Koduvalla

Sõnumid

VINNI VALLA LEHT

Ootame avaldusi
lasteaiakoha taotlemiseks
Avaldusi ootame lapsevanematelt, kelle pere
on Vinni valla elanike registrisse kantud ja
kes soovivad 1. septembrist lasteaiakohta
Vinni, Pajusti, Kulina, Roela või Tudu lasteaeda. Elukoha muutustest/lasteaia kohataotlusest loobumisest palume teatada koheselt.
Varem esitatud taotlus kindlustab lapsele koha lasteaias.
Avalduse esitamine ja täpsustav info lasteaedadest. Vaata https://vinni.kovtp.ee/et/
lasteaiad. Ka koolivalik oma lapsele tuleks
ära teha. Vt https://vinni.kovtp.ee/et/koolid
ja https://vinni.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-korrad
Kui asute elama uues elukohas, on seadusest tulenev kohustus oma elukoht 30 päeva jooksul registreerida (nn välja-registree-

rimise toimingut enam ei ole, uus arvelevõtmine tühistab ühtlasi vana elukoha). Palun
korrastage rahvastikuregistriandmed ka siis,
kui olete vallasiseselt elukohta vahetanud.
See on äärmiselt vajalik, kuna registriandmetele toetudes planeerime valla elu: lasteaiarühmade ja klassikomplektide arvu, õpilasliine, toetusi jm valla (haridus)eluga seonduvat. Just praegu on aeg, mil planeerime uut
õppeaastat: moodustame klassikomplekte ja
lasteaiarühmi, kuulutame välja õpilasliinide riigihanke. Tegutseda tuleks kohe!
Andmete kontrollimiseks ja korrastamiseks pöörduge teisipäeviti / neljapäeviti osavalla kontorisse või vallamajja tuppa 211.
Vaata ka https://vinni.kovtp.ee/et/elukoharegistreerimine.
Margit Diits

Avalik konkurss õppuritele
Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
konkursi Vinni valla haridusfondi preemiatele.
Tingimused: õpilane peab õppima Vinni valla munitsipaalkoolis; esitatakse põhjendatud
ettepanek, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning mis
on komisjonile otsuse tegemisel aluseks;
otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks
õpitulemus; ettepanek esitatakse vallavalitsus-

se hiljemalt 10. maiks k.a.
Ettepaneku võib teha kool, hoolekogu, õpilasesindus, õpilane ja tema vanemad.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.6. klass 3 preemiat a´15 eurot, 7.-9. klass 2
preemiat a´65 eurot, 10.-12. klass 1 preemia
a´160 eurot.
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha
sobivate kandidaatide korral preemia jagamises muutusi. Preemiad antakse üle vallavanema vastuvõtul.

“Tudu kiirabi” pärjati Aasta
sotsiaalhooldajaks
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas
sotsiaalvaldkonna inimesi rahvusvahelise
sotsiaaltöö päeval 20. märtsil Jõhvi Kontserdimajas.
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni parimate
sotsiaalvaldkonna töötajate konkursil pälvis Aasta hoolekandetöötaja tiitli Tõnu
Muldma Tudust.
Tõnu Muldma on seda ametit pidanud üle
kümne aasta. Vinni valda asus Tõnu
Muldma tööle 2001.aasta novembris.
Soov töötada hooldustöötajana kasvas tegelikult välja tema eelmisest töökohast Eesti Posti kirjakandja ametist. Kui Tõnu
tõi koju ajalehed ja kirjad, oli tal meeles ka
poest läbi minna ning toiduained koos ajalehtede ja ajakirjadega inimesele koju viia.
Kohalikud Tudu inimesed nimetavad Tõnut ka „Tudu kiirabiks”. Kui inimesel on
vaja minna poodi, arstile ja mõnikord ka
surnuaiale, ning kui valla auto on hõivatud, siis pöörduvad inimesed tihti Tõnu
poole abi saamiseks. Kohalike inimeste
arvates teist nii abivalmis, sõbralikku ja
hoolivat inimest on raske leida. Ta aitab

alati, kui see on vähegi tema võimuses.
Pole probleemi, mida tema abiga lahendada ei saaks. Lisaks on ta väga kohusetundlik ja töökas.
Tõnu Muldma töötab Vinni valla Tudu piirkonnas hooldustöötajana. Teda iseloomustab suur töötahe ja hoolivus. Just hoolivus
on see, mis teeb Tõnu oma töökohal asendamatuks. See ei ole lihtsalt hoolivus, et
töö saaks tehtud ja kõik oleks korras, see
on inimlik hoolivus. Isegi nädalavahetustel ja väljaspool tööaega, kui abi on tarvis,
Tõnu aitab alati. Kodus abistab ta oma eakat
ema.
Tõnu Muldma on näide inimesest, kes sobib töötama sotsiaalsfääris oma isikuomaduste poolest. Hoolivus ja mõistmine ning
toetamine, lihtsalt inimese kuulamine ja temaga rääkimine, abivajaduse nägemine
ning lihtne aitamine – need on omadused,
mis iseloomustavad teda.
Tema 2011. aasta suurimaks saavutuseks
ongi see, et Tõnu on jäänud samasuguseks hoolivaks inimeseks, millisena me
teda austame ja armastame.
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Teederindel muutusteta
Hiljaaegu olid päevalehtede uudiseks
löökaugud, mis sulavad välja nii Tallinna
kui Tartu tänavatel. Remontimisel polevat
aga mõtet, sest lapitud augu kõrvale tekib
peagi uus auk. Pikas perspektiivis peaks
kogu tee uuesti asfalteerimine odavam olema kui igakevadine aukude lappimine.
Kruusateedel sõites ei pea me
muretsema löökaukude pärast. Remontimise pärast samuti mitte, sest riik selleks
omavalitsustele raha ei eralda. Kui kütusaktsiis Eestis kehtestati, pandi teeseaduses
kirja, et 75 protsenti laekuvatest summadest tuleb suunata teehoiu rahastamiseks.
Laekunud rahast pidi 30 protsenti aga minema kohalike teede hoolduseks.
Täna ei ole see täidetud, 30 protsendi asemel eraldatakse kohalikele teedele 5-6 protsenti.
Selle raha eest saab teha vaid kõige hädapäraseid töid – lasta kruusateid
mõned korrad hööveldada ja aukudesse
täidet vedada. Uute mustkattega teelõikude rajamisest või vanade pindamiseks 5-6
protsendilise rahaeralduse juures võib

Kehalas
21.aprill kell 19 Kehala klubis hobide õhtu, tantsuks mängib ans.
Compact, info tel. 5554 0294 Anne
Rätsep.
Pajustis:
21.aprill osalemine Kehalas hobide päeval.
22.aprill- huumori-satiiritrupp võtab osa Lääne-Viru näitemängupäevast Laekveres
22.aprill kell 14 tantsukontsertesinevad klubi tantsukollektiivid ja
külalised.
24.aprill kell 13 eakate klubis “Mõttelõng” – külas Rakvere Muusikakooli laulustuudio laululapsed
Kelly Pärnaste juhendamisel. Kuu
sünnipäevalapsed.
Tudus:
21.aprillil kell 19.00 Tudu-Vinni naisansambli kontsert Kehala klubis.

Koos kevade saabumisega ja
Ed.Vilde sünniaastapäevaga antakse Vinni vallas välja ka Ed. Vilde nimeline kirjanduspreemia. Sel aastal sai selle ulme- ja
kriminaalkirjanik Indrek Hargla raamatu
«Apteeker Melchior ja timuka tütar» eest.
Tänan kõiki Ed.Vilde nimelise kirjandusauhinna zürii liikmeid tehtud töö eest, sest
lühikese aja jooksul tuli neil läbi lugeda
mitmeid mahukaid romaane. Siinkohal on
hea võimalus kutsuda üles kõiki inimesi
rohkem lugema, sest raamatutesse pandud
teadmised ja elukogemused on avastamist
väärt.
Peagi algavad kevadtööd aias
ning siis pole enam muuks aega. Kuni saagikoristuseni sügisel. Soovin kõigile vallaelanikele ja vallas tegutsevatele ettevõtetele pealehakkamist, vastupidavust, head
tervist ja tugevat tööindu.
Toomas Väinaste
Vallavanem

Kevadtormi peetakse ka Vinni vallas
Maikuu algus toob Virumaale pea 4000 kaitseväelast, ajateenijat, reservväelast ja kaitseliitlast – just siin peab kaitsevägi tänavu suurimat õppust “Kevadtorm”. Õppuse käik näeb
ette, et 3. – 11. maini toimub tegevus Vinni,
Väike-Maarja, Tapa ja Laekvere vallas, seejärel laieneb tegevus ka Ida-Virumaale ja sealt
taas Lääne-Virumaale. Õppus lõpeb 19. mail.
Kaitseväe suurimal õppusel näitavad
juulis ja oktoobris teenistusse astunud Eestimaa noored ajateenistuses õpitud riigikaitseoskusi, reservväelased tuletavad meelde oma
kunagi omandatud teadmisi, kaitseliitlased aga
harjutavad koostööd ning oma sõjaliste ülesannete täitmist.
Eesti kaitsmist saab kaitsevägi harjutada kõige paremini ikka oma riigis ning selleks, et mõista Eesti erinevate piirkondade
eripära, peab seda tegema erinevates kohtades. Tänavu toimub õppus Kirde-Eestis, kus
“Kevadtormi” on peetud ka varasematel aastatel. Kuigi kevadtormilised tegevused muu-

davad kohalike inimeste elu igapäevast rutiini, näitasid eelnevad õppused, et virulased
suhtuvad neisse hästi. Loodame ka sel aastal
toetusele ja mõistvale suhtumisele.
Kui mingi õnnetu juhuse tõttu saab
õppuse käigus kannatada kellegi eraomand
– auto, aed vms, tuleb viivitamatult ühendust
võtta tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) üksusega, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Tekitatud kahju rahalise hüvitamise taotlemine eeldab kindlasti vastavat tõendusmaterjali, et kahju on tõepoolest tekkinud kaitseväe tegevuse käigus. Kui inimene otsustab ise talle tekitatud kahju likvideerida ning
hiljem soovib kaitseväelt saada kompensatsiooni, siis ilma veenvate tõenditeta ei ole
see kahjuks võimalik.
Reaalse kahjutekitaja märkamisel (näiteks näete, et kaitseväe auto on jätnud teie
aiamaale suured rööpad), palun märkige üles
tema andmed - auto number, väeosa nimi
või ülema nimi. See hõlbustab kahjutekitaja

hilisemat leidmist ja juhtumi lahendamist. Kõigi õppusega seotud küsimuste ja pretensioonide tekkimisel palun võtke ühendust meie
tsiviil-militaarkoostöö inimestega telefonil 717
1085 või e-posti teel kevadtorm@mil.ee.
Õppusel osalevatel kaitseväelastel
on kaasas ka relvad – alustades teenistusrelvadest ehk automaatidest ja lõpetades suuremakaliibrilistega haubitsatega. “Kevadtormi”
ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid – päris
moonaga laskmisi ei toimu, neid viiakse läbi
muul ajal kaitseväe keskpolügoonil. Imitatsioonivahenditest kasutame paukmoona, suitsugranaate ning pimedal ajal valgustusrakette.
Õppelahingutega võivad kaasneda ka
ajutised liikluspiirangud, seega palume tähelepanelikumalt vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust sõjaväepolitseinikud.
Martin Herem, kolonelleitnant, Kirde
Kaitseringkonna ülem

Selgituseks kalmistute kasutamise eeskirjale
Alates 1. jaanuarist 2012 jõustus kalmistuseadus, mis seab uued nõuded kalmistute korrashoiuks.
Uus Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Vinni valla haldusterritooriumil asuvate Vinni valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist.
Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

Kultuurisündmused klubides
Roelas:
5. mai - Kaiteväe suurõppus Kevadtorm Vinni vallas.
11. mai kell 10-12 uue tööstuskauba
müük.
18. mai kell 19 - kammerkoor Solare
ja Lappenraanta segakoori kontsert.
25. mai - memmede rühm “Kanarbik” seenioride tantsupäeval.
29. mai kell 13 - eakate klubi “Remmelgas” kohvilõuna, maikuu sünnipäevalapsed, külas Ubja naisansambel.
Juunis:
2. juuni kell 16 - külade päev: kivi
avamine, ühissupp ja meeleolukas
pidu lauluväljakul.
9. juuni - segakoor Moostes suvesimmanil.
16. juuni kell 15 - 9.kl. lõpuõhtu.
22. juuni kell 21 -jaaniõhtu ansambliga “Visitor”.

ainult unistada.
Vallajuhina mäletan vaid ühte aastat, kui teedevõrgu hoolduseks eraldati
aktsiisirahadest 15 protsenti. Tollel aastal
said mitmed meie valla teelõigud mustkatte: Viru-Jaagupis Kase tänav, Sõpruse tee
ja Metsaveere tänav Piiral, Karkusel ning
väike lõik Kulina-Küti vahel, Tudus Staadioni tänav, Roelas Allika tänav ning väike lõik ka Mäetaguse külas.
Kaasajal on autosid rohkem ja nende kiirused suuremad. See aga tähendab,
et nad tolmutavad kruusateedel samuti rohkem. Seal, kus kruusakattega tee ääres on
kaks-kolm ja rohkem maja, peaks tee olema mustkattega. Vähemalt selles ulatuses.
See oleks normaalne.
Siit teema mõtlemiseks… kas Eesti
riik on ainult Toompeal koos Riigikogu ja
valitsusega või kuuluvad selle riigi koosseisu ka kõik omavalitsused üle vabariigi?!
Vinni vallas on vaja hooldada üle
300 km teid. Täna kehtiva rahastamise süsteemi juures suudame teid natuke höövel-

da. Kus aga hööveldada enam midagi pole,
sinna ka veidi peale vedada. Mustkattega
teedel ja tänavatel ka augud lappida…. tegelikult oleks tõsine vajadus need uuesti
pinnata.

Pajusti Lasteaed 40
Pajusti Lasteaed “Tõrutõnn”
ootab lapsi,
lapsevanemaid,
endiseid ja praegusi töötajaid, vilistlasi,
sõpru ja tuttavaid lasteaia 40.
sünnipäeva
KONTSERT-AKTUSELE
10. mail kell 16.30 Pajusti klubisse
Info: 325 7373, pajlaste@hot.ee

Valla omandis on kaks muinsuskaitselist
kalmistut: Viru-Jaagupi kalmistu ja Tudu kalmistu.
Kehtinud, 2008.a eeskirjast on üle toodud
samad põhimõtted nagu kalmistu kasutamise
nõuded, hauaplatsi suurused, hauaplatsi hooldamine, matmine jne.
Uus on hauaplatsi kasutusse andmise ja hooldamata hauaplatside temaatika.
Hauaplatsi kasutajaga sõlmitakse hauaplatsi
kasutamise leping, mille tähtaeg võib olla kuni
20 aastat. Eeskirjas on kirjeldatud kuidas ja
kellega lepinguid sõlmitakse ja mis selleks
teha tuleb.
Eeskiri jõustub 1.mail k.a. Sel hetkel kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kümneks aastaks isegi juhul, kui kasutaja jätab mingil põhjusel hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimata.
Leping sõlmitakse kasutajaga pikemaks ajaks,
s.t kuni 20 aastaks ja kui see tähtaeg saabub,
siis saab veel pikendada 20 aastaks jne. Samuti on võimalik lepingut üle anda omastele.
Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese
matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt hooldab.
Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks hiljemalt 1.maiks 2015.
Leping sõlmitakse esitatud taotluse alusel ja
pärast andmete kontrollimist hiljemalt ühe
aasta jooksul arvates taotluse esitamisest.
Alates 2.maist 2012 saab soovi korral blanketi kalmistuvahilt, vallavalitsusest, osavallast ja valla veebilehelt www.vinnivald.ee.
Juhul kui ei ole välja kujunenud ja ei ole täpselt selge, kes on hauaplatsi kasutaja, siis peak-

sid sugulased omavahel kokku leppima, kes
võtab endale kasutaja kohustused. Kui ühe
hauaplatsi kasutamislepingu sõlmimiseks
esitatakse mitu taotlust, siis võetakse taotlejatega ühendust ja palutakse omavahel kokku
leppida.
Kasutuslepingut sõlmimata hauaplatse hakatakse arvele võtma peale 01.maid 2022.
Teine teema on hooldamata hauaplatsid. Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats,mille
vaatlemisel on selge, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud. Sellised platsid teevad
peavalu kalmistuvahtidele. Hooldamata platsidega tegeldakse ametlikult 2008.aastast.
Kehtestatud eeskirjas on hooldamata hauaplatsiks tunnistamine sätestatud § 22.
Vinni Vallavalitsus on ühinenud Kalmistuportaaliga www.kalmistud.ee, mis koosneb
kõikide infosüsteemiga Haudi ühinenud kalmistute andmetest ja nende kodulehtedest.
Kalmistuportaaliga on hetkel ühinenud 17
omavalitsust.
Hetkel ei ole Tudu ja Viru-Jaagupi kalmistu
arhiiviandmed veel kättesaadavad, kuna nende sisestamist alles alustatakse. Liigume selles suunas, et oleks võimalik elektrooniliselt
suhelda kalmistu haldajaga, esitada taotlusi,
sõlmida lepinguid, vaadata kalmulisi jne. Ettekujutuse saamiseks võib vaadata Kalmistuportaalist (www.kalmistud.ee ) Tallinna kalmistute andmeid.
Viru-Jaagupi kalmistu: kalmistuvaht Milvi
Inno – tel 5346 1865
Tudu kalmistu: kalmistuvahid: Tiina Ploom
ja Leo Ploom tel 5553 7747
Vinni Vallavalitsus:
www.vallavalitsus@vinnivald.ee , tel 32
58654 (vallasekretär)
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Vinni valla kalmistute
kasutamise eeskiri
Vinni 28.03.2012 vallavolikogu määrus nr 5
Määrus kehtestatakse kalmistuseadus §7 lg
alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri
(edaspidi eeskiri) reguleerib Vinni valla haldusterritooriumil asuvate Vinni valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist.
Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.
(2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse
eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest
ning Vinni vallas kehtivatest avaliku korra
ja heakorra eeskirjadest. (3) Vinni valla
omandis on kaks ajaloomälestiseks tunnistatud muinsuskaitselist kalmistut: ViruJaagupi kalmistu ja Tudu kalmistu, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi. (4) Kalmistu on
avatud iga päev.
§ 2. Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
1) kalmistu - üldkasutatav maa- ala, mis vastavalt valla üldplaneeringule on ettenähtud surnute matmiseks; 2) hauaplats - kalmistul asuv
maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis; 3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks; 4) hauaplatsi kasutaja - isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus ja kellega on sõlmitud hauaplatsi
kasutamise leping; 5) matja - isik, kes korraldab surnu matmise; 6) hauarajatis - hauaplatsil
paiknev inventar ja hauaplatsi piire või piirdeaaed, mis ei ole hauarajatis; 7) hauatähis ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat,
sammas, kivi või muu tähis. 8) omaksed –
surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde,
vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt
tema elukorraldusest.
§ 3. Kalmistu haldamine
(1) Kalmistute haldajaks on Vinni Vallavalit-

sus (edaspidi vallavalitsus). (2) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab hauaplatsi, korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, peab Vinni valla kalmistute registrit, võtab arvele hooldamata ja kasutajata matmiskohad ning täidab
teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. (3)
Vallavalitsusel on õigus volitada teisi isikuid
täitma kalmistu haldaja ülesandeid.
§ 4. Kalmistu kasutamise nõuded
(1) Kalmistu peasissekäigu juures peab olema teadetetahvel järgmise infoga: kalmistu
plaan teede, ajaloorimälestiseks olevate haudade, veevõtukoha, jäätmete mahapanekukohtade, inventari laenutamise koha äranäitamisega, kalmistu haldaja ja kalmistuvahi kontaktandmed ning käesolev eeskiri. (2) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.
(3) Kalmistul on keelatud:
1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse
ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada
alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi; 2)
panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete
kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid
väljapoole mahuteid või selleks mitte ette
nähtud kohtadesse; 3) muuta omavoliliselt
hauaplatsi mõõtmeid; 4) ajalooliste hauatähiste ja piirete eemaldamine; 5) sõita kalmistul mistahes liiklusvahendiga ilma kalmistuvahi loata; 6) suusatada, uisutada, sõita rulluiskudega ja rulaga; 7) matta loomi; 8) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid; 9) omavoliliselt hõivata või tähistada
võõraid platse. 10) teha lõket; 11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.
§ 5. Hauaplatsi suurus
(1) Ühe hauaplatsi suurus on 2,5m x 1,1m
kuni 2,5m x 1,5m. (2) Kirstuga matmisel peab
haua sügavus olema minimaalselt 1,5- 2 meetrit maapinnast. (3) Urniga matmisel peab haua

Volikogu muutis valla põhimäärust
Vinni valla põhimääruse muudatused tingib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) jõustumine 01.01.2011. Nimetatud seadust rakendatakse 2012. aastast ja sellele järgnevate aastate suhtes, võttes arvesse sätestatud erisusi.
KOFS sätestab kohaliku omavalitsuse ük-

suse eelarve koostamise, vastuvõtmise,
täitmise ja aruandluse põhimõtted, kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed, finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava koostamise põhimõtted ning raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse põhimõtted (jõustus 01.01.2011).

Volikogu kinnitas reservfondi kasutamise korra
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega sätestatakse Vinni valla (edaspidi
valla) eelarves reservfondi moodustamine,
sellest raha eraldamise ning aruandluse alused ja kord.
§ 2. Eelarves reservfondi moodustamine
(1) Valla eelarves võib põhitegevuse kuluna
planeerida reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks.
(2) Reservfondi suuruseks on vähemalt 1%
eelarve põhitegevustuludest. Reservfondi
täpse suuruse igaks eelarveaastaks kinnitab
vallavolikogu eelarve vastuvõtmisel.
§ 3. Reservfondist raha eraldamise kord
(1) Vinni Vallavalitsus (edaspidi valitsus) eraldab reservfondist vahendeid eelkõige:
1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks
vajaliku kulu katmiseks;
2) kuluks, mille katmiseks ei ole valla eelarvesse raha planeeritud, kuid mis on vajalik
valla asutuse tegevuse korraldamiseks;
3) kulu katmiseks, mis on valla eelarvesse
planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust
suurem ja kulu ületamine on põhjendatud;
4) projektide omaosaluste katmiseks investeeringute teostamisel, vara soetamisel ning
muude esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel (korralduse eelnõu koostab
vastava valdkonna ametnik);
5) koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui
eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette
näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui asutuse eelarves ei
olnud selleks piisavalt vahendeid.
(2) Reservfondist võib raha eraldada ainult
sihtotstarbeliselt.
(3) Vallavalitsus ei tohi reservfondi kasutada
vallavalitsuse enda või hallatavate asutuste
eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks.

§ 4. Reservfondi kasutamine
(1) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus.
(2) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks
esitab taotleja vallavanemale.
(3) Taotluses tuleb näidata: 1) taotleja nimi ja
kuupäev; 2) taotletav summa; 3) taotletava
summa arvestuskäik; 4) selgitused taotletava
summa arvelt tehtava väljamineku sisu kohta.
(4) Vallavanem kontrollib võimalust lahendada küsimus eelarve muudest vahenditest
ning taotluse põhjendatuse korral viseerib
taotluse ja edastab pearaamatupidajale.
(5) Pearaamatupidaja hindab taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas
korras sätestatud tingimustele.
(6) Juhul kui esitatud taotlus on puudulik, tagastab pearaamatupidaja taotluse esitajale
puuduste kõrvaldamiseks.
(7) Kui esitatud materjalid vastavad käesolevas korras sätestatud nõuetele, esitab pearaamatupidaja
korralduse eelnõu vallavalitsuse istungile
otsustamiseks.
(3)Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata või rahuldada see osaliselt või täielikult.
(4) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.
§ 5. Reservfondi kasutamise aruandlus
(1) Vallavalitsus esitab vallavolikogule informatsiooni reservfondi kasutamisest vähemalt
üks kord
kvartalis koos eelarve jooksva ülevaatega.
(2) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos
majandusaasta aruandega.
§ 6. Määruse rakendamine
Määruse § 2 lg 2 rakendatakse alates 2013.aasta eelarve koostamisest.
Määrus jõustub 04.aprillil 2012.

sügavus olema vähemalt 1 meeter maapinnast. (4) Ühele hauakohale on võimalik paigutada üks kirst või kuni kolm urni.
§ 6. Hauaplatsi eraldamine
(1) Hauaplats eraldatakse matja taotlusel kas
kirstus või urnis matmiseks. (2) Matja soovi
kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline hauaplats (nn pereplats). (3) Hauaplatsi eraldamiseks esitab isik kalmistuvahile kirjaliku avalduse, milles on märgitud: 1) avalduse esitaja
isiku- ja kontaktandmed; 2) hauaplats, mille
eraldamist soovitakse; (4) Hauaplatsi eraldamisel surnu matmiseks peab avaldusele olema lisatud ka surmatõend või surnult sündinu
puhul arstlik surmateatis.
§ 7. Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord
(1) Hauaplatsi kasutusse andmiseks sõlmib
kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu tingimused ja vormi kinnitab vallavalitsus. (2) Juhul kui hauaplatsi kasutaja soovib kalmistu haldajalt tellida teenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja
ja kalmistu haldaja vahel eraldi teenuse osutamise leping, milles sätestatakse tellitud teenused, nende maksumus ja teenuste eest tasumise kord.
§ 8. Kasutuslepingu tähtaeg ja selle pikendamine
(1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni
20 aastat. (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus
kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate kasutuslepingus toodud aadressile. (3) Hauaplatsi
senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu
haldajale avalduse ühe kuu jooksul enne
kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata
jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka
juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi
kasutamist.
§ 9. Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek
(1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu
üle anda omastele, teavitades sellest kirjalikult kalmistu haldajat. Kasutuslepingu üleandmine vormistatakse kirjalikult. (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele.
Matja võib astuda kasutaja asemele juhul, kui
ta on ise pärija, pärija puudub või pärija loobub matja kasuks. Kasutuslepingusse astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.
§ 10. Kasutuslepingu lõppemine
(1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumisel või lepingu ülesütlemisel. (2) Hauaplatsi
kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt
ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda,
esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse. (3) Kalmistu
haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt
ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks
vastavalt eeskirja §-le 22. (4) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi vastavalt eeskirja §-le 21.
§ 11. Matmise korraldamine
(1) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.
(2) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi ja matja isikut tõendava dokumendi alusel. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest kalmistuvahile olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. (3) Matmine toimub tavasid ja traditsioone jälgides.
Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei
toimu.
§ 12. Matmine hauaplatsile
(1) Haua kaevamise, muldasängitamise ja
hauakääpa kujundamise korraldab matja. (2)
Matmist takistavate hauatähiste ja hauarajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.
(3) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja
varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi
sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata. (4)
Matuse käigus hauaplatsi kõrval olevatele
hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab matja või hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist.
§ 13. Tundmatu või omasteta surnu matmine
Tundmatu või omasteta surnu matmise või
tuhastamise korraldab vallavalitsus. Hauaplatsi
hoiab korras kalmistuvaht.
§ 14. Pealematmine
(1) Samale hauakohale pealematmine ei või
toimuda varem kui 25 aasta möödumisel viimasest matmisest. (2) Pealematmiseks on
vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

(3) Ajaloomälestiseks tunnistatud hauale peale ei maeta.
§ 15. Ümbermatmine
(1) Ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu
haldajale Terviseameti piirkondliku talituse
loa ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi
kasutuslepingu või kasutaja tõestatud allkirjaga nõusoleku juhul, kui ta ise ei ole kasutaja. (2) Enne ümbermatmist peab liivapinnase
puhul olema matmisest möödunud vähemalt
üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt
kolm aastat. (3) Säilmete väljakaevamine
hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.
§ 16. Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine
(1) Muinsuskaitse all oleva kalmistu kujunduse eesmärgiks on ajalooliselt väljakujunenud miljöö ja seda iseloomustavate elementide säilitamine. Kalmistu haljastuse hindamisel tuleb lähtuda vajadusest kaitsta hauarajatisi ja hauatähiseid puude ja põõsaste kahjuliku
mõju eest. Eemaldamisele kuuluvad puud,
mis kahjustavad juurestiku, tüve või võraga
hauarajatisi ja hauatähiseid. Säilima peavad
ajaloolised alleed, kujundatud puuderühmad.
(2) Hauaplats on kalmistu osa ja selle kujundamisel tuleb järgida antud kalmistu kujunduspõhimõtteid. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. (3) Hauaplats või
hauakoht peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud maetu(te)
nimi ning soovitatavalt sünni- ja surmadaatumid. Hauatähis asub haua peatsis. (4) Hauatähised, hauarajatised ja haljastus peavad olema hauaplatsi piirides. Betoonrandi valamine
on lubatud ainult nendes kvartalites, kus seda
on eelnevalt kasutatud. (5) Hauarajatised peavad olema paigaldatud ja paigutatud nii, et
naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu. (6) Soovitatavad traditsioonilised kujundusvõtted on muru, lillepeenar,
liivatatud rada, pügatud hekk (heki kõrgus
kuni 1,0 m), madalakasvulised leinavormid,
põõsad, sõnajalad. (7) Hauatähised ja -rajatised on hauaplatsi kasutaja omand. (8) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgitud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab kalmistuvaht
hoiatussildiga ning edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse hauaplatsi olukord,
hauaplatsi korrastamise kohustus ja tähtaeg
ning kohustuse täitmata jätmise tagajärjed. (9)
Kui hoiatuse edastamisele järgneva aasta
jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid
hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrvaldab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja kulul. (10) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale
säilitatakse väärtuslikud hauatähised või -rajatised ning lisatakse vastav kohustus uue
hauaplatsi kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse.
§ 17. Hauaplatsi hooldamine
(1) Hauaplatsi hooldamist korraldab ja korrashoiu eest vastutab hauaplatsi kasutaja.
Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning
hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.
(2) Hauaplats peab vastama kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmistele nõuetele:
1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja
elujõulised; 2) hauaplatsilt on eemaldatud
kuivanud ja murdunud taimed, pärjad; 3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
4) hauatähised ja piirded on terved ja neil
olev tekst loetav; 5) hauaplatsilt ja hauaplatsi
ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht; 6) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.
(3) Kunstiväärtuslike hauatähiste ja piirete,
mis ei ole tunnistatud mälestiseks, korrastamiseks konsulteerida Muinsuskaitseameti
maakonna vaneminspektoriga. (4) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb panna
selleks ettenähtud kohta. (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo on
hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal
kulul.
§ 18. Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine
(1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele
hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on
möödunud, kasutusleping on erakorraliselt
enne tähtaja lõppu lõpetatud või hauaplats,
mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks
vastavalt eeskirja §-le 22. (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti
kasutamiseks, kui viimasest matmisest on
möödunud vähemalt 25 aastat.
§ 19. Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine
(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest
tunnustest: 1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa; 2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldu-

nud, läbiroostetanud või lagunenud; 3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.
(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab komisjon. (3) Hauaplatsi
ülevaatamiseks moodustab vallavanem käskkirjaga komisjoni. (4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral: 1) esimene ülevaatus,
mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on
hooldamata, märgistatakse see sildiga, millel
on kiri „hooldamata hauaplats”. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorranumber, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev
ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Hauaplatsi kasutajale edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatus; 2) teine
ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast
esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi
seisukorda ja võetakse vastu otsus hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta. (5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus.
Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks
tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla
kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.
(6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud
hauaplatside kohta avaldatakse teade valla
infolehes ja veebilehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kahe kuu jooksul pärast
teate avaldamist võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda
hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda. (7) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu
haldaja kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud,
kasutusõigus loetakse pärast kahekuulise tähtaja möödumist lõppenuks.
§ 20. Mälestistena kaitse all olevad objektid
(1) Vinni valla kalmistute kui muinsuskaitsealuste kinnismälestiste kaitseks on kehtestatud kaitsevöönd, millele kohaldatakse muinsuskaitseseaduse § 24 lõikes 2 sätestatud kitsendusi ja milles tehtavad leevendused märgitakse kaitsekohustuse teatisse. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. (2) Viru-Jaagupi
kalmistul asub kaks ajaloomälestist: rahvusvahelise kuulsusega Vene meresõitja ja Antarktika-uurija, admirali, reisikirjaniku,
Ferdinand von Wrangelli (1797-1870) haud
ja Eesti iseseisvuse eest langenute mälestuseks püstitatud mälestusmärk - Vabadussõja
mälestussammas. (3) Kalmistul paiknevatele
kinnismälestistele eraldi kaitsevööndit ei kehtestata. (4) Muinsuskaitseameti loata on kalmistu kaitsevööndis keelatud: 1) püstitada
ehitisi, rajada teid, kraave ja trasse ning teha
muid mulla- ja ehitustöid; 2) istutada, maha
võtta ja välja juurida puid ja põõsaid. (5) Mälestiste ja kalmistul asuvate ehitiste muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestistel ja kalmistutel tehtavate mulla- ja ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. (6) Mälestiste restaureerimist (hauatähised ja piirded) võib teostada
tegevusloaga ettevõtja. (7) Mälestiseks tunnistatud hauaplats, hauarajatis ja sakraalehitis
tähistatakse eritähisega. Mälestise tähistamist
korraldab Muinsuskaitseamet vastavalt muinsuskaitseseadusele. (8) Muudatused mälestiseks tunnistatud hauaplatsil peavad olema
kooskõlastatud vastavalt muinsuskaitseseadusele.
§ 21. Järelevalve
Kalmistute mittenõuetekohase kasutamise
korral on vallavalitsusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib vallavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640
eurot.
§ 22. Rakendussätted
(1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev
hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kümneks aastaks eeskirja jõustumisest arvates,
kui senise kasutaja ja kalmistu haldaja vahel
pole kokku lepitud teises tähtajas. (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed,
kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi
reaalselt kasutab. (3) Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus esitada kalmistu haldajale
taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme
aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt ühe aasta jooksul arvates taotluse esitamisest.
§ 23. Lõppsätted
(1) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 31.01.2008 määrus nr 1 „Vinni valla
kalmistute eeskirja kehtestamine”.
(2) Määrus jõustub 01.mail 2012.
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Teisi otsuseid
- Otsustati kehtestada Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri.
- Otsustati tunnistada sotsiaalkorteriks Allika külas, Vooreallika korter 4 ja arvata
sotsiaalkorterite nimekirjast välja Viru-Jaagupi alevikus, Koeravere tee 2 korter nr
1.
- Otsustati määrata sihtotstarbed jagatavale
kinnistule Vetiku külas.
- Otsustati taotleda tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse järgnevad maaüksused:
Roela alevikus Veski 7, Veski 10, Uus 2,
Inju külas asuv kuur ja Vinni alevikus parkide-haljasalad Pargivahe tee 1 ja 2.
- Otsustati võõrandada otsustuskorras
MTÜ-le Viikingid alljärgnevad Vinni vallale kuuluvad kinnistud Tudu alevikus: Aia
tn 2, 4, 6, 8 ja Rakvere mnt 4, 6 ning
Allikvee 1 ja 2.
- Otsustati anda OÜ-le Voore Farm üheks
aastaks rendile Vinni vallale kuuluva Kooli katastriüksuse (katastritunnus
90001:002:0021, üldpindala 6,60 ha) koosseisu kuuluv haritav maa suurusega 6,44
ha.
- Otsustati anda OÜ-le Piira Talu üheks aastaks rendile Vinni vallale kuuluva Metsniku katastriüksuse (katastritunnus
90002:001:2141, üldpindala 19,65 ha, asukoht Piira küla) koosseisu kuuluv haritav
maa suurusega 18,33 ha tingimusel, et rendileandjal on ühepoolne õigus ühekuulise
etteteatamisajaga peale saagi koristamist
leping ühepoolselt lõpetada.
- Otsustati määrata OÜ Roela Soojus (registrikood 10268123) vee-ettevõtjaks
Roela ja Tudu alevike ning Küti küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas, tähtajaga kuni 31.12.2016.
- Otsustati määrata OÜ Askoterm (registrikood 10220955) vee-ettevõtjaks Kadila ja
Vetiku külade ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas, tähtajaga kuni
31.12.2016.
- Otsustati taotleda Ühtekuuluvusfondi vahenditest „Vinni valla veemajandusprojekti” (SFOS reg. nr. 2.1.0101.10-0071) täiendava rahastamise taotluse rahuldamise korral rahastada Vinni valla veemajandusprojekti Vinni valla eelarvest abikõlbliku investeeringu osas 339 515 euro suuruses
summas ja abikõlbmatu investeeringu (käibemaksu) osas 442 653 euro suuruses
summas.

Täpsustus
Ajalehes "Koduvalla Sõnumid" nr.2 ilmus
artikkel "Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased tulevad olümpiaadidelt kilbiga"
Sooviksin täpsustada ühte selles
artiklis kasutatud terminit ning see on
juhendaja.Ilmselt sobib see sõna nende
õppeainete õpetajate kohta, kes tõepoolest valmistavad oma õpilasi ette olümpiaadiks. Paraku ei sobi see sõna antud kontekstis minu kui gümnaasiumi inglise keele õpetaja kohta. Juhendaja valmistab õpilast tunni- või programmiväliselt spetsiaalselt olümpiaadiks ette - ta on õpilase olümpiaadiks ettevalmistamise juhendaja. Mina
ei tee seda enam aastaid, sest ei näe sellel
mõtet. Pean igasugustest olümpiaadidest
tähtsamaks seda, et õpilane suudab end
gümnaasiumi lõpus inglise keeles väljendada või, pidades silmas edukamaid, seda
soravalt rääkida ning kõrgkooli või tulevase elu jaoks hästi tunda. Ning loomulikult on lõppeesmärk valmistada õpilane
võimalikult paremini ette gümnaasiumi lõpueksamiks (riigieksamiks). Seepärast küsin klassides parematelt keeletundjatelt, kas
nad soovivad minna olümpiaadile ning
soovijad, keda on alati igast klassist vähemalt 1, sinna registreeritaksegi. Sellega
minu "juhendamine" piirdub. Olen veendumusel, et selline moodus annab õpilase
tasemest palju objektiivsema pildi kui teda
spetsiaalselt töödelda ning lisateadmistega täita osavõtuks mingiks olümpiaadiks,
kus reeglina (mõningate eranditega) platseeruvad ettepoole ikka õpilased, kes õpivad keelt inglise keele eriklassides. Kinnitan, et räägin praegu vaid inglise keelest,
minu poolt õpetatavast ainest. Ka olümpiaadide tulemuste lehtedel ei kasutata õpilase juures mitte sõna "juhendaja", vaid ikka
õpetaja.
Seega, minu pika jutu iva on selles, et mina ei ole õpilase juhendaja, vaid
õpetaja. Ning see sõna tähendab paljutki.
Ilmo Jaanimägi,
VPG gümnaasiumiklasside
inglise keele õpetaja.

Gümnaasium on parim
pranglija Lääne-Virumaal
Kuus aastat tagasi pranglimisega alustanud
Vinni-Pajusti Gümnaasium on sestsaadik
peastarvutamisega aktiivselt tegelnud.
Pranglimine tähendab aja peale peastarvutamist Miksikese keskkonnas. Aastate jooksul on kool saavutanud hulgaliselt auhinnalisi kohti maakondlikel ja üle-eestilistel
võistlustel. Kaks aastat tagasi toimus VPG-s
üle-eestiline finaal.
Käesoleval õppeaastal tuli kool esikohale
maakondlikul pranglimise võistlustel.
Neli meie kooli õpilast võistlesid
eelvõistlustel Lääne-Virumaa parimaks
pranglijaks: Raimond Järg 2. klasside, Jan
Arnar Põldma 4. klasside, Magnus-Martin
Mesi 7. klasside ja Risto Põlluste 10. klasside
arvestuses.
Võistkondlikult saavutasid klassidevahelises arvestuses meie kooli õpilased järgmisi kohti: esikoht: 2.b klass (õp. Morozova), 5.b klass (õp Spelman), 6.b klass (õp
Mager), 7.b klass (õp Morozova ja õp Jaska).
Teine koht: 10.kl (õp Müller), 4.b klass (õp
Rembel), 7.a klass (õp Trofimov). Kolmas
koht: 1.kl (õp Trofimov), 3.b klass (õp Koppel). 4. koht: 11. klass (õp Müller), 5. koht:
5.a klass (õp Lugima), 6. koht: 8.a klass (õp

Jaska, õp Müller).
Maakonnas individuaalarvestuses
saavutasid auhinnalisi kohti: Raimond Järg,
2.kl - I koht; Karel Liblekas, 5.kl - III koht; Anti
Hallik , 5.kl - 4.koht; Karl Johan Leichter, 7.kl
- 6. koht; Heikko Valle, 6.kl - 6. koht; Rait
Pärs, 3. kl - 6. koht. Õpetaja Merje Morozova tuli maakonnameistriks täiskasvanute arvestuses.
Klasside arvestuse saavutasid vabariigis kohti alljärgnevalt: I koht - 7.b klass, III
koht - 5.b klass, 4. koht - 2.b klass, 7. koht - 6.b
klass.
Pranglimise kooli koordinaator on
õpetaja ja mitmekordne maakonnameister
Merje Morozova.
Ees seisavad üle-eestilised finaalvõistlused - Eesti Karikavõistluste finaal 20.
aprillil Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Pranglimises toimuvad ka maailmameistrivõistlused.
Miks pranglida? Kiire peastarvutamine aitab treenida mälu ja tähelepanu, annab
klassile võimaluse koos tegutseda ühise eesmärgi nimel, õpetab kasutama erinevaid õpikeskkondi; arendab mõtlemise kiirust, annab
õpikogemusi ja arendab tahtejõudu.
Lapsevanemad, tulge ka pranglima!

VPG selgitas aeroobika
printsidja printsessid

14.aprillil, künnipäeval, peeti Pajusti klubis
Vinni valla laste laulupäeva. Päeva avas
Pajusti lasteaed Tõrutõnn. Õpetaja Aili Möller
oli ära teinud tohutu töö, pakkudes laulurõõmu ja esinemislusti 18 lapsele. Oli nii soliste,
triosid, kvartette, aga ka 7-liikmeline poisteansambel.
Tore emotsionaalne etteaste oli Vinni
lasteaia “Tõruke “ muusikaõpetaja poolt ettevalmistaud lugu “Mamslimäng” lasteaia okteti esituses. Sellist pingevaba ja loomingulist esinemist tihti just ei näe.
Kõige noorem laululaps oli 4-aastane, õpetaja Aive Alavere laululaps Roela lasteaiast - Kevin Sööt, kes laulis kordagi eksimata pika Kersti Kuuse isamaalise loo “Eestimaa”. Õpetaja Ene Veermäe laululaps Kadri
Liis Liuhka võiks aga olla järgmine Estonia
muusikalide täht, sest tema lauldud Ülo Vinteri
Pipi laul oli nii ehe.
Tundub, et meie valla 8-10-aastased
on kõige hõivatum vanusegrupp, sest valla
laulupäevale jõudis sellest vanusegrupist
kõige vähem osalejaid, vaid Elis Jürgens ja
Mirttel Tovstik. Suur tänu selle eest õpetaja
Ene Veermäele ja Terje Andressonile ning
kontsertmeister Tiina Põiklikule.
11-13-aastaste vanusegrupis oli kõige rohkem lauljaid õpetaja Aive Alaverel: Pilleriin
Jõepera, Janno Johanson ja Markus Haiba.
Ene Veermäe õpilastest esines Emili Jürgens.
Kui laulukarusell oli tiirlema tõmmatud, siis jätkas laululaev oma triivimist, meeskonnas Renee Vettik (õp. Katrin Pall), Lisett
Aasamets, Annamaria Rennel Hanna-Liina
Lillepalu (õp. Ene Veermäe), Ly Vagula (õp.
Aive Alavere) ning kontserdi lõpuloo esitas
Terje Andressoni õpilane Teele Vagula.
Ja nii oligi publikul võimalik osa saada kontserdist, kus lauldi hästi ja julgelt,
emotsionaalselt ja puhtalt, oli kõlavahäälelisi,
ilmekaid ja särtsakaid esitusi, aga ka neid, kus
nii emasid kui muusikaõpetajaid tuli toetada
esinemispalavikust lahtisaamiseks.
Vinni valla laste laulupäev oli ühtlasi
Laulukarusell 2012 Vinni valla eelvooruks.
Selge, et need lapsed, kes Pajustis üles astu-

Mirttel Tovstik koos õpetaja Terje
Andressoniga
sid, on kõik võitjad, sest nad on sel aastal
oma valla parimad. Siiski pidime selgitama
parimatest parimad.
Zürii otsustas maakondlikule laulukarusellile saata: Teele Lehtpuu ja Kirke –
Mai Kase (Pajusti LA Tõrutõnn, õp. Aili
Möller), Elis Jürgensi (Tudu LPK, õp. Ene
Veermäe), Mirttel Tovstiku (VPG, õp. Terje
Andresson, klaveril Tiina Põiklik), Pilleriin
Jõepera (Roela LPK, õp. Aive Alavere) ja
Emili Jürgensi (Tudu LPK, õp. Ene Veermäe).
Suur tänu kõigile esinejatele, õpetajatele, kontsertmeistritele- teieta poleks laulupäeva olemas. Aitäh lapsevanematele ja
publikule - teie toetus on väga vajalik.
Tänu Anneli Niglasele, Anti Rongale ja Heldur Eerikule. Suur südamlik kalli Reet
Arule ja Pajusti klubile.
Kohtumiseni järgmisel valla laste laulupäeval!
Margit Diits

Emakeelenädal Roela koolis

1.-5. klass venitamas. Foto: Annela Avarlaid
Märtsikuu viimasel koolipäeval toimus tervistedendavas Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
aeroobika printsessi ja printsi valimine. Esmakordselt toimunud üritus pälvis rohkelt
õpilaste tähelepanu ning tänu sellele oli tagatud aktiivne osavõtt igast klassist.
Üritus toimus kahes vanusegrupis:
1.-5. klass ning 6.-12. klass. Parimate selgitamiseks koostasid treenerid Nancy Põlluste
9.a klassist (noorema vanuseastme treener)
ja Annela Avarlaid 11.klassist (vanema vanuseastme treener) pooletunnise kava. Kava

Pajusti klubis keerles laulukarussell
ja triivis laululaev

koosnes aeroobikast, jõuharjutustest ning
lõppes venitusega. Õpilasesindusest valiti
välja zürii, kes hindas kava sooritamisel rütmilisust, väljapeetust ning julgust.
Eriti tubliks osutus 8.b klass, kus peale
tüdrukute osalesid ka neli väga hea rütmitajuga poissi eesotsas Artur Laherannaga, kes
pälvis ka vanema vanuseastme printsi tiitli.
VPG aeroobika printsessideks kuulutati
Grethe Reedi, Laura Lillepuu ning Kristina
Darolits. Printsi tiitli said Kevin Marcus Tomperk ja Artur Laherand.
Terje Andresson

Ööjooks-Adidas jooksutiim
koondas andekad noored

Kevadise koolivaheajaeelne nädal meie koolis oli pühendatud eesti keelele.
Esmaspäeval, nädalat avades, kuulasime luulet tuntud näitlejate esituses, misjärel
jagasime välja „kodused ülesanded” kõikidele klassidele. Näitusel võis imetleda ilusamaid vihikuid ja püüdlikumalt täidetud lugemispäevikuid, väljapanek stendil andis teavet 100. sünniaastapäeva tähistava rahvakirjanik Oskar Lutsu elust ja loomingust. Päev
jätkus filmi vaatamise ja joonistamisega. “Kevade” pakkus äratundmisrõõmu nii õpetajatele kui koolilastele, tõdemaks, et kool on
ajast, kui Arno isaga sinna jõudis, palju muutunud, kuid on asju, mis on tänaseni jäänud.
Saadud emotsioonid leidsid väljundi plakatites, mida koolipere hiljem vaadata võis.
Teisipäeval selgitasime välja klasside parimad emakeeletundjad.
Kesknädal pakkus peamurdmist ristsõna lahendajatele. Teist aastat järjest toimus

ilusa käekirja võistlus, millest loodetavasti
kujuneb traditsioon, et innustada noori väärtustama käsitsi kirjutatut. Katkendid kirjutamiseks valisime Lutsu „Kevadest” ja „Nukitsamehest”
Neljapäev andis ettelugemisvõimaluse ka neile pedagoogidele, kes tingituna
oma aine spetsiifikast, seda tavaliselt teha ei
saa. Tutvustamiseks otsis igaüks midagi oma
lapsepõlve lemmiklugemisvarast.
Reedel tegime kokkuvõtteid; jagasime auhindu. Meeleolukust üritusele lisas lasteaia
mudilaste esinemine, lavaküpseks olid saanud ka klasside etteasted, mis olid omanäolised ja nauditavad.
Saadud esinemispisik ja osalemisrõõm panevad aluse samalaadsete ürituste
õnnestumisele ka edaspidi.
Liia Sikk
Roela Põhikooli õpetaja

EMSLi Jõud sumo meistrivõistlustel
Vinnis saatis edu Sakura klubilasi

Gretha Teesalu, Christina Ojasoo, Pathritcia Matso ja Liis Järvamägi
Kergejõustikuklubi ViKe esisportlaste baasil loodud Ööjooks-Adidas jooksutiimi
kuuluvad Taavi Kilki, Anton Basmanov,
Ragnar Piirjõe ja Kelly Nevolihhin. Lisaks
2011. aasta Eesti maratonijooksu meistrivõistlustel hõbedale tulnud Andrus Lein,
kes teeb Ööjooksu meeskonnaga tihedat
koostööd juba teist hooaega.

Kogu võistkonna riietab ja varustab kvaliteetsete jooksujalanõudega
Adidas. Taastumiseks ja vastupidavuse suurendamiseks varustab GU Energy meeskonda spordijoogi pulbri ja geelidega.
Meeskonnale eraldatava mitterahalise toe
suuruseks on teadaolevalt ligi 3100 eurot
ehk peaaegu 50 000 krooni.

Naiste arvestuses tuli 2. kohale kaalukategoorias – 55 kg Tuule Sireli Mäe ja 3. EvaJanne Piirjõe (mõl. SK Sakura); -65 kg
1.koht Christina Ojasoo (SK Sakura), -80
kg 1. Gretha Teesalu (SK Sakura); +80 kg
Pathricia Matso (SK Sakura) ning absoluutkategoorias Ojasoo, Mäe, Teesalu ja
Järvamägi. Samuti sai esikoha Lääne-Viru

naiskond.
Meeste arvestuses oli –85 kg võidukas Siim Mäe (SK Sakura). Kehakaalus
+115 kg meeste seas kuulus võit Toomas
Braunile, teine oli Oliver Valdre (mõlemad
SK Sakura). Meeskondlik võit kuulus idavirulastele, Lääne-Virumaa oli teine.
Riho Rannikmaa
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VPG tublid
Maali Tamm, 11.kl - üle-eestiline ajaloo-olümpiaad 8.-9. koht (õp. M. Nõmmik).
Laura Laks, 8.b kl - saksa keele olümpiaad - I
koht (õp. S. Püss).
Teet Ottin, 9.a kl - saksa keele olümpiaad - I
koht (õp S. Püss).
Mirttel Tovstik, 2.b kl - Lääne-Virumaa lauluvõistlus – eripreemia (õp. T. Andresson).
Hanna-Maria Eliste, 2.b kl - Lääne-Virumaa
lauluvõistlus - II koht (õp. T. Andresson).
Raimond Järg - pranglimise eelvõistluste parim maakonnas, finaalis - I koht (õp M. Morozova).
Jan-Arnar Põldma, 4.b kl - pranglimise eelvõistluste parim maakonnas (õp U. Rembel).
Magnus-Martin Mesi, 7.b kl - pranglimise
eelvõistluste parim maakonnas, finaalis 4. koht
(õp M. Morozova).
Risto Põlluste, 10. kl - pranglimise eelvõistluste parim maakonnas (õp M. Morozova).
Karel Liblekas, 5.b kl - pranglimise finaalis - III
koht (õp. A. Spelman).
Linda Freienthal, 9.a kl - Vilde kirjandivõistlus – võitja (õp. M. Guljavin).
Karolin Vahtramäe, 9.a kl - Vilde kirjandivõistlus – võitja (õp. M. Guljavin).
Lisett Liblekas, 8.b kl - Juhan Liivi etluskonkurss - I koht (õp. M. Guljavin).
Linda Freienthal, 9.a kl - Juhan Liivi etluskonkurss - III koht (õp. M. Guljavin).

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel:5783 8999
Tõsine põllumees soovib tootmise
arendamiseks OSTA PÕLLUMAAD.
Kontakttelefon: 5554 2370

Ostame ja võtame
RENDILE PÕLLUMAAD
Vinni ja Rakvere vallas.
Tel 503 6413.
19. mail kell 10 Roela
parkimisplatsil
Roela kevadlaat
Ootame Teid müüma ja ostma: taimi,
käsitööesemeid, loomi ja linde, teise
ringi rõivaid, puid ja põõsaid ning
kõike erakorralist ja kummalist nii
taime- kui loomariigist.
Saadaval kohv ja pirukad!
Kell 11 politseikoerte
demonstratiivesinemine
Info ja etteregistreerimine
tel. 5190 4847

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Vinni vallas 26. mail
Peatuskohad:
9.30 – 9.50 Piiral endise MRK juures
10.00 – 10.20 Vinnis raamatukogu juures
10.25 – 10.45 Pajustis Aldari kaupluse juures
10.50 – 11.00 Kakumäe küla alguses (kakkude juures)
11.15 – 11.30 Kadila end. kaupluse juures
11.45 – 12.15 Viru-Jaagupi kiriku juures
13.00 – 13.15 Küti endise kaupluse juures
13.45 – 14.00 Roelas Aldari kaupluse
juures
14.05 – 14.20 Roelas Aida tänav 3
15.00 – 15.30 Tudus Aldari kaupluse
juures
Lisateenusena on valla kodanikel võimalik
tasuta ära anda neli sõiduauto kummi ühe inimese kohta.

Haridusüritused maikuus
30.aprill - 4.mai “Terve VPG” - kõndimine 1.-6. klass.
2.mai kl 10 “Säru Sööbikule ja Pisikule!” Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm
hambaarstil
3.mai kl 11.30 lasteteatri etendus “Taskutark” Kulina lasteaias.
4.mai kl 8 Roela kooli algklassid ekskursioonil Ahhaa Keskuses ja põllumajanduse muuseumis.
5.mai - Roela kooli õpilased esinemas
Põhjakeskuses metsaalasel perepäeval.
7.-11.mai “Terve VPG”- ujumine 1.-6.kl.
7.mail kl 8.20 viktoriin “Kuulume Euroopasse” Tudu Lastead Põhikoolis (LPK).
8.mail 18-20 emadepäeva kontsert, käsitöö- ja kunstinäitus.
9.mai Euroopa päeva tähistamine Roela
Lasteaed-Põhikoolis (LPK).
9.mai kl 8.45 Vinni lasteaia Jänkupere ja
Mõmmi rühm Toolse linnuses aardejahil.
9. mai kl 12.45-15 maakondlik saksa keele päev Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
(VPG-s).
9. mai kl 17 Vinni lasteaia Lepatriinu rühma kevadpidu.
9. mail kl 18 lontsert emadele Tudu LPKs.
10. mai kl 16.30 Pajusti Lasteaed
Tõrutõnn 40. aastapäeva kontsert-aktus
Pajusti klubis.
10. mai kl 17 Vinni lasteaia Mesimummu
ja Sipsiku rühma kevadpidu.
10. mai kl 18 emadepäeva kontsert Roela
koolimajas.
11. mai kl 16 Roela lasteaia emadepäeva
tähistamine Aartikas.
14.-17.mai Vinni lasteaia kevadine rattamatkanädal.
14. mai kl 10 Pajusti lasteaia Päikesejänku ja Mõmmiku rühma spordipäev Vinni staadionil.
15. mai kl 10.15 lastetööde näituse “Ise
tehtud - hästi tehtud!” avamine Vinni vallamajas.
17. mai Vinni lasteaia Mõmmi rühma lapsed Sõmerul folklooripäeval “Põlvest
põlve”.
18. mai kl 10 valla lasteaiad maakonna
lasteaedade võimlemispeol Rakvere staadionil.
23. mail kl 8-14 aineteülene projektipäev
- ainealased töölehed, orienteerumine,
“Seebikarbiralli”, “Vigurivänt”, sportlikud võistlused jms VPG-s.
23. mai kl 9.30 Pajusti lasteaia Päikese-

Meie emakeele tähtsustamiseks ja hoidmiseks tähistatakse igal aastal 14. märtsil emakeelepäeva. Majadel lehvisid lipud ning rikas ja tundeküllane eesti keel kõlas kõikjal
Eestimaal. Päeva väärikaks tähistamiseks otsustas Vaeküla Kooli õpilaskodu korraldada
pärast õppepäeva emakeelepäeva videvikuõhtu. Sel õhtul puhkas „kaasaegne jutuvestja” televiisor, sest koguneti Vinni raamatukogusse videvikutundi pidama. Eesmärgiks
oli raamatutega sinasõbraks saada ning meie
ilusas emakeeles luuletusi lugeda ja kirjutada.
Lastel tekkis kohe huvi jutuvestmise
vastu ning raamatukogu tublid töötajad Maie
ja Ere olid lahkelt nõus meie tegemistele kaasa
aitama. Raamatukoguhoidja Maie tutvustas
lastele erinevaid raamatuid ning selgitas, kuidas on raamatukogus raamatud paigutatud ja
missugune kord valitseb riiulitel. Spordiraamaturiiuli juures pidid lapsed nimetama ühe
eesti sportlase nime. No muidugi hüüdsid
kõik koos: “Baruto!”. Aga kas meie tublit
spordimeest Jaapanis äratab kukk jaapani keeles või eesti keeles, on võimalik teada saada

Tartu Kutsehariduskeskuse kutsevõistlustel
selgitatakse igal aastal välja kõikide erialade
parimad õpilased. Ülesanne, mis õpilastel tuleb võistluste raames läbi teha, on erialaspetsiifiline. Ülesande lahendamist hindab tööandjatest ja koostööpartneritest koosnev sõltumatu komisjon.
Kutsevõistluste lõppvoorus osales
360 õpilast erinevatelt erialadelt. Kutsevõistluste õnnestumisele aitasid kaasa 62 ettevõtet.
Hedi Männi
Tartu Kutsehariduskeskus

Õnnitleme
maikuu
sünnipäevalapsi!
82 Leo Saluste
81 Helene Moor
81 Endel Kruusamäe
81 Lempi Jagonen
81 Laine Biltse
80 Alma Darjina
80 Aili Annus
80 Linda Truman
75 Mati-Jaagup Rohtsalu
75 Endla Niinepuu
70 Anna Kuznetsova
70 Tauno Lavonen
70 Maie Mihhailova
70 Asta Orro

92 Erika Karrus
90 Jakob Uudevald
88 Hilda Leppik
88 Endla Koppen
87 Hilma Perednja
87 Astra Muldma
86 Marta Valtonen
85 Voldemar Aitsar
85 Yulia Prokhorova
84 Lydia Vaabla
82 Maiki Äärmets-Nirgi
82 Ants Rästas
82 Enna Viibur
82 Erla Uueni

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

Päevakeskuse tegemistest
Kevad murrab täiega sisse. Päevad on päiksepaisteliselt soojad, täis linnulaulu ja veesulinat. Ja kõik algab taas: seemned, potid,
mullad, istikutest rohetavad aknalauad.
Miks me end igal kevadel kõige sellega
vaevame? Aga ikka selleks, et seemnest
taime kasvatamine on rahuldust pakkuv
tegevus. Hea tunne on teha midagi täiesti
algusest lõpuni. Kuidas aga endalt talveraskust seljast heita? Kindlasti aitavad jalutuskäigud värskes õhus. Kutsume aegajalt
ka päevakeskusse sisse astuma ja kohtuma omaealistega. Päevakeskuses tegevust
jagub!
Teisipäeval võimleme Vaike Altväljaga ja aeg-ajalt jagab ta kasulike nõuandeid tervise ja toitumise alal. Olgu tal
ikka aega ja tahtmist meiega tegelemiseks.
Erilised on kolmapäevad, päevakeskus on siis täis laulu ja naeru. Laul teeb
meele rõõmsaks ja rõõm teeb inimese

nooreks. Ja seda tänu Tudu Rahvamaja juhataja Helve Ploomile, koos lauldakse igal
kolmapäeval kas Vinni päevakeskuses või
Tudu Rahvamajas. Laulunaised on andnud
Lääne-Virumaal palju meeldejäävaid kontserte. Suur tänu Helve Ploomile ja tema
laulunaistele ning muidugi vallavanemale,
kes on alati abistanud bussi saamisel.
Neljapäeval töötab juuksur Maie
Seinpere ja nüüd on võimalik lasta teha ka
maniküüri ja pediküüri.
Anu Jonuks käib päevakeskuses
kaks korda kuus reedeti õpetamas meile
asju meelde jätma ja tähele panema. Mälu
treenimisel kasutab ta erinevaid võtteid ja
nippe igasuguste asjade meeldejätmiseks.
Treeningud on huvitavad, tulge ja veenduge!
Nautige kevadet, jääge terveks!
Eve Kukor
Vinni päevakeskus

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

Emakeelepäeva tähistamine
Vaeküla Kooli õpilaskodus

Aasta tegija - parim juuksur on
Katrin Pooland Vinni vallast
Tartu Kutsehariduskeskuses õpetatavate erialade parimad selgusid kutsevõistluste „Aasta
tegija 2012" raames. Katrin Pooland Vinni
vallast, kes õpib Tartus kutsehariduskeskuses juuksuriks, pärjati kõrgeima, Aasta tegija
2012 tiitliga.
Juuksurite kutsevõistlus koosnes kahest osast: pruudisoengu tegemisest ja piduliku soengu tegemisest punumistehnikas.
Pidulik soeng punumistehnikas tõi
Katrinile peavõidu ja lisaks ka publiku lemmiku auhinna.

jänku rühma kevadmatk.
23. mai kl 10 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma maastikumäng “Kevadtormike”.
23.mail kl 12 spordipäev Tudu LPK-s.
24. mai kl 8.55-10.35 KEAT esmaabi õppus 1.-6.klassile VPG-s.
24. mai kl 10 Pajusti lasteaia Lepatriinu
rühma kevadmatk.
24. mai kl 16.30 Kulina lasteaia kevadpidu.
25. mai kl 12 kodu-uurimiskonverents
Roela LPK-s.
25. mai kl 17 Vinni lasteaia Mõmmi rühma kevadpidu.
25. mai kl 20 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma pereõhtu koos ööbimisega.
26. mai kl 10-19 Vinni Punn 2 Vinnis.
29. mai kl 14 vallavanema vastuvõtt tublidele õpilastele ja õpetajatele.
30. mai kl 10 Pajusti lasteaias pere tänamine - kooliminejate kontsert lastele ja
töötajatele.
30. mai kl 12.10 IX kl lõpukell Roela põhikoolis.
30.mail kl 15 lasteaialaste koolisaatmise
pidu Tudu LPK-s.
31.mail kl 11.30 viimane koolikell lõpuklassile Tudu LPK-s.
31. mai kl 10 Pajusti lasteaias Päikesejänku rühma õuesõppepäev.
31. mai kl 16 Pajusti lasteias Mõmmikute rühma lõpupidu.
31. mai kl 16.30 Roela lasteaia lõpupidu.
31. mai kl 18 Kulina lasteaiast kooliminevate laste lõpupidu.
31. mai Vinni lasteaia Jänkupere lasteaia
lõpupidu.
1. juuni 11-12 sportlik lastekaitsepäev
VPG-s.
1.juunil kl 8.30 matkapäev Tudu LPK-s
2.-3.juunil Tudu LPK 5-9.kl. ekskursioon.
4.juunil kell 9 Tudu LPK lasteaia ja algklasside ekskursioon.
5. juuni õppeaasta pidulik lõpetamine
Roela LPK-s.
8. juuni Roela LPK osalemine Ööjooksul.
16. juuni 15.00 Roela kooli 9. klassi lõpupidu Roela rahvamajas.
16.juunil kl 13.00 9.klassi lõpuaktus Tudu
LPK-s.
19. juuni kl 18-20 VPG põhikooli lõpuaktus.
20. juuni kl 18-20 VPG lõpuaktus.
Koolide andmete põhjal Margit Diits

ühest toredast lasteraamatust, mille ettelugemine lastes tõelist lusti tekitas. Lapsed läksid
raamatute sekka täpselt niisamuti, kui minnakse seltskonda sõpru otsima. Kohe otsiti üles
riiul, kus asusid neile sobivad raamatud. Raamatukogukülastus meeldis lastele, sest see
oli huvitav, õpetlik ja andis palju uusi teadmisi.
See oli puhkus, mis lasi fantaasial lennata pärast kiiret tööpäeva, see oli ainult endale
kuuluv aeg. Sel õhtul oli eriline aura. Õpilaskodus peeti kaunis emakeeles kõnesid, tehti
näitemängu, kirjutati luuletusi, lauldi, tantsiti
ja oldi lihtsalt koos sõpradega. See oli tore
aeg pärast tööd ja enne uinumist. Hämarus.
Videvik. Aeg, mis andis elujõudu järgnevateks päevadeks.
Vaeküla Kooli kasvataja
Raili Lind

Kaidi Murumaa - 8. märtsil
Martha Adamson - 25. märtsil
Grete Sats - 27. märtsil
Maarek Puusepp - 27. märtsil
Mirt Koppen - 28. märtsil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Roela Rahva Maja tänab
18. märtsil Roela Rahva Majas toimunud esmakordne ja uudne projekt “Kvartettide kevadootus” tõi kauni kevade nii esinejate kui
publiku südametesse. Igal päeval laekub postkasti kirju, otsestest pöördumistest rääkimata
– siirad tänud nii imelistele kollektiividele kui
korraldajaile.
See päev täitus laulu ja lustakate tantsunumbritega just tänu teile, kvartetid: Vahetunnikvartett ja Uusvana Vinni-Pajusti Gümnaasiumist,
Antsuküla ansambel Ulvi klubist,
Rakke Nelik Rakke Kultuurikeskusest, HaLe
MaJa Rakverest kammerkoor Solare meeskvartett, Rodnik MTÜ Õppe- ja Arenduskeskus “Järeleaitaja” Pärnumaalt, Keila Kool Harjumaalt, Oru Kvartett Kose vallast Harjumaalt,
Sära ja Sõbratarid Roela Rahva Majast.
Tänu ja kiitus päevajuhile Margo Hussarile,
fonogrammide, lindistuste, helindamise eest

Tarmo Alaverele, fotograaf Maido Rootsile,
video Anti Rongale.
Kuid ükski suurem ettevõtmine ei teostu ilma
toetajateta. Sügav kummardus ja tuhat tänu:
Rahvakultuuri Keskus ja pr Pilvi Lepiksoo,
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Vinni Vallavalitsus, OÜ Ehel, OÜ Elmi,
hr Toomas Väinaste, hr Vello Tafenau,
Oriflame esindajad Piret Raidoja ja Kersti
Leppik, pr Saima Kalme, pr Eha Kuusemets.
Koos positiivse tagasisidega on saabunud
ka soovid ja ettepanekud taolisele ettevõtmisele kohe jätkuprojekt korraldada. Miks
ka mitte – kui on olemas tegijate tahe ja suur
rõõm ning toetajate heatahtlikkus ja vastutulelikkus.
Kaunist kevade jätku kõigile!
Reet Alavere

Mälestame lahkunud vallakodanikke...
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Freeni Vilu
Alma-Johanna Kaljuvee

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

08.09.1922 – 13.03.2012
28.05.1914 - 16.04.2012

tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.
Suur tänu kaastööde eest! Järg,ime
kaastööde esitamise tähteg on 15.mai.

