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Vallavanema vastuvõtule kutsutud lõppeva
õppeaasta tublimad õpilased ja õpetajad
Vinni vallavanem Toomas Väinaste vastuvõtule 28.mail kutsutud 2013/2014. õ-a
tublimad õpilased ja õpetajad.
Hariduskapitali preemia kandidaadid
(laureaadid (3+2+1) kinnitab Vinni Vallavalitsus 20.mail)
1.-6. kl: Mariel Alavere õpib F.von
Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
(edaspidi Roela LPK) 4. klassis. Alates kooli
tulekust on ta õppinud hindele „väga hea“
ja tema käitumine on olnud eeskujulik.
Mariel on sõbralik, hoolas ja töökas tüdruk, kes on eeskujuks nii endast noorematele kui ka vanematele koolikaaslastele. Iga
õpetaja, kes talle tundi annab, tunneb temaga koostööst rõõmu. Mariel võtab aktiivselt osa koolis töötavatest spordi- ja tantsuringidest ja käib kolmel päeval nädalas
Rakvere Spordikoolis treener Ergo Kilki
kergejõustiku treeningus. Marieli selle õppeaasta parimad saavutused: L-Viru
mamatemaatika olümpiaad I, matemaatikavõistlus „Känguru” ekolieride vanusegrupis I, L-Viru TV-10 olümpiastarti teivashüppes I, L-Viru noorte kergejõustiku jõuluvõistlusel kaugushüppes I, L-Viru talvistel MV kergejõustikus kaugus- ja kõrgushüppes, 60 m jooksus ja 60 m tõkkejooksus I koht, osales edukalt loodusviktoriinil
„Tere, kevad!”, 5.kl. võistkondlikul õpioskuste olümpiaadil.
Terese-Johanna Linnas - Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi (VPG) 6.b kl. õpilane, kes
saavutas maakonna ajaloo-olümpiaadil III
koha. On väga heade õpitulemustega ja
eeskujuliku käitumisega mitmekülgsete
huvidega tütarlaps, õpib viiulimängu, laulab kooris. On üks klassi parimaid nuputajaid ja pranglija. Terese-Johanna on hea
arvutitundja ja tal on head õpitulemused
inglise keeles.
Miina Roost - Tudu kooli 6. kl. õpilane,
kelle õpitulemused kõigis õppeainetes on
olnud väga head. Lisaks süsteemsele ja tulemuslikule õppimisele koolis on Miina
olnud avatud tunnivälistele arendavatele
tegevustele, otsinud võimalusi mitmekülgseks enesetäiendamiseks. Käesoleval õppe-

Alles ta hakkas, see kooliaasta, kui juba käes lõpusirge! VPG esimese klassi
õpilased aktusel aabitsat uudistamas. Hilje Pakkaneni foto.
aastal saavutas ta esikoha maakondlikul
matemaatikaolümpiaadil. Miina õpib Rakvere muusikakoolis klaverit (7.aasta) ning
akordioni (2.aasta). Samal ajal osaleb lauljana muusikakooli laulustuudio, Oonurme
segakoori ning Tudu kooli lauluansambli
tegevuses. Laulupeole sõidab ta koos Virumaa noorteorkestri pärimusmuusikute
ja sümfooniaorkestriga. Armastab lugeda
ning hoiab end kursis Eesti ja kogu maailma elu ja sündmustega. On väga asjalik ja
korrektne suhtleja, kelle peale võib alati
kindel olla.
Triinu-Liis Kullik õpib Roela LPK 6. klassis. Triinu-Liis on esimesest klassist alates
õppinud hindele„väga hea” ning tema
käitumine on eeskujulik. Triinu-Liis on osalenud arvukatel konkurssidel, millest viimased: tegeleb aktiivselt ristsõnade koostamise ja levitamisega - tema ristsõnu on
avaldatud nii Eesti kui Läti lasteajakirjades;
teeb pidevat koostööd „Jänku Jussi” autoritega; osutus valituks motivatsioonikirja
alusel Lahemaa noore looduskaitsja kursuse „Junior Ranger 2014” osalejaks; fotokonkursil „Euroopa minu kodukohas”
valiti ta Facebooki hääletusel rahvalemmi-

Valla hariduskapitali preemia kandidaat, abiturient Risto Põlluste VPG kooliaasta aktusel 1. septembril 2013. Hilje Pakkaneni foto.
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kuks; „Eesti lindude” viktoriinil 3., 5. veeviktoriinil, osales edukalt emakeele- ja bioloogiaolümpiaadil ning matemaatikavõistlustel „Nuputa” ja „Känguru”; loodusviktoriinil „Tere, kevad!” saavutati meeskonnatööna maksimumpunktid; koolis osaleb
aktiivselt õpilasomavalitsuse töös, kooli
huvitegevuses (loodus-, kunsti-, näite-,
bändi- ja tantsuringis); on teinud ka vallavalitsusele ettepaneku prügi paremaks sorteerimiseks. Triinu-Liisi iseloomustasid
õpetajad järgnevalt: tubli, väga tubli, kohusetundlik, väga kohusetundlik, püüdlik,
töökas, aktiivne, sõbralik, viisakas, aus,
väljapeetud, abivalmis, põhjalik, enesekindel.
Marleen Paberit -Roela LPK 5. kl. õpilane,
õppinud alati hindele „väga hea” ning
tema käitumine on koolis eeskujulik.
Marleen on osalenud arvukatel konkurssidel, millest viimased: L-Viru matemaatikaolümpiaadil 7.- 10., 5. koht veeviktoriinil; osales edukalt matemaatikavõistlustel
„Nuputa” ja „Känguru”, viimases saavutas oma vanuserühmas kooli parima koha;
osales õpioskuste olümpiaadil, loodusviktoriinil „Tere, kevad!” saavutati meeskonnatööna maksimumpunktid; koolis osaleb
õpilasomavalitsuse presidendina aktiivselt
õpilasomavalitsuse töös; osaleb aktiivselt
kooli huvitegevuses (loodus-, kunsti-, näite-, bändi-, solisti- ja tantsuringis); osaleb
aktiivselt tantsuring Nabaratoorium töös;
eelmisel hooajal sai idamaiste tantsude
konkursil esikoha täiskasvanute vanuserühmas; sel hooajal on kutsutud Tallinnas
toimuvale idamaiste tantsude kevadkontserdile. Marleeni iseloomustasid õpetajad
jägnevalt: andekas, töökas, püüdlik, hea
fantaasia, ei karda olla „mina ise“, aus, viisakas, sõbralik, asjalik, abivalmis, aktiivne,
väga tubli, järjekindel, väga tubli, teeb kõike kiirelt, musikaalne ja õpihimuline.
Marleen Paberit on sobiv kandidaat haridusfondi preemiale, sest lisaks koolile on
ta edukas ka väljaspool kooli. Tema aktiivsus ja heasüdamlikkus teeb rõõmu kõigile, samuti on ta eeskujuks paljudele eakaaslastele.
Grethe Reedi - VPG 4.b kl. õpilane eeskujuliku käitumise ja hea õppeedukusega
tütarlaps. Ta on klassiväliselt väga aktiivne ja sõbralik. Laulab mudilaskooris, osaleb tantsuringis ja esindab klassi maakonna play-back’i võistlustel, on kooli mälumängu võistkonnas. Suurepärased saavutused spordis: L-Viru 2013.a MV (võistkondlik) pendelteatejooksus I koht, L-Viru
2013.a KV-l (võistkondlik) III koht, L-Viru
2014.a rahvastepallis (võistkondlik) II koht,
jõuluvõistlusel kõrgushüppes II, kaugushüppes II, D-kl. kergejõustiku MV kõrgushüppes II koht.
7.-9.klass:
Adele Alavere - VPG 9.a kl. õpilane. Adele
on eeskujuliku käitumise ja väga hea õppeedukusega tütarlaps. On klassiväliselt
väga aktiivne, kuulub ÕE koosseisu, esines edukalt videoromaanide konkursil.
Õppeaasta saavutused: vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 9.-10., maakonnas: eesti keele olümpiaadil II, matemaati-
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Kevadest valikute võtmes
Tänavune maikuu on taas eriline – meil
tuleb igaühel teha oma valik, keda valida Eestit esindama europarlamenti. Tundub, et meie kuus liiget on kõigest piisk
751-liikmelises europarlamendi peres.
Tõsi see on, kuid ka väikestest valikutest kogunevad lõpuks suured otsused,
mis meid igaüht tahes-tahtmata puudutavad. Olgu selleks siis rahu, euroopalikud töökohad, inimväärse miinimumpensioni kehtestamine või muud prioriteedid järgneva viie aasta rahastamisperioodi kohta. Kas saab keegi öelda, et
need ja paljud muud küsimused teda ei
puuduta?
Meil igaühel on vabadus valida, kas
minna või mitte minna valima. Nagu ka
kõige muu suhtes siin ilmas. Mina valin
vabaduse minna 25.mail valima ja kutsun kõiki vallakodanikke valima minema. Raske uskuda, et midagi muutub
paremaks, kui inimene valib apaatse
kõrvalseisja rolli. Kindlasti muutub meie
elu paremaks ja sisukamakas, kui valime aktiivse eluhoiaku, et meist sõltub
midagi.
Vabadus tähendab valikute tegemist,
see omakorda vastutuse võtmist oma tegude üle. Ja kui on juba vastutus, siis
järgnevad ka kohustused. See võib tunduda hirmutav, kuid kui ette võetu on
juba kätte võetud, küll siis varsti ka töö
ots paistab. Kordaminek annab inimesele kindlustunde, teadmise ja usu, et ta
sai oma ülesandega hakkama. Ja see on
juba tõepoolest rõõmustav. Või kui ei läinudki nagu esmapilgul loodetud, annab
seegi kogemuse ja teadmise, kuidas siis
teha teisiti.
Kevade edenemine toob paljudele
koolilõpetajatele lähemale tõdemise, et
tuleb teha valik oma edaspidise elu suhtes – kuhu minna edasi õppima, mida
kaolümpiaadil II, geograafiaolümpiaadil I,
bioloogiaolümpiaadil III, Virumaa kirjandivõistlusel III, Virumaa matemaatikavõistlusel III, “Känguru” võistlusel maakonnas 2., üleriigiliselt 43.koht, maakondlikul keemiaviktoriinil II koht.
Tiit Vaino - VPG 8.b kl. õpilane, eeskujuliku käitumise ja hea õppeedukusega noormees. Ta on väga aktiivne, tegeleb tehnikaringis, ehitab „seebikarpe“ ja võrre, osaleb klassi ettevõtmistes, õpib kitarrimängu, laulab „Solare“ noorte segakooris ning
võtab osa noorkotkaste tegevusest. Õppeaasta saavutused: maakonna bioloogiaolümpiaadil II, keemiaolümpiaadil III, ajaloo-olümpiaadil II, loodusteaduste olümpiaadil I, Virumaa matemaatikavõistlusel
III ja L-Viru arvestuses II koht, Rohelise
maakonna viktoriinil III, maakondlikul
keemiaviktoriinil I, vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil 16.koht.
10.-12.klass:
Risto Põlluste - VPG 12.kl. õpilane, meeldiva käitumise ja hea õppeedukusega noormees. Ta tegeleb aktiivselt spordiga ning
on tubli taidleja. Viimasel õppeaastal mängis peaosa näidendis „Vilde ja tema naised“. Õppeaasta saavutused: eesti keele
olümpiaadil II-III, keemiaolümpiaadil III,
ajaloo-olümpiaadil III, vabariiklikul olümpiaadil 9., vabariigi aastapäeva mälumängus I, Virumaa matemaatikavõistlusel 5.,
L-Viru arvestuses I koht. Spordis: Eesti
murdmaajooksu MV-l II, L-Viru 2013.a KVl II, maakondlikul „Bumerangil“ II, vabariigis 6., Eesti Ekideni MV (võistkondlik)
III koht.
II Vastuvõtule kutsumisega ja meenega
saavutuste eest õppetöös, aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordis, kunstis, isetegevuses või muul alal ning (õpilaste)
eduka juhendamise ja tulemusliku töö
eest tunnustatakse:
Aino Ollerma - Pajusti Lasteaia ”Tõru
tõnn” õpetaja, on olnud tubli ja toetav mentor kahele nooremõpetajale, on lasteaia
sünnipäeva-ürituse lavastaja, näitejuht ja
initsiaator. Aive Alavere - tulemusliku töö
eest F. von Wrangelli nim. Roela LasteaiaPõhikooli direktorina. Aivi Õis - Kulina
Lasteaia muusikaõpetaja. Aivi Õis on
uuendusmeelne ja loov, aastaid muusi-

üldse oma eluga peale hakata. Paremaid
valikuid saab teha see, kes teab, mida
tahab. Kes teab oma eesmärki, sel on ka
kergem eristada tähtsaid asju vähem olulistest ning tema igapäevatoimetused
kulgevad suurema „tahan“- tundega
„pean“- tunde asemel. Igat päeva alustame justkui otsast peale - millist teed
minna, kuidas talitada, mida teha - neist
igapäeva elu valikutest ei ole pääsu kellelgi.
Kevadine hurmav rohelus, õitemeri ja
linnulaul kutsuvad loodusesse, et seal
iseendaga koos olles leida või taas leida
iseennast. Kevadistest toimetamistest
koduümbruses ja peenramaal sünnib ilu
meie ümber – rõõmuks endale ja teistelegi. Südameid täidab energia ja rahulolu tehtust. Elu on siiski ilus! Ja maal elamisel on oma võlu.
Kaunist kevadet ja häid kevadisi valikuid meile kõigile!
Toomas Väinaste
Vallavanem

ka kaudu toetanud lapse individuaalsust
ja usaldust nii enese kui teiste vastu. Ta on
asendamatu lasteaia ürituste korraldamisel, suudab vajadusel käigu pealt luua tantsu-laulu kasvõi täppidest-triipudest. Alma
Gaver -VPG 8.a kl õpilane. EKSL kergejõustikus II koht. Andres Nirgi Roela kooli 5.kl õpilane, kes õpib hindele „5”, 5. koht
matemaatika olümpiaadil maakonnas, 5.
koht veeviktoriinil maakonnas, osales edukalt emakeele- ja õpioskuste olümpiaadil
ning matemaatikavõistlustel „Nuputa” ja
„Känguru”. Anete Alavere - Roela kooli
6. kl õpilane, kes saavutas 2.koha bioloogia olümpiaadil maakonnas, „Eesti lindude” viktoriinil 3., 5. veeviktoriinil, osales
edukalt matem.võistlustel „Nuputa” ja
„Känguru”. Loodusviktoriinil „Tere, kevad!” saavutati meeskonnatööna maksimumpunktid. Osaleb aktiivselt huvitegevuses (loodus-, kunsti- ja tantsuringid).
Anett Kongi - VPG 9.a kl õpilane, kes saavutas maakonna keemiaviktoriinil II koha.
Anette Hallik - VPG 7.b kl. õpilane, Eesti
noorte meister. Anne Maalman - Roela
kooli õpetaja, õpilaste hea ettevalmistuse
eest matemaatikaolümpiaadiks ja -võistlusteks. Anneli Vahesalu -VPG loodusainete õpetaja, õpilaste ettevalmistus olümpiaadideks maakonnas ja vabariigis. Argo
Lillema -VPG 8.a kl õpilane, maakonna
meister jalgpallis. Birjo Rasmussen - VPG
12.kl õpilane, maakonna meister jalgpallis. Dominik Uueni - VPG 5.b kl õpilane,
„Sepapoisid Virumaal“ III koht. Einar Linde -VPG 10.kl õpilane, kes saavutas matemaatikaolümpiaadil I koha, spordimälumängul „Bumerang“ Idaregiooni võistlusel I, Virumaa matemaatikavõistlusel Vja
L-Viru arvestuses I koha. Eliise Uueni VPG 7.b kl õpilane, kes saavutas ajalooolümpiaadil III koha. Ellen Einla - LVRKK
haldus- ja finantsdirektor, kes on töötanud
Mõdrikul 23 aastat. Ellen kohaneb suurepäraselt muutustega, on abivalmis, alati
rõõmsameelne ja hinnatud kolleeg. Ene
Kruusmaa - Pajusti Lasteaia “Tõrutõnn”
direktor, kauaaegse pedagoogilise ja juhtimistöö eest. Ene Raudsalu - Roela Lasteaia õpetajaabi, kauaaegse kohusetundliku
töö eest. Gerda Johanna Leichter - VPG
7.a kl õpilane, maakonna meister jalgpallis, EKSL kergejõustikus II koht.
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Aprillikuu volikogu materjale
Moodustati 25.mail 2014.a toimuvaks
Euroopa Parlamendi valimiseks Vinni
valla haldusterritooriumil valimisjaoskondades valimiste organiseerimiseks ja
hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonid ning nimetada jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt:
Valimisjaoskond nr 1 - Vinni
jaoskonnakomisjon: esimees. Tiiu Ivanova, liikmed: Aarne Piibemaa, Reeli
Reimann, Laila Sutt, Maie Männiste, asendusliikmed: Maret Piip, Tuuli Teiva.
Valimisjaoskond nr 2 - Pajusti
jaoskonnakomisjon: esimees Kalev Ivaste,
liikmed: Jüri Tisler, Asta Orro, Inge Arula,
Taivi Kask, Raine Linnas, asendusliikmed:
Annely Kaasik, Külli Külanurk.
Valimisjaoskond nr 3 - Viru-Jaagupi jaoskonnakomisjon: esimees: Ülle
Rajamart, liikmed: Mare Võrno, Valter Allika, Rita Lillema, Ester Jõgi, asendusliikmed: Inge Tali,Ingrid Laud.
Valimisjaoskond nr 4 - Roela
jaoskonnakomisjon: esimees: Ade Murumägi, liikmed: Tiina-Koidula Harjo, Tiina
Uueni, Inge Mägedi, Eve Kukor, asendusliikmed. Maret Tralla, Liivi Toomassen
Valimisjaoskond nr 5 - Tudu
jaoskonnakomisjon: esimees Tõnu Ploom,
liikmed: Aili Kruusamägi, Ene Muruvee,
Evelyn Vaher, Riina Karrom, asendusliikmed: Katrin Kastemäe, Marina Kivimäe.
Valimisjaoskond nr 6 - Piira
jaoskonnakomisjon: esimees: Mirjam Selli, liikmed:Taiga Roht, Aivar Mooses, Maie
Müürisepp, Krista Jõgisalu, asendusliikmed: Leili Kaljula, Sirje Kurik.
Valimisjaoskond nr 7 - Kadila
jaoskonnakomisjon: esimees Kaili Kõrgesaar, liikmed:Heino Part, Leeni Janno, Maarika Popovits, Annika Schumann, asendusliikmed: Lea Pae, Karin Poom.
Valimisjaoskond nr 8 - Küti jaoskonnakomisjon: esimees Luule Väli, liikmed:

Mai Möllits, Asta-Lea Uueni, Aivi Õis,
Margit Diits, asendusliikmed: Jaan Kase,
Eigo Soosalu.
Volikogu kehtestas toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärad.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse: Vabariigi Valitsuse 26.01.1999
määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate
nõuete kinnitamine” punkti 2 ja 2¹, mille
alusel on kehtestatud eluruumi sotsiaalselt
põhjendatud normid ning jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud
kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse
võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
on: 1) korteriüür ja hooldustasu kuni 2.50
eurot 1 m² kohta kuus;
2) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kuni 3 eurot 1 m² kohta
kuus.
Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud
summa kompenseerimiseni või kuni uue
kuludokumendi esitamiseni.
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste
maksumus - kuni 12 eurot üheliikmelise
pere kohta kuus ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni
28 eurot üheliikmelise pere kohta kuus
ning kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme
kohta kuus;
5) tarbitud gaasi maksumus - kuni 9 eurot
üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7
eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseeri-

Vallavanema vastuvõtule (algus lk 1)
Helen Mirt - VPG 12.kl. õpilane, maakonna meister jalgpallis, EKSL kergejõustikus I koht. Helen Rennel - tulemusliku töö eest Kulina Lasteaia direktorina. Helena Reimann - VPG 7.b kl
õpilane, kes saavutas maakonnas
pranglimisel I koha. Helge Arro - Tudu
LPK direktor, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistöö eest. Helle
Noorväli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise- ja juhtimistegevuse eest.
Hille Supper - Roela kooli õpetaja, õpilase hea ettevalmistuse eest matemaatikaolümpiaadiks, põnevate projektide
eestvedamise eest kunstiringis. Jaan
Nõmmik - VPG ajalooõpetaja, laiaulatuslik töö andekate lastega, õpilaste juhendamine maakonnaja vabariiklikuks
olümpiaadiks, mälumängu võistkondade ettevalmistusel ja võistlustel osalemine.
Jan Arnar Põldma - VPG 6.b kl õpilane,
kes saavutas maakonnas pranglimisel III
koha. Johannes Luht - VPG 12.kl. õpilane, kes saavutas maakonna ajaloo-olümpiaadil I ja vabariiklikul 10.-12.koha, vabariigi aastapäeva mälumängul I koha,
spordimälumängul „Bumerang“ Ida regiooni võistlusel I, vabariigis 6.koha. Jüri
Vanajuur -VPG direktor, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistegevuse eest. Kadri Liis Liuhka - Tudu
kooli 2.kl. õpilane, väga head õpitulemused, õpib vabatahtlikult koos 3.klassiga
inglise keelt (kuigi peaks seda alles alates järgmisest õppeaastast tegema); õpib
tantsimist Rakvere esteetika- ja tantsukoolis, tubli laulja, luuletuste lugeja kooli
üritustel. Kairi Jõe - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli (LVRKK) kaubandusökonoomika eriala pühendunud, abivalmis
ja kohusetundlik üliõpilane, kes paistab
silma oma terase olekuga igas valdkonnas. Aktiivne eriala propageerija. Kaivi
Põldma - VPG 8.b kl. õpilane, kes saavutas maakonna geograafiaolümpiaadil
I, maakondlikul keemiaviktoriinil I, Rohelise maakonna viktoriinil III koha.
Karl Johan Leichter - VPG 9.b kl õpilane, kes saavutas maakonna töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil II koha.
Tubli sportlane. Karmen Kukk - VPG 6.b
kl õpilane, Eesti MV judos 3. koht.
Karolin Salmus - VPG 12.kl. õpilane, kel
oli parim uurimistöö vabariigis (teemal
„VPG kui parim edukas maagümnaasium“). Uurimistööde konkurss presi-

dendi auhindadele - raamatu auhind.
Katriin Kask - VPG 5.b kl õpilane, vabariiklik TV-10 olümpiastarti 4.koht kõrgushüppes, maakonna meister kergejõustikus. Katrin Pall - VPG muusikaõpetaja - kooride (tulemuslik) ettevalmistus laulupeoks ja 8.klasside õpilaste
loovtööde juhendamine. Kevin Tammekand - VPG 9.b kl õpilane, spordimälumängu “Bumerang“ Ida regiooni võistlusel I, vabariigis 6.koht. Kevin Vabaorg
- VPG 9.b kl õpilane, EKSL ujumine II,
Eesti MV noorte triatlonis III koht. Kristiina Lõoke - VPG 9.a kl õpilane, saavutas maakonna keemiaviktoriinil II koha.
Laura Laks - VPG 10. kl õpilane, kes saavutas maakonna saksa keele olümpiaadil I, bioloogiolümpiaadil I, ajaloo-olümpiaadil I-II, vabariigis: saksa keele olümpiaadil I-II koht. Laura Lillepuu - VPG
8.b kl õpilane, kes saavutas maakondlikul keemiaviktoriinil I, Rohelise maakonna viktoriinil III koha. Liia Sikk Roela kooli õpetaja, õpilaste hea ettevalmistuse eest emakeele- ja õpioskuste
olümpiaadiks. Liis-Maria Koulen - VPG
8.b kl õpilane, maakonna meister jalgpallis. Liivi Maine - Tudu kooli matemaatikaõpetaja, õpilase ettevalmistamine L-Viru matemaatikaolümpiaadiks,
õpilaste märkimisväärsed tulemused
rahvusvahelise õpilasuuringu Pisa 2012
ülesannete lahendamisel (kooli keskmine üle vabariigi keskmise tulemuse);
muhe ja rahulik õpetaja, laste usaldusisik, töötab Tudu koolis alates 1973.a kokku 41 aastat. Linda Freienthal - VPG
11.kl õpilane, kes saavutas maakonna
geograafiaolümpiaadil III, eesti keele
olümpiaadil I, bioloogiaolümpiaadil I
koha. Maarja Maria Luhaväli - Tudu
kooli 3.kl õpilane, väga head tulemused
õppetöös, tubli laulutüdruk ja etleja.
Magnus-Martin Mesi - VPG 9.b kl õpilane, kes saavutas pranglimisel maakonnas II koha. Maie Nõmmik - VPG ajalooõpetaja, õpilaste juhendamine olümpiaadideks, õpilaste uurimuslike tööde
juhendamine, parim õpilastööde juhendaja vabariigis 2013.a. Mairi Uigru VPG 11.kl õpilane - Virumaa matemaatika võistlusel V, L-Viru arvestuses I koht.
Tubli taidleja. Maiu Vahkal - VPG matemaatika õpetaja, aktiivne aastaringne
matemaatika-alane klassiväline tegevus
koolis, kauaaegne matkaringi juhtimine.
Malle Mager - VPG klassiõpetaja, spordi ja liikumise propageerimine algklas-

miseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
6) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0.20 eurot 1 m² kohta kuus;
7) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile - kuni 0.20
eurot 1 m² kohta kuus;
8) tegelik segaolmejäätmete veotasu ühes
kalendrikuus.
Volikogu kinnitas alates 1.juulist 2014.a lasteaedade teeninduspiirkonnad: Vinni Lasteaed “Tõruke“ teeniduspiirkonda kuuluvad Kadila, Karkuse, Koeravere, Mõdriku, Mäetaguse, Nurmetu, Piira, Vetiku ja Veadla külad ning Vinni alevik. Pajusti Lasteaed “Tõrutõnn“ teeninduspiirkonda kuuluvad Aravuse, Aruvälja, Inju, Kakumäe, Vana-Vinni külad ning
Pajusti alevik. Kulina lasteaia teeninduspiirkonda jäävad Allika, Aruküla,
Kannastiku, Kehala, Kulina, Küti, Lähtse
Kulina külaga piirneval alal, Voore ja Võhu
külad ning Viru-Jaagupi alevik. Ferdinand
von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli teeninduspiirkonda: Alavere, Lepiku, Lähtse Ristiküla külaga piirneval alal,
Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga,
Saara, Soonuka ja Tammiku külad ning
Roela alevik ning Tudu Lasteaed-Põhikooli
teeninduspiirkonda Anguse, Kaukvere,
Palasi ja Suigu küla ning Tudu alevik.
Volitati Vinni Vallavalitsuse
hallatavate asutuste Vinni Perekodu ja
Tammiku Kodu juhatajaid sõlmima Kaitseressursside Ametiga halduslepingut
asendusteenistuse läbiviimiseks.
Otsustati lugeda tuvastatuks, et
Tudu alevikus Vabriku tn 14 krundil asuvad ehitised - majandushoone (kuur-saunlaut), salvkaev ja elamu vundament - on
peremehetud ehitised. Vinni Vallavalitsusel korraldada majandushoone, salvkaevu
ja elamu vundamendi registreerimine ehitisregistris ja nende edasine haldamine.
Kinnitati Vinni valla jäätmehoolduseeskiri.

sides, järjepidev töö “Terve VPG“ juhendamisel koolis. Mare Akel - VPG kehalise kasvatuse õpetaja, treener, aktiivse
ja tulemusliku sporditöö eest. Mare
Hirtentreu - VPG loodusainete õpetajaõpilaste juhendamine maakonna ja vabariiklikeks olümpiaadideks. Marge
Guljavin - VPG emakeele õpetaja, õpilaste juhendamine olümpiaadideks,
etenduse „Vilde ja tema naised” stsenaariumi kirjutamine ja lavastamine Vildeaastaks. Margit Alavere - lapsevanem,
4 tubli lapse tubli ema, kelle kaasabi õpetamisel on oluline laste olümpiaadivõitudes. Margit Lehiste - väga heade õppetulemustega LVRKK sotsiaaltöö eriala
üliõpilane. Väga huvitatud erialast, on
viibinud praktikal Soomes programmi
Erasmus raames. Alati kohusetundlik,
järjepidev, ettevõtlik, särasilmne, avatud
nagu üks tulevane sotsiaaltöötaja olema
peab.Lõputöös uuris seikluskasvatust
kui kasvatusmeetodit. Markus Notta VPG 5.a kl õpilane, „Stokkeri“ meisterdamise võistlus, parimaid töid maakonnas. Mart Pitsner - VPG emakeele õpetaja, poistele suunatud huvitegevuse
korraldaja, ringijuht, õpilaste ettevalmistus olümpiaadiks, robootika propageerimine ja ringi loomine koolis, Ideede
Laada ettevalmistus ja osalemine oma
kooliga üritusel, Vinni Punni korraldamine. Mart Vaino -VPG 9.b kl õpilane,
kes saavutas maakonna geograafiaolümpiaadil II, Virumaa matemaatikavõistlusel III ja L-Viru arvestuses II koha,
spordimälumängul “Bumerang“ Ida regiooni võistlusel I, vabariigis 6.koha.
Mati Kesma - VPG 7.b kl. õpilane, kes
saavutas loodusteaduste olümpiaadil II
koha. Meeli Männamäe - LVRKK sotsiaaltöö õppetooli juhataja, kes teeb oma
tööd suure innu ja pühendumusega.
Tema eestvedamisel korraldatakse kõrgkoolis ka üritusi maakonna sotsiaaltöötajatele. Merje Morozova - VPG klassiõpetaja, pikaajaline pranglimise juhtimine koolis, õpilaste osavõtu organiseerimine maakondlikele ja vabariiklikele
võistlustele. Oliver Valdre - Tudu kooli
9.kl. õpilane, Eesti noorte koondise
sumomaadleja, märkimisväärsed tulemused nii kodumaistel kui rahvusvahelistel tiitlivõistlustel: 2-kordne Euroopa
noorte meister sumos U14 (2012) ja U16
(2013), mitmekordne Eesti noorte meister sumos. Raili Hahndorf - VPG 11.kl
õpilane, kes saavutas maakonna bioloogiaolümpiaadil II vabariiklikul 5.koha.

Südamlik tänu talgulistele!
1.mail oli Pajustis suur talgupäev, kus
Pajusti Vaba Aja Keskuse korraldamisel
ja eestvedamisel korrastati mänguväljakut ja majade ümbrusi.
Samal ajal oli koristuspäev ka Pajusti klubi ümbruses. Kõik vajalikud tööd said tehtud kaheksa inimesega. Tänan südamest
Mõttelõnga klubi liikmeid, kelle seas vanim talguline oli 81 aasta vanune Heino
Tombach. Eriline tänu Erika Soosalule Vinnist, kes pole ei Mõttelõnga liige ega Pajusti
klubi taidleja, vaid tuli appi, kuna on olnud kaasreisija suvistel bussiekskursioo-

nidel ja pidas oma abi loomulikuks. Aitäh
Kalju Vagale, kes pildistas talgutöid ja aitas
ka koristustöödel. Suur tänu ka teistele abilistele: Lea Aunale, Vilve Tombachile, Anna
Kalvikule ja Jaak Vilule.
Peale tehtud tööd pakkus maja perenaine usinatele talgulistele kohvi ja suupisteid,
lauavein oli sponsorilt. Kõigil oli hea tuju
tehtud tööst.
Tänan teid abi eest ja loodan, et lähitulevikus ka nooremad klubi taidlejad ja ringide liikmed talgutöödes kaasa löövad.
Inge Arula,
Pajusti Klubi juhataja

Suur aitäh Teeme ära talgulistele, kes
korrastasid Vinni spordikompleksi
ümbrust!
Talgupäeval kogunenud emotsioonide tulv ei taha ikka veel vaibuda - rohkem
kui 32 Vinni valla last ja täiskasvanut liigutasid taas ühiselt meie valla heakorda paremuse poole Vinnis ja Pajustis. See on tõepoolest vägev, mida talgupäev inimestega
teeb: puudutab hinge, soojendab südant,
toob näod naerule! Ühisel jõul sai korda
Vinni spordikompleksi ümbrus, samuti
Vinni-Pajusti kergliiklusteede ääred ja
Pajusti laululava ümbrus. Üksi pusides
jääksime kindlasti selliste suuremahuliste
töödega hätta.

Koos toimetamine muudab tänase tegusamaks ja homse hoogsamaks. Märgata
inimesi enese ümber, näha neis sõpru ja
kaasteelisi polegi alati nii lihtne. Talgupäeval me seda suudame: julgeme välja näidata oma tõelist olemust - seda, et me hoolime! Võtkem siis talgupäevalt saadud elurõõm ja õlatunne kaasa igasse päeva, jagagem seda nii lähedaste, naabrite, töökaaslaste kui ka võhivõõrastega.
Eriline tänu aga Vinni Perekodu lastele
ja kasvatajatele, kes talgupäeval käed külge panid!
Uno Muruvee, Vinni Spordikompleks
nõukogu esimees

Raimond Järg - VPG 4.b kl õpilane, saavutas pranglimisel maakonnas I koha.
Rait Pärs -VPG 5.b kl õpilane, „Sepapoisid Virumaal“ III koht. Reelika Kukk VPG 12.kl õpilane, maakonna meister,
võistkonna „Tarvas“ liige. Reet Maadla
- Roela kooli õpetaja, õpilaste väga hea
ettevalmistuse eest bioloogiaolümpiaadiks ja võistlusteks, edukas projektijuht
läbi aastate. Reimo Arba - VPG 7.b kl
õpilane, kes saavutas maakonna geograafiaolümpiaadil III ja ajaloo-olümpiaadil I koha. Rein Leichter - VPG tehnoloogiaainete õpetaja, õpilaste ettevalmistus olümpiaadideks, pikaajaline tulemuslik töö tehnika-alases klassivälises
tegevuses, aktiivne osalemine projektides ja võistlustel maakonnas ja vabariigis. Rein Murs - VPG matemaatikaõpetaja, õpilaste juhendamine maakonna
olümpiaadideks ja matemaatikavõistluseks maakonnas, väga head riigieksamite tulemused maakonnas ja vabariigis,
aastaringne matemaatika-alane klassiväline tegevus koolis. Relika Toome - VPG
12.kl. õpilane, maakonna matemaatikaolümpiaadi I, ajaloo-olümpiaadi III,
spordimälumängul “Bumerang“ Idaregiooni võistlusel I, vabariigi aastapäeva
mälumängul I, Virumaa matemaatikavõistlusel V, L-Viru arvestuses I koht.
Maakonna meister jalgpallis, kuldmedali kandidaat. Sabrina Tsitserina - VPG
4.a kl õpilane - mitmed auhinnalised
kohad maakonna kergejõustikuvõistlustel. Siiri Seljama - VPG geograafiaõpetaja, õpilaste juhendamine maakonna ja
vabariiklikeks olümpiaadideks, läbi
aegade parimad riigieksamite tulemused maakonnas ja head tulemused vabariigis. Siivi Ebber - tulemusliku töö
eest Vinni Lasteaia “Tõruke” direktorina. Sirje Püss - õpilaste juhendamine
olümpiaadideks, võõrkeelealane klassiväline tegevus koolis ja maakonnas. Teet
Ottin - VPG 11.kl õpilane, kes saavutas
maakonna saksa keele olümpiaadil II ja
ajaloo-olümpiaadil II koha. Teija
Heiskonen - VPG 5.b kl õpilane, maakonna meister jalgpallis. Terje
Andresson - VPG huvi- ja ringijuht: kooride (tulemuslik) ettevalmistus laulupeoks. Tiina Lõbu - Vinni Lasteaia “Tõ-

ruke“ õpetaja, kes on saavutanud häid
tulemusi töös lastega neid kooliks ette
valmistades, arvestades iga lapse individuaalsuse ja eripäraga kasutades erinevaid huvitavaid ja mängulisi võtteid.
On lastele alati heaks eeskujuks ja rõõmsaks mänguseltsiliseks. Tiina Sibolt Pajusti lasteaia ”Tõrutõnn” õpetaja on
oma tasakaaluka ja rahuliku õpetamise
teel aidanud selleks kevadeks kooliküpseks saada 15 lapsel, on korraldanud,
juhtinud ja osalenud aktiivselt lasteaia
üritustel. Tiit Transtok - VPG kehalise
kasvatuse õpetaja, treener-aktiivse ja tulemusliku sporditöö eest. Tiiu Kivi - Vinni Lasteaia “Tõruke” õpetaja, on pühendunud ja aktiivne lasteaia ühisürituste
planeerija ja läbiviija. Olnud paljude ürituste särtsakas peojuht. Osalemine Rahvaluule Arhiivi lastemängude kogumisvõistlusel. Tunnustatud tänukirjaga tähelepanuväärse kaastöö eest. Tiiu Saare - Roela lasteaia õpetaja, kauaaegse kohusetundliku töö eest. Uku Renek
Kronbergs - VPG 3. kl õpilane-LääneViru meister kergejõustikus. Ulvi
Rembel - VPG klassiõpetaja, koolimuuseumiga seotud aktiivne tegevus koolis.
Vaike Kingsepp - VPG õppealajuhataja, kauaaegse tulemusliku pedagoogilise ja juhtimistöö eest. Veiko Kompus LVRKK majandusarvestuse eriala lootustandev üliõpilane, kes võitis vabariiklikul kutsevõistlusel esikoha. Tasakaalukas ja hinnatud kursusekaaslane. Virge
Haidak - Vinni Lasteaia „Tõruke“ õpetaja, kes on saavutanud häid tulemusi
töös lastega neid kooliks ette valmistades, arvestades iga lapse individuaalsuse ja eripäraga kasutades erinevaid huvitavaid ja mängulisi võtteid. On lastele
alati heaks eeskujuks ja rõõmsaks mänguseltsiliseks. Osalemine Rahvaluule
Arhiivi lastemängude kogumisvõistlusel. Tunnustatud tänukirjaga tähelepanuväärse kaastöö eest. Õie Saluvee Pajusti lasteaia “Tõrutõnn” õpetaja abi
on oma tegevusega igakülgselt toetanud
rühma õpetajate tegevust õppe- ja kasvatustöös, abistanud ja suunanud lapsi
kõikidel üritustel ja õppekäikudel.
Koostanud Margit Diits
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Euroopa Parlamendi valimised

Rännak ajas tagasi - Moldova

Iga viie aasta järel valivad ELi kodanikud oma esindajad Euroopa
Parlamenti, otsevalitavasse institutsiooni, mis kaitseb nende huve ELi
otsustusprotsessis.

Mõne aja eest oli võimalus külastada
Euroopa vaesemat riiki - Moldovat.
See oli kainestav pilguheit Euroopa
viie rikkaima riigi hulka pürgiva edumeelse ja rahakultuses elava eestlase
jaoks. Pärast taasiseseisvumist on Eesti
areng olnud võrreldes Moldovaga
ikka päris pöörane. Moldova on riik,
mis pindalalt on Eestistki väiksem.
Geograafilisele paiknevuse tõttu on
riigil suuri raskusi oma identiteedi
leidmisega. Lääne poolt avaldab mõju
Rumeenia ja ida poolt Ukraina oma
suure naabri Venemaaga. Kui Eestil on
õnnestunud taasiseseisvumise järgsel
ajal mingi suund võtta, siis Moldova
on siiani kimpus on identiteedi leidmisega.
Majanduslik ebavõrdsus
piirkonniti on täiesti äärmusest äärmusesse. Meie tänavapilt ei paku enam
ammu sellist vaatepilti, mida kohtab
Euroopa “mustas augus” - Ferrari kõrvuti hobuvankriga. Pealinnast eemale
liikudes näeb räpaseid teeäärseid, kus
“Teeme ära” kampaania oleks vägagi
teretulnud nähtus. Inimeste keskmine
sissetulek jääb 200 euro kanti. Miinimum palgaks ca 65 eurot. Hinnad on
suhteliselt sarnased meie omadega,
väikeste eranditega. Näiteks kohaliku
tubakapaki saab kätte ca euroga. Kvaliteetsemate toodete eest tuleb loomulikult välja käia suurem summa.
Oma rännakul õnnestus mul
külastada ühte tuntumat Moldova
vaatamisväärsust UNESCO maailmapärandisse kantud Rauti jõe ääres kaljuseinas paiknevat Orhei Vechi koopakloostrit. Tuleb tunnistada, et viiekümne kilomeetrine teekond Moldova pealinnast Chisinaust Criuleni maakonnas
paiknevasse kloostrikompleksi pakkus piisavalt närvikõdi mägiste ja kitsaste, kohati olematute teeolude tõttu.
Me eestlased virisema oma teeolude
üle ikka liiga palju. Sealsed teed pole
teetöölisi näinud juba mitu kümnendit. Kohati tundus, et meie asulavälised teed on ka talutavamad kui põhimaanteed Euroopa vaesemas riigis.
See on valdkond, milles on arenguruumi tohutult.
Hüppelist arengut vajaks
vaene Moldova ka turismisektoris, kus
väljavaateid justkui on. Kahjuks ei ole
Moldova võimeline ennast turismisektoris nii elavalt müüma kui teevad
seda vähe jõukamal järjel olevad riigid.
Moldova on riik, mis saab eputada
maailma suurima veinivaruga. Õnnestus ära käia ja näha Guinessi rekordite
raamatusse raiutud Milestii Mici veinikeldrid, kus kvaliteetseid veine on
ladustatud 200 kilomeetri suurusel
maa-alusel territooriumil. Ühtekokku
hoitakse Milestii Mici keldrites 2 miljonit pudelit veine. Vein on ka riigi üks
olulisemaid ekspordiartikleid, veine
saadetakse mitmetesse Euroopa riikidesse (eksporti lihtsustaks, kui riik
oleks Euroopa Liidu liikmesriik), Venemaale ja Jaapanisse. Milestii Mici
veine ostavad suuresti kokku meie
põhja, lääne ja idanaabrid. Meie poeriiulitelt pole kahjuks Moldova veinid
eriti silma hakanud.
Kui meie eestlased saame hiilata maailma kangeima piiritusega
Guinessi rekordite raamatus, siis sarnaselt eestlastele kipuvad ka moldovlased oma genofondi alkoholi liigse
tarbimisega rikkuma. Lisaks tundus
kohvikuid ja pubisid külastes väga
võõrastav inimesi siseruumides toidukõrvale suitsetamas näha. Nad ei ole
veel vastu võtnud seadust, mis keelaks
avalikus toidukohas suitsetamise. Sarnast pilti nägi Eestis veel kümme aastat tagasi.
Kuna viibisin Moldovas mitmete teiste Euroopa riigi inimestega,
siis sai leedulastega koos käia vaatamas ka kohaliku tipp-korvpalli. Leedulastest kaaslaste sõnul on Moldova
tipp-korvpalli tase võrreldav Leedu
põhikooli tasemega. Omalt poolt võrdleks nende meistriliiga taset meie maakonna liigade tasemega. Võibolla on
meie seisukoht nende korvpalli taseme kohta ülekohtune, kuid vaatlesime
seda kõike isiklikust seisukohast läh-

Igal liikmesriigil on õigus valida
Euroopa Parlamenti kindel arv liikmeid. Parlamendikohtade jagunemine on sätestatud Euroopa Liidu aluslepingutes kahaneva proportsionaalsuse põhimõtte alusel: suurtel riikidel on rohkem kohti kui väikestel,
kuid väikesed riigid saavad parlamenti saata siiski rohkem liikmeid
kui pelgalt proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes. 2014. aasta valimistel ulatub parlamendiliikmete arv Lissaboni lepingule tuginedes Malta,
Luksemburgi, Küprose ja Eesti kuuest
liikmest Saksamaa 96ni.
Hääletustavad erinevad liikmesriigiti, kuigi esineb ka ühiseid elemente. Kõige olulisem on, et tuleb
lähtuda proportsionaalse esindatuse
põhimõttest. See annab nii suurtele
kui väikestele poliitilistele parteidele
võimaluse saata oma esindajad
Euroopa Parlamenti vastavalt kogutud häältearvule. Siiski on igal riigil
õigus hääletamisprotseduuri paljude
oluliste aspektide üle ise otsustada.
Näiteks mõned liikmesriigid jagavad
oma territooriumi regionaalseteks valimisringkondadeks, kuid teised seda
ei tee. Samuti võivad riigid vastavalt
oma tavadele täpse valimispäeva ise
määrata. Euroopa valimised jaotuvad
tavaliselt neljale päevale, Suurbritannias ja Hollandis hääletatakse neljapäeval ning enamiku teiste riikide kodanikud annavad oma hääle pühapäeval.
Valimistel osalevad liikmesriikide poliitilised parteid, kuid valituks osutunud parlamendiliikmed liituvad tavaliselt mõne riikideülese
fraktsiooniga. Enamik liikmesriikide
erakondi kuulub mõnda üleeuroopalisse poliitilisse perekonda, niisiis on
üks olulisi küsimusi valimispäeva
õhtul see, milline Euroopa Parlamendi fraktsioonidest saavutab järgmisel
ametiajal kõige enam mõjuvõimu.
Euroopa Ülemkogu peab arvestama
valimistulemustega Euroopa Komisjoni ehk ELi täidesaatva võimu organi presidendi kandidaadi valikul.
Lissaboni lepingu jõustumisega on Euroopa Parlamendist saanud mõjuvõimas kaasseadusandja
ning parlament mängib otsustavat
rolli Euroopa poliitika kujundamisel.
Euroopa valimistel hääletamine annab igale kodanikule võimaluse mõjutada Euroopa Parlamendi kujunemist ja viieaastase mandaadi jooksul
langetatavaid otsuseid.

Valimissüsteemi alused
Euroopa Parlamendi valimised on
vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Igal
valijal on üks hääl. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad ühes üleriigilises valimisringkonnas. Valimissüsteem on proportsionaalne.
Eestil on Euroopa Parlamendis 6 kohta.

Hääletamisõigus
Hääletamisõigus on: Eesti kodanikul;
Eesti kodakondsust mitteomaval
Euroopa Liidu kodanikul.
Eestis elaval Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kodanikul või kodakondsuseta isikul ei ole hääletamisõigust.
Hääletamiseks peab isik olema 18aastane. Hääletada ei saa isik, kes on
valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.

Valimispäev
Valimispäev on pühapäev, 25.mai
2014. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Hääletada saab ainult elukohajärgses jaoskonnas.

6) valimisjaoskond nr 6 - Piira, Mäetaguse, Karkuse külad;
7) valimisjaoskond nr 7 - Koeravere,
Kadila, Nurmetu, Veadla külad;
8) valimisjaoskond nr 8 - Võhu,
Aravuse, Küti, Kulina külad.

Hääletamisruumide asukohad
Kodus hääletamine
Kodus hääletamine toimub ainult
valmispäeval, s.o 25.mail 2014.
Kui valija terviseseisundi
või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu
ei saa hääletada hääletamisruumis,
võib ta taotleda kodus hääletamist.
Kodus hääletamiseks esitab valija
vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00ni kirjaliku taotluse.
Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.
Näiteks:terviseseisund, kõrge iga,
rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine.
Kodus hääletamise taotluse
võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval (25.mail) kella 9.00-st kuni
14.00-ni. Telefoninumbri leiate oma
valijakaardilt. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Kodus hääletamise taotlus
peab sisaldama: valija nime; valija isikukoodi; valija aadressi; valija sidevahendi numbrit; kodus hääletamise
põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon
leiab, et taotlus ei ole põhjendatud,
teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Eelhääletamine toimub kõigis jaoskondades 19.- 21. mail kell 12.00 20.00.
Elektrooniline hääletamine algab
15.mail kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 21.mai kella 18.00.
Valimistulemuse kindakstegemine
Eestist valitakse kuus Euroopa Parlamendi liiget. Valimistel võivad
osaleda nii erakonnad kui üksikkandidaadid. Euroopa Parlamendi valimistel moodustab Eesti ühe valimisringkonna.
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt D’Hondti jagajate meetodil.
Euroopa Parlamendi valimistel puudub valimiskünnis.
Kes osutub valituks?
Euroopa Parlamendil kasutatakse
avatud nimekirju. Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber
vastavalt igaühele antud häälte arvule. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat, kes
on nimekirjas eespool.

Vinni valla
valimisjaoskonnad
Võrreldes 20.oktoobril 2013 toimunud KOV volikogu valimistega on
muutunud kahe valimisjaoskonna
asukohad: valimisjaoskond nr 7 Kadila, asub Pärna tn 4 seltsimajas
ja valimisjaoskond nr 8 Küti, asub
Aravuse tee 6 Küti end. kaupluses.
Vinni vallas on moodustatud 8 valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 - valimisjaoskonda kuuluvad: Vinni alevik,
Mõdriku ja Vetiku külad;
2) valimisjaoskond nr 2 - valimisjaoskonda kuuluvad: Pajusti alevik, Kakumäe, Vana-Vinni, Inju ja Aruvälja
külad;
3) valimisjaoskond nr 3 - Viru-Jaagupi alevik, Kehala, Voore, Allika,
Aruküla ja Kannastiku külad;
4) valimisjaoskond nr 4 - Roela alevik, Lähtse, Ristiküla, Rünga, Saara,
Puka, Soonuka, Obja, Lepiku, Tammiku, Rasivere ja Alavere külad;
5) valimisjaoskond nr 5 - Tudu alevik, Anguse, Palasi, Kaukvere ja Suigu külad;

Valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad on määratakse järgmiselt:
1) valimisjaoskond nr 1 - Vinni alevik, Sõpruse tn 16 (Vinni spordikompleks);
2) valimisjaoskond nr 2 - Pajusti alevik, Tartu mnt 11 (Pajusti klubi);
3) valimisjaoskond nr 3 - Viru-Jaagupi alevik, Kooli tee 7 (end. Koolimaja);
4) valimisjaoskond nr 4 - Roela alevik, Sinilille tn 1 (Roela rahvamaja);
5) valimisjaoskond nr 5 - Tudu alevik, Allikvee tn 4 (Tudu rahvamaja);
6) valimisjaoskond nr 6 - Piira küla,
C.D. von Neffi tn 2 (veterinaarkeskus);
7) valimisjaoskond nr 7 - Kadila küla,
Pärna tn 4 (seltsimaja);
8) valimisjaoskond nr 8 - Küti küla,
Aravuse tee 6 (end.kauplus).
Valimisjaoskond Vinni valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele
Valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed
on rahvastikuregistrisse kantud Vinni valla täpsusega, määratakse valimisjaoskond nr 2.
Eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
Hääletamiseks väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
määrati valimisjaoskond nr 2.
Valija asukohas hääletamist
korraldavaks jaoskonnakomisjoniks
määrati valimisjaoskonna nr 2 jaoskonnakomisjon.
Vaive Kors
Vinni vallasekretär

Ohte peitvad
keldrid
Ei ole tavaline, et päästjatel tuleb minna suitsu täis keldrisse, et leida tulekolle ja see võimalikult kiiresti kustutada. Kujutage endale ette – suitsune
ruum, seljas 10-kilone hingamisaparaat, suur kuumus ja teadmatus, teadmatus sellest, mis kõik teel ees on.
Mõnes keldris on ka päevavalguses
raske liikuda, rääkimata siis pilkasest
pimedusest ja võõrast keskkonnast.
Tulekahju korral mõjutab keldris
oleva põlevamaterjali maht põlemistemperatuuri, mida rohkem põlevmaterjali seda kuumem. Põlemistemperatuur omakorda mõjutab paneelide
vastupidavust. Lisaks võib põlemissuits olla väga mürgine, kuna keldrisse koguneb ajajooksul erisuguseid
asju. Keldritesse viiakse ehitusmaterjale (sh värvid, lakid), vanu majapidamismasinaid (nt külmik), vanad
gaasimahutid, isegi lõhkematerjali.
Selliste materjalide süttimine või plahvatamine on majaelanikele äärmiselt
ohtlik.
Päästjad pöörduvad inimeste poole palvega, et saabunud kevadel koristaksid majaelanikud ühiselt keldrid
ja trepikojad. Sellel on mitu olulist
väärtust – puhtam keskkond, väiksem
võimalus tulekahju tekkeks ja kasvõi
taaskasutus. Prahi koht on prügimäel
ja väärtuslik ei tohi tolmuses keldris
passida!
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: lili.lillepea@rescue.ee
+372 5308 2705, lühinr. 3646
www.facebook.com/paasteamet

tuvalt. Õnnestus ka ise natuke kohalikega palli mängida. Kurb kogemus,
mis talletus mälusoppi. Minul ja minu
leedulastest kaaslastel oli võimalik
kasutada ühe põhikooli võimlat, millesarnast mäletan ma üheksakümnendate keskpaigast - Narvas. Kui mängisin oma elu esimese korvpallimängu kohaliku Narva spordikooli eakaaslaste vastu. Spordihoone peaukse
kõrval klaasis olid kuuliaugud ja saalipõrand lainetas rohkem kui Läänemeri. Sarnane koolivõimla vaatas meile vastu ka Chisinaus, kus meid mängima kutsuti. Pean tunnistama, et ma
see koolivõimla oli põhikooli ealiste
laste jaoks lausa eluohtlik. Isiklikult ei
lubaks ma sinna spordisaali mitte ühtegi last. Saalipõrandas olid kraatrid,
kuhu astudes väänasid jala välja, seinte seest turritasid välja raudtorud, mille otstarve jäigi arusaamatuks. Pesemisvõimalused koolimajas olid olematud. Tualetipotte ei eksisteerinud, olid
vaid augud põrandas. Hoone, kus põhikooli ealised lapsed peavad haridust
omandama tembeldataks ehitusmeistrite poolt tõenäoliselt lagunemisohtlikuks.
Ka see pole tegelikult riigi
suurim probleem. Varimajanduse ja
korruptsiooni kõrval, lahtiraputatud
neerudest maanteedel ja liigse alkoholi
tarbimise kõrval on riigis tõsisemaks
probleemiks “must” organidoonorlus
ja prostitutsioon. Mehed ja naised, kellel võimalused elatist teenida on kasinad, on sunnitud müüma oma organeid, et vähekenegi söögipoolist soetada. Naised teenivad elatist enese
müümisega. Umbkaudu 45% tööealisest elanikkonnast töötab väljaspool
Moldova riigipiiri, paljud enamasti illegaalset. Sihtriikideks Venemaa, Türgi, Itaalia, Ukraina, Rumeenia, Portugal, Hispaania, Kreeka ja isegi Eesti.
Paljud Moldovas elavad inimesed sõltuvad välisriigis tööd tegevatest sugulastest tuttavatest, kuna see on nende
ainuke võimalus leib lauale saada.
Väga sarnane mudel Ameerika
Ühendriikides elavate mustanahaliste
seas. Üks töötav pereliige peab üleval
tervet suguvõsa. Sarnane tendents on
vaikselt võtmas maad ka Eestis, kahetsusväärselt.
Pärast NSVLi kokkukukkumist kukkus kokku ka Moldova majandus, millest nad siiani eriti toibunud
ei ole. Enamus tööstussektorist on
koondunud riigi idaossa, kus paikneb
endiselt Nõukogude Liidu “romantikat” nautiv de facto Transnistria - riik
riigis. Tunnustamata, kuid siiski eksisteeriv, oma raha (Transnistria rubla),
sõjaväe ja muude institutsioonidega,
mis riigist riigi tegema peaks. Kui
mujal Euroopas endistes NSVL riikides ei kohta tänavapildis just palju
Nõukogude Liidu sümboolikat, siis
Transnistria on piirkond, kus sotsialistlikul ideoloogial on tänini suur tähendus ja tänavapildis on Leninil endiselt
oma koht. Eestist ja eestlastest ei tea
Tiraspoli (Transnistria pealinn) inimesed just palju. “Elavad seal põhjas ja
peaksid olema rikkad”, on enamiku arvamus, kellega vestelda õnnestus. Naljaga pooles võiks öelda, et kuulsaim
eestlane Transnistrias on Vene “Selgeltnägijate tuleproovis” osalev
rakverlanna Marilyn Kerro, kellele kohalikud kaasa elavad.
Kui reisiisu suur, soovitan
kasutada Turkish Airlines´i lende. Soovitan ka otsida lenda, mis on vahepeatustega. Nimelt kui otselendu sihtkohta ei toimu ja peab ümber istuma ning
ooteaeg on kauem kui 12 tundi, pakub
Turkish Airlines oma klientidele viie
tärni hotelli, nii saab tutvuda vahepeatuse käigus ka muude kohtadega siin
pisikesel maamunal. Kuna Eestist Moldovasse otselendu ei toimu, siis õnnestus mul viibida vahepeatusena metropolis - Istanbulis.
Elvis Efert,
Vinni valla noorsootöötaja
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Roelas on tublid
järjepidevuse hoidjad

Roela Kodukant on kümnene!

Roela rahvamaja eakate tantsurühm
Kanarbik sünnipäevatordi ees. Magus
suutäis teeniti välja mitmekesise kenasti selgeks õpitud esinemisega.
Kaabut kergitab alati nooruslik tantsurühma juhendaja Mall Moor. Hilje
Pakkaneni fotod
Kord nädalas koguneb grupp naisi Roela
rahvamajja aega veetma ja tantsima, iga
nädal ja nii juba 35 aastat. See on eakate
tantsurühm „Kanarbik“ ja nende
juhendja Mall Moor. 26. aprillil tegi
rühm oma tegevusest kokkuvõtteid ning
tähistas koos sõpradega oma juubelit.
Tervitusi olid tulnud tooma rahvamaja
teised kollektiivid: mees- ja naisansamblid, naiskvartett „Sära“ ja naisrahvatantsurühm „Sõbratarid“, mida juhendab samuti Mall Moor. Õnnitlemas olid ka
naabrid Laekverest, Pajustist, VäikeMaarjast. Koosviibimisest kujunes südamlik, mitmekesine ja meenutusterohke päev. Kohal olid tantsurühma endised tantsijad: Endla Neelokse, Pärja
Nahkureva, Liia Pikka jt. - nad kõik on
tantsinud rühmas 30 aastat ja rohkem.
Üks staaþikamatest kergejalgsetest,
Aime Trumm, lööb kaasa ka veel „Sõbratarides“. Võhu kapell andis peole veel
omakorda hoogu juurde, nii et tantsu
jätkus kauemakski. Vallavanem Toomas
Väinaste tõi kingituseks kaasta terve peolaua suuruse tordi, millest said osa kõik
pidulised. Soovime rõõmsameelsetele
prouadele kerget jalga veel paljudeks
aastateks, siis on ka teistel külainimestel
teid kena vaadata!
Kuid veel tahan ma rääkida ühest tei-

„Mats von Kartoffeli“ esietendus. Maido Rootsi foto
sest ettevõtmisest, mis toimus nädal hiljem, s.o 3. mail. Urmas Lindlo eestvedamisel mängiti maha justkui päris teatritükk „Mats von Kartoffel“, sellega äratati ellu 50 aastat unne suikunud Roela
näitemäng. Kunagi, 50 aastat ja rohkemgi tagasi, lavastati Roelas eesti kirjanduse klassikast tuntud ja enam populaarseid näidendeid päris mitmeid. Miks aga
vahepeal kõik soikus, ei tea keegi öelda.
Rõõm on aga tõdeda, et piisab ühest et-

tevõtlikust ja asjast huvitatud inimesest,
kes suudab endaga kaasa haarata teisi
huvilisi ning koos õpitigi selgeks humoorikas lugu. Kiitvaid sõnu tuleb öelda ka
kostüümide kohta, need olid nagu päris
teatris. Kuuldavasti ei jää see tükk esimeseks ja viimaseks- enne aasta lõppu
lubati mängida juba uus lugu.
Vaatajate poolt suur tänu teile, noored näitlejad ja rõõmu ning hoogu teie
tegemistele!
Kärt Põllu

Vinni-Tudu naisansmbel tähistas viiendat, Pajusti
klubi meesansambel 44. sünnipäeva

MTÜ Roela Kodukant saab sellel sügisel
10-aastaseks. MTÜ põhikiri kinnitati üldkoosolekul 20. oktoobril 2004. aastal ning
selle alla on koondunud piirkonnas ajalooliselt koos toiminud 10 küla: Puka, Rünga,
Alavere, Soonuka, Ristiküla, Obja, Lepiku,
Rasivere, Tammiku, Saara ja Roela alevik.
Roela Kodukant on kasumivaba organisatsioon, kus kõik tehakse vabatahtliku tööna eesmärgiga arendada ja edendada piirkonna küla ja aleviku elu. Selts sai oma
nime 20. juulil 2004 ja selle pakkus välja
Ülle Allika. Esimesse juhatusse kuulusid
Ade Murumägi, Virge Taurafeldt, Merike
Otsa, Aare Vallistu, Tõnis Nurk, Eldur Lepik ja juhatuse esimeheks oli Aili Taal.
MTÜ esimeseks suureks, pea aasta pikkuseks katsumuseks oli Roela piirkonna
arengukava koostamine 2004.aastal. Algselt tundus ettevõetud töö võimatuna, kuid
teemade initsiatiivgruppide vahel ära jagamise järel hakkas töö pikapeale vilja
kandma. Arengudokumendi koostamise
käigus said selgemaks ka soovid ja tulevikuootused. Praeguseks on koostatud juba
ka järgmine, kehtiv arengukava 2010–2016,
millega saab tutvuda kodulehel www.
roela.ee.
MTÜ tegevusaastate jooksul on kirjutatud projekte ja esitatud rahataotlusi planeeritud tegevuste ja ettevõtmiste elluviimiseks. Suurim neist on olnud EL struktuurifondi toel Roela rahvamaja rekonstrueerimine ja uute saalitoolide soetamine aastatel 2006–2008. LEADERi, KIKi ja kohaliku
omaalgatuse programmi abil on läbi viidud õppereise, seminare, külapäevi ja laatu. Projektikirjutamine on omaette kunst ja
selle ala proffideks on saanud: Maire Eigi,
Reet Alavere, Aili Taal, Kärt Põllu. Projektijuhtimises on kaasa löönud Mart Villup,
Virge Taurafeldt, Maimu ja Tõnis Nurk,
Aili Taal, Kersti Naarits, Silja Kiili ja Ene
Loik. Projektikirjutajad ise on tehtu kohta
öelnud, et see on MTÜ tegevuse rahaline
pool, peale selle on veel midagi, mis jääb
hinge ja südamesse: teadmine, et koos tegutsedes on võimalik nii mõndagi ära teha!
Roela mäge ilmestab armas käbikuivati.
2006.a alustati käbikuivati rekonstrueerimise läbirääkimisi RMKga ning 2008.a
mais avati korda tehtud hoone ja samas

allkirjastati koostööprotokoll RMK, Vinni
vallavalitsuse ja MTÜ vahel. Avamist kaunistas uhke samblast käbimemm. Käbikuivatis viiakse läbi loodusõppe tunde kooligruppidele üle Eesti. Jõulude eel saab käbimajast aga päkapikumaa kohalikele lastele.
MTÜ Roela Kodukant koostöös Roela
Lasteaed-Põhikooliga ja tänu toetajatele ilmus raamatu „Minu kodu lugu“ I osa
2013.a kevadel. Enam kui 30 aasta jooksul
on kohaliku kooli õpilased õpetaja Maret
Tralla juhendamisel uurinud ja kirja pannud Roela ja ümberkaudsete asulate kujunemise-arenemise lood. Maikuus ilmub
sarja teine raamat, mis käsitleb Roela kultuurielu läbi aegade, käiakse Roela ilusamates koduaedades, pikem kirjutis on
Roela kodukandi päevadest 1990. aastate
alguses.
Roela Kodukant tähistab 22. juunil oma
sünnipäeva koos kümne külaga. Päev on
sisutihe ja tegevust jagub kõigile ja kõikjale. Kavas on bussiekskursioon Anne Väinaste ja Kärt Põllu eestvedamisel, kus sõidetakse läbi Roela ümberkaudsed kümme
küla. Külade ajalugu ja koduloolisi uuringuid tutvustab Maret Tralla. Roela kandi
rahva sportlikkus ja visadus saab tõestatud kodukandi jalgrattaretkel Jane Paberiti juhendamisel. Aastapäeva pidulik tähistamine toimub Roela rahvamajas. Õhtul
toimuvad lauluväljakul lõbusad teatevõistlused, üles astuvad kohalikud lauljad ja
tantsuansamblid, süüdatakse jaanituli ja
peetakse simmanit. Jälgige ürituse reklaami ja külastage meid Facebookis.
Roela Kodukant tänab kõiki tublisid kohalikke, kes on meid läbi aastate toetanud
ja ettevõtmistes kaasa löönud. Tore on tõdeda, et paljudel Roelas tegutsevatel ühingutel/seltsidel ja asutustel on saabumas
ümmargused tähtpäevad. Naisselts Mai sai
15-aastaseks (2013), MTÜ Johanna saab 10aastaseks, Roela noortemaja on tegutsenud
15 aastat, Roela rahvamajal täitub 45. tegevusaasta ning 2015.a tähistab kool oma 35.
ja lasteaed 40. tähtpäeva. Tähistamaks kohaliku elu rikkust ja koostööd, istutasid
kevadlaadal kõik seltsid ja ümberkaudsed
külad oma puu Roela südamesse. Head
sirgumist neile!
MTÜ Roela Kodukant

Pajusti klubi naisrahvatantsurühm
Tantsutriinud pääses tantsupeole!

Palju õnne, Ille Kesma, Anu Joonas, Külli Ojamäe, Rita Lillema, Marika Trofimova, Heli Sepp, Sirli Vahula, Anne Rätsep, Asta Lauri, Hilve Külaots, Heli Arge,
Kaire Pullerits ja juhendaja Ene Saaber, et pääsesite läbi tiheda konkursisõela 4.6.juulil Tallinnas toimuvale üldlaulu- ja tantsupeole „Puudutuse aeg. Aja puudutus”. Kuus aastat tagasi loodud Tantsutriinude tantsimse töö ja rõõm on vilja kandnud.
Hilje Pakkaneni foto

14.mail pidasid Vinni päevakeskuse
Vinni-Tudu naisansambel ja Pajusti
klubi meesansambel väikese kontserdiga oma sünnipäevi - naisansambel
sai viie-aastaseks, meesansambel on
järjepidevalt koos käinud 44 aastat.
Mehed üllatasid naisansambilt sellega,
et panid nad laulu sisse:
"Meesansanbli turjal on soliidne staaz,
naisansambli toetust, / koostööd vajab
ta. / Laululusti, head õnne, rõõmu, naisansambel, / teile täna soovime!"
Sõnade autor on August Kondoja,
laulu lauldakse "Postipoisi" viisil. Sageli võib neid kaht ansamblit koos näha
Memento üritustel Rakveres ja mujal.
August Kondoja sõnul laulsid mehed
esimest korda koos juba 1967.aastal,
ansamblina hakati koos käima ja esinema 1970.aastal.
Pajusti klubi meesansambel on meie
maakonna vanim ansambel. Algusest
peale lauab ansamblis 92-aastane Oskar Rohila, peaaegu algusest peale on
ansamblis kaasa teinud ka sama
vanam, 92-aastane August Kondoja.

Virumaa laulupäev „Avage Viru
väravad” laupäeval, 7. juunil
Rakvere Vallimäel:
Kell 16 rongkäik Keskväljaku juurest
Vallimäele laululavale, kell 17 laulupäeva kontsert (tasuta), kell 19 mängib ans. Untsakad.
Peo kunstiline juht on Hirvo Surva,

Ansambli koosseisu kuuluvad peale
Oskari ja Augusti veel: Uno Inno, Vello Taremaa, Karl Rohtaas, ja Arnold
Koor. Ansamblit juhendab Inge Arula.
Kontserdi tantsulisema osa eest hoolitsesid Pajusti klubi eakate tantsurühm

“Särtsakad seeniorid”, kel seisab ees
mai lõpus Rakkes toimuv maakondlik
seenioride tantsupäev ja suvine Jurmala esinemisreis.
Hilje Pakkanen

laulupäeva juhib Üllar Saaremäe. Koore saadab üle-eestiline noorte sümfooniaorkester Jüri-Ruut Kanguri juhtimisel. Osa võtavad kollektiivid üle Virumaa. Vinni vallast osalevad VinniPajusti Gümnaasiumi mudilaskoor ja
segakoor Katrin Palli ning Roela segakoor Terje Andressoni juhendamisel.
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Vinnis põrisesid punnvõrrid ja tehti digipauku
10. mail sai põrisesid Vinnis punnvõrrid, igaüks võis näppida kõikvõimalikke juhtimispulte ning tunda nii
paduaktiivselt ja täisinteraktiivselt
kogupere kevadpäeva läbi elamas.
Alustati krutsiverbalistliku koguperematkaga Vinni valla eripäradega tutvumiseks. Liikumisaasta sai oma osa.
Vastata tuli ristsõnamõistatusena vormistatud küsimustikule.
Järgnevalt olid harjutamiseks ja
võistlusmäärustikuga tutvumiseks
avatud virtuaallasketiir, elektroonilise
vutiväravaga võistlusala, mudelautode välirada ja väiksemate RC-autode
siserada. Tutvustati robootika demotuba ning demoesinemise mudellennukite ja helikopteritega tegid Rakvere lennumudelismi klubi liikmed.
Robootika-alaseid oskusi näitasid Mai
Pitsneri koolitatud VPG 1. ja 4. klassi
lapsed. Näitamiseks ja käega katsumiseks oli välja pandud Vinni tehnoloogiaringi (juhendaja Rein Leichter) seebikarbimasinad ja muud oma kätetööna valminud sõiduriistad. Seebikarbiautodel on tuli rummus peatselt algavatel Rakvere linna päevadel. Päeva
arenedes lisandus vaatevälja punnvõrre, andes märku peatselt lähenevast
isa-poja võrrisõiduvõistlusest, kuhu
oli registreerunud 20 sõidupaari. Selline võidusõit toimus 6. korda. Vinni
võrrisõitjaid juhendab ja aitas võistlusteks valmistuda Andres Põldver.
Võistlusmängud pidi lõpetama isapoja võrrisõit, kuid lisamärguande an-

Õpilaskohviku pidajad VPG 8.b klassist.

Mai Pitsner robootikahuviliste ja kommirobotiga. Hilje Pakkaneni foto

dis ka ilmataat, avades vihmavalinguks taevaväravad. Murul kulgeva võistlusraja lõigud muutusid poriseks ja libedaks nõudes
sõiduoskuste maksimaalset rakendamist.
Paar korda võeti maaga ühendust, kuid autasustamisalale jõudsid kõik omal jalul.
Huvitegevust tutvustav üritus oli mõeldud koguperekevadpäevana, kus võistlusaladel sai osaleda pere- või sõpruskonnana.
Näitena toome välja Meelis ja Jaano Onga
Vana-Vinni külast (alumisel fotol), kes võitsid matkavõistluse ja olid nn pildil ka teiste
võistlusalade autasustamisel.

Huvitegevust tutvustava päeva korraldasid MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed, saades toetust KYSK kohaliku
omaalgatuse programmist ja MTÜ
Vinni Punn toetatuna Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidust. Alati on toetamas Vinni vald.
Õpilaskohvikut pidasid ja huvitegevusalasid tutvustavaid võistlusi viis
läbi VPG 8.b klass. Vaat see on tõeli-

selt hea märk tuleviku suhtes. Jõudu
klassivaimule!
Saab öelda, et huvi ja tegevust Vinni
mail on ning saadud toetusraha aitab
alustatut jätkata.
Gustav Saar, MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige, Mart
Pitsner, MTÜ Vinni Punn juhatuse
liige

10.mai hommikul algas Vinni spordikompleksis suur Triinuspini emadepäeva maraton, kus poolsada rõõmsat ja sportlikust
vormist lugu pidavat ema ja muidu noort inimest Trinuspinni ja Siriius Clubi treenerite juhendamisel trnni vihtusid teha.

Vinni lasteaia lapsed läbisid
maratonidistantsi - 42 km!
Vinni Spordiklubi Tammed
korraldab maakonna
meistrivõistlused jalgpallis
Vinni Spordiklubi Tammed koostöös
Lääne-Virumaa Spordiliiduga korraldab Lääne-Virumaa meeste jalgpalli
meistrivõistlused. Sel aastal selgitatakse meister ja medaliomanikud ühe- või
kahepäevasel turniiril (sõltuvalt osavõtvate meeskondade arvust). Tavapärane,
läbi suvekuude väldanud võistlussari
näitas kuhtumise märke. Seepärast kutsume kuni 12-liikmelisi võistkondi
mängudele poole väljaku ulatuses, kus
korraga on ühest võistkonnast väljas 6
mängijat väljakul ja üks väravas. Mänguaeg vältab 20 minutit. Arvestame
maksimaalselt 16 võistkonnaga. Konkreetne võistlussüsteem selgub pärast 24.
maid, kui lõpeb võistkondade registreerimine. Võistluste juhend on leitav Lää-

ne-Virumaa Spordiliidu kodulehelt
( h t t p : / / w w w. l v s l . e e /
index.php?page=lvmv).
Lääne-Virumaa Spordiliidu poolt autasustatakse esikolmikut medalitega,
korraldaja poolt karikatega. Eriauhinnad on ette nähtud parimale väravakütile ja parimale väravavahile.
Turniiri maakonnameistri selgitamiseks viib korraldusliku poole pealt peakohtunikuna läbi Kaarel Saar (kaarelsaar @hotmail.com tel 58182509).
Niisiis kutsume võistkondi ja pealtvaatajaid Vinni staadionil 31. mail, mil
kell 11.00 lüüakse pall mängu selgitamaks maakonnameistrit meeste jalgpallis aastal 2014.
Gustav Saar

Vinni lasteaias Tõruke tähistati traditsioonilist üleestilist südamenädalat liikumisaastale kohaselt.
Nädala eesmärk oli nelja
päeva jooksul läbida üheskoos kõndides tavaline maratoni distants - see
on siis 42 kilomeetrit. Maratoni läbimiseks pidi laps koos oma vanemaga kõndima või jooksma lasteaia õuealal ümber lasteaia maja ning hiljem
oma läbitud ringid ka rühmas kirja
panema. Ühe ringi pikkus oli 240
meetrit. Ringe võis läbida nii hommikul kui ka õhtul või siis päeva jooksul, kuidas aeg võimaldas. Nelja päeva jooksul läbiti koos 699 lasteaiaringi ehk 171,2 kilomeetrit. Tänu laste
ja vanemate suurepärasele koostööle ning aktiivsele osavõtule sai eesmärk täidetud neljakordselt. Aitäh
kõikidele osalejatele, nii tihedat liiklust meie maja ümber pole veel varem olnudki!
Südamenädal algas kogu
lasteaiapere hommikuvõimlemisega

saalis.
Südamenädala raames toimus ka matk „Südame rada”. Osa võtsid kõik rühmad ja matkadistants olenes laste vanusest. Matkarajal pidi läbima kontrollpunktid, kus ootasid
tätmist erinevad ülesanded - näiteks
ühel jalal hüppamine, kükkide tegemine või siis mõistatuste arvamine.
Kolmapäeval toimus lastele
porgandijooks. See on juba meie lasteaia südamenädala traditsiooniline üritus, kuid igal aastal toimub see erinevalt ning lõppeesmärgiks on alati läbida jooksudistants ja lõpetades saada endale terviseamps porgandi näol.
Kolmapäeval toimus teinegi lasteaia
südamenädala traditsiooniline üritus
„Pidzaamavõimlemine”. Selleks kogunesid kõik lapsed peale lõunauinakut
uhketes tuduriietes saali ennast virgutama. Hoogsa muusika ja tantsu saatel sai uni silmist pühitud.
Südamenädalast võtsid aktiivselt osa ka lasteaia suured Tõruke-

sed. Nädal aega rippu seinal tabel,
kuhu kõik said kirja panna oma aktiivsed tegevused, kas siis ajaliselt
või läbitud distantsi näol. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegeleti väga erinevate harrastustega: kõndimise,
jooksmise, tantsimise, jooga ja
pilatese võimelmise, ujumise, rulluisutamise jt aladega. Kolmapäeva
õhtul peale tööpäeva kogunesid
suured Tõrukesed südamenädalat
tähistama ühise kõnniga.
Esmaspäeval lõpetasime
pidulikult südamenädala. Ühisel kogunemisel sai iga rühma kõige rohkem maratoniringe läbinud laps auhinnaks magusa meloni ja üks laps,
kes oli läbinud koos vanemaga kõige rohkem maratoniringe, tasuta
ujula pääsme perele Vinni Spordikompleksis. Tasuta ujula pääsme
said ka kaks lasteaia aktiivset liikujast töötajat, kuid seekord selgusid
pääsmete omanikud loosi teel.
Täname meie südamenädala peasponsorit Vinni Spordikompleksi! Koos võidame tervise!
Siivi Ebber
Vinni lasteaed Tõruke
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Valimisreklaam

Kadilas
tuleb kahepäevane
joogalaager
Kadila seltsimajas toimub 14.15. juunil suur joogalaager,
kuhu kutsutakse kõiki joogahuvilisi, ka neid, kel eelnev
joogakogemus puudub.
Ajakava
14. juunil:
11.00 - 12.30 loodusega
kooskõlas elamise kunst.
Ülevaade energiameridiaanide
punktmassaazist - Sirje Kalve
12.30 - 14.00 “Tere tulemast”
joogatund - Ruth Kraav
14.00 - 15.30 lõuna +
smuutide õpituba - Lii Leotoots
16.00 - 18.00 viis tiibetlast,
Vinyasa Flow (Power) - Ruth
Kraav
18.30 - 19.30 õhtusöök
20.00 - 21.30 Viie rütmi tants Kaire Tomson
Lõkkeõhtu
15. juunil:
7.00 - 8.30 hommikuhingamine, päikesetervitused
8.30 9.30 hommikusöök
9.30 - 11.00 toidusõnumid,
taimetoit - Lii Leotoots
11.00 - 12.30 kundalini jooga Kristiine Adamson
13.00 - 14.00 lõuna
14.00 - 15.30 Vinyasa Flow
partnerjooga - Ruth Kraav
Kogunemine Kadila seltsimajja
alates 10.30. Kui keegi vajab
transporti Rakverest - andke
teada tel: 5552 2852, Ruth
Kraav. Võta kaasa oma
joogamatt ja pleed.
Joogalaagri osaluspanus 40 €
(hinna sees tervislik taimetoit
ja öömaja oma madratsi ja
magamisasjadega). Ettemaksuna tasuda 15 € maikuu
jooksul OÜ Mangala
Swedbank
EE772200221053160873.
ettemaks kinnitab osalemise
laagris ja ei ole tagastatav
Energiameridiaanide
punktmassaazi vajalik etteregistreerimine tel: 5552 2852.
Lisainfo tel 55522852 või FB
lehel JoogaRõõm.

Eesti Keskerakonna põhiseisukohad
Oleme juba 10 aastat Euroopa Liidus - on aeg Euroopa heaolu standardid üle võtta.
Tagame edukat toimetulekut võimaldavad palgad ja peretoetused.
Toetame Euroopa Liidus ühtse miinimumpensioni kehtestamist, et tagada kõigile eakatele väärikas pensionipõlv.
Kehtestame euroopaliku astmelise
tulumaksu ning klassikalise ettevõtte tulumaksu.
Peame oluliseks Eesti põllumajanduse ja kalandussektori arendami-

Valimisreklaam

Tegusad inimesed Europarlamenti!
Eelmistel valimistel hääletas 43,9%
hääleõiguslikest inimestest ja valida
sai enam kui saja kandidaadi vahel.
Läänevirulastest avaldas oma arvamust vaid 37% inimestest. Mäletatavasti oli eelmiste Europarlamendi valimiste staar Indrek Tarand, kes üksi
kogus üle saja tuhande hääle. Aga
olukord oli ka teine. Valida sai põhimõtteliselt vaid erakonna eest. Erakondade poolt paika sätitud kandidaatide järjekord ei muutunud ja nii
said number ühed piisava häälte arvu
korral mandaadi. Protest sellise valimiskorra vastu tõi protestihääli Indrek Tarandile, aga jättis ka ilmselt
hulka valijaid koju.
Nüüd on olukord pigem sarnane
Riigikogu valimistega, kus kandidaadid reastuvad lõpuks ümber lähtudes

saadud häälte arvule.
IRL-i poolt vaadates peaks võrreldes eelmiste Europarlamendi valimistega häältearvu vähemasti kahekordistama. Küsimus pole vaid Europarlamendis. Täiendav küsimus on IRLi positsioon Eesti poliitikamaastikul ja
seetõttu tuleks kõigil meie poliitika
toetajatel valima minna.
Ajame Eesti asja Euroopas.
Võib küsida „Mis mõttes?“ Aga asi
on ju täitsa loogiline, sest olgu see
kodumaal või Euroopa Parlamendis,
siis kõrgem elatustase, julgeolekuküsimused, energeetika ning transpor-

sel võrdset kohtlemist Euroopa Liidu ühisel turul.
Peame vajalikuks spetsiifilise IdaEuroopa väikeettevõtluse arendamisele suunatud toetusfondi loomist. Euroopa majandus peab olema inimeste majandus, mitte suurkorporatsioonide majandus.
Nõuame kõigi Euroopa Liidu liikmesmaade töötajatele turvaliste ja
inimväärsete töötingimuste ning
õiglase töötasu tagamist.
Pooldame Euroopa Liidu ühtset
energiapoliitikat. Toetame Eesti
elektrisüsteemi tugevamat ühendamist Euroopaga, et tagada Eesti

elanikele võimalikult madal elektrihind ning suurendada energiajulgeolekut.
Vähendame diferentseeritud käibemaksuga soojusenergia ja teiste
kommunaalteenuste survet tarbija
rahakotile.
Peame vajalikuks kohalikele omavalitsustele tulumaksust laekuva
tuluosa tõusu ning kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamist
ja suurendamist. Nõuame riigilt kohalikule omavalitsusele üleantavate kohustuste rahastamist täies ulatuses.
Kindlustame igale lapsele võimalu-

se õppida kodulähedases lasteaias
ja koolis.
Soovime arendada ühistel väärtustel põhinevat järjekindlalt aktiivset
välispoliitikat Euroopa Liidus. Soovime saavutada meie rahutu naabruskonna stabiliseerimist. Selleks
on vajalik poliitiline solidaarsus,
konkreetne koostöö ja vajadusel abi
osutamine.
Tagame edukat toimetulekut võimaldavad palgad ja laste saamist
soodustavad peretoetused.
Peame vajalikuks rahvaalgatuse
seadustamist Eestis.

diküsimused on ikka aktuaalsed. Arutelud Euroopa Liidu tuleviku üle on ju
arutelud meie tuleviku üle.
IRL-i poliitikutena me arvame, et
Euroopa Liidul peab olema voli olla
tänasest märksa jõulisem seal, kus
sellest on Euroopa rahvastele kasu.
Samas peab EL jääma oma liistude
juurde, kui tema sekkumist tarvis ei
ole.
Väga oluline on liikmesriikide suveräänsuse küsimus. Pooldame
Euroopa Liidu jäämist riikide ühenduseks, mitte muutumist liitriigiks. Samas peab jätkuma ka suveräänsuse
ühendamine ja jagamine teatud valdkondades. Valdkondi, kus vaja liikmesriikide tihedamat koostööd, paremat koordineeritust ja eeskirjade ühtlustamist on mitmeid. Sellisteks võtmevaldkondadeks on välispoliitika,
ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika,
ühtne energiapoliitika, Euroopat
ühendavate transporditrasside välja-

arendamine, teenuste turg, riigirahanduse korrashoid, pangandus.
Korruptsiooniteema jõuline sissetoomine võib olla mõne lugeja jaoks
arusaamatu, aga Euroopa Komisjoni
tellitud värske uuringu kohaselt on
korruptsioon finantskriisist räsitud
Euroopas süvenenud. See läheb
Euroopa majandusele aastas maksma ligikaudu 120 miljardit eurot kaotatud maksutulude, vähenenud majandusaktiivsuse ja ära jäänud välisinvesteeringute tõttu.
Ka Venemaa küsimuses peab
Euroopa Liit käituma ühtselt ja senisest jõulisemalt lähtudes Venemaaga suheldes väärtuspõhisest poliitikast – inimõigustest, õigusriiklusest
ja naaberriikide suveräänsusest.
Europarlamendi valimisteni pole
palju aega jäänud. Üks asi on saada
aimu kandideerijatest läbi telereklaamide ja tänavapostrite, teine asi on
püüda süveneda Euroopa alasedeba-

ti olemusse. Kasvõi natukene. Kindlasti ootab Teid järelejäänud aja
jooksul palju läbisegi seisukohavõtte nii eesti asjast kitsamalt ja Euroopa Liidu poliitikasse mitte puutuvalt,
kui „suurtest teemadest“.
Me kutsume üles tulla valima ja
leida omale meelepärane kandidaat nende inimeste hulgast:
nr 118 TUNNE-VÄLDO KELAM
nr 119 ENE ERGMA
nr 120 MARKO MIHKELSON
nr 121 ANVAR SAMOST
nr 122 EERIK-NIILES KROSS
nr 123 YOKO ALENDER
nr 124 MIHHAIL LOTMAN
nr 125 LIISA-LY PAKOSTA
nr 126 TÕNIS PALTS
nr 127 TARMO KRUUSIMÄE
nr 128 LINDA EICHLER
nr 129 MART NUTT

KODUVALLA SÕNUMID 2014

Täname!
Täname kõiki kollektiive ja üksikõnnitlejaid meie tähtpäeva
puhul!
Suur tänu Vinni Vallavalitsusele,
vallavanem Toomas Väinastele,
kondiiter Maie Leppasaarele,
Roela Rahva Maja juhataja Reet
Alaverile, õhtujuht Kärt Põllule,
Võhu külakapellile, Remmelga
president Anne Väinastele, baaridaam Saima Kalmele - kõigi nende kaasabile õnnestus igati meie
noore juubeli pidu.
Kõige suurem tänu kuulub muidugi meie tantsude meistrile ja asendamatule tantsuõpetajale MALL MOORILE.
"Kanarbik" Roelast

Haridusüritused
28.mai 11.25 viimane koolikell Tudu
kooli 9.klassile.
28.mai 14.00 vallavanema vastuvõtt
tublidele Vinni valla koolide õppuritele ja õpetajatele vallamajas.
28.mai 16.30 Pajusti lasteaia Lepatriinude rühma kevadpidu.
29. mai 8.30 IX kl lõpukell Roela koolis.
29.mai 9.00 Vinni lasteaia Sipsiku ja
Lepatriinu rühma ekskursioon Tallinna loomaaeda.
29.mai 9.30 Pere tänamine. Pajusti lasteaia Mõmmikute rühma kontsert lasteaia saalis.
30.mai 8.00 Tudu kooli ekskursioon
Aegna saarele.
30.mai 9.30 Vinni lasteaia Sipsiku rühma tänupidu.
30.mai 16.00 Pajusti lasteaia lõpupidu vallamaja saalis.
30.mai 16.00 Roela lasteaia lõpupidu
kooli aulas.
30.mai 11.00 Kulina lasteaia koolisaatmise pidu.
31.mai 10.00 Kulina lasteaia loodusmatk Oandul.
2.juuni 8.30 Roela kooli spordipäev.
2.juuni 15.00 Sipsikute rühma lõpupidu Vinni lasteaia saalis
3.-5.juuni VPG 10. klass riigikaitselaagris.
3.juuni 8.30 Roela kooli õppeekskursioon: Elistvere loomapark, Vudila,
AHHAA keskus.
3.juuni 8.55 VPG sportlik lastekaitsepäev 1.-5.klassidele.
3.juuni 15.00 Tudu lasteaia lõpupidu.
3.juuni 17.00 Tudu kooli 6.ja 7.klassi
lõpupidu.
4.juuni 8.30 Tudu kooli matkapäev.
4.juuni 8.30 Roela kooli õppeaasta lõpetamine.
5.juuni 8 VPG 1.-8. ja 10.-11.klasside
kooliaasta lõpuaktused.
5.juuni 9 tööd alustab Vinni valla tööja puhkelaager Tudus, Roelas, V-Jaagupis ja Vinnis.
6.juuni 9 Roela lasteaia väljasõit Rakvere linnusesse.
6.juuni 16 Mõmmi rühma kevadpidu
Vinni lasteaia saalis.
6.juunil 15-18 Vinni staadionil maakonna lasteaednike loomelaager, korraldab Pajusti lasteaed.
10.-12.juuni maakondlikus KEATlaagris osalevad Roela kooli 5.-7.kl ja
VPG 6.klassi õpilased.
14.juuni kell 12 Roela põhikooli lõpuaktus.
14.juuni 14.00 Tudu põhikooli lõpuaktus.
18.juuni 11 kaubandusökonoomika ja
müügikorralduse erialade, kell 14 sotsiaaltöö ja hooldustöötaja erialade lõpuaktus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (LVRKKs).
19.juuni 11 majandusarvestuse, kell 14
juhiabi, sekretäritöö, ärikorralduse,
väikeettevõtluse ja tarkvaraarenduse
erialade lõpuaktus LVRKK-s.
20.juuni 18 VPG lõpuaktus.
21.juuni 12 VPG põhikooli lõpuaktus

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,

Toimub juunis
Kadila Seltsimajas:
14.-15. juunil joogalaager, kus kahe
päeva jooksul õpitakse loodusega
kooskõlas elamise kunsti, tehakse mitmesuguseid joogaharjutusi, räägitakse tervislikest toitudest jpm. Kaasa
võtta oma joogamatt ja pleed. Eelnev
joogakogemus ei ole vajalik. Kogunemine Kadila Seltsimajja alates 10.30.
Lisainfo tel 5552 2852 Ruth Kraav või
FB lehel JoogaRõõm.
Pajusti Klubis:
6.-8. juunil Särtsakate Seenioride rühm
osaleb Jurmalas ja Riias seeniortantsu
pidustustel.
14. juuni kell 12 Pajusti meesansambel esineb juuniküüditamise aastapäeva üritusel Rakvere Okaskrooni mälestusmärgi juures.
15. juunil Särtsakad Seeniorid esinevad Ida-Virumaal.
23. juunil kell 20 Pajusti jaaniõhtu klu-
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bi juures. Kavas rahvuslikud mängud,
taidlejate esinemine, tantsuks mängib
ans. Compact.
24. juunil laulu- ja tantsupeo tuletulemine jõuab Vinni valda: peatused
Mõdriku mõisa juures ja teekond läbi
Vinni Pajustisse, peatus klubi ees. Täpsem ajakava täpsustamisel. Ootame
rahvast jalgratastel tuletoojaid tervitama - nende seas on ka meie valla
taidlejad, kes esinevad suurel peol.
Roela Rahva Majas:
22. juunil Roelas kodukandi päev, simman, jaanituli: 10.00 algab tutvumisekskursioon Roela piirkonna küladesse, 17.00 rahvamajas pidulik aktus
“MTÜ Roela Kodukant - 10”, 19.00
rongkäik lauluväljakule, mängud,
võistlused, meelelahutus, loterii jpm.
huvitavat. Päeva juhib Margo Hussar.
Tantsuks ansambel “TAAS”. Jälgige
erireklaami! Täpsem info tel. 5217971
Tudus:
21.juunil kl 20 jaaniõhtu Tudu pargis

Saksa keele õppurid käisid VinniPajusti Gümnaasiumis pildi sees

Õnnitleme
juunikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
94 Gerda-Johanna Ülesoo
91 Marta Rego
90 Velli Vahi
90 Helvi Kupp
89 Asta Siitas
88 Leida Tomp
88 Alice Kask
87 Salme Kutsar
86 Udo Pedius
86 Heinrich Part
86 Ester Johanson
85 Vello Taremaa
85 Arnold Vaarmets
85 Aino Lauri

84 Heino Kuslap
84 Valve-Miralda Pulken
83 Marta Mäeots
82 Aino Sepik
81 Kalju Raja
80 Liia Kivissaar
75 Viktor Kainelainen
75 Aare Mänd
75 Tiiu Kasemets
75 Elvi Toovis
75 Leida Kaasik
70 Märt Ots
70 Ursula Isakar

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.
Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
Pakun raamatupidamisteenust.
Tel.5620 0406

Palk- ja puitkarkassehitised ja puidutööd, Hiienuka Puidukoda OÜ, tel.
52 00 517
Müüa sõelutud liiva ja kruusa. OÜ
Veskimäe Liivamaardla tel 5183098,
www.liiv-virumaal.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Rosalia Janikson
Aksel Ojaniit
Andres Kuntor

13.10.1926 - 20.04.2014
18.02.1934 - 20.04.2014
28.05.1963 - 20.04.2014

Laupäeval, 31.mail Pajusti klubis suur
kokkutulek
Vinni-Pajusti Algkooli vilistlaste, endiste õpetajate
ja töötajate kokkutulek,
Pajusti klubi endiste ja praeguste taidlejate,
töötajate, ringijuhendajate kokkutulek.

“Willkommen!” tervitavad Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi saali uksel saksa rahvuslikes riietes gümnasistis Nancy Põlluste
ja Laura Laks rõõmsalt „pildi sisse“ astuvaid umbes sadakonda 3.-6. klassi õppurit Rakverest, Kundast, Kadrinast ja
oma koolist ning kingivad neile kooli
tööõpetuse tundides valminud suveniirpliiatsid. Algamas järjekordne maakondlik saksa keele päev, seekord nime all
“Pildi sisse minek”, kus võetakse ette
mõnetunnine saksakeelne kunstirännak
koos Goethe ja Schilleriga, lauldakse,
näideldakse, loetakse luuletusi, joonistatakse, näidatakse ennast ja kuulatakse
teisi.
Esimest retke juhib lapsena telerist
saksa keele omandamist alustanud ja
nüüd juba PAD-stipendiumi toel Saksamaal saksa keelt täiendamas käinud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Teet Ottin, kes on kehastunud maailmakuulsaks austria kunstnikuks ja arhitektiks F. Hundertwasseriks, et sel
moel kaaslasteni tuua kuulsa kunstniku
looming. VPG õppealajuhataja Vaike
Kingsepp tunneb Teedu slaididelt ettetulevate tuttavate paikde peale äratundmisrõõmu: olen seal käinud, vapustavalt
ilusad ja omapärased majad. Maailm on
lahti, lihtsam on neil ringi rännata, kel
keel suus.
Lääne-Viru saksa keele õpetajate ainesektsiooni esimehe, Rakvere Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Kalle Lina sõnul on saksa keele päeva üks eesmärk
ka populariseerida saksa keelt, mille ose-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
10. juuniks 2014.

kamine avab tulevikus õpilastele väga
palju võimalusi. „Saksa keelt räägib
emakeelena üle saja miljoni inimese
maailmas. Ja see on üks n-ö suurtest
Euroopa Liidus räägitavast keeltest.“
Kunda koolinoored esitavad oma linna tutvustava slaidiprogrammi, Kadrina omad on kavalad – nende näitemängust on raske aru saada, mis keeles täpselt mäng käib - laval etendub sõnatu
pantomiim. Päev jätkub Laura, Nancy ja
Teedu ja õp. Sirje Püssi juhtimisel saksakeelsete laulude ja varjuteatriga VPG-lt,
teatraliseeritud Goethe ja Schilleriga
Rakvere koolinoortelt.
Kunstiainelise päeva puhul peavad
õpilased ka ise joonistama ühe pildi saksakeelse luuletuse põhjal, mis jutustab
pilvedest ja unistustest. Üks ja sama luuletus loob igale võistkonnale silme ette
oma ettekujutus pilvedest ja unistustest.
Kalle Lina sõnul tekkis maakondlik
saksa keele päev viis aastat tagasi mõttest korraldada üks päev ka neile saksa
keele õppijatele, kes on olümpiaadi jaoks
veel liiga noored, kuid tahaksid samuti
oma oskusi samuti proovile panna. Nii
sündiski saksa keele päev, kus saavad
kokku maakonnas saksa keelt võõrkeelena õppivad 3.-6.klassi õpilased, et
omandada esinemiskogemusi, võrrelda
ennast teistega, saada uusi teadmisi ja
olla lihtsalt omaealistega koos.
„Saksa keele oskamine tuleb kasuks ka
näiteks juriidilise hariduse omandamisel, kuna palju õigusalaseid mõisteid on
pärit saksa kultuuriruumist,“ teab rääkida Vinni-Pajusti Gümnaasiumi saksa
keele õpetaja Sire Püss oma endiste õpilaste kogemustest.
Saksakeelse päeva korraldasid VinniPajusti Gümnaasium ja maakondlik saksa keele ainesektsioon.
Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!
Kohtumiseni!
Hilje Pakkanen

Kell 11 kogunemine, hommikukohv
Kell 12 avasõnad. Näituse avamine, dokumentaalfilmi vaatamine Eduard Vilde nim. kolhoosist (Kalju Vaga).
Kell 13-14 ringkäik Vinni-Pajusti
Algkoolis.
Kella 14-st meelelahutusprogramm: kontsert klubi taidlejatelt,
vaba mikrofon meenutusteks

jne.
Tants.
Eelregistreerimine 25.maini
Pajusti klubis.
Info: Inge Arula, tel 505 7645.
Osavõtumaks 10 eurot tasuda
25.maiks MTÜ Pajusti Vaba Aja
Keskuse
arvelduskontole
221018235992 (märgusõna
“Kokkutulek”) või kohapeal.

Ohtlike jäätmete
kogumispäev Vinni vallas
toimub 14. juunil
Käesoleval aastal kogub Vinni
valla territooriumil ohtlikke jäätmeid OÜ Kesto. Kogumisring
2014. aastal toimub laupäeval, 14.
juunil. Kogutakse ohtlikke jäätmeid ja koduelektroonikat.
Ohtlikud jäätmed, mida vastu võetakse:
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke
sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid;
taimekaitsevahendid; happed;
komplektsed elektroonikaseadmed
ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit,
ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta!
Kogumisringi ajad Vinni vallas
laupäeval, 14. juunil:
10.00 - 10.25 Tudu (kaupluse juures)
10.50 - 11.05 Roela (Aida tänava
alguses)

11.10 - 11.30 Roela (kaupluse juures)
11.45 - 12.00 Küti (kaupluse juures)
12.15 - 12.35 Viru-Jaagupi (kiriku
juures, Kesk tn)
12.50 - 13.05 Kadila (endise kaupluse juures)
13.20 - 13.40 Pajusti alevik (Aldari
kauplus)
13.45 - 14.00 Kakumäe (küla alguses)
14.10 - 14.30 Vinni alevik (raamatukogu juures, Sõpruse 1a)
14.45 - 15.00 Piira (endise MRK/
AS Viru Elektrik juures, Mõisa 22)
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja
kannatust. Palume kogumisringil
jäätmed isiklikult üle anda, mitte
varem kogumiskohta kokku viia!
Info: Mihkel Krusberg,
OÜ Kesto
projektijuht, 58 188 629

