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Roela Apteek sulges
uksed
1.aprillil pani uksed kinni Roela apteek. Sellega lõppes Roelas
90-aastase ajalooga apteegiteenuse pakkumine ja ligi poolsada
aastat Roelas proviisorina töötanud Riine Orgi töö seal.

Sotsiaalkriitiline huumor Vallavanema veerg
tõi Pajusti huumoritrupile
ühe peaauhinna

Pajusti huumori- ja estraaditrupp auhindadega: Age Uustalu,
Hellja Borozdina, Tõnu Vilu, Ülle Rajamart, Vilve Tombach, Jaan
Lõõnik. Hilje Pakkaneni foto

Alati rõõmsameelne apteeker Riine Org Roela apteegis 2013.
aasta sügisel. Hilje Pakkaneni foto.
“See on järjekordne näide sellest,
kuidas viimasel ajal vastuvõetud
apteegialastest seadustest maaapteekide säilimist küll kuidagi ei
soosita või kui, siis vaid sõnades,” on Riine Org veendunud.
Apteegi sulgemise otsuse tegi
Roela Apteek OÜ juhatus ja selle
taotluse kinnitas Ravimiamet.
Roela Apteek tegutses uute juhtidega aasta ja üheksa kuud, kuid
kahjuks nende äriplaan ei õnnestunud ja nii tuligi sulgemise otsus.
Roela Apteegi raskused algasid perearst Tõnis Nurga lahkumise järel, sinnamaani toimis apteek normaalselt. Uue perearsti
leidmiseks konkurssi ei korraldatud, sest nimistu oli liiga väikseks
jäänud. Aastaid püüdis Rii-ne Org
apteeki ise majandada, kuid
2013.aastal otsustas siiski loobuda. Lahendus saabus sama aasta
septembris, kui Roela apteegi
võttis üle Globalex OÜ ja Riine
jätkas tööd proviisorina. Uus
omanik Ivari Saar oli igati väga
mõistev, kuid äriplaanide teostamisel tekkisid tõrked.
Eelmine Riigikogu koosseis
võttis kiirustades vastu seaduse,
mis tühistas apteekide asutamispiirangud ja kohe rajasid suured
apteegiketid linnadesse uusi apteeke (ka Rakverre), kuid mitte
maale. Muudeti hulgimüügiga tegelevate ravimifirmade apteekide
omamist. Nüüd näeb seadus ette
ka selle, et apteegi omanik võib
olla vaid proviisor. Maa-apteegi
toimetulekule just täna see küll
midagi ei anna, sest mitte ei tea,
millised tulevad uued seaduse
muudatused ja kelle huvides.
Roelas on apteegiteenus olnud kättesaadav 14.septembrist
1925.a. Riine on 46 aastat Roelas
tööl olnud ja kohalikud elanikud
on talle lähedaseks saanud. Ta ütleb, et mõistab nende muret, kuid
vaid proviisorina ei saa kuidagi

mõjutada sellise otsuse vastuvõtmist. „Saan vaid kurvastada koos
nendega, kes esmastele terviseprobleemidele ei saa enam kohapeal lahendust ei nõuandmisega
ega ravimite soovitamisega. Inimestest on südamest kahju. Kui
ma neile teatasin, et apteek suletakse ja edaspidi tuleb neil ravimite saamiseks sõita Vinni või
Rakverre, siis vanad inimesed
nutsid, et kuidas nüüd saab, ja mina
koos nendega.“ Inimesed tahtsid
apteegi säilimiseks hakata koguma toetusallkirju. „Ütlesin, et toogu see kiri mulle, jätan mälestuseks. Allkirjadest ei aita.“ Roela
elanikud on apteegi sulgemisest
väga löödud.
Roela apteegist käisid abi saamas ka Tudu, Paasvere, Muuga
kandi inimesed. Riine Org on neile kõikidele väga tänulik. Mõistev oli ka koostöö Marika
Eskeliga Tammiku Kodust, Tõnu
Muldmaaga Tudust, Milvi Maalmanniga Roelast, kes oma hoolealustele Roelast ravimeid viisid.
Riine tänab südamest abivalmis kolleegi Väike-Maarja apteegi juhatajat Vaike Palmistet, kes
nõustus Roela Apteegi ravimid
üle võtma.
Kui sulgemises midagi positiivset näha, siis lõpuks ometi
võib Riine aastatepikkuse töötamise järel puhkust lubada. „Ega
ma ise poleks aru saanudki, et aeg
on lõpetada.“ Juba on talle pakutud töökohta proviisorina Rakvere apteegis, kuid praegu sellele
ei mõtle.
Tartu mnt.13 tühjaks jäänud apteegiruumide üle rõõmustavad
kõige rohke Riine koerad, kellel
on nüüd lubatud ka apteegis olla
ja perenaisele seltsi pakkuda. Ilmselt võtab kaua aega, et harjuda
aastatepikkuse töö kaotusega ja
eluga edasi minna.
Hilje Pakkanen

4. aprillil toimus Eesti huumoripealinnaks kutsutud Väätsal
19.huumoripäev „Maamees muigab“, kus rahvast tulvil saalis olid
kohal TV3, ürituse alaline fännklubi ERR-ist ja Kanal 2-st. Ja muidugi alalised harrastushumoristid
Tõrvast, Põlvast, Tartust, Elvast.
Estraaditegijaid maakultuurimajades jääb iga aastaga aina vähemaks. Seekord siis ainult Pajusti,
Abja ja Väätsa rahvamajad, sest
maaelu hääbub, noored on kadunud, kultuuriasutusi suletakse.
Keskmise tallinlase jaoks ei ole
elu väljaspool Tallinnat olemaski. Sellest kõneles Väätsa rahvamaja andekalt vormitud estraadiskets viimastest valimistest, mis
pälvis züriilt parima poliitilise nalja eripreemia. Parima anekdoodirääkija ja parima esituse auhinna
viisid koju tartlased, huumoriklubi „Kihva“ ja Tartu LendTeatri
nime all osalenud Vilde Teatri näitlejad.
Pajusti huumori- ja satiiritrupp
tõi Väätsalt ära ühe kahest peaauhinnast - parima estraadikava auhind tuli estraadisketshi „Meestehoid“ eest. Eriauhinna vääriliseks hinnati Ülle Rajamardi ja Jaan
Lõõniku esitatud muusikaline
pantomiim „Nuhvlita nohik“.
Naljategemise teeb raskeks just
piiratud esinemisaeg: ühe etteaste pikkus võib olla kuni 12 minu-

tit. Seetõttu muutis ka Pajusti huumoritrupp peaaegu viimasel minutil oma estraadikava, lisades seninähtule ohtralt kalambuure.
Zürii esimees Eesti Huumoriliidu
esimees, ajakirja Pilkaja peatoimetaja Andrus Tamm soovis auhindu kätte andes osalejatele head
õnne ja originaalloomingut järgmiseks aastaks, mil eesti pikimal
huumoriüritusel täitub 20 aastat.
Humoristid ise arvasid, et nalja on
praegusel ajal väga raske teha,
kuna naljategemise jäme ots on
igapäevaselt Toompea poliitikute käes ning rahvas sellisest naljatlemisest juba üsna nõutu ja tüdinenud.
Trupi proovid jätkuvad ka maikuus, siis tuleb suvevaheaeg. Kui
elu annab, tähistame tuleval hooajal oma 15. aastapäeva. Ja loomulikult pikema estraadietendusega.
Tänan kogu truppi tubli töö
eest, sest eks harjutatud on iga
ilmaga ja kui muul ajal aega pole
olnud, siis ka vastu ööd. Aitäh, et
olete jaksanud minu „kiiksude“ ja
nõudmistega kaasa tulla.
Ja südamest tänan Vinni vallavalitsust, kes seal, kus vaja, on
ikka jõu ja nõuga meile abiks.
Pajusti huumori-ja satiiritrupi
juhendaja Ülle Rajamart

Seekordne kevad erineb eelmisest kevadest nii venitamistaktika poolest kui on ka märgatavalt militaarsem. Soojalt
maalt kohale koju lennanud
laululindude rõõmulaulu varjutas kuu aega Eesti taevas
Eesti ja USA õhuvägede ühisõppusel osalenud hävitajate
mürin. Mürina ja lennukite jälgimisega saime osa Eestis
peetud suurimast õhuväe õppusest. Vanematele inimestele meenutasid õhuõppused
nõukaaega, noorematele pakkus põnevust oma silmaga
kaasaaegseid sõjalennukeid
näha. Õnneks toimus kõik
rahu tagamise eesmärgil ja
linnulaulu sai ka nautida.
Militaarne tegevus jätkub
maikuus kaitseväe suurima
õppusega Siil 2015, mis hõlmab kogu Eestit ja kulmineerub Virumaal. Nagu varasematel aastatel, hõlmab kaitseväe kevadine suurõppus ka
meie valla territooriumi. Kuna
seekord on õppusel osalejaid
13 000 inimest, lisaks tehnika,
siis eeldada võib õppuste kohalolu tuntavamalt kui varasematel aastatel. Meie valla
maadelt on varemgi suurõppus üle käinud. Paar-kolm
aastat tagasi loodi Vinni aleviku serval aiamaade kõrval
(nn BAM-il) tagavarapataljon,
mida 2012.a külastas isegi president ja kaitseminister.
Militaarne teema jätkub
meie vallas võidupühal, 23.
juunil Lääne-Virumaa maakaitsepäevaga Vinni alevikus
gümnaasiumi ümbruses.
Maakaitsepäeval saab näha
nii meie kaitseväelasi kui ka
NATO liitlasi Ameerika
Ühendriikidest. Oma tehnikat
ja varustust tulevad Vinni tutvustama Kaitsevägi ja Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet, Maanteeamet jt.

Läbi Vinni aleviku toimuv rongkäik äratab ehk viimasedki ekraaninohikud toast õue.
Uudistada saab soomukit, erinevaid veokeid, lõhkekehi, lahingvarustust, relvi jmt. Pealtvaatajaile pakutakse näidislahingut, aga ka sõdurisuppi,
kontserti palju muudki – tegemist on ennekõike koguperepäevaga. Päeva kulminatsiooniks on presidendi läkitatud ja
maavanema poolt valdadele
ja linnadele edasi jagatav võidutule tseremoonia, millest
õhtul süüdatakse jaanituled.
Teine tseremoonia toimub
Viru-Jaagupi kalmistul asuva
Vabadussõja ausamba juures,
kus peame meeles meie vabaduse eest langenuid.
Päeva korraldustoimkond,
kuhu kuuluvad eelnimetatud
organisatsioonid ja üldkorraldajana Vinni vald, on koos käinud paaril korral. Maakaitsepäevale on oodatud ka kohalikud tootjad oma toodangut
pakkuma. Huvilistel palume
võtta ühendust vallavalitsusega. Rahvast on maakaitsepäevast oodata üle maakonna, tõotab tulla meeldejääv
võidupäev.
Lõpetuseks taas kevadiselt.
Alanud on kevadtööd põllul ja
aias ning ei siis enam suurt
muuks aega üle jää. Aastaaastalt läheb meie aktiivsetele vallakodanikele üha enam
korda, milline meie elukeskkond välja näeb. Kas seda tehakse talgukorras või mitte,
polegi nii väga tähtis, oluline
on, et inimene haarab ise
reha-luua järele ja hoolitseb
oma kodu ümbruse eest.
Abiturientidele soovin head
põrumist alanud lõpueksamitel.
Palju rõõmu kõigile saabunud kevadest!
Toomas Väinaste
vallavanem

Vinni Vallavalitsus pakub tööd
ehitusnõunikule
Ootame oma kollektiivi ehitusalaste teadmistega, hea suhtlemisoskusega kohusetundlikku inimest. Ehitusnõuniku
tööülesanneteks on ehituse ja planeerimise valdkonna küsimuste lahendamine, soojamajanduse, veevarustuse, kanalisatsiooni ja tehnovõrkude korraldamine, ametiülesannetest tulenevate õigusaktide eelnõude, kirjade, lepingute
jm dokumentide koostamine, riigihangete korraldamine.
Kontakt: Toomas Väinaste, tel 516 5572, e-post:
toomas.vainaste@vinnivald.ee

Varane kevad lagundas hoolega kruusakattega teid
Kuna aga osa tee muldkehast alles taheneb, ei saa veel hööveldamist suurelt ette võtta. See ei käi
niimoodi, et hööveldame valikuliselt ja jätame kusagilt paarsada
meetrit greiderdamata, sest just
esimese kevadise hööveldamisega valmistatakse muldkeha suveks ette.
Sel aastal on kevad olnud varajane. Tegelikult on see teede seisukohalt aga petlik. Kuigi kraadiklaas näitab päeval plusskraade, on veel öötundidel teepind
kohati jäätunud. Muidugi ei tohi
ka hööveldamisega hiljaks jääda,
sest kuivanud pind on hiljem
nagu betoon. Samas tuleb arvestada ka ilmastikuga, sest kui pärast tee hööveldamist on pikemat
sadu ootata, tekib loodetud kasu
asemel hoopis suurem kahju. Ei
ole ka selgunud Kaitseväe kevad-

õppusel valla üldkasutatavate
teede kasutamise vajadus ja selliste teede hooldus enne õppusi
oleks lihtsalt raha raiskamine.
Parem on siiski mõni nädal veel
auklikke kruusateid kannatada,
kui pärast pool suve kiruda mülkaks muutunud teed.
Ei saa öelda, et valla kruusateed
oleksid raskesti läbitavad, aga
vähese külmaga lörtsine talv on
kruusateid tavapäraselt rohkem
lõhkunud. Mitmel pool on teed
üsna auklikud ning vallakodanikud rahulolematud. Paljud muretsesid juba eelmisel kuival
perioodil, kas greiderdama ei
hakatagi, ent siis tuli uus lörts
peale. Kui nüüd kuivatab, saadame höövlid teedele. Kruusateede
hooldamise kõrgperioodil on teehöövlid väga hõivatud ja lühikese perioodi jooksul kõiki teid kor-

raga hooldada on väga problemaatiline. Töid tehakse nii, kuidas jõutakse ja ilm võimaldab.
Siiski on kevadine valla teed
greiderdamine plaaneeritud
teostada kahe nädalaga. Sel aastal sõlmis vallavalitsus teede hööveldamiseks lepingud Lasila Betoon OÜ-ga, kes hooldab ViruJaagupi, Roela, Tudu piirkonna
teid, ja Olt&Ko OÜ-ga, kelle hööveldada jäävad Mõdriku, Pajusti,
Kadila piirkonna teed.
Kindlasti on ka külades veel
inimesi, kes panustavad avalikus
kasutuses olevatesse teedesse.
Näha on, et kohati on teeääred
võsast puhastatud ja isegi teeaugud täidetud. Hästi on näha
kohalike tegevust Võhu küla teedel. Suur tänu neile kõigile!
Valla tänavune remondikava
sisaldab nii kruusakattega teede

korrastamist, kõvakatte rajamist
kui ka teede pindamist. Vallaeelarves on tänavu teede suviseks
korrashoiuks kokku 250 000
eurot, mis jääb 2014. aasta tasemele. Sellest kulub kõvakattega
teedele 170 000 eurot ja 80 000
eurot kruusateede korrashoiuks.
Jätkuvalt on ka sel aastal planeeritud kruusateedele peale vedada märkimisväärne kogus, 4 000
tonni kruusa. Kuigi arvud tunduvad suured, on valla hooldada
350 kilomeetrit üldkasutatavaid
teid, mis kogu valla teevõrgustiku normaalse sõidetavuse tagamiseks on üsnagi tagasihoidlik
summa.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik
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Telefonimüügi erireeglid
Uus ehitusseadustik toob muudatusi
aitavad vältida soovimatuid
saadetisi
1.juulil 2015 jõustub uus ehitusseadustik, mis asendab praeguse ehitusseaduse.
Uus ehitusseadustik määratleb ehitise
mõiste senisest oluliselt erinevalt.

Telefoni kaudu kaupade pakkumine
on laialt levinud müügimeetod, mis
ei ole keelatud, kuid mille osas on tarbija õigused reguleeritud tavapärasest
erinevalt. Telefonitsi kokkulepitust
võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru saada ning tarbijal ei ole võimalik lõplikult veenduda kauba või
teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Lisaks ei saa telefonitsi piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.
Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult,
mistõttu on sageli tegemist emotsiooni ajel tehtud otsusega, mida
hiljem kiputakse kahetsema. Enim
levinud on telefoni teel toidulisandite, raamatute, ajakirjade-ajalehtede, ilutoodete ning CD-plaatide pakkumine. Sageli iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt
tarbijale tasuta proovipakki.
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks tarbijale tegelikkuses ka vastuvõetav, peab telefoni teel kaupu pakkuv ettevõtja tagama, et ei kasutataks ebaausaid
kauplemisvõtteid, varustama tarbijat piisava ja vajaliku teabega, mis
võimaldaks tal langetada teadlik
ostuotsus. Kuigi üheks tarbija põhiõiguseks on enne ostu sooritamist
saada kauba või teenuse kohta piisavat teavet, on telefonimüügi korral tavapärasest keerulisem tagantjärele tuvastada kaupleja poolt antud teabe sisu ja piisavust.
Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult
kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks,
mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kuivõrd järjest
enam pakutakse telefoni teel kaupu
ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale
koju helistav firma registreeritud
hoopis Soomes või Lätis, on hea teada, et sellises olukorras peab kaupleja oma tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest on oma
tegevuse suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud
üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud
kirjalikult, näiteks e-kirja teel, ning
tarbija on sellele andnud nõusoleku
samuti kirjalikult. Väga oluline on
teada, et kui kaupleja ei ole telefoni
teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga
kirjalikult üle kinnitanud, loetakse
tarbijale edastatud kaup või teenus
tellimata asjaks või teenuseks. Sellises olukorras ei saa ettevõtjal tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus arvete edastamiseks. Antud seadusesätte eesmärk on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt pealesurutud lepinguliste kohustuste
eest.
Arved tellimata kaupade eest
Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakuti neile
tasuta näidispakki, mis sisaldab näiteks toidulisandeid ning mis pidi olema täiesti tasuta ja ei kohusta uuteks
tellimusteks. Ometi edastab kaupleja tarbijale arveid.
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki
selles, et kaupleja lubab telefonitsi,
et proovipakk on tasuta ning kui toode ei meeldi, ei pea tarbija seda tagasi saatma ega uusi pakke juurde
tellima. Paraku saadetakse tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi
ning koos pakkidega ka tasumisele
kuuluvaid arveid. Kauplejalt arupärimise peale kuulevad tarbijad, et
proovipakki vastu võttes on tarbija
nõustunud pikaajalise lepinguga,
mis sisaldabki igakuiseid saadetisi,

mis on tasulised. Ei ole harvad ka
juhused, kus maksmata arved edastatakse inkassofirmale.
Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud ka olukordi, kus koos
„tasuta“ proovipakiga saadetakse
tarbijale ette ära ka kuuekuuline
varu toidulisandeid või raamatuid.
Või saadetakse lubatud „proovipaki“ asemel kohe esimene tasuline
saadetis koos maksmisele kuuluva
arvega.
Sellistes olukordades on
vajalik teada, et kui kaupleja ei ole
telefoni teel kokkulepitut tarbijaga
kirjalikult üle kinnitanud, saab nii
saadetud proovipakki kui sellele
järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille vastu võtmist ning
endale jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale
saata kirjalik kaebus, kus ta viitab
kirjalikku kokkuleppe puudumisele
ning oma soovile mitte enam saadetisi ega arveid saada. Kui probleem jätkuvalt ei lahene, tuleb abi
saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti poole.
Ka sõlmitud lepingust saab taganeda
Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe
kauba saatmiseks tarbijale ning leping on sõlmitud nõuetekohaselt, on
tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma oma otsust põhjendamata. Samas teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. Nendeks on näiteks
tarbija isiklike vajaduste ning eritingimuste kohaselt valmistatud asjad,
kiiresti vananevad või riknevad kaubad, suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei
ole võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas
juhul, kui kaupleja ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne
ostu teavitanud, on tarbijal õigus
tagasi saata ka eelnevalt loetletud
kaupu.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal kauplejale
enne 14-päevase tähtaja möödumist edastada taganemisavaldus.
Põhjusel, et taganemisavalduse
tähtaegselt esitamise tõendamise
kohustus lasub tarbijal, on tarbija
seisukohast kindlasti mõistlik teha
seda taasesitamist võimaldaval
moel, näiteks e-kirja teel. Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul,
kõik tarbija poolt lepingu alusel
makstud tasud, sealhulgas kauba
kohale toimetamise maksumuse.
Juhul, kui kaupleja ja tarbija ei ole
kokku leppinud teisiti, kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud
kauba otsesed tagastamiskulud.
Sealjuures on siiski oluline teada, et
sellist kohustust ei teki tarbijal juhul,
kui kaupleja on jätnud teavitamata,
et kauba tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta
tagama, et kaubaga tutvumisel ei
väheneks selle väärtus. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises
veendumiseks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii,
nagu tal lubataks tavapäraselt seda
teha poes. Tarbija ei vastuta asja
väärtuse vähenemise eest vaid juhul, kui kaupleja on jätnud tarbijale
õigeaegselt andmata teabe taganemisõiguse olemasolust.
Kristina Vaksmaa,
EL tarbija õustamiskeskuse juhataja,
tarbijakaitseamet

Kehtiv ehitusseadus ütleb,
et ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks.
Uue ehitusseadustiku järgi
on ehitis inimtegevuse tulemusel
loodud ja aluspinnasega ühendatud
või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise
viis või kestvus võimaldab seda
eristada teistest asjadest.
Kui algselt oli ehitisena käsitletav maaga püsivalt ühendatud
asi, siis nüüd on ehitis iga asi, mis on
maale asetatud või sellega ühendatud. Seega, uue seaduse järgi võib
peaaegu kõike, mis maapinnal asub,
lugeda ehitiseks.
Ehitusseadustikuga kaotatakse väikeehitise mõiste. Selle asemel on seaduse lisas esitatud konkreetsed tabelid, mis eristavad ehitiste liigid ehitisealuse pinna ja kõrguse alusel.
Lisaks tuuakse sisse eristus elamu
ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ning mitteelamu vahel. Tabelitest
selgub ka, millisel juhul on kohustus
esitada ehitusteatis, ehitusprojekt ja
ehitusluba, samuti kasutusteatis ja
kasutusluba. Tabeli loetelu on lõplik.
Näiteks selgub tabelist, et
ehitisealuse pinnaga kuni 20 ruutmeetrit ja kuni 5 m kõrge elamu teenindamiseks vajaliku hoone, näiteks
sauna ehitamiseks pole vaja esitada
ei ehitus- ega ka kasutusteatist. Kuid
säilib teatiste esitamise kohustus
sama suure mitteelamu puhul. Ehitisealuse pinnaga 20–60 ruutmeetrit ja
kuni 5 m kõrge hoone rajajal tuleb
aga alati arvestada nii ehitus- kui ka
kasutusteatise esitamise kohustusega ning sellise ehitise puhul nõutakse uue seaduse kohaselt alati ka ehitusprojekti. Küll aga piisab teatistest
nimetatud suurusega ehitise ümberehituse ja laiendamise korral.

Muuhulgas on edaspidi vaja
esitada ehitisteatis ja ehitusprojekt,
kui rajatakse üle 20 m² ehitisealuse
pinnaga varikatust, pannakse üles
viidad ja infotahvlid, mille pindala
ületab 4 m² ja kõrgus 2,5 m, püstitatakse üle 10 m kõrgune lipumast, rajatakse piirdeaed või värav, mille
ehitamisega kaasnevad kaevetööd.
Ehitisaluse pinna puhul tuleb arvestada, et üldjuhul ei arvestata selle
juures vaid ehitise maapeale toetuvat osa, vaid, väga üldiselt – ehitise
projektsiooni maapinnale.
Märkimisväärseteks uuendusteks on ehitusteatise ja kasutusteatise menetlus.

sus erandkorras esitada lisatingimusi. Kui neid ei esitata, võib ehitise kasutusele võtta.
Võrreldes kehtiva ehitusseadusega tuleb ehitusseadustiku
puhul tähele panna, et väikeehitise
puhul, mille püstitamiseks tuleb praegu kehtiva ehitusseaduse kohaselt
taotleda kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut, tuleb uue seaduse jõustumisel koos ehitusteatisega
esitada ka hoone ehitusprojekt. Samuti tuleb ehitise kasutuselevõtu
puhul arvestada kasutusteatise esitamise kohustusega.

Mida kujutavad endast ehitusja kasutusteatis?
Ehitusteatis on ehitustegevusest teavitamine veebis. See dokument hakkab asendama praegu
kehtiva ehitusseaduse järgset kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut väikeehitise püstitamiseks. Kasutusteatis kujutab endast veebipõhist
teavitust ehitise kasutuselevõtuks,
mis hakkab asendama väikeehitise
kasutusluba. Ehitus- ja kasutusteatist
saab hakata esitama ehitisregistri
kaudu.
Olemuslikult hakkab ehitusteatis kajastama sama infot, mis
praegu tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotluses. Ehitusteatis on uuenduslik, sest
selle esitaja ei pea ehitustegevuse
alustamiseks ootama enam kohaliku omavalitsuse kirjalikku kinnitust.
Kuigi ehitusteatise esitamisele ei peaks üldjuhul järgnema haldusorgani reageeringut, on kohalikul
omavalitsusel 10 päeva aega nõuda
lisainfot või kaasata menetlusse kolmandaid isikuid. Kui selle aja jooksul
ei ole kohalik omavalitsus lisanõudeid esitanud, võib teatise esitaja
asuda hoonet püstitama.
Kasutusteatis on Eesti õiguskorras täiesti uudne. Kasutusteatis
hakkab kajastama üldist infot kinnisasja, ehitise ja ehitaja kohta. Ehitusseadustik näeb ka kasutusteatisele
ette 10 päevase menetlustähtaja,
mille jooksul võib kohalik omavalit-

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute eest on riigilõivud
järgmised:
Elamu ja seda teenindava
rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest - 150 eurot, lammutamise
puhul 30 eurot.
Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest - 250 eurot, lammutamise puhul 30 eurot, kasutusloa
eest 60 eurot.
Väiksemate rajatise ehitusloa ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest – 30 eurot, suuremate rajatiste puhul 250 eurot.
Projekteerimistingimuste
taotluse läbivaatamise eest – 25
eurot. Täpsema loetelu leiab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusest, mis jõustub
01.07.2015.
Tähelepanu! Enne ehitusseadustiku jõustumist (01.07.2015)
ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.
Soovitan ehitisregistrist
kontrollida, kas kõik teie omandis olevad ehitised on ehitisregistrisse kantud. Ehitisregister on elektrooniline ja
saate ise ID-kaardiga või Mobiili ID-ga
siseneda aadressil: www.ehr.ee.
Vaive Kors
vallasekretär

Muutuvad ka riigilõivud.

Kuritegevusest Vinni vallas 2014. aastal
Vinni vallas registreeriti 2014. aastal kokku 104 kuritegu (2013. aastal - 98), neist
isikuvastaseid kuritegusid registreeriti
mullu 15 (2013.a - 19), varavastaseid 55
(2013.a – 48), liiklussüütegusid 31 (2013
– 19). Alaealiste poolt pandi 2014.a toime
9 (2013.a 10) kuritegu.
Mullu toimus Lääne-Virumaal 1443, tunamullu 1555 registreeritud kuritegu.
Registreeritud väärtegusid pandi toime
2014.a 370 (2013.a - 343), neist alaealiste
poolt vastavalt 39 ja 40.
Vinni valla territooriumil toimus 2014.
aastal 4 liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja
vigastada sai 7 inimest. 2013. aastal juhtus
Vinni valla territooriumil samuti 4 liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja vigastada sai

KÜTI SAEVESKI

8 inimest.
Kogukonna probleemkohtadeks on liiklussüüteod, samuti isikuvastased ja varavastased kuriteod. Kuigi varavastaste kuritegude registreerimine ei ole oluliselt
suurenenud, on see kuriteoliik endiselt
valla territooriumil probleemiks, millele
tuleb tähelepanu pöörata. Samuti on isikuvastaste kuritegude registreerimine vähenenud, kuid sellele tuleb endiselt tähelepanu pöörata, just lähisuhtevägivalla ennetamise kaudu, mis annab põhiosa kogu
registreeritud isikuvastastest kuritegudest.
Töö probleemsete riskiaadressidega ja
ennetustöö isikute, s.h alaealistega peab
jätkuma ka 2015. aastal, kaasates rohkem
ka kohalikke omavalitsusi ja teisi ühinguid

ning organisatsioone, mõjutamaks ja suunamaks eelpool mainituid seadusekuulekale käitumisele.
Jätkuvalt tuleb liiklusalaselt rohkem tähelepanu pöörata piirkiirusest kinnipidamisele ja alkoholijoobes juhtide avastamisele, kuna selliseid rikkumisi registreeriti valla territooriumil kõige rohkem. Ennetamaks tõsiseid tagajärgi, tuleb 2015.
aastal senisest enam patrullide väljapanekul neid võimalusel suunata piirkonda, kus
kiiruse reziimi rikkumine on eriti ohtlik.
Samuti tuleks suuremat tähelepanu pöörata joobes juhtide ennetusele. Võttes aluseks eelneva perioodi jooksul kogutud
info.
Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo

Vinni valla laste töö- ja
puhkelaager ootab avaldusi
26. maini
Veel on vabu kohti Vinni valla lastele korraldatavasse suvisesse
töö- ja puhkelaagrisse.

(Töömõnu OÜ) müüb
saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(vajadusel kojuvedu),
osutab saeveski teenust ,
nelikant hööveldusteenust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Leiad meid üles, kui pöörad
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale

www.toomonu.ee
Info tööpäeviti 8-17: tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

8.-22. juunini toimuvase laagrisse on oodatud lapsed alates
13. eluaastast.

Laagripäev kestab kella 8-13-ni. Tehakse heakorratöid Tudus, Roelas,
Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis ja Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja lõunasööki. Laagri lõpus toimub ekskursioon.
Vallavalitsus ootab avaldusi 26. maiks 2015.
Avalduse blankett asub Vinni valla kodulehel www. vinnivald.ee/
hariduse-ja noorsootööalased blanketid, töö-ja puhkelaagri avaldus.
Kontaktisik: Uno Muruvee, Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist
Tel. 5273874; 3258664, uno.muruvee@vinnivald.ee
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Valla haridusfondi preemiad
ootavad kandidaate
Vinni Vallavalitsus kuulutab
välja avaliku konkursi Vinni
valla haridusfondi preemiatele,
millele saavad kandideerida
Vinni valla munitsipaalkoolis
õppivad õppurid.
8. maiks oodatakse vallavalitsusele koolide poolt esitatud
põhjendatud ettepanekuid, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning mis on komisjonile otsuse tegemisel aluseks.
Otsuse tegemisel on esmaseks
kriteeriumiks õpitulemus.

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.-6.klassis jagatakse
kolm 50 euro suurust preemiat,
7.-9.klassis kaks 100 euro suurust
preemiat ning gümnaasiumiastmes üks 200 euro suurune preemia.
Vallavalitsus võib fondi mahu
ulatuses teha sobivate kandidaatide korral preemia jagamises
muutusi.
Preemiad antakse üle Vinni
vallamajas 27. mail toimuval vallavanema vastuvõtul.
Info: haridusnõunik Margit
Diits 32 58 655

VPG-s peeti 1. klasside ja
koolieelikute ühist päeva

9. aprillil toimus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi esimeste klasside
õpilaste ja koolieelikute projektipäev, millel osales ligi poolsada koolieelikut Vinni, Pajusti ja
Kulina lasteaiast ja mõned kodused lapsed. Selle päeva eesmärgiks oli valla lasteaedade ja kooli
sidemete loomine ning avastamisrõõmu pakkumine.
Projektipäeva esimese osa
moodustasid meisterdamise,
kunstikoja, näidendi tegemise,
arendavate lauamängude, muinasjutu ja robootika töötoad.

Töötubades olid õpilased ja koolieelikud koos ning õpilased toetasid nooremaid tegemistes. Päeva teises pooles võisteldi spordisaalis ning mängiti laulu- ja tantsumänge. Päev lõppes ühise lõunasöögiga kooli sööklas. Mitmed
koolieelikud ütlesid, et nad tahaksid väga kooli tulla ja päev
meeldis neile väga.
Vinni-Pajusti Gümnaasium tänab Vinni, Pajusti ja Kulina lasteaeda ja lapsevanemaid meeldiva koostöö eest!
Viivi Treier
VPG õppejuht

Haridusüritused maikuus
1.mail Kulina lasteaia mänguväljaku korrastamise talgud.
2.mail tehnikapäev Vinni Punn
VPG-s.
4.-8.mail käsitöö- ja kunstinäitus
VPG-s.
4.-8.mail „Terve VPG“1.-3.kl.
jooksumängud.
4.mail Roela kooli 4.-6.kl. keskkonnaalasel väljasõidul.
4.mail 17 heakorrapäev Tudu
kooli territooriumil.
5.mail 10 evakuatsiooniõppus
Roela koolis.
5.mail 17.30 emadepäeva tähistamine Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
6.mail 9.15 3D kino Pajusti lasteaias.
6.mail 15.30 täispuhutav planetaarium multifilmiga „Jänku Tafiku tähesõbrad“ Kulina lasteaias.
6.mail 17 Pajusti lasteaia „Lepatriinu“ rühma emadepäeva tähistamine.
7.mail 10 valla lasteaialaste kunstitööde näituse avamine vallamajas.
7.mail 16.30 emadepäevapidu
Kulina lasteaias.
7.mail 17.30 Pajusti lasteaia „Mesimummud“ tähistavad emadepäeva.
7.mail 18 emadepäevakontsert
VPG-s.
8.mail 16 Roela LPK emadepäeva kontsert Roela rahvamajas.
8.mail 17 emadepäeva pidu Tudu
koolimajas.
11.-15.mail Vinni lasteaia „Tõrukese“ spordinädal.
12.mail 9.30 Pajusti lasteaia sünnipäeva tähistamine.
15.mail 10 Pajusti lasteaia „Mõmmikud“ õppekäigul V-Pajusti

raamatukogus.
16.mail matk Vinni metsadesse.
Lisainfo VPG matkaringist.
19.mail 10 Pajusti lasteaia “Mesimummude“ spordipäev.
20.mail 17.30 Pajusti lasteaia
„Mesimummude“ rühma lastevanemate koosolek.
18.-22.mail „Terve VPG“ 1.-3. kl.
tantsunädal VPG-s.
21.mail 12 spordipäev Tudu kooli staadionil.
22.mail 10 Pajusti lasteaia „Mesimummude“ kevadmatk.
22.mail 16 Vinni lasteaia õuealal
folklooripidu „Tare teeks ma endal tamme alla“.
25.-27.mail riigikaitselaager, osaleb VPG 10.klass.
25.-29.mail tarkade nädal VPG-s.
25.-29.mail VPG spordipäevad.
25.-29.mail Vinni lasteaia “Tõrukese“ rattamatkanädal.
26.mail 11.15 Roela kooli 9. kl.
lõpukell.
27.mail Roela kooli 1.- 5.kl. ekskursioonil.
27.mai 14 vallavanema vastuvõtt
2014/2015.õ-a tublidele õpilastele ja õpetajatele vallamajas.
27.mail 17 Pajusti lasteaia „Lepatriinu“ rühma lastevanemate
koosolek.
28.mail 9.30 Pajusti lasteaia
„Mõmmikute“ rühma pere tänamise kontsert.
29.mail 16 Roela lasteaia lõpupidu.
29.mail 16 Pajusti lasteaia
„Mõmmikute“ rühma lõpupidu.
29.mail 18 Kulina lasteaia lõpupidu.
Koostas: Margit Diits
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Hariduselu arengust Roelas

Roela hariduselu algus ulatub aastasse 1822, kui kirjalike andmete
(Andresen) põhjal asutati Roelasse kool, kuigi kinnitamata andmetel tegutses see juba varem. Kool
põles järgmisel aastal maha ja pikka aega uut enam ei ehitatud.
1840 – ostis Wrangell Roela mõisa, et rajada siia oma perekonnale
kindel kodu. Sellest ajast alates on
Wrangellide elu seotud Roela ja
selle ümbrusega.
1843 - asutati arvatavasti (inimeste
juttude järgi) Roelas uus kool.
1875 – oli Roelas juba kaks kooli:
ja mõisakool.
Sajandi lõpus põles kool maha
ning1900.a aprillis uue ehitamist.
15. okt. 1900 alustati õppetööd
uues majas 3 klassiga nagu kõik vallakoolid sel ajal.
1908 - mõis ehitas vana põlenud
koolimaja asemele uue, kus õppisid mõisateenijate ja -tööliste lapsed.
1944 - kool sai nimeks Roela Mittetäielik Keskkool.
1961- reorganiseeriti Roela 7-kl.
Kool 8-klassiliseks kooliks.
01.09.1978 – pidulik nurgakivi panek uuele keskkoolihoonele, mille
ehituse lõpetamist planeeriti 1. septembriks 1979 a.
11.01.1980 – alustas Roela 8-kl.
Kool tööd uues koolihoones. Võimla ja aula ehitus veel jätkus.
01.09.1980 - alustas tööd Roela
Keskkool.
28.10.1980 - alustas tööd 150-kohaline kooli söökla.
01.09.1996 - alustas tööd Roela Põhikool.
20.12.1999 sai kool nimeks Ferdinand von Wrangell’i nim. Roela
Põhikool.
1.7.2011 - nimetati kool ümber lasteaed-põhikooliks.
Selline näeb välja hariduse andmise kulg kooli kroonika järgi Roelas.
Vt ka infot kooli kodulehelt –
www.roela.edu.ee/yld/kooli-kroonika.
Kui 1975. aastal endises Tammiku
koolis lasteaed avati, ei osanud keegi arvata, et laste kilkeid jagub sellesse majja 25 aastaks. Praegu on
seal Tammiku kodu eakatele inimestele. Käesoleva aasta jaanuaris
tähistas lasteaed oma 40. aastapäeva. Selle aja sisse mahub nii rõõmsamaid kui ka kurvemaid aegu.
Algselt kuulus lasteaed Roela
sovhoosile ning kandis lastepäevakodu nimetust. 1990-ndate algul
ühiskonnas toimunud muudatuste järel läks lasteaed Vinni valla
omandisse ja sai nimeks Roela Lasteaed.
2000.a oktoobrist kolis lasteaed
kulude kokkuhoiu mõttes Roela
Põhikooliga ühte majja ning asutuste liitumise tagajärjel 2011. aastal tekkis üks pika nimetusega asutus - Ferdinand von Wrangelli nim.
Roela Lasteaed-Põhikool. Koos on
kergem kulusid, ja nagu öeldakse,
ka muresid-rõõme kanda. Roela lasteaia juhatajaks oli avamisest kuni
2011. aastani Kärt Põllu, kokku 36
aastat. Roela lasteaias on avamisest
saati töötanud Maire Männapuu,
keda õnnitlesime 40. tööjuubeli puhul sügisel.
Jaanuaris tähistasime lasteaia- ja
kooliperega kahte tähtsat juubelit:
Roela Lasteaed 40. ja Roela koolihoone 35. sünnipäeva. Õnnitlesime
üksteist ja saatsime soovilaternatega tuulde mitmeid soove. Kõlama
jäi soov „Rohkem lapsi”. Sõime
endi valmistatud torti ja laulsime
ümber maja kõndides sünnipäevalaulu. Õnnitlesime õpetajaid, kes

on Roela koolis töötanud koolimaja
avamisest saati: Laine Toomasseni,
Enn Roosi ja Maire Eigit.
Sel õppeaastal on Roela LasteaiaPõhikooli nimekirjas 60 õpilast ja 37
lasteaialast. Kui võiks arvata, et nõnda väikse arvu laste jaoks on suur
maja kõle, siis tegelikult tekib koolimajja astudes alati ühtne peretunne.
Võib vaid ette kujutada, kui palju
noori on neid kivitreppe mööda astunud, aknalaudade peal kõlkunud,
mööda trepikäsipuid liugu lasknud,
kui palju lugusid on kuulnud selle
koolimaja seinad. Igal koolimajal on
ju oma lugu jutustada. Vilistlased,
praegused ja tulevased õpilasedõpetajad on need, kes kooli vaimu
edasi kannavad.
Koolijuhid
Tagasi vaadates keskkooliks valminud koolimaja sünniaega, ei saa
mööda minna koolijuhtidest, kes
on andnud oma panuse kooli arenguks. Nendeks olid:
Rein Tralla (1973 – 1980), kelle
aega jäi Roela Keskkooli nurgakivi
panek, ehitamine ja sisustamine.
Enn Kreek (1980 – 1981), tema
ajal valmis aula ja normaalmõõtmetega võimla. Pani aluse keskkooli
osale.
Enn Roos (1981 – 1982) viis keskkooli tegevust edasi.
Niina Lossi (1982 – 1988) ajal tihenes koostöö lastevanematega. Tema
abil valmis aulasse lava, korrastati
aula seinad ja põrand, keldrikorrusele ehitati garderoob, tänu millele
vabanes fuajee.
Hannes Põllu (1989 – 1998) aega
jäi sidemete loomine Wrangellide
suguvõsaga. Võimla ruumidesse rajati jõusaal, rekonstrueeriti suusarajad ja kujundati kunstiliselt koridori seinad. Roela Keskkool nimetati 1996.a ümber Roela Põhikooliks.
Andy Tilk (1998 – 2003) – arvutiklassi rajamine, sidemete loomine
Rootsi kooliga, osalemine rahvusvahelisel Hambo tantsuüritusel
Rootsis. Roela Põhikool hakkas
kandma 1999.a detsembrist nime
Ferdinand von Wrangelli nim.
Roela Põhikool. 2000.a mais avati
kooli uus nimesilt.
Ilmo Jaanimägi (2003 – 2010) – paljude klassiruumide renoveerimine,
koolimööbli uuendamine ja tehnika täiendamine. Tööd alustas õpilaskodu.
Maret Tralla (1988 – 1989 dir. kt,
2010 – 2013) – Roela Põhikool ühines 2011.a Roela lasteaiaga ja kool
hakkas kandma nime Ferdinand
von Wrangelli nim. Roela LasteaedPõhikool. Enam kui 30 aasta jooksul on Maret Tralla juhendamisel
koostatud Roela aleviku ja selle
ümberkaudsete asulate ning objektide kohta 37 põhjalikku koduuurimustööd, mis tutvustavad elanikkonna eluolu ja sündmusi muinasajast tänapäevani. On ilmunud
kolm Roela kooli õpilaste koduuurimistööde kogumikku „Minu
kodu lugu”. Järge on ootamas veel
kaks.
Aive Alavere (2013 - ...).
Viimasest koolikokkutulekust
on möödunud viis aastat. Heidame pilgu tehtule.
2010/2011. alustas koolidirektorina tööd Maret Tralla. Õpilasi koolis 1. septembri seisuga 63. Õpilaskodus 15 õpilast. Klassikomplekte
7, liitklasse 2. Ringe koolis 12, õpilasi osales neis 46. Õpetajaid oli 13,
ringijuhte väljastpoolt kooli 2. Õpilaskodus töötajaid 3. Õpilased osalesid edukalt bioloogia ja õpioskus-

te olümpiaadil, võistlustel, konkurssidel ja kodu-uurimiskonverentsil.
Näiteks: Emili Õuna kodu-uurimistöö saadeti maakondlikult konverentsilt edasi vabariiklikule konverentsile, Sirli Kormiku töö saavutas
vabariiklikul kodu-uurimiskonverentsil peapreemia (õp. Tralla). Roela
kool ühines Tervist Edendavate
Koolide võrgustikuga, mille raames
osaleti erinevates projektides, nt
vabariiklikud projektid: „Tere, kevad”, kus saavutati I koht, õpilasviktoriin „Roheline maakond”, „Suitsuprii klass” ning rahvusvaheline projekt „Central Baltic INTERREC IVA”
(õp. Maadla). 01.07.2011.a reorganiseeriti kool ümber Lasteaed-Põhikooliks.
2011/2012 - õpilasi koolis 1. septembri seisuga 59. Klassikomplekte
6, liitklasse 3. Õpilaskodus 15 õpilast. Ringe koolis 15, õpilasi osales
neis 48. Õpetajaid koolis 12, ringijuhte väljastpoolt kooli 2. Õpilaskodus töötajaid 3. Lasteaias lapsi 31.
Lasteaiaõpetajaid 3, õpetaja abisid 2.
Õpilased osalesid matemaatika ja õpioskuste olümpiaadil ning võtsid osa
nii vabariiklikest, maakondlikest kui
ka valla võistlustest. Nt: Markus Haiba eripreemia IV Lääne-Virumaa solistide konkursil (õp. Alavere), Anete
Alavere ja Triinu-Liis Kullik I koht
vabariiklikul võistlusel „Tere, kevad”, Lisette-Leontine Põder, Mariella Maalman ja Ere Mätlik II koht
maakondlikul loodusloopäeva
võistlusel (õp. Maadla), Pilleriin
Jõepera oli üks võitjatest Vinni valla
laste laulukonkursil (õp. Alavere),
Juhan Kormik saavutas vabariiklikul
kodu-uurimiskonverentsil raamatupreemia (õp. Tralla). Toimusid muusika-, matemaatika- ja emakeelenädalad. Osaleti koolisisestes projektides
(tervist edendavad nädalad, tervisliku toitumise- ja südamenädal), maakondlikus projektis „Kaitse end ja
aita teist”, vabariiklikus projektis
„Tere, kevad”, rahvusvahelises projektis „Central Baltic INTERREC IV
A” (õp. Maadla). Tõhustati õpilasomavalitsuse tööd. Toimus uurimiskonverents „Kunda jõeäärsed Rägavere valla maa-alal” (õp. Tralla).
2012/2013 - õpilasi koolis 1.septembri seisuga 69. Klassikomplekte
6, liitklasse 3. Õpilaskodus 20 õpilast. Õpetajaid koolis 11, ringijuhte
väljastpoolt kooli 1. Ringe 12, õpilasi osales neis 49. Õpilaskodus töötajaid 3. Lasteaias lapsi 32, lasteaiaõpetajaid 3, õpetaja abisid 2. Õpilased osalesid matemaatika ja õpioskuste olümpiaadil, kus 5. klass saavutas III koha (õp. Sikk). Vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel olid
tulemused järgmised: loodusviktoriinil „Eesti linnud” Triinu-Liis Kullik
ja Anete Alavere III koht (õp.
Maadla), maakonna kergejõustikuvõistlusel Janno Johanson 400 m
jooksus I, kaugushüppes 5., Ivar
Jukka 60 m jooksus 4. koht (õp.
Naarits). Maakonna poistelaulu konkursil Markus Haiba I koht (õp. Alavere). Roela koolile ja õp. Maadlale
anti osalemise eest koolitusprogrammis „Kaitse end ja aita teist” tänukiri.
2., 3. ja 5.klass osales projektis „Tere,
kevad”. Edukas oli 5. kl, kes valiti
välja10 tublima kooli hulka 480-st ja
kutsuti looduslaagrisse Hiiumaale.
Fotokonkursil valiti 1000-st saadetud fotost 10 parema hulka Mariel
Alavere foto „Nagu Kreeka täht”.
Toimus uurimiskonverents „Minu
kodu lugu” (õp. Tralla).
2013/2014 - alustas koolidirektorina tööd Aive Alavere, kes töötas
Roela koolis muusikaõpetaja ja huvijuhina 1995. aastast. Õpilasi koolis
1. septembri seisuga 64. Õpilaskodus 16. Klassikomplekte 5, liitklasse
4. Õpetajaid 11. Õpilaskodus töötajaid 3. Lasteaialapsi 35, lasteaiaõpetajaid 3, õpetaja abisid 2. Ringe 16.
Õpilasi osales neis 46, lasteaialapsi
13. Ringijuhte väljastpoolt kooli 4.
Olümpiaadide tulemused: Mariel
Alavere matemaatikas I koht
(õp.Supper, Margit Alavere), Andres Nirgi matemaatikas 5. (õp.
Maalman), Anete Alavere bioloogias II koht, Triinu-Liis Kullik bioloogias 7. (õp. Maadla). Loodusvik-

toriinil „Eesti linnud” Triinu-Liis
Kullik ja Anete Alavere III koht, loodusviktoriinil ”Tere, kevad” TriinuLiis Kullik, Anete Alavere, Marleen
Paberit ja Andres Nirgi kogusid maksimumpunktid, veeviktoriinil „Puhas vesi hoiab elu” saavutati 5. koht
koosseisus: Marleen Paberit, Andres Nirgi, Anete Alavere ja TriinuLiis Kullik (õp. Maadla). Maakondlikul TV-10 olümpiastarti teivashüppes I koht Mariel Alavere, maakonna kergejõustiku jõuluvõistlusel
kaugushüppes I koht Mariel Alavere, maakonna talvistel MV-l kaugusja kõrgushüppes, 60 m ja tõkkejooksus I koht Mariel Alavere. Fotokonkursil „Euroopa minu kodukohas”
sai FB hääletuse tulemusena rahvalemmikuks Triinu-Liis Kullik.
Rahvusvahelisel matemaatikaalasel võistlusel ”Känguru” Mariel
Alavere oma vanusegrupis I koht.
Roela kooli õpilased olid tublid teeküünalde ümbriste jahil. Väljapaistva tulemuse saavutas 5.-6.
klass ja klassijuhataja Anne Maalman. Keskkonnaameti poolt korraldatud Lahemaa noore looduskaitsja
kursusele Junior Ranger 2014 kutsuti sinna motivatsioonikirja alusel
osalema Triinu-Liis Kullik.
2014/2015 - õpilasi koolis 1.sept.
seisuga 59. Klassikomplekte 5, liitklasse 4. Õpilaskodus 15. Õpetajaid
11, ringijuhte väljastpoolt kooli 5.
Ringe 16. Õpilaskodus töötajaid 3.
Lasteaialapsi 39. Lasteaiaõpetajaid
4, õpetaja abisid 2. Olümpiaadide
tulemused: Andres Nirgi bioloogias I koht (õp. Maadla), matemaatikas 8.-9. koht (õp. Maalman), Triinu-Liis Kullik bioloogias VII koht
(õp. Maadla), eesti keeles 9. koht
(õp. Eigi), geograafias 10. (õp.
Maadla), Marleen Paberit matemaatikas 10. (õp. Maalman), bioloogias
13. (õp. Maadla). Soome lahe aasta
viktoriinis „Üheskoos Soome lahe
heaks” saavutati III koht koosseisus:
Triinu-Liis Kullik, Andres Nirgi,
Carmel-Merith Pikhof, Marleen Paberit (õp. Maadla). Roela LPK-le anti
tänukirjad energiasäästunädala koolikonkursil aktiivse osalemise ja „Prügi vahetund” eest. Osaleme erinevates projektides: Prürgialased õppeprogrammid, „Küünlaümbriste
jaht”, „Märka meid”, „Kaitse end ja
aita teist”, „Käed puhtaks”.
Meie lasteaia-põhikooli väga head
koostööpartnerid on läbi aastate olnud: kohalik omavalitsus, Roela raamatukogu, Roela rahvamaja, Roela
noortemaja, MTÜ Roela Kodukant,
Roela vabatahtlik päästekomando,
lastevanemad, valla koolid ja lasteaiad, Rajaleidja keskus, karjäärinõustajad, Rakvere Ametikool, vilistlased, politsei-, pääste- ja maanteeamet.
Suur aitäh kõigile meeldiva koostöö eest!
Põlvkondade kokkutulek
6. juunil 2015 toimub Ferdinand
von Wrangelli nim Roela LasteaiaPõhikooli kokkutulek. Oodatud on
kõik Roelas erinevates koolimajades haridust saanud õpilased, endised lasteaialapsed ja õpetajad. Päevakava: kell 12 algab registreerimine, lõunasöök, näitused, lasteaia ja
klassiruumide külastus. Kell 15 aktus kooli aulas, kell 18 kontsert ja
pidu Roela Rahva Majas. Tantsuks
mängib ans. Taas, külalisesineja on
Anatoli Drozdov Kohtla-Järvelt.
Osalustasu 10 € (meene, voldik,
lõunasöök, ansambel, külaline) tasuda Vinni Vallavalitsuse arvelduskontole
Swedbank:
EE532200001120121871; SEB:
EE501010502016846005 märksõna
„Roela kool”. Eelregistreerimine:
roela.kool@vinnivald.ee või tel
3297150.
Toreda kohtumiseni!
Aive Alavere
Roela Lasteaed-Põhikooli
direktor
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Meist ja meie koolidest Minski
haridusjuhtide pilguga

Andrus Lein viib ellu
42,195-kilomeetrisi unistusi

Mutimullahunnikud muru sees,
haneparved põldudel, kitsed üle
tee lippamas – meie veel tärkamata loodus pakkus mõndagi
miljonilinna Minski inimesele.
Aga loodus oli kõrvaline, peaasi
oli Minski linna Zavodski rajooni haridustöötajatel tutvuda nii
Lääne-Viru kui ka Vinni valla ja
koolidega. Mullu oktoobris käisid maakonna haridusjuhid Valgevenes, nüüd tuldi vastukülaskäigule.
Kohtumiste initsiaator on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktor
Henry Kallaste, kes aastatel 19871988 õpetas Minski 85. keskkoolis füüsikat ning on end hiljemgi
Minskis täiendamas käinud. „Otsisin oma kunagise kooliga kontakte ja see õnnestus,“ ütles Henry
Kallaste. „Juba maakonna haridusjuhtidega Minski käies leidsime,
et erinevast riigikorraldusest olenemata on taolised tutvumiskäigud
mõlemale poolele kasulikud. Haridusinimeste omavaheline läbikäimine võimaldab oma tegemisi teise mätta otsast võõra pilguga vaadata.“
“Oleme veerandsaja vabaduses
olnud aastaga unustanud, kuidas
elatakse autokraatses riigis. Nende jaoks vajab lahtirääkimist nii
meie omavalitsussüsteem, kuidas tekib vallaeelarve või see,
kuidas vald suhtleb oma allasutustega. Nendel on haridusosakonnad, ametiühingud, riiklik
süsteem,” haridusnõunik Margit
Diits.
Kui meie tahtsime nendega
suhelda otse, s.t mitteametlikult,
siis kusagilt saadi hais ninna ja
nõuti meilt täisnimekirju. Kõik
käis väga range kontrolli all, mingit isetegevust ei tohtinud olla.
Neil peavad kõik üritused ja külalised olema kooskõlastatud haridusosakonnaga ja veel kõrgemate instantsidega. Elu käib hierarhilise suhtlemist pidi.
Sealsel koolijuhil on otsustusõigus väga väike. Koolijuht on
Valgevenes väljateenitud positsioon, see tuleb aastatega, umbes
50-aastaselt saab koolijuhi ametisse. Sellist asja, kus ühe direktori alluvuses töötavad kool ja
lasteaed ning lisaks võib direktor õpetajana ka tunde anda ja
olla huvijuht, neil ei ole.
Minskilasi üllatasid siinsed
sõbralikud suhted õpilaste ja
õpetajate, koolijuhtkonna vahel.
„Meie võtame õpilasi kui partnereid. Nad imestasid, kuidas on
see võimalik, et õpilased on vahetunnis vaiksed, ei kakle ega lärma, ei lõhu ega suitseta nurga
taga, kõikjal valitseb puhtus ja
kord. Andke oma lastele nutitelefonid kätte ja teil on ka nii nagu
meil!“ kommenteeris Kallaste.
Märgati sõbralikke suhteid valla
asutuste vahel. 250 tuhande elanikuga Zavoski rajoonis ei ole muidugi mõeldav, et kõik tunnevad
kõiki ja suhtlevad omavahel ilma
barjäärideta nagu meil. Aga eks
oma osa on ka meie demokraatlikumas elukorralduses.
Külalistele avaldas muljet gümnaasiumi remont, eriti ventilatsioonisüsteem, mille suuri torusid ei ole peidetud seinte-lagede
sisse. Neil ei ole nii kaasaegset
ventilatsioonisüsteemi isegi
Minski kõige uhkemas koolis
mitte. Valgeveneski on jõutud
plasteakendega tekkiva sundõhuvahetuse probleemini. Uus
asi oli nende jaoks ka maaküte.
Neid hämmastas siinne kiire remondi- ja ehitustööde käik ja sellele eelnev pikk periood igat sorti arvestamist, projekteerimist,
riigihankeid, eellepinguid jmt.
Neil läheb kohe ehitamiseks ja
alles siis hakatakse projekti tegema.
Kui me Eestis püüame oma
väikseid koole säilitada, siis Valgevenes suletakse väikekoole

Meie populaarsetel kergliiklusteedel kohtab enamasti liikumisharrastajaid, vähem on tõsiseid
tegijaid. Kõige rohkem on linna ja
Vinni vahelisel asfaldilindil jooksukilomeetreid kogunud Vinnis
elav Andrus Lein, kes on alanud
hooajal näidanud paljutõotavat
vormi.
Nagu paljudel jooksjatel, algas
ka Andruse jooksjatee lapsepõlves päevad läbi õues ringilippamise, suusatamise, kelgutamisega.
Mõdriku vallseljak, kuhu Karl
Vaide igal talvel rajad sisse lükkas, pakkus selleks ideaalseid võimalusi. Suviti jooksis, hüppas,
mängis palli Mõdriku staadionil.
Kolme kilomeetrise koolitee Vinni-Pajusti Algkooli ja tagasi käis
Andrus enamasti jalgsi. Sellega
ladus tulevane jooksuäss vajalikku aeroobset põhja, kogus sitkust
ja vastupidavust.
Edasi viis koolitee Rakvere III
keskkooli, kus ta läks treener
Paavo Laigo juurde suusatrenni. Kord viis Laigo poisi murdmaajooksuvõistlustele, kus teda
märkas kergejõustikutreener
Jaak Vettik. Et jooks hakkas kohe
meeldima, siis nii jäigi. Pärast
kutsekooli ja sõjaväge hakkas ise
oma plaanide järgi harjutama.
Laigole on Andrus meelde jäänud hoolsa ja tõsise suhtumisega harjutajana. Hiljem on Andrus käinud nõu küsimas ka jooksuprofessor Ants Nurmekivi käest
ega pea paljuks nõu küsida teistelt
jooksumeestelt ning internetist ja
kirjandusest abi otsida.
Noorteklassis võitis Andrus
ainult ühe medali sisevõistlustelt
1500 m jooksus. Tõsisem läbimurre tuli täiskasvanute klassis,
kui ta 2000. aastal sai 12 km
murdmaajooksus pronksi. Järgmisel viiel aastal jooksis ta viis
aastat järjest medalile, s.h 2002.
aastal Eesti meistrivõistlustel 12
km murdmaajooksus ja 10 000 m
staadionil hõbedale.
Rakveres on hea jooksupunt
Riho Lüüsi ja teistega, sai käia
rahvajooksudel, esindada oma
kergejõustikuklubi ViKet.
„1996. aastal tulin Rakvere
staadionile tööle. Palk oli väike.
Kui tahtsid sporti teha, siis tuli
end üles töötada. Praegune Rakvere spordikeskuse hooldustehniku amet pole õnneks kellast
kellani töö. Enne seda töötasin
viis aastat ühes ehitusfirmas tööl.
Eestis pole võimalik ainult spordist ära elada.
Nõukaajal peeti 24-aastast
sportlast juba vanakeseks. Andrus jooksis oma elu esimese maratoni 2000. aastal, 26-aastasena,
kui sõbrast jooksukaaslane Riho
Lüüs Andruse Stockholmi maratonile kaasa kutsus. Ilma spetsiaalse ettevalmistuseta sai tulemuseks 2:47. Kogemuste puudumise ja mitte just kõige parema
treenituse ning suure pingutuse
valu korvas saadud võimas emotsioon, finish olümpiastaadionil ja
raja ääres kaasa elavad rahvahulgad. Teistelegi soovitab Andrus
maratoniga algust teha mõnes
Euroopa suurlinnas, kus kümne tuhande jooksjaga koos joostes saab ammutada häid emotsioone.
Miks just maraton? „Teatud
vanuses sai ümber orienteeritud.
Teen seda, mida oskan, motivatsiooni mul jagub, tahan olla Eesti
maratonijooksjate eesotsas. Pikamaajooksu seltskond on hea,
ehkki siinkandis on tõsiseid
jooksjaid vähe.“
Enamasti treenib Andrus üksinda, pikemad jooksuotsad võtab ette koos sõpradega, et jooks
liiga üksluiseks ei muutuks. Andrust huvitab hea tulemuse kõrval ka treeningprotsess, nagu üht
üdini jooksjat kunagi. Andrus
treenib
peamiselt
kergliikusteedel,
jookseb

Külalised Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Foto: Henry Kallaste
karmikäeliselt.
Kahe riigi hariduselus on ühisosaks koolides vananev õpetajaskond. Hiljuti kaotati Valgevenes
n-ö kohustuslik kaheaastane tööaeg (suunamine) pärast eriala
omandamist ja noored spetsialistid võivad pärast kooli lõpetamist
minna tööle ka mujale kui kooli.
Õpetajaid maapiirkondades jätkub, probleem on linnades, kus
õpetajaks õppinud inimesed
suunduvad tööle mujale, kõrgema palga peale.
Suuri erisusi esineb õppekavades. Valgevenes algab suunanäitamine varakult, juba 5. klassist,
kus tehakse valik eelkutseõppe ja
akadeemilise suunitluse vahel.
Meil toimub selline hargnemine
pärast põhikooli lõpetamist. Tehnoloogiaõpe (varasema nimega
tööõpetus) algab seal varases
koolieas ühe tunniga nädalas ja
kasvab viie tunni peale hilisemas
astmes.
Neile meeldis väga meie tehnoloogiaõpe, kus poisid ja tüdrukud ei ole liigselt kinnistatud traditsiooniliselt oma valdkondadesse ja ka poisid võivad kokata
ja õmmelda, tüdrukud meisterdada treipingi taga.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
meeldis neile väga talveaed, lasketiir. Imestati, et kooli jõusaali
saavad kasutada nii õpilased kui
õpetajad. Häid sõnu öeldi kaasaegse sisustusega tehnoloogiaõpetuse klasside kohta. Neil pole
sellist sisustust sageli isegi paremates ettevõtetes. Meeldis kord
ja süsteem, mis õp. Rein
Leichteril on kasutusele võetud
– tööriistad asuvad seinal omal
kohal ja piisab õpetajal vaid pilgust seinale, et näha, kas tööriistad on tagasi pandud.
VPGs nägid külalised väikest
kontserti, kus esines abiturient
Nancy Põlluste juhendatav tantsuring. Neid hämmastas, et üks
õpilane võib teisi õpilasi juhendada. Nancy õpib Rakvere esteetika- ja tantsukoolis ja annab oma
oskusi edasi teistele tantsimisest
huvitatud kaasõpilastele. Isetegevust (loe: iseotsustamist) nende
koolides ei tolereerita.
Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul hindasid külalised meie kõrgkooli keskkonda,
kus linnavälises kampuses on
rohkemvõimalusi keskenduda
õppetegevusele. Valgevenes
puudub mõisakultuur. Nende
jaoks oli uus asi, et meil taastatakse mõisaid muinsuskaitse
kontrolli all. Eestist erinev on ka
teise kõrghariduse omandamine
– Eestis võib tasuta omandada
mitut kõrgharidust, Valgevenes
teist kõrgharidust tasuta omandada ei saa. Kui meil on õppelaenusüsteem madala intressiga,
siis neil on inflatsioonist tingitud
õppelaen kõrge intressiga ja inimesed ei riski eriti laenu võta.
Veel üllatas neid, et meie raamatukogudes saavad inimesed
vabalt ja tasuta kasutada arvutit, et Roelas on kooli spordisaal
kogukonnale õhtuti tasuta kasu-

tamiseks.
Täiesti uus asi nende jaoks on
meie noortemajade ja -tubade süsteem, mis on lastele tasuta ja kus
tegevusteks küsitakse raha/vahendeid projektidega. Neid hämmastas, et Roela noortemajas töötab
üks noorsootöötaja, kes jälgib ja
suunab, koristab ja projekte kirjutab. Neil toimub organiseeritud
huvitegevus huvimajades, -koolides ja -ringides ja see on tasuline.
Piltlikult öeldes: kui neil juhtub
huviringis olema piljardilaud, siis
peab selle kõrval kohe olema ka
õppinud spetsialist.
Vinni perekodus imestati perekodu superelamistingimuste üle.
Selgitasime, et laste jaoks on kõige tähtsam tema oma ema ja oma
kodu. Pandi tähele sedagi, et perekodus on ühe maja peale viis
kasvatajat ja nad huvitusid, kuidas lapsel kõigi viie kasvajataga
usalduslik suhe saab tekkida.
Valgevenes järgivad lastekodud
nõukaaja süsteemi, samas on neil
tugevalt arendatud hooldusperesüsteemi, kus ühes peres võib
olla isegi kuus võõrast last. Ka
Eestis tahetakse sama teed minna. Kuna neile meie süsteem
väga meeldis, siis kutsusime neid
meile tööle, meil on pühendunud
inimesi väga vaja.
Roela õpilaskodus üllatasid
neid õpilastele loodud kodused
elamistingimused ning et seal
elab õpilasi üle riigi. Neid vaimustas, et õpilaskodu pole ainult
öömaja, vaid õpilastele õpetatakse õpilaskodus ka töö- ja sotsiaalseid oskusi.
Üldjoontes on neil samasuguseid probleeme nagu meilgi: olgugi et suitsetamine on keelatud,
siis ikka leidub koolimaja nurga
taga suitsu ette panijaid. Valgevene koolides võivad õpetajad
suitsetada. Eestis on haridusasutused suitsuvabad.
„Minski haridusosakonna töötajatel on kaasaegsed vaated,
euroopalikud arusaamad, neil on
süsteemi keerulisem muuta. Lapsekeskne lähenemine on neile
teada-tuttav, varase sekkumise
teema jne. Nad ei ole kivistunud
vanadesse arusaamadesse,“ võttis kohtumise kokku Margit Diits.
Vahe kodukülastusel: kui Eestis
võib õpetaja probleemse õpilase
koju minna kokkuleppel lapsevanemaga, siis Valgevene õpetajal
on õigus õpilase koju minna ja
kasvõi külmkapi sisu uurida. Lapsvanem peab õpetaja tuppa laskma,
see on õigusaktidega reguleeritud. Õpetaja on Valgevenes
autoriteeet.
Henry Kallaste sõnul kavatsetakse vastastikust läbikäimist
kindlasti jätkata. Mõeldav on isegi õpetajate ja õpilaste vahetus.
Mõlemad koolid on õpilaste arvult samasuured. Kallaste arvates kulub õpilastele, kes pole totalitaarset korda kunagi kogenud, ära ka seesugune kogemus,
et tekiks võrdlusmoment ja oskus
hinnata seda, mis kodus head on.
Muljed kirjutas üles Hilje
Pakkanen

Lepnani, Bauhofini. Asfaldil jooksmine nõuab samamoodi ettevalmistust nagu lumes ja libedaga jooksmine. Suvel saab metsas joosta.
Ettevalmistusperioodil teeb Andrus trenni kaks korda päevas, kui
võtab ette pikema otsa, siis korra
päevas. „Tavaliselt teen põhitreeningud asfaldil, taastavad treeningud metsas. Põlved viga ei tee,
aga kannakõõluseid on tulnud
kaks korda opereerimas käia.“
Kogemused aitavad vältida
vigu. Väga tähelepanelikult tuleb
jälgida oma organismi, osata treeningutest taastuda. „Kui tekib motivatsioonilangus, tunned, et oled
juba hommikul väsinud, siis on targem jookmisega paar päeva vahet pidada ja oodata, kui tunne tuleb tagasi.“ Maratonijooksmise
juures on väga tähtsal kohal toitumine. Lisaks lihaste valmisolekule peab ka ainevahetus olema eelnevalt treenitud. Vigastusi aitab
vältida massaaz, mida laseb Anne
Hallikul teha.
„Kui harjutada, siis pole maraton üldse raske,“ leiab Andrus ja
arvab, et igaüks võimeline maratoni läbi jooksma. Põhiline on
reaalselt hinnata oma võimeid.
Maratoni juures paelubki oma võimete piiride kompamise võimalus.
Tuleb endale sihid seada, siis on
lihtsam harjutada.
Kõrvalseisjale võib tunduda pikamaajooks üks ütlemata tuim ja
monotoonne tegevus, kuid see
pole nii. Jooks on segu füüsilisest
pingutusest, vaimu proovile panekust, meditatiivne tegevus. „Looduses ja värskes õhus joosta on
kaif! Kogu organismi tekkinud
saast põleb joostes ära. Pallimäng
ei anna sellist koormust, ehkki on
hasartsem.“ Kogenud jooksjana
peab lugu kvaliteetsest treeningust.
Kaks aastat tagasi jooksis ta
Frankfurdis oma isikliku maratonirekordi 2:29.14-ga. 2013. aastasse
jääb ka Andruse senine aasta
kilometraazi rekord - 6000 km ja
600 km kuus. Tavaliselt koguneb
aastas 3000-4000 km, lisaks suusakilomeetrid. Tol aastal sai ta treenida kuu aega Portugalis.
Head tulemused tõid Andrusele
2013. aastal Lääne-Virumaa parima spordiveterani tiitli.
Jooksu peetakse üheks odavamaks spordialaks. See võib nii ollagi, kuid kvaliteetsedki jooksusussid kuluvad ära nii paari kuu tagant, kui nendega tuhat kilomeetrit maad mõõdetud.
Andrus leiab aega ka koduvalla
eest võistelda ning ise võistlusi
organiseerida. Jooksjate hulgas on
tuntuks saanud Rakvere-Vinni talvejooks, mille eeskujuks võttis ta
Tallinna talvejooksud, kus ta isegi

90ndatel võistlemas käis. Talvisel ajal
on jooksuvõistlusi vähe ja et Vinnis on nüüd ka hea kergliiklustee,
siis kahe asja kokkupanemisel talvemaraton sündiski. „Koos Erkki
Etverkiga mõtlesime, kas on võimalik distantsi läbida kergliiklusteel edasi-tagasi joostes. Eestis
pole teist sellist jooksusarja. Rahvast käib siin üle Eesti, tundub sobivat.” Tegi endale võistlussarja,
nüüd on korraldamise kõrvalt raske treeninguks aega leida. Tänavune viimane etapp toimus väga
ilusa ilmaga ja see tõi osavõturekordi.
Tänaseks on Andrus jooksnud
22 maratoni. Maratonid on teda
viinud Rotterdami, Hamburgi,
Berliini, Odensesse, Amsterdami,
Frankfurti, Nizzasse, Zürichisse
ja mujale. Maratonidel käimistega saab ühtasli ka reisida. Esikohal on siiski maratonikohad, kus
on hea rada ja tihe konkurents, et
saaks teha hea tulemuse.
Tänavu kevade esimese suure
maratoni jooksis ta 19. aprillil
Zürichis tulemusega 2.31,23. Selle
ajaga oli ta oma M40-44 vanuseklassis parima ja üldkokkuvõttes
22. kohal. Selle tulemusega on
Andrus Eesti hooaja edetabelis
kolmas. Üldse on ta sellest ajast
kiirem olnud vaid korra - 2013.aastal Frankfurdis 2.29.14 joostes.
Möödunud aasta parimaks tulemuseks oli Andrusel septembris Tallinnas jookstud 2.32.20.
Neljandat kümmet käival jooksumehel on kätte jõudnud elu
parimad jooksuaastad.
Hilje Pakkanen

Kümme aastat Tudu elu
Maikuus kümme aastat tagasi juhtus nii, et mitmete etappide järel
saime ühes pisikeses Eesti külas
asuva suure maja omanikeks.
Kümme aastat on piisavalt pikk aeg,
et paljud asjad maailmas ning loomulikult ka Eestis ja Vinni vallas
on täiesti muutunud. Elu muutub ja
miks see ei peakski muutuma: noored kolivad ja vanad surevad ära,
teenindus- ja töökohad kaovad.
Aga ka samal ajal sünnib uusi inimesi, saame juurde uusi sõpru ja
leiame ka enda lähikonnast uusi
mõttekaaslasi. Puutume kokku
meile enne tundmatute ja huvitavate asjadega. Kümme aastat on nii
pikk aeg, et laps seda aega “varem” enam ei mäleta. Kümme aastat on ka nii pikk aeg, et sel ajal
võiks muretu suvitaja oma koduaias endale noore metsa kasvatada.
Aga teiselt poolt on kümme
aastat lühike aeg. Kümme aastat on
lühike aeg eesti keele õppimiseks

ja vana maja korda tegemiseks
ning selle hooldamiseks. Alati kui
saad korda midagi väikest, ootab
järjekorras palju muud, mis vajavad remonti. Suvi või ka muud
lühemad puhkused mööduvad linnulennul ja kuluvad liiga ruttu.
Kümme aastat meie elust - kuhu
need kadusid?
Kümmekond aastat on meie elu
olnud seotud oma valla - Vinni
valla ja eriti Tudu alevi eluga. Aastate jooksul on mitmed meie külalised Tudus olles tutvunud alevi ja
selle inimestega ja ikka ja jälle
uuesti külla tulnud. Kümme aastat
Tudu elu on meile väga meeldiv
kogemus olnud ja soovime kogu
südamest, et meie tutvumine jätkub edaspidigi. Südamlik tänu kõigile teile, kes te olete oma külast
ja ka vallast teinud natukene ka
meie oma. Kohtumiseni seal!
Hanna Virtanen, Helmi
Virtanen, Lotta Palomäki
Soome
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Maikuu algab Vinnis Käivitus liikumissari
„Vinni-Pajusti liigub!“
Tehnikapäevaga
2. mail toimub Vinnis järjekordne
Tehnikapäev. Selle nüüdseks traditsiooniliseks saanud ürituse algus pärineb sügisest 2011, mil toimus esimene võrrivõidusõit „Vinni Punn“. Et „esimene vasikas päris aia taha“ ei läinud, saigi üritus
jätku. Ajapikku lisandus nii mõndagi muust valdkonnast ja eks ühtteist pudenes ka küljest, aga niimoodi, pidevas muutumises, suudabki Tehnikapäev pidevalt värske välja näha.
Sel aastal püsib Vinni Tehnikapäev kolmel vaalal.
Esiteks, traditsiooniline Vinni
Punn - võrrivõistluste sprindialade Eesti meistrivõistluste 2015.
aasta I etapp (huuh! kui keeruline ametlik väljaütlemine - rahvakeeles lihtsalt punnvõrride
võistukihutamine), kus eeldatavasti kohal Eesti selle ala paremik. Eri generatsioone ühendab
isa-poja võidusõit, kus võistkonnas kihutavad ühe pere eri vanustes liikmed.
Teiseks, kuna robootikapisik
on viimasel ajal nakatanud ka
Vinni valla noori, on selle loogiliseks jätkuks robovõistlus. Et Vinni robootikute maskott on (m.s ka
VPG maskott) karupoeg Puhh,
kes raamatu järgi maailma tundma
õppimiseks koos sõpradega ekspeditsioonil käis, aga kõhnade teadmisvarude
tõttu
selle
Espitsjooniks ristis, siis sellenimeline tuleb ka noorte robootikute
omavaheline mõõduvõtmine.
Millised katsumused robootikuid
ja roboteid ees ootab, selgub

võistluspäeval Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Ja kolmandaks, viimastel aastatel on Lääne-Virumaal nii kaudses kui otseseski mõttes tuule tiibadesse saanud mudelismiga tegelemine. Otseses mõttes tähendab
see mudellennundust, kui ilmastikutingimused lubavad, loodame
Vinni taevaski taas näha õhusõidukeid. Ilmastikutingimustest sõltumatult aga toimub RC-offroad
võistlus, mis maakeeli äraseletatult
tähendab raadio teel juhitavate
autode võistukihutamist. Võistluse peakohtunik on Bruno Vaher,
oma ala proff ja Väike-Maarja mudelihalli Hing. Lisaks loodetavasti rohkearvulisele võistlejaskonnale saavad võistluste vaheajal oma
(mudel)autosõidu oskusi proovida ka pealtvaatajad. Ja kes teab, ehk
nakatab mudelipisik nii mõndagi
uudistajat...
Vinni Tehnikapäev toimub
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja selle ümbruses laupäeval, 2. mail algusega kell 11. Pealtvaatamine
on tasuta, võimalik on osaleda
uhkete ja huvitavate auhindadega loteriis, näljahäda vastu aitab
puhvet... Päeva pidulik kokkuvõtmine koos auhindade ja kiidukõnede ning loosiauhindade
jagamisega toimub orienteeruvalt kell 17. Võistlustel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda, lisateavet saab kodulehelt
www. vinnipunn.ee.
Ürituse korraldavad MTÜ Vinni Tammed ja MTÜ Vinni Punn.
Mart Pitsner

Sinu sammud loevad!
MTÜ Liikumise- ja Tervise Selts
korraldab ülevallalise kuni 26. aprillini kestva südamenädala „Sinu
sammud loevad”. Algus iga päev
17.00 osalejate registreerimisega
ja koos juhendajatega kogunemi-

MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus ja
Triinu Spin algatasid kõiki eagruppe ühendava ja tervislikke
eluviise propageeriva iikumissarja Vinni-Pajusti liigub!“ Liikumissari algas 6. aprillil ja kestab
jaanipäevani, kokku 12 etappi ,
mis toimuvad iga ilmaga. Eeskuju võeti liikumisest „Rakvere liigub“.
„Sarjaga liituma on oodatud kõik
soovijad, eelkõige ootame osalema oma valla rahvast, kuid tulla
võivad ka inimesed väljastpoolt,“
ütles TriinuSpin stuudio treener
Triinu Kunberg. Tema sõnul on
liikumissarja paaril toimunud
etapil osalenud paarikümmend
inimest.
Enamik etappe läbitakse kergliiklusteedel Rakvere, Kakumäe
ja Mõdriku suunal, Vinni spordikompleksis toimuvad vesiaeroobika- ja staadionil fitness-treeningud. Kogunemiskoht on Pajusti
klubi ees esmaspäeviti kell 19,
v.a. spordikompleksis või staadionil toimuvad fitness-treeningud.
Osalejad saavad liikumiskaardi, millele korraldajad märgivad
osaluskorrad. Liikumiskaart on
tasuline, maksab 5 eurot. Tasuta
ujula ja ja saunakülastustuse saavad kõik eelneval üheksal etapil
osalenud. Korraldajad on kavandanud liikumissarjas osalenutele jagada ka kinkekaarte nii osalemise aktiivsuse kui suurematele kaalulangetajatele. Kes ei soovi n-ö auhindadele pretendeeri-

da, see ei pea kaarti ostma, kuid
liikuma võib ikkagi tulla.
Liikumissarja toetab ka Vinni
vald.
Ajakava:
27. aprillil vesiaeroobika Vinni spordikompleksis, soovijatele
vahekaalumine ja mõõtmine.
4. mail rattasõit, ühiskõndimine ja kepikõnd Pajusti klubi juurest Piira Raktoomi tanklani ja tagasi. Rattaga sõitjad liiguvad
Pajusti klubi juurest Bauhofi
kaupluseni ja tagasi.
11. mail ühiskiirkõndimine ja
kepikõnd Pajusti klubi juurest Piira Raktoomi tanklani ja tagasi.
18. mail ühisjooks Pajusti klubist Vinni staadionile, kus ootab
ees üllatus.
25. mail fitnesstreening, soovijatele vahekaalumine ja mõõtmine.
1. juunil sörkjooks, kiir- ja kepikõnd Pajusti klubi eest
Mõdriku staadionile ja tagasi.
8. juunil sörkjooks, kiirkõnd,
kepikõnd Pajusti klubi eest Kakumäeni ja tagasi.
15. juunil rattasõit, ühiskõndimine ja kepikõnd marsruudil
Pajusti klubi – Piira Raktoomi
tankla – Pajusti klubi. Rattaga
sõitjad sõidavad Pajusti klubi
juurest Bauhofi kaupluseni ja tagasi.
22. juunil fitnesstreening, soovijatele vahekaalumine ja mõõtmine.
Infot jagavad: Triinu Kunberg:
5850 2786, Anita Keivabu: 506
6294

Vinnis peeti laste
sumovõistlus “Maiasmokk”

sega Vinnis spordikompleksi,
Roelas ja Tudus kooli juures. Osalejate vahel loositakse priipileteid
spordikompleksi ujula ja jõusaali
kasutamiseks. Info Uno Muruvee,
tel 5273 6874.

Neljas Roela kodulooline
raamat ootab annetusi
Neljas raamat alapealkirjaga
„Reformide ajastud“ sarjast
„Minu kodu lugu“ ootab trükkimist.
Raamat räägib reformidest,
muudatustest, ümberkorraldustest, mis leiavad aset nii põllumajanduses, ettevõtluses ja omavalitsuses. Näeme, kuidas taludest
said kolhoosid–sovhoosid, siis
nende lagunemist põllumajandusreformi tagajärjel ja taas talude tekkimist. Kuidas külanõukogust sai vald. Raamat jutustab
ettevõtlikest inimestest, kes lähevad turumajandusse, nende raskustest ja probleemidest. Kuidas

töötas perearst ja apteek, kahjuks
on need asutused praeguseks
juba ajalugu ja mitte ainult need.
Et raamat ilmuda saaks, pöördume jällegi teie poole ning loodame teie toetusele. Senised esimesed kolm raamatut on saanud
ilmuda heade inimeste toel. Oma
annetusi saate teha sularahas raamatukogus või ülekandega MTÜ
Roela Kodukant selleks avatud
kontole
numbriga
EE572200221030479529 märksõna „Raamat“.
Lugupidamisega ja ette tänades
Kärt Põllu,
MTÜ Roela Kodukant

Kadila endises koolimajas....
on talv kenasti üle elatud. Oleme vähehaaval täiendanud ajalootubades väljapandut ja meelsasti näitaks kõike ka soovijatele. Päris avatud uste päeva teeme emadepäeval, 10. mail kella
13-15. Palun võtke kaasa veidike sularaha, sest pärast ajalootubade külastamist pakume teed ja
on võimalik osta laste valmistatud küpsetisi. Kõik, kellele see
aeg ei sobi, võivad helistada tel
5567 2658 ja lepime kokku teile
sobiva aja. Muidugi oleks tore,
kui tooksite kaasa ka midagi väljapanekuks!
Noortekeskuse lapsed on palunud mul lehe kaudu teada anda,
et kui kodudes on üleliigseks jäänud lauamänge (al. 7. eluaastast)
ja kõike muud sobilikku, siis
võite meile pakkuda. Võtame
tänuga vastu ka värvipliiatseid
jm, aga pakkuda võib veel muud

majapidamises üleliigset, loomulikult kasutuskõlblikku. Nagu
nõusid, riiuleid, mööblit....maja
on suur ja igasuguseid asju kulub ära!
30. aprillil teeme Kadila küla heakorrapäeva. Alustame kella 16st
ja kel võimalik, tulgu kampa,
abikäed kuluvad marjaks ära.
Koristame, riisume, sööme üheskoos suppi ja lõpuks süütame
lõkke, mille ümber kõik nõiad
võivad tantsu lüa!
Kaks korda kuus käib meil järjekindlalt koos huumoritrupp “Tujuloojad”. Hetkel teeme proove
osalemiseks Laekveres toimuval
maakondlikul teatripäeval.
Samuti käib kaks korda kuus
koos pudruklubi. Oleme juba
igasuguseid uusi ja tervislikke
roogi maitsnud, näputööd ja
muud huvitavat teinud.
Milvi Tubli

Õnnitleme
maikuu sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
91 Hilda Leppik
90 Hilma Perednja
89 Marta Valtonen
88 Yulia Prokhorova
87 Lydia Vaabla
85 Maiki Äärmets-Nirgi
85 Enna Viibur
85 Erla Uueni
85 Leo Saluste
84 Helene Moor
84 Endel Kruusamäe
84 Lempi Jagonen
84 Laine Biltse
83 Alma Darjina
83 Aili Annus
83 Linda Truman

81 Uno Kerma
81 Vaino Torp
81 Valve Nõlvak
80 Aliide Oder
80 Hilma Võsokova
80 Evi Käärt
80 Vilma Pender
75 Tõnu Kikkerpuu
75 Milvi Sokk
75 Ille Leede
75 Aita Salukivi
75 Mare Petermann
70 Malle Sinisalu
70 Maia Normak
70 Olga Kann
70 Elmo Sammalsaar

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest
teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Keit Ilves - 11. märtsil
Lisandra Schmidt - 23. märtsil
Kevin Kivimäe - 11. aprillil
Arihana Lint - 14.aprillil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Sündmuste kalender
Kadilas:
30. aprillil kl 16 Kadila küla heakorrapäev.
10. mail 13-15 end. koolimajas
ajalootubade avatud uste päev.
Pajusti Klubis:
9. mail kl 15 Pajusti klubis MTÜ
Pajusti Vaba Aja Keskus korraldatav amulettide ja sümbolkivide valmistamine ning peale
seda jooga harjutused. Info Anita Keivabu, tel 506 6294 või
Moonika Laud, tel 5691 8683.
12. mail kl 13 Pajusti klubis eaakte klubi Mõttelõng kokkusaamine, klubi kuu sünnipäevad
jm.
23. mail kl 17 Pajusti klubis
meesansambli 45. sünnipäeva
kontsert.
29. mail kl 14 Pajusti klubi tantsurühm “Särtsakad seeniorid”
Rakveres maakondlikul seeniortantsupäeval.
Roela Rahva Majas:
8. mail kl 16 Roela lasteaed-põhikooli emadepäeva kontsert. Kü-

lalisena laulab ka rahvamaja meesansambel.
16. mail kl 10 Roela kevadlaat
parkimisplatsil.
20. mail kl 13 eakate klubi “Remmelgas” kohvilõuna, hooaja lõpetamine.
29. mail tantsurühm “Kanarbik”
osaleb Rakveres maakondlikul
seeniortantsupäeval.
Viru-Jaagupis:
4. mail 16-18 Viru-Jaagupi raamatukogus nooremale koolieale
üritus "Üllatus emadepäevaks",
kus Ülle Rajamardi juh. valmistatakse emale või vanaemale
emadepäevaks kaelaehe.
12. mail 13-17 Viru-Jaagupi vanas koolimajas eakate klubi Elutark maikuu pidu, külas ansambel "Viisikera".
Vinnis:
2. mail kl 10 MTÜ Rattakiri „Teeme ära!” talgupäev, kaasa murureha. Pakutakse talgusuppi. Registr.
e-post: rattakirimty@gmail.com.
Talgujuht Klaarika Ots.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Absoluutkategooria noormeeste esikolmik. vasakult: Toomas
Braun, Oliver Valdre, Adrian Matso. Foto: erakogu
Sakura). 2. Ele Lokk (Sakura), 3.
Vinni spordikompleksis toimus
Maarja Valtin (Eesti Karud). -40 kg:
Sakura spordiklubi ja Eesti
2. Alina Vassilkova (Eesti Karud).
Sumoliidu eestvõttel 12. aprillil
-50 kg: 1. Anetta Hussar (Eesti
laste sumoturniir „Maiasmokk“,
Karud). 2. Geiti Viljak (Eesti Kakus medalite ja tortide peale
rud). -55 kg: 1. Karmen Kukk (SK
võistlesid U12 ja U14 vanuseklasSakura). -65 kg: 1. Anabell Eerikside ning U18 absoluutkategoosoo (SK Sakura), 2. Evely Evart
ria noored Rapla-, Valga-, Jõge(Eesti Karud). Poisid: -40 kg: 3.
va- ja Lääne-Virumaalt.
Reigo Säälik (SK Sakura). -45 kg:
Turniir oli ühtlasi Eesti noorte
2. Karel Semsugov (Eesti Karud).
sumokoondise komplekteerimise
3. Heiko Ärtis (SK Sakura). -50
esimeseks etapiks.
kg: 1. Thomas Järvi (Eesti Karud).
Individuaalsed tulemused: U12
2. Andres Tamm (SK Sakura). 2.
(sünd. 2003 ja hiljem). Tüdrukud: Mattias Mäe (Sk Sakura). -65 kg:
30 kg: 1. Ele Lokk (SK Sakura). 1. Kenneth Kuusk (SK Sakura), 2.
33 kg: 1. Vika Tsajun (Sakura), 2.
Kuldar Kornelt (Sk Sakura).
Maarja Valtin (Eesti Karud). -40 kg:
U18. Neiud (abs. kat.): 2. Pat2.Alina Vassil-kova (Eesti Karud).
hricia Matso (SK Sakura), 3. Ana-50 kg: 1. Anetta Hussar (Eesti
bell Eeriksoo (SK Sakura). NoorKarud), 2. Geiti Viljak (Eesti Kamehed (abs. Kat.): 1. Oliver Valdrud). +55 kg: 1. Evely Evart (Eesti
re, 2. Toomas Braun, 3.Adrian
Karud). Poisid: -30 kg: 3. Rico
Matso (kõik Sakura) (pildil).
Elander Licht-feldt (Sakura). -40
Klubidevaheline paremusjärjeskg: 3. Egon Evart (Eesti Karud). tus: 1. Põltsamaa spordikool/Nipi,
45 kg: 2. Heiko Ärtis (Sakura). 2. Sakura, 3. MK Juhan, 4. Eesti
65 kg: 1. Kenneth Kuusk (Sakura),
Karud.
2. Kun-nar Kornelt (Sakura).
Riho Rannikmaa
U14 (sünd. 2000 ja hiljem). Tüdrukud: -33 kg: 1. Tsajun, Vika (Sk

Juta Loo
Hulda Kübarsep
Ralf-Kalju Lossi
Ene Tisler
Mart Silvere
Ene-Helene Vaabla
Saima Parts

Kuulutused
Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete vastu oma ateljees
Pajustis Vinni vallaja I korrusel. Info tel 5343 2225.
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.
Ajaloohuviline soovib osta
postkaarte ja fotosid, mis on
välja antud enne 1945. aastat. Tel:
5665 5551
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@gmail.com.

13.03.1922 – 22.03.2015
29.11.1931 – 02.04.2015
25.08.1933 – 02.04.2015
21.06.1945 – 02.04.2015
16.11.1947 – 06.04.2015
01.08.1945 – 06.04.2015
05.08.1925 - 12.04.2015
Balti Puurkaev OÜ teenusteks
on puurkaevude, maaküttekaevude puurimine, projekteerimine,
vee- ja kanalisatsooni tööd, süvaveepumpade müük ja paigaldus.
Ettevõte tegutseb aastast 2008.
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee,
e-post: info@baltipuurkaev.ee, tel.
5217415.
2015.a on võimalik taotleda ka toetust Hajaasustuse programmi raames. Lisainfot küsida vallast.

Ostan veneaegseid merevaigust ehteid: kaelakee, sõled,
prossid, mansetid jne. Alati aus
asjaajamine. Tel. 58725458
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud 11. maiks.

