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Vinni vald korraldab hanke
vallateede hooldustöödeks
Vinni Vallavalitsus korraldab hanke
vallateede hooldustööde läbiviimise
leidmiseks kahes osas: esimene hange hõlmab kruusakattega ja teine
hange valla kõvakattega teid.
Valla kruusakattega teede hooldustööde lihthange hõlmab nelja piirkonda:
Vinni-Pajusti piirkonda, kuhu kuuluvad
Muru, Piira, Mõdriku küla, Inju, Kadila
ja Veadla külad ning Vinni ja Pajusti alevik. Viru-Jaagupi piirkonnas on Kehala,
Allika, Voore, Võhu, Küti, Lähtse ja
Aruküla külad; Roela piirkonnas Ristiküla, Rünga, Puka, Tammiku, Lepiku,
Alavere, Soonuka külad; neljas on Tudu
piirkond.
Hanke eesmärk on soodsaima Pakkuja väljaselgitamise vajadus operatiivseks
kruusakattega
teede
greiderdamiseks eelpool nimetatud neljas piirkonnas üheaegselt. Kruusa planeeritakse peale vedada 2 500 -3 000
tonni.
Valla kõvakattega teede hooldus-

tööde lihthange korraldatakse Vinni valla mustkattega teede löökaukude remontimiseks. Asfaldiaugud parandatakse
spetsiaalse augulappimisseadmega, kus
augud puhastatakse suruõhuga tolmust,
lapitav osa krunditakse bituumenemulsiooniga ning kaetakse tard-kivikillustiku ja bituumeni seguga. Prognoositav
tööde maht ~80 töötundi. Objektideks
on Vinni, Pajusti, Vetiku, Piira, Kadila,
Vetiku, Koeravere, Kakumäe, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu piirkonna mustkattega teed
ja tänavad. Ülepinnatavate teede ja tänavate maht planeeritakse ~30 000 m².
Hankedokumente väljastatakse aadressil Tartu mnt 2, Pajusti, kabinet 212,
leppides eelnevalt kokku majandusnõunik Peeter Kalvetiga
Pakkumused palume esitada vallavalitsusele hiljemalt 8. aprillil 2013. aastal.
Peeter Kalvet,
Majandusnõunik
E-post: peeter.kalvet@vinnivald.ee,
tel 32 58 667 või 59 19 87 99
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Teeme Vinni valla korda ülevallalisel
talgupäeval 4. mail!
Mai algul toimub juba viies igakevadine üle-eestiline talgupäev, mis kasvas
välja 2008. aasta suurtest ühistest prügikoristustalgutest. Sellele järgnesid mõttetalgud ning igatsorti muud talgud, mille eesmärk oli liita ühiselt midagi korda
saates meie kogukonda ühtsemaks ja
muuta seeläbi meid endidki paremateks.
Nüüd saab iga kogukond, ühendus-selts
ja aktiivne kodanik ise otsustada, mis
vajab ärategemist, korraldada selleks talgud ning kustuda teisigi kaasa.
Vinni vald kutsub kõiki osalema „Teeme ära 2013" talgupäeval, 4.
mail, et üheskoos oma koduvald korda
teha. Ühiskoristusele on teretulnud kõik
elanikud oma töövahenditega.
Koordinaatorid, kelle juures
saab end registreerida, on määratud vaid
suuremates asulates: Tudus Uno Muruvee (tel 52 73 874), Roelas Ade Murumägi (tel 52 59 924), Viru-Jaagupis Inge
Tali (tel 56 194 039), Kadilas Lidia Mets
(tel 51 34 397, Vinnis Ere Tammeorg
(tel 52 69 471) ja Pajustis Peeter Kalvet
(tel 59 198 799).
Töö paremaks sujumiseks
olete oodatud end juba nüüd registreerima vastava koordinaatori telefonil
või vallamajas tel 32 58 650, et talgute

organiseerijad teaksid, millist prügiveotehnikat kusagile planeerida või
vajadusel muud abi korraldada.
Neile, kes soovivad aga iseseisvalt oma kodukoha läheduse
ümbrust koristada, leiab vallavalitsus
suuremates kohtades võimaluse kogutud praht ühte kokku viia ja sealt edasi
tasuta prügilasse toimetada. Infot
kordategemist vajavate kohtade, objektide ja prügikoristusplatside kohta
saab mainitud valla koordinaatoritelt.
Vald kindlustab talgulised
talgute lõpus ka sooja supiga.
Vinni päevakeskus kavandab
tänavusi talguid mälutalgutena reedel, 3.
mail, kus hakatakse arvutisse skaneerima vanu fotosid. Päevakeskus ootab
pilte elust-olust, tegutsenud huviringidest, töödest-tegemistest, inimestest
jpm. Aeg, millal pildid tehtud, polegi
niivõrd tähtis. (Pildid saab hiljem või
kohe, olenevalt sellest, kui palju pilte
tuleb, tagasi.) Oluline on see, et me üheskoos talletame oma kodukandi mälu.
Päevakeskus soovibki talgupäevaga
ühendada tänavuse kultuuripärandi
aasta talgutega. Kel pilte kaasa tuua
pole, võib ka niisama läbi astuda

mõnusaks meenutuseks ja aidata
üheskoos pildil olevat tuvastada või
mõne fotoga seotud lugu rääkima.
Mõelge, lehitsege oma pildialbumeid ja
kui leiate mõne foto, mis pakub huvi
teistelgi, tulge sellega päevakeskusesse. Andke endast juba nüüd teada Eve
Kukorile (tel 32 57 300), et teaksime
organiseerida tehnikat ja abilisi.
Edaspidi saab talgukorras
kogutud pilte kasutada mitmel moel –
teha näitusi, kasutada koduloolistes
väljaannetes, riputada valla kodulehele
jne. Sel moel saame vanemaid ja noori
põlvkondi liita, olla üksteisele
vajalikud ja tunda osalistena suurest
talgupäevast.
Maikuu esimesest laupäevast on
kujunenud päev, mis ühendab Eestimaa
– ühendab maa ja linna, ühendab erinevad põlvkonnad, erinevad elualad, erinevad ellusuhtumised, rahvusedki. Loodame, ühine talgupäev sünnib mõnusas
meeleolus, loob koostöö õhkkonna ja
annab hea tunde, et koduvald Vinni –
tükike Eestit saab korda. Ja meie oleme
andnud sellesse oma osa.
Toomas Väinaste,
vallavanem

Indrek Klammer valiti
Vallavalitsus
pakub soodsalt
põllumajanduse aasta tippjuhiks
kelleks osutus Voore Farm OÜ juht
Teenindus- ja maamatuusikuid Urumarja Olustvere
Indrek Klammer. Aasta tippjuhi tiitjanduskooli ning OÜ Corpore konlit jääb Indrek Klammerile meenuverentsi eestvõttel korraldatud
noortelaagrisse

Avalik konkurss õppuritele
valla haridusfondi preemiatele
Vinni Vallavalitsus kuulutab välja 11.
avaliku konkursi Vinni valla haridusfondi preemiatele Vinni valla munitsipaalkoolis õppivatele õpilastele.
Kolmes kooliastmes läheb jagamisele
kuus preemiat, mis antakse õpilastele üle vallavanema vastuvõtul kooliaasta lõpus.
Vallavalitsus ootab kirjalikke põhjendatud ettepanekuid 3. maiks, milles
on ära toodud andmed õpitulemuste ja
ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses
osalemise jms kohta ning mis on komisjonile otsuse tegemisel aluseks. Otsuse
tegemisel on esmaseks kriteeriumiks
õpitulemus.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.- 6. klassi õpilaste seas jagatakse kolm preemiat suurusega 15 eurot,
kandidaatideks esitatud 7. - 9. klasside
õpilaste seas läheb jagamisele kaks 65
euro suurust preemiat ning gümnaasiumiastme õpilaste seas üks 160 euro suurune preemia.
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral
preemia jagamises muudatusi.
Vinni haridusfond on toetanud valla tublisid õppureid alates 2002. aastast.
Haridusfondi seemneraha pärineb

Soome riigi kodanikult Raimo Mannerilt,
kes annetas oma Vinni valla aukodanikuks nimetamise 5000 krooni suuruse
preemiaraha valla tublide õppurite toetuseks. Samal ajal tegi loodud fondi 1000
Soome marga suurusse sissemakse
meie sõprusvald Tuusula.
Tookord, 2002. aastal leiti haridus-,
kultuuri- ja spordikomisjonis ning vallavalitsuses, et küll oleks kena, kui fondiga liituks ka ettevõtjaid, kes oma asutuse poolt ja temale vastuvõetavate kriteeriumide alusel sooviksid tunnustada
meie noori. Vinni Vallavalitsuse arved
pangas on 1120121871(Swedbank) ja
10502016846005 (SEB pank), märgusõna “Hariduskapital”.
Auhind ei pruugi aga sugugi rahaline olla. On ilus unistada, et võib-olla
leiab mõni firma võimaluse kinkida
õpilasele arvuti, mõni reisi-, teatri- või
kontserdipileti, puhkuse mere ääres,
lõuna sõbraga restoranis, ka purk mett
või aiatool rõdunurka ning miks mitte
ka suvine töökoht on õppurile turgutamiseks kaunis kingitus. Arvame, et
väikseimgi heatahte märk ei jää õpilastel märkamata. Võtke kontakti, arutame!
Noorus on meie tulevik - ja mitte ainult
sõnades!
Margit Diits
Haridusnõunik

Vinni Vallavalitsus pakub noortelaagri
tuusikuid ajavahemikuks 3.-10.august
k.a Urumarja laagrisse Pärnumaale,
soodustuusik maksab 62 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb allapoole madala sissetuleku piiri, s.o alla
153 euro kuus ühe pereliikme kohta,
kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt tasutava osa. Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise
transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt
1. maiks vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tasuda hiljemalt
1. juuniks.
Avalduse vormi leiab Vinni valla
veebilehelt (http://vinni.kovtp.ee/et/
eeskirjad-ja-korrad1)
Mida kiiremini avaldus vallamajja
jõuab, seda suurem on tõenäosus tuusik
saada, sest kokku läheb jagamisele vaid
20 tuusikut. Noortelaagri kohta vt http:/
/www.urumarjanoortelaager.ee
Info 325 8655, 522 6510
Margit Diits

VIII konverentsil „Põllumees kui
tippjuht“ valiti esimest korda põllumajandussektori aasta tippjuht,

Veebruari volikogu kinnitas
tänavuse eelarve
Vinni vallavolikogu kinnitas veebruari
volikogus valla 2013. aasta eelarve.
Põhitegevuse tulud on eelarves
4,7 miljonit eurot. Suuremad tulud on
füüsilise isiku tulumaks 2,1 miljonit eurot
ja Rahandusministeeriumi toetus 1,5 miljonit eurot, millest omakorda pedagoogilised eraldised moodustavad 0,7 miljonit eurot. Teede remondiks eraldas
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vallale 267 000 eurot.
Võrreldes 2012. aastaga on
Vinni valla eelarve tulude prognoos 200
000 euro võrra suurem, seda ennekõike üksikisiku tulumaksu laekumise arvelt.
Põhitegevuse kulusid on eelarves ette nähtud 4,5 miljonit eurot, millest suurim osa - 52 % eelarvest läheb
haridusele, nagu enamikes omavalitsus-

Vinni spordikompleksis tuleb
koolitus korteriühistutele
Üha enam kuuleme, kuidas ühes või teises korteriühistus asju aetakse omamoodi
ja on jäänud mulje, et inimesi tahetakse
ära kasutada ja tüssata. Täna on aktuaalseteks probleemideks ühistu liikmete ja
juhatuse omavaheline suhtlemine ning
täiesti siiralt võin öelda, et ebakorrektsuseid eksisteerib nii ühistu haldamises kui
ka üldkoosolekute läbiviimisel. Tihtipeale
võetakse vastu otsuseid nii, et ei ole häälte
kvoorumitki koos. Rääkimata sellest, et
mõni juhatuse liige kirjutab alla näiteks
viie korteriomaniku eest (kuigi volitused
puuduvad), et võtta vastu otsuseid mis
juhatusele sobivad. See on täna igapäevane käitumine osades korteriühistutes. Samuti nõutakse sisse näiteks remon-

tama Tiiu Kirsipuu skulptuur „Kuldne viljapuu“.
Palju õnne!

difondi rahasid, mida tegelikult ei ole õigus
nõuda. Samuti on probleemiks olnud paljudes korteriühistutes võlglased ning võlgade kättesaamine pärast kohtuotsust jms.
Seoses nende probleemidega
tekkis mõte korraldada koolitus korteriühistu liikmetele ja juhatustele, et inimesed oleksid kursis õigustega ja kohustustega.
Koolituse viib läbi jurist Tanel
Riivits firmast Riivits Legal&Finance OÜ.
Lektoril on viieaastane kogemus korteriühistute haldusprobleemide lahendamisel,
sh kohtulike vaidluste lahendamisel. Koolitusel on võimalik saada vastuseid ka oma
küsimustele. Lektor palub huvitatutel oma
küsimused saata enne koolituse toimumist

teski. Kulutused sotsiaalsele kaitsele
moodustavad elarves ligi 900 tuhat
eurot, millest pool kulub perekodule.
Vinni valla valitsemiskulud jäävad tänavu 320 000 euro piiresse. Palgamuutusi
ei ole.
Suurimad investeeringud 2013.
aastal on seotud kahe projekti jätkumisega. Vee- ja kanalisatsiooniprojekti lõpetamiseks 440 000 ja mullu alustatud
kergliiklustee lõpetamiseks on vaja 337
000 eurot. Vinni spordikompleksile on
ette nähtud 246 000 eurot. Investeeringute katteks on kavas võtta 150 000
eurot laenu. Vald on pannud müüki 250
000 euro väärtuses vallavara, millest
olulisemad objektid on hoonetekompleks Rutjal ning endine koolimaja
Pajustis.

(lfinants@gmail.com), misjärel saab need
eraldi teemaks võtta.
Olete oodatud teisipäeval, 9. aprillil kell 17 algavale koolitusele Vinni
Spordikompleksi seminariruumis (Sõpruse 16).
Esimeses tunnis tuleb juttu
võlgade ennetusest ja sissenõudmisest:
võla fikseerimine ja maksegraafik, võla sissenõudmisega kaasnevad kulud, muud
võimalused, maksekäsk või hagiavaldus,
kui kohtuotsus ei anna tulemust, täitemenetlus ja võlglase korteri sundmüük.
Teise tunni teema on korteriühistu (KÜ) üldkoosolek: sisu ja mõte, kokkukutsumine, otsus - KÜ liikmete ja juhatuse
õigused ning kohustused, üldkoosolekust
teavitamine, koosoleku otsustusvõime ja
piirid, otsuse jõud ja selle vaidlustamine,
juhatuse hoolsuskohustus ja omavoli.
Koolitus kestab umbkaudu kaks
tundi ning on kõigile tasuta.
Anita Keivabu
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2013. aasta maamaksust
Maksuteated 2013. aasta maamaksu kohta
on juba käes. Maamaksu tasub isik, kes on
jooksva aasta 1. jaanuari seisuga kinnistusraamatu andmetel maaomanik, hoonestaja
või kasutusvaldaja.
Maamaksuseaduse alusel on sellest
aastast alates arvutatud kodualusele maale
maamaksusoodustus. Soodustust saab isik,
kui ta oli 01.01.2013.a seisuga maaomanik
maale, millel asub hoone, kuhu tal oli
01.01.2013.a seisuga registreeritud elukoht. Selle maa sihtotstarve on elamumaa
või maatulundusmaa, millel on õuemaa
kõlvik. Soodustuse saamiseks avaldust
kirjutada ei olnud vaja.
Tiheasustusega alal – Pajusti, Vinni,
Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu alevikes - saab
maksusoodustust elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 0,15 ha ulatuses.
Hajaasustusega alal – külades - saab soodustust aga kuni 2,0 ha elamumaalt või
maatulundusmaa õuemaalt. Soodustus
maatulundusmaa õuemaalt tähendab seda,
et kui maa sihtotstarve on maatulundusmaa, millel on õu pindalaga näiteks 0,1 ha,
siis ongi maamaksuvabastus 0,1 hektarilt,
mitte 2,0 hektarilt maatulundusmaalt. Katastriüksuse plaanilt või maa-ameti kaardirakendusest on võimalik igaühel vaadata
omamaatulundudmaaõuemaapindala.Elamumaa sihtotstarbe (üldjuhul alla 2 ha suuruste katastriüksuste) puhul kõlvikuid ei
arvestata - maamaksuvabastus arvutataksegi alevikes kuni 0,15 hektarilt ja külades
kuni 2,0 hektarilt.
Kui maa on kaas- või ühisomandis,
siis maamaksusoodustus kodualusele maale arvutatakse proportsionaalselt omanikele kuuluvatele osadele. Osade suuruse aluseks on kinnistusraamatu andmed. Toome näiteks 1500 m2 pindalaga katastriüksus, mille sihtotstarve on elamumaa ja katastriüksusel asub elamu. Omanikud on
kaks abikaasat, kes mõlemad on kantud ka
kinnistusraamatusse, kellest üks on kinnistul asuvasse majja sisse kirjutatud. Soodustust saab ainult sissekirjutust omav abikaasa ning seda 750 m2 ulatuses.
Maamaksumäärad vaadatakse üle igal
aastal ja kinnitatakse volikogu poolt. Sellel aastal maamaksumäärad veidi tõusid: üldine maamaksumäär tõusis 2,2 protsendilt
2,4 protendile ning põllumajanduslike saaduste tootmiseks haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 1,2 protsendilt 1,4 protsendile maksustamishinnast
aastas.
On ka selliseid juhuseid, kus mõnel
isikul 2013.aastal maamaks tõusis, kuigi laieneb maamaksusoodustus. Maamaksu suurenemise põhjused võivad olla järgmised

– esiteks maamaksumäärad tõusid, seega
ka maamaksu summad suurenesid. Teiseks
maamaksud määratakse sellest aastast alates vallapõhiselt – s.t. Maksu- ja Tolliamet
liidab valla piires ühele isikule kuuluvate
katastriüksuste maksusummad kokku ja kui
summa ületab viit eurot, siis tekibki maksukohustus ja väljastatakse maksuteade.
Eelmistel aastatel vaadati aga iga maatükki
eraldi – kui maatüki maks oli alla viie euro,
siis seda teiste maatükkide maksudega ei
liidetud ja maksuarvestusse see maatükk
ei läinud.
Veel toon ühe näite: maksniku omandis on tema kodualune maa, mille maamaks
on 11 eurot, sellest maksusoodustus on 7
eurot ja maksta jääks 4 eurot. Kuna aga
järelejääv summa on alla viie euro, siis
Maksu- ja Tolliamet maamaksuteadet ei
väljasta, seega ta ei pea maksma 2013. aastal maamaksu. Maamaksuseadus ütlebki,
et maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei
väljastata kui maksusumma on alla 5 euro.
Isik, kellel on maa ja kes peab maamaksu maksma, kuid kes ei ole 25.veebruariks maksuteadet paberil või ka e-posti
teel saanud, peab sellest teatama Maksu- ja
Tolliametile. Maamaksuteated väljastab
Maksu- ja Tolliamet, kes peab ühtlasi ka
arvestust maamaksu laekumise, ettemaksu ja võlgade kohta. Vallavalitsusest saate
küsida maamaksu arvutusliku osa – maamaksu määramise andmete kohta tel. 32
58 669, e-post maie.muurisepp
@vinnivald.ee. Küsimuste korral Maksuja Tolliametile võtke ühendust kas maamaksuinfotelefonil 880 0816 või kirjutage
e-postile: maa@emta.ee.
Veidike maamaksuseadusest tulenevast maamaksuteate elektroonilisest kättetoimetamisest - kui maksnik on teatanud
Maksu- ja Tolliametile oma e-posti aadressi, edastatakse talle elektronposti aadressile informatsioon maksuteate e-maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta. emaksuametikaudunäebka maksuandmeid
(võlga ja ettemaksu). Kui teie postiaadress
on muutunud, peate sellest teatama Maksu- ja Tolliametile (võib teha e-maksuametis) ja vallavalitsusele.
Tasudes määratud maamaksu juba
enne maksetähtaega, saame olla kindlad,
et ei jää maksmisega hiljaks ja ei hakka
kogunema viivis. Küsimuste tekkimisel on
mõistlik lahendada need kohe, pöördudes
vallavalitsuse või Maksu- ja Tolliameti
poole. Nii toimides saame tagada, et maamaksuga on kõik korras ja me ei pea muretsema.
Maie Müürisepp
maaregistripidaja

VPG käis Ideede Laadal Vinni Käpikute
ja fotolugudega
8. märtsil toimus Rakvere spordihallis
Lääne-Viru maavalitsuse eestvedamisel Ideede Laat, kus esitleti erinevaid noorte projekte ja häid ning huvitavaid ideid. Lisaks innovaatilistele
ideedele noortelt oli osalejate jaoks
ka hulk huvitavaid õpitubasid ja -teatreid.
Kui eelmisel aastal käisid Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist Ideede Laadal vaid Vinni
Tehnikud (ehk siis töö- ja tehnoloogiaringi poisid oma seebikarpide ja punnvõrridega), siis sel aastal oli lisaks neile ka 7.b
klassi teatriring Vinni Käpikud ja gümnaasiumiõpilaste poolt veetav projekt Fotolood.
Vinni Tehnikud said sel aastal uhkeldada oma uute relvadega - külgkorviga
võrri ja vanadest velovrakkidest ise kokkuehitatud tandemjalgratastega. Miks just
tandemid? Kohalviibinud ja oma tehnikat
esitlenud tehnikaringi poisid Rait Isotamm,
Kevin Vabaorg, Mart Vaino ja Karel Kristel ise arvasid, et eeskätt selleks, et kui
ilmad ilusad ja maanteede-äärsed palju kenasid siresäärseid hääletajaid täis, on võimalus neid ka peale võtta.
Vinni Käpikud on VPG verivärske
projekt, näitetrupi vanust ei saa mõõta isegi mitte kuude, vaid nädalatega. Aga juba
on valmis üks originaalne, ise väljamõeldud nuku(lühi)näidend ja esimesed etendusedki antud - oma kooli esimestele klassidele ja Vinni lasteaiale. Esimesed aplau-

sidki on ära teenitud. Aga mis kõige tähelepanuväärsem - teatrit teeb kogu 7.b klass
„in corpore”. Seega pole muret, kui mõni
laps puudub - asendaja on kohe võtta.
Ka Ideede Laadal oldi väljas täies
koosseisus.
Gümnaasiumiõpilaste poolt veetav
projekt “Fotolood” on ülekooliline projekt, mille uhke finaalüritus on igal aastal
emakeelepäeval. “Fotolood” tähendab
seda, et aluseks on võetud mingi kirjandusteos, sealt on leitud kandvad väljendid
või ütlused ja neid dekoreeritud lavastuslike fotodega.
Nagu nimigi ütleb, peab asjast aru saamiseks neid oma silmaga nägema…

Vilde preemia jagatud
Emotsionaalne protokoll
Ilme Postilt
Kannan •ürii nimel ette – Vilde nim. kirjanduspreemia on ka sel kevadel välja
jagatud! Ja seda 49. korda! Järgmine kevad - siis on juubel.
Valla volikogu poolt ametisse pandud •ürii luges hoolega nominentideks
üles seatud raamatuid, neid oli kokku seitse. 1. Meelis Friedenthal “Mesilased.” 2.
Andrus Kasemaa “Leskede kadunud maailm”. 3. Tiina Laanem “Õnnelik jää” . 4.
Karl Martin Sinijärv “Sureliku muuga” . 5.
Urmas Vadi “ Tagasi Eestisse”. 6. Rein
Veidemann “Tund enne igavikku”. 7. Livia
Viitol “Edauard Vilde”.

rääkimata. Valdo Pant tegi siit raadiosaadet, Artur Rinne laulis. Büsti vaadates ütelnud Linda Vilde: „Eedi, mis Eedi!”
Kui „Eedi” saanuks kogu aeg kirjutada, millest need raamatud kõnelnuksid?
Üks kindlasti sellest, kuidas siinseid inimesi „külmale maale” küüditati – ja seda talle
omase kriitilise realisti stiilis. Või sellest,
kuidas tänapäeva prohvet-maltsvetlased
Eestimaa maha jätavad ja ilma pääle õnne
lähevad otsima? Kuidas Anija mehed pealinna kolivad? Või kirjutanuks Pajusti klubi lavale Reedale lavastamiseks uue näitemängu – ikka vigastest pruutidest? Küllap
leidunuks lugusid ka ajalehtede joonealusteks.
Aga 1933. aasta jõulude ajal tuli kirjanikul

Koerakaka ja kevad
Nimetatud probleem kuulub igakevadisel
Eestimaal kokku nagu särk ja püksid. Tõesti, see on jube, mis igal aastal lume alt välja
sulab.
Koeraomanikud võivad küll rääkida kilekottide keskkonnakahjulikkusest
ja oma lemmiku kõhukinnisusest, kuid
need on lõppude lõpuks meie endi elualad, mis on kevaditi erinevas lagunemisstaadiumis hunnikuid täis. Jah, suvel nimetatud probleem välja ei paista, kuid ei kadesta muruniitjaid, kes haljasalasid korras
peavad hoidma. Kodudes me ju ometi ei
jäta prügi tuppa ja maja ümber vedelema.
Iga vähegi intelligentne inimene peaks elukoha mõistet koduuksest või -õuest kaugemale laiendama, kas pole?
Teeme väikese arvutuse. Enamik
koeraomanikest käib oma koeraga iga
päev väljas. Oletame, et haljasala külastab
kõigest 10 koera päevas (ja see on väga
tagasihoidlikult pakutud). Iga jalutatav koer
teeb seal tõenäoliselt vähemalt ühe hunniku. Aastas on 365 päeva. See teeb 3650
koerajunni. Kujutate ette? Hea küll, need
lagunevad mõne aja jooksul kuid see on
suhteliselt väikese maa-ala kohta ikkagi üle
kolme ja poole tuhande koerakaka hunniku, kallid kaaskodanikud! Ehk koeraomanikud võtaksid vaevaks mõelda, et nad ise
(ja nende koerad) peavad nondesamade
koristamata junnide vahel päevast päeva
laveerima? Lastega emadest, jookvatest
ja mängivatest lastest ning jalutavatest vanainimest rääkimata. Võiks ju teisiti olla?
Saaks ka pargis või haljasalal jalutada, ilma
et hiljem saapaid/kingi haisvast ollusest

puhtaks kraapima ei peaks.
Iga loom on armas ja oluline, kuid kindel
mis kindel on see, et iga väljaheide jäägu
ikka peremehe mureks. Võtad looma,
võtad ka vastutuse tema eest hoolitseda,
seda nii kodus kui ka ühiskondlikus ruumis olles.
Mõelge oma kaaskodanike ja
mängivate laste peale! Kes ja miks peab
teie lemmiklooma järgi koristama? Austage ennast ja oma kaaskodanikke!
Loomaomaniku kohustused
- Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
- Loomapidamine ei tohi häirida avalikku
korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma tekitatud kahju eest.
- Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi,
põhjustada looma hukkumist või panna
toime muud looma suhtes lubamatut tegu.
Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.
- Loomapidaja on kohustatud koristama
oma looma väljaheited.
- Loomapidaja on kohustatud paigaldama
temale kuuluva territooriumi sissepääsule
ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.
- Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine või ohustamine või neile
kahju tekitamine on keelatud.
Peeter Kalvet

Linda Freienthal, Marge Guljavin preemiaarutelul. Foto: Ilme Post

Aruteluks võeti istet Vinni-Pajusti raamatukogus. Kohal olid: Margit Diits, Linda Freienthal, Inna Grünfeldt, Marge
Guljavin, Reet Tomband, Ülle Rajamart,
Maie Männiste ja Ilme Post.
Igast raamatust räägiti. Kõiki kiideti ja
enne lõpphääletust tekkis tunne, et tuleb
suur viik. Seda ei juhtunud, sest enim hääli
sai Liivia Viitoli poolt koostatud koguteos
„Eduard Vilde.” Lugejaid võlus nii kirjandusteaduslikkus, kui suurt inimlikku mõõdet lisav uurimustöö. Vildest tekkis nagu
luust ja lihast inimene. See ei sarnane viimasel ajal levima hakanud elulooraamatutega – oh, ei! Ometi pole oma „paksuse”
kohta tegemist igava raamatuga. Vilde
polnudki igav inimene. Vilde on saanud
selle raamatu kaudu veel omasemaks.
Nüüdtaonsealt,tammedealt,väärikaskulptuurina neid teelisi tänaseni tunnistamas.
Kui 6. märtsil 1965 see ausammas
Pajusti klubi ees avati, oli rahvast murdu.
Kohal pool kirjanike liitu, kolhoosirahvast

lõplik äraminek…Ah, need veresooned
ja süda – liiga palju olid nad pidanud töötama!
Auhindadel on oma iga ja ajalugu
Omamaise kirjanduse auhindamisel on
Eestis pikk ajalugu. Eesti kirjanduse auhindamise idee autoriks peetakse Juhan Liivi.
Alguse pani auhindamise traditsioonile
Eesti Kirjameeste Selts nn kirjanduse võidupidude korraldamisega aastast 1887.
Selleks ajaks oli ilmunud hulk algupärast
kirjandust. Arvustajate ja hindajate ette püstitati põhimõte – tõrjuda halba kirjandust:
“Halb kirjandus võtab maad, tuuma asemele astub tühi kest... Häid raamatuid ei
osteta, trükikojad ei julge neid trükkidagi
ja nad jäävad käsikirjadesse. Selle vastu
piab abi otsima.” Eesti Kirjameeste Seltsi
auhindu pälvisid enamasti autorid, kes on
meie vanemas kirjandusloos olulised:
Anna Haava, Jakob Tamm, Mihkel Veske,
Ado Reinvald, August Kitzberg jt. Rudolf

Igatahes on need VPGs nii populaarseks saanud, et selle aasta emakeelepäeval oli neid lausa kahe tunni vaatamise jagu.
Tõeliseks hitiks sel aastal oli fotoloo edasiarendus - Teet Ottini „autorifilm” Lumekuningannast. Lugu, mida kommenteerida pole mõtet, see vajab vaatamist.
Ja Mairi Uigru näitlejatöö selles filmis
teeks ilmselt kadedaks nii mõnegi profi.
Ideede Laadal tutvustasid fotolugusid Teet
Ottin, Nancy Põlluste ja Linda Freienthal.
Loodame, et Ideede Laat muutub traditsiooniks ja üha enam noori leiab edaspidi siitkaudu võimaluse oma projekte tutvustada.
Jutu Paunik,
VPG erikorrespondent
Põldmäe on hinnanud EKmS kirjanduse
võidupidusid kui “sulemeeste virgutajaid,
mis andsid mõnegi väärtteose, eriti luule
alal”.
Pärast tuli veel väga erinevaid preemiaid, kuid kõik lõpetasid tegevuse punase aja saabudes.
Siis tulid teised preemiad.
Viimasel ajal on tulnud meenutada, et
praeguseni välja antavatest preemiatest on
üks vanemaid just Vide kirjanduspreemia.
Vanem on vaid Ülemaailmse Eesti Kirjanduse Seltsi poolt 1952. aastal väliseestlaste fondi kirjandusauhind, eelkõige väliseestlaste elu kajastamise eest. Viimati toimus auhindamine 2007. aastal.
Ja siis tuleb eakuselt 1965. aastal loodud Vilde-nimeline kirjandusauhind. Tol
ajal vaadati kolhoosi kui eraettevõtet, kellel lasti oma rahaga natuke vabamalt ringi
käia, sovhoosidega võrreldes. Kui
Tuglased omanimelist preemiat tahtsid asutada, öeldud Moskvast kirjanike liidust, et
NLiidul on preemiate asutamiseks endal
raha küllalt. Pärast ootamisi ja eestkosteid
sai Tuglase preemia tegevusõiguse ja esmakordselt anti see välja 1970. aastal. Esimese laureaadi sai valida Tuglas ise. Teist
korda anti preemia talle endale, kuid siis
juba postuumselt.
Vilde-preemia kirjanduslik kaasteeline, Virumaa kirjandusauhind on ainus maakondlik auhind vabariigis ja tema sai tänavu veebruaris kahekümne viie aastaseks.
Mäletan, et esimese selle preemia
nominendi „Wikmanni poisid” võtsin ViruJaagupi poe pöörikult, ajalehtede ja saialeivalettide vahelt. Oli aasta 1989.
Ega Vilde-preemial pole ka kogu aeg
libedalt läinud. Kolhoosiaeg oli preemiale
ilus aeg – ikkagi üks vabariigi rikkamaid
majandeid selja taga – ole ainult hea ja loe!
Algusaastatel tehti Pajustis ka raamatulaata
ja oli koguni oma raamatupood „Pisuhänd”.
Kui majandeid hakati põllumajandusreformi käigus tinglehma-ühikuteks jagama, oli
peenike pihus ka sellel preemial. Päästetööna tehti 1992. aastal MTÜ Vinni valla
kultuurkapital ja selle mureks jäi igaks kevadeks preemiaraha kokku saada. See oli
raske: küll aitas veinitehas, kalamajand, eraisikud. Abi saadi koguni Ljusdalist, Rootsi
sõprusvallast. Need saatuslikud aastad elati üle tänu väga heale tahtele, mootoriks
oli Endel Molotok.
1999. aastast läks kergemaks, vallavanem Hannes Mets ütles, et nüüdsest
võtab vald preemia enda mureks. Nii on
see õnneks tänaseni. Ja lugejad on siin oma
juured alla saanud väärika preemia üle lausa uhked. Preemia väljakuulutamine klassiku sünniaastapäeval, 4. märtsil on oodatud kultuurisündmuseks nii lugejatele kui
kirjanikele.
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25 aastat Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
Oli kange tahtmine oma kooli teha
„Täna 25 aastat tagasi käis vilgas ehitustöö
Vinni tammiku servas. Vilde kolhoosi ja
Vinni Näidissovhoostehnikumi ehitajad
rajasid uut kooli, sest 1987. aastal keeldus
ENSV Ehitusministeerium töid jätkamast.“
Nii kirjutas tol aastal Rakvere rajooni ajaleht „Punane Täht“.
Uue koolimaja ehitamise mõte tekkis
juba 1960-ndatel. Toona jäi mõte kauniks
unistuseks, sest külades valitses vaesus.
Teoks sai see paarkümmend aastat hiljem,
kui kohalike majandite juhid Heino Kallaste ja Arvi Toome suutsid läbi raskuste ehitamist alustada ja selle lõpuni viia.
Kopad löödi maasse 1986-ndal
Ehitus algas 1986. aastal, kui ehitus
lülitati riiklikku plaani. Ehitajaks sai Rakvere Mehhaniseeritud Ehituskolonn (MEK).
Ehitusettevõte oli nõrk ja ainuüksi MEKi
jõududega poleks koolimaja valminud ka
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajaks.
Tänu Vinni sovhoosile, eriti aga Vildekolhoosile ja tema toonasele esimehele
Arvi Toomele valmis koolimaja 1988.aastal. Vilde-kolhoos finantseeris koolimaja
ehitust täiendavalt, värbas lisaks tööjõudu,
mille tulemusena sai koolimaja nägusam ja
valmis õigeaegselt, on meenutanud Ülo
Niisuke.
Kohe suund tugevale koolile
1988. aasta 8. augustil esitasid koolidirektorid Rein Murs ja Jüri Vanajuur oma
põhimõtted, mida hakatakse uues koolis
kasvatustöö korraldamisel arvestama. Uute
põhimõtete kohaselt hakkab laupäev olema vaba päev (tavalistel tööinimestel see
juba kohati nii oligi). Põhikooli astmes
moodustatakse eraldi poiste ja tüdrukute
klassid ja nende klasside juhatajateks on
meesõpetajad. Uute põhimõtete järgi hakatakse suurt rõhku panema ujumise õpetusele, liikumisele (tantsule), muusika ja
spordi arendamisele. Kohe algusest võetakse suund kooli kujundamisele tugevaks
maakooliks.
Kooli ehitati kahest otsast korraga
Tuntuks on saanud 25 aasta tagune
1988. aasta 1. september, kui uue kooli
esimesel aktusel Vinni klubis tuli tõdeda
Oskar Lutsu „Kevadet“ parafraseerides:
„Kui Riinu ja Indrek (tulid 1. klassi) koolimajja jõudsid, ei olnud koolimaja veel valmis.“ Raskuste kiuste algas koolis ikkagi
õppetöö ja seda Pajusti-poolses tiivas, paralleelselt Vinni-poolses otsas käivate ehitustöödega. Vinni pool toimetasid ehitajad veel kogu esimese poolaasta.
Kooli hakkasid ehitama kaks tuntud
majandit - Ed. Vilde nimeline kolhoos ja
Vinni NST, kumbki omapoolsest otsast.
Ehitustöid juhtisid Vilde-kolhoosi poolt
Vello Vikat ja Vinni NST poolt Harri
Lööper.
Uue koolihoone arhitektiks Malle
Penjam.
Kool sai nime rahvakoosolekul
Kool sai nime Pajusti klubis toimunud rahvakoosolekul. Kuna koolimaja asub Vinni ja Pajusti vahel, nimetati see Vinni-Pajusti
Keskkooliks.
Eestis oli sel ajal alanud juba nn laulva
revolutsiooni aeg.
Kool, mida avati kaks korda
Kool alustas esimest kooliaastat 1988.
aastal kaheksaklassilise koolina, kus oli 15
klassikomplekti ja käis 342 õpilast. Klassides olid vaid lauad ja toolid, sest raha uue
mööbli muretsemiseks ei olnud. Alles järgmiseks aastaks saadi lisaraha ja telliti Narva
Mööblikombinaadist vajalik mööbel.
Vinni-Pajusti Keskkool avati teist korda aasta hiljem, 1. septembril 1989. aastal ja
ametlikult kooli aulas. Õppetööd alustas
ka juba 10. klass. Kuna koolil toimus kaks
avaaktust, võib kooli muuseumis näha ka
kahte sümboolset võtit.
Ametlikul kooli avamisel olid kohal
toonane Eesti Vabariigi peaminister Edgar
Savisaar ja Vinni vallavanem Jüri Allikalt.
Koos Tartu Ülikooliga otsiti oma nägu
Aastad 1988-1992 oli periood, mida
võib nimetada ootamise ja otsimise ajaks.
Kõrgemalt poolt mingeid juhiseid ei tulnud. Igal koolil tuli leida noores vabariigis
oma arengutee. Seetõttu oligi see väga
põnev ja rahulolu pakkuv aeg.
Aastatel 1988-1989 valmis koolil oma
õppekava.
Koos Tartu Ülikooli õppejõududega
töötasime välja õppesuunad gümnaasiumi
jaoks: reaal-, humanitaar- ja loodusharu.
1990/91. õppeaastal sõlmis kool too-

nase kultuurijuhi Valdur Liivi algatusel
koostöölepingu Tartu Ülikooliga. Ülikooli
õppejõud olid külalisteks ainenädalatel ja
andsid nõu, kuidas tagada hea akadeemiline haridus. Ülikool oli meie ettevõtmistest vaimustunud ja Eesti Televisiooni Tartu stuudio eestvedamisel tehti meie koolist telesaade „Tulevikukool 21. sajandil.“
Õppesuunad kujunesid lõplikult välja
1998-1999. õa, sest 10. klassi avamiseks
olid need vajalikud juba 1989.a. Õppesuunad on jäänud tänaseni, veidi on muutunud
sisu ja tundide arv.
Esimesena Eestis 6-klassilise algkooliga
90-ndatel olime Eestis esimesed, kes
käivitasid 6-klassilise algkooli. Algklasside õpetajad läbisid kaheaastase täiendõppe ja omandasid klassiõpetaja kvalifikatsiooni.
Valmis kooli ümbrus
1. septembriks 1990 sai kooli ümbrus
lõplikult korda. Murude silumise, külvamise ja puude istutamisega said suurepäraselt hakkama õpilased ja õpetajad ise. Hoogtööpäevadel istutati koolimaja ümber 200
puud ja põõsast. Mulda oli vähevõitu.
Nutikad noormehed käisid mulda toomas
kõrvalasuvalt kartulipõllult.
Kool, kus ei ole olnud ühtegi pioneeri ega
komsomoli
Koolid ei ole olnud pioneeri- ega
komsomoliorganisatsiooni. Koolitasime ja
organiseerisime õpilasomavalitsuse, mille kujunemisele aitas kaasa osalemine rahvusvahelises projektis „Omanäoline
kool“.
Vallal ei olnud võimalik koolile eriti
palju raha eraldada. Kuna tunti puudust õppematerjalidest, käivitati projekt „Õpetaja,
kooli ja õpilase jaoks“, kus 10. ja 11. klassi
õpilased valmistasid praktilise töö käigus
õppevahendeid ja jaotusmaterjale.
Majandid premeerisid tublisid õppureid
Majandid tunnustasid ja premeerisid
esimestel aastatel tublisid õppureid ja olümpiaadide võitjaid rahalise preemiaga.
Esimesel, 1988/89. õppeaastal sai
preemia 28 õpilast (võrdluseks 2011/12.
õ-a tunnustati 98 õpilast). Nüüd toetavad
tublimaid vilistlased-sponsorid ja Vinni
vald olümpiaadi- ja konkursivõitjate vastuvõtuga, hariduspreemiatega.
Alustati huviringidega
Esimesel õppeaastal töötas koolis kümme
huviringi. Võrdluseks: 2002/03. õa tegutses koolis 29 (kõige enam) ja 2011/12. õa
28 huviringi.
1992/1993. aastal sisustati arvutiklass.
See oli tol ajal kõva sõna.
1997. aastal oli kool vabariiklikul koolinoorte laulu- ja tantsupeol esindatud kõige suurema arvu, tervelt viie kollektiiviga. Tantsurühmi ja laulukoore juhendasid
õpetajad Kersti Riivits ja Katrin Pall.
Keskkoolist sai gümnaasium
12. mail 1994.aastal anti Vinni-Pajusti
Keskkoolile Vinni-Pajusti Gümnaasiumi nimetus.
30. septembril 1994 sai gümnaasium
uue lipu, mille õnnistas Madis Oviir. Vinni
vallavanem Rein Mee lõi tammevihta ja
kooli pitsatit kasutades gümnasistideks
kooli direktori, õpetajad ja 12. klassi õpilased.
Koostöö Mõdriku tehnikumiga
2000. aastal avati gümnaasiumis teine
paralleelklass koostöös Mõdriku Tehnikumiga (praegu Lääne-Virumaa rakenduskõrgkooliga). Selle klassi lõpetajatel avanes võimalus edasi õppida Mõdrikus teisel kursusel.
Koolil on olnud 5 arenguperioodi
(arengukavad): 1988-1993, 1993-1998,
1998-2003, 2003-2008, 2008-2013.
Õppekavad: 1989, 2001, 2002 (muudatused 2001.a õppekavas), 2006 (muudatused 2002.a õppekavas), 2010 riiklik õppekava, 2013 kooli õppekava.
2010. aastal renoveeriti kogu koolimaja
Maja sisemus muutus: väikeste ruutudega aknad vahetati suurte klaaside ja soojapidavate akende vastu, uue värvikihi alla
jäid kunstitudengite kujundatud värvilised
koridoriseinad. Kool sai ventilatsioonisüsteemi, turvauksed jne, kokkuvõttes kaasaegsema sisu. Mõned tööd (põhiklasside
remont) tehti mõni aasta varem. Praegu
on koolis väga hea õpikeskkond.
Kooli ajalootuba kasvas koolimuuseumiks
1998. aastal asutati kooli ajalootuba,
kus korraldati iga viie aastat tagant juubelinäitusi. Varud on aasta-aastalt täienenud ja
käesolevaks aastaks on ajalootoast saanud

muuseumituba.
Koolielus aitab maskott Vinni-Puhh
2008. aastal sai kool maskoti, kaisukaru
Vinni-Puhhi (Winnie-Puhh - A. Milne raamatukangelase järgi), kes on saatjaks kooli suurematel üritustel ja ettevõtmistel. Nii
Vinni-Puhhi kui kooli nimi kõlavad sarnaselt, kooli iseloomustab ka Vinni-Puhhi lapsemeelne, heatahtlik filosoofia ning abivalmis olek, mida Vinni-Puhh endas kannab. Vinni-Puhh ärkab tammiku serval pea-

Edukas osalemine olümpiaadidel

ritest selles paigas, kus me elame.

Õpilaste osalemine rahvusvahelistel olümpiaadidel: 2000/01.õa hõbemedal Andreas
Haas geograafias, 2006/07.õa pronksmedal Katrin Kalind loodusteadustes, 2012/
13.õa kuldmedal Maali Tamm ajaloos.
Läbi aastate parimad saavutused ainealases klassivälises töös: 1996.a telemäng
„Ümber Euroopa“ III koht, 2003.a mälumäng „Eurokilb“ I koht, 2007.a koolifilmifestivali peapreemia, 2007.a Eesti Koolispordi Liidu jalgpallis I koht. 2008.a ERRi
Miniturniiril Vabadussõjast I koht. 2008.a
mälumängus „Bumerang“ II koht, 2008.a

Kooli missioon: Eluks ettevalmistus tahte ja töökuse läbi.
Kooli moto: Toimeta targasti!
Meie tänu
Soovime lastevanematele tarka toimetamist oma laste suunamisel ja kasvatamisel!
Suur aitäh Vinni vallale koolimaja renoveerimise ja spordiobjektide ehitamise
eest! Aitäh vilistlased, sponsorluse eest!
Täname poliitikuid, kes on hariduse probleeme aidanud lahendada ja seisavad jätkusuutliku gümnaasiumihariduse andmise
eest!
Sügav kummardus ja lugupidamine
nende inimeste ees, kes kunagi kooli ehitamise ideele tulid ja kooli valmis ehitasid.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi pere

Lääne-Viru
naisrühmad
peavad Pajustis
rahvatantsupäeva
Õpetajad kooli algusest peale. Esireas: Vaike Kingsepp, direktor Jüri
Vanajuur, Jaan Nõmmik, Siiri Seljama, tagareas: Katrin Pall, Rein Murs,
Margarita Leok, Ilme Susi. Erakogu

gi ellu, sest koolil on plaan rajada sinna
Vinni-Puhhi teemapark.
Kool sai kaasaegse staadioni
2008.a valmis kooli ja spordikompleksi vahelisele alale staadion, mille ehitamisest räägiti juba Vinni-Pajusti gümnaasiumi avamise ajal 1980-ndate lõpus. kaua
tehtud kaunikene: täismõõtmetes, tartaankattega, korraliku jalgpallimuru ja tribüünidega.
Kool arvudes
1990/91. õa lõpetas kaks 9. klassi, kokku 44 õpilasega. Võrdluseks 2011/12. õa
lõpetas 36 õpilast (2 paralleeli). 1988/89.
õa oli põhikohaga õpetajaid (kasvatajaid)
30, õpilasi 293, võrdluseks 2012/13. õa
on õpetajaid 35, õpilasi 360. Õpetajate arvus on ka tugisüsteemi spetsialistid, infojuht ja IT-spetsialist, ehk spetsialistid, kellest kooli algusaastail ei osanud veel unistadagi.
VPG-s on lõpetanud põhikooli 1135
õpilast, gümnaasiumi 632 õpilast. Esimeses lennus 1992. aastal oli 16 lõpetajat,
2013.aastal 22. lennus 24 lõpetajat. Kõige
rohkem on olnud lõpetajaid 2010.aastal 19.
lennus - 42 lõpetajat.
Õpilaste arvud ajas: 1988/89.a oli õpilasi 293 ja 15 klassikomplekti; 2001/02. õa oli õpilasi 730 (maksimum) 27 klassikomplekti; 2012/13.õa õpilasi – 360, 20 klassikomplekti.
Aktiivselt rahvusvahelistes projektides
Kooli arengule aitasid kaasa rahvusvahelised projektid, millest kooli meeskond ja laiemalt võttes kõik õpetajad ja
gümnaasiumiõpilased osa võtsid. Uut ja
huvitavat oli vaja kohe koolis praktiseerida. Projektides osalemiseks tuli kandideerida ja kool valiti välja.
Olulisemad projektid: 1993-1994
„Omanäoline kool“. 1995-1996 „Kooli
tulemuslikkus ja tulemusjuhtimine“. 19961997 „Õppekava ja õpetajate kvalifikatsioon“, 1998-1999 jätkuprojekt (välja valiti 10 kooli, kes näitasid üles suuremat aktiivsust). 2000-2001 „Eesti kooli kvaliteedikool“, 2001-2002 jätkuprojekt (osales 10
kooli). 1995/96. õa-st töötas koolis kaks
aastat inglise keele õpetajana USA rahukorpusest Thomas Lucas ja kaks aastat hiljem Amanda Thomas. 2001 – kirjutati kooli
kvaliteedisüsteemi käsiraamat (TQM).
Veel projekte, mida rahastas Haridusministeerium koos Põhjamaade Nõukoguga: 1999-2000 „Kool kõigile“ (õpiraskustega laps koolis). 2000-2005 „TORE“
liikumine (vägivalla-vastane kasvatustöö).
2001-2002 uus õppemetoodika projekt
õpetajatele „Kriitiline mõtlemine“.
Tublid tulemused
Aasta õpetaja tiitliga on aastatel 2003,
2008, 2010 tunnustatud Maie Nõmmikut,
Marge Guljavinit ja Siiri Seljamad. Aastatel 2002-2003 töötas koolis kõige rohkem
vanemõpetajaid – 20. Õpetaja Seljama oli
õpetaja-metoodik.
2012. aasta seisuga on kooli kuldmedaliga lõpetanud 13 ja hõbemedaliga 26
lõpetajat.

Koolikilb I koht, 2009.a mälumängus „Bumerang“ I koht
Õpilaste arv on küll vähenenud, aga
on tõusnud ainevõistlustel ja olümpiaadidel osalenud õpilaste arv (võrdluseks):
aastal 2003/2004 auhinnalisi (I-III) kohti
maakonnas 28 (õpilasi koolis 655), aastal
2007/2008 auhinnalisi (I-III) kohti maakonnas 25 (õpilasi koolis 504), aastal 2011/
2012 auhinnalisi (I-III) kohti maakonnas 42
(õpilasi koolis 360).

Kokkuvõtteks kooli tulemuslikkusest
Kooli tulemuslikule tööle on kaasa
aidanud iseseisvuse algusaja rahvusvahelistest projektidest osavõtt, pidev õpetajate koolitamine, näiteks aastatel 2007-2011
tuli täiendõppetunde õpetaja kohta 427
(nõutud 160), pühendunud ja nõudlik kaader, suurt rõhku pannakse tööle väheste
võimete ning tarkade ja võimekate lastega. Raskusi on endiselt laiskade ja tahtejõuetute õpilastega ning mõnikord ka lastega, kes koolis käia ei taha.
2012.aastal avaldatud seitsme aasta riigieksamite tulemuse põhjal oli Vinni-Pajusti
Gümnaasium Eestis 35. kohal umbes 260
gümnaasiumi seas ja Lääne-Virumaal parim kool.
Koolielu korralduse aluseks on kvaliteedisüsteem, kus olulisel kohal on antava hariduse taseme stabiilsus ja usaldatavus; kooli konkurentsivõime säilitamine;
personali ja õpilaste rahulolu ning õppetegevuse kvaliteedi kindlustamine. Õppeasutusele avaldavad suurimat mõju lapsevanemad ja kodud (vanemate haridus, tööhõive, elamistingimused, sotsiaalne keskkond, kultuur). Seetõttu on kool kohaliku
kultuuri ja eluolu näitajaks. Lastevanemad
on kooli põhilised partnerid. Meie edasine edu ja toimetulek sõltub paljudest fakto-

Pajusti klubi korraldab laupäeval, 6.
aprillil Lääne-Virumaa naisrühmade
rahvatantsupäeva, kus kell 13 algaval kontserdil saab näha tantsimas
sadat naisrahvatantsijat, kes tähistavad
ühistantsimisega Pajusti seeniortantsurühma „Särtsakad seenioride” 10. aastapäeva ning „Tantsutriinude” naisrühmale nime panemise 5. tegevusaastat.
Pajusti klubi juhataja Reet Aru sõnul tegutsevad mõlemad tantsurühmad
kauaaegse tantsuõpetaja Ene Saaberi käe
all. „Tantsupäevaga teeme ühise sügava
kummarduse ka Ene Saaberile, kes on
1978. aastast Vinni-mail rahvatantsulembestele naistele rahvatantsu õpetanud
ning olnud seeniortantsu maaletooja
Lääne-Virumaal ja siinsete seenioritantsupidude üks peojuhte.”
Tantsutriinude rühm on Pajusti
klubis tegutsenud aastaid, kuid alles
viis aastat tagasi jõuti oma nimeni.
Külakosti toob Rakvere Solare
kammerkoori meeskvartett HaLeMaJa.
Kontserdile järgnevad rahvatantsuõppe ja helmekeede valmistamise mentortunnid. Rahvatantsu mentortunni viib
läbi Ullo Toomi nimelise stipendiumi laureaat, üks üldtantsupidude üldjuhte ning
Võrumaa tantsupidude üldjuht Maie Pau.
Teises mentortunnis õpetab Anu Randma
Jõgevamaalt valmistama rahvuslikke
helmekeesid. Materjal on õpetaja poolt,
mille saab väikese tasu (viie euro) eest
kohapealt osta.
Kontsert on huvilistele tasuta.
Info: Reet Aru, tel 52 60 182

Roela Rahva Maja
võeti rahvamajade
filmile
Laupäeval, 23. märtsil filmiti Eesti Rahvamajade Ühingu eestvedamisel Roela Rahva Majas toimunud rahvamaja kahe kollektiivi - naisrahvatantsurüma “Sõbratarid” ja kvartett “Sära” 15. sünnipäevakontserdil esimene filmiklipp Lääne-Virumaa rahvamajade sarjast.
Maakonna rahvamajadest vändatakse pooletunnine film, et jäädvustada tänavusel kultuuripärandi aastal rahvamajade koht ja roll meie igapäevaelus, rahvuse
ja kultuuri säilitaja ja kandjana. „Tahame lindile võtta kõik kultuurikantsid, mis mahuvad üldnimetuse rahvamaja alla, olgu selleks siis kultuurimaja, -keskus või -koda,
seltsi-või külamaja – heal lapsel on palju
nimesid. Rahvamaja on kättesaadav ja järjepidev paik oma rahvakultuuri, aga ka
muude hobidega tegelemiseks, mistõttu
väärib see kogukonna süda pjedestaalile
tõstmist,” rääkis Eesti Rahvamajade Ühingu esinduskogu Lääne-Virumaa esindaja
Ingrid Pärnamäe.
Filmi autor on Jaanus Lekk, osalisteks maakonna kultuuriasutused ja inimesed kohalikus kultuurielus.
Film valmib käesoleva aasta esimeses pooles.
Hilje Pakkanen
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Aprillis Pajusti klubis
3. aprillil kell 13.00 Vilde kirjandusauhinna üleandmistseremoonia Livia
Viitolile raamatu “Eduard Vilde” eest.
Päevakohased kõned ja vested, Pajusti
huumori-satiiritrupp esitab Vilde naljatükki “Kosilased Rakverest”.
5. aprillil kell 19 Vinni-Pajusti rahva
ühiskülastus Rakvere Teatrisse “8 armastavat naist”.
6. aprillil kell 12.00 Pajusti huumori-

KODUVALLA SÕNUMID
satiiritrupp Väätsal vabariiklikul huumoripäeval “Maamees muigab”.
6. aprillil kell 13.00 maakonna naisrühmade tantsupäev. Osa võtavad maakonna naisrühmad, Solare kammerkoori meeskvartett HaLeMaJa, Lõngaliisu moedemonstratsioon, mentortunnid ja muud. Tantsupäevaga tähistame
klubi naisrühma “Tantsutriinud” 5. tegevusaastat ja seeniortantsurühma “Särtsakate seeniorite “ 10. tegevusaastat.
7. aprillil kell 13.00 Eakate klubi “ Mõt-

Haridusüritused aprillikuus
1.aprill - Naljapäev Roela LPK-s.
1.aprill 9.00 Naljakalt pahupidi päev Pajusti
lasteaia ”Mõmmikute“ rühmas.
2.aprill 9.15 Lasteraamatu päev Tudu LPKs: raamatunäitus, lemmikraamatu tutvustus.
3.aprill 9.00-9.30 Kallikaisupäev Vinni
lasteaia “Oravapere”, “Jänkupere” ja
“Mesimummu” rühmas.
3.aprill 9.45-10.30 Naljapäeva karneval
Vinni lasteaia “Lepatriinu”, “Sipsiku” ja
“Mõmmi” rühmas.
1.-5.aprill aAlgklasside sportlik juubelinädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
8.-12.aprill poiste nädal Kulina lasteaias.
8.-13.aprill - VPG 25.aastapäeva kunstija käsitöönäitus gümnaasiumis.
10.aprill - Vinni lasteaias “Tõruke” õpetajate näidend ”Jussikese seitse sõpra”.

11.aprill - Kulina ja Roela lasteaed Tapa sõjaväelinnakus.
11.aprill Roela kooli 1.klassi tütarlaste ansambel osaleb Lehtses väikekoolide ansamblite päeval.
11.aprill 19 Tudu kooli 5.-6.klass Rakvere
teatris.
12.aprill 18.00 VPG 25.aastapäeva
kontsertaktus VPG-s.
13.aprill 19.00 VPG 25.aastapäeva vilistlasõhtu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
15.-19.aprill südamenädal Roela LPK-s
ja Vinni lasteaias ”Tõruke”.
15.-19.aprill - tervisenädal Tudu LPK-s.
16.aprill 13.50 VIII klasside loovtööde
kaitsmine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
18.aprill Meelejahutaja teater “Karlssoni
koolitund” Kulina lasteaias.
18.aprill 9.30 Teatrietendus ”Doktor tuleb” Pajusti lasteaias.

telõng” Tamsalus 4 linna pensionäride peol.
20. aprillil kell 14.00 Vinni valla ansamblite päev.
23. aprillil kell 13.00 eakate klubis
“Mõttelõng” külas Kadila näiteselts,
kuu sünnipäevalapsed.
27. aprillil kell 18.00 „Nabatoorium
otsib kõhutantsu superstaare”.
Teisipäeviti kell 10.00 Pajusti klubis
beebikool. Info tel 5066 6294 Anita
Keivabu, FB: Meie kodu Vinni vald.
19.aprill - Lasteaia sünnipäeva tähistamine Kulina lasteaias.
19.aprill 16.30 - Pajusti lasteaia südamenädala pereüritus Vinni staadionil.
22.aprill Roela koolilaste jüriööjooks.
24.aprill 8.55 VPG abiturientide lõpukell.
24.aprill 18.00 Pajusti lasteaia “Mõmmikute” rühma lastevanemate koosolek.
25.aprill 9.30 Vinni lasteaias Lepatriinu
lasteteatri etendus “Tahan-ei taha”
29.apr.- 3.mai Aktiivsusvõistluse “Terve
VPG” teatevõistlused 1.-6.kl. VPG-s.
30.aprill volbripäeva mängupidu Kulina
lasteaias.
30.aprill volbripäev Vinni lasteaias.
30.aprill 10.00 Pajusti lasteaia väikeste
nõidade pidu” Päikesejänku” ja Mõmmikute” rühmas.
30.aprill Vinni-Pajusti gümnaasiumi
1.-11.klass osaleb “Teeme ära” talgutel.
30.aprill 17.00 Tudu LPK nõiapidu
Koostas: Margit Diits

Avinurme
Elulaadikeskus
kutsub
kevadlaadale
26. mail toimub Avinurme Elulaadikeskuse juures kolmandat korda kevadlaat Kevadmätas 2013, kuhu taimehuvilised on
oodatud ostma ja oma taimedega kauplema.
Kohapeal on võimalik soetada
endale erinevaid taimi, alates lille-, maitseja amplitaimedest, lõpetades õuna-pirnipuude ja ilupõõsastega.
Aianduses avaneb võimalus end
täiendada sirelite ja viinamarjade kasvatamises, oma teadmisi jagab sireliaretaja
Aavo Mägi. Kohapeal võimalus ka sirelija viinamarjaistikuid osta.
Kevadlaadal toimub ka rohevahetus - tasuta taimede vahetus, lusti pakub
kultuuriprogramm.
Kohtumiseni Avinurme kevadlaadal!
Avinurme Elulaadikeskus

Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
92 Ulda Soosaar
90 Richard Pihlak
89 Salme Pootsik
86 Ilmi Murdjõe
86 Endla Neelokse
86 Johannes Kivilo
84 Pilvia Taremaa
84 Juta Kongi
84 Meta-Sophie Anok
83 Anastasia Kivioja
82 Maria Ojam
82 Richard Savastver
82 Ago Reks
82 Kalju Annus
82 Aliide Tsiukson

80 Luule Jakobson
80 Mia Tikop
80 Harry Brand
75 Taimi Kempi
75 Vilma Paas
75 Tiit Eenmaa
75 Jaak Saega
75 Maria Avioja
70 Elga Soonsein
70 Velda Kullik
70 Jaagup Põdersalu
70 Mati Aasamets
70 Õie Arula
70 Maire Urbanik

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Henry Otsa - 18. veebruaril
Karoli Inno - 1. märtsil
Kenert Kase - 4. märtsil
Kaur Martin Truss - 7.
märtsil

Roela segakoor
käis JääHäälel
patareisid
laadimas
Juba teist aastat toimus Toila laulukaare
all kooride talvine laulupidu JääHääl, kus
13 koori kolmesaja lauluhääle seas kõlas
ka Roela segakoori oma.
Proovid toimusid Toila gümnaasiumis, kus lauludele andsid lõpliku lihvi ehk
muutsid noodid muusikaks dirigendid
Hirvo Surva, Pärt Uusberg, Lauri Aav,
Maris Laht ja Tiina Damman.
Laulupidu on viie Ida-Viru valla koostöö MTÜ Kultuuriveski raames, kuhu on
kaasatud ka Toila Gümnaasiumi õpilased,
kes lisaks abistavale-korraldavale tööle teejuhtidena, registraatoritena jne ka õpilaskohvikus omavalmistatud küpsetisi müüsid.
Ei saa öelda, et laulsime vaid iseenda
rõõmuks. Oli piisavalt publikut: neid, kes
istusid ja kuulasid, neid, kes tantsusammul
end liigutasid kui ka neid, kes lauluväljaku
küngastel samal ajal liugu lasid. Õhkkond
oli kõikide jaoks mõnus ja vaba. Kooride
esinemist elavdasid Ida-Virumaa rahvatantsijad. Pärast vabaõhukontserdi lõppu olid
kõik taas koolihoonesse oodatud, kus jätkati simmaniga selle aasta n-ö ideebändi,
Kukerpillide saatel (eelmisel aastal olid aluseks Jää-ääre lood). Tavaks on saanud, et
pidu korraldatakse mõne Eestis tuntud ansambli repertuaarile toetudes, lugudele tehakse spetsiaalsed kooriseaded.

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!

Anne Lotta Dreifeldt - 7. märtsil
Magnus Dreifeldt - 7. märtsil
Reio Klopp - 10. märtsil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Ostan vanaraha, münte, kopikaid, paberraha, märke, marke, postkaarte.
Kojukutsed tasuta, hea hind, raha kohe! tel: 5665 5551

Nii meie, Roela segakoori kui teiste
osalejate sõnul on taoline talvine kokkusaamine paljudele väikestele maakooridele üks vähestest talvistest väljunditest.
JääHääl on talvine patareide laadimise koht,
kus meil on võimalik tõeliste professionaalide käe all tunda ühislaulmise võlu ja
mõju, täiendada oma repertuaari uute jõukohaste lugudega, mida hiljemgi laulda
saab. Üks tänavustest JääHääle lugudest
”Muusika” (Juhan Liiv, Pärt Uusberg) on
2014. aasta üldlaulupeo repertuaaris.

Ja kui üks üritus on nii suurepäraselt
ajastatud ja korrraldatud, siis teeb ta kodukoha nii armsaks ja ehk toob see meie
lapsed uuesti kodukohtadessse tagasi, vähemalt nädalavahetustelgi. Ja me ei laula
enam, vaatamata sellele, et tegemist on
imeilusa looga ”üks poiss kadus linna kord
õhtu eel ja tagasi enam ei tulnud” (Henno
Käo/ Ike Volkov, seade Andres Lemba)...
Aitäh teile, armsad naabrid. Kui kutsute, tuleme jälle.
Margit Diits
Roela segakoor

MTÜ Parterid Leader tegevusgrupp võtab vastu projektitaotlusi tegevuspiirkonna strateegia 2013.a rakenduskava kahele meetmele: meede 1 “
Teadmiste meede” ja meede 2 “Ühistegevuse toetamine” ajavahemikul 27. - 29. mai. Taotlusi võetakse vastu MTÜ Partnerid kontoris Rakveres Vallikraavi 8.
Projektitaotluste vastuvõtmiseks palume aja ette registreerida. Info
Mare Sikkut tel 5669 7687, Elsa Hundt tel 327 8268, info@partnerid.eu;
www.mtupartnerid.eu.

Käisime bussiga Jänedal
presidendimatkal

Pajustis toimus kogupere vastlapäev
Juba teist aastat järjest toimus 10. veebruaril Pajustis kogu pere vastlapäev! Kui eelmisel aastal piirdus osavõtjate arv ca 150
inimesega, siis sel korral võin julgelt väita, et meid oli palju rohkem. Kuklid kadusid võluväel ja palju jäi puudugi.
1. mai talgupäeval eelmisel aastal sai
just nimelt mõeldud vastlapäevale ja eemaldasime kõik ohtlikud kännud, mis segasid
kelgutamist ja tänu sellele oli meil sel aastal lausa lust turvaliselt mäest alla lasta.
Sellel aastal oli vabatahtlikke abilisi
rohkem, kes aitasid seda üritust korraldada
ja seoses sellega sai vastlapäev võimsam
kui eelmisel aastal. Aga eks ta nii olegi, et
mida aasta edasi, seda paremaid mõtteid
tekib, mida huvitavamat veel ette võtta. Ka
järgmiseks aastaks on juba ideid, mida võiks
rakendada. Tuleb ainult sponsoreid aasta
jooksul leida juurde. Ka sel aastal toimus
üritus tänu sponsoritele. Toeks olid Kink24,
Mõdriku Iluaed, Hotell Wesenbergh ja Reformierakond.
Paljud võivad nüüd küll mõelda, et
valimised tulemas ja sellepärast ka rabeletakse. Aga lükkaksin selle müüdi siin ümber. Meie puhul on tegemist väga kihvti
seltskonnaga ja me tõesti oleme seotud
selle erakonnaga, aga meil on üks väga
hea omadus! Me tahame oma inimeste elu
Vinni vallas muuta elamisväärsemaks ja kes
see teine ikka üritusigi korraldaks kui ikka
me ise! Kui on vaja laste lõbustamiseks
kollane orav appi võtta, siis ka võtame.
Lastel oli hea kaisutada ja paitada teda.
Kui me kõik annaksime oma panuse
ühiskonna paremaks muutmiseks, siis kõik
toimibki. Püüan seda korrutada ka Face-

bookis grupis Meie kodu Vinni vald. Tuleb lihtsalt aktiivsemad inimesed kokku
võtta ja tehagi midagi ära. Üheks selleks
ürituseks saabki olema iga aastane Kogu
pere vastlapäev Pajusti lauluväljakul. See
rahvamass, kes oli 10. veebruaril lauluväljakul tõestas seda, et meie rahvas vajab
selliseid üritusi. Eelkõige me hakkame ju
rohkem suhtlema üksteisega, tuleme kodudest välja, näeme oma naabreid. See on
oluline! Väga suur rõõm oli minul näha
vastlapäeval rõõmsate nägudega inimesi.
Need naerunäod annavad ainult innustust
edasi tegutsemiseks!
Meie vastlapäeva muutis sel korral
rõõmsamaks meie oma Vinni lasteaia liikumisõpetaja Kristi Lichtfeldt. Uskumatu,
aga mina sain Facebooki vahendusel teada mõni aeg alles tagasi, et Kristi ka laulab
ja kandideeris ka Eesti laulu konkursile ja
laulmisega tegeleb ta juba aastaid! Niisiis
sai Kristile korra mainitud, et kas sa tuled ja
näitad ennast ka kohalikule rahvale ja nii ta
tuligi! Võibolla ehk keegi mäletab ansamblit Cherryland, soovitan kuulata!
Võistlusmänge aitas meil korraldada
Vinni noortemajast tuntud Elvis Effert ja
tantsutüdrukuteks oli Eli Lahesoo oma
kambaga. Kes ei tea, siis Eli tantsib A-rühma tantsutüdrukute hulgas.
Tänan Teid selle vahva päeva eest!
Kohtumiseni 1.mail talgupäeval. Kuna minul on seda üritust au korraldada juba 5
aastat, siis justkui väike juubel. Seoses sellega loodame, et ehk avaneb võimalus ka
talguõhtul väike simman korralda. Aga
elame-näeme ja kohtumiseni!
Anita Keivabu

Vabariigi aastapäeva aegu Jänedal toimuval presidendimatkal on saanud kenaks
traditsiooniks, et rahvas saab Tallinnast
elektrirongiga tasuta kohale sõita. Mujaltki kogutakse bussid huvilisi täis ja
käiakse suurtel rahvaspordiüritustel.
Sama tegid seekord ka Vinni valla presidendimatkahuvilised, kes 26-kesi (osa
jõudsid pärast kirjapanekut ja enne matka haigestuda) käisid ühiselt 2. märtsil
kaunist Aegviidu-Nelijärve-Jäneda loodust, imeilusat ilma ja häid suusaradu nautimas.

Osavõtjatel oli valida 10 km
suusatamist või 10/5 km kepikõndi.
Matka järel ootas Jänedal Musta Täku Tallis kuum hernesupp ja tee.
Peale traditsioonilist osavõtjate ühispilti tegime ka Vinni valla rahvaga oma pildi. Pärast matka võis osaliste
nägudelt välja lugeda rahulolu ja päeva
lugemist kordaläinuks. Kui on edaspidi
huvilisi, siis kohtume ka järgmisel presidendimatkal.
Uno Muruvee
noorsoo-ja sporditööspetsialist

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Riita Bork
Anne Nirgi
Meeta Pärn
Helgi Otsa

20.03.1926
12.11.1937
20.01.1925
12.02.1922

–
–
–
–

01.03.2013
02.03.2013
03.03.2013
10.03.2013

Koduvalla Sõnumid

hilje.pakkanen@gmail.com.

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel 5565 9396, e-post:

Tasuta. Tiraaz 2200
Trükitud trükikojas Trükis .

Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Suur tänu kaastööde eest!
Uus kaastööde esitamise
tähtaeg on 15. aprill.

