1.-4.klassile (pilet 1.70)
21.mai Tudu kooliekskursioon Sakala
kõrgustikule ja Võrtsjärve äärde.
23.-27.mai kevadine spordinädal Vinni
lasteaias Tõruke.
25.mai kodu-uurimiskonverents Kunda jõeäärsed Vinni valla maa-alal.
26.mai Tudu lasteaia koolisaatmispidu.
27.mai 16.00 koolisaatmispidu Roela lasteaias.
28.mai 14.00 valla laulu- ja tantsupäev
Üksteist peab hoidma.
30.mai - 2.juuni spordipäevad VinniPajusti gümnaasiumis
30.mai spordipäev Tudu põhikoolis.
30.mai Pajusti lasteaia kooliminejate tänukontsert lasteaia perele.
30.mai 18.00 Kulina lasteaia lõpetajate
pidu.
31.mai 13.00 Pajusti lasteaias Tõrutõnn
laste lõpupidu.
31.mai 14.00 vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele ja õpetajatele.
1.juuni Tudu põhikooli matkapäev.
1.juuni 16.00 Vinni Lasteaias Tõruke
lõpupidu
1.-2.juuni Tudu põhikooli 6.-9. klassi
õpilaste laevareis Stockholmi
2.juuni maakondlik ainetundjate aupäev
Sõmerul.
18.juuni Roela põhikooli lõpuaktus.
18.juuni 12.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumis põhikooli lõpuaktus.
18.juuni 16.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi lõpuaktus.
21.juuni Vabariigi Presidendi vastuvõtt
tublimatele koolilõpetajatele.
Koostas: Margit Diits

Müüa aastaringselt lõhutuid küttepuid (30, 40 50 cm). Transpordivõimalus, vajadusel võrkkottides. Info tel 5783 8999

Õnnitleme
Õnnitleme!

mai
kuu sünnipäevalapsi!
maikuu

97 Alma-Johanna Kaljuvee
92 Alida Karu
91 Erika Karrus
89 Jakob Uudevald
87 Hilda Leppik
87 Endla Koppen
86 Hilma Perednja
86 Astra Muldma
85 Marta Valtonen
84 Voldemar Aitsar
84 Yulia Prokhorova

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Aleksandra Marcella Kukk 9. märtsil
Hedi Kasemägi 11. märtsil
Rocco Roldan Põldma 16. märtsil
Martin Kaits - 6. aprillil
Therese Säde Mänd 13. aprillilil
Õnne emale
ja isale,
õnne maimukesele!

Infopäev
kooliastujatele
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi lastevanematele ja lastele, kes tulevad kooli
1. 09. 2011/2012. õ-a.
Ootame lapsi koos vanematega kooli
teisipäeval, 3. mail kell 17.00.
Kava: 17.00-18.00 laste registreerimine kooli koolikantseleis. Kaasa
palume võtta: lapse sünnitunnistus;
lapsevanema isikut tõendav dokument; lapse arengukaart (saab lasteaiast); avaldus (saab kirjutada ka kohapeal).
18.00 kooli õppekava tutvustamine õppealajuhataja
18.30 kooliküpsusmäng lastele (lapsevanemad jälgivad tegevust)
20.00 tutvumine koolimajaga ja tulevase klassiruumiga
20.10 jätkub kooli registreerimine.

Suur tänu Raivo Elistele!
Metsa tänava elanikud kiidavad
tulblit lumelükkajat Raivo Elilstet
korraliku töö eest sellel talvel.
Tänu temale oli tee läbitav ka kõige
suuremate tormide ajal ning tupiktänava elanikud ei jäänud lumevangi.
Vinni aleviku
Metsa tänava elanikud

Teade
Viru-Jaagupi osavalla vanema ülesandeid
täidab alates 19.aprillist 2011 Roela osavalla vanem Ade Murumägi (tel 52 59
924). Vastuvõtt: T kl 9 - 12.

Viimane võimalus! Veel on mõni vaba
tuusik! 7-15-aastane noor saab puhata
28.07-04.08.2011 Urumarja Noortelaagris. Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga. Ootame avaldusi kuni 1.maini
Info 325 8655, 522 6510 Margit Diits.

Eesti noorte C- ja B- vanuseklassi sumo
meistrivõistlustel 21 medalit (6 kuldset,
11 hõbedast ja 4/ pronksi) võitnud Spordiklubi Sakura võistkonnas on üle poole Baruto patronaai all oleva Vinni perekodu kasvandikud.
Pildil esireas vasakult: Karmen

75 Milvi Klei
75 Enno Kalda
75 Malle Suvi
75 Leida Ruberg
75 Aino Maidra
75 Ly Pärn
75 Silvi Kuusk
70 Svetlana Ilja enko
70 Alide Kalda
70 Lorete Zenjova
70 Helga adeiko
70 Toini Kereme

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

12. mail kell 18-20 rohevahetusõhtu
Pajusti klubi äärsel alal. Korraldajateks on Kunderi Seltsi aiahuviliste klubi
liikmed koos teiste asjast huvitatutega.
Oodatud on kõik heatahtlikud aiaistikute
(ka toataimede) pakkujad ja saajad.

Laagrisse!

83 Lydia Vaabla
81 Maiki Äärmets-Nirgi
81 Jelena Lepik
81 Ants Rästas
81 Enna Viibur
81 Ellen Kondimäe
81 Erla Uueni
81 Leo Saluste
80 Helene Moor
80 Endel Kruusamäe
80 Lempi Jagonen
80 Laine Biltse

Kukk, Artur Baikov, Igor Baikov, EvaJanne Piirjõe, Gretha Teesalu, Liis-Maria Koulen, Mallar Ojasoo. Tagareas:
Oliver Valdre, Agris Tamjärv, Toomas
Braun ja Pathricia Matso.
Riho Rannikmaa

Kultuuriüritused mais
Tudu rahvamajas:
1. mail kell 11.00 Tudu käsitöötare-muuseumi juures koristustalgud.
6. mail kell 12.00 Tudu-Vinni naisansambli ja kapelli "Emadepäevakontsert"
Vinni päevakeskuses.
25. mail kell 12.00 matk Tuduküla Rändrahnu juurde.
Roela rahvamajas:
7. mail kell 16 väljasõit Eesti Draamateatri etendusele "Augustikuu".
12. mail kell 10-12 uue tööstuskauba müük
21. mail kell 10 Roela parkimisplatsil Roela kevadlaat. Info tel 5190 4847.
Lugege ka täpsemat tutvustamist ja jälgige erireklaame!
28. mail Vinni valla laulu- ja tantsupäev.
Pajusti klubis:
10. mail kell 12.00-13.00 hooaja kaupade müük
10. mail kell 13.00 klubis Mõttelõng emadepäeva tähistamine
22. mail kõhutantsijad esinevad kontserdil Järva-Jaanis
24. mail kell 13.00 klubis Mõttelõng kuu sünnipäevalapsed
27. mail kell 14.00-17.00 Rakvere Vallimäel 8. maakondlik seeniortantsupäevpiknik
28. mail Särtsakad seeniorid ja Tantsutriinud Vinni valla laulu- ja
tantsupäeval Roelas
Kehala klubis:
7. mail kell 19.00 Kehala klubis hobide päev, tantsuks mängib bänd Twinclers.
Info tel. 5554 0294
10. mail kell 13.00 Viru -Jaagupi koolimajas eakate klubi pidu.
4. juunil kell 12.00 Lastekaitsepäevapidu (kontsert, töötoad, lastelaat jne) info
tel. 5554 0294 Anne Rätsep

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg hetkeks peatub igaviku sillal...

Helmut Järv
Vootele Liiv
Aino Kukk
Õie Lillbok
Iraida Dunkel

24.06.1921
22.08.1931
19.11.1927
22.07.1928
14.10.1939







29.03.2011
07.04.2011
12.04.2011
15.04.2011
19.04.2011

Põletades kulu tapad siili!
Soojad kevadpäevad toovad nähtavale
kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda
põletama. Igal kevadel saavad päästjad
hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal üle 600 metsa/maastikupõlengut, sh
üle 500 Ida-Virumaal.
2010.aasta 1. septembril jõustunud
tuleohutuse seaduse § 16 keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.
Viskad koni, tapad siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge
 kahju keskkonnale, oht inimeludele ja
varale ning päästemeeskondade hõivatus
kulupõlengute kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid Sind enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel
kõik elusorganismid - põleva rohu sees
hukkuvad putukad, konnad, sisalikud, aga
ka pisiimetajad ja hävivad nende pesad.
Kulutulest alguse saanud kahjutules on
hävinud hooned. On olnud ka juhtumeid,
kui kulupõlengu süütaja langeb põlenguohvriks ja hukkub.
Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästeautod ei jõua
teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab aset
suurem õnnetus. Lõpuks puudutavad suured kulutused, mis riik teeb kulupõlengute
kustutamisele, kaudselt meie kõigi rahakotti.
Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!
Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks Sinu ke-

vadtöödest!
Selgita oma järeltulijatele kuluheina süütamisest tulenevaid ohte!
Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta tuld järelevalveta!
Õigusrikkumisi märgates teata
nendest Keskkonnakaitseinspektsiooni tel
1313!
Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi ootab looduses tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv. Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse
tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga
kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik
= neli eurot) või arestiga. Sama teo eest,
kui selle on toime pannud juriidiline isik,
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Ära käitu kui primaat ega põleta kulu!

