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Veemajandusprojekti
torutööd lõpusrigel
Vinni valla veemajandusprojekti viimasteks torutöödeks on olnud Vinni aleviku majade ühendamine rekonstrueeritud veetorustikega, torutööd kestavad
aprillikuu lõpuni. Seejärel jääb töö teostajatel teha veel haljastuse ja teede korrastamistööd torutöödega seotud asulates.
Veemajandusprojekti kõikide
ehitustööde lõpetamise tähtajaks on määratud k.a. 30. juuni. Selleks ajaks peavad
olema tehtud vaegtööd, st korrastatud
nii haljastus kui ka teed Vinnisja Pajustis
tööde teostaja, ühispakkuja AS Merko
Infra /AS Merko Ehitus /AS Merko Ehitus Eesti ning Roelas, V-Jaagupis ja
Vetikus tööde teostaja ühispakkuja
KMG Inseneriehitus ASi poolt.
Veemajandusprojekti käigus
on tulnud Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi ja
Roela alevike ning Vetiku küla elanikel
taluda omajagu ebameeldivusi. Viimased
ulatuslikud toruvahetustööd jäävad 2530 aasta taha või veelgi kaugemale ning
sellest ajast on täpseid andmeid torustike materjalide ja paiknemise kohta säilinud väga vähe. Seetõttu on tulnud ette
lisaks plaanitud veekatkestustele ka ootamatuid veekatkestusi.
“Tänan kõiki, kes neid rekonstrueerimistöödega paratamatult kaasnevaid ebameeldivusi on suutnud vapralt
taluda,” lausus Vinni vallavanem Toomas Väinaste.

Vinni valla veemajandusprojekti elluviimise järel paraneb elanike varustamine euronõuetele vastava kvaliteetse joogiveega, samuti paraneb piirkonna keskkonna seisund. Vinni vald
on intensiivse põllumajandusega piirkond, kus tuleb palju tähelepanu pöörata
põhjavee kaitsele, mis on siinmail valdavalt nõrgalt kaitstud või karstialadel
täiesti kaitsmata.
Reoveepuhastite rekonstrueerimise ja asendamisega tagatakse puhastite töökindlus järgmiseks 30 aastaks.
Reoveekäitluse väljaehitamine Vinni
valla reoveekogumisaladel parandab
ühtlasi ka valla asulate pinnaveekogude
veekvaliteeti.
Käimasolev Vinni valla veemajandusprojekt on valla suurim keskkonnaalane projekt. Selle käigus uuendati ja ehitati kokku ligi kaks kilomeetrit
kanalisatsioonitorustikku ja ligi seitse kilomeetrit joogiveetorustikku. Ehitati
kolm uut joogiveetöötlusjaama, rekonstrueeriti ja ehitati reoveepumplad, rekonstrueeriti reoveepuhastid ja tehti
muid töid, mille tulemusel väheneb võimalik risk inimese tervisele ja keskkonnale.
Veemajandusprojekti kogumaksumus on 2,1 miljonit eurot, seda
rahastas EL ühtekuuluvusfondist SA
Keskkonna Investeeringute Keskus.

Pajusti estraaditrupp on taas
parim rahvamajade huumoritrupp
6. aprillil toimus Järvamaal Väätsal üleriigiline rahvamajade taidlejatele mõeldud huumoripäev
„Maamees muigab”, millelt Vinni
valla Pajusti huumori-satiiritrupp naasis
juba seitsmenda
“Parima estraadi”
peaauhinnaga. Lisaks pälvis Pajusti
estraaditrupp ka
„Parima nalja” peaauhinna ning zürii
esimehe, naljaraamatute autori riigiprokurör Andrus Ülviste traditsioonilise
„Parima killu” eriauhinna.
Trupp esitas kolm teravaid päevakohaseid probleemelahkavatlugu:“Killukesi kirjandusministeeriumist”, „Kodukulud alla” ja „Naise kõige tähtsam organ”.
Trupi juhendaja Ülle
Rajamardi sõnul sai laval näha ka ministri
poolt üsna õhukeseks
kärbitud Tammsaare
„Tõest ja õigusest”
vaibale kutsutud Vargamäe Krõõta koos oma kaasaegsete maarahva muredega, kellele Nipernaadi oli teinud erinevatest raamatutest vaheldust otsides ja digitaalseid haiguslugusid korjates
lapse. „Igapäevaelu terav kajastamine satiirilise komejandi võtmes läks publikule hästi
peale, sest kohas, kus minister ja kantsler
jõudsid veendumusele, et eesti rahvale ei
ole midagi vaja peale oskuse eurosente
lugeda või kus selgus Oru Pearu tegelik
Europarlamendis istumise põhjus, katkestas publik mängu mitmel korral aplausiga.”
Juba 17. korda Väätsa valla ja
Maalehe ühistööna toimuval huumoripäeval osales harrastusnäitlejaid Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt, mitmed trupid jäid tulemata gripiviiruse tagajärjel. Lääne-Virumaad
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Tark laut teeb looma silmad rõõmsaks
Keegi ei kahtle selles, et tippsportlased,
üldse mistahes tipud vajavad häid tingimusi ja suurt hoolt. Ainult siis on nad võimelised püstitama rekordeid, lööma kaasa tippkonkurentsis, looma, andma suurt toodangut. Sama, st hea keskkond kehtib ka veisekasvatuses: piimalehm on nagu tippsportlane, kelle heaolu eest tuleb hästi hoolt kanda, ainult siis annab lehm suurt toodangut.
Palju piima ihkab toota ka Roela Suurtalu
OÜ omanik ja juht Jaan Neelokse, kes avas
Rasiveres asuvas veiselaudakompleksis
moodsa vabapidamisega robotlüpsiga lehmalauda, mis rõõmustab nii looma kui
omanikku.
Esimesel tänavusel kevadisel päeval,
reedel, 12.aprillil, kui lumesulamisvesi lausa tundidega kasvatas lompe Roela Suurtalu lautade ümber, sõitsid maakonna loomapidajad, piimaühistu ja lauda ehitusega seotud olnud asjalised ja sõbrad Rasiverre, avama Roela Suurtalu ülimoodsat vabapidamisega 280-kohalist robotlüpsilauta.
Uues laudas on kõik automaatne
Roela Suurtalu suuromaniku ja juhi Jaan
Neelokse sõnul astus esimene lehm uue
lauda uksest sisse tänavu 29. jaanuaril. Tänaseks on pool lauta lehmi täis. Lehmad
liiguvad vabalt sööda- ja puhkamiskoha,
lüpsiroboti ja puutetundliku sügamisrulli
vahet. Teine pool laudast on veel tühi, valmis uute lehmade ootel.
Uues laudas on loomade jaoks piisavalt puhkeruumi, mis tõstab lehmade piimaandi ja vähendab loomade omavahelist
konkurentsivõitlust. Heaks piimaanniks ja
jalgade terviseks on oluline, et lehmad saaksid segamatult lamada umbes 14 tundi ööpäevas. Lamava lehma udara verevarustus
on parem kui seisval loomal ja see suurendab piimatoodangut oluliselt.
Lisaks robotlüpsile on uues laudas
kõik automatiseeritud, alates sõnnikuskreeperist ning ventilatsooniharja ja küljekardinatega lõpetades.
Kaua ehitatud korralik
Lauda avamisel lausus Jaan Neelokse, et
algul oli tal plaan hakata oma karja lüpsma
lüpsikarussellil, kuid farmiseadmete firma
Lehola meestega aru pidades jõuti lõpuks
terviklahendusega täisautomaatse robotlüpsiseadmeni Galaxy-Starline Insentec.
Lauda ehitus algas aasta eest, ent venis mitmesugustel põhjustel pikemaks.
Lõpptulemuseks on Nordecon Betoon OÜ
poolt korralikult ehitatud laut. Tegemist on
teise robotlüpsilaudaga Virumaal, aasta tagasi valminud Vaeküla Suurtalu OÜ järel.
Lauda ehitus läks maksma 1,33 miljonit eurot, millest 40% moodustab Euroopa
Liidu tugi, ülejäänud on pangalaen.
Farmiomanikuks kõige keerulisemal ajal
Vinni vallavanem Toomas Väinaste meenutas avamisel Rasivere farmi saatust. 90ndate lõpus, kui piima kokkuostu hind oli

Jaan Neelokse uues famis rahulolevate lehmade keskel. Foto: Hilje Pakkanen

väga madal (üks kroon liitri piima eest!) ja
karjapidajate elu väga raske, oli kaalul ka
Roela PM-i Rasivere farmi saatus. “Tookord otsustasime, et välismaalastele lauta
maha ei müü ja otsime endi seast kellegi.
Pakkusime seda 80-ndatel valminud lauta
siis kohalikule mehele Jaan Neeloksele. Jaan
mõtles nädala-kaks, siis ütles jah.”
Praeguse asjade seisuga, kus üks, kaasaegne laut on valmis saanud ja meeste
mõtted liiguvad juba vana lauda rekonstrueerimise suunas, on vallavanem rahul.
Lehm laseb lüpsta, millal talle sobib
Robotlüpsisüsteem on osa lehma loomulikust keskkonnast, kus ta saab külastada lüpsisüsteemi nii sageli, nagu talle meeldib.
Keskmiselt käivad lehmad lüpsiroboti juures kaks korda päevas, kuid on ka üks ja
kolmkordarobotitkülastavaidlehmi.Lüpsjaoperaatori (või kuidas kogu arvutiseeritudautomatiseeritud loomapidamise juures
töötajat üldse nimetada?) ülesandeks on
jälgida arvutit, ja leida sealt üles lehmad,
kes roboti juures teatud aja jooksul käinud
pole ning suunata nad roboti juurde lüpsile.
Lehmadel on jala küljes andurid nagu
suusatajatel spordivõistlustel, mis registreerivad looma asukoha mistahes ajahetkel.
Asjatundmatuna arvasin, et lehm tahab roboti juurde minna udarasse koguneva piima tõttu, mis paneb ta udara pakitsema ja
ebameeldivustundest vabanemiseks on
loom nõus laskma end ka lüpsta. Selgus, et
kõige rohkem meeldib lehmadele roboti
juures maius – jõusöödast lehmakrõbuskid, mida robot meelituseks lehmale vastavalt väljalüpsile jagab.
Kuid mitte ainult lehmadel ei ole uues
laudas paremad tingimused. Head töötinRoela Suurtalu OÜ-s on tööl üheksa töötajat. Põllumajandusettevõttel 1300 hektarit põllumaad. Karjas on 170 lüpsilehma ja
lisaks noorloomad.

gimused on ka laudatöötajatel, kelle jaoks
on hoones mitmeid eri otstarbega ruume.
Töö käib farmis vahetustega. Ühe töötaja
vahetus kestab laudas viiest viieni. Selle
aja sees jõuab ta arvutiga “lüpsta” kogu
vabapidamisel oleva karja, hooldada teises laudas olevad vasikad ja lüpsta tavalise
torusselüpsiga vana lauda 40 lehma.
Pulli ei saa, küll aga õue
Tiineid lehmi hoitakse laudas lüpsilolevatest eraldi. Nemad on ka ainsad, kes õue
karjamaale pääsevad. Saan teada, et päev
läbi päikese käes olemine pole päris ohutu
lehmadelegi. Enne väljaminekut määritakse nende kõige õrnemad kohad – udarad
toiduõliga sisse, et vältida päikesepõletusi.
Farmiloomad toovad farmerile ainult
siis maksimaaslet tulu, kui nad saavad käituda liigiomaselt, on rahulikud ja õnnelikud.
Kaasaegsed farmid püüavad loomade vajaduste-vabadustega arvestada. Kas teie
teadsite, et on olemas selline komitee nagu
farmiloomade heaolu komitee, kes on
enam 30 aastat tagasi sõnastanud farmiloomade vabadused: mitte kannatada nälga ja
janu, mitte tunda ebamugavustunnet, mitte
tunda stressi, mitte olla haige ega vigastatud, mitte kannatada ebamugavustunnet,
vabadus käituda liigiomaselt.
Tark loomapidamine – tervem lehm –
kvaliteetsem piim
Kokkuvõttes, iga looma vajadust arvestav robotlüpsimasin, looma vabadus ise valida, millal sööb või millal läheb lüpsma
(tark-lehm?), piisava ruumi olemasolu puhkamiseks jne, hoiavad lehmad kauem tervetena ja seega ka kauem karjas ning aitavad piimatoodangut tõsta.
“Vaid paari kuuga, mil lehmad on saanud vabapidamisega laudas elada, on nende väljanägemine märgatavalt paranenud,”
märkis vallaarst Merike Rootsmaa.
Ja meile, piimatarbijatele on oluline, et
piim pärineks tervetelt heade pidamistingimustes peetud loomadelt.
Hilje Pakkanen

Vinni Vallavolikogu 28. märtsi istungilt

esindas ainsana Pajusti huumoritrupp koosseisus Age Uustalu, Jaan Lõõnik ja Ülle
Rajamart (pildil).
Aastate jooksul on Pajusti trupp
Väätsa huumoripäeval osalenud üheksa
korda (!), seitsmel korral on trupp toonud
peaauhinna „Parim estraad”, viiel korral on
välja teenitud publiku lemmiku tiitli ning
saanud mitmeid eriauhindu näitlejameisterlikkuse ja lavastamise eest.
Huumoripäeva väisas ka filmimees Ken Saan, kes tegi parimate osavõtjatega intervjuud planeeritava dokumentaalfilmi jaoks eesti huumoritegijatest.
Pajusti huumori-satiiritrupp on tegutsenud Pajusti klubis 13 aastat , kõik need
aastad on truppi juhendanud Ülle Rajamart.

Algatati detailplaneering Piira külas Kastani, Kase ja Lepa kinnistute jagamiseks
kaksikelamute ja teenindavate ehitiste
kruntideks vastavuses Kastani, Kase ja
Lepa kinnistute kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusõigustele. Kaksikelamukruntide arv - 7. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,5 ha.
Kinnitati Vinni Perekodu arengukava
aastateks 2013-2017.
Kinnitati Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2013-2024.
Otsustati muuta AS-i Vinni Spordikompleks põhikirja.
Otsustati anda OÜ-le Piira Talu üheks aastaks rendile Vinni vallale kuuluva Metsniku katastriüksuse (katastritunnus
90002:001:2141, üldpindala 19,65 ha,
asukoht Piira küla) koosseisu kuuluv
haritav maa suurusega 18,33 ha tingimusel, et rendileandjal on ühepoolne õigus
ühekuulise etteteatamisajaga peale saagi
koristamist leping ühepoolselt lõpetada.

Otsustati anda Kadila Põllumajanduse
OÜ-le üheks aastaks rendile Vinni vallale kuuluva, Veadla külas asuva Vitsuti
katastriüksuse
(katastritunnus
90001:003:0092 , üldpindala 27322 m2)
koosseisu kuuluv haritav maa pindalaga
1,38 ha tingimusel, et rendileandjal on
ühepoolne õigus ühekuulise etteteatamisajaga peale saagi koristamist leping
ühepoolselt lõpetada.
Otsustati anda OÜ-le Voore Farm üheks
aastaks rendile Vinni vallale kuuluva
Kooli katastriüksuse (katastritunnus
90001:002:0021, üldpindala 6,60 ha)
koosseisu kuuluv haritav maa suurusega 6,44 ha.
Otsustati osaleda SA KIK keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi
taotlusvoorus projektiga “Viru-Jaagupi
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine”
juhtpartnerina.
Taotleti tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse Vinni alevikus Tööstuspargi
tn 8 asetseva tuletõrje veehoidla alune

ja teenindamiseks vajalik maa pindalaga
273 m², sihtotstarbega tootmismaa (003;
T).
Otsustati müüa avalikul suulisel enampakkumisel Vinni vallale kuuluv hoonestatud kinnistu, kinnistu registriosa nr
2961631, katastriüksus katastritunnusega
90002:002:0002 asukohaga Vinni vald
Vinni alevik Tiigi tn 1, pindala 3622 m²,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa,
alghinnaga 29 500 eurot.
Teeme Vinni valla korda ülevallalisel talgupäeval 4. mail!
Ühiskoristusele on teretulnud kõik
elanikud oma töövahenditega.
Koordinaatorid: Tudus Uno Muruvee (tel 52 73 874), Roelas Ade Murumägi (52 59 924), Viru-Jaagupis
Inge Tali (56 194 039), Kadilas Lidia
Mets (51 34 397), Vinnis Ere Tammeorg (52 69 471) ja Pajustis Pee-

ter Kalvet (59 198 799).
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Vallateede hooldustööde tegijad teada
Vinni vallavalitsus kinnitas vallateede hooldustööde teostajate leidmiseks korraldatud
hanke võitjad. Hange korraldati kahes osas:
kruusakattega teedele ja kõvakattega teedele hooldustööde teostaja leidmiseks
Vinni-Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu
piirkonnas.
Kruusakattega teedel hakkavad
hooldustöid tegema Vinni-Pajusti piirkonnas OÜ Olt&Ko, Viru-Jaagupi piirkonnas
OÜ Voore Farm, Roela ja Tudu piirkonnas
AS Lasila Betoon. AS Eesti Teed teostab
täiendavat purukruusa pealevedu ning aitab

täiendavatel grei-derdamistöödel.
Kõvakattega teede hooldustööde
lihthanke võitis AS Eesti Teed, kes hakkab
hooldustöid tegema Vinni, Pajusti, Vetiku,
Piira, Kadila, Vetiku, Koeravere, Kakumäe,
Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu piirkonna mustkattega teedel ja tänavatel. Ülepinnatavate
teede ja tänavate mahuks on plaanitud umbkaudu 30 000 m², kruusa plaanitakse peale
vedada 2500-3000 tonni.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik

Ragn-Sellsi klientidel muutus
konteinerite tühjenduspäev
1. aprillist muutus Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa klientidel veograafikutes teeninduse nädalapäev. Muudatus tulenes logistilistest ümberkorraldustest efektiivsemaks
ja operatiivsemaks teenindamiseks.
Seoses tühjenduspäeva muutusega
saatsime klientidele uued konteinerite tühjendusgraafikud. Kuna üldist veo sagedust
ei muudetud, võis osadel klientidel tekkida
olukord, kus üleminekul uuele veograafikule jäi kahe tühjenduse vaheline aeg kas
kokkulepitud sagedusest lühemaks või pikemaks. Palume kõiki kliente jälgida uusi
tühjenduspäevi ja täname neid mõistva suhtumise eest.

Kliendid saavad veograafikuid jälgida ka
Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas
www.ragnsells.ee/iseteenindus ning seda
jooksvalt mitme kuu osas ette. Ühtlasi saab
iseteeninduskeskkonnas näha arveid ja arvete ajalugu, muuta ja täpsustada oma andmeid, saada infot tegemata vedude kohta
jms. Ragn-Sells iseteeninduskeskkonda
saab siseneda nii ID-kaardiga kui Mobiili
ID-ga. Täiendava info saamiseks või küsimuste korral palume pöörduda Ragn-Sellsi
klienditeenindusse 15155
Keskkonnasõbralikult
Ragn-Sells AS

Piira oja on võsast ja prügist puhas

Vahetult enne kevadist suurvett puhastasid valla töömehed Piira oja servad võsast ja
puhastasid oja põhja, et kevadveed pääseksid vabalt liikuma ega ujutaks üle ojaäärseid maid. Fotol: Vallavanem Toomas Väinaste tööde käiguga tutvumas.

Vinni vald kasutab esimese
vallana Lääne-Virumaal
häirenuputeenust
Vinni vald hakkas esimese vallana Lääne-Virumaal kasutama innovatiivset häirenuputeenust, mis võimaldab üksi elavatele valla eakatele turvalisemat elu oma
kodus ning rahulikumat elu eakate lähedastele.
Häirenuputeenus käivitus Vinni
vallas tänavu aprillist. Esimesed neli häirenuppu on juba uued omanikud leidnud, firma Meditech Estonia OÜ on häirenupu
omanikele vastava koolituse ka läbi viinud.
Häirenuputeenusega saab inimene oma kodus olles terviserikke, õnnetuse või hädaohu korral spetsiaalse hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust
Häirekeskusega. „Häirekeskuse operaator
reageerib tekkinud olukorrale ja saadab

hädasolijale appi tema poolt usaldatava tugiisiku, kas siis sugulase, hoolekandetöötaja või kellegi kolmanda, kelle andmed
inimene on häirekeskusele andnud,” rääkis valla sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.
Tiiu Ivanova sõnul saavad valla
üksinda elavad eakad kasutada häirenuppu
käimasoleva projekti raames tasuta terve
aasta, kuni tuleva aasta aprilli lõpuni. Selle
aja sees tasub häirenuputeenuse eest vald.
Vinni valla projekti „Vinni valla
häirenuputeenus eakatele” kogumaksumus
on 2472 eurot, mida Hasartmängumaksu
Nõukogu toetas 1116 euroga ja ülejäänu
lisas Vinni vald.
Info: Tiiu Ivanova, sotsiaaltööspetsialist, tel 32 58 662
Hilje Pakkanen

Kadila jätkab terviseteemadel
Käesoleva aasta veebruarist kuni aprillini
on Kadilas toimunud loengutesari “Uus
tervis”, mille käigus on huvilised omandanud uusi teadmisi ja oskusi oma tervise
eest hoolitsemisel. Veebruaris toimus loeng
“Vesi ja vee energia”, vaatasime ka õpetlikku filmi, märtsis “Isikliku mandala koostamine” ja “Sinu käte jooga”, aprillis “Tervislik toitumine kevadel”, smuutide valmistamine - lektor Sirle Nukk , filmi “Kahvliga
skalpelli vastu” vaatamine. Naisseltsi liige
Leeni Janno on olnud ise usin õppija ning
jaganud tarkuseteri teistelegi. Leeni eestvedamisel toimusidki õpetlikud loengupäevad kõigile huvilistele, mille lõpus jätkusid
ühised arutelud antud teemadel.

Aprillis toimus ka meigikoolitus Lilian Sepajõe juhendamisel ning Oriflame toodete
tutvustus. Sellestki päevast kogusime
mõtteid edaspidisteks tegevusteks ja koolitusteks. Hoogu koguvad ka igakuised
Kohvikklubi õhtud, kus tavaliselt võib näha
esinemas ka Kadilas tegutsevat näiteseltskonda “Üllatus”.
Tore on teada, et meie ümber on
nii palju erinevate huvialadega inimesi, kes
on nõus jagama oma oskusi ning teadmisi.
Tänu kõigile ürituste organiseerijatele ja neis osalejatele ning ilusat kevadet!
Lidia Mets

Särtsaks seenior on parim
pensionsammas ja tervisekindlustus
Sel kevadel sai Lääne-Virumaa vanim,
Pajusti klubis tegutsev seeniortantsurühm
„Särtsakad seeniorid“ kümneaastaseks.
Pea pooled 18 naisest on tantsinud
seeniortantsu algusest peale. Keskmine
vanus tuleb naistel 73-74 aastat, vanemad
on 80-sed, nooremad äsja pensionile jäänud.
„Kohe, kui muusika mängima hakkab,
tuleb tantsukibelus peale ja pühib vähemsalt
selleks korraks valu kontidest minema,“
räägib kuus aastat „Särtsakates seeniorides“
tantsinud Helve Idavain.
Aja jooksul on ühine iganädalane
kooskäimine ja tantsimine naised sõbrannadeks kasvatanud, kellega koos jagatakse rõõme ja muresid. Et tantsuaeg on püha
ja kuulub üksnes tantsimisele, siis tullakse
juba mõnda aega varem, et saaks mokalaadal ka viimased külauudised vahetatud.
Tantsitakse paaridena, sest nii saavad
sammud paremini selgeks ja juhendada on
ka lihtsam. Paaridena tantsimine tähendab
aga seda, et paarilist ei tohi alt vedada ja
tuleb usinalt kohal käia. Naised käivadki
kohusetundlikult kohal - ei ole ju raske kord
nädalas end tantsutrenniks kokku võtta. Vaid
tõsisem haigus sunnib muidu särtsuse seeniori mõnda aega kodus istuma või kuptab
korraks haiglasse. Niipea, kui aga tervis
lubab, tullakse uuesti tantsima, sest Pajusti
klubi on saanud aastatega teiseks koduks.
Kõige hullem pidavat olema üksinda nelja
seina vahel konutamine.
Tantsurühma juhendaja Ene Saaberi
sõnul on seeniortants Euroopa liikumine,
ekstra eakatele välja mõeldud tants, mis arvestab eakate ealisi iseärasusi. „Saksamaal
harrastatakse seeniortantsu ka hooldekodudes ja päevakeskustes, suurtel väljakutel ja staadionidel korraldatakse suuri seeniortantsu festivale. Kui inimene enam seeniortantsu tantsida ei jaksa, siis ei pea nemadki jääma tantsuta ˉ- neile on välja mõeldud istumistantsud. Inimene peab liikumisest oma elamuse kätte saama, muidu muutub ta väga kurvaks ja elu üksluiseks.“
“Särtsakad seeniorid” on olnud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala õppijatele n-ö õppematerjali eest: näidanud ja õpetanud neile seeniortantsu, et nad
ise tööle minnes oskaksid oma hoolealustele seda toredat tantsulist liikumist edasi
õpetada. Naiste sõnul olnud noortel tükk
tegemist, et tantsud selgeks saada. Tänapäeval on noori, kes ei oska isegi valssi
tantsida.
Seeniortants arendab koordinatsiooni, orientatsiooni, tasakaalu, parandab mälu.
Aitab sotsialiseeruda. Üksi elades on enesekeskne mõtteviis kerge tekkima. Proovis tuleb ka teisi kuulata, teistega arvestada, see aitab inimese mõtteviisi hoida end
paindliku ja tolerantsena. Kaunilt tantsida

“Särtsakad seeniorid” rühma 10.sünnipäeval. Praeguses rühmas tantsivad: Lea Aun,
Hellja Borozdina, Helve Idavain, Ilda Ilves, Anna Kalvik, Tiiu Lass, Luule Mägi, Epp Ojamäe,
Säde Ots, Leeni Saar, Vilve Tombach, Marje Vilu, Mesike Vene, Reet Aru. Rühma
juhendab Ene Saaber. Foto: Reet Aru

tähendab üheaegselt tehtud täpseid liigutusi. Täpsed liigutused tähendavad teisisõnu, et ei saa lubada endale mugandumist,
ülejala tegemist. Ja muidugi soovib Ene, et
temaesitruppkaunilttantsiks.„Parandanikka
neid, kellest on midagi loota!” naerab ta.
Eks need, kes end enam üldse õpetada ei
luba, polegi siia kauaks jäänud.
Seeniortants on viinud seeniore külla
naabritele Rakvere linnapäevadele ja
Sõmerule, kaugemale Palale, Vokale, Tallinnasse, Hiiu- ja Saaremaale, aga ka Lätti
Jurmalasse. Praegu harjutatakse hoolega
kümnendaks maakondlikuks seeniortantsupäevaks, mis toimub Rakveres maikuu lõpus. Sinna on kohale lubanud tulla 16 Viru-

maa seeniortantsurühma, rahvusvahelist
kaalu annavad päevale läti seeniortantsijad.
Nende ees ei saa ju häbisse jääda.
Sageli mõeldakse pensionipõlvest kui
millestki ebamäärasest, mis „minuga kunagi ei juhtu“. Rõõmsameelsed ja tegusad
eakad, kes elust kõrvale jääda ei taha ja kel
peas mitu plaani elluviimist ootamas, on
meie, nooremate jaoks parim kink julgustamaks, et vananemine on elu loomulik osa
ja et selleski eas on inimestel oma rõõmud.
Elujaatav särtsaks seenior on aga iseenda parim pensionsammas ja tervisekindlustus.
Hilje Pakkanen

MTÜ Liikumise ja Tervise Seltsi eestvedamisel toimus aprilli algul Vinni Spordikompleksis tervisepäev Tervise ABC, kus
MTÜ Vireo Tervis ja Sport füsioterapeudid hindasid osalejate tervislikku sei-

sundit, viisid läbi näidistreeninguid, andsid
tervisenõu ja andsid tagasisidet osalejate
tervise kohta.
Pildil südametreeningule minejad
pulsikellasid õigeks sättimas.
Foto: Hilje Pakkanen

Tantsutriinud juba viiesed
Mais algab
registreerimine
valla noorte tööja puhkelaagrisse

Aprillis tähistas Pajusti klubis tegutev 12liikmeline nooruslik kollektiiv „Tantsutriinud” koos Lääne-Viru naisrühmadega
oma viiendat tegevusaastat, õigemini nimepanemise aastapäeva. “Tantsutriinud”
alustasid koostantsimist 2008. aastal, kuid
tantsukogemus ulatub rühma liikmetel palju kaugemale.
Naisrühmajuhendabstaazikastantsuõpetaja Ene Saaber, kes on Vinni mail
rahvatantsu õpetanud juba 35 aastat! Kõige
staazikam „Tantsutriinude” tantsija on Rita
Lillema, kel on tantsuaastaid kogunenud
20. Kuid ka teised liikmed Heli Arge, Anu
Joonas, Ille Keskma, Hilve Külaots, Asta
Lauri, Külli Ojamäe, Kaire Pullerits, Anne
Rätsep, Heli Sepp, Maarika Trofimov ja Sirli
Vahula on rahvatatnsu tantsinud ka enne

„Tantsutriinusid”.
Vinni vallavanem Toomas Väinaste tunnustas valla tänukirjaga rühmade
juhendajat Ene Saaberit ja Reet Aru ning
teenekaid tantsijaid Tiiu Lassi, Rita Lillemad,
Heli Seppa ja Maarika Trofimovit.
Ühist sünnipäevapidu pidasid naisrühmad koos Kadrina õpetajate rühma,
Kunda Kõkutajate, Sõmeru Sõsarate, Uhtna
Tantsumaiaste ja Ulvi Metsalillede rühmadega, kellega koos peeti maha meeleolukas kontsert. Naiste tantsude vahele pakkus külakosti kammerkoor Solare meeskvartett HaLeMaJa. Pärast kontserti järgnesid rahvatantsuõppe ja helmekeede valmistamise mentortunnid Maie Pau ja Anu
Randmaa juhendamisel.

Juba seitsmendat aastat järjest
on Vinni valla noortel võimalus
suvisel koolivaheajal tööd teha.
Maikuus jõuavad koolidesse taas
ankeedid laagris osalemise soovi kohta. Valla töö- ja puhkelaager algab juunis, kohe pärast
kooli lõppu, ja kestab kolm nädalat. Laager toimub tänavu ühes
vahetuses, laagris saab tööd 45
noort.
Varasematel aastatel on
TPLi noored puhastanud ja hooldanud Viru-Jaagupi kalmistu kiviaia, puhastanud teeradasid,
teinud heakorratöid valla eri piirkondades. Heakorratöid tehakse
ka tänavu. Laagripäeva sisse
mahuvad ka ühised mängud ning
lõunasöök. Laagri lõpetab ekskursioon.
Info tel. 51 34 397
Lidia Mets
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Kolm kaunist tähte – VPG lõid särama
Aprilli keskel tähistas Vinni-Pajusti Gümnn “Mõdriku”-klassi lõpetajad astusid kõik
tehti eraldi poiste ja tüdrukute klassid. Esialnaasium 25. aastapäeva. “Kas 25 aastat on
kõrgkooli,” meenutas koolidirektor.
gus asi sujus, aga siis said meessoost
kooli jaoks lühi või pikk aeg, sõltub taust2010. aastal sai nõukogudeaegne kooklassijuhatajad otsa ja sellega ka meie ekssüsteemi valikust,” lausus aastapäeva aktulimaja renoveerimis- ja kaasajastamistööperiment. Või teine näide, kus VPG läks
sel kooli direktor Jüri Vanajuur. Kooliharide järel uue kaasaegse ilme. Uuendati elektesimese koolina Eestis üle 6-aastasele algduse andmine ulatub Vinni ja Pajusti mail
ri- ja küttesüsteemi, ehitati ventilatsiooni-,
koolile. Algklassiõpetajad pidid läbima kaenam kui 220 aasta taha, aastasse 1786, mil
turva- ja tulekahjusignalisatsioon. Uue sisu
heaastase koolituse. Esialgu olid õpetajad
Vinni mõisa paruniproua asutas kooli ümsaid tööõpetuse ja kodunduse klassid, garpahased, nii mõnigi lubas koolist ära minberkaudsete külade lastele. 1842. aastal avati
deroobid, jõusaal, võimla jne. Lisaväärtust
na. Nüüd kehtib see süsteem üle Eesti, kõrgVinnis ja 1874. aastal Pajustis külakool.
annavad koolile Vinni väga head sportikoolideski valmistatakse ette ainult klassiHiljem koolid liideti ja 1884. aastal
misvõimalused vahetus
ehitati Pajustisse ka koolimaja.
läheduses asuvad uue
Enne VPG-d on Vinni valla
täismõõtmetega staadioterritooriumil olnud kaks keskkooni ja Vinni spordikompli, Viru-Jaagupi keskkool kaheksa
leks koos ujula ja mitmeaastat (1957-1965) ja Roela keskte saalidega, liikumisrakool 16 aastat (1980-1996). Kaks
jad Vinni-Pajusti tammiei jää kolmandata - 25 aastat on olkus ja ümbruskonna
nud Vinni-Pajusti gümnaasiumi
kergliiklusteed.
aeg. Selle aja jooksul on VPG-s
VPG-d nimetab kooli
saanud põhihariduse 1135 õpilast
õppealajuhataja Vaike
ja gümnaasiumihariduse 932 õpiKingsepp õppimiskallalast. Esimesel kooliaastal 1988.
kuga kooliks. Kool on
aastal avati kaheksa klassi. 1992.
suutnud hoida head maiaastal lõpetas esimene lend.
net - viimase seitsme
Oli märkimisväärne, et kooli
aas-ta riigieksamite tuleehitamise kõrval mõeldi toona
muste põhjal on kool jätõpetajate korterite peale. Kuna tol Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktorit Jüri Vanajuurt õnnitlevad kuvalt Lääne-Viru paajal oli korteritest väga suur puu- Tudu kooli direktor Helge Arro ja Roela kooli direktor Maret Tralla. remaid ning arvestataval
dus, siis otsustati ehitada Vinni kaks
35. kohal riigi 260 gümõpetajate maja. Ehitus algas nõukaaja lõnaasiumi seas. “Heade tulemuste taga on
õpetajaid.
pus, majad valmisid Vinni valla algusaasõpetajate ja õpilaste kohusetundlik töö, et
2000. aastal algas koostöö Mõdriku
tail. Need olid ühtlasi ka viimased korteredukalt hakkama saada ka järgmistes kooliTehnikumiga.Avati uus gümnaasiumiklass,
majad, mis sellesse alevikku püstitati.
astmetes ja karjäärielus. Koolis ei ole mitte
selle lõpetajad said kohe teisele kursusele.
Kooli algusaastatel toimus ka riigi- ja
ainult arendatud võimekust õppeainetes,
“See ajajärk tõstis meie kõrgkooliastujate
ühiskonnakorra muutumine. VPG on ainus
vaid veel enam häid isiksuseomadusi,” rääprotsendi peaaegu sajani. Oli aastaid, kus
kool Virumaal, kus pole olnud ei okkis Vaike Kingsepp. Tema sõnul tetoobrilapsi, pioneere ega komsomohakse koolis ennastsalgavat tööd.
le.
“Just õpetaja on see, kes on toeks ka
“Selle kooli kohta saab öelda,
paljudele neile lastele, kelle vanemad
et see on kool, mille on kujundanud
töötavad välismaal, kelle vanemad
kooli lahutamatu tandem Jüri Vanapole igal õhtul kodus või kel napib
juur ja Vaike Kingsepp. Ma rõhutan
laste jaoks hingesoojust ja aega.”
sõna „kujundanud”, sest see kool ei
“VPG-st on saanud heal tasemel
ole mitte lihtsalt „kujunenud””, kõharidust andev gümnaasium. Seda
neles aktusel Vinni vallavanem Tootõestab lõpetajate toimetulek elus,
mas Väinaste. Maagümnaasiumide
hea tulemused riigieksamitele ja
ümber puhuvatest muutmistuultest
olümpiaadidel, püüd anda akadeemihoolimata kutsub vallavanem valla
list haridust, haruõpetus, soov luua
põhikooli lõpetanuid õppima hea taigale lapsele sobiv õpikeskkond. Igal
semega VPG-s, sest gümnaasiumiaastal toimub koolis huvitavaid ürituhariduse andmine jätkub VPG-s veel
si, ollakse avatud uuele,” on kooli
mõned aastad kindlasti.
aastapäeva kogumikus kokku võtnud
“Tahtsime teha head kooli ja pakooli edu võtmed õpetaja Maie
lusime appi Tartu Ülikooli teadlased,
Nõmmik.
kes olid kohe lahkelt nõus meid abisAktusel tänasid kooliperet tubli
tama, sest Vilde-kolhoos oli nõus neid
töö eest Vinni vallavanem Toomas
kostitama ja finantseerima. Meile paVäinaste, Lääne-Viru maavanem
kuti palju erinevate riikide õppekaEinar Vall-baum, Rakvere ja valla
vasid, koolikorraldusi ja haridusmukoolide juhid jpt. Koolipere oli küladeleid, aga meie jaoks need ei sobilistele ja vilistlastele kokku pannud
nud. Tahtsime kooli, mis sobiks anmitmepalgelise kontserdi.
tud kohta ja antud aega. Sellega jäid
Vilistlaste kokkutuleku järel, mil
lugupeetud professorid jätta ja meie
sõprus kooliga värskendatud, võisaime teadmise, et uue koolisüsteesid kohaletulnud rõõmsalt tõdeda, et
Vaike Kingsepp tehnikaringis valminud seebikarmi loomine pole kerge,” kõneles
VPG-tähed on taas kenasti särama
bis (mootorita neljarattalisel), mis oli väljas kooli
koolidirektor Jüri Vanajuur. Nii pidi
löödud.
tehnika- ja käsitöö näitusel. Fotod: Hilje Pakkanen
kool ise hakkama katsetama. Näiteks
Hilje Pakkanen

Vald andis Livia Viitolile üle kirjandusauhinna
Aprilli algul andis Vinni vald Pajusti klubis üle 49. Vilde kirjandushinna, mille sai
Vilde-uurija Livia Viitol.
Esmakordselt Vilde nimelise kirjandusauhinna ajaloos pälvis selle auhinna kirjandusteadlane, Vilde eluloo autor Livia Viitol,
kelle kirjutatud monograafia taastab Eduard
Vilde isiksuse ja loomingu mitmekülgsuse.
Livia Viitol rääkis auhinna üleandmisel, et Vildet kui säravat isiksust püüti järjekindalt politiseerida. “Tol ajal, kui Pajustis
Vildele 100. sünniaastapäeva tähistati ja
pronksportreebüst avati, oli see eesti kultuuriloos ajalooline sündmus. Mis sest, et
seda tehti ajale vastavalt punases kastmes.
Eduard Vildele ei lugenud punane värv,
mis pidi tookord asja juurde käima, ja millest kubisesid raamatute ees- ja järelsõnad.
Talle luges tema teoste sisu, tegelaskond.”
Uue aja saabudes 90-ndate alguses tekkis vaakum. “Vilde muuseum oli pikka aega
remondi tõttu suletud, inimesed unustasid
Vilde. Väga suure töö Vilde tutvustamisel
tegi ära teater Varius, kes tõi lavale tüki
“Tervist, härra Vilde”. See oli tõeline äratus. Siis hakati jälle mõtlema, et meil on
Vilde.”
Vilde oli inimest armastav kirjanik.
“Tema pilk oli justkui röntgen, kes inimese
olemuse läbi nägi. Tema uus lugemine tuleb kindlasti kasuks kõigile.”
Vilde oli kirjanik, ajakirjanik, diplomaat,
eurooplane. Viitol, kes on läbi lugenud
kogu tema kirjavahetuse, rääkis, et Vilde

suureks unistuseks oli sama
haritud ja kultuurne eesti
publik kui on
euroopa publik. Vilde üks
soove oli, et
Eesti areneks
ilma suurte vapustusteta, mis
takistaksid rahvuse kujunemist. “Me peame olema uhked, et meil on
150-aastane
Vilde, sest 150
aastat on juba
ajalookiht. Me
ei saa rääkida
600 aasta tagustest kirjanikest, aga meil on Vilde ja
Bornhöhe ja see tähendab meie eneseteadvusele väga palju, sellele me toetume,”
ütles laureaat.
Kirjandusauhinna üleandmisel kandis
Pajusti klubi huumori- ja satiiritrupp ette
katkendi Eduard Vilde loomingust “Kosilane Rakverest”.
Vinni vallavanem Toomas Väinaste
lausus auhinna üleandmisel, et Vilde monograafia on tõhusaks abimeheks eesti
kultuuri suurmehe 150.sünniaastapäeva
vääriliseks tähistamiseks ja tema elu tund-

maõppimiseks. “Vilde kirjandusauhinna
zürii esimehena kuulutan siinkohal juba praegu, et Vinni valla kultuuri- ja hariduselus
saab järgnev aasta olema Vilde aasta,”
kõneles vallavanem Toomas Väinaste. “Sel
aastal koondame oma valla, samuti naabrite ja teiste asjast huvitatute ringkonnad, et
Eduard Vilde oleks väärikalt tähelepanu
keskmes aasta läbi,” lisas ta. Ta õnnitles
kõiki, et meil on võimalus lugeda seesugust suurepärast raamatut oma eesti kultuuri suurmehest.
Hilje Pakkanen

Laulmine on parim kink
teistele ja endale

Lauljal peab hääl looduse poolt kingituna
kaasas olema. Siiski tähendab laulmine
kõrgemat pilotaazi, mis nõuab palju harjutamist, tehnikat ja teadlikkust. Hääl on
inimese imeline pill, milles paljastub inimese meeleseisund. Roela klubi all tegutsev kvartett “Sära” on juba viisteist aastat
lugematutel kordadel oma lauludega kuulajate südameid rõõmustanud. Ja paistab,
et mida aeg edasi, seda paremaks kvartett läheb: aastatega ühte lauldud hääled,
viimistletud seaded ja esinemine, rõõmus
meel ja kaunis väljanägemine ei jäta kuulajaid kusagil külmaks.
Kvartett on tegelikult sekstett
Kvarteti moodustavad Krista Varipuu (esimene sopran), Katre Kärdi (teine sopran),
Aive Alavere (esimene alt), Tiina Kiili (teine alt). Neliku lahutamatuks abiliseks on
juhendaja Reet Alavere, kes omakorda ei
saa hakkama fonogrammide tegija ja helitehniku Tarmo Alavereta. Vahel saab kvartetist ka kvintett, kui vallavanem Toomas
Väinaste lauljatega mõne loo laulab.
15 aastaga on selgeks õpitud 60 laulu
ümber, neist võiks anda täispika kontserdi.
Välja on antud kaks CD-plaati, nende valmimisele on kaasa aidanud Ants Wiermann
ja Raivo Narits.
Repertuaari valitakse koos
Repertuaari valime palju ja koos. Aastatega oleme läinud üle järjest rõõmsaamtele
lauludele, neis on lusti ja sära rohkem ja
need meeldivad ka rahvale.
“Katsetame, kui ei istu, paneme kõrvale, otsime uue. Kõige raskem on repertuaari puhul see, et kui soovitud laulule ei
leia nooti, siis tuleb see kusagilt kuulamise
järgi maha kirjutada, siis seade teha - vaat
see võtab mul aega ja vajab närvi,” räägib
Reet Alavere.
Laulud saab nelik suhteliselt kiiresti selgeks, sest kõik on head nooditundjad, Aive
lausa professionaalselt! Laulu vormi lõplikul paikapanemisel on abiks Tarmo, kes
kujundab ja valmistab fonogrammid. Nii me
töötame.
Kvartett kiidab publikut
“Meie publikuks on iga eas laulusõpru.
Tean inimesi, kes tulevad ekstra meid kuulama Rakverest ja mujalt,” räägib Krista
Varipuu. Esineme sageli klubiõhtutel, kus
on meie publikuks inimesed, kes eelistavad elavat muusikat ja õhtut teiste inimeste
seltsis.
Kvartett on oma publikuga väga rahul: meil on olnud alati väga hea publik.
Meil pole kunagi olnud nii, et peame laulma otsekui seinale. Varem tuli esinemas
käia vähemalt kord kuus. Praegu tuleb esinemisi vähem, sest rahaga on kitsam nii
publikul kui korraldajatel. Seda paremad me
peame olema, kui siis esinema läheme.
Sõnad sassis - mine vanni!
Neljakesi laulmine tähendab enamasti neljahäälset laulmist, kus igaüks seisab oma
hääle eest. Viilida ei saa, proovilt puudumine, esinemisest rääkimata, ei tule kõne allagi. Puudumiseks peab ikka väga haige olema. Kristal tuleb ette palju autoga sõitmist
ja tema õpib sõnad ja viisi selgeks autoroolis istudes. Aive läheb vanni ja õpib
sõnad selgeks seal. Sellest on saanud ütlemine, kui kellelgi sõnad segi lähevad: mine
vanni!
Kvartett sündis töö käigus
Krista meenutab, et kord ühel jõulupeol,
kus Roela naisansambel esinema pidi, sel-

gus, et üks hääl oli puudu. “Kuna esinemise ärajätmine ei tulnud kõne allagi, jaotasime noodid ja laulsime laulud siiski ära. Kuidas välja tuli, on iseasi, aga seda korda võib
nimetada esimeseks korraks, kui me sellises koossesisesus üles astusime. Ju meil
siis kõige hullemini ei läinud, kui leidsime,
et võiksime edaspidigi kvartetina üles astuda.”
“Kvarteti loomise mõte tuli sellest, et
kuna kõik laulsime ka Roela segakooris,
siis arvasin, et vahelduseks võiks teha ka
ansamblilaulu. Seda enam, et Katre-Aive
laulsid mul juba koolitüdrukutena ja Tiina
oli läbi käinud mitme ansambli koosseisu.
Krista, kullatükk, oli uus, kuid kohe sulas
kohalikega. Ja kohe tekkis haruldane klapp,
mis kestab tänini. Kvarteti kõvim trump ongi
see, et valitseb täielik üksmeel - kamp on
lihtsalt super!” meenutab Reet Alavere. Ja
lisab, et kvartetil on hästi läinud: “Oleme
laulnud peaaegu kõikides maakondades,
oleme mõõtu võtnud ka teiste ansamblitega, kust oleme kokku korjanud tunnuskirju ja autasusid. Meid kutsutakse laulma nii
klubiüritustele kui erapidudele. Vist ei ole
kusagil ämbrisse astunud.”
Nime said konkursiga
Algul oli kvartett ilma nimeta. Kord ühel
peoõhtul oma kodulava laudadel üles astudes leiti, et nime oleks vaja. Tehti nimekonkurss. Teiste väljapakutute seas oli ka
“Sära” ja see sobis naistele kõige rohkem.
Hiljem selgus, et nime autor on Vello
Tafenau.
Ilusa hääle saladus
Iga vähegi laulmisega vähegi kokku puutunud inimene teab, et enne laulma hakkamist tuleb hääled lahti laulda. Ikka akord
ees, lauljate “Mio-mio-mii” järel, mööda
heliredelit üles ja alla. Tänapäeval käivad
hääleharjutuste juurde ka hingamis- ja joogaharjutused, millega kogu kõriorel pingeist vabastatakse. Moodsate võtete kõrval kipub ajalukku jääma toore muna joomine. Ilus hääl tuleb tühja kõhuga, enne
laulma hakkamist magusat ei sööda. Käheda hääle korral on abi ka vanast heast lauluõlist ehk pitsist konjakist ja kuumast õllest
meega. Konjak annab häälele tugevust ja
mõjub lõõgastavalt (alkoholi kahjulikkuse
tõttu ärge seda kodus siiski järele tehke).
Kõige paremini aitab häält hoida positiivne eluhoiak. Heas tujus inimene heast
peast häält tõstma, kriiskama ja toore jõuga
häält kasutama ei hakka. Seega vanarahva
öeldus “laul teeb rinna rõõmsaks” on sees
suur tõetera. Katsuge laulda, kui miski vaevab hinge ja kurgus on klomp. Ei õnnestu!
Pingeste vabanemiseks on nii mõnigi kord
terve proov naistel rääkimise nahka läinud,
aga laulud on nad sellele vaatamata selgeks
saanud.
Laulmine - parim kink ka iseendale
Viisteist aastat laulusõprust on kasvanud
neist sõbrad kogu eluks, keda võib
usaldada, kellega võib luurele minna.
Kvarteti sünnipäevakontserdil öeldi
palju häid sõnu, kingiti lilli ja kinke. Kõige
suurema kingituse on naised teinud endale
ise. Sünnipäevakontserdi järel leian end
naiste nooruslikku väljanägemist ja head
lauluoskust võrdlemas inglise muruga. Hea
inglise muru saamiseks on vaja muru niita
iga päev ja nii 200 aastat järjest. Nooruslikkuse saladus on laulda iga päev ja nii 15 +
aastat järjest.
Hilje Pakkanen
Foto: Maido Roots
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Roela rahva majas:
4. mail osalemine üleriigilisel talgupäeval
“Teeme ära”.
11. mail kell 14 Arsise kelladeansambli kontsert - kena emadepäeva kingitus kogu perele! Pilet täiskasvanutele 4, lastele 2 eurot.
Huviliste korral pannakse käima ka valla
buss. Bussisoovist palume teada anda
Pajusti klubisse (tel 325 7401), Vinni päevakeskusesse (32 57 300), Kadila seltsimajja
325 3621 või Roela rahva majja, et teaks
sõidugraafikut koostada. Info ja pääsmed
tel. 52 73 878.
15. mail kell 13 eakate klubi “Remmelgas”
emadepäeva kohvilõuna. Külas on Roela
LPK taidlejad.

Haridusüritused
30.apr. VPG talgupäev.
3. mai “Teeme ära” talgud Roela LPK-s.
4.mai õpilaste ja vanemate “Teeme ära”
talgud Tudu LPK territooriumil.
6.mai 10 Vinni lasteaia kolme noorema
rühma spordipäev
6.mai 13 Pajusti lasteaia “Mõmmikud”
Rakvere teatris Endla teatri etenduswl
“Tiiger, tiiger”.
8.mai 16.30 Pajusti lasteaia “Lepatriinu”
rühma emadepäeva pidu.
9.mai 9.30 Pajusti lasteaias Meelejahutaja
teatri etendus “Karlsoni koolitund”.
9.mai 10 Vinni lasteaia kolme vanema
rühma spordipäev.
9.mai 12.10 Euroopa päeva üritus Tudu
LPK-s.
9.mai 16.30 Pajusti lasteaia “Päikesejänku”
rühma emadepäeva perepidu.
10.mai 17 perekohvik: emadepäeva
kontsert Tudu LPK-s.
10.mai 17.30 Pajusti lasteaia “Mõmmikute”
rühm meisterdab koos emadega.
10. mai Roela lasteaia emadepäeva kontsert.
10.mai emadepäevapidu Kulina lasteaias.
13.-17.mai aktiivsusvõistluse “Terve VPG”
jalgrattasõit, kõnd, rulluisutamine.
13.mai 10 Pajusti lasteaia “Päikesejänku”

24. mail tantsurühm “Kanarbik” osaleb maakondlikul seeniortantsupäeval.

Kadilas
4. mail kell 10 talgupäev, kogunemine
seltsimaja juurde, kaasa rehad.
12. mail kell 13 Vivasani tervisepäev: individuaalne tervise diagnoosimine bio-pulsariga. Hind 6 eurot. Loeng tervise hoidmisest
ja taastamisest Vivasani looduslike toodete
abil. Aroomiõlide tutvustus jpm. Kõik huvilised oodatud.
18. mail kell 20 seltsimajas kohvikklubi.
Al 9. maist noortetoas joonistustööde näitus „Emale“
Esmaspäeviti kell 18 joogatreeningud
seltsimajas

rühma spordipäev Vinni staadionil.
13.mai 10 Spordipäev Tudu kooli
staadionil.
14.mai 10.30 valla lasteaedade kevadnäituse avamine vallamaja saalis.
15.mai 8.55 KEAT-esmaabi koolitus VPG
6.klassidele.
15.mai 16 Vinni lasteaia “Oravapere” rühma
emadepäeva üritus.
17. mai 10 lasteaialapsed osalemas
lasteaedade muusika- ja liikumispeol
Rakveres.
17.mai 12.30 jalgrattasõidu teooriaeksam:
Tudu koolimajas, kell 14 jalgratta sõidueksam kooli staadionil.
20.-24. mai looduskaitse rändnäitus “Hoia,
mida armastad” Roela LPK-s.
20.-24.mai Vinni lasteaia matkanädala
üritused.
20.mai 10 Pajusti lasteaia “ Mõmmikud “
rattamatkal.
22.mai 10 Pajusti lasteaia “ Mõmmikute”
rühma Kevadtormike III.
22.mai 17 Vinni lasteaia õuealal pärandiaastale pühendatud kevadkontsert.
22.mai 17.15 Pajusti lasteaia “Lepatriinu”
rühma lastevanemate koosolek.
23. mai Roela LPK-s koolilaste kevadkontsert.
23.mai 9.30 Pajusti lasteaia “Mõmmikud”

Pajusti klubis
1. mail kell 10 heakorrapäev Pajustis.
7. mail kell 13 eakate klubis “Mõttelõng”
pannkoogipäev, laulud emast.
21. mail kell 13 eakate klubis “Mõttelõng”.
Külas Rakvere Muusikakooli laulustuudio
laululapsed. Kuu sünnipäevalapsed
24. mail kell 14 X maakondlik ja II rahvusvaheline seeniortantsupäev Rakvere Teatrimäel. Esinevad maakonna tantsurühmad,
külalised Ida-Virumaalt, Pärnust, Lätist. Korraldab Pajusti klubi.
25. mail kell 11 Läti seeniortantsu kollektiivide esinemine Rakvere Keskväljakul. Korraldab Pajusti klubi.

õppekäigul VPG-s.
23.mai 10 Pajusti lasteaia “Lepatriinu” rühma
kevadmatk.
24.mai 9.30 Pajusti lasteaia “Päikesejänku” rühma kevadmatk.
24. mai kodu-uurimiskonverents Roela
LPK-s.
27.-31.mai aktiivsusvõistluse “Terve VPG”
kergejõustik, spordipäevad.
27.mai 9 Pajusti lasteaia “Mõmmikud”
õppekäigul Malla miniloomaaias.
27.mai 11.25 Tudu LPK-s 9.klassi lõpukell.
27. mai Roela LPK-s 9. klassi lõpukell.
28.mai 14 vallavanema vastuvõtt 2012/
2013.õ-a tublidele õpilastele ja õpetajatele.
29.mai 9.30 Vinni lasteaia “Mõmmi” rühma
tänupidu lastele ja lasteaiatöötajatele.
30.mai 10 Pajusti lasteaia “ Mõmmikute”
rühma tänukontsert.
30.mai 17 Vinni lasteaia “Mõmmi” rühma
lõpupidu.
31.mai Vinni lasteaia “Mõmmi” ja “Sipsiku
rühma väljasõit.
31. mai Kulina ja Roela lasteaias lõpupidu.
31.mai 16.30 Pajusti lasteaia ”Mõmmikute”
rühmalõpupidu.
31. mai Roela koolilaste spordipäev.
31.mai 8.30 Tudu kooli 1.-8.kl. matkapäev.
31.mai algklasside sportlik lastekaitsepäev
Vinni-Pajusti gümnaasiumis.

Spordime koerakakastel kergliiklusteedel?
Kevad toob valla kergliiklusteedele aina
enam liikumishuvilisi, kes peavad liikuma
aga koerajunnidega palistatud teedel. Vallavalitsus on saanud hulgaliselt teateid, milles inimesed kurdavad, et loomaomanikud,
kes oma lemmikutega kergliiklusteedel
jalutada armastavad, ei korista oma looma
väljaheiteid. Ka saame teateid, kus koeraomanikud ei taga oma koeraga avalikus
kohas liikudes kaasinimeste ohutust. Koer
lastakse rihma otsast lahti või antakse suur
koer lapsele või vanaemale jalutada, kes ei
suudagi teda kinni hoida. Nõnda seatakse
ohtu kaasinimesed ja ka loomad. Loom on
loom ja tema käitumine on ettearvamatu.
Inimeste palve on, et kergliiklusteedel
võiksid suuremad koerad kanda suukorvi.
Kui muud abinõud ei aita, siis oleme
sunnitud avaldama sotsiaalmeedias fotosid
koeraomanikust, kes oma koeraga avalikus kohas teisi ohustamata liikuda ei mõista. Loodetavasti ei pea me minema nii äärmuslikuks ja lemmikloomaomanikud näitavad oma loomadega avalikus kohas liikudes üles hoolivat suhtumist keskkonda
ja kogukonna liikmetesse.
Noppeid Vinni valla koerte
ja kasside pidamise eeskirjast
Avalik koht on üldiseks liikumiseks ja
kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum, nt kergliiklusteed, teed, tänavad, hoovid, haljasalad,

pargid, parklad, asutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned, ühissõidukid jms.
Valla koerte ja kasside pidamise eeskiri keelab loomapidajal lubada loomal reostada avalikku kohta, sh hoone ühiskasutuses olevaid ruume. Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik
kohustatud looma poolt tekitatud reostuse
koheselt koristama. Samuti on keelatud lubada loomal viibida spordiväljakutel, laste
mänguväljakutel ja liivakastides.
Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud.
Loomaga avalikus kohas viibimisel peab
omanik tagama järelvalve oma looma üle,
vältimaks lahtipääsemist.
Koeraga avalikus kohas viibimisel
peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi. Väikekoera võib
hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses
transpordikastis või -puuris.
Loomapidaja on kohustatud järgima
veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sh
koristama oma looma poolt tekitatud reostuse; võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma kallaletungi teistele loomadele
ja inimestele; välistama looma ärajooksmise, looma kadumisel korraldama viivitamata
looma otsimist; vaktsineerima oma looma
marutaudi vastu hiljemalt kolme kuu vanu-

Jäärada liidab Võhu küla rahvast
Lihavõttepühade aegu toimus Võhu jäärajal juba kuues jääralli. Osalejate arvates Lääne-Virumaa parim jäärada, ladus
korraldus ning ilus ilm ja vaba päev meelitas rajale enam kui 60 auto-motosõpra
oma külast, mujalt Lääne-Virumaalt, aga
ka kugemaltki - Raplast, Paidest.
Korraldaja Andres Põldme sõnul on
inimesed hakanud järjest rohkem huvi
tundma jäärajarallide vastu. Läinud talve
viimasel jäärajasõidul Võhus sõideti
kolm vooru, millest kaks paremat tulemust läksid arvesse. Võisteldi esi-, taga, nelikveos, naiste, noorte ja piikrehvidega võistlusklassis.
Põldme sõnul pakub jäärajasõit head
võimalust kasulikult koos perega värskes õhus aega veeta. “Jäärajasõit annab
hea kogemuse ka tänavaliiklemiseks.
Juht oskab paremini toime tulla ohtlikes
olukordades.”

Vallavanem Toomas Väinaste, kes võistlust tervitama oli tulnud,
kiitis Võhu küla rahvast
toreda omaalgatusliku
ettevõtmise eest: “Iga
selline omaalgatuslik
ettevõtmine annab elule vunki ja mõtet juurde.”
Nii mitmedki mehed leidised, et parim
viis nädalavahetust
veeta on teha seda autoroolis rallit sõites. Ei saa
koju jääda, kui teised
mehed jääraja ääres
kokkku saavad!

selt.
Vinni valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri sätestab alates 01.01.2012.a koerte
märgistamise ja registreerimise kohustuse. Kasside ja teiste lemmikloomade märgistamine ja registreerimine on soovituslik.
Koerad, kes on sündinud peale
01.01.2012.a, peavad olema märgistatud
mikrokiibiga ja kantud Vinni valla lemmikloomade registrisse. Koerad, kes on sündinud enne 2012.aastat, võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit kaelarihmal
ja peavad olema tänaseks kantud registrisse. Kiibistatud looma saab lemmikloomaregistrisse (LLR-i) kanda vallavalitsuses registripidaja, kiibi paigaldanud veterinaar või
loomaomanik ise.
Enne 2012.aastat sündinud koerad
võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille väljastab vallavalitsuses registripidaja. Registreerimisnumbriga märgistatud looma saab kanda LLR-i ainult vallavalitsuse registripidaja.
Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku (400 euro)
suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui
see põhjustas varalise kahju või inimesele
tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
Vaive Kors,
vallasekretär

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
93 Erika Karrus
91 Jakob Uudevald
89 Hilda Leppik
89 Endla Koppen
88 Hilma Perednja
87 Marta Valtonen
86 Voldemar Aitsar
86 Yulia Prokhorova
85 Lydia Vaabla
83 Maiki Äärmets-Nirgi
83 Ants Rästas
83 Enna Viibur
83 Erla Uueni
83 Leo Saluste
82 Helene Moor

82 Endel Kruusamäe
82 Lempi Jagonen
82 Laine Biltse
81 Alma Darjina
81 Aili Annus
81 Linda Truman
75 Artur-Roomet Vene
75 Aita Heiskonen
75 Laine Kriisa
75 Ülo Nurmsalu
75 Niina Lossi
75 Rosa Petrova
70 Elle Lillepuu
70 August Tiiksaar
70 Helbe Väära

Kes ei soovi, et tema sünnikuu 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...
Elisabeth Tabo - 12. märtsil
Lisete Schmidt - 14. märtsil
Mia Loune - 19. märtsil
Lisandra Lattik - 2. aprillil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Ostan vanaraha, münte, kopikaid, paberraha, märke, marke, postkaarte.
Kojukutsed tasuta, hea hind, raha kohe! tel: 5665 5551
MTÜ Parterid Leader tegevusgrupp võtab MTÜ kontoris Rakveres Vallikraavi 8 vastu
projektitaotlusi tegevuspiirkonna strateegia 2013.a rakenduskava kahele meetmele: meede
1 “ Teadmiste meede” ja meede 2 “Ühistegevuse toetamine” ajavahemikul 27. - 29. mai.
Taotluste vastuvõtmine eeleregistreerimisega. Info Mare Sikkut tel 5669 7687, Elsa Hundt tel
327 8268, info@partnerid.eu; www.mtupartnerid.eu.
Müüa saetud ja lõhutud küttepuid (lepp, kuusk) koos kohale toomisega.
Tel 5293945, 5146324.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Paul Onga
Silvi Viitung
Viktor Hürri

17.09.1934 – 26.03.2013
16.02.1933 – 31.03.2013
26.11.1944 – 04.04.2013

Toeta kodukandi ajaloo talletamist!
Roela kool ja MTÜ Roela Kodukant
kutsuvad kõiki häid inimesi toetama
Roela piirkonna koduloolise raamatu
väljaandmist, mis koondab ühtede kaante vahele väärtusliku materjali kodukoha ajaloohuvilistele ja õpilastele.
Enam kui kahekümne aasta jooksul on Roela kooli õpilased õpetaja Maret Tralla juhendamisel koostanud Roela
aleviku ja selle ümberkaudsete asulate
ning objektide kohta 34 põhjalikku uurimustööd, mis sisaldavad elu ja sündmusi
muinasajast tänapäevani, olulisemad neist
pärandkultuuri objektidest.
Nimetatud tööd on kindlasti huvipakkuvad meie valla elanikkonnale
ning on kasulikuks õppematerjaliks oma
kodukoha tundmaõppimisel. Seepärast
on MTÜ Roela Kodukant koostöös F. v.
Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikoo-

liga otsustanud eelpoolnimetatud materjali kõvakaanelise raamatuna välja anda,
et seda saaks jagada valla koolidele ja
raamatukogudele ning kinkida külalistele.
Oma koduloo parem tundmaõppimine aitab inimestel väärtustada piirkonnale omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi, see omakorda annab
järjepidevuse tunde ja tugevdab kohalikku kogukonda.
Kuna materjali trükki andmine
nõuab kulutusi, oleme tänulikud teiepoolsele rahalisele abile. Oma toetussumma
saate kanda MTÜ Roela Kodukant arvelduskotole nr 221030479529 (trükise
konto Swedbankis) kuni 15. maini k.a.
Aili Taal, MTÜ Roela
Kodukant juhatuse esimees

Vinni päevakeskus laenutab rulluiske
Vinni päevakeskuses on rulluisuhuvilistel võimalik laenutada rulluiske koos
turvavarustusega.
Rulluisutamine on vaba aja veetmise ja meelelahutuse viis, ühissõit koos
sõpradega, perega, et veeta üheskoos
sportlikult ja mõnusalt aega. „Eriti tore
on, kui ka lapsevanem koos lapsega on
huvitatud sõitma rulluiskudega. Laenutame lastevanematele uiske ka nädala
lõpuks, mil peredel rohkem aega koos
vaba aega veeta,” ütles Vinni päevakeskuse juhataja Eve Kukor.
Rulluiskude soetamiseks kirjutas

MTÜ Vinni Valla Noored projekti, mille
toel Vinni päevakeskus soetas rulluisutamise harrastamiseks kümme paari mitmesuguses suuruses (37-44, ka reguleeritava suurusega) rulluiske. Kergliiklusteid, kus rulluisutamist harjutada saab, on
vallas mitmel pool. Üks rada algab päevakeskuse eest ja kulgeb Mõdriku poole - saab samas rullid jalga panna ja proovisõitu teha.
Rulluiske saab päevakeskuses
laenutada teisipäevast neljapäevani kella
11-st kuni 19-ni.
Info: Eve Kukor, tel 32 57 300

Koduvalla Sõnumid

hilje.pakkanen@vinnivald.ee.

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel: 32 58657, 5565 9396, e-post:

Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Suur tänu kaastööde eest!
Uus kaastööde esitamise
tähtaeg on 13. mai.

Tasuta. Tiraaz 2200
Trükitud trükikojas Trükis .

