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Võrrisportlased võistlevad Vinnis ka
talveilmade kiuste

Las jõulurõõm meil
täidab hinge!

Kui Ilmataat end just päris segi ei
kammi ja üliekstreemsusi ei paku,
siis toimub 26. jaanuaril Vinnis võrrivõidusõitjate 2013. aasta avaüritus - sääreväristajat ehk säärude
sprindialade Eesti Meistrivõistluste esimene etapp Vinni Talvepunn
2013.

Jõulurõõm see täidab
hinge,
võtab mure, võtab pinge.
Jõulurõõm poeb
tuppa tasa,
jätab rõõmuhelbed maha.
Hinges süütab
küünlaleegi,
rõõmu võtta ei saa keegi.

Lisaks tavakssaanud võistlusklassidele, kus võisteldakse nii soolode kui korvidega, toimub Vinni võistlustele omane nn isa- poja sõit, kus
võistlejad peavad olema ühe „suguharu” liikmed ja eri generatsioonidest.
Termin Isa-poeg ei tähenda siiski mingit soolist diskrimineerimist , ennegi
on sel osalenud nii emasid kui tütreid.
Isa-Poja sõit toimub Vinni Talvepunnil
juba neljandat korda ja erinevalt varasematest võistlustest, kus sõita võis
ükskõik, millise võistlusklassi „relvaga”, on nüüd ja edaspidi seekord võistluspillideks vaid standard-klassi rattad.
Eesmärk üks ja ainumas- tekitada suhteline võrdsusmoment, kus kaalukeeleks pigem sõitjate kui rataste/mehaanikute panus. Esmakordselt on isapoeg sõidu võitjatele ka rahaline auhind…
Parafraseerides telereklaamiaga see pole veel kõik! Lisaks toimub
erinevate võrriklubide/ -sõpruskondade vahel motopallivõistlus (õigemini
küll siis võrri/ säärupall). Kuidas see
kulgeb, saab näha 26. jaanuaril Vinnis,
koolimaja ümbruses, kohapeal.

Esimene võistlussõit algab kell
11.00 ja päeva lõpetab ilutulestik kusagil kella 16-17 paiku.
Võistlejad saavad pärast võistlust kehakinnitust ja ülessoojenemisteenust saunas Vinni Spordikompleksi
abiga, kuuma jooki peaks kõigile jätkuma ka raja äärde.
Aga ega seegi ole veel kõik!
Mida veel, saab näha kohapeal. Pealtvaatamine on prii, võistlemise tingimused ja täpsem ajakava on kirjas MTÜ
Vinni
Punn
kodulehel:
www.vinnipunn.ee.

Juhul, kui Ilmataat siiski vingerpussi mängib ja külmapügalaid üle igasuguse mõistuse koguneb (nii, et ka
mõistus kinni külmub), toimub võistlus esimesel järgneval „normaalse”
temperatuuriga laupäeval. Ära ei jää
midagi, võrrid ja võrrimehed looduselt armuande ei oota ning usuvad, et
raskused on eelkõige selleks, et neid
ületada. Ja libe on ühtviisi kõigile…
Võrriderohket aastavahetust
kõigile!
Mart Pitsner,
MTÜ Vinni Punn

Aasta - minnes ta viib, tulles toob
Aasta läheb, aasta kaob, ajavool ei seisata. Minnes ta viib, tulles toob, ikka
on midagi uut. Aasta lõpp läheneb kohutava kiirusega. Mulle tundub, et kõige lühem kuu pole mitte veebruar, vaid
detsember. Musttuhat tegemist ja asjaajamist sel aasta viimasel kuul, et jõuaks
jõuludeks aja maha võtta, rahuneda,
järele mõelda... Järele mõelda möödunud tegemistele ja tegematajätmistele,
anda aru iseenda ja jumala ees. Advendi aeg, jõuluime ootuse aeg ongi selleks, et oma mõtteid puhastada, andeks
anda ja ise andestust leida.
Kallis Mõttelõnga-rahvas!
Olen minagi püüdnud teie tegevusi
planeerides ja läbi viies anda endast parima, aga ma tean ju väga hästi, et mitte
alati ei ole kõik nii hästi sujunud, nagu

oleks soovinud. Võtame või näiteks
kilplalas käimise, kus söögiarvete tasumine segadust tekitas, või ka reisi
lennusadamasse, kus meremuuseum
Paksus Margaretas jäi hoopis külastamata. Võin ainult õhata, et kui saaks
otsat alata... Nii et ma palun andestust.
Mis aga hea ja õige tegu oli - see oli
käsitöönäituse korraldamine. Nagu
olen tagasisidet saanud, rahval on, mida
näidata ja loodetakse, et see ei jäänud
viimaseks sellelaadseks ürituseks.
Meie ümber, meie külades elab palju
kuldsete kätega inimesi, kellest me midagi ei tea, kes aga oleks meelsasti oma
näputöödega ilmarahvale endast
rmärku andnud. Kõigil on õigus tunnustatud saada.
Läinud aastale tagasi vaadates

tänan lasteaeda Tõrutõnn, kes oma mudilastega on meie üritusi ilmestanud,
nagu ka Rakvere Muusikakooli eesotsas õpetaja Kelli Pärnastega ja VinniPajusti Gümnaasiumi eesotsas õpetaja
Katrin Palliga, kes pole kunagi ära öelnud, kui me neilt abi vajame. Ja muidugi tänud klubi juhataja Reedale, kes oma
nõust ja abist pole ka kunagi ära öelnud. Lõpuks tahan veel tänada vallavalitsust, tänu kelle toetusele ja mõistvale suhtumisele me üldse saame oma
üritusi korraldada.
Aitäh ka teile, head Mõttelõnga kaaslased, et mul ikka on nii hea teie
seltsis olla. Soovin teile toredat aastavahetust, rahu ja rõõmu nüüd ja igavesti.
Vilve Tombach

Tagasivaade ühele suurimale üritusele
Kadilas sel aastal
Alustan 1930. aasta 14.jaanuaril Kadila
Seltsimajas öeldud tähenduslike sõnadega: „Nüüd, kus seltsimaja on valmis,
võiks alustada elavamat tegevust.....”
Täna, ligi 83 aastat tagasi oleme üle pika aja samas seisus, paljude
projektide ja erinevate järkude kaupa
on seltsimajas enam-vähem kõik kohad korra üle käidud ja 17. novembril
tähistasime oma taasavamist peoga.
Olime pühendanud päeva teatrile austamaks ligi sajand tagasi siinmail alguse saanud rahvateatrit ja selle
tegijaid.
Väga tänulikud oleme meid
oma külaskäiguga austanud teistele
külateatrite tegijatele: Võhma, Laekvere, Muuga, Pajusti ja Uhtna inimestele.
Teie esinemised olid heal tasemel, häs-

ti ette valmistatud ja ainult kiidusõnu
saabki öelda!
Ka nn kohalik näiteselts sai kiituse osaliseks, tore on see, et ikka leidub selliseid imelisi inimesi, kes leiavad aega ja tahtmist laval nalja teha...
Peo üldjuhtimine oli Leeni
Janno õlul, kes alates projekti juhtimisest kõikidel ettevalmistustel silma peal
hoidis. Seltsimaja koristamisel ja peo
ettevalmistamisel lõid kaasa paljud naisseltsi naised ja tänamata ei saa jätta ka
Vahur Veedlerit, kes tegi ära kõik
meestetööd.
Rahvast käis majast läbi päris
palju ja kuulda saime vaid tänusõnu.
Ilus maja oli ka vaatamist väärt ja loodame, et iga siinkandi inimene leiab
tulevikus aega, tahtmist ja vajadust siia

aegajalt sisse astuda.
Ise saime kogemusi, uusi tutvusi, vaadata teisi, näidata ennast ja oleme rahul.
Lõpetuseks tooksin laste esituses laval olnud loo mõtte, et märkame ikka teisi inimesi, aitame ja toetame, ärme jääme ükskõikseks. Meie riik
on väike ja meie külad veel väiksemad, tuleme siis kokku oma seltsimajja, teeme midagi ja oleme koos, hoiame alles meie vanavanemate loodud
väärtusi. Esimene võimalus selleks on
28. detsembril toimuval nääripeol, kus
astub päevakohase näitemänguga üles
ka näiteselts. Kohtumiseni Kadila Seltsimajas!
Kadila Näiteseltsi nimel M.Tubli

Alles see oli, kui süütasime esimesed advendiküünlad ja häälestasime end ikka enam ja
enam jõulude tulekuks.
Käes on aasta kiireim kuu - detsember,
mis on möödunud jõulude ootuses, aastavahetuse ootuses. Ootuses, et hakkaksid ometi
kord päevad taas valguse poole pikemaks sammuma.
Öeldakse, et ootaja
Lumekuues Ed. Vilde büst Pajusti klubi ees.
aeg on pikk. Detsembri
Foto: Ilme Post
kiirust arvestades lendab isegi ootajal aeg
märganud, toetanud, olnud osasõrmede vahel kiirelt. Teinekord
võtlikud nende rõõmudes ja munii kiirelt, et pole aega õiget jõuluredes. Jõuluajal mõtleme kasvõi
tunnet tundagi. Jõuludeootus koos
korrakski neile, kes lahkunud igajõululaulude ja kuuskede säraga
viku radadele. Mõistame ja toetaaitab jõulutunnet südametesse
me neid, kes on haiged või õnnetuua.
tuses kannatada saanud. Soovime
Jõulud, aasta kauneimad püedu ka edukaile, et nad nõrgehad on ainult üks kord aastas. Jõumaid toetada saaks.
luaeg on imeline, ilusate uskumusSoovin kõigile positiivselt elte, heade soovide täitumise aeg.
lusuhtumist, siis suudame raskuMõtleme kodust, lähedastest,
sed ja viperused kergemini üle
tunneme rõõmu lastest ja lasteelada ning eluga edasi minna. Pallastest, keda jõulud taas koju tooju tänu teile, hea vallarahvas, kes
vad, ajale, mil lähedased kuuse
te oma mõistva suhtumisega meie
ümber kokku saavad. Me ihkame
valla arengule olete kaasa aidajõuluks koju ja otsime tuttavat ust,
nud. Aitäh!
üht tunnet mis iial ei looju - rõõmu
Kauneid rahulikke jõule, meeväikesest jõulupuust.
leolukat aastavahetust ning head
Jõuluajal süütame küünla ja
uut aastat!
mõtleme kaasinimeste peale, kas
Toomas Väinaste,
oleme neid aasta jooksul piisavalt
Vinni vallavanem

Vaid pikalt ette mõtlevad
paigad arenevad ja tugevnevad
Järjest rohkem pöörab maailm tähelepanu ökoloogilisele jalajäljele ja maakera säästmisele ning hoidmisele järeltulevate põlvede jaoks. On ju iseenesestmõistetav ja inimlik suhtumine, et
meie järeltulijatel on samasugune õigus
puhtale keskkonnale ja elupaigale nagu
meil enestelgi olnud on. Selles osas
on 2012. aastal ette võetud sammud
Vinni vallas olnud eeskujulikud ja pika
perspektiiviga - hoida oma kodupaika
puhtana ning otsida võimalusi ressursisäästlikemateks tegevusteks ja ressursside säästlikuks kasutamiseks. Veel
käesoleva aastanumbri sees just Vinni
valla territooriumil tööd alustanud Lääne-Viru Jäätmekeskuse avamine on tähtis ja vajalik samm, mis mitte ainult tagab võimaluse puhtaks keskkonnaks,
vaid kannab ka puhtama kodupaiga eest
seismise ja austamise märki. Nurgakivi saanud Vinni biogaasijaam on järgmine samm ressurssidele parima kasutuse leidmiseks ja võimalikuks säästmiseks.

Küllap on enda kodupaiga ja
enese tuleviku eest hea seismine Vinni vallaelanikel veres. Tublid harrastusja tervisesportlased ning rohked võimalused trenni tegemiseks näitavad inimeste ambitsioonikust ja enda tervise
ning tuleviku eest seismist. Tudu 24.
triatlon kannab juba traditsiooni mõõtmeid ja annab kinnitust, et Vinni rahvas
spordipisik ja sitkus juba ammustest
aegadest sees on.
Selle kõige kõrval ei ole unustatud ega unarusse jäetud ka kogukonna identiteedil baseeruvat - kultuuri. Külalisteatrite kokkutulek Kadilas ja 20.
Lääne-Virumaa bändide ja pillimeeste
pidu Kehalas hoiab ja peab lugu meie
muusikast, traditsioonidest ning kõigest
tähenduslikust, meelelahutuslikust ja
meeli ülendavast.
Soovin teile rahuküllast jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem
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Vinni Vallavolikogu
29. novembri istungilt
♦

Otsustati kehtestada 2013. aastal Vinni valla eelarvest sotsiaaltoetuste saamiseks madala (neto) sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 153 eurot kuus. Otsustati kehtestada 2013. aastal “Sotsiaaltoetuste andmise korras” (edaspidi
kord) § 6 madala (neto) sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 236
eurot kuus. Hüvitamisele kuulub
19.20 eurost suurem retseptiravimi summa 50 %. Isikul, kelle pension on alla 153 eurot, hüvitatakse
retseptiravimi summa 100 %.
♦ Otsustati kehtestada 2013. aastal valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
alljärgnevalt: sünnitoetus - 260
eurot, matusetoetus 130 eurot,
juubelitoetus 75-99-aastastele 20
eurot, 100-aastasele ja vanematele 60 eurot; küttetoetus - kuni 260
eurot aastas; üksikpensionäri toetus - kuni 153 eurot, ranitsatoetus 65 eurot.
♦ Otsustati kehtestada Vinni valla lasteaedades 2013. eelarveaastaks
kulude (lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja õppevahendite kulude) vanemate poolt
kaetava osa suuruseks 180 eurot
lapse kohta aastas.
♦ Määrusega sätestatakse huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord Vinni vallas 2013. aastal.
Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile õpilastele, kelle enda ja
vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni
vallas ja kelle vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei ole Vinni
vallale võlgu.
§ 3. Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord.
(1) Finantseerida Vinni valla eelarvest õpinguid huviharidust andvas Rakvere Muusikakoolis: 1) I
ja II klassis 50 % õpilaskohamaksumusest; 2) III –VII klassis 100 %
õpilaskohamaksumusest; 3) muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja lisaaasta maksumust ei
kompenseerita; 4) vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud
arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli I ja II klassis, eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisaastal õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks
arve.
(2) Vallavalitsusel kompenseerida
Vinni valla eelarvest õpilaste huvitegevuse kulusid avalduse esitamisel kuni 50 % ulatuses esitatud kuludokumentides fikseeritud
summast.

♦

Otsustati kehtestada 2013.a.
maamaksumääraks 2,4 % maa
maksustamishinnast aastas, välja
arvatud käesoleva määruse punktis 2 sätestatud juhul. 2.Otsustati
kehtestada 2013.a. haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,4 % maa maksustamishinnast aastas.

♦

Otsustati võtta vastu Vinni valla 2012. aasta lisaeelarve tulud summas 310 893 eurot.
Muud tegevustulud - 250 000, sh
Maksu- ja Tolliamet - 250 000 eurot.
Sihtotstarbelised eraldised - 60
893, sh Viimsi Keevitus AS - 28 000,
Kultuuriministeerium- 19 999, Sotsiaalministeerium - 6 136, Eesti
Töötukassa - 2 153, KredEx - 3 243,
SA Keskkonnainvesteeringute

Keskus, ohtlikud jäätmed - 491,
Eesti Memento Liit - 871 eurot.
Otsustati võtta vastu Vinni valla
2012. aasta lisaeelarve kulud summas - 310 893 eurot.
Vabaaeg ja kultuur - 871, Tööpataljoni Ühingu üritused - 871.
Sotsiaalne kaitse - 11 532, lastehoiuteenus - 6 136, Vinni Perekodu - 2 153, muud - 3 243.
Tervishoid - 19 999, Vinni tervisekeskus - 19 999 eiurot.
Elamu ja kommunaalmajandus 278 000, veevarustus - 278 000
eurot.
Keskkonnakaitse - 491, ohtlike jäätmete vedu - 491 eurot
♦ Otsustati lugeda tuvastatuks, et
Tudu alevikus Kooli tn 1 asuv saun,
(EHRi kood 108035481), on peremehetu ehitis, sest hoone viimased
teadaolevad omanikud - Tatjana
Pavlova ja Urmas Pavlov - on
mõlemad hoone tegelikust valdamisest loobunud.
♦ Otsustati lugeda tuvastatuks, et
Vinni alevikus Tööstuspargi tn 16
asetsev sademetevee puhastusseadme kompleksi rajatised, koosseisus: sademevee puhastussseade,
järelselitustiik, immutusväljak ja
Tööstuspargi ning Tööstuspargi
põik tänavatel (reformimata riigimaal) paiknev sademevee kanalisatsiooni torustik, on peremehetud ehitised.

♦

Otsustati algatada menetlus
Vinni alevikus Tööstuspargi tn 8
asetseva tuletõrje veehoidla peremehetuse tuvastamiseks. Rajatise viimane teadaolev valdaja oli
Vinni Ühismajand.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult Vinni Vallavalitsusele, aadressil Tartu mnt 2,
Pajusti alevik või e-post: vallavalitsus @vinnivald.ee, kahe kuu jooksul peale teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

♦

Otsustati taotleda tasuta Vinni
valla munitsipaalomandisse Vinni
alevikus Tööstuspargi tn 16 asuva
Vinni valla omandis oleva sademevee puhastusseade, järelselitustiigi ja immutusväljaku ehitiste
alune ja teenindamiseks vajalik
maa ligikaudse suurusega 1,04 ha.

♦

Otsustati taotleda tasuta Vinni
valla omandisse kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks
ja arenguks vajaliku maana Eesti
Vabariigi omandis ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev
Pajusti alevikus Naaritsa tn 13 paiknev kinnisasi, registriosa nr 4981431
(katastritunnus 90001: 002:0078,
pindala 49691 m2, sihtotstarve tootmismaa 100 %).

♦

Otsustati kinnitada Vinni valla
ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis alates 01.01. 2013.
♦ Otsustati vabastada vallavalitsuse liikme kohustustest Aili Taal,
kes avaldas soovi vallavalitsuse
liikme kohalt tagasi astuda alates
23. oktoobrist.
Vallavanem Toomas Väinaste ettepanekul uueks vallavalitsuse liikmeks kinnitati Tõnis Nurk.
Järgmine volikogu toimub
20.detsembril 2012.

Kokkuvõte 2012. aasta
vallavalitsuse istungitel
arutatud küsimustest
Vallavalitsus kui täitevorgan on kuueliikmeline. Vallavalitsuse kososeis:
Toomas Väinaste, Marve Morgen,
Teet Ottin, Ülo Ülesoo, Mirjam Selli,
Aili Taal (kuni 23.10. 2012) ja Tõnis
Nurk alates 23.10.2012.
Vinni Vallavalitsusel on toimunud
2012. aastal 28 istungit. Üks istung toimub veel sel aastal.
Vallavalitsus on vastu võtnud 515
korraldust ja 13 määrust ning vaadanud
läbi volikogu otsuste ja määruste eelnõud, kokku 59.
Vallavalitsuse istungil arutusele
tulevaid küsimusi valmistavad ette ja
eelnõud koostavad vastava ala ametnikud.
Sotsiaalabi küsimustes on välja
antud 160 korraldust. Abivajajatele on
otsustatud toetust maksta kokku summas 235 583 eurot. Nimetatud summa
sisaldab toimetulekutoetusi, ühekordseid toetusi, ravimite hüvitusi, lasteaia
kohatasu ja toiduraha maksmisi, küttetoetust, eakate hoolduskulusid hooldekodudes, hooldajate toetusi, sünnitoetusi, matusetoetusi, ranitsatoetusi jne.
Toimetulekutoetust on makstud kokku 55-le perele summas 56 682 eurot.
Nimetatud pered on pidevalt toimetulekuraskustes ja vajavad abi. Toetuste
liikide lõikes on kõige rohkem makstud ühekordseid toetusi 267 korral, ravimite hüvitist 170, lasteaia kohatasu
176, lasteaia toiduraha toetust 125, sünnitoetust 52 ja matusetoetust 53 korral.
Teisi toetuse liike on makstud vähem.
Määratud on abivajajatele hooldajad
või isiklikud abistajad. Hooldajaid on
kokku 113.
Võrreldes eelmise aastaga on registreeritud töötute arv vähenenud 50
inimese võrra. Seisuga 30.11.2011 oli
töötuid 154 ja 30.11.2012 on töötute
arv 104.
2012. aasta maikuus anti kohalike
omavalitsuste kasutusse elektriautod.
Meie vald sai enda käsutusse neli autot.
Ühte autot kasutab Eesti aasta sotsiaalhooldajaks tituleeritud Tudu hooldustöötaja Tõnu Muldma, teist autot kasutab Tammiku Kodu, kolmas on MTÜ
Johanna kasutuses ja neljas on vallavalitsuse käsutuses.
Ametnikest tegeleb sotsiaalküsimustega sotsiaalnõunik Mirjam Selli ja
sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova ning
toimetulekutoetuse taotlustega perekonnaseisuametnik Kaja Inno.
Ehitusküsimustes on kokku välja
antud 58 korraldust, mille alusel on väljastada ehituslubasid, kasutuslubasid,
kirjalikke nõusolekuid, projekteerimistingimusi ja kaevetööde lubasid.
Ehituslubasid on väljastatud 102, s.h 14
elamule, kasutuslubasid 42, s.h 7 elamule, kirjalikke nõusolekuid väikeehitiste püstitamiseks kokku 23, projekteerimistingimusi väljastati 23. Kehtestatud on 2 detailplaneeringut Piira külas (Mõisa 2 ja Mõisa 4 ning Kastani,
Kase ja Lepa kinnistutele).
Ehitusküsimustega tegeleb ehitusnõunik Peep Võrk.
Majandusküsimuste all käsitlesime korraldatud jäätmeveost vabastamisi, üürilepingute sõlmimisi, vara tasuta
kasutamise lepingute sõlmimisi, keskkonnaküsimusi, heakorra konkursi
korraldamist, vara pärimisi, kokku on
antud üheteistküme kuu jooksul 75
korraldust.
Majandusküsimustega tegeleb
majandusnõunik Peeter Kalvet. Pärimisküsimustega ja vara tasuta kasutamise lepingute sõlmimise korralduste
ettevalmistamisega tegeleb vallasekretär Vaive Kors.

Haridusküsimuste teemal on välja antud 26 korraldust koolide, lasteaedade hoolekogude moodustamise,
lasteaedade tööaja kehtestamise, huvitegevuse kulude hüvitamise, hariduse
haldamise alaeelarvest raha eraldamise, peretoetuste maksmise, konkursside korraldamise asjus.
Konkursi tulemusena kinnitati Kulina Lasteaia direktori ametikohale 1.
augustist 2012 Helen Rennel.
Hariduse ja lastekaitseküsimustega tegeleb haridusnõunik Margit Diits.
Maaküsimuste all käsitleme katastriüksuste jagamist, kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmist, õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist, maa ostueesõigusega
erastamist, katastriüksuste sihtotstarvete määramist, korteriomandi seadmist,
maa ajutisse kasutusse andmist, kohanimede määramist, lähiaadressite määramist. Kokku anti maaküsimuste lahendamiseks 94 korraldust.
Maaküsimustega tegeleb maanõunik Anu Are, kes märgib: „ Mööduvale aastale tagasi vaadates rõõmustab
maaga seonduvast see, et Vabariigi
Valitsus andis valla omandisse Vinni,
Pajusti ja Roela alevike elanike kasutuses olevad ühisaiamaad, mis seni kuulusid riigile. Valla omandisse on vormistatud ka parke, haljasalasid, mänguväljakuid. Maade valla omandisse vormistamisel ootab järgmisel aastatel ees
töömahukas ettevõtmine seoses vallale kuuluvate teedega ja tänavatega.
Selleks, et lisaks teedele hakkaks vallale kuuluma ka teedealune maa, tuleb
plaani- ja kaardimaterjali alusel iga tänava ja tee(jupi) kohta lisaks plaanide vormistamisele kokku panna mahukas toimik – kõik selleks, et teed-tänavad saaksid maakatastris registreeritud.
Läbi aasta on jätkuvalt tähelepanu
all olnud kohanimede ja aadressiandmete korrastamine-muutmine. Sellest
tööst kandub järgmisesse aastasse Piira külas Rakvere-Rannapungerja maantee ääres asuva uuselamurajooni sisetänavatele nimede andmine ning seejärel elamutele aadresside määramine.
Maad ja neil asuvaid hooneid koos
vaadates on üheks suuremaks tööks
nii mööduval kui ka järgmisel aastal
ehitisregistris (EHR) registreeritud
hoonete ja lennukilt ülelennu käigus
pildistamisel saadud hoonete andmekoguga võrdlemine - eelkõige hoonete arvu, nende kujude ning paiknemise osas.
Kuna väga paljude katastriüksuste
puhul on ehitisi puudutavad andmed
EHR-is pildistamisel saadutest erinevad,
on vaja erinevused koostöös hoonete
omanikuga välja selgitada ja seejärel
asuda tegutsema selles suunas, et kõik
olemasolevad ehitised jõuaksid ka
EHR-i ja kõik lagunenud hooned saaks
sealt kustutatud. Nii tegutsedes saab
kaks erinevat andmekogu ühildada ja
see tagab tõrgeteta asjaajamise juhul,
kui tekib vajadus hoonetega katastriüksuse jagamiseks, liitmiseks, nime
muutmiseks.
Maateemalist juttu kokku võttes
võib nentida, et maareform on meie
vallas kulgenud edukalt. 2012. aasta 30.
novembri seisuga oli kogu Eestimaast
maakatastris registreeritud 89,4 %, samal ajal oli Vinni valla maadest katastrisse kantud 96,6%.”
Finantsküsimused puudutavad
sõna otseses mõttes raha: eelarve koostamist, alaeelarvete kinnitamist, spordi- ja kultuuriürituste alaeelarvetest raha
eraldamist, mittetulunduslikuks tegevuseks raha eraldamist, ettevõtlustoetuse maksmist, reservfondist raha eraldamist, laenu võtmist, majandusaasta aruannete kinnitamist - kokku 35 korral-

dust.
Finantsküsimustega tegeleb pearaamatupidaja Inna Arula. Ettevõtlustoetuse taotlusi menetleb projektijuht Gustav Saar.
Sel aastal on otsustatud osaleda 28
projektis. MTÜ-d on esitanud taotlusi
esinevates projektides osalemiseks, nii
kultuuri-, spordi-, noorsootöö kui ka
erivajadustega inimeste valdkonna
edendamiseks. Vald toetab projekti rahaliselt, tavapäraselt 10% projekti kogumaksumusest.
Projektides osalemise korraldusi
koostavad teemade järgi vastava ala
ametnikud. Vallapoolseid mahukaid
projekte koostab projektijuht Gustav
Saar.
Suuremahulisi riigihankeid viidi
läbi kolm:
„Vetiku järvede tervendamine” edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ
Preisor pakkumus maksumusega
39 687 eurot (käibemaksuta) kaheaastane projekt, tööd saavad tehtud 2013.
aasta sügiseks. Järvede kinnikasvamise vältimiseks niidetakse mõlema
Vetiku järve veepeegel. Kahte järve
ühendav oja puhastatakse puudest ja
muust risust.
„Jalg- ja jalgrattateede ehitus Vinni vallas” - edukaks pakkumuseks tunnistati AS Eesti Teed pakkumus maksumusega 382 031 eurot (käibemaksuta). Ehitatakse Pajusti Kakumäe lõik
ligi 2 km, Pajusti alevikus ümmarguselt 800 m ja Vinni alevikus 300m. Teed
valmivad 2013. aasta suvel. Nimetatud
lõigud on edasiarendus Tõrma -Pajusti
kergliiklusteele.
„Vinni valla veemajandusprojekti
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd.
Vinni ja Pajusti“ - edukaks pakkumuseks tunnistati lõpuks ühispakkuja AS
Merko Infra / AS Merko Ehitus / AS
Merko Ehitus Eesti pakkumus summas
669 900 eurot (käibemaksuta). Selle
projekti raames rekonstrueeritakse
Pajustis ja Vinnis kokku 3,7 km veetorustikke, paigaldatakse Vinnis 8 tuletõrje hüdranti ja rekonstrueeritakse 0,5
km kanalisatsioonitorustikku Pajustis
Linnu ja Mäetõnu tänaval. Tööd plaanitakse lõpetada 2013. aasta kevadel.
Eelmisel aastal korraldati Roela,
Viru-Jaagupi ja Vetiku veemajandusprojekti hange. Ehitusega alustati käesoleva aasta kevadel. Roelas rekonstrueeriti veetorusikke Veski tänaval
ning kanalisatsioonitorustikke Veski
ja Aida tänaval. Rekonstrueeriti 2 puurkaev-pumplat, paigaldati veetöötlusseadmed pumplatesse. Viru-Jaagupis
rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke.
Vetikusse rajati uus veetöötlusseadmetega puurkaev-pumpla. Reoveepuhastid rekonstrueeriti Roelas,
Vetikus ja Viru-Jaagupis. Hetkel käivad tööd veel Vetikus.
Ehitustöödest veel niipalju, et Tudu
lasteaia rühmale kohandati ruumid Tudu
koolimajas.
Ametnikud on sel aastal menetlenud 4200 taotlust. Sõlmitud on mitmesuguseid lepinguid, kokku 355.
Dokumentidega on võimalik tutvuda dokumendiregistris, mis asub valla
veebilehel vinnivald.ee. Kättesaadavad
ei ole isikuandmeid sisaldavad dokumendid.
Nimetatud said olulisemad teemad,
millega vallavalitsus on 2012. aastal
tegelenud.
Puudutamata on volikogu menetluses olnud küsimused.
Nendest kokkuvõtvalt järgmises
lehes.

Vaive Kors
Vallasekretär
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Päevakeskus jõuluootuses

Hea Vinni valla rahvas!
Vestab õnnest
ja aegadest juttu,
karge ja härmatand
jõuluöö.
Aastas on kõike nii naeru kui nuttu,
täna mõelge sellest,
mis rõõmu vaid teeb!

Kauneid jõule
ja head uut aastat!
Vinni vallavolikogu
ja vallavalitsus

Käisid ammu mardid hallid, kadrid läksid oma teed, tulemas on
pühad kallid, rõõmsad jõulupühad
need. Igas majas, igas peres kõik
on pühi ootamas.
Ka päevakeskuses on selleks
aastaks võimlemised võimeldud,
mälud treenitud, käsitööd tehtud
ja jutud räägitud. Kahju, et laulud
jäid laulmata ja võib-olla jäi veelgi
midagi tegemata. Aga nii siin elus
kord on, et aeg lipsab käest ja
märkamatult on kätte jõudnud
advendiaeg, mis on kui jõulude
eelaeg.
Advendiaja märksõnadeks on
ootus, küünlad ja laste puhul ka
jõulukalendrid. Esimene advent oli

tänavu 2. detsembril ja viimane,
neljas advent 23. detsembril.
Advendiajal on kombeks süüdata advendiküünlaid. Jõulukuu
küünaldes on lootust ja soove, on
tuledesära ja ootuserõõme, on
armastust, andestust südame
sees. Kaunist pühademeeleolu
kõikidesse kodudesse ning tulgu
uus aasta meeldivate üllatuste- ja
rõõmuderohke. Ja ärgu kustugu
küünalde sära ei silmist, ei südamest. Ja soojus, mis küünaldest
jäänud, jäägu paljudeks aastateks.
Rahulikke jõule ja ilusat uut
aastat!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor

Istud ja mõtled kuuse ees,
istud ja mõtled kuuse ees,
juba ammu ei tule juba ammu ei tule
sulle jõulumeessulle jõulumees,
sest sa ei usu, et metsas on lagendik,
kus elab tema ja pisike päkapikk.
Usu veel kordki, et vatist habe on päris.
Usu, et tõesti ta salmi sult pärib.
Usu, et kingi jättis sul maha!

Vinni-Pajusti Gümnaasium soovib kõigile
rahulikke jõule ja head uut aastat!

Gümnaasiumi õpilaste
head saavutused
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste
head saavutused 2012/2013.õa. aineolümpiaadidel ja võistlustel: Adele
Alavere (8.A), Mart Vaino (8.B), Einar
Linde (9.B), Krislin Ots (9.B) - II koht
Virumaa matemaatikavõistlusel LääneViru arvestuses. Juhendajad-õpetajad
Rein Murs ja Maiu Vahkal. Reelika
Kukk (11.kl) - III koht Koidulauliku etluskonkursil. Juhendaja-õpetaja Marge
Guljavin. Lisett Liblekas (9.B) - I koht

Koidulauliku etluskonkursil. Juhendaja-õpetaja Marge Guljavin. Adele Alavere (8.A) - I koht geograafiaolümpiaadil. Juhendaja-õpetaja Siiri Seljama. Tiit
Vaino (7.B) - I koht geograafiaolümpiaadil. Juhendaja-õpetaja Siiri Seljama.
Mart Vaino (8.B) - III koht geograafiaolümpiaadil. Juhendaja-õpetaja Siiri
Seljama. Laura Laks (9.B) - II koht geograafiaolümpiaadil. Juhendaja-õpetaja
Siiri Seljama.

Meeldetuletus majaja suvilaomanikele
31. detsembril 2012 lõpeb kõigi Vinni
valla haldusalal paiknevate objektide
korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastuse periood. Ka kõigi suvilaomanike perioodiline vabastus Vinni
vallas lõpeb 31.12.2012.
Vajadusel palume hiljemalt
20.01.2013 teha Vinni Vallavalitsusele
uus taotlus korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastuse kohta. Jäätmevaldaja, kes ei esita vallavalitsusele 20.
jaanuariks erandkorras jäätmeveo liitumisest vabastamiseks vastavasisulist
taotlust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist
ning AS Ragn-Sells taasalustab jäätmeveo teenust nimetatud objektil.
Täpsustame, et prügiveolepingut
ei lõpetata, vaid peatatakse maksimaal-

selt üheks kalendriaastaks ning kui selle aja jooksul situatsioon ei ole muutunud, st (hoone ei ole müüdud ega
rendile antud samuti pole sinna elama
asutud) tuleb omanikel igal järgneval
aastal jäätmeveoga liitumisest vabastuse taotlus uuesti vormistada.
Vastavate taotluste alusel võib suvilaomanike perioodiline vabastus
(s.o talveperiood – 1. oktoober kuni
31.märts) olla kuni 2014. aasta lõpuni.
Palun teavitage Ragn-Sells’i, kui
Teie e-posti aadress on muutunud.
Kogu jäätmemajandust puudutav
informatsioon on saadaval Vinni Vallavalitsuse kodulehel vinni.kovtp.ee/
et/jaatmemajandus.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Vinni Spordikompleks

Esseekonkurss “Mina ja
Vinni vald aastal 2020”
Vinni vallavalitsus kuulutas sel sügisel
valla tulevikuteemalise esseekonkursi
“Mina ja Vinni vald aastal 2020” eesmärgiga kutsuda 13-26-aastasi noori
inimesi mõtlema valla arengu peale ja
julgustada neid sel teemal kaasa rääkima.
Vallavalitsus pani parematele töödele välja 180 euro suuruse auhinnafondi. Parimate väljaselgitamiseks moodustati zürii eesotsas vallavanem Toomas Väinaste ning liikmete Anita
Keivabu, Marge Guljavini, Gustav Saare ja Margit Diitsuga, kes hindasid töödes sobivat teemalahendust, mis käsitleks nii nägemust tuleviku vallast kui
kirjutaja rolli selles, samuti sisukust, stii-

liühtsust, keeleoskust, nutikust, säravaid ideid jms.
Konkursi tähtajaks laekus kaheksa tööd. Zürii esimehe Toomas Väinaste sõnul teistest eriliselt eristuvat,
eriliselt säravat tööd ei olnud, siis otsustas zürii tunnustada auhinnafondi
piires kõik kaheksat kirjutajat motiveerimaks osa võtma võimalikel ettevõtmistel tulevikus.
Tunnustamishetked toimusid esmaspäeval, 17. detsembril Vinni-Pajusti
gümnaasiumis. Aitäh kõigile osalejatele!
Koduvalla Sõnumid avaldavad järgemööda kõik tööd. Esimesed kaks on
teie ees. Head lugemist!

Vinni vald kui talispordi
võlud aastal 2020
Selles laias ja kirevas maailmas, kus me
elame, on silma paistmiseks vaja midagi erilist ning muust keskkonnast eristuvat. Olgu see siis riik, inimene või
vald – me kõik tahame milleski head
olla. Mina kui nooruk ei ole tuttav ühegi teise valla hingeeluga peale koduvalla. Võrdlusmomendi puudumise tõttu ei oska ma öelda, milles võiks seisneda praeguse Vinni valla erilisus, kuid
mul on nägemus, mis võiks selleks olla
kaheksa aasta pärast.
Aastal 2020 võiks olla üks Vinni
valla eesmärke koguda tuntust kui suusavald. Ma ei pane oma mõttele piire:
minu kodukoht võiks olla populaarne
talisportlaste seas nii Lääne-Virumaal
kui ka kogu Eestis. Mõdrikus on Nõukogude Liidu aegsed veidi võsastunud suusarajad, mis justkui ootavad
korda tegemist. Aastal 2020 oleksid
seal nelja meetri laiused lumeteed, mida
pimedal ajal valgustaksid energiasäästlikud LED-lambid. Mõdriku asub heas
talispordikeskuse kohas, kuna on Rakverele kõige lähemal asuv suusabaas.
Rakvere enda rajad on pärast kehalise
kasvatuse tunde pehmeks tambitud ja
kasutuskõlbmatud. Vinni vallas ei olegi praegu korralikke suusaradu, mida
aga Mõdriku künklikule maastikule
oleks hea rajada. Tervisesportlaste hulk
aina kasvab, seega peab ka võimalusi
juurde tulema. Kaheksa aasta pärast
oleks uuesti kasutusse võetud sealsed
suusahooldusruumid, mida praegu ei
kasutata. Kui Mõdrikus oleks selline
suusabaas, külastaks Vinni Spordikompleksi veel rohkem laagreid, mis omakorda tähendaks suuremat tulu. Kindlasti oleks ka võimalus korraldada
võistlusi, mis paneks inimesi Vinni
valda külastama.
Seoses nõnda heade treeningvõimalustega kodukohas loodaks VinniPajusti gümnaasiumisse suusaspordi
kallakuga õppeharu. Kerge spordisuunitlusega võiksid olla juba põhikooliklassid. See rakenduks peale VinniPajusti ka Roela ja Tudu koolides. Põhirõhk suusatajate kasvatamisel jääks

Kauneid jõule!
Sportlikku uut aastat!
Kui keha terve,
siis on terve ka vaim,
jaksu jagub kauemaks!

aga gümnaasiumiossa, kus õpilane
saaks lisaks põhiharule valida suusaspordi suunitlusega alaharu. See kujutaks endast nädalas paari tundi talispordi teooriaõpet ja kõrgekvaliteedilisi
treeningvõimalusi. Kohalikel noortel
oleks võimalus jõuda suusaspordis
Eesti tipptegijate hulka. Kooli jaoks tähendaks see aga kaugemalt siia õppima tulevaid noorukeid, kes peale spordi hindaksid ka Vinni-Pajusti gümnaasiumi kõrget hariduslikku taset. Kehalise kasvatuse tunnis saaksid õppurid
suusatada Pajusti tammikus, kuid treenimise jaoks on need rajad liiga tasased ja lühikesed. Mõdrikus oleksid
ideaalsed tingimused. Kuna Eesti talv
on lühike, saaksid noorsportlased lumevaesel ajal end treenida ujulas, jõusaalis, staadionil ja kergliiklusteedel.
Mõdriku suusatrennivõimalus oleks
kättesaadav kindlasti kõigile soovijatele, mitte ainult noorsportlastele.
Kui praegu, aastal 2012, oleks koduvallas selline võimalus, kasutaksin
ma seda kahtlemata. Ma usun, et sellesse projekti ei oleks vaja kaasalööjaid
kaugelt otsida. Kodukoha noorte lennukate ideede ja vanemate inimeste kogemustega võiks imesid korda saata.
Mina kui sportlik noor näeksin ennast
2020. aastal sellises ettevõtmises küll
kaasalööjana. Ma ei tea veel, mis erialale soovin tulevikus spetsialiseeruda, kuid nii huvitavas ja kasulikus tegemises oleks valikuid mitmeid: treeneritunnistust omades võiksin tegelda
spordisõprade treenimise, spordibaasi
ülalpidamisega või Vinni Spordikompleksi jätkusuutlikkuse arendamisega.
Vinni valla muutumine suusavallaks kindlustaks noorte tagasituleku
kodukohta tänu nende soovile lüüa
kaasa milleski suures. Samas koguks
ka vald tuntust, meelitades siia rohkem
inimesi õppima ja elama. See omakorda parandaks nii valla kui ka ettevõtete
majanduslikku olukorda. Sportliku suunitlusega Vinni valla tulevik oleks midagi minu hingele.
Linda Freinethal

Mina ja
Vinni vald
2020
2020. aasta alguses tähistan oma kahekümne neljandat sünnipäeva. See tundub nii suur, kauge vanus. Mine tea,
kes, mis või kus ma siis üldse olen.
Võib-olla juba tagasi armsaks saanud
Vinnis? Ma loodan küll, sest seoses
Vinniga meenub mulle üks plaan. Idee,
mis tundub nii ulmeline, kuid siiski täiesti võimalik. Kaheksa aastat on ehk liiga
lühike aeg selle mõtte elluviimiseks,
sest mina ei saa seda veel alustada plaan vajab tarku ja koolitatud, kogemustega inimesi ning minul puudub
piisav haridus.
Kord, kui ma aitasin isal otsida infot tuuleveskite kohta ning televiisor
mängis taustaks lugu elektrituru avanemisest, tekkis mul küsimus: miks
mitte ei võiks Vinni olla iseseisev
„saar“, mis toodab endale ise elektrit?
Siis ei peaks ükski Vinni valla elanik
muretsema börsihinna pärast. Elektrit,
mida ise ei tarbita, on võimalik edasi
müüa. Niimoodi saaks Vinni valla majapidamised tuulistel päevadel rahagi.
Piirduma ei pea ainult tuuleveskitega.
Minule pakuvad rohkem huvi päikesepaneelid, mida on võimalik muidu
nii tühjadele katustele paigutada.
Mõelda vaid, kui lahe oleks sõita
mööda Vinni või Pajusti tänavaid, kus
maju katmas säravad päikesepaneelid
ning igas aias keerlemas tuulegeneraator. Selline erilisus tooks kindlasti tuntust ja turiste, sest oleksime esimesed
Eestis. Ma alustaksin mõnest väikesest
külast ja laiendaksin oma ideed üle terve valla.
Aiman juba ette tulevasi tagasilööke. Isale materjalide otsimine tutvustas
mind ühe peamise probleemiga: tuulegeneraatorid sõltuvad täielikult tuulest.
Kui tuult ei ole, tuleb elektrit osta. Talvel külmade ilmadega valitseb tavaliselt kõrgrõhkkond ja siis reeglina tuult
pole. Aga just selliste ilmadega tarbitakse elektrit kõige rohkem. Teine naerukoht on päikesepaneelid meie pimedatel ja lumistel talvedel. Kuid suveööd on ju pikad ja valged. Ma ei peatu
nendel probleemidel pikemalt, sest
nende lahendamisprotsess veel käib ja
kaheksa aastaga võib nii mõnigi uuendus ilmavalgust näha.
Minu meelest võiks iga Vinni valla majapidamine endale ise soetada kas
tuulegeneraatori või päikesepaneeli
ning sellega majandada. Korterelamutel kahjuks ühest tuulegeneraatorist ei
piisa, aga seegi säästab elektrit ning
maksmist vajavad arved vähenevad.
Elektri vajakajäämisel saab seda siis juba
avatud elektriturult osta. Loodan, et
vald ning riik toetavad osaliselt paneelide ja generaatorite ostu või paigaldust. Selline idee vajab ettevõtlikke inimesi, kes on nõus kaasa lööma.
Oma visioonis näengi end aastal
2020 inimesi veenmas ja projekte kirjutamas. Teist sellist valda või küla Eestis veel minu teada ei ole. Miks mitte
olla esimene?
Relika Toome
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Kuni su küla veel ...
Aasta lõpp ning uue ootus sunnivad
ikka ja jälle mõtisklema, analüüsima,
unistama ning planeerima. Mis selja
taha jääb, on enam-vähem arusaadav ja
selge.
Oli muret ja hoolt, aga parasjagu rõõmugi. Oli vajadus kohaneda aina
muutuvate oludega kooli- ja hariduselus. Peamised teemad siinjuures olid
endiselt kiiresti vähenev elanike arv
alevikus ning sellega seonduv laste
arvu kahanemine nii koolis kui lasteaias, noorte inimeste lahkumine kas välismaale või Eesti suurematesse tõmbekeskustesse.
Tuli ja ilmselt tuleb ka edaspidi
leppida asjaoluga, mida koheselt ei
suuda muuta ei vabariigi ega vallavalitsused, ei kool ega ka need inimesed,
kes mingil põhjusel siiski veel Tudusse
ja selle ümbrusesse elama on jäänud väikekülade elujõulisus kahaneb iga
päevaga, iga tunniga. Iga mistahes tasandil vastuvõetud otsus tekitab üha
enam kahtlusi, sest kõige olulisemaks
määrajaks on RAHA olemasolu. Inimeste soov ja tahe eelistada rahulikku
elukeskkonda maal ei maksa enam
ammu midagi, sest ilma rahata ei suuda
toime tulla ei perekond, omavalitsus
ega riik. Üha sagedamini meenuvad
veel mõni aeg tagasi iga eestlast hel-

Vinni
valla laul
Sõnad Vilve Tombach, viis: „Mulgimaal, seal on hea elada..“
Vinni valla on hea elada:
Siin on lasteaiad, koolimajad ka.
Siin on klubid, rahvamajad –
Siin on kõik, mis eluks vaja,
valla hool sulle osaks siin saab.
Refr: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Ja kes soovib, saab sporti teha ka –
Vinnis asub SPA mitme saunaga.
Siin on konverentsisaalid,
puhkeruumid, jõusaalid –
et sa tunneks ennast ikka reipana.
Refr.: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Vinni vallas on kergliiklusteed,
Öine valgustus
ja palju muudki veel.
Ka võid käia metsarada
tähistatult Tudu rabas
või siis supelda rabajärve sees.
Refr.: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Roelas pilku püüab käbikuivati,
RMK poolt renoveeriti –
hoia loodust, hoia metsa,
et su elu kaka kestaks
Hari ennast sa elu lõpuni.
Refr.: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Ja kui vallarahvas pidusid peab –
igaüks ju seda ammust aega teab:
laul on ikka au sees,
kui laval laulab oma mees see me lugupeetud Toomas
Väinaste.
Refr.: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Roela, Pajusti, Koeraveregi,
Tudu, Kadila ja Viru-Jaagupi –
Vinni vald meid kõiki liidab,
mõnda toetab, mõnda kiidab,
õige töömees on au sees alati.
Refr.: Hoiame kõik ühte –
nüüd ja alati,
ainult nii lähebki elu edasi!
Laul kõlas esmakordselt
Mõttelõnga jõulupeol.

lalt liigutanud laulusõnad: „Kuni su küla
veel elab.....“ Täna keerad oma südame lukku, sest laulu mõte ei kanna
enam. Elu liigub oma teed, sinu osa on
kas sellega kaasa minna või jääda
„hüüdjaks hääleks kõrbes.“
Iga pere siin väikesel äärealal
püüab leida enese jaoks parimat teed
edasi elamiseks. Meie kool ka. Oleme
lõpuks lasteaia perega ühe katuse alla
saanud. Näib, et oleme kõik kenasti
kohanenud. Mikrokliima koolis on
parem kui kunagi varem. Ega nii väikeses peres ei saakski vist teisiti olla.
Ikka leidub meie laste seas teadlikke ja
kohusetundlikke õppijaid, kelle areng
teeb suurt rõõmu. On mõned lapsed,
kes vajavad individuaalset toetamist ja
abistamist. Sellega saame ka hakkama,
kuigi parandusõppe ja muude tugiteenuste eest töötasu maksmine on riigi
poolt muudetud senisest keerulisemaks... Püüdes jääda optimistideks loodame, et leiame koos vallavalitsusega
seegi kord lahendused.
Meil on huvitegevus endiselt
au sees, oleme paindlikud ja üritame
iga lapse jaoks mingit klassivälist tegevust leida. Kes soovib laulda või
pilli mängida (kitarriõpe), saab seda
teha. Näiteringi ja laululaste koostööna valmis selgi aastal jõuluetendus.

Mängitakse palli ja meisterdatakse.
Parasjagu õhinat on nii poistes kui tüdrukutes tekitanud sel sügisel tegevust
alustanud kodundusring. Reedeti töötab kooliraadio, mille tegevust korraldavad tublid ja hakkajad 4.-6. klassi
õpilased. Kindlatel tähtpäevadel ilmub
koolileht. Meil toimuvad aeg-ajalt vahvad perekohvikud - mõnus võimalus
omavaheliseks pingevabaks suhtlemiseks nii lastele, vanematele kui õpetajatele.
Seda kõike polegi nii vähe ühe
tillukese koolipere jaoks. Neisse tegemistesse on kätketud kogu asjaliku
töökollektiivi püüdlused, anne ja fantaasia. Et oleks tore ja arendav. Tahame
olla ja tegutseda segastest aegadest
hoolimata. Vaatamata sellele, et need,
kes meid kõrgelt ja kaugelt vaatavad,
võivad kommenteerida: „No mis kool
see on, kus on vähem kui 50 last...“
On ikka kool. Nii kaua, kui lastakse
olla.
Loodame, et 2013.aasta suudab
meile kõigile tuua rohkem kindlusetunnet ja uskumist, et Eestimaa väikesed külad on väärtus kogu riigi jaoks.
Selle väärtuse hoidmiseks peaksid kõik
inimesed nii linnas kui maal oma vaatenurka ja suhtumist muutma, alalhoidlikkust hindama ning raha väe kõrval ka
muud väge märkama. Tuleviku pärast.
Kaunist uut aastat!
Tudu Lasteaia-Põhikooli
direktor Helge Arro

Õnnitleme!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane!
Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed:
99 Leida-Helene Kaljusaar
94 Ella-Pauline Kopli
94 Linda Soome
93 Ludmilla Arro
92 Laine Väinaste
92 Selma Tisler
91 August Kondoja
90 Valve Kikas
88 Astra Vaher
88 Meeta Pärn
86 Asta Jurelevitš
86 Ella Jõemägi
83 Koidula Basarov
82 Endel Vahtra

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

Küünlasära tubadesse,
jõulurõõmu südameisse
õnne vana aasta ööks,
jõudu uue aasta tööks!

Rahulikke jõule
ja meeleolukat aatavahetust!

Kallid kolleegid, head inimesed!
Soovin teile kõigile häid mõtteid, häid sõnu, häid tegusid,
palju armastust, tervist ja soojust ning unistuste täitumist!
Kauneid jõule ja head uut aastat!
Olge sellel kaunil ajal koos oma armsatega,
leidke aega unistamiseks ja olge lihtsalt ise.
Andku need hetked teile jõudu ja tuge,
hoidke sellest tulevat soojust oma südames.
Margit Diits
Haridusnõunik

Aastad väsimatu Vilvega

Soovivad sotsiaaltöötajad

Sündis inimene!

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Teele Tiganik - 19. novembril
Geiti Kaulen - 4. detsembril
Karl Lust - 7. detsembril
Liselle Saarmaa - 9. detsembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Haridusüritused
jaanuaris 2013

Viis aastat Mõttelõnga presidendi auväärset ametit pidanud Vilve Tombach
sirvib vihikut, kus kogu seltsi arvepidamine on kirjas. Arvude taga on üritused ja ettevõtmised, mis kõik Vilve
eestvedamisel teoks on saanud. Vilve
mõtted liiguvad sõna otseses mõttes
mõttelõngakerana, isegi öösel ei jäta
nad teda maha. Juttu sekka kostab ta, et
ei saa öösel und, mõtleb, kuidas oleks
huvitav mõnd põnevat kinki teha, kuidas saaks paremini riime ritta, kuhu veel
minna, mida teha.
Vilve oli see, kes võtis kätte
ja tegi valmis Vinni valla laulu. Esialgu
tuntud viisil, mis Mulgimaad ülistab.
Ehk lööb mõni viisisepp Vilvega kampa ja saamegi lausa oma valla laulu?
Ja ega’s need käsitööesemed

82 Väino Lipu
82 Ester Pihlak
81 Endel Tikop
81 Asta Kaasler
81 Jaan Pobbul
81 Aino Rajamart
80 Luule Velbo
80 Heino Tombach
80 Pärja Nahkureva
75 Ida Kannikainen
75 Maria Basistaja
75 Viive Heinmaa
70 Tiiu Lass
70 Silvia Hürri
70 Ermine Väär

iseenesest Pajusti klubisse jõudnud.
Mõnel tuli järel käia, teist klubis oodata, millal tooja tulla saab, kolmandat
veenda, et temagi oma tööd kõigiti
näitusele sobivad. Aega kulus asjade
sättimiseks ülespanekuks, näitusel kohalolemiseks ja mahavõtmiseks...
“Ise olen oma elu oma ideedega keeruliseks teinud!” kostab seepeale Vilve. Seejuures on Vilve asjalik
optimist, virisemist ei ole, kurtmist ei
kuule.
Mõttelõngalastel on vedanud
sedavõrd hakkaja ja laia silmaringiga
Vilve Tombachiga. Jõudu ja jaksu ka
uuel aastal mõttelõngavankrit vedada!
Hilje Pakkanen

6. jaan. „Hüvasti kuuseke” Kulina
lasteaias.
7.-31.jaan. kabeturniir Tudu LPK-s.
7. jaan. muusikahommik Pajusti lasteaia saalis. “Hüvastijätt kuusega”.
8. jaan. kl 9.30 kuusepuu ärasaatmine Vinni lasteaias.
9. jaan. kl 13.50-15.25 klassidevaheline jalgpalliturniir VPG-s.
10. jaan. Pajusti lasteaia “Päikesejänkude” matk metsa, loomade toitmine.
14.-18. jaan. 1.-6.kl. aktiivsusvõistluse “Terve VPG” suusatamine.
15. jaan. Pajusti lasteaias Meelelahutaja teater „Vanapagana varakamber”.
15. jaan. Kulina lasteaias stiilipäev
ja disko.
16. jaan. kl 13-15 lumerõõmu päev
Tudu LPK-s.
16. jaan. kl 13.50-15.25 klassidevaheline jalgpalliturniir VPG-s.
17. jaan. Pajusti lasteaia “Mõmmikute” rühma matk metsa, loomade
toitmine.
21.-25.jaan. 1.-6.kl. aktiivsusvõistluse “Terve VPG” ujumine.
23. jaan. kl 10 lumetralli päev Vinni
lasteaias.
23. jaan. kl 13.50-15.25 klassidevaheline jalgpalliturniir VPG-s.
25. jaan. Pajusti lasteaia “Mõmmikud” õppekäigul Vinni spordikompleksis.
26. jaan. VPG matk Virumaa põhjarannikul.
28. jaan. -1.veebr. võõrkeelte nädal
VPG-s.
29. jaan. kl 17-19 õpilaskohvik Tudu
LPK-s.
30. jaan. kl 13.50-15.25 klassidevaheline jalgpalliturniir VPG-s.

Mälestame
lahkunud
vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks
igaviku sillal...

Vladimir Laur 21. novembril
Magda-Marianne Õis 2. detsembril
Kalle Eenlo 2. detsembril
Kalju Talvis 7. detsembril
Alfred Velter 16. detsembril
Felicitas Rohtsalu 18. detsembril

HALUVABRIK saeb ja lõhub KÜTTEPUID. Tel 5895 6770.

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel: 57 83 8 999
Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650, 5565 9396, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee,
hilje.pakkanen@gmail.com.
Toimetaja: Hilje Pakkanen

Suur tänu kaastööde eest!
Järgmime kaastööde esitamise
tähteg on 18. jaanuar

