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Viru-Jaagupi Vabadussõja
Vallavanema veerg
monumendi esmaavamisest
möödus jaanipäeval 90 aastat

Tänavu möödus 90 aastat Viru-Jaagupi
Vabadussõja monumendi avamisest 24.
juunil, sündmust tähistati koos võidupühaga pidulikul tseremoonial 23. juunil ViruJaagupi kalmistul Kannastikul.
Päevakohaste kõnedega esinesid Vinni vallavolikogu esimees Meelis
Maine, vallavanem Toomas Väinaste,
Viru-Jaakobi koguduse pastor Tarmo Linnas, mementolane Vello Taremaa ja kaitseliitlane Arvo Lass.
„Rahvana püsimajäämise nimel
tuleb meil tunda oma ajalugu ja au ses hoida
oma esivanemate võitlusi tõe, õiguse ja
isamaa vabaduse eest,” lausus Toomas
Väinaste võidupüha mälestustseremoonial. „Meil ainult siis lootust, kui me armastame oma maad ja rahvast, kui me
hoolime hoolime oma esivanemate ohvritest ja usust, tööst ja vaevast, keelest ja
lipust, riigist ja iseseisvusest.”

“Vabadussõja lõppedes püstitati Viru-Jaagupi surnuaiale samast kihelkonnast pärit sõjaohvrite mälestussammas, mis
avati ja õnnistati jaanipäeval 1923. aastal.
Monumendi alaosa neljale küljele olid raiutud Vabadussõjas langenute 24, Esimeses
maailmasõjas hukkunute 80 ning punase
terrori aegu tapetute 20 nime,” on kirjutanud Peep Kärp ajalehes „Viru Sõna” 5.
juunil 1990.a.
1940. aastal alanud hävituskampaaniast päästsid mälestussamba kohalikud
elanikud. Sammas paigaldati tagasi 27.
oktoobril 1941. Peale punaste taandumist
paigaldati monument oma endisele kohale, kus ta püsis 1945. aastani. Pimeduse
varjus piirati surnuaed sisse, sammas purustati, tükid poetati laiali. 1988. aastal algasid taastamistööd. Mälestussammas
valmis ja pühitseti sisse 24.juunil 1990.
aastal.

Vinni uus piirkonnapolitseinik
on Jaagup Nõmmeloo
Alates 1.juunist töötab Vinni konstaablipunktis piirkonnapolitseinik Jaagup
Nõmmeloo, kes on politseitööd teinud
Eesti politseis selle loomisest tänaseni ja
tahab anda oma panuse kogukonna turvalisuse heaks.
“Minu ülesandeks on nii avalduste ja teadete lahendamine, politseile
laekunud info analüsimine ja tekkinud probleemide lahendamine, vahetu suhtlus kogukonnaga, ennetustöö - ehk kõik see,
mis Vinni vallas turvalisuse valdkonda
kuulub,” rääkis Jaagup Nõmmeloo oma
tööülesandeid tutvustades.
Piirkondlik politseitöö tähendab kogukonna vajadustest lähtuvat ja
probleemide lahendamisele keskendatud
politsei tegevust konkreetses piirkonnas
ehk siis Vinni vallas. Igapäevatöös kuuluvad Jaagup Nõmmeloo valdkonda avaliku korra rikkumised, naabritevahelised
aga ka lähisuhetes tekkivad probleemid
(nt lähisuhtevägivald), koerte-kasside pidamisega seonduv jmt küsimused. „Minuni peaks jõudma info Vinni vallas toime pandud õigusrikkumistest.“ Piirkonnapolitseiniku ülesanne on õigusrikkujad
välja selgitada, vastutusele võtta, samuti
esialgne uurimismaterjal kokku koguda.
Enne Vinni valda tulekut töötas
Jaagup Nõmmeloo kolm aastat Rakvere
piirkonnas. „Olen politseis töötanud Eesti politsei loomisest alates. Kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, siis tahtis igaüks midagi oma riigi heaks teha. Ka mina tahtsin
oma panuse anda. Ega mul ei olnud ettekujutust, mida see töö endast kätkeb, sest
tol ajal noortele lahtiste uste päevi ega ka
töövarjupäevi ei korraldatud. Ka ei töötanud mul tookordses miilitsas ühtki tuttavat,“ meenutab Jaagup Nõmmeloo oma

elukutsevalikut.
Nüüdseks on ta politseis töötanud üle 20 aasta. „Alustasin liikluspolitseinikuna liikluspatrullis. Olen töötanud ka
juhtimiskeskuse korrapidajana. Inimene
peab oma töös teatud aja tagant edasi liikuma, et ei tekiks rutiini ega liigselt mugandumist. Iga tööpost lisab juurde kogemusi, avardab silmaringi, mis kõik töös kasuks tulevad.“
Piirkonnapolitseinik avaldas lõpetuseks lootust, et koostöö vallaelanikega sujub ja üheskoos saame tagada turvalisema elukeskkonna.
Kodanike vastuvõtuaeg Vinni
vallamajas Pajustis on kord nädalas esmaspäeviti kell 9-11. Ülejäänud ajal saab valla
ülemkonstaabliga ühendust telefoni teel:
322 2736 või 5309 1130.
Tekst: Hilje Pakkanen, foto: Mari Riina Rist

Täna Piira bensiinitankla parklas rulluiske
jalga panev rulluisutaja mõtleb rajale minnes pigem sellest, kas tal rajal ka piisavalt
ruumi liikuda on, kui sellest, kuidas kergliiklusteede rajamise mõte aastate eest
masside kirgi küttis.
Lääne-Virumaa kergliiklusteedest ja liikumisradade võrgustikust räägiti buumi aegu aastaid. Vinni vald oli
esimene, kes Rakverest ja seda ümbritsevatest omavalitsustest ka tegudele asus.
Ehitamiseks läks 2008. aastal. Praegu
saame rääkida lausa kergliiklusteede võrgustikust, kus ohutult saab liikuda Kakumäelt kuni Bauhofi kaupluseni ja teist
suunda pidi Pajustist kuni Mõdrikuni
välja.
Vinni valla eestvedamisel valmis toona koostöös Rakvere, Vinni ja
Rägavere vallaga teemaplaneering, milles pandi kirja olemasolevad ja tulevikus
rajatavad kergliiklusteed ja terviserajad,
uuriti elanike eelistusi.
Pajusti-Piira-Tõrma ligi 6 km
pikkust valgustatud kergliiklusteed hakkas rahvas kohe aktiivselt kasutama ja
hääletas Vinni valla teo Lääne-Virumaa
2009. aasta teoks.
Tänaseks on Rakvere linn
ühendanud Vinni valla poolt tulevad
teed oma kergliiklusteedega.
Mullu pikendasime oma valla
kergliiklusteid Pajustist Kakumäeni,
millele sel aastal lisandus Pajusti aleviku vaheline lõik. Vinni alevikus liitsime
omavahel kaks kergliiklustee osa - Vinni-Mõdriku ja Vinni-Pajusti tammiku
vahelised. Kokku lisandus tänavu valla
kergliiklusteedele otsa kolm kilomeetrit.
Vinni-Pajusti ja Vinni-Mõdriku
kergliiklusteed olid aga ühed esimesed
Lääne-Virumaal.
Oma rattateed sai ka Roela rahvas. Esimene tee kaupluse juurest koolimajani andis vaid aimu, kui hea ja turvaline on sõita ilma autosid kartmata, et on
koht, kus harjutada rulluisutamist. Teise
teelõigu kavandas vald juba Tartu maanteele Roela ja Saara küla vahele. Valla
eelarve seisukohast on äärmiselt positiivne, et sellele ei kulutanud vald sentigi,
kogu raha tuli riigieelarvest.
Siinkohal ei jõua ära kiita toonast Ida regionaalse maanteameti direktorit Eugen Õisi, kes ise spordisõbrana
kergliiklusteede rajamiseks on alati koostöövõimalusi leidnud.
Enam pole aastas ühtegi päeva,

ei hommiku- ega õhtutndi, mil neil teedel
keegi ei harjutaks või liiguks. Vastupidi,
suveajal tuleb enne väljaminekut mõelda,
millal sõitma minna, et mitte massidele jalgu jääda või lasta end neist segada. Elu on
näidanud, et kergliiklusteed teenivad rahva tervist rohkem kui miski muu.
Praegu käivad uutel kergliiklusteede lõikudel heakorratööd.
Heakorratööd on jõudnud lõpule ka Vinni valla veemajandusprojekti
käigus tehtud jälgede silumisel Pajustis ja
Vinnis. See aga tähendab mahuka Vinni
veemajandusprojekti jõudmist lõpule.
Kokku rekonstrueeriti kahes valla suuremas alevikus 3,7 km vee- ja 520 m kanalisatsioonitorustikke. Veemajandusprojekt
aitab meid lähemale valla arengukavas
toodud visioonile, mille kohaselt Vinni
vald on kauni ja puhta loodusega keskkonnasõbralik ja heakorrastatud vald.
Heakorraga jätkates on saanud
vallas suve hakul kenaks tavaks teha ring
peale vallale ja vaadata üle tänavused kaunid kodud. Maakondlik komisjon esitas
vabariigi presidendile tunnustamiseks sot-

Hea on märgata, et meie vald
saab iga aastaga rohkem korda. Ja selleks
on palju ära teinud meie valla inimesed.
Kaunis kodu pole mitte ainult ilus vaadata.
Ta tähendab palju-palju enamat. Kodud on
meie rahva kultuurilise taseme peegel.
Hoolitsetud ja armastusega rajatud kaunite aedadega kodud on kui maamärgid,
majakad rändajale, märgiks, et siit ei minda, siin elatakse ja hoolitakse.
Mida küll kooli lõpetajatele viia,
kui lilled sellise hooga juba nüüd õitsevad, arutati kauni kodu konkursi ringsõidul, kui palavuse eest tuli juba varju otsida ja aiapidajad vihma ihkasid. Loodus
püüdis tagasi teha hilist algust ja sattus peaaegu hoogu, ennekui taipas, et kiiret pole
kuhugi. Võttis jaheda ilmaga hoogu maha
ja igale koolilõpetajale jagus suvekaunitare – vägevaid pojenge.

Asfaltteerimistööd Vinni spordikompleksi ees. Foto: Hilje Pakkanen
siaalobjektidest Vinni perekodu ja talutüüpi majapidamistest Lillemäe talu Kulinal.
Valla heakorrakonkurss veel jätkub. Seega - ärge hoidke oma annet ja tööd ja selle
vilja - koduaia ilu vaka all. Vallavalitsus
ootab meelsasti vihjeid uutest kaunitest
kodudest.

Lääne-Viruma kauni kodu konkursi komisjon esitas Vinni perekodu vabariigi presidendile tunnustuse saamiseks. Foto: Hilje Pakkanen

Suve algus tähendab ka teelesaatmist. Tänavu lõpetasid Vinni valla
koolides põhikooli 40 õppurit ja gümnaasiumi 24 abiturienti. Neile on kool selleks
korraks läbi. Enam ei saa me, kõrvalseisjad-pöidlahoidjad, muud teha, kui lõpetajatele uueks lennuks heade soovide teemoonakott kaasa pakkida. „Kallid kaasteelised, kas panite mul kaasa, mis mul vaja
on, mis seal vaja on? Mõni hõberaha värava pääl anniks, saunaviht ja seep, kaasa
tehtud kindad. Hundijalavett piserdamaks
haavu, pisut tubakat, maisest ilmast. Kas te
saatsite mind lauludega teele? Et ma kannaks neid üle aegade...,“ on uue alguse
kaunitesse värssidesse seadnud Mari Kalkun. Vaevalt said tunnistused kätte, kui juba
ootavad uued koolid. Vastuvõtt VinniPajusti gümnaasiumi 10. klassi kestab vaid
1. juulini. Ma usun, et paljud tänavu põhikoolilõpetajad jätkavad oma kooliteed
head haridust andvas Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
Suur suvi on käes, koos sellega
ka puhkused. Kaunist ja kosutavat puhkust
kõigile!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Vinni Vallavolikogu 30.mai istungi materjale
Volikogu otsustas kinnitada Vinni valla konsolideerimisgrupi 2012. majandusaasta aruande. Avalikustatud valla kodulehel: http://
vinni.kovtp.ee/et/aruanded.
Otsustati võõrandada Elton Gutmanile Vinni vallale kuuluv katastriüksus katastritunnusega 90001: 003:0246, asukohaga Vinni vald
Kadila küla Kuuse tn 6, pindala 1803 m2,
sihtotstarve elamumaa.
Otsustati taotleda tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse Viru- Jaagupi alevikus paikneva, Vinni valla omandis oleva Müta tee
L1 alune ja teenindamiseks vajalik maa ligi-

kaudse pindalaga 560 m², sihtotstarbega transpordimaa.
Otsustati muuta Vinni vallas Piira külas asuva Linnupõllu katastriüksuse (katastritunnus
90002:001:0404, pindala 8,38 ha) sihtotstarvet alljärgnevalt: praegune sihtotstarve 100% elamumaa (001; E), uus sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M).
Otsustati võõrandada Karli Siispoolile Vinni vallale kuuluv hoonestatud kinnistu, kinnistu registriosa nr 3401231, katastritunnus
90001:003:0091, asukohaga Vinni vald
Kadila küla Pärna tn 1, pindala 1836 m², siht-

otstarveärimaa.KinnistulasuvadKadilakauplusehoone ja kuur.
Otsustati võõrandada Odal OÜ-le Vinni vallale kuuluv hoonestatud kinnistu, kinnistu
registriosa nr 3401731, katastritunnus
90001:003:0092, asukohaga Veadla küla,
Vitsuti, pindala 27322 m², sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistul asuvad elamu ja kõrvalhoone varemed ning kaev.
Otsustati võõrandada Vinni alevikus Tiigi tn
1 asuv hoonestatud kinnistu nr 2961631 (katastriüksus katastritunnusega 90002:
002:0002, pindala 3622m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) Riina Sinisoole.
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Tuhanded külad, tuhanded kalad

Kui algas aimdus Eesti Vabariigist, sukeldusin suure tuhinaga isamaalisse tegevusse, igal rahvakogunemisel sai käidud, igal
koosolekul osaletud, olid need siis Tallinnas, Rakveres või mujal. Tagantjärele
mõeldes olime lõpmata sinisilmsed. Oli
tuliseid vaidlusi, diskussioone kuidas edasi, fooniks saatmas õiglustunne ja isamaalisus. Ajapikku aga taipasid, et meie kõrval oli palju neid, kes olid oma tegemistes märgatavalt pragmaatilisemad ja tegelesid praktiliste kasutoovate asjadega: maa
tagastamisega õigusjärgsetele omanikele, erastamiste ja ärastamistega. Tagantjärele mõeldes tõid need eestlased, kes elasid-töötasid Eestis nõukogude korra ajal,
Eesti suhteliselt puhtana välja. Võeti omaks
ja kohanduti nõukogude mängureeglite
järgi, kuid Eestit hoiti. Au ja kiitus toonastele kolhoosiesimeestele ja juhtidele.
Lõpetasin Tartu ülikooli bioloogina.
Sattusin ülikoolis käima raskel Stalini ajal,
60-ndatel astusin Tartu ülikooli. Sealt võeti
mind kolmeks aastaks vene sõjaväkke.
Tol ajal ei tulnud pähegi taga nutta taga
mõttetult kulunud aastaid vene kroonus.
Sõjaväeteenistusest Tartusse tagasi naastes puhusid Tartus juba uued tuuled. Olin
Tartu üliõpilastepäevade orgkomitee esimees kolm aastat. Tegime üliõpilaspäevi
koos Jaak Alliku ja Marju Lauristini ja teistega. Nemad olid ideoloogid, mina organisaator. Tollesse aega jääb ka 1966-ndal
peamiselt bioloogiaüliõpilastest koosnenud ansambli Rajacas asutamine. Olime
paroodia- ja absurdiansambel, kes improviseeris etteaste kohapeal. (Selle kohta on
Jaak Allik Rajaca kodulehel kirjutanud nõnda:
„Miks täna, nelikümmend aastat hiljem, on
“Rajacas” minu jaoks ikkagi parim ansambel,
keda kunagi olen laval esinemas näinud/kuulnud? Kindlasti olen vahepeal kohanud ju sadu
esinejaid, kes laulsid hoopiski kaunimalt, valdasid sõna palju koolitatumalt, mõtlesid välja
peenemaid paroodiaid ning tegid kindlasti profimat muusikat. Aga seepärast, et “Rajacas” /.../
kõneles omavanustega just sellest, mis meil kõigil hinges oli. Ta rääkis meile meie oma elust nii
üleilmses kui ka ühikatoa mastaabis. Laulud ja
muusika olid “Rajaca” programmides üldse
teisejärgulised, eelkõige oli see vaimukale lavalisele naljale ning napile, kuid täpsele sõnale raja-

tud punt.“Toim.)
Oli selline hästi vabameelne aeg, kus
sai süvitsi sukeldutud seltskonnaellu. Elasime hästi lodevat elu, meid saatis tohutu
populaarsus, õlu voolas ojadena. Aga
kogu meeletu melu kohal hõljus akadeemiline pühadus, austus professorite, eksamite vastu. See andis nagu õigustuse kõigele muule. Meil oli õppimine korras,
muidu poleks muu mõeldavgi olnud. Tänapäeva tudengieluga on raske paralleele
tõmmata – kui küsid mõne praeguse üliõpilase käest, kas sa mõnd ülikoolikaaslast tunned – ei tunne – seltsielu elate – ei
ela – nii jääb pool ülikoolist saamata, kui
sa ei ela ühiselamus, ei osale seltsielus.
Inimene ei saa olla monokultuurne, ta on
mitmetahuline.
Kambaga tegime oma ansamblis ka
ajalukku läinud loo „Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaal...“ (Ja kes kõik
olid ses Rajaca bioloogide kambas: Mihkel
Zilmer – bioloog, TÜ professor, Priit Pärn –
bioloog, filmiprofessor, Nikolai Laanetu – bioloog, kopraonu, Aarne Vaik – bioloog, kunagine kalakasvataja, Käsmu meremuuseumi
asutaja, Ilmar Kotta – bioloog, aiandusspetsialist, Jüri Kask, bioloog – tänaseks meie
hulgas lahkunud, Ain Kallis, geograaf – klimatoloog, Lembit Laas geograaf, Taivo Kastepõld - bioloog, ornitoloog. Toim.)
Tõsisemad elukäigud – kui su elus
on teatud etapid, kus on süvitsi mindud
elu tumedama poolega, siis on see süvitsiminek kandunud edasi ka erialasele tööle kalakasvatuses. Ükski boheem ei jää
elu lõpuni boheemlaseks. Praegu tegelen süvakaemusega. Vaatad oma vanu
sõpru-professoreid – pole neis säilinud
enam endisaegne aktiivsus. Kas seda ongi
vaja... tegelevad sisekaemusega nagu
minagi.
Mõtlen, mis see oli, mis mind kannustas – mind kannustas ja innustas eneseteostus, tagasiside selle kohta, mida oled
elus teinud. Iga kala kasvatustsükkel oli
nagu proovikivi. Oli tahtmine domineerida oma erialal, olla parim. Mõnd asja tehti
Eestis esmakordselt. See andis võimaluse edasi liikuda ja tõi ka majanduslikku
kasu. Vilde kolhoosi abitoomine laienes
ja kasvas - mida kõike me ei tootnud! See
tõi kolhoosile tohutu arengu. Kaasasime
kalakasvatusse Moskva ülikooli teadlasi,
katsetasime Aravusel. Ühel ajajärgul toodeti N Liidu kalakasvatuses kasvatavatest
viljastatud elus kalamarjadest 20%
Aravusel. Laiendasime kalakasvatust üle
Eesti – Narva, Sinti, Mõdrikule, aastane
toodang lähenes 150 tonnile. Koos Nõukogude majandussüsteemi lagunemisega
ja Eesti Vabariigi tekkimisega sulgus Vene
turg, mistõttu hakkas tekkima probleeme
toodangu realiseerimisega. Olime jõudnud juba ka varakapitalistlikku aega Eestis, kus varustasime oma kalakasvatustoo-

danguga poode Tallinnas, Tartus, Pärnus,
Rakveres jm. Sel ajal algas ka tagasikäik,
tingitud ületootmisest ja turustamisraskustest, umbes sel ajal hakkasid Eestis kauplused ketistuma. Meie enam ketistund
kauplustega lepinguid ei sõlminud, kuna
ei suutnud tagada järjepidevat tootmist.
Kalakasvatus on meie oludes ikkagi
sessoonne tegevus.
Tagantjärele mõeldes jäid minu suuremad teod ja panus kalakasvatusse. Ülemusi mul pole olnud, alluvaid samuti mitte, olen saanud kalu kasvatada omatahtsi
või nagu kaladele parem on olnud. Toona kalakasvatuses meie poolt välja töötatud võtted on saanud tänapäeva kalakasvatuses igapäevatöö osaks.
Ajapikku hakkasime tegema koostööd Remediumis Irvali-poistega. Toodame kalasöötasid. Praegu on Aravuse kalakasvatus uutes kätes, seal toimetavad
noored energilised ja hakkajad inimesed,
Sivar ja Heiti Irval, Laur Kaljuvee. Mina
olen nüüd Aravusel öövaht-konsultant.
Kui mõelda, mida on teinud taasiseseisvumisaastad ühe suure külaga –
Aravusega - ilus ja tegus küla on hääbunud. Kui tootmine kannustab tagant, siis
ei saa ilu peale mõelda. Talviti olen olnud
ainus hing külas... Tulevad sõbrad-tuttavad linnakärast mulle külla, imestavad,
milline vaikus! Mul tiniseb see vaikus
kõrvades...
Olen tänulik, et mul on võimalik olnud olla vallavolikogus. Olen teinud kaasa neli koosseisu vallavolikogu liikmena. Kord kuus on olnud põhjust puhtamad riided selga tõmmata ja minna vallamajja valla asju ajama. Olen tänulik, et mul
on olnud võimalik valla asjadega, valla
eluga kursis olla. Meeldiv on vaadata, et
volikogu tööstiil on aastatega muutunud.
Nad (volikogulased) on kodus eeltööd
teinud, enam ei tulda volikogusse
hüsteeritsema ega räuskama. Asju aetakse soliidselt ja rahulikult. Vald peaks olema väike riigi mudel. Praegu on vald palju stiilsem ja rahulikum kui riik. Siin ei
murta igal sammul vaimu ja võimu pärast
piike. Vinni valla on ettevõtjad tasemel ja
asjalikud. Vald pingutab ja püüab, selge
see, et üle oma varju ei suuda hüpata isegi vald.
Kui mõelda, et Eesti aladel on kümme tuhat aastat elatud ja sellest viis tuhat
on inimesed Oru Pearu ja Andrese kombel maad harinud, siis mitte kunagi pole
meil olnud sellist aega, kus keegi oleks
selle kinni maksnud, nagu täna Euroopa
Liidu poolt toetustena tehakse. Pole valdkonda, kuhu programmide raha ei ulatu.
Oleneb inimestest, kuidas ja kuhu programmide raha kasutada.
Rein Tensoni jutu kirjutas üles
Hilje Pakkanen
foto: www.rajacas.eu

Elu erivajadustega inimeste keskuses
Rasivere ristis Lepiku külas on roosalapiline maja, mida on väisanud külalised ministeeriumist, maavalitsusest, maainfost ja mujalt ning keda ehmatab maja välimus ja samas
lummab vilgas tegevus maja rekonstrueeritud keldrikorrusel.
Erivajadustega inimeste keskuses
osutab MTÜ Johanna tööealistele erivajadustega inimestele Sotsiaalkindlustusameti
loa alusel igapäevaelu toetamise teenust kuni
20 erivajadusega inimesele. Momendil on
eraldatud riiklikke pearahasid 12 kohale. Teenuse osutamist toetab ka 2014. a aprilli lõpuni Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kes koordineerib Sveitsi Vabaühenduste Fondi poolt
eraldatud teenuse osutamise arendamise toetust. Igal toetusel peab olema ka kaasfinantseering, mille tagab Vinni Vallavalitsus, tagades keskusele ka maja halduskulude tasumiseks mõeldud tegevustoetuse.
Mida siis Johanna keskuses üldse tehakse? Inimesed tulevad kohale ühingu invabussiga, valla poolt ühingu kasutada
antud elektriautoga ja liinibussiga. Hommikud algavad tervituskohviga, mille juures
saavad kõik rääkida oma muredest ja rõõmudest ning arutletakse aktuaalsetel teemadel ja pannakse paika ülesandeid. Kui tassid
pestud, asuvad paar noort koos juhendajaga
õppeköögis lõunasööki valmistama. Teised
aga alustavad päeva teiste tegevustega, millel on erinevatel päevadel erinevad juhendajad. Tegevusteks on: söögitegemine, nõudepesemine, aiapidamine, territooriumi korrastamine, käsitöö (keraamika, siidisallide
tegemine, õmblemine, viltimine, pärlite te-

Üks Roela sümboleid - laululava
Kunagises Rakvere rajoonis
toimusid vägevad, tuhandete osavõtjate ja pealtvaatajatega Viru mängud, milleks
tehti suuri ettevalmistusi isetegevuses ja spordis, rajati
spetsiaalselt lauluväljakuid ja
spordiplatse. Juba toona Roela
laululava valmimise ajal, kirjutas Rein Sikk 1986. aasta 12.
juuni Punases Tähes, et „lava
on hea, korras lava veel parem, kasutatav kõige parem“
– vihjates nende edaspidisele vähesele kasutamisohule.
Eks osa tolleaegseid laululavasid seisavadki kasututult
või rüüstatuna. Mitte aga
Roela laululava, mis on muutunud üheks Roela sümboliks.
Iga majand pingutas selle nimel, et Viru mängud vähemalt majandi/asutuse vääriliselt, kuid kindlasti teistest veidigi
paremini läbi viia. Nii otsustaski Roela sovhoos kunagise kõlakoja asemele uue ja vägevama ehitada. Viru mängudeks kohendati samas kõrval asuv spordiväljak ja mänguplatsid. Need on kasutuses siiani. „Roela laululava ehitati tolle aja kohta valmis uskumatult kiiresti, vaid 40 päevaga,“ meenutab laululava ehitamist Toomas Väinaste, kes oli
Roela sovhoosi direktori asetäitja ja Viru
mängude üks juhte.
„Laululava ehitusele elas Roela
rahvas kogu hingest kaasa. See oli meie
jaoks väga suur asi,“ meenutab Riine Org.
„Rahvas käis laulukaare ülestõmbamisest
pilte tegemas.“
Kui tänapäeval ehitatakse palju
projektirahade toel, siis nõukogude ajal tuli
hankida limiite fondidest. „Meil oli vaja laululava ehituseks suuremas koguses metalli.
Selle saamiseks tuli muretseda ministeeriumist vastavast fondist eraldis. Kui see olemas, siis anti ministeeriumist teada, kust materjali kätte saab, kas Leningradist, Narvast
või mujalt,“ räägib Toomas Väinaste. Ilma
tutvusteta ei saanud midagi. Sageli sõlmisid
mehed tehinguid saunas, kus ühiselt leili visati ja õlut peale rüübati.
Laululava ehitamise jaoks vajamineva puitmaterjali hankimine oli metsade
rüpes asuva Roela jaoks suur probleem. Riine
Org meenutab, et Toomas Väinaste elas tol
ajal ridaelamus, kus tal oli külalislahke kelder, kuhu rahvast kogunes (üksteise juurest
läbiastumine oli tol ajal sagedane ja tavaline). Ühel õhtul astus sealt läbi Rakvere metsamajandi direktor Simo Nõmme, kes oli
hea suhtleja ja muidu soe ning abivalmis inimene. „Astusime sealt läbi meiegi,“ meenutab Riine, “Toomast ennast veel kodus polnudki, tema putitas garaazis vana Willist.” Et
rahvast kogunes, siis jäi Willis selleks korraks sinnapaika. Asi arenes väikeseks istumiseks, kus mehed oma tööjutte rääkisid ja
selle kõrvale va kangematki rüüpasid. Toomas rääkis Simole, et laululava jaoks on hädasti puitmaterjali vaja, kuid seda pole kusagilt võtta (toona polnud igas külas saekaat-

reid ja puidutöökodasid, nagu uuemal ajal).
Simo oli Toomase vana tuttav ja mõttekaaslane. Simo kuulas ja lubas lõpuks lahkesti
60-70 tihumeetrit puitu laululava ehitamiseks.
„Järgmisel hommikul saatsin majandis ehitust juhtinud Männapuu Ennu puitmaterjalile
järele.“
Laululava projekteeris Ott Metsis, ehitasid oma sohvoosi ehitusmehed. Et
laululava ehitusega üldse alustati, selle eest
kõigi tänusõnad toonasele sovhoosi direktorile Koit Saareperale.
Töödega oli väga kiire, polnud
aega oodata, millal muru tärkab ja Viru mängude rahvamasside tallamist välja kannataks.
Taga-Tammikust lõigati mätastena muru ja
paigaldati lava esisele platsile. Haljastustöödele kaasati kogu Roela sovhoosi kontorirahvas.
Esialgu sai lava ajutise tõrvapapiga kaetud, sest mängud lähenesid iga päevaga, plaan oli edaspidi asendada see plekiga. Katusepleki hankisid direktor Koit
Saarepera ja Toomas Väinaste oma tutvusi
kasutades. Ajutine tõrvapp jäi laululava katma üsnagi püsivalt, nagu ajutised asjad enamasti, kuni 2002. aastani. Saatuste tahtel
kujunes üheks Toomas Väinaste esimestest töödest Vinni vallavanemaks saades
2002. aastal just sama laululava sammaldunud ja vettläbilaskva katuse remont.
Ainult et varem varutud tsinkplekk oli siis
kellegi poolt juba pihta pandud. Katus sai
nüüd juba kaasaegsema materjali.
Tänaseni heas korras Roela laululavale on olnud saatus helde, mida ei sa
öelda näiteks sama projekti järgi samuti
Viru mängudeks valminud Tamsalu laululava kohta, mis põles mullu maani maha.
Roela laululava on muutunud Roela üheks
sümboliks, kohaks, kus peetakse igasuvised jaanipeod. Siin on peetud valla lauluja tantsupidusid, korraldatud Viru memme ja taadi valimisi, maameeste muusikapäevi, toimunud vägevaid kontserte, Roela
külaseltsi ühisüritusi ja kokkutulekuid.
Kui kohalikul rahval on hing ja eestvedajad, siis püsivad ka sümbolid.
Hilje Pakkanen

Kaitsen end ja aitan teist

gemine jpm), füsioteraapia, muusikapäev
ja üldõpe: ostude tegemine, eelarve tegemine, raha kasutamine, kirjutamine, lugemine, eneseväljendamine, lihtsustatud
inglise keele õppimine ja näidendi õppimine jaanideks ja jõuludeks, kaheks suuremaks peoks. Keskusest tellitakse meeneid,
ostetakse erilisi asju ja kingitusi ning keskus viib ise omatehtud esemeid kingitusteks, et tutvustada seeläbi tegevuste väljundeid.
Johanna keskusel on olemas ka
võimekas kaader. Ühing pakub tööd 12 oma
ala spetsialistile ja entusiastile: eri valdkondade tegevusjuhendajatele (osalise tööaja-

ga), hooldaja-perenaisele, invabussijuhile,
raamatupidajale ja juhatajale.
Ühing on kirjutanud EAS-le mitmeid projekte kogu keskuse järk-järguliseks
rekonstrueerimiseks (katus, aknad, toetatud
elamisega korterid). Arvatavasti on seda plaani peetud maavalitsuse komisjonis liiga utoopiliseks, sest heakskiitu pole seni EASile
esitatud taotlused saanud. Ometigi ei saa maja
rekonstrueerimine lihtsalt seisma jääda. Kuidas aidata kaasa maja lõplikule valmimisele?
Sellega seoses saaks korda veel üks paigake meie armsas koduvallas.
Ülle Allika,
Johanna keskuse juhataja

Roela kooli õpilased: Mai-Liis Altermann,
Janeli Johanson, Pilleriin Jõepera, Anete
Alavere, Marvin Mit, Markus Haiba, Kris
Pitirimov ja Marius Kiik osalesid juuni algul koos õpetajate Reet Maadla ja Kersti
Naaritsaga kolmepäevasel maakondlikul
“Kaitse end ja aita teist” (KEAT) laagris
Läsna Kaitseväe Keskpolügonil.
Roela kooli esindus oli väga õnnnelik, sest õpilastele meeldis seal väga. “Eriti
hästi läks meil orienteerumine esimesel päeval, kus kokkuvõttes saavutasime 22 rüh-

ma hulgas 8. koha,” rääkis õpetaja Reet
Maadla. “Teise päeva tulemused, mis nõudsid rohkem füüsilist ettevalmistus, kõik nii
head ei olnud ja kokkuvõttes tuli Roela kool
13. kohale.” Roela kool osales ohutusalases
KEAT-projektis teist aastat. “Tahan rõhutada teadmiste olulisust, mida õpilased koolitusprogrammi ja laagri läbimise käigus
saavad,” lisas Reet Maadla.
KEAT, 6.-8.klassi õpilastele mõeldud koolitus, mis käsitleb pääste, politsei
ja esmaabi valdkonda.
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Vastu Vilde-aastale
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Vinni spordikompleks
kavandab aastapäeva näitust

Pilt 80-ndatest. Tagareas: nr 12 Rafael Manjorov, nr 2 Aleksandr Ossadtsi, nr
8 Aleksandr Tsesko, legendaarne võrkpallitreener Ivan Dratsov, nr 7 Ivan
Smadko, nr 6 Märt Sutt, nr 9 Aleksandr Vassilijev, nr 3 Sergei Rjabosapka,
esireas: nr 10 Tiit Mark, nr 1 Martin Kraaner, nr 11 Kalev Kupper. Foto: erakogu

Käimas on Vilde monumendi ümbruse uuendamine. Näpunäiteid
annab vallavanem Toomas Väinaste, kaevab Uno Saarik.
Foto: Hilje Pakkanen
Vilde aasta kavandmisel oleme jõudnud
niikaugele, et osa siin-seal väljapakutud
mõtteid teostub juba sel suvel. Plaanist
minna valla bussiga Albu valda Kukenoosi viljakuivatis mängitavale Ingomar
Vihmari Eduard Vilde “Prohvet
Maltsveti” etendusele 18. juulil haarasid
teatrihuvilised kinni kiiresti. Kui juba kord
pikk Vargamäe tee ette võetud, siis külastame Albu mõisa ja kohtume Tammsaare
kirjandusauhinna rahvaga. Buss hakkab liikuma Roelast Veski tn kell 15.20, et
olla Pajusti bussipeatuses 15.45, Vinnis
15.50, Albus 16.45.
Pajusti klubi ees asuv Vilde
monumendi ümbruses käivad korrastustööd, et minna väärikalt vastu Vilde kirjandusauhinna 50. aastapäevale ja eesti kirjandusklassiku suurkuju 150. aastapäevale. Monumendil endalgi tuleb 2015. aastal esimene juubel. Tööde käigus on tihe
hekk saanud avara augu, kust pääseb monumendi juurde, monumendi esisele tuleb plaatidest plats, et uudistajad saaksid
puhta jalaga monumendi juurde. Monument vajab ka juurde infotahvlit, et inimesed teaksid, miks klassiku büst just selles
kohas seisab. Soov on monumendi juurde paigaldada ka pink Vildele tänulikelt
lugejatelt.
Plaan on veel sel suvel algust
teha kultuurilooliste retkedega, sh Vilde
ja kirjandusauhinnaga seotud paikades ja
kaunites kohtades oma vallas ja selle lähiümbruses. Kokkusaamised Vilde aasta
asjus on näidanud, et huvilisi peaks jaguma. Ühtlasi selguks kultuurilooliste retkedega võimalik tulevane marsruut, mis töötab, mis mitte, kellega seda läbi viia.
Kirjandushuvilise Ilme Posti ettepanek on korraldada tuleval kevadel kirjandusauhinna laureaatide päev ja kutsuda
meie maile kõik elusolevad preemiakirjanikud. Auhinna üleandmise paiku kavandame vallas kirjanduspäevi, kus rõhk on
kultuuri- ja haridusüritustel üle valla nii
koolides, raamatukogudes kui klubides.
Jooksvalt käib Vilde kirjandusauhinna loo jäädvustamine - fotode, mälestuste kogumine, millest koondada väljapanek näituse näol kui ka materjal internetti riputamiseks.
Juba traditsiooniks saanud üritustele saab anda n-ö Vilde- preemia
suund - Pajusti klubis toimunud etluskonkurss näiteks; paljud kirjandusauhinna saanud kirjanike luuletused on
hakanud oma elu elama lauludena - meil
on ansambleid, kes saaksid neid oma repertuaari võtta ning üritusi nende esitamiseks ja nautimiseks.
Kirjandusteadlane Livia Viitol
ütles Pajustis auhinna kättesaamisel, et
Vilde alles ootab taasavastamist. Sel aastal ilmus Vilde muuseumi juhi Kairi Tilga
poolt haarav lugemine - esmakordne tervikülevaade Eesti esimese tõelise eurooplase elust ja tegemistest laias maailmas,
mis on oluline samm väärimatult unustuse

hõlma vajunud Vilde taasavastamisel. Vinni-Pajusti raamatukogus on see raamat täiesti olemas, tasub lugeda. Reisimees Vilde
inspireerib aga korraldama reisijuttude
konkurssi „Laias maailmas nagu Vilde“.
Suvi on reiside aeg. Pange oma muljed
kirja ja saatke teele.
Ja kui juba jutt reisimisele läks,
siis on huvitav korraldada reisikohvrite
väljanäitus - milliste arvatate reisipaunadega käiakse ilma avastamas nüüd, millistega rännati vanal ajal. Ärge siis suvisel
suurkoristamise tuhinas vanu kohverid
veel minema visake, las käivad enne näituselt läbi!
Pajusti huumori- ja satiiritrupp võtab sügisel ette mõne Vilde näitemängu õppimise. Hea koostööpartner
Lääne-Virumaa keskraamatukogu kavandab kirjanduslikku konverentsi.
Kas leiaks toetust Vilde kohviku avamine näiteks kirjanduspäevade
aegu? Vilde muuseumist tõime kaasa Vilde nädalamenüü, seda võiks võiks soovi korral järele teha. Aga miks mitte ka
leida mõnd huvitavat retsepti/toitu/jooki mõnest kirjandusauhinna raamatust.
Miks mitte mõnd rooga pakkuda auhinna üleandmistseremoonial ja see võiks
saada traditsiooniks.
Et kogu ettevõtmine liig tõsiseks ei kujuneks, siis on kavas korraldada
kõige vildelikuma vuntsi konkurss. On
igaühe enda teha, kas kasvatada selleks
ekstra vuntsid (kui kasvavad) või kleepida need ette. Tehke pilte ja saatke see meie
poole teele. Paneme neistki näituse kokku - Vildevuntsiline Vinni vald...!
Vilde aasta korraldustoimkond
on heaks kiitnud mõtte koguda kirjandusauhinna raamatutest (või üldse raamatutest),
samuti Vilde teostest tsitaate ja mõtteid.
Neid saab hakata koguma selleks otstarbeks avatud Facebookis; tistaate saab kasutada ka koolide kunstitundides neid illustreerides, aga ka igaüks ise, neist näiteks järjehoidjaid tehes. Järjehoidjatest
võikski saada Vilde aasta meene, mida oma
nii külalistele ja üritustest osalejatele kinkida, ürituste reklaamimiseks jagada.
Ja muidugi on gümnaasiumi
võrratud etteasted kirjandusauhinna
järjekordse laureaadi raamatu teemal plaanis ja jätkuvalt oodatud.
Suvi on hea aeg paljudeks tegemisteks, muuhulgas ka raamatute lugemiseks. Loodetavasti satub teie lugemislauale ka mõni Vilde enda või kirjandusauhinna saanud teos. Raamatutest saadava
lugemiselamuse kõrval kutsun kõiki üles
kaasa mõtlema, kuidas Vilde aastat väärikalt tähistada. Siintoodud olid vaid mõned mõtted, kuidas Vilde-aastale vastu
minna, meelitada inimesi raamatutesse pilku heitma. Ehk võidame mõne lugejagi
juurde. Head mõtted, koos- ja kaastöö
oodatud!
Hilje Pakkanen

26. juunil täitus AS Vinni Spordikompleksil 15 tegevusaastat ja detsembris
möödub 40 aastat legendaarse Vinni
spordihoone avamisest.
Vinni spordihoonest on 15 aastaga saanud atraktiivne ja kaasaegne vaba
aja veetmise ja sportimiskeskus AS Vinni Spordikompleks, mis pakub majutus-,

toitlustus-, tervise-, treeningute ja spordivõistluste ning ürituste läbiviimise ja
konverentsiteenuseid. Vinni spordikompleksi tuntakse jätrkuvalt üle Eesti
Näiteks ainuüksi 2012. aastal külastas
Vinni spordikompleksi kas siis turniiride, võistluste või laagrite raames üle 40
erineva spordiühenduse Venemaalt, Lä-

tist, Leedust, Ukrainast, Valgevenest,
Poolast, Soomest, Rootsist, Ameerika
Ühendriikidest, Aserbaidzaanist, Saksamaalt.
Seoses aastapäevadega kutsub
Vinni spordikompleks inimesi aktiivselt
osalema avataval aastapäeva näituse
koostamisel. Näitusele on oodatud fotod ja muu pildimaterjal, ajalehtede ning
ajakirjade artiklid, milles on kajastatud
spordihoone tegemised, samuti karikad,
medalid, märgid ja muu sümboolika, mis
on seotud spordihoonega ja spordihoone ajalooga. Kõik näitusele toodud esemed avalikustatakse tooja nimega ning
näituse lõpus tagastatakse omanikule.
Omal ajal oli tegemist täiesti
ainulaadse spordihoonega, Lääne-Virumaal oli vaid Tamsalu EPT-l midagi vastu
panna. Rakveres oli olemas spordikirik,
kuid oma spordihalli sai Rakvere alles
aastal 2004.
Avaldame siinkohal pildi aastatetagusest Vinni NST-le ja spordihoonele palju tuntust toonud Vinni NST võrkpallimeeskonnast, kellele Vinni spordihoone oli aastaid kodusaaliks. Muuseas,
tänavu möödub 30 aastat sellest, kui Vinni NST võrkpallimeeskond tuli esimest
korda Eesti meistriks.
Kutsugu juuresolev fotogi teidki üle vaatama oma fotokogusid ja lööma kodukandi ajaloo talletamisel ja meenutamisel aktiivselt kaasa lööma!
Hilje Pakkanen

Sitke saare naine - Viru-Jaagupi kooliaia hea haldjas
Igaüks, kel asja Viru-Jaagupi endissse
koolimajja, teeb ikka tiiru ka kooliaias
ära. Seal on lihtsalt igal ajal nii ilus ja hea
aura on seal ka. Igal aastajal õitsevad
endises kooliaias lilled, aed alati kenasti
hooldatud.
Saaremaalt Kaali järve äärest
pärit Nansi Rohtsalu on Viru-Jaagupi
endise koolimaja aia hea haldjas, kes on
aia eest hoolitsenud ja lilli silmailuks kasvatanud 2005.-2006. aastast alates. On
kasvatanud nagu oma aeda - armastusega. „Ega ma taimedega just ei räägi,
aga neisse kui elavatesse olenditesse suhtun küll,“ ütleb Nansi, „taimedega tuleb hellasti ringi käia. Taimi ei saa istutada nii, et panen taime lartsti! kusagile
maha.“
Nansi on selle aia jaoks hea leid,
sest tema töö on ühtlasi ka tema hobi. Nii
kui märtsis päevad pikemaks lähevad ja
sobiv aeg seemneid potti panna kätte
jõuab, hakkab ta aknalaual taimi ette kasvatama.
Ükski lill ei saa vohada lõputult
ja nii käib rohevahetus Viru-Jaagupis ke-

vadest sügiseni. Ühel on ühte taime, teisel jälle teist taime üle ja siis toovad inimesed need taimed siia, et nad leiaksid
uue elu uues aias.
„Nüüd, kus vald on paigaldanud koolimaja aeda lastemänguvahendid ja kiiged, tulevad ka pered lastega
siia mängima, aiast astutakse läbi ka siis,
kui poodi asja,“ räägib Nansi.
Aiatöö, mis enamuse vabast
ajast endale võtab, pole aga Nansi põhitöö. Põhitöö asub Nansil Rakvere haiglas, kus ta töötab hooldajana. Suviti käib
ta tööle rattaga. Üldse teatakse mind kui
inimest, kes igale poole liigub rattaga.
Nüüd on vallal kergliiklusteed ja nendel sõitmine on muutnud rattaga liikumise turvalisemaks. Töö käib haiglas vahetustega, tuleb talvel kasutada ka bussi. “Kui mina siia 16 aastat tagasi tulin, siis
tegutses alevikus apteek ja velskripunkt,
bussiühendus oli tihedam, ehkki ka nüüd
on see päris hea. Ainult talvisel ajal pühapäeva hommikuti ei liigu siit linna ühtegi
bussi ja siis tuleb 15 km eemal asuvasse
töökohta minna kohale juba eelmisel õh-

Pool aastat toimetatmist, täis
rõõmu ja kordaminekuid
Enne suvepuhkusele minekut on õige
aeg vaadata tagasi tehtule, sest meil tõesti
on, mida meenutada ja mille üle rõõmustada.
Kui jaanuarikuu on alati üritustevaikne, siis seekord hakkas kõlama
meie majas võimas meeste laul!
tõnisepäeval otsustasid seitse meest kokku tulla ja ansamblilauluga algust teha.
Väga töiselt ja aktiivselt on kõik kulgenud, mitmed esinemisedki juba toimunud. Töö kestab siiani - hooaja viimased laulud kõlasid jaaniõhtul.
Veebruaris täitus maja taas
kõhutantsijatega üle vabariigi - toimusid traditsioonilised talvepäevad. Eesti
Vabariigi juubelit tähistasime aga koos
kogu vallarahvaga - suur tänu kõikidele tublidele kollektiividele, kes pakkusid
emotsionaalse kontserdi.
Märtsis osales segakoor taas II
talvelaulupeol Toilas, kvartett “Sära” ja
naisrühm “Sõbratarid” aga pidasid koos
oma austajatega maha imelise sünnipäevapeo. Sellest peost on mälestuseks jäänud kena film ja Roela Rahva Maja läks
väikese lõiguga ka maakonna ühisesse
rahvamajade kultuurielu filmi.
Aprillikuus käisid kollektiivid
teistel külas - naisansambel ja “Kanarbik” Kadrinas, “Sära” Veneveres, meesja naisansambel Pajustis. Lisaks ühine
osalemine maakondlikul eakate kevadpeol Tamsalus.

“Remmelga” klubi otsustas
Jüripäeval tänada oma presidenti Vilma
Neelokset, kes aastaid klubi tegevust eest
vedas ja valis üksmeelselt seda tööd jätkama Anne Väinaste.
Maikuu oli väga tegutsemisrohke. Algas rahvamaja ümbruse korrastamisega. Siinkohal tahan veelkord
tänada kõiki neid tublisid naisi-mehi,
kes palvele reageerisid ja oma abikäed ulatasid: Tiina, Aime, Aet, Helle, Anu, Elvi,
Lia, Enno, Aare, Kärt, Eevi, Vilma, Uno,
Tarmo, Ester, Mare.
Emadepäevaks tõi meile imelise kontserdi Arsise noorte kelladeansambel.
Emadepäeva meeleolu jätkasid
traditsioonilisel kohvilõunal Roela kooli
armsad lauljad-tantsijad. Aitäh lastele,
aitäh juhendajatele.
Meesansambel esines ajaloopäeval, tantsurühm “Kanarbik” seeniortantsupäeval, kvartett “Sära” vallavanema vastuvõtul.
Suve-jaani-juunikuu esimesel
laupäeval oli meie maja külalisteks Eesti
Kunstiakadeemia rahvas, toimus kevadpidu “Hoogsas rütmis Eesti 70-ndad”.
Püüdsime võõrustajatena teha kõik, et
külalised tunneksid end hästi ja see õnnestus! Sellist tänu- ja tunnustussõnade kogumit annab kaua veel lahti harutada. Kiidusõnad Saimale maitsvate toitude eest, Tarmole-Ainile ülivõrdes kii-

tul.”
Ta küsi, millal on aega, ütleb,
et iga päev käib aeda vaatamas, astub kasvõi korraks läbi, sest iga aednik teab –
aias jätkub tööd alati. Kui ilma ei ole, siis
koristada on ikka midagi.
Selline vahva perenaine on
Viru-Jaagupi endise koolimaja aias. Osakem siis tema ilusat tööd hinnata!
Hilje Pakkanen
detud tantsumuusika eest - ega põrandalt tahtnud keegi hetkekski lahkuda…
Kohe nädala pärast tähistasime aga Nabaratooriumi 10. aastapäeva.
Glamuuri, värvide mängu, emotsionaalseid hetki võis nautida kolm tundi! kestval kontserdil. Ja hetkeksi ei tulnud mõttesse, et aitab küll. Võrratud solistid ja
grupid Tapalt, Habajalt, Järva-Jaanist,
Jõgevalt, Roelast, Pajustist, Rakverest,
Jõhvist - olge te tuhandest tänatud! Ja
Nabaratooriumi eestvedaja Jane - Sinu
tööd ei suudagi sõnades iseloomustada,
seda lihtsalt peab nägema ja tunnetama
- Sa oled imeline!
Järgneb Roela rallisprint , mis
tõotab tulla kindlasti rahvarohke päev.
Rahvamaja pakub taas lahkesti ruumid
mandaatkomisjoni tööks.
Ja siis kõik 22.juunil jaanitulele! Taas tahan tänada aktiivseid abilisi - rahvamaja ei ole jäetud üksi suve suuremat pidu korraldama - Kärt, Katrin,
Ene on üks tore trio, kes paljud olulised
toimetamised enda kanda ja organiseerida võtnud.
Jaaniõhtu väikese kontserdi
sisustasid tantsurühm “Kanarbik”, naisja meesansambel, kvartett “Sära” - olge
tänatud, et pidasite proovidele vastu ka
veel juuniski!
Võime ju igati tunda rõõmu
oma tegemistest, kuid vaja on ka uut
energiat koguda. Selleks soovingi kõikidele hästi kaunist ja päikselist suvepuhkust! Olge rõõmsad, hoidke ennast
ja oma lähedasi!
Tänulikult
Reet Alavere
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Õnnitleme suve
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane

Õnnitleme valla koolide lõpetajaid!
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12. klass: Taavi Alavere, Annela Avarlaid, Keidy
Järv, Julia Kaas, Kätlin Kerstna, Kuldar-Daniel Kokorev, Kaisa Komp, Erko Koor, Kaupo Külaots, Rain-Ander Laagus, Katariina Linde, Allar Mölder, Kevin Ojavee, Kaspar
Reinson, Hans Reissaar, Ave Reitel, Maali Tamm, Diana Tammekand, Maarit Tolbuzova,
Kristi Tonka, Sander Trofimov, Teele Vagula, Egert Vakker, Kristi Väljur. Klassijuhataja: Anneli Vahesalu.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9.A klass: Martin Belov, Siim Kikerpuu, Kristiina
Kollom, Karel Kristel, Ragnar Küüsmaa, Elina Lehtsalu, Diana Mets, Katre Mäekivi,
Christina Ojasoo, Anna-Maria Otsa, Eva-Janne Piirjõe, Erle Puusepp, Karl-Diedrich
Renel, Jaanika Roosla, Klaarika Smirnova, Kaisa Tamm, Karina Trofimova. Klassijuhataja: Mart Pitsner.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 9.B klass: Toomas Braun, Johanna Ebber, Sander
Jagnitsh, Elis Kukk, Artur Laherand, Laura Laks, Merike Laud, Lisett Liblekas, Einar
Linde, Kenneth Lööper, Kristin Mäekivi, Paula Mägi, Krislin Ots, Carolina Potagin,
Sigen Rannamäe, Maria Shimuk, Karl-Eduard Tamm, Marko Tolbuzov, Hanna-Kristin
Vaide, Janeli Vunder, Emili Õun. Klassijuhataja: Katrin Pall.
Ferdinand von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli 9. klass: Kärolain
Hunt, Juhan Kormik, Ranno Leben, Grete Loodus, Kristi Maidra, Kristo Mullamaa,
Laura Murdjõe, Karina Sokk, Sander Tabalov, Kaisa Toomassen. Klassijuhataja: Maire
Eigi.
Tudu Lasteaed-Põhikooli 9. klass: Lisett Aasamets, Hedi Rooger. Klassijuhataja: Riina Karro.

Juulikuus:
97 Karl Loopmann
89 Silvia Rebane
88 Erna Laansalu
88 Aino Sekk
88 Helmut Nirgi
85 Hilda Toom
84 Andrei Pitke
83 Ivan Aleksejev
83 Virve Jõemägi
82 Ingrid Tedre
81 Aino Lõiv
80 Milvi Rääts
80 Alfred-Voldemar Jaago
80 Linda Uustalu
80 Ilme Tamm
75 Õilme Treial
75 Janis Varts
75 Maret Õun
70 Lii Essi
70 Niina Budilova
70 Helgi Saar
Augustikuus:
92 Vilma Ong
91 Ilse Koovits
90 Evi Kadaja

Vajaduspõhisest peretoetusest
Mis on vajaduspõhine peretoetus?
Vajaduspõhine peretoetus on
toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele
lastega
perekondadele.
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja
maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Taotlusi vajaduspõhise peretoetuse saamiseks on võimalik kohalikele omavalitsustele esitada alates 1.
juunist 2013. Toetust hakatakse välja
maksma alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele
kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks
riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta
1. märtsiks viimati avaldatud suhtelise
vaesuse piir. Vastavalt 2013. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2013. aastal
perekonna esimesele liikmele 280 eurot
kuus. Igale järgnevale vähemalt 14aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot
kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse
suurus on alates 1. juulist 2013 kuni
2014. aasta lõpuni 9,59 eurot kuus ühe
lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe
ja enama lapsega perele.
Kellel on õigus vajaduspõhisele peretoetusele?
Vajaduspõhist peretoetust on
õigus saada perekonnal, kelle liikmete
hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust
saav laps, kui perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise
kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse
määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või
muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu loetakse ka perekonnast eemalviibivad õpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed
langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse perekonna koosseisu need õpilased, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega,
kuid kelle eest makstakse perekonnaliikmele lapsetoetust.
Vajaduspõhist peretoetust on
õigus taotleda isikul, kellele makstakse
riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust. Perekonna kohta saab esitada
ainult ühe taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
Perekonna sissetulekute hulka
arvatakse: kõikide pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelneva

kolme kuu tulud, mis ei ole allpool erandina välja toodud. Näiteks arvatakse sissetulekute hulka saadud töötasu, peretoetused (v.a. kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetus kahe lapsetoetuse määra ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse
kohta), töötuskindlustushüvitis, töötutoetus, saadud elatis, elatisabi, pension, puudega vanema toetus, tulumaksu tagastus,
muu sissetulek.
Vajaduspõhise peretoetuse arvestamisel ei arvata perekonna sissetulekute hulka: ühekordseid toetusi, mida
on üksi elavale isikule, perekonnale või
selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus; riigi tagatisel antud õppelaenu;
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja
majutustoetust; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist
õppetoetust; riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolmanda ja järgneva
lapse lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st 19,18 euro) ulatuses iga nimetatud
lapsetoetust saava lapse kohta; vajaduspõhist peretoetust.
Taotlemisele eelneva kolme
kuu sissetulekutest arvutatakse välja
keskmine kuine tulu. Kui see jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri,
on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu
jooksul.
Kuhu pöörduda? Vajaduspõhist
peretoetust määrab ja maksab vallavalitsus. Toetuse taotleja (ehk isik, kellele
makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab
vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.
Vajaduspõhine peretoetus
määratakse kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks kuuks. Seejuures peavad
lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.
Otsuse toetuse määramise kohta
teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.
Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule
järgneval kolmel kuul.
NB! Perede puhul, kus on põhikooli lõpetanud 16-aastane laps, võib
taotuse esitamise korral septembrikuus
otsuse tegemine võtta kauem aega, sest
eelnevalt on vaja saada andmed lapse õppimise jätkamise ning sellega seonduvalt
lapsetoetuse saamise kohta.
Vallavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetus määramata, kui vajaduspõhise peretoetuse taotlejal või tema
eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid
elatise saamise kohta ei esitata dokumenti
või elatise sissenõudmisest keeldutakse.
Toetuse andmisest keeldumise
otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus
vormis viie tööpäeva jooksul, arvates ot-

suse tegemise päevast.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid.
Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid.
Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel
kuul saadud netosissetulekut ja makstud
elatise suurust.
Näited vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kohta 2013. aastal
4-liikmeline perekond, kus on
2 täiskasvanut, üks 14-aastane või vanem
laps ja üks alla 14-aastane laps. Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 644 eurot (280 + 140 +
140 + 84 = 644). Seega saab pere 2013.
aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu
keskmine netosissetulek on väiksem kui
644 eurot kuus.
4-liikmeline perekond, kus on
2 täiskasvanut ja 2 alla 14-aastast last. Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir on 588 eurot (280+ 140
+ 84 + 84 = 588). Seega saab pere 2013.
aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu
keskmine netosissetulek on väiksem kui
588 eurot kuus.
3-liikmeline perekond, kus on
1 täiskasvanu ja 2 alla 14-aastast last. Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir on 448 eurot (280 + 84 +
84 = 448). Seega saab pere 2013. aastal
vajaduspõhist peretoetust taotlemisele
järgneval kolmel kuul juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 448
eurot kuus.
5-liikmeline perekond, kus on
2 täiskasvanut, kaks 14-aastast või vanemat last ja 1 alla 14-aastane laps. Sellise
perekonna vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir on 784 eurot (280 + 140 +
140 + 140 + 84 = 784). Seega saab pere
2013. aastal vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul juhul, kui
perekonna kolme taotlemisele eelneva
kuu keskmine netosissetulek on väiksem
kui 784 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator
Oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks
on võimalik kasutada vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaatorit
(kättesaadav nii valla kodulehel kui Sotsiaalministeeriumi kodulehel).
Kokkuvõtte Sotsiaalministeeriumi kodulehelt koostas
Mirjam Selli
sotsiaalnõunik

89 Helena Golubeva
89 Klaudia Neemoja
88 Saima Parts
87 Aino Epner
86 Eduard Lepik
85 Erika Rästas
85 Alise Vaasma
85 Valda Onton
84 Valve Saarne
83 Elviine Ruben
83 Irja Vaarmets
82 Alma Kivisep
82 Helmine Lumiste
82 Ubert-Ants Jaksen
82 Hillar Tõnne
82 Hannela Mosin
81 Fridrich Rohtma
80 Karl Ruben
80 Arved Pohlak
80 Ralf-Kalju Lossi
80 Leonhard Vakker
80 Arvi Mooses
75 Maie Kongi
70 Valdu Rajamets
70 Rein Tenson
70 Ilmar Reimann
70 Virve Lill

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

Sündis inimene!
Helina-Victoria Paavel - 1. juunil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Auto remont ja rehvivahetus Vinnis
Tööstuspargi 4. Tel 5783 8999.
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999.
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekvere alevikus. Info tel 5345 5054
(Rita).

Soovin osta vanaraha ja märke.
Helistage ja pakun head hinda! Tel: 5665
5551.
Üürile anda möbleeritud, mugavustega 4toaline korter Viru-Jaagupi alevikus, elektri- ja ahjukütte võimalus. Hind kokkuleppel.
Info tel. 53 304 937.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Tarmo Viibur
Sirje Soodla

01.02.1977 - 08.06.2013
17.07.1960 - 18.06.2013

Valla töö- ja puhkelaager lõpetas

6.-21. juunini toimus Vinni vallas järjekordne töö- ja puhkelaager, kus 36 valla noort
said teenida pisut taskuraha ja pärast tööd
mõnusalt üheskoos aega veeta ning tunde,
et nemadki on andnud oma panuse koduvalla kenamaks muutmisse.
Sellel aastal tegid noored heakorratöid
Viru-Jaagupi ja Tudu kalmistul, suuremad
koristustööd toimusid Vinni Spordikompleksi territooriumil (pildil). Samuti oldi abiks
Vinni ja Tudu staadioni korrastamisel. Heakorratöid tehti ka Roela laululava ümbruses
ja valla noortemajades. Lapsi juhendasid Lidia Mets, Eve Kukor, Svea Joonas ja Uno
Muruvee.
Töötamine andis lastele juurde meeskonnatöö oskusi, kasvatas kohusetunnet ja
sõbralikkust.
Suur tänu osalejatele ja juhendajatele

ning ilusat koolivaheaega kõigile meie valla lastele!
Uno Muruvee
noorsoo- ja sporditööspetsialist

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel 32 58 657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200. Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.

Juulis lehte ei ilmu. Kaastööde
saatmise tähtaeg on 10. august.

