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Teatage avatud
puuraukudest

Lugupeetud vallaelanikud
ja mujal elavad maaomanikud, keskkonnaministeerium pöördub Teie poole
palvega teatada avatud ja
mahajäetud geoloogilistest
puuraukudest.
Sellised puuraugud võivad mõjutada piirkonna
põhjaveerežiimi ja –kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning
allikatele. Keskkonnaministeeriumil on kavatsus
need puuraugud ohutustada
tampoonimise teel. Vajatakse
kõigi inimeste abi, et täpsus-

tada avatud puuraukude
asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja
kaugusest mõnest kindlast
orientiirist (tee, jõgi, järv,
metsaserv jne).
Palun andke sellekohast
teavet vallavalitsusele (vallavalitsus@vinnivald.ee) või
keskkonnaametile, lisades
teatele ka oma nime ja kontaktandmed.
Ootame Teie teadaandeid
avatud puuraukude kohta
võimalikult kiiresti, kuid
hiljemalt 24. juuniks 2016.a.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik

Valla laste suvine töö- ja
puhkelaager ootab end kirja
panema
Vinni vallavalitsus korraldab
eeloleval suvel valla lastele
suvise töö- ja puhkelaagri, kus
lapsed saavad heakorratöid
tehes veidi taskuraha teenida
ning pärast tööd koos aega
veeta ja sportida.
Laager toimub 6.-21. juunini,
kuhu on oodatud lapsed alates 13. eluaastast. Laagripäev
sisaldab tööd, lõunasööki ja
mänge. Laagri lõpus toimub
ekskursioon. Laagrirühmad on
plaanis avada Vinnis, Viru-Jaa-

gupis, Roelas ja Tudus.
Laagris osalemiseks on vaja
täita avaldus. Avalduse blankett on saadaval Vinni valla
kodulehel www.vinnivald.ee/
hariduse-ja noorsootööalased
blanketid, töö- ja puhkelaagri
avaldus.
Palume avaldused saata vallavalitsusse hiljemalt 27. maiks
kas paberkandjal (Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2 Pajusti
46603) või e-posti teel aadressil
uno.muruvee@vinnivald.ee.
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Vinni valla infoleht

Ohtlike jäätmete
kogumisring vallas
Ohtlike jäätmete kogumisring Vinni vallas toimub
laupäeval, 21. mail.
Jäätmete vastuvõtmise ajad
ja kohad:
- 10.00 - 10.25 Tudu kaupluse
juures.
- 10.50 - 11.05 Roelas 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 alevikus Aldari kaupluse juures.
- 13.45 - 14.00 Kakumäe küla
alguses.

- 14.10 - 14.30 Vinni alevikus
raamatukogu juures (Sõpruse
1a).
- 14.45 - 15.00 Piiral endise
MRK/AS Viru Elektrik kaupluse juures (Mõisa 22).
Vastu võetakse: pliiakusid,
patareisid, värvijäätmeid,
õlijäätmeid, õlifiltreid, ohtlike
ainete jääke sisaldavaid pakendeid, elavhõbedalampe,
elavhõbedat, vanu ravimeid,
kemikaale, taimekaitsevahendeid. Komplektseid elektroonikaseadmeid: arvuteid,
monitore, elektrilisi kodumasinaid jne, külmkappe.
Vastu ei võeta: vanu rehve,
mittekomplektseid elektri- ja
elektroonikajäätmeid, segaolmejäätmeid.

Lääne-Viru Jäätmekeskus võtab eraisikutelt 29.
ja 30. aprillil TASUTA VASTU ASBESTI SISALDAVAID JÄÄTMEID (ETERNIITI). Vastuvõtt toimub
reedel kella 9.00-17.30 ja laupäeval 10.00 - 15.00
Lääne-Viru Jäätmekeskuses Piiral.

Vinni vald korraldab
heakorrakonkursi

Avalik konkurss
haridusfondi preemiatele
Vinni Vallavalitsus kuulutab
välja avaliku konkursi Vinni
valla haridusfondi preemiatele, millele saavad kandideerida Vinni valla munitsipaalkoolis õppivad õppurid.
2. 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.
Vallavalitsus annab haridusfondi preemiad üle vallavanema vastuvõtul vallamajas
31. mail.
Info: Margit Diits 32 58 655

Tasuta õigusnõustamise teenus puudega inimestele Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Rakvere, Lille 8).
Nõustab õigusnõunik Alar Salu Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroost. Nõustamine toimub kell 12-16-ni 19. mail,
16.juunil, 18. aug., 22. sept., 20. okt., 17. nov., 22. dets.
Vajalik eelregistreerumine: tel 324 2023, 534 29 043.

Puhka Urumarja Noortelaagris
Pakume 24 noortelaagri soodustuusikut Urumarja noortelaagrisse ajavahemikuks
3.-10. august.
Soodustuusik maksab 77
eurot. Peredele, kelle sissetulek
jääb alla madala sissetuleku
piiri, s.o alla 190 euro kuus ühe
pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja
tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt 1. maiks elektrooniliselt
margit@vinnivald.ee või paber-

kandjal vallamajja või osavalla
kontorisse. Tuusiku maksumus
tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks
Vinni vallavalitsuse arveldusarvele EE501010502016846005
SEB pangas või EE5322000
01120121871 Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni
valla veebilehelt:
http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem on
tõenäosus tuusik saada.
Vt http://
www.urumarjanoortelaager.ee
Info: Margit Diits,
tel 325 8655, 522 6510.

Üks valla kauni kodu konkrsi võitjatest - perekond Ojaloo
kaunis koduaed Kakumäel. Hilje Pakkaneni foto.

Vinni vallavalitsus korraldab
ka tänavu heakorrakonkursi,
mille eesmärk on korruselamute, elamute, ärihoonete ja
hallatavate asutuste ümbruse,
samuti asulate üldise heakorra taseme parandamine,
sellele kaasaaidanud isikute
tunnustamine ning ilu väärtustamine.
Kandidaatide konkursile
esitamise tähtajad on hiljemalt
16. mai ja 22. august 2016.a.
Kandidaate võib konkursile esitada iga valla elanik ja
osavallavanem, teatades pakutavast kandidaadist (nimi,
objekt, asukoht) kirjalikult või
suuliselt Vinni Vallavalitsusele
aadressil: peeter.kalvet@vinnivald.ee või telefonil 32 58 650.
Komisjon teostab konkursil osalevate üksikobjektide
ülevaatuse kahel korral: s.o.
ajavahemikus 18. - 20. mai ja ja
24. - 26.august.
Ühtlasi tuuakse konkursi käigus esile ettevõtted ja isikud,
kelle territoorium ja hooned on
hooletusse jäätud.

Hinnatakse elamuid, talutüüpi maakodusid, korruselamuid, ärihooneid, külasid ja
alevikke järgmiste hindamiskriteeriumide põhjal: objekti
välishooldus, sobivus maastikku, haljastus (lilled, hekid,
puud jne), väikevormide olemasolu (piirdeaiad, kõnniteed,
mänguväljakud, terrassid,
välikaminad jt), riigilipu heiskamise koht, jäätmekonteineri
olemasolu krundi piirides,
kinnistu, s.h elamu aadressi tähistav nimesilt koos numbriga,
üldmulje.
Heakorra konkursi auhinnafondi suurus on 800 eurot.
Konkursi läbiviimiseks moodustas vallavalitsus komisjoni
järgmises koosseisus: komisjoni esimees Marve Morgen (vallavalitsuse liige), liikmed: Tõnis Nurk (vallavalitsuse liige),
Ade Murumägi (Roela, Tudu,
Viru-Jaagupi osavalla vanem),
Hilje Pakkanen (kultuuri- ja
avalike suhete nõunik), Peeter
Kalvet (majandusnõunik).
Peeter Kalvet,
tel 59198799

Haldusreformist
Alates käesolevast numbrist
hakkab igas vallalehes olema
haldusreformi rubriik, kus kajastame haldusrefomi kulgu
Vinni vallas.

7.aprillil 2016 toimus Vinni
vallamajas Rägavere ja Vinni
valla ühinemisläbirääkimiste
juhtivkomisjoni koosolek.
Ühinemiskonsultant Mikk
Lõhmus andis ülevaate läbirääkijate seisust.
Läbirääkijate hulka on lisandumas Laekvere vald, kes tegi
k.a. 29. märtsil liitumisettepaneku Vinni vallale. Laekvere
valla ettepanek liituda Vinni
vallaga on otsustamisel Vinni
volikogus 28. aprillil.
Mikk Lõhmus andis ülevaate
läbirääkimiste ajakavast.
Aprillis-mais peetakse juhtrühma ja teemarühmade koosolekud. Maikuusse jääb otsus
ühinemispiirkonna valliku
kohta neil, kes peavad mitmes
suunas läbirääkimisi.
Juunikuusse jäävad konkreetsed läbirääkimised juht- ja
teemarühmade tasandil.
Juulikuu jääb teemade settimise kuuks.
Augustikuu volikogusse on
kavandatud ühinemislepingu
esimene lugemine.
Septembrikuu volikogusse
on kavandatud ühinemislepingu teine lugemine, otsus
ühinemislepingu suunamiseks
avalikule arutelule, muudatusettepanekute tähtaja ja rahvaküsitluse otsustamine ja aja
määramine jne.
Septembrisse jääb ka vallalehes või eraldi ühinemislehes ühislepingu täisteksti
avaldamine koos vallajuhtide
pöördumisega. Samuti info
avalik arutelu, rahvakoosolekute ja muudatusettepanekute
aja kohta.
Oktoobrisse on kavandatud
lepingu avalikustamine, avalikustamise ajal rahvakoosolekud lepingu tutvustamiseks ja
aruteludeks.
Ajakava kohaselt jääks oktoobrikuu volikogus ühe infopunktina päevakorda haldusreform, kus antakse ülevaade
koosolekutel toimunust, tutvustatakse laekunud ettepanekuid. Oktoobris avaldatakse
ka info rahvaküsitluse aja ja
koha kohta.
Novembris toimub ajakva kohaselt lepingu kohta
esitatud ettepanektue läbivaatamine juhtkomisjonis.
Novembri volikogudes toimub
ühinemislepingu kohta esitatud ettepanekute läbivaatamine, ühinemislepingu kolmas

lugemine.
Vallalehes avaldatakse info
esitatud ettepanekute läbivaatamise kohta.
Detsembrisse jääb volikogu otsuste ettevalmistamine
(ühinemilepingu ja selle lisade
ning esitatud ettepanekute
läbivaatamise heakskiitmine,
küsitlustulemuste kinnitamine,
haldusterritoriaalse muudatuse taotlemine, valimistega
seotud otsused) ning volikgus
kõikide otsuste heakskiitmine.
Siis enam muudatusetepanekuid teha ei saa.
Mikk Lõhmus tutvustas
ühinemisläbirääkimiste võtmeküsimusi, mis olid koostatud
Vinni ja Rägavere valla tagasiside põhjal.
Valla nime küsimuses leiti
ühiselt, et parim valik oleks
nimi Vinni vald.
Ühisel arutelul edasise tegevusplaani jõuti seisukohale,
et keskendutakse valdkonniti
tuleviku projekteerimisele ning
kaardistatakse üksnes niipalju,
kuivõrd on vajalik tuleviku
otsuste tegemiseks.
Läbirääkimiste paremaks sujumiseks otsustati moodustada
neli teematoimkonda:
1. Haridustoimkond (õpilastransport, huviharidus) - toimkonna töö vastutab Vinni vald.
2.Sotsiaal- ja tervishoi toimkond (saun) - vastutab Vinni
vald.
3. Kultuuri, noorsootöö, spordi, seltsitegevuse toimkond
- vastutab Rägavere vald.
4. Majandustoimkond (teed,
torud, vesi, küte, kalmistud,
heakord, maavarad, valgustus,
kinnisvara) - vastutab Rägavere
vald.
Teematoimkondade ülesandeks on esitada oma valdkonna
tulevikuprojekstsioon arvestades tänast seisu. Eesmärgiks
on koostada aprillikuu jooksul
esmane tulevikuvaade ning
esitada see juhtkomisjonile.
Haridus- ja sotsiaaltoimkond
kogunes 14. aprillil Vinni, kultuuri- ja majandustoimkond 19.
aprillil Rägavere vallamajas.
Mõlemad teematoimkonnad arutasid oma valdkonnas
ühiseid ettepanekuid juhtkomisjonile.
Järgmine juhtkomisjoni
koosolek toimub 2. mail kell 16
Rägavere vallamajas.
Haldusreformi materjalidega saab tutvuda Vinni valla
kodulehel www. http://www.
vinnivald.ee/haldusreform.
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Vinni korraldab 2017. aasta
Eestimaa valdade suvemängud
EMSL Jõud nõukogu teatas,
et Eesti arvukaima osavõtjaskonnaga spordivõistlus – 15.
Eestimaa valdade suvemängud - korraldatakse 2017. aasta
suvel Vinnis.
Suvemängudele on oodata
1500-2000 sportlast.
Vinni valla spordi- ja noorsootööspetsialist Uno Muruvee
sõnul Vinni vallale, kus on väga
head sportimisvõimalused,

konkurente võistluse korraldamisele eriti ei olnudki.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste sõnul on valdade
suvemängude korraldamine
Vinni vallale suureks auks ning
annab hea võimaluse Vinni
valda tutvustada üle Eesti. „Inimesed tulevad üle Eesti Vinni
ja näevad oma silmaga meie
häid sportimisvõimalusi.“
Hilje Pakkanen
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Roela segakoor tähistas
väärikat juubelit kontserdiga

Roela segakoor dirigent Katrin Palli juhendamisel ja Tudu
meeste täiendusel andis kauni kontserdi. Hilje Pakkaneni foto

Lääne-Virumaa üks vanemaid
segakoore, Roela segakoor,
mille algus ulatub aastasse
1901, tähistas 2.apillil oma 115.
tegutsemise aastapäeva meeleoluka kontserdiga.
Dirigentide Terje Andressoni ja Katrin Palli taktikepi all
kõlasid koorilaulud laulupeo,
Roela ja Oonurme segakoori
repertuaarist.
Kaasajal kimbutab segakoore
meeshäälte põud. Sestap tulid

jaanuarist Roela segakoorile
appi neli Oonurme meeslauljat,
et kord nädalas timmida Roela
koori sünnipäevakontserdiks
esitamiskõlbulikus kümmekond
laulu.
Roela koorilaulu sünnipäevapidu ilmestasid Roela rahvamaja laulu- ja tantsukollektiivid.
Kokku sai kaunis tervituskontsert kevade auks, muusika ja
tantsu kiituseks.
Hilje Pakkanen

Kõik tehnikahuvilised Vinni
tehnikapäevale!
Nagu juba traditsiooniks
saanud, toimub igal kevadel
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
ümbruses Vinni tehnikapäev.
Sel aastal toimub tehnikaüritus erinevalt varasematest
laupäevastest ettevõtmistest
just nädala keskel, 11. mail, et
sellest saaks osa võtta peamine
sihtrühm - noored.
Iga-aastase võrrisõidu asemel
toimub teadaolevalt Eesti ja ehk
ka maailma esimene troikasõit
- sõit iseehitatud kolmerattalistel jalgratastel. Sõit ümber
koolimaja kestab 33 minutit,
kestvussõidu jooksul on lubatud vahetada nii pedaalijaid
kui kaassõitjaid. Lisaks Vinni
koolilastele on analoogseid

sõidukeid ehitanud ja tulevad
meiega mõõtu võtma kindlasti
meie suured sõbrad Hiiumaa
mudeliklubist. Ehk on julgeid
mujaltki.
Pole saladus, et Vinni noored
robootikahuvilised on saavutanud häid tulemusi üleeestilistel
võistlustel. Eelmisel aastal korraldasime ise õnnestunud nn
pilootvõistluse ja otsustasime
seda tava tänavu jätkata. Samuti
toimub meie maskoti karupoeg
Puhhi teemast lähtudes robovõistlus „Espitsioon2“, kuhu
taaskord ootame osalejaid üle
Eesti.
Esmakordselt toimub soovijatele droonivõistlus, kus saavad
võistelda kõik soovijad, kel

minimaalnegi lendamisoskus.
Võistlusmasinad on korraldaja
poolt. Ja ehkki me vekslit välja
ei käi, loodame valmis saada
ka fotonäitusega Vinni vallast,
mis tehtud ülalt alla ehk linnulennult.
Koolis paikneval mudelautode juhtrajal saavad samuti
osaleda kõik soovijad, kel näpp
ja mõistus piisavalt paindlikud,
mõistmaks, et ON ja OFF nupu

Vinni tehnikapäeva
ajakava

10-15 robovõistlus kooli saalis,
12-13 troikavõistlus kooli ees
ja taga,
13-15 juhtrajavõistlused koolis
sees,
13-15 droonivõistlus võimlas,
15 osalejate tunnustamine ja
parimate auhindamine kooli
saalis.

Meelelahutuslik Airsoft vallutab Virumaad

Raamatutegelased elustusid
kirjanduslikul karnevalil
2. aprillil, maailmakuulsa muinasjutuvestja H. Chr. Anderseni sünnipäeval, tähistatakse
lastekirjanduse päeva. Sel
puhul toimus Vinni–Pajusti
Gümnaasiumis kirjanduslik
karneval, kuhu olid oodatud
kostümeeritud raamatutegelased.
Kuhu unustas Anu Sipsiku?
Kes Naksitrallidest kirjutas
endale kirju? Millise poisinime
sai Nukitsamees? Taolistele
küsimustele tuli vastata vikto-

riinivõistkondadel.
Muljetavaldav oli tuttavate raamatutegelaste esitlus. Kes laulis,
kes tantsis, kes esitas katkendi
valitud muinasjuturaamatust.
Lõbusas tantsuringis olid sõbralikult koos Pipi ja Mereröövel,
Hunt ja Punamütsike, Malviina
ja Kurat, Saabastega Kass ja Nukitsamees, Pisik ja Buratino …
Parimatele jagatud maiustused kadusid kibekiirelt kõhtu
ning lustakas pidu võis jätkuda.
VPG algklasside õpetajad

Vinni lasteaiapere tegi tutvust
pillidega

Anni Rikker tutvustab Vinni lasteaiaperele torupilli. Hilje
Pakkaneni foto

Vinni lasteaias käisid 13. aprillil külas torupillimängija Anni
Rikker ning pillimees ja Tapa
muusikakooli lõõtspilliõpetaja
Martin Müller, kes tutvustasid
lastele torupilli, eesti lõõtspilli
ja kitarri ning lasid laste rõõmuks ka pillilood valla.
Kui kitarri tundsid lapsed
kohe ära ja vihje peale tuvastati
ka lõõtspill, siis torupill oli laste
jaoks uus pill. Anni Rikkeri
sõnul käivad nad teisteski lasteadades pille tutvustamas. Viimati käisid nad Ida-Virumaal,
kus torupilli ei tundnud isegi
täiskasvanud, lastest rääkimata.
See vana eesti rahvapill oli
vanasti väga populaarne. Lõõtspilli tulek tõrjus torupilli vähehaaval välja. Paegu on huvi

eesti rahvapillide vastu taas
tõusnud, kuid pillimeistreid on
väga väheks jäänud.
Päev varem tutvustas lastele pasunaid ja teisi puhkpille
Edvin Lips Rakvere muusikakoolist.
Vinni lasteaia saalis on lastele
tutvustamiseks näitus mitmesugustest pillidest, mida lapsed kohe katsuda ja proovida
tahtsid.
Martin ootab lapsi muusikakooli lõõtsamängu õppima
alates 2. klassist, aga muusikaga
pole kunagi liiga vara alustada.
Väike kontsert lõppes lasteaiapere ühise sabatantsuga
torupillimuusika saatel.

si väljas, liikumistundidega
virgutusrajal ja plaanitavate
jalgrattamatkadega.
Maikuus on meil kavas kevadkontsert ja päevakeskuse hooaja
lõpetamine. Juulikuus saame
veel taas kokku ühiseks välja-

sõiduks Vargamäele, vaatama
Ugala Teatri vabaõhulavastust
„Kõrboja perenaine”.
Aga seniks nautige kevadet,
jääge terveks ja päikselisi kevadpühi kõigile!
Eve Kukor

Hilje Pakkanen

Roela noored airsoftimängu eel. Koit Kalevi foto.

Alates eelmise aasta septembrist on olnud Vinni valla ja
Virumaa inimestel lisaks
kõigele pakutavale võimalus
meelt lahutada ka taktikalist airsoft mängu mängides,
mida pakub kohalik ettevõte
OÜ Airsoft24.
Airsoft vs paintball
Airsofti võib pidada paintballi analoogiks, kuid erinevalt
paintballist on airsoftrelvad
väliselt päris tulirelvadega pea
vahetamiseni sarnased. Elektril
töötavate airsoft relvade toide
tuleb relvade küljes olevatest
akudest. Aku paneb pöörlema
elektrimootori ja kompressormehhanismi mis omakorda
paneb liikuma plastikkuuli.
Nende laskekaugus on suurem,
tabamus täpsem kui paintballi
relvadel. Põhiliseks erinevuseks on kasutatav laskemoon
- airsoftrelvad tulistavad 6mm
plastikkuulidega ning seetõttu
ei ole vaja karta värviplekke ega
sellest tulenevaid ebamugavusi.
Samuti on laskemoona hind
võrreldes paintballiga kordades
odavam. OÜ Airsoft24 omanik
Koit Kalevi sõnul on mitmed
paintballi harrastajaid oma ala
airsofti vastu vahetanud.
Millest kõik alguse sai?
Koit Kalev töötas enne Roelasse
elama asumist Tallinnas ühe
suure vabaaja ja meelelahutuskeskuse turvaülemana, kus ta
puutus kokku esimest korda
airsoftiga. Ettevõttes kasutati
ala alguses firmaüritustel, kuid
hiljem selles potentsiaali nähes
hakkas ta seda kasutama treeningu eesmärgil turvatöötajate
väljaõppeks ning kriisisituatsioonides käitumise ja juhtimise
harjutamiseks. Vinni valda tõi
teda aga uus töö Rakveres asuva
ettevõtte relvandusosakonna
müügi- ja kliendisuhete juhina.
„Peale aastast elamist siinkandis
tekkis soov sõpradega ja tuttavatega leida ka meelelahutami-

seks midagi ekstreemset, põnevat , samas adrenaliinirohket ja
toredat“: sõnas Koit. Esimesena
tuli pähe kohe paintball ning
Koit hakkas internetist Lääne- Virumaa kohta seda kohe
otsima. Helistas läbi mitmeid
numbreid, kus vastavasisulist
teenust reklaamiti, kuid õnnetuseks oli sellega teenusega lõpetatud, info veebilehel oli veel
uuendamata või kontaktnumber enam ei olnud kasutuses.
„Sellest hetkest alates jäi juba
mingi mõte kripeldama,“ sõnas
ta. „Aasta tagasi kerkis idee
mõtetes jälle esile ning parasjagu olid võimalused minu ees
lahti - sealtmaalt otsustasin asja
ette võtta ja tegelema hakata just
airsoftiga. Paintballi pakkujaid
leidub kordades rohkem, kuid
airsofti pakkujate arv jääb sinna
6-7 kanti kogu Eesti peale .“
Airsoftmängul on lai
kasutajaskond
Esimene kontakt oli tal Kaitseliiduga ja esimesed mängud pigem ettevõtete kui eraisikutega.
Airsoft24 on kutsutud firmade
suve -ja talve-, kliendipäevadele rahvast lõbustama. Aga ka
erandjuhtudel personalijuhtimise koolitustele. Airsoftlahing
on mõnus sportlik ajaviide,
mille käigus on võimalik näha
mängijate juhiomadusi ja meeskonnatöö oskusi. Tavapärasest erinevas adrenaliinirohkes
situatsioonis viibimine võib
sageli kolleegis või sõbras välja
tuua seni varju jäänud külgi.
Sageli kutsutakse airsofti ka
poissmeeste ja klassiõhtutele,
kuid on isegi pulma kutsutud
lapsi märki laskmisega lõbustama. Kuni 12-aastastel lastel
lubame siiski ainult märklehte
lasta. Samuti oleme osalenud
muusikavideo valmimise kaasa
aitamisel, kus meie varustust
kasutati rekvisiitidena.
Airsoft24 teguteb üle Eesti
Praegu tegutseb ja pakub Air-

soft24.ee teenust üle Eesti. Enim
on tulnud tellimusi Põhja-Eestist, kuid on ette tulnud ka sõitu
Lõuna- ja Lääne-Eesti kanti.
Samuti on soovijaid Lääne-Virumaal. Vinni vallas on üheks
firma parimaks partneriks olnud kohalik tubli Roela Noortemaja ja arvukad Roela noored.
Kuna teda on põhiliselt kutsutud mänge korraldama üle
Eesti, siis pole pidanud otstarbekaks oma kindla mänguala
või mängukoha hoidmist. Koidu sõnul on inimestel üle Eesti
endal kohapeal välja pakkuda
häid kohti, kus adrenaliini pakkuv mitmetunnine mäng maha
pidada. „Selleks võib olla vana
maja, hoonestatud taluõu, hüljatud laudakompleks ja airsofti
saab sama huvitavalt mängida
ka nii metsas kui maastikul.“
Peaasi, et oleks ohutu ja lubatud
ning osalistele endale huvitav.
Inimestele meeldibki just see,
et nad saavad mängida just seal,
kus nemad soovivad.
Airsoftrelvad on pealtnäha
nagu päris tulirelvad, mistõttu
on oluline mängu juures ka
mängu koht. Linnas ja alevikus
rahva keskel ei tuleks airsofti
mängimine kõne allagi, elanikud ehmataksid ära ja kõrvalised inimesed satuks mängu keskele. „Miski ei tundu tõelisem,“
ütleb firma tunnuslause ja mõni
võibki mängu tõe pähe võtta.
Pealtnäha ohtlik
mäng on ohutu
Airsofti saab kasutada nii sportliku ajaviitena, kuid sellega
saab õppida lahendama ka
taktikalisi ja strateegilisi ülesandeid. Näiteks vaenlase baasi
ja lipu vallutamist, pantvangi
vabastamist jne. „Meie instruktor juhendab ja aitab läbi viia
huvitavaid stsenaariume, kuid
oleme jätnud ruumi ka niisama
meelelahutuslikuks ajaveetmiseks,“ tutvustab Koit mängu.
Üritus kestab keskmiselt kuni
neli tundi. Selle aja sees jõuavad

vahel on ka vahepealsed kiirused ja pidurdus- ning rajamuutmisvõimalused olemas.
Kel huvi möödunud sajandi
esimese poole tehnikaalase
kirjanduse vastu, saab sirvida
sellest ajast pärit ajakirjanduse
vastavat väljapanekut.
Võistlustel osalemine tasuta,
kuid vajalik on end eelnevalt
registreerimine kuni 1. maini.
Kvalifitseerumiseks on vaja
saata: (troikavõistlusel oma sõidukist foto), võistlejate nimed,
juhendaja(te) nimed, (huvi)kool
või klubi, kontaktandmed (telefoninumber ja e-postiaadress).
Lisainfo ja registreerimine vt.
www.vinnipunn.ee.
Kutsume nii osalema kui pealt
vaatama!
Winnie Puhh,
Vinni Mediapesa
erikorrespondent
meeskonnad palju erinevaid
stsenaariume ja ülesandeid
lahendada. Traditsiooniks on
saanud, et mängijatel lastakse
proovida ürituse lõpetuseks
just seda stsenaariumit, mille
lahendamist nad ise uuesti läbi
mängida soovivad.
Kogu tegevus mängu ajal toimub instruktori juhendamisel,
kes instrueerib ohutuse, reeglite
ja varustuse teemal, aitab läbi
viia stsenaariume. Ohutustehnika on range. Niisama relvaga
lollitada ei ole lubatud ning
vahest harva on ettetulnud
keelust üleastuja jaoks ürituse ja
mängu kiire lõpetamine. Kuid
see on äärmiselt harv erand
ning reeglina on osavõtjad
väga arusaavad, tublid ning
väga positiivse hoiaku ja lõbusa
meelega. Praktika on näidanud,
et esmakordseid mängijaid kohtame meie üritustel veel kord
või kaks juba samas kuus, kui
airsofti prooviti.
Klientide soovilde põhjal on
kujunenud välja kaks mängupaketti: esimene sisaldab vaid
airsoft relva, kuule ja kaitseprille, kuid on hinna poolest
odavam. Teises, täispaketis on
lisaks veel näokaitse, kiiver,
kuulivest, põlve-ja küünarnukikaitsmed, taktikalised kindad
jm, mis lisavad mängijale just
seda „erirühma“ elamust. Mõlemad paketid sisaldavad siiski
ühtemoodi instruktorit ja kuni
nelja tundi mänguaega. Mängu
kvaliteet sellest ei muutu ja
varustuse taseme saab valida
vastavalt soovile. Firma läheneb igale kliendile personaalselt. Iga detail on läbiräägitav
vastavalt kliendi soovile. Vahel
on mängima tulnud inimesed
end juba kodus laigulistesse
maskeerimisrõivaisse riietanud,
et pilt saaks veelgi tõetruum.
Mälestuseks ägedad fotod
ja mõni sinikas
Tihtipeale jäädakse kahtlustavale seisukohale ning peetakse
ennatlikult probleemiks pihtasaamise tundmist, kuna kuulid ei jäta riietele mingisuguseid
jälgi. Mäng käib eelkõige aususe
peale - kui keegi saab tabamuse,
tõstab ta ise käed üles ning hõikab, et on „surnud“.
Airsoftmängud pakuvad elamusi, jäävad meelde toredate
piltidena ja sarnaselt paintballile - tihti ka sinikatega.
Nagu üks mängija (Eliise AirSofti24.ee kodulehel kirjutab):
„Täname Teid meie tüdrukuteõhtu adrenaliinirohke elamuse
eest. Veel järgmine päev vaatasime peeglist oma sinikaid ja
meenutasime hasartset lahingut
meie peata kanade vahel. Aga
see eest olid lahedad FB pildid
seda väärt!“
Hilje Pakkanen
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Volikogu 31. märtsi
istungi materjale
Kinnitati Vinni valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026.
Seoses Tudu alevikus planeeritava kõnnitee rajamisega
Vinni valla omandis olevate
Rakvere mnt 13 ja Staadioni
tn 2 kinnistute jagamist ning
hilisemat tasuta võõrandamist
Eesti Vabariigile Maanteeameti
kaudu otsustati võõrandada tasuta Eesti Vabariigile (Maanteeametile) Vinni vallale kuuluvad
alljärgnevad katastriüksused:
- Tudu alevikus asuva Rakvere
mnt 13 katastriüksuse (katastritunnus 90005:002:0045, pindala
31722 m 2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%)
jagamisel tekkiv uus katastriüksus ligikaudse pindalaga 338
m2; lähiaadressiga 88 Rakvere
– Rannapungetja tee L2;
- Tudu alevikus Staadioni tn 2
asuva katastriüksuse (katastritunnus 90005:002:0157, pindala
8253 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) jagamisel tekkiv
uus katastriüksus ligikaudse
pindalaga 426 m2, lähiaadressiga

88 Rakvere – Rannapungerja
tee L1.
Otsustati taotleda tasuta
munitsipaalomandisse 1/2
ulatuses Roela alevikus Tartu
mnt 35 asuvate, 1/2 mõttelises
osas Vinni vallale kuuluvate
elamu, majandushoone ja kuuri
alune, Roela alevikus, Veski 8a
asuvate, Vinni vallale kuuluvate
kütusehoidla ja katlamaja alune,
Vinni alevikus asuva Vinni
vallale kuuluva väetiseküüni
alune, Viru-Jaagupi alevikus
Kesk tn 11a bussiootekoja alune,
Roela alevikus, Tartu mnt 22b
asuva, bussiootekoja alune,
Arukülas asuva, bussiootekoja
alune, Kulina külas asuva, bussiootekoja alune.
Otsustati võõrandada korteriomand registriosa nr 4003531,
asukohaga Vinni vald Lepiku
küla, Leparea 1.
Otsustati tunnistada kehtetuks Võhu küla Saunakünka
kinnistu (katastriüksuse tunnus 90003:001:0790) detailplaneering.

Peremehetu ehitise
hõivamise teade

Vinni Vallavalitsus avaldab
teadaande Vabariigi Valitsuse
8.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Vinni Vallavalitsus teatab,
et on võtnud arvele peremehetu ehitisena alljärgnevad
ehitised:
1.1 Pajusti alevikus Lepasaare tn 19b asuv tuletõrjeveehoidla, viimane teadaolev valdaja
oli E.Vilde nimeline kolhoos;
1.2 Pajusti alevikus Varesmäe
tee 6 paiknev kuur, teadaolevad kasutajad Hannes Eltermaa,
Rein Raju ja Peeter Toomingas;
1.3 Vinni alevikus Tiigi tn
1 b paiknev kõvakattega parkimisplats, viimane teadaolev
valdaja Vinni Ühismajand:
1.4 Viru-Jaagupi alevikus Kooli tee 5a paiknev

asfaltplats, staadion ja ausammas, viimane teadaolev
valdaja Vinni Vallavalitsus;
1.5 Piira külas Päeva tn 7a
paikneb 8 boksiga garaaž,
praegused teadaolevad kasutajad on Ainar Tubli, Tõnu
Lust, Ivo Intal, Kristiina Kõrts,
Nikolai Norkko ja Eret Sepp;
1.6 Kehala küla Lepa kü ja
Peetri kü vahelisel, endisel
Peetri 3 talumaal paiknev saun,
viimane omanik on teadmata.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku
omavalitsuse poolt hõivamise
kohta palume esitada kirjalikult
kahe kuu jooksul alates teate ilmumisest Vinni Vallavalitsusele
aadressil, Tartu mnt 2 Pajusti
alevik, 46603 Lääne-Virumaa
või e-postile: vallavalitsus@
vinnivald.ee.

Hajaasustuse programm on avatud
Hajaasustusega maapiirkondade
majapidamistes elavad pered
saavad taotleda koduse taristu
väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse
programmist.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
korralikud elutingimused,
et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades.
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam
kui 1,2 miljoni euroga.
Toetuse abiga saab välja ehitada
veevärgi ja kanalisatsiooni, teha
korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme.

Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus
ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.
Lääne-Virumaal on hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatud 28. märtsist.
Lääne-Virumaal saavad taotlusi esitada Haljala, Kadrina,
Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru, Tamsalu, Tapa,
Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade hajaasustuses
asuvate majapidamiste alalised
elanikud.
Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama
majapidamine, millele toetust
taotletakse ja registrikanne ei saa
olla hilisem kui 01.01.2016.

Kodutoetus lasterikastele peredele
Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks
on mõeldud lasterikastele
peredele, kus kasvab vähemalt
kolm kuni 19-a last ning kelle

sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem
kui 355 eurot kuus. Taotluste
esitamise tähtaeg on 16.mai
2016. Vt. ka www.kredex.ee.

2-toaline kõigi mugavustega
korter üldpind 48,9 m² Roela
alevikus Veskikaare tn 3-11.

puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.

Valminud on Vinni spordielu Liiklusvankriga koolist
kajastav raamat
Vinni lasteaeda

Vinni spordiveteranid Asta Orro, Anu Are ja Aili Jurelevits
vastset spordiraamatut uudistamas. Hilje Pakkaneni foto

Valminud on Vinni spordielu
kajastav raamat „Vinni Spordihoonest Vinni Spordikompleksini“
Vinni vallavalitsusel on hea
meel teatada, et on valminud
Vinni spordielu kajastav kogumik „Vinni Spordihoonest
Vinni Spordikompleksini”,
mida saavad huvilised soetada
10 euro eest spordikompleksist,
vallavalitsusest ja valla raamatukogudest.
130-leheküljeline raamat
sisaldab ligi 200 fotot enam kui
15-st harrastavat spordialast,
mida aegade jooksul on Vinni
Spordikompleksis harrastatud.

Nagu hane selga vesi
Ühiselureegleist korrutamine,
mis peaksid igale endast lugupidavale inimesel ütlematagi
selged olema, on nagu hane
selga vesi. Tulemused pole seni
märkimisväärseteks osutunud.
Maad on võtmas ükskõiksus
ja rahulolematus. Jääb mulje,
et arvatakse oma õigusi väga
hästi teadvat, ent kohustused
ja vastutus on millegipärast ära
unustatud. Vaadakem vahel
korraks ka ise peeglisse.
Näiteid ühtedest ja samadest
asjadest tulemusteta rääkimisest:
...et kruusateel, eriti värskelt
greiderdatud, lahtise kruusaga
teel, ei kihutata.
...et omanikul tuleb endal
teeäärsed puud ja ülekasvanud
hekid kärpida, teeservad niita ja
kraavid puhastada.
...et põllumees peab jätkuvalt
kündma teest eemale.
...et tänavate ääres parkivad
autod segavad liiklust ja teetöid.
Teed ei ole parklad ja parkimiskohad tuleb kortermajade
omanikel ise rajada.
...et märja ja pehme tee korral
raskevedu ei teostata.
...et kassi või koera omanik
vastutab oma lemmiku eest,
kontrollib tema liikumist ja koristab oma lemmiklooma järelt.
...et halva vee põhjus ei ole
alati põhjavee kvaliteet, vaid
põhjuseks võib olla hoopis kinnistuomaniku enda tegevuse
tagajärg.
..et korraldatud prügivedu on
kõigile kohustuslik ja inimese
elutegevus prügi tekketa ei ole
kaasajal võimalik.

Täiendav info: Toomas Väinaste
tel. 516 5572, Anu Are tel. 32
58 668, 513 3380. Müüdava
varaga tutvumiseks helistage
Ade Murumägi tel. 5259 924.

..et jäätmeid ei tohi põletada...
Ja lõpuks ...
...et „pärast meid ei tule
veeuputus“, vaid MEIE poolt
kujundatud keskkonnas tuleb
meie endi lastel ja lastelastel
edasi elada.
Ühises elukeskkonnas elamise
reeglid ongi ühiskonna kooseksistentsi aluseks. Mõningasel
kibestumusel, et „vallalt pole
midagi saadud“, ei ole põhjendust, aga rohkem ja tasuta
saada soovijaid jätkub.
Omavalitsuse haldusalal on
loodud hästi toimiv infraktuur:
teedevõrgustik, koolid, lasteaiad, klubid, raamatukogud,
noortemajad, spordirajatised,
vaba aja veetmise keskused,
mitmesugused seltsid, laialdased sotsiaalteenused jne, jne.
Võimalused on loodud kõigile,
ülejäänu on kasutaja enda valik.
Tihti ei teadvustata endale, et
tegelikult siiski ikka üht või
teist omavalitsuse korraldatud
teenust kasutatakse. See tundub
aga nii loomulik, et ei panda
tähelegi.
Loomulik on ka see, et ka
käesoleval aastal hööveldatakse
valla kruusateed nii kevadel kui
sügisel. Vastavalt teede tahenemisele on teede valikuline greiderdamine juba alanud. Kruusa
pealevedu toimub maikuus.
Kõvakattega teede korrastustööd saavad lepingu järgi
tehtud jaanipäevaks, töid
teostab Osaühing ÜLE.
Kaunist kevadet soovides
Peeter Kalvet,
majandusnõunik

KÜTI SAEVESKI
müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Müügilolevad valla korteriomandid

3-toaline ridaelamu
Leparea, Lepiku külas,
üldpind 69,2m², boks, ahiküte,
majal lokaalne veevarustus

Sõna saavad spordikompleksi
arengut mõjutanud inimesed.
Vanad fotod toovad palju äratundmisrõõmu paljudele nii
praegustele Vinni inimestele
kui ka teistele Vinnis harjutamas-võistlemas käinutele. Raamatu tiraaž on 500 eksemplari.
Raamatu koostas Juhan Ratnik,toimetas Hilje Pakkanen,
kujundas Avo Seidelberg.
Raamatu andis välja Vinni
vallavalitsus, väljaandmist toetasid AS Vinni Spordikompleks
ja Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit.
Hilje Pakkanen

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

saeveski.toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Vinni lasteaed haaras 2015.a
sügisel koostööprojektist lasteaedadele liikluskasvatuse
õppevahendi „Liiklusvanker”
soetamiseks. Koostööpartneriteks on Maanteeamet,
lasteaed, kool ja puidufirma.
Esimesed kaks kandsid rahalised kulud, kooliõpilased panustasid õppevahendi
meisterdamisega ja ettevõtja
andis lauamaterjali.
Laps õpib mängides ja valminud õppevahend on üheks
võimalikuks abivahendiks
liiklusteema lasteni viimisel.
Koolieelse lasteasutuse õppekava näeb ette liiklusteema
käsitlemist ning liiklusvankrit
kasutades saab lastele tutvustada neile olulisi liiklusmärke,
luua läbimängimiseks erinevaid
liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal väike
ajutine liikluslinnak, kus lapsed
saavad harjutada liikluses toime
tulemist, fooritulede tähendusi
ja tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil. Lisaks saab liiklusvankri erinevate elementide
abil luua võimalusi tõuke- või
jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.
Maanteeamet, mida esindas
ennetustöö osakonna ekspert
Diana Okas, eraldas 14 liiklusmärki, teisaldatava „Sebra“, valgusfoori, piirdelindi, tähiskoonused, helkurvesti, minikiivri,
markeerimisvärvi jm.
Lasteaed organiseeris koolile

elementide meisterdamiseks
vajalikud materjalid.
Ettevõtja Aimar Põldme andis
materjali puitelementide valmistamiseks.
Vinni-Pajusti Gümnaasium,
enamasti 9.klasside õpilased
õpetaja Rein Leichteri juhendamisel, meisterdasid tööõpetuse tundides veoauto kujulise
liiklusvankri, liiklusmärkide
tugipostid, piirdeklotsid, värvikettad ja valgusfoori osad.
25.aprillil kell 11 alustab
liiklusvanker teekonda valmistaja koolist tegeluskohta Vinni
lasteaias, et aidata kaasa laste
erinevate oskuste kujunemisele
nii jalakäijana kui jalgratturina.
Samuti kooli ja lasteaia liikluskasvatuse alasele koostööle
lapse turvalisuse eest.
Loodame, et valminud liiklus�vanker aitab luua huvitava
ja mängulise keskkonna, kus
lapsed saavad mängides õppida
liikluses toimetulekut ja märkama ohtusid kooliteel.
Gustav Saar

Vinni majandi mälestuskivi
on kohal
Aprilli keskel paigaldati neljatonnine mälestuskivi Vinni
majandile oma tulevasele kohale spordikompleksi ette.
Kivi on pärit Vinnist kergliiklustee äärest, umbes paarsada
meetrit kaugemalt.
Kivi paigaldamise algatusgrupp
kutsub kõiki Vinni elanikke
algatust ka omalt poolt vastavalt
võimalustele toetama. Annetusi
saab teha ülekandega MTÜ Vinni Valla Noored arveldusarvele
EE542200221040729670, selgitusse tuleks märkida „Vinni mälestuskivi“. Annetusi saab teha ka
sularahas Vinni päevakeskuses

(T-R 14-19). Korraldustoimkond
tänab seniseid lahkeid toetajaid.
Annetajate ridu täiendavad lisaks
varemavaldatutele: Arvo Antropov, Lea Aun, Heldur Eerik,
Uuno Inno, Helve Idavain, Toivo
Koppen, August Kondoja, Sirje
Nõmm, Reet Proover, Helene
Proover, Hilje Pakkanen, Kersti
ja Harri Riivits, Valli Reimann,
Mäidu Rohtsalu, Hans Sepik,
Malle ja Robert Suvi, Mihkel
Sistok, Elvi Sild, Vjatseslav Oskin,
Ülo Ülesoo, Eino Vaher, Vinni
Tervisekeskus OÜ.
Kivi on plaanis pidulikult
avada tänavu 31. juulil.

Vinni päevakeskuse
tegus hooaeg on lõpusirgel
Käes on päikeseline aprillikuu
ja kevad murrab täiega sisse.
Päevad on päiksepaisteliselt
soojad, täis linnulaulu ja kevadlillede tärkamist.
Järjekordne hooaeg hakkab
lõppema, mis annab põhjust
oma tegemistel tagasi vaadata
ja tänada kõiki, kes on aidanud
kaasa päevakeskuse tegemistele.
Tänan teid kõiki! Alustan
Vaike Altväljast, kes on päevakeskuse loomisest käinud
kord nädalas eakate võimlemist
juhendamas ning jaganud aegajalt kasulikke nõuandeid tervise ja toitumise alal. Aitäh, Vaike,
naudi kevadet ja suve ning kogu
jõudu sügiseks!
Päevakeskuse laulunaised
kõnnivad samuti päevakeskuse
loomisaastatega ühte jalga ja
seda tänu Helve Ploomile, kes
suudab naised kenasti laulma
panna. Laulunaised on laulnud
päevakeskuse seinad helisema
ja andnud Lääne-Virumaal palju
meeldejäävaid kontserte. Suur
aplaus teile! Olete väga tublid!
Ja muidugi suur tänu vallavanemale, kes on alati abistanud
bussi saamisel, et laulunaised
saaksid koos laulda.

Palju tänu Asta Orrole, kellega
koos möödusid kolmapäevased
päevad päevakeskuses ühiselt
käsitööd tehes. Oli väga nauditav koos olla ja vaadata, kuidas
valmisid kaelaehted, paberist
punutud korvid, vaasid jpm.
Naised olid väga loovad ja
usinad.
Neljapäeviti töötab päevakeskuses usinasti kääridega Maie
Seinpere - juuksurisalongi meil
ei ole -, aga töö on kiire ja korralik: lõikus, lokid, kulmud....
Reedesed päevad on alati
väga oodatud ja mööduvad
vaheldumisi mälu treenides või
võimeldes.
Anu Joonuks on meie meeled
erksad hoidnud juba viis aastat.
Iga tema treening lõpeb meeloluka koosviibimise, nädala
lõpetamisega.
Ja kui meie vaimu reedeti ei
treenita, siis aitab meil vormis
püsida mitmekülgseid ja nauditavaid võimlemisharjutusi ette
näitav juhendaja Maie Tamme.
Kuidas aga veel endalt talveraskus seljast heita? Kindlasti
aitavad jalutuskäigud värskes
õhus. Ilusate ilmade püsides
jätkame päevakeskuse ürituJärg lk 3 vasakul all
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Klubides ja rahvamajades:

KADILA SELTSIMAJAS:
26. aprillil kell 18 kinoõhtu. Info: MTÜ Pajusti VAK, tel 53304047.
29. aprillil (huviliste olemasolul) maniküür Silvi. Saab värvida ja
modelleerida kulme ja silmi, teha maniküüri, võimalik teha ka kõrvaauke. Registreerimine Kadila Seltsimaja FBs https://www.facebook.
com/kadilaseltsimaja või 53 974 443 Kaili Kõrgessaar
30. aprillil kell 16 heakorrapäev, õhtul kell 20 Nõidade Pidu.
Tantsuks mängib Felix, ootame külla stiilseid nõidasid ja muid volbriöösse sobivaid tegelasi. 5eurose pääsme eest pakume nõiajooki
ja tantsulusti. Info Kaili Kõrgessaar, tel 53 974 443.
8. mail kell 11 emadepäeva hommikusöök seltsimajas. Info Kaili
Kõrgessaar, tel 53 974 443.
14. mail kell 17 vanemaealiste kohtumisõhtu, külas koduklubi
Retro Ubjast. Info Leeni Janno, tel 52 61 517.
14. mail kell 20 ühine Eurovisiooni vaatamine ( juhul, kui Eestilaul
pääseb finaali) seltsimajas. Info Kaili Kõrgessaar, tel 53 974 443.
PAJUSTI KLUBIS:
2.-31. maini Virve Saare maalide näitus klubi väikeses saalis.
Näitusel saab näha autori viimastel aastatel maalitud akvarelle
siinsetest paikadest - Mõdrikust, Vinni-Pajusi tammikust ja oma
kodutalust. Näituse avamine 2.mail kell 18. Näitusega saab tutvuda
ringiproovide ja ürituste ajal. Info: Inge Arula, tel. 505 7645.
10. mail kell 13 eakate seltsingu Mõttelõnga klubi hooaja lõpetamine. Info: Maie Kongi tel 32 57 111.
15. mail kell 13 kogupere pühapäev - tähistame nelipühi (suvistepühi), räägime nelipühade tähendusest, tutvume rahvakommetega,
õpime uusi rahvalikke laulu- jm mänge. Lastele lillepärgade tegemine, kohupiima pannkookide küpsetamine. Osalustasu 1 euro.
Korraldab Pajusti Klubi, tel 505 7645 Inge Arula.
25.mail kell 13 klubi veteranide meesansambli 46.tegevusaastapäeva tähistamine. Info tel.505 7645 Inge Arula.

ROELA RAHVAMAJAS:
30.aprillil kell 16 Roela näitering Kartoffel esitab E.Vilde/E.
Pihelgase näitemängu “Kosilane”. Pilet 3 eurot. Avatud Robert
Tutsi kohvik.
6. mail kell 16 kooli emadepäeva kontsert rahvamajas.
14. mail kell 10 Roela kevadlaat. Info MTÜ Roela Kodukant, Kärt
Põllu, tel 59127100.
18. mail eakate klubi Remmelgas kohvilõuna.
21. mail Roela Rahvamaja näitering Kartoffel esineb dokumnetaallooga „Mälu“ MTÜ Karakter korraldataval Lääne-Virumaa
näitemängu päeval Rakvere Kultuurikeskuses. Info: Urmas Lindlo,
tel 53716767.

Teeme Ära talgud Vinni vallas
1.mail kell 10-15 Pajusti alevikus heakorra- ja looduskaitsetalgud
Talgukorras on kavas korrastada Pajusti klubi ümbrus
ja teeääred ning paigaldada
Vinni-Pajusti tammikusse rasvatihastele linnupesakastid. Pesakastid meisterdasid õpilased
koolivaheajal MTÜ Pajusti Vaba
Aja Keskuse projekti „Aasta
lind 2016“ käigus. Talgujuht on
Anita Keivabu (tel 5066294, anita.keivabu@gmail.com). Kaasa
võtta reha, kindad, võimalusel
redel, et aidata pesakaste paigaldada. Talgulistele pakutakse
pärast tööde lõppu talgusuppi.
7. mail kell 10-18 Vetiku külatalgud, kus korrastakse ühiselt
teeäärsed alad prahist ja prügist.

Kogunemine Liiva talu hoovis. Talgujuht on Reimo Moor
(53322987, reimo.moor@emta.
ee). Talgulisi ootab pärast tööd
korralik kõhutäis ja kuum saun.
7.mail kell 10-18 Tudu veeohutustalgud, mille käigus valmistatakse ja paigaldatakse
järve äärde veeohutuse stend,
infotahvel ja lisatakse päästevahendite komplekt. Talgulistel
palutakse kaasa võtta töökindad, -riided ja kummikud.
Talgujuht on Uno Muruvee (tel
5273874 uno.muruvee@vinnivald.ee), kes ootab kuni kümmet talgulist kogunemiskohas
Tudu järve ääres parklas (enne
laudtee algust). Talgulistele
pakutakse pärast tööde lõppu
talgusuppi.

92 Hilda Leppik
91 Hilma Perednja
90 Marta Valtonen
89 Yulia Prokhorova
88 Lydia Vaabla
86 Maiki Äärmets-Nirgi
86 Enna Viibur
86 Leo Saluste
85 Helene Moor
85 Endel Kruusamäe
85 Laine Biltse
84 Alma Darjina
84 Aili Annus
84 Linda Truman
82 Vaino Torp
82 Valve Nõlvak
81 Aliide Oder

81 Valentina Jürjev
81 Hilma Võsokova
81 Evi Käärt
81 Vilma Pender
80 Milvi Klei
80 Leida Ruberg
80 Malle Suvi
80 Aino Maidra
80 Ly Pärn
80 Silvi Kuusk
75 Svetlana Iljašenko
75 Alide Kalda
75 Helga Šadeiko
75 Toini Kereme
75 Marve Morgen
70 Sven Prees
70 Leo Sarnet

Sündis inimene!
Eesti juunioride absoluutsed meistrid Oliver Valdre ja Kai
Pähkel meistrivõistlustel Tallinnas 2.aprillil. Foto: Riho
Rannikmaa

Emma Tõldsepp – 12. märtsil
Mia Kajar – 14. märtsil
Saara Gutmann – 14. märtsil
Kreete Liisa Kaunismaa – 31. märtsil
Rudolf Luik - 6. aprillil
Anni Jõerand - 10.aprillil
Grete-Liisa Põllu - 11. aarillil

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

VINNIS:
26. aprillil kell 15 Vinni breiktants 30 Vinni spordikompleksis. Videod, fotod, muljed, kohal end. tantsijad. Info Kersti Riivits 53418359
11.mail kell 11 Vinni tehnikapäev VPG-s ja selle ümbruses:
troikasõit, robo-, juhtaraja-, droonivõistlus. www.vinnipunn.ee

25.-29.aprillil stiilinädal VPG-s.
29.aprill 18.00 volbrijooks ja -disko VPG-s.
4.mail 16.30 Vinni lasteaias „Oravapere“ rühma kevadpidu.
4.mail 17.30 Pajusti lasteaia“ Mõmmikute emadepäev rühmas.
5.mail 16.30 emadepäeva kontsert Kulina lasteaias.
5.mail 16.30 Vinni lasteaias “Lepatriinu“ rühma kevadpidu.
5.mail 17.15 Vinni lasteaias “Jänkupere“ rühma kevadpidu.
5.mail 17.30 Tudu kooli emadepäeva pidu koolimajas.
5.mail 18.00 emadepäeva kontsert VPG-s.
6.mail 8.00 Kulina lasteaed Tallinnas NUKU muuseumis.
6.mail 16.30 Vinni lasteaias „Mesimummu“ rühma kevadpidu.
6.mail 17.00 Pajusti lasteaia “Lepatriinude“ rühma emadepäev.
6.mail 17.15 Pajusti lasteaia “Mesimummude“ rühma pereõhtu
ja rühmakoosolek.
6.mail Roela kool tähistab Roela rahvamajas emadepäeva.
9.-13.mail Vinni lasteaias rühmade spordipäevad.
10.mail 8.55 Nukuteatri etendus „Vembud haldjametsas“ 1.-4.
klassi õpilastele VPG-s. Pilet 2.20 eurot.
13.mail Roela kooli 9.klass osaleb projektis Minu Riik.
13.mail 10.00 valla lasteaiad Rakveres maakonna lasteaedade
liikumispeol.
14.mail Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ ja „Mesimummude“ rühmad Tallinna loomaaias.
16.-20.mail Vinni lasteaia rühmade rattamatkapäevad.
18.mail 10.00 Pajusti lasteaia „Mesimummude“ matk ja piknik.
18.mai Vinni lasteaia „Mesimummu“ ja „Jänkupere“ rühma väljasõit Tallinnasse.
18.mai 16.30 Vinni lasteaia saalis “Sipsiku“ rühma kevadpidu.
19.mail Kulina lasteaias spordihommik Vinni staadionil.
19.mail 9.30 Tudu kooli spordipäev kooli staadionil.
20.mail 17.00 Vinni lasteaias “Mõmmi“ rühma kevadpidu.
24.mail 8.30 pildistamine Tudu koolimajas.
24.-26.mail VPG 10. klass riigikaitselaagris.
25.mail 9.30 Vinni lasteaias „Mesimummude“ rühma tänukontsert.
26.mail Roela kooli 9.klassi lõpukell.
26.mail 18.00 tänuõhtu lapsevanematele VPG-s.
27.mail kell 8.30 Tudu kooli õuemängude päev kooli ümbruses.
27.mail 16.00 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühma lõpupidu.
28.mail Roela ja Kulina lasteaiaõpetajate väljasõit.
30.mail 16.00 Roela lasteaia lõpupidu.
31.mail 14.00 vallavanema vastuvõtt tublidele õppuritele ja õpetajatele vallamajas.
31.mail 18.00 Kulina lasteaia lõpupidu.
30.mai - 2.juuni tarkade nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

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

VIRU-JAAGUPIS:
10. mail kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu. Esineb
ansambel X Rakverest. Info Anu Soon, tel 53733603.

Koolides ja lasteaedades:

Õnnitleme
maikuu sünnipäevalapsi!

Kuulutused
29.märtsil toimus Vinni Spordikompleksis rahvusvaheline
iluvõimlemisvõistlus Lumikelluke, kus võistles enam kui
sada noort iluvõimlejat Eestist, Soomest ja Venemaalt. Foto:
Hilje Pakkanen

Liikumissari „Vinni-Pajusti liigub!“
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse
ja TriinuSpin spordistuudio
eestvedamisel ning Vinni valla
ja Vinni Spordikompleksi toel
alustas aprillis liikumissari
„Vinni-Pajusti liigub!“, mis
ühendab kõiki eagruppe esmaspäeva õhtuti ühiselt liikuma.
Liikumissarja etapid:
25.aprill 19.15 - jõusaali ringtreening Vinni Spordikompleksis.
Eelneb kaalumine-mõõtmine
kell 18.45.
2.mai 19.15 - kond marsruudil
Pajusti klubi – Raktoom - Pajusti
klubi.
8.mail 12-15 emadepäeva liikumismaraton Vinni staadionil.
Kõik oodatud, ka ilma liikumispassita.
16.mai 19.15 - rattasõit marsruudil Pajusti klubi – Bauhof - Pajusti
klubi.
23.mai 19.15 - kõnd marsruudil
Kakumäe – Inju - Pajusti klubi.
30.mai 19.15 - kõnd Pajusti klubi

- Vilgu rist - Mõdriku staadion
– Vinni - Pajusti klubi. Eelneb
vahekaalumine kl 18.45.
6.juuni 19.15 - intervalltreening
Vinni staadionil.
13.juuni 19.15 - ühiskond mars
ruudil Pajusti klubi-Mõdriku
staadion - Pajusti klubi. Staadionil kerge fitnesstreening.
20.juuni 19.15 - Vinni staadionil
fitnesstreening. Treeningule eelneb lõppkaalumine-mõõtmine
kell 18.30.
Osalejad saavad 5 eurot eest
lunastada liikumispassid, millele
märgitakse osaluskorrad. Liikumispass võimaldab osalejal pärast iga 5. etapi läbimist kasutada
tasuta spordikompleksi ujulat ja
saunu. Korraldajad tunnustavad
vähemalt 10 etapi läbinuid ning
kolme parimat kaalulangetajat.
Info tel: Anita Keivabu 506
6294, Õnne Arba 53 304 047,
Triinu Kunberg 58 502 786,
MTÜ Pajusti VAK Facebook.

Kui soovid osta, müüa
või üürida kinnisvara,
siis helista ja proovime
leida Sinu jaoks parima
lahenduse.
Andra Kivisaar
Virumaa Invest OÜ�
andra@virumaainvest.ee
56642161

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Emadepäeva
treeningmaraton
Armsad emad ja teised
trennihuvilised!

Ootame teid 8. mail kell
12-15 Vinni staadionile
EMADEPÄEVA
MARATONILE.
Treeninguid juhendavad
Kätlin Kärdi, Kersti Naarits
ja teised toredad treenerid.
Teeme üheskoos tugeva
treeningpäeva!

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallamaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Sirje Ots		
28.02.1955 – 21.03.2016
Jaan Liikman		
17.12.1952 – 27.03.2016
Toomas Moor		
08.09.1946 – 30.03.2016
Aivar Sepik		
07.06.1958 – 02.04.2016
Maret Sutt		
11.01.1936 – 09.04.2016
Enno Ehamaa		
27.04.1939 – 13.04.2016
Sügav kaastunne omastele

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,

hilje.pakkanen@vinnivald.ee,
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde
eest! Teie uued kaastööd on
oodatud hiljemalt 8. maiks.

