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Vald uuendab EASi toel Vinni vald on parim
Lääne-Viru omavalitsus
Kulina lasteaeda

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) eraldas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist
Vinni Vallavalitsusele 31 956 eurot
Kulina lasteaia rekonstrueerimiseks.
Vallavalitsus lisab teist samapalju, et
saaksime soojustada hoone katuslae ca
600 m2 ulatuses. Remonditakse karniisi, paigaldatakse vihmaveerennid, vahetatakse kaks välisust, soojustatakse
vundament, valatakse välistrepid ja
uued pandused, uuendatakse elektrisüsteemi. Ettenägemata tööna tuleb
tugevdada hoone lõunapoolse külje
vundamenti piki- ja püstvarraste betoneerimisega sinna.
Kes töid teeb? Riigihanke tulemusena sõlmiti leping Revin Grupp OÜga.
Omanikujärelevalvet teostab OÜ Profiehitus. Vinni valla poolt korraldavad
töid ehitusnõunik Peep Võrk ja allakirjutanu.
Rekonstrueeri-

mistöödega peab valmis saama novembri lõpuks. Katus on projekteeritule vastava soojustuse juba peale saanud. Seega saame kevadel võrrelda
hoone küttekulu ja kuulda laste ning
kasvatajate sooja- või külmatundest.
Tegemised Kulina lasteaias ei tohiks
sellega lõppeda, sest vallavalitsus on
esitanud taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele, et viia hoone üle
maaküttele. Mõlemad tegevused, nii
küttelahenduse muutmine, kui ka hoone soojustamine, peavad väljenduma
vähenenud rahakulus hoone ülalpidamisse.
Regionaalarengu toetuseks! Sellise
hüüdega väljendame tänu EAS-le toetuse eraldamise eest.
Gustav Saar,
vallavalitsuse arendusnõunik

Roela Kodukant otsib koolilugude
raamatu trükkimiseks lahkeid
annetajaid
Kolmas raamat alapealkirjaga „Kooli
lood“ sarjast „Minu kodu lugu“ ootab
trükkimist. Raamat koosneb kuuest
peatükist. Esimene peatükk „Nii see
nimi tuli...“ koostaja on Karl Essi.
„Roela Kool Wrangelli nime edasikandja 2001-2006“ koostaja on Gerli
Essi. „Roela Kooli vilistlased - rahuvalvajad 2001-2006“ koostaja on Laura
Sikk. „Erivajadustega lapsed tavakoolis“ – koostaja Marja-Liisa Kaljuvee.
„Töökasvatuse areng Roela Koolis“ –
koostaja Liina Neelokse. „Roela Lastepäevakodu“ – koostaja Mariann Roos.
Raamatuga tähistab Roela Kool oma
järjekordset juubelit – maja saab 2015.a

jaanuaris 35-aastaseks. Samasse aega
langeb ka lasteaia 40. aastapäev.
Et neid juubeleid väärikalt tähistada
ja et ka raamat saaks ära trükitud, vajame jälle teie abi raamatute trükikulude katmiseks, lugupeetud Roela Kooli vilistlased läbi aegade.
Oma annetusi saate teha ülekandega MTÜ Roela Kodukant selleks avatud
kontole
numbriga
EE572200221030479529 märksõna
„Raamat“.
Ette tänades
Roela Lasteaed-Põhikool
ja MTÜ Roela Kodukant

Tapa 1. jalaväebrigaad viib
novembris läbi väliharjutused
Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaad viib 10.-12. novembrini läbi Vinni,
Väike-Maarja, Kadrina, Tamsalu ja Tapa vallas 1. jalaväebrigaadi kompaniisuuruse üksuse väliharjutused.
Harjutuse kava näeb ette jalgsi- ja motoriseeritud rännaku õpet, patrullõpet ja üksikvõitleja laskepesa rajamist. Päevasele ajale on planeeritud imitatsioonivahendite (paukpadrunid, lõhkepaketid ja valgusraketid) kasutamine, öösel tegutsevad maastikul üksikud patrullid. Välilaager lõpeb
rännakuga, mille käigus valla teedel liiguvad kuni 10-liikmelised grupid,
kes on tähistatud helkurvestidega. Rännak läheb läbi Kadrina, Tapa, Tamsalu ja Väike-Maarja valla. Üksus järgib kõiki keskkonnahoiu jm heakorra
reegleid ning kaevumise jäljed likvideeritakse.
Väljaõppes osaleb kuni 80 kaitseväelast, maastikule liigutakse neljateistkümne maasturi ja ühe veoautoga.
Harjutuse läbiviijaks ja ohutuse eest vastutavaks kontaktisikuks on nooremleitnant Tõnu Niilo, tonu.niilo@mil.ee; tel 5664 5071.

Vinni vald saab 1. novembril 24-aastaseks. Nagu sünnipäevakingiks tellitult
avaldas Siseministeerium Geomedia
OÜ poolt koostatud omavalitsuste haldusvõimekuse analüüsi, milles Vinni
vald asub 215 Eesti omavalitsuse seas
kõrgel 24. kohal 2010-2013 aasta kokkuvõttes. Oleme jätkuvalt Lääne-Virumaa parimad, edestame mitmeid maakonnakeskusi ja linnu ning ühinenud
omavalitsusi. See tulemus näitab, et oleme teinud head tööd - võtnud vastu ja
viinud ellu arukaid otsuseid.
Vinni vald on pindalalt Lääne-Virumaa suurim – 480 ruutkilomeetrit. Regionaalse arengu asjatundjate hinnangul on just hõreasustatud piirkondades keerulisem nii era- kui avalikke teenuseid osutada - vahemaad suured,
inimesi teenuseid tarbima napib. Tunneme seda ka oma nahal, kui oleme
sunnitud tõdema sarnaselt paljude
teiste eesti maapiirkondadega, et erasektori jaoks pole teenuste osutamine
maapiirkonnas efektiivne – posti- ja
pangateenus liigub maalt linna, bussiühendus on harv, poodi asendab kauplusauto jne. Riikki käitub nagu erasektor, tõmmates oma avalikke teenuseid
koomale. Heaks halvaks näiteks on siin
päästekomandode sulgemine, viimati
politseinike töö ümberkorraldamine.
Või siis näide riigi sekkumisest omavalitsuste enesekorraldusõigusesse.
Lääne-Virumaa omavalitsuste, sh ka
Vinni valla sihikindla töö tulemusena
peatas Riigikohus jäätmeseaduse
muutmise seaduse jõustumise, mis
oleks keelanud kohalikel omavalitsustel jäätmevedu korraldada läbi kohaliku omavalitsuse üksuse või viimase
poolt volitatud mittetulundusühingu.
Nagu eelnevastki nähtub, ei ole Vinni vald jäänud kõike seda kõrvalt käed
rüpes pealt vaatama. Vinni vald pakub

omalt poolt vallaelanikele mitmekesiseid teenuseid. Ainuüksi sotsiaalteenuseid meie inimeste paremaks toimetulekuks on vallal pakkuda veerandsada. Ajal, mil seaduseelnõu gümnaasiumiastmes tasuta koolitoidu pakkumise kohta mööda vajalikke instantse pidi
ringleb, on meie vallas juba mitme aasta eest ellu viidud.
Väärtustame vallas eelkõige inimestele vajalikku - kooli, lasteaeda, seltsimaja,
teed, sporti, väikeettevõtlust. Vinni vald
on aastaid toetanud alustavaid ja kuni
viis aastat tegutsenud ettevõtjaid. Toetame ettevõtlust infrastruktuuri arendamisega- meie valla teed on heas korras, samuti võimalikult kiire asjaajamisega vallavalitsuse poolt.
Oleme olnud ja jääme põllumajanduspiirkonnaks, seda soosivad siinsed
viljakad maad ja väljakujunenud põllumajandustraditsioonid. Tänavu on
saagid eriti kõrged, siiski ei ole praegu
põllumjandusettevõtjatel kõige paremad ajad. Ühelt poolt kimbutavad loomataudid, teiselt poolt on takistuseks
eksport Venemaale ja madalad kokkuostuhinnad. Usun siiski meie põllumajandusettevõtjate võimesse ka ees ootavad raskused üle elada.
Ka sel sügisel avaldatud 2014.aasta riigieksamite tulemuste üle võime kõigiti
heameelt tunda. Vinni-Pajusti Gümnaasium (VPG) oli taas Lääne-Virumaa parim. Kusjuures raskema tasemega matemaatikaeksamil oli Vinni-Pajusti
Gümnaasium riigis teisel kohal! VPG
matemaatikaõpetaja Rein Murs tunnistati Aasta õpetajaks Lääne-Virumaal
gümnaasiumiõpetajate seas. VinniPajusti Gümnaasium on jätkuvalt õppimiskallakuga kool, nagu kool end
naljatades kutsub. Et meie ainsas gümnaasiumis jätkavad õpinguid paljud
meie oma Roela ja Tudu koolide õpi-

lased, siis avaldub väikekoolide tubli
panus kaudselt ka VPG edus.
Vinni valla tublisid kodanikeühendused-seltsielu eestvedajad tegutsevad
väga mitmes valdkonnas – olgu selleks
külaelu edendajad Kadila Naisselts,
Roela Kodukant, MTÜ Viikingid või
sport ja vaba aja sisutamine, kus tooni
annavad Tudu Haridus- ja Spordiselts,
Vinni Tammede ja Sakura spordiklubid, triatlonistide kasvulava MTÜ Vinni VAK, MTÜ Vinni Punn, samuti
Pajusti VAK, Roela Noortemaja, MTÜ
Vinni Valla Noored, Roela Vabatahtlik
Päästekomando, sotsiaalvaldkonna lipulaev MTÜ Johanna, meie valla kõrgkooli arengut toetav Mõdriku Arendusselts jpt.
Meie seltside ja seltsingute hea töö
ning omavaheline tihe läbikäimine toetab valla kõrget kohta haldusvõimekuse edetabelis. Projektide toel on vallas
väga palju korda saadetud - raske on
Kadila külaelu ilma naisseltsita või
Roela piirkonna elu ilma Roela Kodukandita ette kujutada. Naiste eestvõttel sai korda Kadila seltsimaja, Roela
Kodukant on koondanud edukalt enda
ümber sealsed külad ja elavdanud külaelu.
Igal sügisel teeme kokkuvõtteid ka
valla kauni kodu konkursist. Hea meel
on tõdeda, et meie vald muutub aastaaastalt korrastatumaks. Kõikjal on tunda hoolsat peremehekätt, hoole ja armastusega rajatud kauneid kodusid.
Meeldiv on, et kaunitele kodudele lisandub aina enam korras haljastusega
asutusi ja ettevõtteid. Kaunid koduaiad on otsekui visiitkaardid, mis neist
möödujatele kõige paremini teada annavad: siin me elame ja siin on meie
kodu. Meile meeldib siin elada.
Meie kordaminekud on tulnud ühise pingutusega. Aitäh, kallis vallarahvas! Palju õnne meile Vinni valla 24.
aastapäeva puhul! Oleme taas koos
tõestanud, et oleme tegusate inimeste
vald.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Tänavune vallateede remont on lõppenud
Vinni valla hooldada on 319 teed ja tänavat üldpikkusega 355 kilomeetrit,
mis on ka nõuetekohaselt AS Regio
poolt inventariseeriseeritud, ning see
on valla teede riikliku rahastuse aluseks.
Igal kevadel seisame raske probleemi ees, et napi teederahaga välja valida remonti vajavatest teedest kõige pakilisemad. Nii nagu Maanteeametil, on
ka meie valiku üheks prioriteediks siiski tee kasutamise intensiivsus.
Käesoleval aastal oli riigi poolt eraldatud teedehoolduseks määratud raha
2013. aasta tasemel, kuid tänu pehmele talvele suutsime käesoleval aastal
rohkem rõhku panna kõvakattega teede taastamisele ja kulutasime selleks
140 000 eurot. Summa tundub suur.
Kui aga arvestada kehtivate hindadega, siis 1 m² kõvakattega tee ülepindamine maksab 2 eurot ja 1 m² kruusatee
nn tolmuvabaks muutmine (st eelpuistega kahekordne pindamine) maksab
aga juba 5 eurot.
Kruusateed
Kruusatee spetsiifikast tulenevalt vajavad need mitmekordset hooldamist,
mida me ka tegime - teid greiderdati
nii kevadel kui ka sügisel. Kruusa veeti teedele 4000 tonni, mis läks maksma
üle 35 000 euro. Siinkohal võin näiteks
tuua, et ühe koorma (15 tonni) purukruusa vedu karjäärist keskmiselt 10
km kaugusel asuvale teele maksab 130
eurot. Igaüks võib siit järelduse teha,
mis maksab nt teie kodu läheduses asuva üldkasutatava tee ühele kilomeetrile purukruusa pealevedu.
Taastasime 7 km kõvakattega teid
Taastasime 6 800 meetrit olemasole-

vaid kõvakattega teid. Kahjuks peab
nentima, et parima tulemuse saavutamiseks ei jätkunud kõikjale asfaldi tasanduskihti siiski piisavalt. Laotasime
teede tasandamiseks 450 tonni asfalti,
mille ühe tonni hind on 100 eurot.
Muutsime tolmuvabaks 2 400 meetrit
kruusateid, millest pikim lõik oli Kulina-Küti tee. Eelnimetatud töid teostas
Lemminkäinen Eesti AS.
Löökaukude parandus on samuti kallis töö, mille üks tund maksab ligi 200
eurot. Auguremonte teostas AS Eesti
Teed ja see läks vallale maksma 21 200
eurot.
Teeservade niitmisest oleneb
tee seisund
Pingelise eelarve tõttu ei ole vallal kahjuks võimalusi teeääri niita, milleks
palumegi jätkuvalt valla elanike ja põllumeeste abi. Palve on seda enam põhjendatud, et enamik teedest on lepinguga erateed, mida vald korras hoiab.
Ei ole ju palju soovitud, et omanik paar
korda aastas teeserva niidaks, sest
sama tee aastaringne hooldus (olemasolevaid hindu arvestades) ei oleks omanikule „taskukohane“. Samuti oleme
kõik tähele pannud, et tee ääres olevad
puud lõhuvad teekatet: puudelt tilkuv
vesi muutub porilombiks, mis autode
poolt edaspidi auklikuks sõidetakse.
Tänu teedele kasvanud puudele, võsale
ja hekkidele on need aulikud seal, kus
tee ei kuiva. Talvel pole aga talihooldetöid võimalik teha, kuna lumega alla
vajunud oksad lõhuvad teehooldemasinaid.
Teeservade puhastamine puudest ja
võsast on maaomaniku kohus. Vallavalitsus küll hooldab üldkasutatavaid

teid, kuid teeäärtest pealekasvav võsa
tuleb maaomanikul endal kõrvaldada.
Tulenevalt eeltoodust, palume maaomanikel oma kinnistu piires teeääred
niita ning kraavid ja teeperved puhastada tee servast kuni 3 meetrit. Kinni
kasvanud teeäärsed kraavid ei võimalda aga vee äravoolu, mis annab endast
märku alles kevadise suurvee aegu.
Aitäh, maaomanikud!
Täname südamest maaomanike, kes
on võtnud kätte ja teeääred oma krundi piires puudest ja võsast puhastanud
ja ka teeservi niitnud. Loodame ka
omanike jätkuvale mõistavale suhtumisele, sest vastasel juhul ei ole vallavalitsusel võimalik teedel teehoolet
ning talvel lumetõrjetõid korraldada.
Vallateed heas seisukorras
Käesoleva aasta teede remont kulges
enamjaolt plaanipäraselt. Erinevatele
probleemidele vaatamata oleme viimaste aastatega suutnud valla teede
seisundit parandada. Seda on kindlasti ka iga liikleja ise kogenud või on seda
siis tema liiklusvahend tundnud.
Võib öelda, et enamus valla teid on
viidud heasse seisukorda. Samas tuleb
kahjuks nentida, et olemasoleva teede
rahastuse olukorras räägime vaid teede hoiust, mitte aga kapitaalramondist
ega uute teede rajamisest.
Teid tuleb hoida!
Tee on samasugune ühisväärtus nagu
muugi vara. Tahame ju ka mitte ainult
täna, vaid ka homme neid teid pidi sõita. Hoidkem meie teid.
Peetetr Kalvet,
majandusnõunik
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Vinni Vallavolikogu 25.
septembri istungil otsustatut
Kinnitati sotsiaaleluruumide üürile
andmise ja kasutamise kord.
Otsustati taotleda üldkasutatava maana tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse Piira külas asetsev haljasala lähiaadressiga Hommiku tn 19 (ligikaudne pindala 0,23 ha);
Metsaveere tn 14 (ligikaudne pindala 0,55 ha), Vinni alevikus Tiigi tn
5a (ligikaudne pindala 0,65 ha),
Mõdriku tee 4 (ligikaudne pindala
1,27 ha), Viru-Jaagupi alevikus Kesk
tn 28 (ligikaudne pindala 0,96 ha);
Roela alevikus Pargi tn 4 asuva, Vinni vallale kuuluva Roela mõisahoone (EHR kood 108021598) ja sinna
juurde kuuluvate kõrvalhoonete alune ning teenindamiseks vajalik maa

ligikaudse pindalaga 4,3 ha, sihtotstarbega elamumaa (001;E).
Otsustati võõrandada kinnistu registriosa nr 5335631 koosseisu kuuluv Laululinnu, asukohaga
Inju küla, sihtotstarve elamumaa,
pindala 2708 m2. Katastriüksusel
hooneid ei asu.
Otsustati võõrandada kinnistu registriosa nr 5335631 koosseisu kuuluv Linnu, asukohaga Inju
küla, sihtotstarve elamumaa, pindala
970 m2. Katastriüksusel asub kasutusest välja langenud majandushoone.
Otsustati võõrandada kinnistu registriosa nr 3713731, asukohaga Inju küla, pindala 2334 m2, nimi

Hobusetalli, sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistul asub hoone nimetusega hobusetall.
Otsustati nõustuda Pärtli
Paas OÜ-le maavara kaevandamisloa
väljastamisega
Vinni
vallas
Kannastiku külas, Triigi metskond 13
katastriüksusel.
Otsustati muuta Vinni valla arengukava osa “Tegevuskava
aastateks 2015 – 2022” ja kinnitada
Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018.
Otsustati kooskõlastada
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu
teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“ ilma
märkusteta.
Moodustati kultuuri- ja hariduskomisjon 7-liikmelisena ja liikmeteks kinnitati: Margit Diits, Anita
Keivabu, Meelis Maine, Vello
Tafenau, Katrin Pall, Helle Noorväli.

Head inimesed, hoolige kodusest
tuleohutusest!
Eestis on palju selliseid inimesi, kes
ei hooli oma kodu küttekolde ja korstna puhastamisest ning seavad sellega
ohtu nii enda kui teised. Levinud on
suhtumine, et minuga ei juhtu kunagi mitte midagi. On inimesi keda
korstnate pühkimine absoluutselt ei
huvita, eriti veel kortermajas. On muidugi maju, kus lastakse korsten pühkida, aga on ka maju, kus inimene ei
lase korstnapühkijat korterisse ja ütleb, et teda see ei huvita, tema pühib
ise.
Kahjuks on inimesed on
ikka täpselt samasugused, nagu nad
enne on olnud - kui kontroll järel ei
käi, siis tuleohutus neid üldiselt eriti
ei huvita. Koonerdamine ei tähenda
kokkuhoidu. Statistika järgi saab 13
protsenti elumajade tulekahjudest aga
alguse just tahmapõlengust korstnas
või rikkest kütteseadmes.

Kui tihti tuleb lasta korstent
puhastada?
Aastaringse puiduga kütmise korral
tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi
algust ja gaasikütteseadmeid üks kord
aastas. Ahju peaks kütma kvaliteetse
halupuuga. Eriti tugeva tahmumise
korral, kui küttekoldesse visatakse
halva kvaliteediga küttematerjale
(okaspuu, pinnud jne), siis tuleks ka
küttekeha tihedamini hooldada. Pigitahma lõõri seintel tekitab kütmine
valel reþiimil ehk vinnutamine või
pikk põlemine.
Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises
peab üks kord viie aasta jooksul küttesüsteemi kontrollima ja puhastama
kutsetunnistusega korstnapühkija, kes
annab selle kohta ka vastava akti.

Vananevad korstnad
On levinud tõde, et kui katus on lagunenud, pole ka majal endal pikka
elu. Sama kriitilise pilguga tuleks hinnata ka korstna seisukorda. Eriti „õrnad“ on kliimakahjustustele külmal
pööningul olevad korstna osad ning
katusepealsed korstnapitsid.
Korstna eluiga vähendab ka
selle ebaregulaarne puhastamine, mille tagajärjel tekib tahmapõleng.

Telli korstnapühkija varakult!
Tihtipeale kutsutakse korstnapühkija
alles siis, kui viimane häda käes.
Korstnapühkimise tuleks ette võtta
juba kevadel, pärast kütteperioodi
lõppu, siis on ka järjekorrad lühemad,
alates septembrist, võib korstnapühkijat lausa mitu kuud oodata.
Peale süsteemi puhastamise
kontrollib korstnapühkija ka selle tehnilist seisukorda ja ohutust ning kui
selgub, et küttesüsteem vajab parandamist, siis on piisavalt aega, et enne
sügisese kütteperioodi algust saaks
vajalik remont tehtud. Korstnapühkijalt saab akti, millele mõlemad pooled alla kirjutavad. Aktil on kirjas tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Kutsetunnistuse
kehtivust saab enne töö tellmist kontrollida aadressil http://kutsekoda.ee/
et/kutseregister/kutsetunnistused.
Igal aastal toimub paarsada
tule-kahju suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.
Informatsiooni korstnapühkija tellimiseks küsi päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkijate kontaktid leiab ka www.korsten.ee

Ärge pange korstnat ise põlema!
Täpsemalt öeldes süttib korstnas pigitahm. Inimesed hakkavad põletama
lõõris paberit, et tõmmet tekitada ja
nii ta läheb - esmalt süttib pigi ja siis
maja. Ühel hetkel pigitahm koldes või
lõõris süttib. Võib minna õnneks, lõõr
põleb puhtaks ja mitte midagi ei juhtu, kuid võib minna vastupidi. Lõõris
süttinud pigi põleb mürinal ja paisub
mitmeid, mitmeid kordi, lõõr võib
kinni põleda ja ummistuda või siis
korstna
laiali
lükata.
Pigi
põleb rohkem kui 1000 °C juures, mis
tekitab telliskorstnas ohtlikke pragusid.
Kui tahm on siiski süttinud,
tuleb koheselt sulgeda õhu juurdevool, korstnasiiber, korstna otsas olev
lõõr ning korsten kas märgade tekkidega või süsihappekustututiga jahutada. Mitte mingil juhul ei tohi lõõri
kustutamiseks kasutada vett - ühest
liitrist veest saab ühe kuupmeetri veeauru! Kõige ohtlikum koht lõõril on
puitlaest läbiminek.
Ahju kütmisel tuleb veenduda,
et küttekeha on korras!
Enne kütteperioodi algust on vajalik
kogu küttesüsteem kriitilise pilguga
üle vaadata – ega kuskilt suitsu sisse
ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstendes ei oleks
pragusid. Samuti tuleb kontrollida
ega korsten pole pigitunud, kas tahmaluugid on kindlalt kinni jms

Külma talve tulesurmade peamine
põhjus on ülekütmine
Kui kütate, siis sellega ei tasu liialdada. Ärge hakake ahju üle kütma, jälgige mõõdukat küttereþiimi. Kes kütab elektriga, vaadaku, et elektrisüsteemi liigselt üle ei koorma, sest ka siis
võib tekkida tulekahju.
Ilmad on läinud külmemaks, inimesed tulevad koju ja tahavad saada
kohe sooja, visatakse ahjualla suurem
kogus küttematerjali ja pannakse tuli
otsa. Kuid just sellega tekibki see ohtlik olukord, kus kütteseadme ja korstna ühenduskohad ei ole nii suure temperatuuri jaoks mõeldud. Kütta tuleks
tihedamalt, panna ahju vähem küttematerjali ning lasta vahepeal küttekehal ka jahtuda.

Päästeteenistus juhib tähelepanu, et koldest välja võetud tuhk
peab enne minema viskamist korralikult maha jahtuma. Selleks tuleb mittepõlev anum tuhaga panna eemale
süttivatest materjalidest ning oodata
jahtumist orienteeruvalt ööpäev. Kilekotti, plastmassämbrisse või mõnda
teise süttivasse anumasse tuha panek
on tuleohutusnõuete eiramine ning
selle eest saavad päästekeskuse inspektorid rikkujat karistada rahalise
trahviga. Jahtumata tuhast on talvel
alguse saanud mitu tulekahju.
Hoolega tuleb jälgida, et
siibrit liiga vara ei suletaks. Salakaval
vingugaas teeb meeled uimaseks ja nii
ei saada õigel ajal aru, et majas on juba
suur tuli lahti ning õnnetu lõpp lähenemas.
Kuhu ja kuidas suitsuandur
paigaldada?
Suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis
ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega.
• Paigalda suitsuandur magamistoa
ees asuva toa, koridori või esiku lakke. Seal avastab ta kõigist eluruumi
osadest alguse saanud tulekahju ja
hoiatab magajaid. Sahtlis, riiulis või
seinal ei ole suitsuanduri õige koht –
seal ei anna see õigel ajal tulekahjust
märku.
• Lisakaitseks paigalda andur ka magamistuppa ja ülejäänud tubadesse.
• Köögis või vannitoas võib suitsuandur aurude tõttu anda häiret ka siis
kui tulekahju pole. Sinna pole mõtet
andureid paigaldada.
• Avatud köögiga ruumis paigalda
andur elutoapoolsesse ossa.
• Mitmekordses majas paigalda lisakaitseks vähemalt üks suitsuandur
igale korrusele.
Vähemalt kord nädalas
kontrolli testnupule vajutades andurit. Kui nupuvajutusele piiksu ei järgne, vahetada kohe patarei. Patarei tühjenemisest annab andur märku üksikute piiksudega. Eakatele on suitsuanduri testimisel hea abiline harjavars
või jalutuskepp. Päästeameti andmeil
toimub enamik hukkunutega tulekahjudest öisel ajal kui inimesed magavad. Tulekahju areneb eluohtlikuks
viie minutiga ja seetõttu on väga oluline põleng kiiresti avastada.
Pakasega jälgi oma elamu kütteja veesüsteeme!
Enne talvetulekut on vaja kindlasti
kontrollida, kas küttesüsteem funktsioneerib tõrgeteta ja veetorud on piisavalt soojas, vältimaks nende jäätumist. Torustiku külmumisohu vältimiseks tuleb mässida torud lisaisolatsiooniga. Juba jäätunud torude ülessoojendamisel tuleks ettevaatlikult
kasutada soojakaableid või soojapuhurit. Mitte mingil juhul ei tohi torude soojendamisel kasutada lahtist
tuld.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Valla tänavused kaunimad
koduaiad on selgunud
Vallavalitsus selgitas valla heakorrakonkursi parimad elamute, talutüüpi
maakodude, korrusmajade ja ärihoonete kategoorias. Kokku leidis tänavu
tunnustamist 11 kaunist kodu- ja ärihoonete ümbrust.
Elamute kategoorias tunnustab vallavalitsus Kerli Amori ja Raivo Oksa
elamut Vetiku külas ning Külli ja Andrus Tamme elamut Mõdriku külas. Talutüüpi maakodude kategoorias pälvib
vallavalitsuse tunnustuse Õie ja Ürjo
Pärlini maakodu Allika külas, Kaja
Inno maakodu Viru-Jaagupi alevikus
ning Asta-Lea Uueni ja Jaan Kase maakodu Küti külas. Ärihoonete kategoorias tunnustab vallavalitsus Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli, korrusmajade kategoorias Linnu 11 korteriühistut Pajusti alevikus. Vallavalitsuse tänukirja
pälvivad Anu Raudsalu ja Raivo Eliste
elamu Vinni alevikus, Enely ja Timo
Kalevi Vaaramaa elamu Inju külas,
Baruto Puhkemaja Kulina külas ning
Aravuse Kalamajand Aravuse külas.
Valla „Kauni kodu“ heakorrakon-

kursikomisjoni esimehe Marve Morgeni sõnul teeb rõõmu vallaelanike hool
ja töökus oma koduümbruse korrashoidmisel ja kaunistamisel. Aasta-aastalt lisandub uusi kauneid koduaedu,
heakorrastatud asutuste ja ettevõtete
ümbrusi „Kui üks naabritest on oma
koduaia kaunistamise ette võtnud, on
peagi märgata positiivseid muutusi ka
teiste naabrite juures.” Marve Morgeni sõnul on ka lihtne ilu väga suur ilu.
“Maakodu aeda sobivad lihtsad talulilled, niidetud muru pole palju soovitud, aga annab palju ümbruse üldisele
väljanägemisele juurde.“ Valla heakorrakomisjoni esimees loodab väga, et
edaspidi valla ärihoonete omanikud
elamuomanikest rohkem eeskuju võtaksid.
Valla heakorrakomisjon korraldas
ringsõidu tutvumaks konkursile laekunud objektide ülevaatuseks käesoleva
aasta maikuus ja teist korda septembrikuus.
Hilje Pakkanen

VINNI SPORDIKOMPLEKS
Vinni ujula ootab Sind iga päev varahommikust
hilise õhtuni - kell 6 – 22. Tule Sulle sobival ajal!
Kuni 7-aastastele ujumine tasuta!
Vallakodanikule hinnad soodsamad.
Esmaspäevast reedeni ootavad Sind: aurusaun 7.00-9.00,
mullivann 10.00-22.00, saunakompleks ja veeatraktsioonid 15.00-22.00
Laupäeval ja pühapäeval: aurusaun 7.00-22.00,
mullivann 9.00-22.00, saunakompleks ja veeatraktsioonid 9.00-22.00.

UJULA ÜKSIKPÄÄSME HINNAD:
ESMASPÄEVAST REEDENI
Hommikusel ajal 6.00 – 10.00:
Täiskasvanud
4€
Õpilased, pensionärid 3 €
Perepilet
9€
Soodusajal 10.00 – 15.00:
Täiskasvanud
5€
Õpilased, pensionärid 4 €
Perepilet
14 €
Normaalajal 15.00 – 22.00:
Täiskasvanud
6.50 €
Õpilased, pensionärid 5 €
Perepilet
19 €

LAUPÄEVAL JA PÜHAPÄEVAL
Hommikusel ajal 6.00 – 9.00
Täiskasvanud
5€
Õpilased, pensionärid 4 €
Perepilet
14 €
Normaalajal 9.00 – 22.00:
Täiskasvanud
6.50 €
Õpilased, pensionärid 5 €
Perepilet
19 €

Perepilet = 2 täiskasvanut ja 3-18-aastast last (18-a kaasa arvatud)
Hommikuaja piletite müük lõpetatakse kell 9.30,
soodusaja piletite müük lõpetatakse kell 14.30.
Piletite müük lõpetatakse 30 minutit enne aja lõppu.
Riiklikel pühadel kehtib laupäeva ja pühapäeva hinnakiri.
Kuni 10-aastased (10-a kaasa arvatud) võivad ujulakompleksi
kasutada ainult koos pileti lunastanud täiskasvanud saatjaga.

UJULA JA SAUNAKOMPLEKSI
kuukaart: täiskasvanule – 60 €, õpil., pens., üliõpil. - 40 €
poolaastakaart täiskasvanule – 240 €, õpil., pens., üliõpil. – 210 €
aastakaart: täiskasvanule – 480 €, õpil., pens., üliõpil. - 390 €
JÕUSAALI kuukaart: täiskasvanule – 40 €,
õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 25 €
JÕUSAALI JA UJULAKOMPLEKSI kuukaart:
täiskasvanule – 65 €, õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 45 €
UJULAKOMPLEKSI MITMEKORRAKAARDID*
Esmaspäevast reedeni kell 6.00-9.00:
5 korra kaart täiskasvanule - 15 €
10 korra kaart täiskasvanule - 25 €
5 korra kaart õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 10 €
10 korra kaart õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 16 €
Esmaspäevast reedeni 10.00-22.00,
laupäevast pühapäevani 9.00-22.00:
5 korra kaart täiskasvanule - 26 €
10 korra kaart täiskasvanule - 47 €
5 korra kaart õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 16 €
10 korra kaart õpilasele, pensionärile, üliõpilasele - 28 €
* 5 ja 10 korra kaart kehtib 2 kuud.
Vinni Spordikompleksi ujula ja
saunakompleksi hinnakiri alates
1.okt. 2014. AS Vinni Spordikompleks jätab endale õiguse hinnakirjade
korrigeerimiseks.
AS Vinni Spordikompleksi aadress:
Sõpruse 16, www.vinnisport.eu,
Kontakt: tel: 32 57 164,
e-post: info@vinnisport.eu.
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Sakslased nautisid
Eestimaa kuldset sügist
26. septembrist 4. oktoobrini viibis
Lääne- Virumaal Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kutsel õpilasvahetuse raames 12 saksa koolinoort ja kaks õpetajat, et kinnitada 1990. aastal alguse
saanud sõprussuhteid.
Seekordses kaunis kuldses sügises

ekskursioon Tallinna ja väljasõit Lahemaale koos rabamatkaga. Lahemaa
mõisates kogesid saksa noored eesti ja
saksa kultuuride tihedat sidet. Lisaks
suurepärasele loodusele pidasid saksa pedagoogid ja õpilased tähelepanuväärseks Palmse kõrtsis pakutud rah-

rasest rohkem mõista kohalikku kultuuri ja eluolu. Koos sõideti mööda
Peipsi rannikut, külastati vene vanausuliste elupaiku, Tartut ja Hiiumaad,
matkati pankrannikul.
Tihe programm andis saksa noortele võimaluse osaleda ka igapäevases
õppetöös koolis, et tutvuda meie koolieluga ja süüa tavapärast eesti koolitoitu. „Sakslased ei virisenud kunagi
meie toidu üle“, meenutas 10. klassi
õpilane Helena.
Kogu projekt toimus kooli, valla ja

Õpilasvahetus Saksamaalt
Vinni-Pajusti Gümnaasiumil on olnud
sõpruskoole nii Rootsist, Soomest kui ka
Saksamaalt. Praeguseks on säilinud head
sidemed ainult Saksamaal Plönis asuva
kooliga. Sõprussuhe väljendub selles, et
igal aastal saadame nii meie kui ka nemad oma kooli õpilased mõneks nädalas teise riiki.
Meile saabus Saksamaalt külla 8 tüdrukut ja 4 poissi. Info tuli küll alguses
kõigile üsna ootamatult ja hilja, kuid õnneks said kõik õpilased ära majutatud.
Mõnel oli võimalik oma koju võtta isegi
kaks õpilast, sest vabatahtlikke peresid jäi
alguses kahjuks üsna väheseks.
Mäletan, et saabumise päeval, kui nendega kohtusime, oli kõigil nägu naerul ja
ootusärevus suur. Kohe esimesel õhtul
läksime teise pere juurde, et veidi rohkem
üksteist tundma õppida. Jõime teed ning
kui esialgu oligi harjumatu suhelda, siis
juba samal õhtul saime üksteisega üsnagi vabalt rääkida. Teine keel suhtlemisel
taktistuseks ei olnud ning mõistsime üksteist üsnagi hästi inglise keeles.

Õpilased saabusid neljapäeval ning
meid ootas ees pikk ning vaba nädalavahetus. Otsustasime külalised viia Tartusse AHHAA teaduskeskusesse, mida neil
polnud plaanis ekskursiooni raames külastada. Nad olid väga vaimustuses ning
meeldivalt üllatunud. Samuti käisime kinos, kus vaatasime põnevusfilmi.
Nende kõigi esialgseid ootusi ma ei tea,
küll aga enda juures külas olnud saksa
tüdruku omi. Kuna nädal enne Eesti tulekut oli ta just olnud Inglismaal, kus oma
perega palju reisis, siis ega tema päevakava ka siin väga erinenud. Külaliste päevad olid täidetud väga sisukate ekskursioonidega erinevates Eesti paikades.
Ning kuna meie koolitöö ei saanud seisma jääda, saime oma sakslastega rääkida vaid õhtuti. See-eest olid nende emotsioonid päeva lõpus alati positiivsed. Eesti jättis neile sooja ja sümpaatse mulje.
Saksa noori vastu võtnud õpilased saavad minna järgmisel aastal Saksamaale
vastukülaskäigule.
Lisett Liblekas
VPG 11. klassi õpilane

Vinni Perekodu sai viieseks!
Saksa sõbrad VPG staadionil püramiide tegemas. Foto: erakogu
vuslikku toitu, kullates koka üle ohtrate kiidusõnadega.
Suurepärast võimalust lähemalt
tundma õppida eesti ajalugu ja inimesi pakkusid Wittensteini Ajakeskus
Paides ja Rakvere linnus. Saksa noored said teada, kuidas Eesti esimest
korda Euroopasse arvati, mida tähendab sõit Siberisse ja palju muudki. Rakvere linnusesse jõudes võttis noori väravas vastu sõjamees. Algas põnev
keskaegne ringkäik legendidega ammustest aegadest, valmistati püssirohtu koos linnuse alkeemikuga, tunti
veidi hirmu piinakambris ja surmatoas
ning peeti maha ka vibuvõistlus.
Kuna viimasel ajal räägitakse Saksamaal nii meedias kui ka koolis sageli Venemaast ja Putinist, ootasid sakslased suure põnevusega rongisõitu
Narva, et ise kogeda Venemaa hõngu,
seistes Euroopa Liidu idapiiri vahetus
läheduses. Üks saksa noormeestest lubas taas kodus olles uhkeldada tõdemusega, et on seisnud Venemaa piiril.
Et saksa külalised olid majutatud
kodudesse, toimus lisaks hulk ettevõtmisi peredega, mis võimaldas tavapä-

lastevanemate ning perede koostöös ja
toetusel. Rahaliselt toetasid meid ka
valla ettevõtted: Remedium AS,
Vinimex OÜ, T.A.K. Ehitus OÜ, Restaure OÜ, LSO Sisustus OÜ ja Vinni
Spordikompleks AS.
Seda, mida õpilasvahetus koolile tervikuna annab, on raske lühidalt kokku võtta. Lapsed ja ka õpetajad mõistavad paremini maailma avatust, oma
võimalusi, saavad olla uhked oma maa
ja kultuuri üle, võimaluse kedagi võõrustada, kellelegi midagi näidata, suhelda teise kultuuri esindajatega ja
oma maailmapilti selle kaudu avardada. Positiivset on palju, eriti keeleline
kogemus - suhtlemine võõrkeeles, mille õppimise alustamisega pole kunagi
hilja. Taas meenub Johann Wolfgang
von Goethe üldtuntud ütlus: “Kes
võõrkeeli ei tunne, ei oska väärtustada ka oma emakeelt.” Vähetähtis ei ole
ka tõdemus, et maailm muutub suuremaks siis, kui sa seda teisega jagad.
Sirje Püss
VPG saksa keele õpetaja

Vinni valla koolid võistlesid
kergejõustikus

m, 400 m jooks: Heikko Valle 1.01,0 ja
Janeli Johanson 1.19,0 min.
10. klass: 100 m jooks: Sander Valdre
14,11 ja Anett Kongi 15,81 sek, kaugushüpe: Mart Vaino 4,71 ja Anett Kongi
3,76 m, kuulitõuge: Karl-Erik Hein 9,74
ja Anett Triebstock 8,77 m.
11. klass: 100 m jooks: Karl Eduard
Tamm 13,80 ja Merike Laud 15,46 sek,
kaugushüpe: Karl-Eduard Tamm 5,24
ja Katre Mäekivi 4,28 m, kuulitõuge:
Karl-Eduard Tamm 10,05 ja Merike
Laud 7,13 m.
12. klass: 100 m jooks: Eero Puusepp
12,71 ja Gretter Anett Arro 16,77 sek,
kaugushüpe: Eero Puusepp 5.67 ja
Nancy Põlluste 3,94 m, kõrgushüpe:
Madis Joosep Toomel 1,60 ja Getter
Anett Arro 1,20 m, kuulitõuge: Madis
Joosep Toomel 12,59 ja Gerli Eltermaa
7,44 m, 400 m: Eero Puusepp 1.03,0
min, odavise: Madis Joosep Toomel
44,39 ja Getter Anett Arro 14,31 m.
Suur tänu kõigile võistlejatele ja kohtunikele! Küllap aitavad ühised spordipäevad hoida meie valla spordilembust ja tahet ka edaspidi ennast heas
vormis hoida. Kui oleme aktiivsed
sportima, siis on ka haigused meist
kaugel.
Järgmine valla koolide ühine mõõduvõtmine toimub talvel Roelas, kus sealsed mäed sobivad hästi õpilaste suusatamise võistluste korraldamiseks.
Loodame, et tali seekord taeva ei jää.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo-ja sporditöö
spetsialist

võõrustas Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
pere taas saksa sõpru Plönist. 25 aasta
jooksul on korduvalt üksteisel külas
käidud – vahetunud on õpilased, sõprussuhted aga jäänud.
Saksa külaliste vastuvõtt on ühele
maakoolile väljakutse ja rõõm üheskoos. See on võimalus edasi anda sõnum elust Eestis meie kultuuri ja olemuse kaudu. Nagu ikka on säärase ettevõtmise ideedeks erinevatest kultuuridest ja keskkondadest pärit sõprade
leidmine, uute kogemuste ja teadmiste saamine, võõrkeele- ja suhtlemisoskuse arendamine, pidev kommunikatsioon. Oluline on ka üksteise aktsepteerimine, abistamine, samuti oma
füüsiliste võimete proovilepanek ja
arendamine. Just seda kogesid nii Vinni kui ka Plöni noored Lontova seikluspargis ja kooli staadionil lustlikul
sportlikul hommikupoolikul. Üks saksa tütarlaps tunnistas hiljem, et tal olevat raskusi seiklusradadel, aga tänu
meie noormeeste dþentelmenlikkusele kadus ka hirm jõeületamisel ja nelja
meetri kõrgusel puult puule ronimisel.
Kümne päeva sisse mahtusid ka

Sügise hakul selgusid Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi staadionil taas valla kolme kooli tublimad kergejõustiklased.
Võisteldi klasside kaupa alates 2. klassist 12. klassini. Võistlusi aitasid korraldada koolide kehalise kasvatuse
õpetajad ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi vanemate klasside õpilased. Kõigi
alade kolme paremat autasustati diplomi ja maiustusega, ala võitjat ka medaliga.
Alade parimad klasside
kaupa:
2. klass: 60 m jooks: Roland Järg 10,06
ja Madleen Voigt 10,95, kaugushüpe:
Sanno Soomlais 3,04 ja Madleen Voigt
2,84 m, pallivise: Gregor Tristan Võrno
29,0 m ja Madleen Voigt 17,0 m, 400 m
jooks: Valmar Variste 1.25 min ja
Madleen Voigt 1.35 min.
3. klass: 60 m jooks: Kevin Palm 10,04
ja Karina Tsitserina 10,24 sek, kaugushüpe: Kevin Keivabu 3,48 ja
Hannaleena Liiv 3,47 m, pallivise: Nikolai Arðinnikov 28,50 ja Deneriin Laur
19,0 m, 400 m jooks: Henri Matias Eliste
1.25 ja Karina Tðitðerina 1.34 min.
4. klass: 60 m jooks: Dmitri Konjahhin
9,73 ja Lysandra Reidla 11,05 sek, kaugushüpe: Ervin Ojamäe 3,52 ja
Lysandra Reidla 3,20 m, pallivise:
Dmitri Konjahhin 40 ja Mariella
Maalman 23,5 m, 400m jooks: Dmitri

Konjahhin 1.27 ja Elis Klopp 1.36 min.
5. klass: 60 m jooks: Rene Vettik 9,42 ja
Sabrina Tðitðerina 9,72 sek, kaugushüpe: Rene Vettik 4,03 ja Kaila Mäesalu
3,90 m, pallivise: Kevin Mõttus 43 ja
Grethe Reedi 37 m, 400 m jooks: Kevin
Mõttus 1.15 ja Kaila Mäesalu 1.17 min.
6. klass: 100 m jooks: Eugen Urbanik
15,41 ja Kariin Kask 15,60 sek, kaugushüpe: Eugen Urbanik 4,10 ja Kariin
Kask 4,28 m, pallivise: Alex Veske 50
ja Helerin Blank 50 m, 400 m jooks:
Marleen Arvisto 1.21 min.
7. klass: 100 m jooks: Karl-Gustav Kapral 14,48 ja Veera Platonova 15,28 sek,
kauguhüpe: Robert Hekkurainen 4,30
ja Reili Kivistik 4,00 m, pallivise:
Roomet Ots 43 ja Veera Platonova 35
m, 400 m jooks: Triinu Katre
Kautlenbach 1.20,0 min.
8. klass: 100 m jooks: Ats Art Ilves 13,9
ja Anne-Ly Linde 15,97 sek, kaugushüpe: Aulis Tõemets 4,70 ja Sandra
Morozov 3,63 m, kuulitõuge: Timo
Aare 11,05 ja Liis Vene 7,20 m, kõrgushüpe: Martin Väljaots 1,45 ja Anne-Ly
Linde 1,30 m.
9. klass: 100 m jooks: Heiko Valle 13,23
ja Alma Gaver 15,59 sek, kaugushüpe:
Ken Mätlik 5,02 ja Laura Lillepuu 4,04
m, kuulitõuge: Marius Hiire 9.77 ja
Alma Gaver 7,21 m, kõrgushüpe:
Heikko Valle 1,50 ja Alma Gaver 1,50

Oktoobri algul täitus Vinni Perekodul
viies sünnipäev. Väikest sünnipäeva tähistati tordisöömisega omakeskis. Vinni Perekodu alustas oma tegevust ja elu
täiesti uues kohas Vinni-Pajusti tammiku serval Päikese tänaval nelja uue maja
ja 37 lapsega. Viies maja alustas tööd 1.
juulil 2010. aastal. Praegu koondab Vinni Perekodu viit peremaja ja peamaja.
Vinni Perekodu on mõeldud pakkuma
asenduskoduteenust 40 lapsele/noorele.
Vinni Perekodu sündis Inju Lastekodu
ja MTÜ Kirilill Rakvere Lastekodu baasil. Toona oli riik võtnud laste hoolekandes suuna peremajade süsteemile. Uutest
tuultest haaras kohe kinni Vinni vald, kes
soovis vallas hoolekandeteenuseid edasi
osutada ja oma inimestele töökohti säilitada. Esimesed sammud uues suunas
astus Vinni vald 2005. aastal, kui taotles
Inju lastekodu munitsipaalomandisse.
Vinni Perekodu hooned ehitati 2009. aastal. Sama aasta oktoobriks koliti majadesse, oktoobri algul peeti uhke avapidu.
Perekodust on tänaseks välja läinud 20
noort inimest. Perekodus on tulnud ja
käinud 35 last. Perekodus alustanud töötajatest on praeguseks alles 15 ehk pea
pooled. Nemad on perekodu raudvara.
Väike statistika: 2010.a tuli 5 uut töötajat,
avasime Rohelise pere. 2011.a läks ja tuli
2, 2012.a 6, 2013.a 3, 2014.a 2 uut töötajat.
Suureks tunnuseks perekodu heale tööle on EQUASSi sotsiaalteenuste kvaliteedimärk. Perekodu kaunis ümbrus pälvis
mullu Kauni kodu konkursil Vabariigi
Presidendi tunnustuse.
Vinni Perekodul on palju häid sõpru.
Perekodu avamisel andis Urmas Laht
perekodule seemnerahaks 5000 krooni.
Rootsi sõprade - Rakvere aukodaniku
Edith Kotka-Nymani ja Rakvere-Sigtuna
sõprusühingu eestvedamisel on perekodu pere käinud puhkamas Lõuna-Rootsis Smålandi maakonnas imakaunis
Grännas. Häid sõpru on perekodul teisigi: Domus Kinnisvara, Anki Landerman,
Haljala Lions klubi, SEB Heategevusfond,
Eesti rammumehed, AQVA, AS Hansab,
Ülemiste keskus, AS Kuma, OÜ KK-Rideen, Kaido Höövelson, Tiina Pudel,
Raija Hirvensalo, Ann.Mari Skogberg,
Kaja Teder, perek. Meltsa.
Perekodu patroon on 2010. a kevadest
Euroopa ja Eesti rattaäss Rein Taaramäe,

kellest on saanud perekodu lastele ja
noortele suur sõber ja eeskuju. Kui Rein
Taaramäe Prantsuse profiratturite meeskonnas Cofidis raskeid tuuriradu väntab
ja mägesid võtab, siis on talle toeks ka
Vinni perekodu lapsed, kes talle kogu
hingest kaasa elavad ja pöialt hoiavad.
Igal aastal leiab Rein Taaramäe oma ülitihedas võistlusgraafikus aega käia perekodu sõpradega kohtumas. Selle aasta
algul kinkis Rein Taaramäe Vinni Perekodu lastele jalgratta. Pere ootab temaga
kohtumist suure põnevusega.
Perekodu rahvas on oma lood sünnipäeva puhul perede kaupa humoorikalt
värssidesse seadnud.
Katkeid Wiggy pere loost:
See oli nüüd viie aasta eest, / kui kolimisauto seisis mõisa ees. / Siis peale sätiti
kastid ja klaver / ja järgmine peatus oli
Vinni alev. / Seal koolimaja taga, /kuuseheki teel / seisid kuus värvilist maja me
ees. / Ja loosi tahtel sai perede vahel / jagatud eluase injukate ja linnakate vahel.
Semu pere viie aasta pikkune elulugu:
Viie aasta eest kolisime uude ilusasse
majja, lastetoad olid ruumikamad kui linnas elades, siin on oma hoov ja liivakast,
kasvuhoonest saame oma kurgi ja tomatigi. Kasvatajate jaoks on tööpõld suur ja
lai, üheksa ametit nagu hunt kriimsilmal.
Päev algab pudruga ja lõpeb unejutuga.
Semu peres on iseseisvat elu alustanud
viis noort inimest. Üks laps on liikunud
teise asutusse ja üks laps teise peresse. Ka
kasvatajaid on meil tihti käinud, proovinud ja läinud: kes kergematele jahimaadele.
Jõmmipere värsiread: On möödunud
viis aastat, / kui majad välja jagati. / Oli
naeru, oli nuttu, / mõni tagasi pöörduda
tahtis ruttu. / Aeg aga käis oma teed, /
kevadeti voolasid veed. / Peagi rohtusid
vanad rajad, / armsamaks said uued majad. /Igas majas meil hea vaim, / kes märkamata teeb pai. /Abiks meil on kasvatajad, /kelle hool ja armastus /viivad elus
edasi./ Aitavad seada õiged sihid, / kui sa
neile vähegi pihid. / Ulatavad abistava käe
isegi siis, / kui sa seda ei näe...
Palju õnne ja kodusoojust, armas Vinni
Perekodu perele!
Perekodu tööde materjalide põhjal
Hilje Pakkanen
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Pilte vallas toimunust

Rakvere päästekomando tutvustas oktoobri algul Pajusti lasteaia perele päästehnikat ja -varustust ning rääkis tuleohutusest. Harjutati ka põlevast-suitsusest ruumist väljaminekut. Üle kõige meeldis lastele päästeautos olla, sireene kuulata ja
plekilõikamise tange oma silmaga näha ja palju muudki veel.

15. oktoobril tutvusid Lääne-Virumaal õppereisil olnud Järvamaa kultuuritöötajad
Pajusti klubi ja Lõnga-Liisudega. Imetleti kirjanduslikku tammikut, õhtul aga võeti
Vinni spordikompleksis ette Järvamaa kultuurikorralduse arengukava aastaks 2020.

Vinni Päevakeskus sai samuti sel sügisel 5-aastaseks. Pilt sünnipäevapeost.
Paremal ülal: 1.oktoobril külastasid Kadila vahvad naised Riigikogu. Toompea võimukoridorides juhatas teed ehk tegi ekskursiooni Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Ühisplt Valgest saalist - kohast, kohast, kus ka valitsusest pilti tehakse.
Paremal keskel: Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noored matetaatikud koos
Lääne-Virumaa Aasta gümnaasiumiõpetajaks 2014 valitud Rein Mursi ja
Maiu Vahkaliga 2014.a kevadel.
Paremal all: Pajusti klubi eakate seltsing Mõttelõng pidas laupäeval, 18.
oktoobril oma 15. sünnipäeva. Meeleolu lõi ansambel Kungla Rakverest.

Vinni Perekodu pidas oktoobri algul oma esimest väikest sünnipäeva.
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Haridusüritused
Vinni vallas
Oktoober-november
21.oktoobril 17 pereorienteerumine Pajusti lasteaias.
22.oktoobril 10 Lääne-Virumaa
alushariduse konverents „Õnneliku lapse valem“ Rakvere Ametikoolis.
27.-31.oktoobril „Terve VPG“ ujumine 1.-3.klassile.
27.oktoober – 7.november poiste
nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
29.oktoobril 9.30 koolitus “Vägivallaohvrist lapse varane märkamine ja abistamine“ Rakvere Ametikoolis.
29.oktoobril 10 Pajusti lasteaia
„Mõmmikud“ Rakvere linnakodaniku muuseumis “Aastaring“.
31. oktoobril halloweeni karaokepidu Vinni-Pajusti gümnaasiumi
6.-12.klassile.
1.novembril Vinni-Pajusti gümnaasiumi matkaringi matk Loksa
ja Pärispea kanti. Algus kell 9 Vinni spordikompleksi parklast.
3.-7.novembril poiste nädal Pajusti
lasteaias „Tõrutõnn“.
5.novembril 17.30 pidu isadele
Pajusti lasteaia “Mesimummude“
rühmas.
6.novembril 9.30 Heino Seljamaa
etendus “Suur Peeter ja väike Peeter“ Pajusti lasteaia saalis.
6.novembril 11.00 Heino Seljamaa
etendus “Suur Peeter ja Väike Peeter“ Vinni lasteaia saalis.
6. novembril isadepäeva tähistamine koos külalistega Roela lasteaiaspõhikoolis.
6.novembril 17.00 isadepäeva tähistamine Kulina lasteaias.
6.novembril 17.30 isadepäeva pidu
Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
7.novembril 9.30 poiste pidu
Pajusti lasteaias “Tõrutõnn“.
7.novembril poistepäev Roela koolis.
7.novembril 17.15 perepidu Pajusti
lasteaia „Lepatriinude“ rühmas.
9.novembril 17 isadepäeva üritus
Tudu koolimajas.
10.-14.novembril isadepäeva üritused Vinni lasteaias.
10.-14.novembril „Terve VPG“ saalihoki 1.-3.klassile.
10.novembril marditrall Roela lasteaias-põhikoolis.
10.novembril 9.30 mardipäeva
mängupidu Vinni lasteaias.
11.-12.novembril klasside pildistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
11.novembril lastevanemate üldkoosolek ja koolitus Roela koolis.
12.novembril 9.00 lasteetendus
“Sõber Loodus“ Roela kooli aulas.
Osaleb ka Kulina lasteaed. Pilet 2
eurot
12.novembril Vinni lasteaia „Lepatriinu“ rühma perepäev Rakvere
Linnakodaniku muuseumis.
13.novembril keksimistund VinniPajusti gümnaasiumi 1.-2.klassidele.
17.novembril 17 koolitus “ Kuidas
õpetada lapsele väärtusi?“ Tudu
koolimajas.
21.novembril kadripäeva tutvustus
Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.2.klassile. Korraldab õpilasesindus.
24.novembril riigikaitseloeng Vinni-Pajusti gümnaasiumi 11.12.klassile.
25.novembril 9.30 kadripäeva pidu
Pajusti lasteaia saalis.
25.novembril kadripäeva mängupidu Kulina lasteaias.
25.novembril 14.00 Tudu kooli kadripäeva simman koos vanematega
Tudu rahvamajas.
28.novembril 11.30 teatrietendus
Pajusti lasteaia saalis.
30.novembril Roela kooli kontsert
Roela rahvamajas.
1.detsembril uurimuskonverents
Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
Koostanud Margit Diits

Kultuurikalender
Pajusti klubis
4.novembril kell 15 fotonäitus "Koduvalla loodus fotodel" avamine.
9. novembril kell 14 põhikooli lastele vaba aja harrastuste päev "Tule
näita, mida sa kogud!" - hobikogude tutvustamine ja nõuanded kogude rajamisel. NB! Eelregistreerimine klubis tel. 325 7401, 505 7645.
11. novembril kell 13 eakate seltsing
“Mõttelõng” tähistab mardi- ja isadepäeva ning kuu sünnipäevi. Külaline Raivo Riim.
25. novembril kell 13-15 suhtlustunnid vanemaealistele "Jututuba". Kaasa suupisted, kohvi saab tellida kohapeal.
Särtsakate Latin-Dance trennid klubis 2 korda kuus pühapäeviti kell
10.00. Info: 517 5717 Evely
Line-tantsuring kutsub kõiki kantristiili austajaid uusi tantse õppima.
Info: 551 8047 Katrin
Pajusti klubi laste lauluring ja näitering ootavad oma ringidesse
täiendust. Proovid neljapäeviti kell
15 näitering ja kell 16 lauluring
(soolo ja ansamblilaul). Info: 505
7645 Inge Arula
Roela Rahva Majas:
25.oktoobril kell 19 näiteringi etendus.
Esmaspäeviti kell 19 Roela segakoo-

ri proovid.
Teisipäeviti kell 19 Roela meesansambli proovid.
Kolmapäeviti kell 13 tantsurühma
„Kanarbik“, kell 14.30 naisansambli ja
kell 16 koolinoorte bändi proovid.
Neljapäeviti kell 19 Roela näiteringi proovid.
6.novembril kell 18 ühiskülastus
etendusele „Brüsseli kapsas“.
15.novembril kell 13 meesansambli
kontsert Rakvere Rahvamajas.
22.novembril kell 14 naisansambel
Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark
juubelil.
30.novembril kell 14 advendivalguse süütamine, tänu- ja tunnustushetked valla aastapäeva puhul, jätkame rahvamaja 45.juubeliaasta meeleolus, taidlusprogramm.
Viru-Jaagupis:
Viru-Jaagupi vana koolimaja saalis
igal esmaspäeval kell 18 kõhutantsuring. Eelnev tantsukogemus ei ole
vajalik. Oodatud kõikides vanusekategooriates ja kehavormides. Info
Epp tel.5563 8128
Koolivaheajal lastele raamatukogus
mõnusad tegevused. Jälgige reklaami.
22. novembril kell 14 eakate klubi
“Elutark” 15. aastapäeva tähistamine OÜ Voore Mõis külalistemajas
Viru-Jaagupis.

Õnnitleme
novembrikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
97 Velli Ploom
91 Matvei Stüf
90 Meta-Elsbet Toomel
90 Meinhard Kutsar
89 Lidia Maasik
88 Ida Alavere
87 Meeri Kuusk
86 Asta Õis
86 Olga Romaðova
86 Selma Savastver
85 Linda Ebber
84 Aino Jalak

84 Vivian Piik
83 Hulda Kübarsep
82 Ruth Telling
82 Arne Kuslap
82 Karl Vaide
81 Harri Lööper
81 Mairolt Dõnne
80 Hilja Endjärv
75 Alvi Uueni
75 Mesike Vene
75 Leili Õun
70 Karl Maasik

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

Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo vastuvõtuajad
alates 1. oktoobrist 2014
Vinni, Laekvere, Sõmeru ja Rägavere valda teenindab Jaagup
Nõmmeloo (tel 53 091 130).
Pajustis Tartu mnt 2 võtab ta kodanikke vastu iga kuu kolmanda
nädala teisispäeval kell 9-10,
Laekveres Salutaguse tee 2 iga kuu neljanda nädala teisipäeva kell 9-11,
Sõmerul Kooli 2 iga kuu esimese nädala teisipäeval kell 9-11,
Ulvis Rägavere vallavalitsuses iga kuu teise nädala teisipäeval kell 9-11.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Amelia Guseva – 9. septembril
Mari-Ly Viidemann - 14. septembril
Victoria Tubli – 17. septembril
Jennifer Bajarskas - 1. oktoobril
Laura Ojamäe - 5. oktoobril
Mark Konrad Lehova – 8. oktoobril
Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Müüa töökorras kahed
kangasteljed,lõimematerjali
ja kude.Tel: 5563 8122

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Arvet Reinsalu
23.10.1926 – 26.09.2014
Bernhard-Voldemar Kirs 07.10.1927 – 29.09.2014
Anatoli Väärä
15.08.1948 – 30.09.2014
Jaak Saega
22.04.1938 – 02.10.2014
Riho Põldra
24.12.1947 – 06.10.2014
Saima Kaukver
09.07.1959 – 08.10.2014
Ulda Soosaar
10.04.1921 – 12.10.2014
Erich Altvälja
18.12.1946 – 13.10.2014

Vinni Biogaasijaam võtab vastu ümbruses (Lääne-Virumaal)
asuvate farmide põllumajandussaadusi: ülejäävaid puu- ja köögivilja ning tera- ja kaunvilja saadusi (kartul, silo, põhk, hein jne),
loomade söödajääke, viljakuivati jääke, haljasmassi.

KÜTI SAEVESKI

Kokkuleppel transpordi organiseerimine.
Informatsioon:
Rafik Asadov,
Vinni biogaasijaama juhataja
GSM: +372 50 52 537
E-post: vinnibiogaas@gmail.com
Biogaasijaama asukoht:
Lääne-Virumaa Vinni vald
Farmi 10 maaüksus

www.toomonu.ee

(Töömõnu OÜ) müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(vajadusel kojuvedu),
osutab saeveski teenust ,
nelikant hööveldusteenust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Info tööpäeviti 8-17: tel 508 9215,
toomonu@toomonu.ee,
Leiad meid üles, kui pöörad RakvereLuige 19. km posti juurest paremale

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58 657,
5565 9396,

e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
10. novembriks 2014.

