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Vinni tehnikapäevalised trotsisid halba ilma

2. mail toimus Vinnis järjekordne tehnikapäev. Ja nagu
juba tavaks saanud, hoolitses
päeva ekstreemsuse eest ilmataat, kelle soontes ilmselgelt
läti veri voolab ja kes korraldajate- osalejate eestikeelsetest
palvetest ilusa ilma kohta
mõhkugi aru ei saanud. Ilmataadist sõltumatud olid robootikud, kes VPG saalis Karupoeg Puhhi eestvedamisel
oma Espistsjooni alustasid.
Võistlejad pidid oma robotid
programmeerima vahetult enne rajale minekut ja takistustega raja läbima võimalikult
kiiresti, seda nii ühe roboti kui
ka duosõiduna (kaks robotit
koos). Kohal oli 7 kooli üle Eesti, u. 60 võistlejat, osales 22
võistkonda. Ja ehkki peaauhinnad läksid Tartusse ja Väike-

Maarjasse, said meie noored
robootikud disainiauhinna 2.
ja 3. koha. Espitsjooni korraldaja, Vinni roboringi juhendaja Mai Pitsneri sõnul oli see
väärikas punkt Vinnikate igati toredale robootika-hooajale.
Vinni Punni nime all toimuvast järjekordsest võrrivõistlusest võttis osa üle 80 võistleja,
ja nende tegevusele oli halb
ilm tõeliseks nuhtluseks. Aga
teadagi, et võrrivõistlejad pole
papist poisid, ja nii said kõik
sõidud vihma, pori ja muda
kiuste õnnelikult sõidetud.
Kavas oli ka uus spordiala
„kaalukatele“- võistukihutamine neile, kel kehakaalu
üle 100 kilogrammi. Julgeid
„kaalukaid“ oli sarja avaetapil kaheksa, näis, kas nende
arv hooaja jooksul ka kas-

vab...
Kõige rohkem kirusid ilmataati automudelistid, kes kooli hoovis Väike-Maarja mudelismientusiasti Bruno Vaheri
eestvõttel oma võistluse korraldasid. Et elektrimootoritega
autodele on niiskus ja vesi
nagu härjale punane rätik,
saidki päeva esimesel poolel
oma tehnikat rajal tutvustada
vaid nitromudelite mehed. Et
ilmataat pealelõunal veidi ha-

lastas, said oma
võistluse (ehkki lühiversioonis) peetud ka
mudelistid, kelle seas
ka meie kooli noored
RC huvilised. Loodame, et üritus oma põhieesmärgi - üht huvitavat ala ka meie
valla rahvale tutvustada - täitis ja see huvitav ala ka uusi viljelejaid leiab.
Kooli fuajees olid
kõigile vaatamiseks
väljas tööõpetuse ja
tehnoloogiaringi poiste „seebikarbid“, mis maisjuunis üleeestilistele võistlustele lähevad, demoesinemisi
metallist robotitega tegid
Väike-Maarja FTC roboo-tikud, kooli ees oli Maanteeameti infotelk, kust nii noored
kui vanad asjakohast teavet
said. Kes kohal oli, sai nii silma- kui osalemisrõõmu, keda
polnud süüdistagu iseennast...
Mart Pitsner

Tähtis algus 165 aastat
tagasi

Maikuu vallavanema
veerg
Käes on aasta kauneim aeg, mil
õitevahtu jagub aedadesse ja
põlluserva, metsa ja aasale.
Värske rohelus paitab silma ja
kutsub loodusesse. Rohi on nii
roheline nagu oleks ta Toomas
Vindi kuulsatelt rohumaalidelt
maapeale laskunud. Või vastupidi: kunstnik on tabanud oma
maalimaastikes rohuliblesid
maalides otse kümnesse. Sellest kevadest ehib Toomas Vindi nimepuu ka meie kirjandustammikut.
Kevad tähendab eksameid ja
koolide lõpetamisi. Neist hinnetest sõltub edasine käekäik,
kui kergeks-raskeks kujuneb
sissesaamine ihaldatud kooli.
See on iga noore jaoks oluline
otsus. Leidke selle teie elu
jaoks tähtsa otsuse tegemiseks
aega! Tarkust oma teed leida,
sihikindlust ja julgust oma valitud teed käia soovin südamest
kõikidele lõpetajatele. Soovin
teile ka palju julgust, usku endasse – kõike seda läheb elus
vägagi vaja. Ja ärge pahandage, kallid noored, kui vanemad
inimesed teilt juba tüütuseni
pärivad, mis teist edasi saab.
Nad on oma elukutsevaliku kadalipu ju omal nahal läbi teinud
ja teavad, mida see ka tegelikult tähendab.
Tänavune kevad ja
suvi on meie vallas mitmete
koolikokkutulekute aeg. Otsa
tegi lahti kunagine Viru-Jaagupi keskkool, mis saatis ellu viis
lendu, kokku sada noort. Keskkool tegutses Viru-Jaagupis kaheksa aastat, aastatel 1957-1965.
Nii kauaks oligi Viru-Jaagupis
keskkooli. Kibekiired ettevalmistused kokkutulekuks käivad
Roela koolil ja lasteaial, kes
ootavad 6. juunil toimuvale
põlvkondade kokkutulekule
endisi õpilasi, õpetajaid, töötajaid. Roela kokkutulek annab

Vallavanema vastuvõtule kutsutud
2014-2015. õppeaasta parimad
Vinni hariduskapitali preemiad
1850. aastal hakati Tudus talulastele koolitarkust jagama. Juhtus
see nii, et külla saabus mees, kel
oli teadmisi kohalikest pisut rohkem - rändõpetaja Thomas
Nortmann. Kogus külalapsed talutaresse kokku ning õppimine
võis alata. See oli tähtis algus.
Sellest ajast tänaseni on kohalikud ja ümberkaudsed lapsevanemad teinud kõik endast oleneva,
et järeltulijad saaksid võimalikult
hea hariduse. Külarahvas valis
valguse pimeduse vastu.
Koolielu on aja jooksul edasi
arenenud ja omandanud kohaliku rahva jaoks hindamatu väärtuse. Tänaseks on siin tarkust
taga nõutud juba 165 aastat. Elu
on näidanud, et koolmeistrid on
teinud alati oma tööd ikka innukalt, missioonitundega, lapsi armastades. Nad on andnud olulise panuse selleks, et siin koolis
õppinud lapsed oma eluga hakkama saaksid. Õppijad on Tudus
samamoodi tublid ja edasipüüdlikud olnud. Õpihimulised on ka
tänased lapsed nii koolis kui lasteaias.
Praegune kool on vaid 6-klassiline, kuid püüab sellegi poolest

säilitada oma nägu ja vaimsust.
Tilluke lasteaed kuulub nüüd
samuti koolipere hulka ning jagab samu väärtusi. Kaks väikest
koos on võitnud eluõiguse, lahus
olles ei eksisteeriks enam kumbagi. Põhjuseks kesine laste arv.
Juubeli puhul on põhjust taas
kokku tulla ja rõõmustada selle
üle, et kooli ja lasteaia õuelt kostuvad endiselt rõõmsad lastehääled, et majal on „hing“ sees. Tänu
sellele saame siin pidada pidu,
meenutada kauneid kooliaegu,
tuua elevust ja särtsu koduküla
ellu kasvõi üheks päevaks.
Tuleb lihtne ja tagasihoidlik
pidu, soe ja liigutav kõigi nende
jaoks, kes seda paika siin oluliseks ja pisut pühaks peavad. Ka
küla jaanituli süüdatakse peopäeva õhtupoolikul.
Meie peole on väga oodatud
õppur, õpetaja, lapsevanem, koolitöötaja või lihtsalt kooli hea sõber.
Pidu algab 20. juunil algusega
kell 16. Täpsem info kooli kodulehel www.tudu.edu.ee või telefonil 523 7173.
Kohtumiseni juunis!
Helge Arro

Igal kevadel toetab Vinni Vallavalitsus hariduskapitali preemiaga valla tublimaid õppureid.
2015.a hariduskapitali preemia
pälvisid kuus tublit õppurit: 1.6. kl. arvestuses: Andres Nirgi ja
Lisanne Tõnne Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist, kes saavad
preemiaks 50 eurot, 7.-9.kl. arvestuses Triinu-Liis Kullik F.v.
Wrangelli nim. Roela LasteaedPõhikoolist, Tiit Vaino ja Mati
Kesma VPGst, kes saavad preemiaks 80 eurot ning 10.-12.kl. arvestuses Linda Freienthal VPGst,
keda vallavalitsus premeerib 200
euroga.
Lisanna Tõnne on VPG 3.a kl.
õpilane, kes õpib hindele „väga
hea“. Tema tänavused õpialased
saavutused on: üleriigilisel
pranglijate konkursil 222. koht,
laste krimikirjanduse mälumängul võistkondlik 2. ning 3. klasside õpioskuste olümpiaadil
võistkondlik 3. koht.
Andres Nirgi õpib F. v. Wrangelli
nim. Roela LPK 6. klassis. Väga
meeldiva olemisega, vaikne, viisakas ja rahulik noormees, kes
koolis antud ülesandeid täidab
kohusetundlikult ja põhjalikult.
Tal on alati väga hea õppeedu-

kus, tema käitumine on koolis
eeskujulik. Saavutused olümpiaadidelt ja konkurssidelt: bioloogia olümpiaadil 1., emakeele
olümpiaadil 7.-9., matemaatika
olümpiaadil 8.– 9., õpilaskonkursil „Üheskoos Soome lahe heaks”
2.-3. koht, osales edukalt matemaatikavõistlusel „Känguru”.
Triinu-Liis Kullik õpib F.v.
Wrangelli nim. Roela LPK 7. klassis. Meeldiva olemisega, kohusetundlik ja koostööaldis, püüdlik
ja põhjalik. Õppinud alati hindele „väga hea”, käitumine on olnud koolis alati eeskujulik. Triinu-Liis on osalenud arvukatel
konkurssidel, neist viimased: bioloogia olümpiaadil 7., emakeele
olümpiaadil 9., geograafia olümpiaadil 10., maakondlikul inimeseõpetuse olümpiaadil 9., õpilaskonkursil „Üheskoos Soome lahe
heaks” 2.-3. koht. Lisaks konkurssidel võistlemisele osaleb aktiivselt kooli õpilasomavalitsuse
töös, korraldas koolis energiasäästu nädalat, läbis edukalt fotokoolituse, pildistab kooli üritusi ning hoolitseb kooli kodulehel
avaldavate ürituste piltide eest;
oli nädal aega vahetusõpilane
Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
Mati Kesma õpib VPG 8.b klassis. On igati eeskujulik õpilane.

Lisaks ainult viitele õppimisele
on ta ka agar olümpiaadidest ja
teadmiste võistlustest osavõtja.
Tema tulemused on suurepärased: bioloogia maakonnaolümpiaadil 2., loodusteaduste maakonnaolümpiaadil 1. (üleriigilisel 48.), Virumaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel tuli oma võistkonnaga 3. kohale, geograafia maakondlikul
olümpiaadil 6.-8. koht, matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus
voorus 4.-5. koht. Mati üheks
suureks positiivseks küljeks on
abivalmidus. Mati ei keeldu kunagi kedagi aitamast. Klassikaaslased ja õpetajad kiidavad Matit
kui sõbralikku ja helge peaga
noormeest, kes aitab nõu ja jõuga igal pool kus vaja: on siis tegemist mõne klassiürituse korraldamisega, ainetunnis teiste
aitamise ja õpetamisega või vahetunnis abikäe ulatamisega kõigile kooli õpilastele, õpetajatele ja
koolitöötajatele. Mati on rahulik
ja toetav sõber kõigile, kes teda
vajavad.
Tiit Vaino on VPG 9.b kl. õpilane. Tema saavutused: vabariiklikul tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil 7.-9. koht, osales vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil, Virumaa matemaatikaülesannete

järje üle Tudule, kes tähistab 20.
juunil sealse hariduselu 165.
aastapäeva. Kokkutulekud on
küla jaoks suured peod täis jällenägemiserõõmu.
Ja siis ongi käes jaanipäev.
Jaanilaupäeval, 23. juunil tähistab Lääne-Virumaa võidupüha Vinnis. Maavanem jagab
presidendi süüdatud võidutuld
valdade ja linnade esindajatele.
Neist süüdatakse omakorda jaanilõkked.
Oma tööd, tehnikat ja varustust tutvustavad gümnaasiumi ja
spordikompleksi vahelisel alal
Kaitseliit, Kaitsevägi, Politseija Piirivalve-, Päästeamet,
Maanteeamet jt organisatsioonid. Näha saab politsei teenistuskoeri ja piirivalvetehnikat,
päästetehnikat, kohale tuleb
pöörlev auto jt atraktsioonid,
kaitsevägi ja kaitseliit näitavad
militaartehnikat: soomukit, erinevaid veokeid, lõhkekehasid,
lahingvarustust ja relvi. Kaitseliidu Viru maleva naiskodukaitsjad pakuvad sõdurisuppi. Kontserdiprogrammi eest hoolitsevad Rakvere linnaorkester,
Pajusti rahvatantsijad, Roela
meesansambel ja Viru-Jaagupi
kapell Reilender. Tegevusi jagub kogu perele.
Ootame ka meie vallas tegutsevaid firmasid ja asutusi end ja
või oma tooteid tutvustama.
Vallavalitsuse üleskutse peale
oleme saanud positiivset tagasisidet, kuid et ruumi jagub ja
rahvast on sel üritusel olnud
alati üsnagi arvukalt, siis ootame veelgi lisa. Meie vallas toimuv maakondlik võidupüha on
hea võimalus tutvustada oma
töid ja tegemisi ka meie külalistele.
Kaunist kevadet kõigile!
Toomas Väinaste
Vallavanem

lahendamise võistluselt võistkondlik 3., geograafia olümpiaaadi piirkonnavoorus 1., keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus
2., bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus 1., võistluse Teaduslahing 2015 võistkondlik 2., matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus 7.-9., maakonna tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil 1., nuputamisvõistluse „Känguru“ 9.10.klassile – 523. koht.
Linda Freienthal on VPG 12.
kl. õpilane, kuldmedali kandidaat. Ta on aktiivne kooli- ja klassivälises tegevuses, kuulub kooli
õpilasomavalitsusse, juhib klassis kultuuritööd, korraldab koolis üritusi, on kuulunud Vinni
valla E. Vilde nimelise kirjanduspreemia väljaandmise þüriisse.
Linda on saavutanud häid kohti olümpiaadidel ja konkurssidel:
mitu aastat 1. koht maakondlikul eesti keele olümpiaadil, vabariigis 4.-6. koht; osalenud mitmel
aastal edukalt piirkondlikul ja
vabariiklikul lingvistikaolümpiaadil. Linda lõpetas Tartu Ülikooli Teaduskooli kursuse „Keeleteaduse alused“ kiitusega. Lindal on väga head tulemused ka
bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel: bioloogias 3., geograafias
1., sel aastal osales ta mainitud
ainetes üleriigilistel olümpiaadidel. Linda saavutas 2015.a maakondlikul „Koidulauliku“ etluskonkursil 3. koha. Linda kirju-
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Vinni Vallavolikogu 30. aprilli istungilt Vallavanema vastuvõtule kutsutud...
1. Kehtestati avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded.
Sellega saab tutvuda Riigi
Teatajas: https://
www.riigiteataja.ee/akt/
408052015004, samuti valla
kodulehel http://
www.vinnivald.ee/avalikuritus.
2. Otsustati võõrandada korteriomand asukohaga Roela alevik Veskikaare 3-12.
3. Otsustati võõrandada kinnistu Metsniku katastriüksuse
koosseisu kuuluv, katastrisse
kandmisel olev Aedniku tn 21
katastriüksus asukohaga Vinni
vald Piira küla, sihtotstarve elamumaa, pindala 2487 m².
4. Otsustati taotleda tasuta
Vinni valla munitsipaalomandisse Viru-Jaagupi alevikus
asetsev haljasala lähiaadressiga
Kuuse 1, ligikaudse pindalaga
0,61 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa.
5. Kehtestati toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alatiste kulude
piirmäärad.
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse: 1) Vabarii-

gi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud
norm, mis on 18 m² üldpinda iga
pereliikme kohta ja lisaks 15 m²
perekonna kohta; 2) üksi elavate pensionäride eluruumi
normpinnaks on kuni 51 m² ;
3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.
Toimetulekutoetuse
arvestamisel arvesse võetavate
jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude
piirmäärad on järgmised:
1) üür - kuni 1.50 eurot 1 m²
kohta kuus;
2) korterelamu haldamise
kulu, sh remondiga seotud kulu
– kuni 1.50 eurot 1 m² kohta
kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse
– kuni 0,50 eurot 1 m² kohta
kuus;
4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus
kaugküttega eluruumi puhul –
kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus;
5) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja
elektriküttega eluruum) – kuni
2.30 eurot 1 m² kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood 01.0931.05). Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kom-

penseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel
vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud
summa kompenseerimiseni või
kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus –
kuni 12 eurot üheliikmelise pere
kohta kuus ning kuni 9 eurot
iga järgneva pereliikme kohta
kuus;
7) elektrienergia tarbimisega
seotud kulu - kuni 28 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning
kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
8) majapidamisgaasi maksumus - kuni 9 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7
eurot iga järgneva pereliikme
kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu
ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
9) maamaksukulu – kuni 0.20
eurot 1 m² kohta kuus;
10) hoonekindlustuse kulu –
kuni 0.20 eurot 1 m² kohta
kuus;
11) olmejäätmete veotasu ühes kuus kuni 3 eurot ühe pereliikme kohta.
Määrus jõustub 01.juunil 2015.

Juulist kehtima hakkav uus ehitusseadustik toob mitmeid muudatusi
Tänavu 1. juulil jõustub uus
ehitusseadustik, mis asendab
praeguse ehitusseaduse. Uus
ehitusseadustik määratleb ehitise mõiste senisest oluliselt erinevalt.
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. Küll aga piisab teatistest
nimetatud suurusega ehitise ümberehituse ja laiendamise korral.
Muu hulgas 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 ehita-

misega kaasnevad kaevetööd.
”Ehitisaluse pinna puhul tuleb
arvestada, et üldjuhul ei arvestata selle juures vaid ehitise maapeale toetuvat osa, vaid, väga
üldiselt Muu hulgas 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 Märkimisväärseteks uuendusteks on ehitusteatise ja kasutusteatise menetlus.
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 koh-

ta. Ehitusseadustik näeb ka kasutusteatisele ette 10 päevase menetlustähtaja, mille jooksul võib
kohalik omavalitsus 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.
Muutuvad ka riigilõivud.
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 1.juulil 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 siseneda, aadress: www.ehr.ee.
Vaive Kors
Vallasekretär

tisi on avaldatud Virumaa Teatajas, nt tegemistest suvises majandusõpilaste ja õpetajate suvekoolis.

Tunnustatakse vallavalitsuse tänukirja ja meenega:
Viivi Treier - VPG uuendusmeelne õppejuht.
Vahur Variste - VPG 3.a kl. õpilane, õpib hindele „väga hea“,
tulemused õppeaastal: koolidevahelisel võistujoonistamisel 1.
koht.
Tiiu Voatmann - Vinni Lasteaia „Tõruke“ majandusjuhataja. Ta on taganud lasteaia majandusliku toimimise ja laste
tervisliku toitumise. Alati korrektne ja täpne. Vinni lasteaias
töötatud 15 aastat.
Tiit Transtok - VPG kehalise kasvatuse innukas õpetaja ja treener.
Terese-Johanna Linnas - VPG 7.b
kl. õpilane: geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 5., inglise
keele piirkonna olümpiaadil 3.
koht.
Teet Ottin - VPG 12.kl. õpilane:
vabariiklikul ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil 286., vabariiklikul
saksa keele olümpiaadil 16., maakondlikul saksa keele olümpiaadil 2., bioloogiaolümpiaadi maakondlikus voorus 5., ühiskonnaõpetuse maakondlikus voorus
43. koht.
Teele Susi - VPG 10. kl. õpilane,
õpib hindele „väga hea“, emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 2., matemaatikavõitlus „Känguru“ 9.-10. klassile 302. koht.
Sten Kilm - VPG 7.b kl. õpilane:
maakondlikul saksa keele olümpiaadil 1. koht.
Sirje Püss - VPG saksa keele õpetaja.
Siivi Ebber - Vinni lasteaia Tõruke positiivsusele orienteeritud
direktor.
Siiri Seljama - VPG tulemuslik
geograafiaõpetaja.
Siim Kikerpuu - VPG 11. kl. õpilane: koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ENTRUM parim idufirma inse-neeria, energeetika ja põlevkivi valdkonnas
– veljegrill.
Signe Klopp - Kulina lasteaia
õpetaja abi, lastele turvatunde tagaja ja sõna otseses mõttes õpetaja abi. Tema töö kohta kuuleb
lastevanematelt vaid kiitvaid
sõnu.
Renee Vettik - VPG 5.a kl. õpilane, maakonna poisssolistide
võistulaulmise 1., maakonna algklasside kergejõustiku võistlustel
kaugushüppes 3. koht.
Rein Murs - VPG tulemuslik
matemaatikaõpetaja.
Rein Leichter - VPG innukas ja
tulemuslik tehnoloogiaainete
õpetaja ja ringijuht.
Reimo Arba - VPG 8.b kl õpilane: Virumaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel
võistkondlik 3. koht.
Reet Maadla – Roela LPK loodusainete õpetaja, õpilaste väga
hea ettevalmistamise eest olümpiaadideks, asendamatu projektide eestvedaja, võrratu kolleeg ja
õpetaja.
Rasmus Lutter - VPG 5.kl. õpilane: maakonna õpioskuste ainevõistlusel võistkondlik 2. koht.
Raili Hahndorf - VPG 12. kl. õpilane, hõbemedali kandidaat: vabariiklikul ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil 177., bioloogiaolümpiaadi vabariiklikus voorus
26., maakonna bioloogiaolümpiaadil 2., ühiskonnaõpetuse
piirkonnavoorus 18. koht.
Rauno Võrno on tubli täiskasvanud õppija LVRKK-s, lõpetab
juunis kaubandusökonoomika
eriala.
Olev Proover on LVRKKi haldusosakonna igihaljas töötaja –
abivalmis, kannatlik, rõõmsameelne ja alati sõbralik kolleeg.
Pille Talijärv - LVRKK, on
Mõdriku (erinevate nimedega
koolide) raudvara, hoolitseb par-

VPG tehnoloogia õpetaja Rein Leihcter koos oma õpilase Tiit
Vainoga tehbnoloogia olümpiaadil VPGs. Hilje Pakkaneni foto
gi ja lillede, kaunite vastuvõtulaudade, korra ja puhtuse, üliõpilaste majutuse ja tuhande muu
pisiasja eest. Tema peale võib alati kindel olla.
Mirtel Tovstsik - VPG 5.b kl. õpilane, õpib hindele „väga hea“,
pranglimise on-line finaalis 45.,
maakonna õpioskuste ainevõistlusel võistkondlik 2., vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi
piirkonnavoorus 10. koht.
Merje Morozova - VPG innukas
klassiõpetaja.
Martin Väljaots -VPG 8.b kl. õpilane - bioloogiaolümpiaadi piirkonnavooru 2. koht.
Mart Vaino - VPG 10. kl. õpilane, õpib hinnetele “4“ ja „5“,
pranglimise on-line finaalis 35.,
Virumaa matemaatikaülesannete lahendamise võistlustel võistkondlik 3.; üleriigilise inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus
65., geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 8., emakeele olümpiaaadi piirkonnavoorus 13., matemaatikavõistlus „Känguru“ 9.10. klassile – 159. koht, koolinoorte ettevõtluskonkursil ENTRUM
parim idufirma inseneeria, energeetika ja põlevkivi valdkonnas.
Marleen Paberit – Roela LPK 6.
kl. õpilane: õpib hinnetele „4“ ja
„5“. Maakonna matemaatikaolümpiaadil 10., bioloogiaolümpiaadil 13., aktiivne õpilasesinduse president, osaleb aktiivselt
kooli huvitegevuses: tantsu-, saksa keele ja bändiringis.
Markus Klee - VPG 6.b kl. õpilane: tehnoloogiaõpetuse „Sepapoisid“ võistluse võistkondlik 3.
koht.
Marine Roos - Roela lasteaia
õpetajaabi, kus töötanud 30 aastat, väga mitmekülgne ja töökas
kolleeg, alati abivalmis nii nõu
kui jõuga.
Marge Guljavin - VPG tulemuslik emakeele õpetaja.
Margarita Leok - VPG aktiivne
klassiõpetaja.
Mare Hirtentreu - VPG tulemuslik loodusainete õpetaja.
Mare Akel - VPG innukas kehalise kasvatuse õpetaja ja treener.
Maiu Vahkal - VPG tulemuslik
matemaatikaõpetaja, aktiivne
matkaringi eestvedaja.
Mairi Uigru - VPG 12. kl. õpilane: Virumaa matemaatikaülesannete lahendamise võistluses
võistkondlik 3. koht.
Maire Männapuu - Roela lasteaiaõpetaja, lasteaias töötanud 40
aastat, suurepärane õpetaja oma
väikeste rühma lastele.
Maire Eigi – Roela LPK õpetaja,
töötanud Roela koolis 35 aastat,
õpilaste hea ettevalmistamise
eest eesti keele olümpiaadiks ja
lisaks suurepärane töö Roela
noortemaja juhina.
Maie Nõmmik - VPG tulemuslik ajalooõpetaja.
Maie Männiste - VPG ringijuht,
õpioskuste olümpiaadiks ettevalmistamisel.
Mai Pitsner - VPG innukas ringijuht.

Madli Freienthal - VPG 5. kl.
õpilane: maakondlikul õpioskuste ainevõistlusel võistkondlik 2.
koht.
Madis Joosep Toomel - VPG 12.
kl. õpilane: maakondlikel etluskonkurssidel “Koidulauliku valgel“ 2. ja Liivide etluskonkursil
1., Eesti õpilasetlejate riigikonkursil 2. koht.
Maikret Helme õpib Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli (LVRKK) II
kursusel raamatupidamist ja võitis sel aastal koolisisese raamatupidajate kutsevõistluse ning esindas kooli vabariiklikul võistlusel.
Suhtub õppetöösse väga tõsiselt,
on käitumiselt viisakas ja kaaslasi toetav.
Lisette Rosenberg - VPG 10. kl.
õpilane, etluskonkursil “Koidulauliku valgel“ 2. koht ja eripreemia, maakondlkikul etluskonkursil “Koidulauliku valgel“ 1.,
maakondlikul Liivide etluskonkursil 1. koht.
Liis Tammekand - VPG 8.b kl.
õpilane: bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoorus 2. koht.
Liis Pärik - LVRKK, on aktiivselt
tegev Toidupanga tegemistes, on
rakenduskõrgkooli tuutor ja õpib
päevaõppes olles suurepärane
elav näide elukestvast õppest.
Laura Lillepuu - VPG 9.b kl. õpilane: geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 13., keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus 10. koht.
Laura Laks - VPG 11. kl. õpilane,
õpib hinnetele „4“ ja „5“. Tulemused: Saksa Instituudi keeleõppe preemiareis Frankfurt am
Maini, vabariiklikul saksa keele
olümpiaadil 5., vabariiklikul bioloogia olümpiaadil 12., maakondlikul saksa keele olümpiaadil 1., maakondlikul geograafiaolümpiaadil 5., bioloogiaolümpiaadi maakondlikus voorus 1.,
emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 7., Baltimaade saksa keele olümpiaadil 3. koht.
Laine Toomassen – Roela LPK
inglise keele õpetaja, Roela koolis töötanud 35 aastat, 1.sept. täitub õpetajana töötama asumisest
50 aastat, sõbralik ja heatahtlik
kolleeg.
Kristi Lichtfeldt- Vinni Lasteaia
liikumisõpetaja on pühendunud
ja aktiivne lasteaia ühisürituste
planeerija ja läbiviija.Olnud paljude ürituste särtsakas peojuht.
Liikumisõpetajana panustanud
palju laste ja töötajate tervise
edendamisse- korraldanud erinevaid terviseüritusi, jalgsi- ja rattamatku.
Kristina Alunurm on eriti aktiivne vabatahtlikus tegevuses ning
lõpetab - esimesena Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli ajaloos - sotsiaaltöö 3-aastase õppekava 2 aastaga.
Koit Soodla - VPG 5. kl. õpilane:
maakonna õpioskuste ainevõistlusel võistkondlik 2. koht.
Kerli Hahndorf - Pajusti Lasteaia „Tõrutõnn“ (edaspidi: Pajusti
LA) tubli ja kannatlik õpetaja
rühmas, aktiivne osaleja lasteaia
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Toomas Vint: raamat on kõige rikkam asi,
mis kirjanikul on

2. mail toimus VPGs tehnikapäev, kus robootikahuvilised vallutasid terveks päevaks kooli aula.
ne, koolinoorte ettevõtluskonüritustel ja seoses Tallinna Ülikooli
kursil ENTRUM peapreemia.
Rakvere Kolledzi lõpetamisega.
Enn Roos – Roela LPK füüsikaKatrin Pall - VPG innukas muuja tööõpetuse õpetaja. Töötasikaõpetaja.
nud Roela koolis 35 aastat, abiKatrin Haav - Pajusti LA õpetaja
valmis, töökas ja fantastiline
on eelmisel ja sel õppeaastal oma
kolleeg.
rühma lapsed edukalt kooliks ette
Ene Raudsalu - Roela lasteaia
valmistanud, aktiivselt osalenud
õpetajaabi, Roela lasteaias töölasteaia üritustes ja koolitustel.
tanud 35 aastat, töökas ja abiKasper Kaljula - VPG 9.b kl. õpivalmis kolleeg.
lane: ühiskonnaõpetuse maakonEne Kruusmaa - Pajusti LA nõudna olümpiaadil 1. koht.
lik direktor.
Kaspar Merivald - VPG 3.a kl. õpiEinar Linde - VPG 11.kl. õpilane:
lane, õpib hinnetele “4“ja“5“, rahVirumaa matemaatikaülesanvusvahelisel robootikavõist-lusel
nete lahendamise võistlusel
RoboMiku Lahing 2015 Lego linvõistkondlik 3. koht.
na läbimises võistkondlik 3. koht.
Eero Puusepp - VPG 12. kl. õpilaKaivi Põldma - VPG 9.b kl. õpilane: maakondlikul ühiskonnane: geograafiaolümpiaadi piirkonõpetuse olümpiaadil 3.-5. koht.
navoorus 10., bioloogiaolümpiaaCristo Virunurm - VPG 3.a kl. õpidi piirkonnavoorus 20., Teaduslalane, õpib hindele „väga hea“,
hing 2015 võistkondlik 2., emakeepranglimise on-line finaalis 37.,
leolümpiaadi piirkonnavoorus 18.3.klasside õpioskuste olümpiaa19. koht.
dil võistkondlikult 3., matemaaKai Otsa - Tudu Kooli 3. kl. õpilatikavõistlusel „Känguru“ 3025.
ne, tubli ja püüdlik õppetöös. Kookoht.
liraadio organiseerija ja toimetaja.
Artur Laherand - VPG 11. kl. õpiTubli taidleja kooli üritustel: laulane: koolinoorte ettevõtluskonlab, tantsib, etleb, mängib pilli, osakursil ENTRUM parim idufirma
leb näitemängus.
inseneeria, energeetika ja põKadri Liis Liuhka - Tudu Kooli 3.
levkivi valdkonnas - “Veljegrill”.
kl. õpilane. Tunnistusel ainult väga
Artjom Matikainen - VPG 4. kl.
head hinded. Aktiivne ja algatusõpilane:
rahvusvahelisel
võimeline tüdruk. Kooliraadio terobootikavõistlusel RoboMiku
gevuse algataja ja läbiviija. Tubli
Lahing 2015 Lego linna läbimitaidleja kooli üritustel: laulab, tantses võistkondlik 3. koht.
sib, etleb, mängib pilli, osaleb näiArden-Joosep Lippasaar - VPG
temängus. Käib Rakveres tantsu3.a kl. õpilane, õpib hinnetele „4“
trennis ja osaleb maakonna tantja „5“, laste krimikirjanduse mäsuüritustel.
lumängul võistkondlik 2., mateJanno Johanson – Roela LPK 7. kl.
maatikavõistlusel „Känguru“
õpilane: maakondlikel meistrivõist5177. koht.
lustel 1000 m murdmaajooksus 6.
Anneli Vahesalu - VPG keemiakoht.
õpetaja.
Jaan Nõmmik - VPG ajalooõpetaAnne Maalman – Roela LPK
ja.
õpetaja: õpilaste hea ettevalmisHenry Kallaste - VPG rõõmsatamise eest matemaatika olümmeelne direktor.
piaadiks, loovtööde juhendamiHelle Noorväli - Lääne-Viru Rase eest, väsimatu aktivist.
kenduskõrgkooli innovaatiline rekAnett Sinijärv - VPG 3.a kl. õpilator.
ne, õpib hinnetele „4“ ja „5“, lasHelge Arro - Tudu Kooli uuenduste krimikirjanduse mälumängul
meelne direktor.
2. koht.
Helena Kurves -VPG 10. kl. õpilaAnder Mägi -VPG 6.b kl. õpilane. koolinoorte ettevõtluskonkurne- tehnoloogiaõpetuse „Sepasil ENTRUM peapreemia, osaleb
poisid“ võistlusel võistkondlik 3.
Vilde kirjandusauhinna zürii töös,
koht.
inglise keele olümpiaadi piirkonnaAnastasia Simuk - VPG 5.b kl.
voorus 53. koht.
õpilane, õpib hindele “5“:
Helen Rennel - Kulina Lasteaia
pranglimise on-line finaalis 48.,
rõõmsameelne direktor.
matemaatikaolümpiaadi piirHannaleena Liiv - Tudu Kooli 3.kl.
kondlikul voorus 19.-21., maaõpilane. Tubli ja püüdlik õppetöös.
kondlikus õpioskuste ainevõistKooliraadio organiseerija ja toimeluses võistkondlik 2. koht.
taja. Tubli taidleja kooli üritustel:
Aive Alavere – Roela LPK direklaulab, tantsib, etleb, mängib pilli,
tor: Figaro siin, Figaro seal.
osaleb näitemängus.
Adele Alavere - VPG 10. kl. õpilaIrma Eimla - Vinni LA õpetaja, kes
ne, õpib hinnetele „4“ ja „5“,
on saavutanud häid tulemusi töös
emakeeleolümpiaadi piirkonlastega neid kooliks ette valmistanavoorus 5.-7., Virumaa matedes, arvestades iga lapse indivimaatikaülesannete lahendamiduaalsuse ja eripäraga kasutades
se võistluses võistkondlik 3., üleerinevaid huvitavaid mängulisi
riigilise inglise keele olümpiaavõtteid. On lastele alati heaks eesdi piirkonnavoorus 8., geograakujuks ja rõõmsaks mänguseltsilifiaolümpiaadi piirkonnavoorus
seks. Vinni lasteaias lapsi õpetanud
3., keemiaolümpiaadi piirkonja kasvatanud 30 aastat.
navoorus 6., bioloogiaolümpiaaGetter Anett Arro - VPG 12. kl.
di piirkonnavoorus 1., mateõpilane: koolinoorte ettevõtluskonmaatikaolümpiaadi piirkonnakursil ENTRUM parim idufirma
voorus 2.-3., matemaatikavõistIKT-valdkonnas – virtuaalne töölusel „Känguru“ 9.-10. klassile 90.
kogemus.
koht.
Evi Aluoja - VPG inglise keele
Kogunud Margit Diits
õpetaja.
Enola Sander - VPG 10. kl. õpila-

21.aprillil toimus Pajusti klubis
kohtumine tänavuse Vilde nim.
kirjandusauhinna laureaadi Toomas Vindiga. Kohtumist lugejatega alustas Toomas Vint Eduard
Vildega, kelle sünnist möödus
tänavu kevadel 150 aastat. „Eesti pidutses kaks päeva, kui Vilde
sai 100, veidi vähem, kui klassid
sai 120 ja nüüd 150. sünniaastapäeva tähistati Vilde muuseumis
väheste kirjanike osavõtul.“ Jätkas seejärel eesti kirjanduse tugisammaste - E.Vilde, A.H.Tammsaare, F.Tuglase ja J.Krossi – äramärkimisega. saalis oli üksjagu
kooliõpilasi, kes kuulasid päris
huviga, mida kirjanik rääkis oma
raamatutest, kirjutamisest ja kirjandusest laiemalt.
Kirjanik raamatu sünniloost
„Mõned kummalised naised“ on
spontaanse mõtte ajendil tekkinud novellikogu. Mulle meeldib
novell sellepärast, et novelli tekstis ei tohi olla ühtegi üleliigset
lauset. Romaanikirjanikul on kohustus panna n-ö padjatäidet –
lisada episoode, et lugeja saaks
pika teksti juures ka hinge tõmmata. Novell peab aga väga väheste lehekülgede peal andma
ammendava pildi tegelastest: sellest, millest nad mõtlevad, millised välja näevad, miljööst, kus
nad tegutsevad. Novellile on
pealkirja on väga raske panna.
Veelgi raskem on panna raamatule pealkirja, sest see peab veelgi täpsem olema.
Siis tuli mõte, et kirjutaks lood
sama pealkirjaga, mis maalil on.
(Toomas Vindil oli eelmisel aastal
Haus galeriis 16 aktimaali näitus,
nende aktimaalide põhjal kirjutas ta
mainitud novellikogumiku. Toim.) Algul see mõte hirmutas, aga alustasin ühe tõestisündinud looga,
kui mu ateljee ukse taha tuli üks
naine. Ja sealt see loo kudumine
algas, pluss puänt juurde. Kirjutamine sujus ütlemata hästi, sest
polnud tükk aega kirjutanud.
Olen kirjanik, kes alustab oma
lugu esimest lausest kuni lõpuni
välja. Osa kirjanikke kirjutab epi-

soodide kaupa, pärast panevad copy-paste’ga sisu
kokku. Ühel hetkel hakkavad tekstid ennast ise
kirjutama. See on levinud
stereotüüp, aga see on
nii. Tekst hakkab dikteerima: nüüd olen mina peremees.
Meeskirjanik ja minavormis naistest kirjutamas
- see tähendaks nagu avalikku paljunaisepidamist.
Naised võivad meeskirjanikul välja tulla kas mehelikud või siis kõik ühesugused.
Terve eelmine suvi läks
selle raamatu nahka. Teen
kogu aasta selleks tööd,
et saaks kolm suvekuud
vaba olla. Eelmisel aastal
läks teisiti - valmistasime
ette abikaasaga ühisnäitust
Haus galeriis. Näitus tuli
täitsa tore. Lõime oma
näitusega kunstihoone
rekordi – üle 7000 inime- Toomas Vint autogramme jagamas. Hilje Pakkaneni foto
se käis meie näitust vaatamas. Tavaliselt on kaasaegse
kunsti näituse külastajaid 30-40.
Ka seda, mida ei tasu lugeda. ViiMõtlesin siis, kui hea põli on kunstSee aasta on läinud logelemise
mane raamat, millest sain elamuse,
nikul, ei pea aiatöid tegema.
tähe all, ja uskuge: mittemidagi teoli Tõnu Õnnepalu „Lõpetuse inAbikaasa ütleb, et tal on kaks
gemine on kõige raskem töö.
gel“, mis ilmus Loomingu Raamameest: üks on kunstnik, teine kirtukogus (8-9/2015). Õnnepalu on
janik. Maalikunstnik on lahke,
Kunstnik või kirjanik?
enda kohta öelnud, et ta on võiheas tujus, tööd tehes võib raaVanasti maalisin päeval ja öösel
meline lauseid moodustama peadio kõrval mängida. Kirjanik seekirjutasin. Varem oli nii, et kui
aegu mitte millestki. Neetult head
vastu tõsine ja mossis, vaid Beemaalisin, siis mõtlesin, kui tore
laused on tal!
thoven ja Mozart võivad kirjutaon kirjutada, ja vastupidi.
Tänapäeval puudub meie kirjasmise ajal mängida, muidu peab
Kumb ma olen, kunstnik või
tustel toimetaja, kes on võimeline
valitsema vaikus.
kirjanik? Olen harjunud mõlemat
autoriteksti turumajanduslikuks kirKui kõik kirjutavad,
hästi tegema. Noorena tegin
jutama. Nagu Ameerikas. Meil
kes siis loeb?
sporti – vehklemist. Sporti on
õnneks veel nii ei ole. Noortel
Kui meie olime noored, siis kirmõtet siis teha, kui saad esikohautoritel oleks vaja kõrvalpilku,
jandus ja kunst olid ütlemata toreti.
sest autor ise ei näe seda. Minu
dad. Ralf Parve käis meil koolis
Vend oli mul joonistamiskallaesimene kõrvalpilk, esimene luesinemas. Ta ütles, et võtab rokuga Nõmme gümnaasiumis, ta
geja, on minu proua, kes on samuhelise tindi ja hakkab sellega kirsai üleliiduselt joonistusvõistlusjutama. Nii minagi. Ema küsis, miks
ti kõva lugeja. Kui ta mu raamatut
telt auhindu, tema guaðitööd ripsa kõik rohelise tindiga kirjutad.
loeb, siis piilun tema näoilmet,
pusid kooli koridori seintel. Meil
Kirjaniku eeskuju!
milline see on. Algul vaidlen tema
oli kodus suur aed, kus me pidime
Nüüd on teisiti. Kord kui küsiarvamusele vastu, aga öö mööduemal aitama aiatöid teha. Vend aga
sin ühelt noorelt kirjanikult, mis
des leian, et tal on tuline õigus.
ei pidanud aiatöid tegema, sest ema
see kirjandus tema arvates on, siis
Kirjaniku teine töövahend ütles, et tal olid kunstnikukäed,
ta vastas, et ta ei loe üldse!
arvuti
mida tuli hoida, aga mina pidin.
Tänapäeval kõik kirjutavad - kes
Mis nüüd viga kirjutada, kui arvufacebookis, kes blogib. Seal kutid on. Vanasti tuli kirjutusmasinal
lub kirjutamisele niipalju aega, et
kirjutada, siis parandused kleepipolegi enam aega lugemiseks.
da, lõigata, ümber kirjutada. PoolKuhu liigub eesti kirjandus?
teist aastat läks, enne kui raamat
Mõned aastad tagasi kirjutasin
lõpuks ilmus. Ükskord helistati
üsna palju kirjandusest. Tookord
mulle esimesel aprillil ja kutsuti kiroli juhtmõtteks, et eesti kirjandus
jastusse autorieksemplari järele.
liigub üha enam harrastuskirjanduPidasin seda aprillinaljaks. Tol ajal
se poole - puudub pingestatud
oli autoril side kirjastusega olematekst, kirjutatakse sellest, mis patu ja pika aja peale ka kadunud.
rasjagu pähe tuleb.
Noor autor jõudis selle ajaga juba
Kirjandus on huvitav ala, kus
lootuse kaotada, et tema raamat
eksisteerivad nähtamatud, kuid
üldse ilmub. Nüüd kulub raamatu
kindlad reeglid, mis teevad tekstrükkimisele ja müüki panekule nätist kirjanduse. Blogijad ei oska
dal-paar.
neist kinni pidada. Eriti hull on
Kirjanikul on nüüd
asi siis, kui mõni professionaal
oma nimepuu...
end lõdvaks laseb.
Kui kirjaniku jutt kenasti kuulatud,
Loeb sõnu, näeb pilte
autogrammid raamatutesse võetud,
Lugemine on päris sportlik harsiirdus rahvas koos värske laureaarastus – koos tekstiga jookseb sildiga tema nimepuu juurde. „Nii ilus
me ees pildirida. Mäletan, et lapja vägev tamm!“ Kirjanik seisatas
sepõlves, kui tuli uneaeg, siis ema
oma puu ees, võttis siis abikaasahoidis mu kätt ja raadiost tuli
ga oma puu ümbert kinni ja hoidMozarti „Väike öömuusika“. Selsid teda kahekesi nagu kallist sõples muusikas rääkis iga fraas oma
ra.
loo, seintel liikuvad varjud hakSüdamlikku kohtumist jäävad
kasid elama. Ema rääkis muusimeile meenutama ka Aili ja Tookast, pildid tekkisid mu silme ette.
mas Vindi ühise näituse katalooLugemisega on seesama lugu.
gid “Kunstniku jalajälg”, mille
Olen lapsepõlvest peale olnud
nad koos pühendusega klubile ja
suur lugeja. Seinad olid kodus
raamatukogule kinkisid.
raamatuid täis – meie kodus oli
tapeediks raamatud – neid oli lihtHiljuti omistas Kunstike Liit
salt nii palju. Lugema hakkasin
tänavuse Kristjan Raua nimelise
nelja-aastaselt. Kui raamat sai
preemia Aili Vindile ja Toomas
läbi, siis viis ema mu preemiaks
Vindile värvika ning isikupärase
kinno trofeefilme vaatama.
loomingu eest. Palju õnne loojaKirjaniku esimene töövahend tele ja meile kõigile, et võime nenkirjandus
de loomingust osa saada!
Raamat on kõige rikkam asi, mis
kirjanikul on. Ma magan ka koos
...ja meil oma kunstikust kirjanik
raamatutega. Neid on mul igal pool
Toomas Vint.
öökapi peal. Kirjaniku töövahend
on kirjandus. Kaasaegne eesti kirHilje Pakkanen
jandus on see vaimne ruum, milles ma elan. Kursis olemiseks loen
enam-vähem kõike, mis seal on.
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Vinni vald ja Vinni-Pajusti
Gümnaasium vôivad uhked olla

Mai algul kuulutati Sillamäe Kultuurikeskuses välja noorteprogrammi ENTRUM Virumaa hooaja
parimad idufirmad (start-up´id).
Konkursi peapreemia – 3000 euro
suuruse Eesti Energia stardisti-

pendiumi ning Eesti ettevõtlikumate koolinoorte 2015 tiitli pälvis idufirma Viru Ilu, mille taga
on Lääne-Virumaa Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi ôpilased Helena
Kurves ja Enola Sander. Viru Ilu

Koduvalla Sõnumite kuu pildigalerii

sai lisaks parima elustiili idufirma
auhinna, Põlevkivi Kompetentsikeskuse eriauhinna parimale keemiavaldkonna idufirmale ja
International Finance and Asset
Managing Group AS eriauhinna
“Parim noorte ilutoode”.
Parima idufrima tiitli sai
inseneeria, energeetika ja põlevkivi valdkonnas Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi „Veljegirll“ koosseisus: Artur Laherand, Siim
Kikerpuu ja Mart Vaino.
Parimaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia idufirmaks
kuulutati Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilase Getter Anett Arro
ning Rakvere Ametikooli õpilaste Karl Räisi, Silver Kullerkupu,
Aleksander Smirnovi ja
Christofer Maasikase idufirma
„Virtuaalne töökogemus“
Sven Hõbemägi,
VIROL tegevdirektor

Pilte Pajusti klubis 21.aprillil toimunud kohtumiselt tänavuse E.Vilde kirjandusauhinna laureaadi Toomas Vindiga.

Kõik ootused said täidetud – enamgi veel!
Ferdinand von Wrangelli nim.
Roela Lasteaed-Põhikoolis õppiv
Trinu-Liis Kullik osales VeniVidiVici õpilasvahetusprogrammis,
valides üheks nädalaks vahetuskooliks Tabasalu Ühisgümnaasiumi.
„Soovisin minna suurde kooli,
mis asuks Tallinna lähedal. Boonusena elab kooli lähedal minu
tädi, kelle juures ma sel ajal elasin,“ kommenteeris Triinu-Liis
oma valikut. Ses programmis
ajendasid Triinu-Liisi osalema teiste vahetusõpilaste toredad lood
ning soov ka ise saada uusi kogemusi ja sõpru. Tundus huvitav
näha, kuidas õpitakse pealinna lähistel suures koolis.
“Ma ise arvasin, et enne uude
kooli minemist närveerin hirmsasti, aga läks hoopis vastupidi. Olin
esimesele koolipäevale eelneval
õhtul väga rahulik ja ootasin huviga uute klassikaaslastega kohtumist. Esimesel päeval kooli sõites siiski närveerisin veidi, kuid
see läks ruttu üle. Selle nädala
jooksul ei olnud mul kordagi tunnet, et mind ei taheta sinna. Mu
uued klassikaaslased võtsid mind
sõbralikult vastu ning harjusid mi-

nuga ruttu. Nad näitasid mulle
kooli, aitasid klasse leida ning rääkisid koolielust ja õpetajatest vahvaid lugusid. Hiljem nad ütlesid,
et polegi tunnet, nagu ma oleks
vahetusõpilane, vaid lihtsalt üks
7.B klassi õpilastest. Mul endal oli
samuti selline tunne.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetajad olid lahked ja uudishimulikud – seda heas mõttes. Nad küsisid minu kodukooli ja -klassi
kohta. Lisaks uuriti, kui kaugele
oleme Roelas õppimisega jõudnud ning kuidas mulle Tabasalus
meeldib.

MAI 2015

Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures meeldis mulle väga koolilõuna. Iga päev oli väga maitsev toit.
Alati, kui läksin sööma, tervitasid
mind rõõmsad kokatädid ja ühega neist sain eriti hästi läbi. Ta
küsis alati, kuidas mul vahepeal
läinud on. See tegi rõõmsa päeva veelgi rõõmsamaks.
Sain endale palju uusi kogemusi ja sõpru, kellega suhtlen loodetavasti ka edaspidi. Kõik soovid ja ootused seoses õpilasvahetusega said täidetud ja enamgi
veel. Olen väga rahul, et otsustasin vahetusõpilaseks minna ja kasutan seda võimalust kindlasti
veel!“
Triinu-Liisi muljed õpilasvahetuse veebilehel (http://
vvvopilasvahetus.eu).

Fotosid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimunud tehnikapäevalt 2.mail.
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Mai algul avasid vallamajas valla lasteaiad igakevadise kunstinäituse aasta jooksul tehtud
parematest töödest. Näituse avamispeol lõbustas lapsi kloun.

PÕLVKONDADE KOKKUTULEK
6. juunil tähistab Roela Lasteaed-Põhikool
lasteaia 40. ja koolimaja
35. sünnipäeva

VILISTLASTE KOKKUTULEKUGA
algusega kell 12, aktusega kell 15,
kontserdiga kell 18 rahvamajas.
Oodatud on kõik Roelas kooliharidust saanud
õpilased ja endised
õpetajad!
Lisainfo ja registr. e-postiga roela.kool@vinnivald.ee
või telefonil 3297 150. Vt. ka www.roela.edu.ee

Foto Vinni-Pajusti Gümnaasiumis 30. aprillil toimunud Palybackilt .
Vinni-Pajusti ja Vinni lasteaia ühine nõidade trall Vinni-Pajusti tammikus 30. aprillil.

Kevadjooksjad kogusid Vinni perekodu
lastele 1500 eurot

16. mail Rakveres MTÜ Rakvere Maraton eestvõttel toimunud viie kilomeetri
pikkune heategevuslik kevadjooks kogus
Vinni Perekodu lastele sporditarvikute
soetamiseks ja laste suviste ekskursioonide rahastamiseks 1500 eurot.
Võistluse peasekretäri Riina Ignatovi
ütlusel tegi tänavu Vinni perekodu lastele head ligi 200 särasilmset liikumise
sõpra. „Suur tänu kõigile, kes kaasa lõid,
nii noored, kui vanad. Ülla eesmärgi nimel saab teha suuri asju. Suur-suur aitäh
kõigile,“ sõnas võistluse peasekretär Riina Ignatov.
Vinni Perekodu juhataja Urve Saare
sõnul on perekodu heategijatele väga

tänulik. “Saadud raha eest ostame vajaminevaid sporditarvikuid, praegu on majadel käsil nimekirja koostamine. Plaanime
osta ka ühe suurema jalgratta,
lapsed on kasvanud väikestest
ratastest välja.”
Rakvere Heategevusliku Kevadjooksu korraldas MTÜ Rakvere Maraton. Korraldusliku kulu
võistluse organiseerimisel ja
turundamisel kattis Rakvere Maraton MTÜ koos toetajatega.
Kristel Kitsing
vabatahtlik

6

KODUVALLA SÕNUMID

Sündmuste kalender
PAJUSTIS:
15. juunil kell 15 Kalju Vaga
fotonäituse "Mees, keda mäletatakse austusega ka tänapäeval - August Lepasaar"
avamine. Näitus avatakse
kunagise E. Vilde nim. kolhoosi esimehe 100. sünniaastapäeva puhul. Näitus
jääb avatuks 28. juunini.
23. juunil kell 20 Pajusti jaanipidu klubi juures. Kavas
rahvalik-sportlikud mängud, tantsumuusika ans.
"MPS".
28. juunil kell 13 Pajusti Klubis tähistatakse pidulikult
end. E. Vilde nim. kolhoosi
esimehe August Lepasaare
100. sünniaastapäeva talle nimelise pingi avamisega klubi ees pargis. Info: 5656 6870
Kalju Vaga.
NB! Juulis kavandatav
Mõttelõnga ekskursioon Viinistusse jääb ära.
8. augustil kell 12 Pajusti
Klubis Siberi-eestlaste kokkutulek neile, kes elasid
Tomski oblastis.
KADILAS:
22. juunil kell 18 Kadila küla
jaanik Kadila lõkkeplatsil
koos ans. Wesenberg. Info
Kaili Kõrgesaar, tel 5397
4443.
VINNIS:
23.juunil tähistab Lääne-Virumaa võidupüha maakaitsepäevaga Vinnis. Kell 10 algab
Vabadussõjas hukkunute
mälestustseremoonia ViruJaagupi kalmistul. Kell 11-16
maakaitsepäev
VinniPajusti Gümnaasiumi ja
Vinni Spordikompleksi vahelisel alal, kus oma tööd,
tehnikat ja varustust tutvustavad Kaitseliit, Kaitsevägi,
Politsei- ja Piirivalve-, Päästeamet, Maanteeamet jt.
organisatsioonid. Maavanem jagab presidendi süüdatud võidutuld valdade ja
linnade esindajatele. Sõdurisupp. Tegevusi jagub kogu
perele. Korraldavad Kaitseliidu Viru malev ja Vinni
vald. Info Kaitseliidu Viru
malev: Ivo Hakman, tel 5645
0534, Vinni vald, tel 5165 572

(Toomas Väinaste) 5565
9396 (Hilje Pakkanen).
ROELAS:
6. juunil põlvkondade kokkutulek - Roela LasteaiaPõhikooli kokkutulek. Kell 12
registreerimine, lõunasöök,
näitused, lasteaia ja klassiruumide külastus. Kell 15
aktus kooli aulas. Kell 18
koosviibimine rahvamajas:
vilistlaste ja rahvamaja kollektiivide kontsert, külalisesineja Anatoli Drozdov
Kohtla-Järvelt, tantsuks ansambel „TAAS“. Info: tel 329
7150, Roela Rahva Maja, tel
5273 878.
22. juunil kell 19 külade
päev ja jaaniõhtu Roela lauluväljakul. Võistlused, mängud, loterii, külade supid,
kell 21 süüdatakse jaanituli,
tantsuks ans. „Plaan B“.
Kontakt ja info: 5697 4515,
527 3878.
TUDUS:
20. juunil kell 16 Tudu kooli
kokkutulek, tähistamaks
Tudu hariduselu 165. aastapäeva. Info Helge Arro, tel
32 35 647.
Kell 21 jaaniõhtu ansambliga Juhke. Korraldab MTÜ
Haridus- ja spordiselts. Info
Uno Muruvee, tel 527 3 874
VIRU-JAAGUPIS:
23. juunil kell 12 surnuaiapüha armulaua ja jumalateenistusega kirikus ning kell 13
surnuaiapüha jumalateenistusega Viru-Jaagupi kalmistul. Info Tarmo Linnas,
tel 32 96281, 53760616.
SPORT:
30. mail kell 15.30-20.00 Lääne-Virumaa rulluisutamise
lahtised meistrivõistlused
Pajusti-Piira-Tõrma-Rakvere kergliiklusteel. Võistluskeskus Rakvere Bauhofi kpl.
juures. Info: Rakvere Bont
Rulluisuklubi MTÜ, tel 5358
4281 Reelika Nurmsaar.
4. juulil Kehala rahvaralli
2015 Kehala Ringi territooriumil. Info: MTÜ Igaühe
Terviseklubi, Kalle Kruusma
tel 529 2642.

Roela kool võtab tööle kehalise kasvatuse õpetaja
Roela Lasteaed-Põhikool
võtab 2015/2016. õppeaastal
tööle kehalise kasvatuse
õpetaja. Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate doku-

mentide koopiad palume saata
roela.kool@vinnivald.ee või tuua
kooli (Järve tn 1 Roela alevik)
10. augustiks. Info tel 329
7151, 507 3849.

Haridusüritused juunikuus
1.juunil spordipäev Roela koolis.
1.juunil kell 9 Tudu kooli 1.-2.
klassi ekskursioonipäev Ida-Virumaale.
2.-4.juunil KEAT laager, osaleb
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 6.
klass.
2.juunil kell 9 Tudu kooli 3.6.klassi ekskursioon Ida-Virumaa mererannikule.
3.juunil kell 10 Tudu koolis kooliajaloopäev „Tudu kool 165“.
3.juunil kell 15 Tudu Kooli lasteaia ja 6.klassi lõpupidu. Õppeaasta lõpetamine.
5.juunil kell 15 lõpupidu Vinni
lasteaias.
6. juunil kell 12 Roela LasteaiaPõhikooli kokkutulek.
9. juuni kell 9.15 Roela lasteaialaste väljasõit Piimandusmuuseumi.
12. juunil kell 15 maakonna lasteaedade loomelaager Roelas.
13.juunil kell 14 Roela põhikooli

lõpupidu kell 14 Roela Rahva
Majas.
17 juunil kell 11 Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö ja
hooldustöötaja eriala lõpuaktus.
17. juunil kell 14 Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika ja müügikorralduse eriala lõpuaktus.
18. juunil kell 11 Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sekretäritöö,
juhiabi, ärikorralduse, väikeettevõtluse ja tarkvaraarenduse
erialalõpuaktus.
18. juunil kell 14 Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala lõpuaktus.
19.juunil kell 18 Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus.
20.juunil kell 12 Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 12.klassi lõpuaktus.
20.juunil 16 Tudu kooli juubelipidu-kokkutulek.

Vallavalitsus kutsub
teatama vandaalidest
Vinni alevikus
Vinni Vallavalitsus kutsub inimesi tähele panema ja teatama
inimestest,
kes
vandaalitsevad Vinni aleviku
vahel. Pole saladus, et mis
vähegi ripakil, veidigi maha
jäetud, satub, eriti Vinni alevikus, peagi pahategijate
meelevalla alla. Vandaalide
näpud kohe sügelevad katki
lööma igat aknaruutu, kus
õhtuti valgus ei sütti, murdma lahti uksi, lõhkuma vara,
mis seisab kasutuseta, kuid
on siiski kellegi oma. Vinni
alevikust tuleb nii vallavalitsusele kui politseile pidevalt
teateid huligaanide laamendamiste kohta.
Kutsume inimesi üles märkama, pildistama ja teada
andma, kes lõhuvad Vinni alevikus vana veetorni, Vinni
mõisahoonet (Pargi tn 1),
mõisa valitsejamaja (tuntud
ka ühiselamuna, aadressil
Kiige tn 1) ja mõisa talli (Sõpruse tn 4). Need hooned on
kehvas seisus ja võivad ka
lõhkujaid endid vigastada.
Rahule ei jäta pahategijad ka
aleviku uhkust - Vinni spordikompleksi hoonet.

Tänapäeval on kõigil olemas pilti tegev taskutelefon,
millega saab igaüks operatiivselt reageerida. Usume, et
kus on tegijaid, seal on ka
nägijaid. Vinni alevik ei pea
olema vandaalide harjutamisväljak. Vinni alevik on ennekõike elupaik üheksasajale inimesele ja Vinni inimesed
ei pea taluma huligaanide
pahategusid. Palun teatage
meile, kelle lapsed need on,
kes aleviku vahel laamendavad ja lõhuvad. Kallid lapsevanemad, palun tundke huvi,
millega teie lapsed väljas olles tegelevad - see on teie
vastutusala.
Garanteerime teataja anonüümsuse. Informatsiooni
anname edasi politseile asja
uurimiseks.
Vallavalitsus ootab teie
infot
e-posti aadressil:
vallavalitus@vinnivald.ee
või telefonil 32 58 650.
Ühtsuses peitub jõud. Lõpetame ühisrindega Vinni
alevikus valitseva korralageduse ja lõhkumise!

Üheksa VPG klassi lõpetas
sel aastal suitsupriina
Lääne-Virumaa Suitsuprii
Klassi võistluse edukad lõpetajad olid teiste koolide seas
ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4., 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a,
9.a ja 10. klass, teatas LääneViru Maavalitsus.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
huvijuht Terje Andresson
kommenteeris, et ennetusprogrammiga liitumine on
õpilastele motiveeriv ja õpilased on patustamise korral
ausad. “Meil näiteks langes
üks klass tänavu ära seepärast, et nad olid ise ausad. Üks
poiss oli suitsetanud ja ütlesid, et meie enam ei jätka.”
Moti-vaatorina tõi Andresson
esile rahalisi preemiai”d.
Meie kooli on tulnud praktiliselt igal aastal auhind ja ekskursioonidel kulub see näiteks bussi renle.”
Ennetusprogrammi edu-

kalt läbinud klasside vahel
loosis Tervise Arengu Instituut välja rahalisi preemiaid.
Loosiõnn naeratas seekord
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4.
klassile, kes saab võidetud 66
eurot kasutada matka, ekskursiooni või muu toreda klassiürituse korraldamiseks.
Suitsuprii Klass on Euroopas üks levinumaid noortele
suunatud suitsetamisvastaseid
ennetusprogramme.
Kuus kuud kestnud võistluses
võisid osaleda 4.-12. klassi
õpilased koos klassijuhatajaga, kes oma allkirjaga on lubanud kogu võistluse perioodil oktoobrist aprillini jäda tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka
muid suitsuvabu tubakatooteid, teha vesipiipu ega e-sigarett i.

Kätte jõuab suvi…
Loodan, et tuleb soe ja kosutav,
selleks, et puhata, jõudu koguda
ja uusi, vahvaid mõtteid ammutada – läheb ju neid jälle uuel hooajal vaja.
See hooaeg oli taas tegus ja
huvitav, meeldejäävaid sündmusi nii kodus kui võõrsil.
Ei piirdunud meie tegemised
ainult koduseinte vahel. Segakoor
laulis talvisel laulupeol Toilas, ees
ootab suvine pidu Tartus – tänu
Sulle, Terje, ja kõikidele lauljatele – ei ole see laulukoorem sugugi kerge meil kanda. Meesansambel võttis kevadet vastu Võrumaal
Rõuges teisel vabariiklikul meesansamblite päeval – laulud kõlasid nagu ikka – mehiselt. Naisansambel käis külas Rakvere linna
klubidel. Tantsurühm „Kanarbik“
lihvib veel hetkel maakondliku
seeniortantsupeo kava – Mall ja
vaprad tantsijad, teile ikka kerget
jalga. Näiteringi toimetamisi-esinemisi annab aga loetleda, neid
jätkub ka veel suvesse – ikka
rõõmsat meelt ja teotahet Urmas
ja Sinu vahva trupp!
Ise olime aga võõrustaja rollis
maakonna eakate kevadpeol, kus
laulsid ainult mehed. Ja siinkohal

kuulugugi tänu meie vapratele
kooli laulupoistele ja õpetaja
Aivele, meesansamblile ning Tarmole, kes sellel peol tuli toime
mitme koorma vedamisega.
Jüripäeval toimetas aga töökas
seltskond maja ümber ja, võideldes küll lausa tormiga, suutsime
ikkagi ümbruse säravamaks muuta. Olge tänatud, töökad käed, ole
tänatud Urmas maitsva talgusupi
eest!
Suurim rõõm on sellest, et üha
rohkem leiame võimalusi mitme
põlvkonna koostoimetamisteks.
Nii sai teoks juba teist aastat ühine vastlapäeva tähistamine, koos
lõime kevademeeleolu emadepäeva eelõhtul ja ees ootab suur
põlvkondade kokkutulek, kus astuvad taas üles mitme põlvkonna
lauljad-tantsijad. Tuleb kindlasti
meeldejääv kokkusaamine.
Ja suvi ongi käes – lõbutseme
siis koos ka ühisel jaanipeol!
Veelkord kõigile tänu tehtu
eest – nüüd on aeg hinge tõmmata ja puhata!
Kaunist suve!
Tänulikult ja parimate soovidega
Reet Alavere
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Õnnitleme
juunikuu sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
95 Gerda-Johanna Ülesoo
92 Marta Rego
91 Velli Vahi
91 Helvi Kupp
90 Asta Siitas
89 Leida Tomp
88 Salme Kutsar
87 Udo Pedius
87 Heinrich Part
87 Ester Johanson
86 Vello Taremaa
86 Arnold Vaarmets
86 Aino Lauri
85 Heino Kuslap

85 Valve-Miralda Pulken
84 Marta Mäeots
83 Aino Sepik
82 Kalju Raja
81 Liia Kivissaar
80 Olga Kanep
80 Ants Jõe
80 Alfred Vahtre
80 Salme Kikerpuu
75 Heldur Muusik
75 Alevtina Jefimova
75 Eeva Jõearu
75 Rudolf Ramul
70 Evi Joonas

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...
Andero Lill - 24. aprillil
Sven Tenver Teichmann - 27. aprillil
Ruuben Mareco Rohumets - 3. mail

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

KÜTI SAEVESKI
nelikant hööveldus-teenust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Leiad meid üles, kui pöörad
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale

(Töömõnu OÜ) müüb
saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(vajadusel kojuvedu),
osutab saeveski teenust ,

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

Rakvere Kevadjooksu kiireim
jooksja oli Kaidi Kivioja
ja kolmandana Meelis Laanemets, kelle ajaks märgiti
20:52.69.
Rakvere Kevadjooksu korraldas MTÜ Rakvere Maraton
teist aastat. Tänavu selgitati
kevadjooksul välja ka LääneVirumaa meistrid krossijooksus.
Kristel Kitsing,
vabatahtlik

16. mail Rakvere linnatänavatel viie kilomeetri pikkuse Rakvere Kevadjooksu kiireima aja
jooksis Kaidi Kivioja ajaga
16:55.10, võites ühtlasi noorte
neidude arvestuses LääneVirumaa meistritiitli krossijooksus. Meestes võitis Margus Rõuk Vinnist ajaga
18:47.23, teisena finiseerus
Marek Truumaa ajaga 19:51.86

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Ülo Lünekund
Rein Tralla
Valve Liiv

06.10.1935 – 06.05.2015
02.02.1944 – 06.05.2015
19.12.1936 – 13.05.2015

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
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
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.

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, epost: 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
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud 9. juuniks.

