Koduvalla
Vinni valla infoleht

Postiteenused kolivad kauplusse
AS Eesti Posti postipunktide projektijuht Kristi Martinson on saatnud
16.septembril k.a. Vinni Vallavalitsusele kirja, milles ta informeeris postiteenuste ümberkorraldamisest Tudu
alevikus. „Alates 1.oktoobrist viiakse
Vinni vallas postiteenuste osutamine
üle Tudu postkontorist Tudu külas
asuvasse Aldar Eesti OÜ kauplusesse. Postiteenuse osutamise ümber korraldamisel on AS Eesti Postile esmatähtis tagada piirkonna elanikele jätkuvalt lihtne ja mugav postiteenuse
kättesaadavus,“ öeldakse mainitud
kirjas.
„Eesti Post kolib Tudus postiteenused klientidele lähemale“, edastas vallavalitsusele e-kirja vallalehes avaldamiseks Omniva kommunikatsioonispetsialist Erki Varma. E-kirjas öeldakse: „Eesti Post kolib Tudus 1. oktoobrist postiteenused postkontorist
inimestele lähemale kohalikku kauplusesse, mis annab inimestele võimaluse ka nädalavahetustel oma postiasju ajada. See, et postiteenused liiguvad parema kättesaadavuse huvides
postkontoritest välja kohtadesse, kus
inimesed oma igapäevaseid talitusi
teevad, on ülemaailmne trend. Seda
teed on mindud nii Saksamaal, Taanis kui Soomes. Tudus on Eesti Posti
partneriks postipunkti avamisel Aldar
Market. Tudu Aldar Marketi kaupluses avatav postipunkt võtab seitsmel
päeval nädalas vastu makse, perioodika tellimusi ja erinevaid saadetisi.
Samuti saavad inimesed sealt kätte
kõik saabunud saadetised.
Kindlasti on klientidele sobivamad
ka poe lahtiolekuajad esmaspäevast
pühapäevani kell 9-21.“
Eelmainitud kirjas on Eesti Post
edastanud ka informatsiooni, milliseid postiteenuseid kauplus osutab:
kirisaadetise edastamist liht-, täht- ja
väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kg
(sisemaine ja rahvusvaheline), postipaki edastamist täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kg (sisemaine ja
rahvusvaheline), maksete ja ajakirjandustellimuste vastuvõttu, postimaksevahendite ja postikaupade müüki.
Võimalused kliendile postiteenuse
kasutamiseks lisaks postipunktile: kirjakandja kandeteenus kuuel päeval
nädalas; tellimise teenus (füüsilistele
ja juriidilistele isikutele, kes elavad või
asuvad maapiirkonnas lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km); kullersaadetiste kohaletoimetamine kuuel
päeval nädalas; www. omniva.ee saadetiste eelvormistamiseks.
Samas pakume võimalust kasutada
Eesti Posti teenuseid elu- või asukohast lahkumata tellides kirjakandja
koju või ettevõttesse kohapeale. Eluvõi asukohas osutab kirjakandja järgnevaid teenuseid: kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 2 kg (sisemaine ja rahvusvaheline); postipaki edastamine
täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni
20 kg (sisemaine ja rahvusvaheline);
rahakaartide saatmine; ajakirjandustellimuste vormistamine; maksete
vastuvõtt; pensionide väljamaksmine;
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Vinni valla kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid

Posti- ja pangateenuste
osutamisest Tudus
Alates 1.oktoobrist 2014 osutab Tudus postiteenuseid kohalik kauplus
Aldar Market. Senine rahvamajas
asunud postkontor, kus osutati inimestele ka pangateenust, suletakse.
Vallavalitsus pöördus SEB panga ja
Swedbanki poole edaspidise pangateenuse osutamise võimaluste kohta Tudus.
Järgnevalt informeeribki vallavalitsus kirjavahetusele tuginedes Tudu
elanikke ees ootavatest võimalustest
nii posti- kui pangateenuste osas.

Sõnumid

postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida: AS
Eesti Posti Klienditeeninduskeskuse
vahendusel telefonil 661 6616 või eposti aadressil info@omniva.ee. Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast
laupäevani kella 9.00-18.00. Eesti Posti kodulehelt www.omniva.ee. Kutsekaardiga (vajadusel edastame näidise), millel tuleb täita tühjad väljad ja
postitada kirjakasti.
Kirjakandja koju tellimise teenus on
kaugemal kui 5 km elavatele või asuvatele klientidele tasuta, maksta tuleb
ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest. Kirjakandja tuleb Teie juurde 3 päeva jooksul alates
tellimuse kättesaamise päevast.“
Pensioni ja toetuse kojutellimisest
Avaldame siinkohal ka Eesti Posti informatsiooni www.omni-va.ee kodulehelt pensioni või toetuse koju tellimise kohta.
Kojukanne riigi või oma kulul. Pensionäri või sotsiaaltoetuse saajana
saad väljamakse viisiks valida kojukande. Tasuta saad endale pensioni
koju tellida vaid juhul, kui vastad riiklikus pensionikindlustuse seaduses
määratud tingimustele. Oma kulul
pensioni või sotsiaaltoetuse kojukanne maksab 4.88 eurot väljamakse kohta.
Kuidas kojukannet tellida? Pensioni või toetuse saamiseks esita avaldus
Sotsiaalkindlustusametile. Kui saad
peretoetust või elatisabi, toome ka selle Sulle koos pensioni või puuetega
inimese sotsiaaltoetusega koju kätte.
Detailsem info Eesti Posti kodulehelt
https://www.omniva.ee/era/veel/pension.
Vinni vallavalitsusele saabunud
info pangateenuste jätkamise
võimaluste kohta Tudus
Swedbankil on pangabussiteenus.
Pangabuss on liikuv pangakontor. Lähimad pangabussi peatuskohad Tudu
kandi inimestele on praegu Tudulinnas ja Avinurmes. Pangabuss liigub
sagedusega üks kord kuus. Selleks, et
pangabuss sõidaks ka Tudusse elanikke teenindama, on pank seadnud
üheks eeltingimuseks, et pangabuss
peaks iga kord, st ühes kuus teenindama vähemalt 25-30 inimest. Lisaks
nõutava arvu pangateenuse kasutajate on vaja tagada omavalitsusel mitmed tehnilised nõudmised. Vinni vallavalitsus algatas Tudu rahva seas vastavasisulise küsitluse (ankeet Tudu
raamatukogus) teada saamaks võimalike pangabussi kasutajate olemasolu.
SEB pangast vastas vallavalitsuse järelepärimisele 16. septembril e-kirjaga ärikliendi konsultant Reene Ley:
„Pärast postkontori sulgemist ei ole
SEB-pangal kahjuks enam võimalust
pakkuda Tudu elanikele pangateenuseid kohapeal. Tudu elanikele lähim
postipank asub 27 km kaugusel Ulvi
külas Põlula postkontoris. Lähim pangakontor asub Rakveres (38 km), lähimad SEB pangaautomaadid asuvad
Kiviõlis (29 km), Avinurmes (38 km)
ja Rakveres (38 km).
Klientidel on võimalik ööpäevaringselt kasutada nii internetti, mobiili kui
ka telefonipanka. Klientide kõnedele
vastab ööpäevaringselt ka klienditoe
telefon numbril 6655100.
SEB pank mõistab, et internet ei ole
kättesaadav või sobilik lahendus kõigile. Kui Tudu aleviku inimestel on
soov personaalseks nõustamiseks, siis
pank palub neile sellest teada anda.
Pangatöötaja helistab ise neile tagasi
ja nõustab telefoni teel, kuidas leida
parim lahendus pangateenuste kasutamiseks kaugkanalites. Näiteks arve-

Aitäh õpetaja!
On sümboolne, et kooliaasta algul,
mil koolielu alles suvereipusest ärgas,
tähistatakse Eestis rahvusvahelist
õpetajate päeva, väärtustamaks ja austamaks meie õpetajaid. Lisaks ja ennekõike on see päev, kus avaldatakse
õpetajatele tunnustust, sest nad on
suurepärased.
Õpetaja on üks neist inimestet meie
elus, kes jääb eluks ajaks meelde. Millest me, vilistlased, räägime oma kooli
kokkutulekutel? Eks ikka sellest, kuidas meil endil on läinud. Tunneme
huvi kaaslaste vastu, kes pole saanud
kokkutulekule tulla. Ja muidugi meenutame oma kooliaega, õpetajaid.

Enamasti hea sõnaga. Viskame nalja
mõne õpetaja veidruse üle, meenutame mõnd eluks ajaks meelde jäänud
ütlemist. Ja õpetajadki meenutavad
huumoriga mõnd meist meeldejäänud
seika. Just koolikokkutulekutel ja hilisemas elus me mõistame, kui tähtis on
olnud õpetaja roll meie elus inimesena, isiksusena. Muidugi oleme oma
õpetajatele tänulikud selgeks tehtud
aine eest.
Meie õpetajad elavad meis edasi läbi
terve elu.
Tegelikult on ju õpetajate elu küllaltki raske. Õpetajad pühendavad suurema osa ajast koolile. Isegi kodus tegelevad kontrolltööde koostamise ja parandamisega ning tundideks valmistumisega. Õpetajad näevad õpilaste pä-

Vinni-Pajusti Gümnaasium
võõrustab Plöni sõpru
Vinni-Pajusti Gümnaasium võõrustab sel sügisel, 25. septembrist kuni
3.oktoobrini oma kauaaegset sõpruskooli Plöni Gümnaasiumi. Plöni õpilasdelegatsioonis on seekord 12 õpilast ja kaks õpetajat.
Saksa sõbrad elavad külalisperedes, tutvuvad meie kooliga ja külastavad tunde, teevad väljasõite Rakverre ja Lahemaale ning tutvuvad
Tallinnaga.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi sõprussuhted Plöni Gümnaasiumiga said alguse 25 aastat tagasi, 31. oktoobril 1989,
mil Rägavere mõisas sõlmiti kahe kooli vahel sõprusliit. Kümme aastat toimusid kohtumised nii Plönis kui ka
Vinni-Pajustis sarnastel alustel: elati külalisperedes, tutvuti kooliga, külastati
tunde, käidi väljasõitudel ja ekskursioonidel.
Seejärel otsustasti muuta partnerluse
prioriteete ja kohtumiste iseloomu.
Uueks eesmärgiks võeti projekti-põhine koostöö, mis tähendas noortele võimalust korraldada sõprussuhteid enda

soovi järgi.
Esimeseks suureks projektiks oli 2000.
aastal „Purjeretk Läänemerel“. Kogu
ürituse eestvedajaks oli Plöni Õpilaste
Purje- ja Aerutamise Ühing ja Plöni
Gümnaasiumi õpetaja Johannes
Andresen. Ühiselt kogetud katsumused
kasvatasid vaimu, lähendasid noori,
õpiti tundma üksteise eripära.
Järg jõudis meie kätte võõrustada saksa sõpru. Selleks kirjutati EL noorsooprogrammi Euroopa Noored projekt
„Kultuuriratas 2001“. Noortepoolne
projektijuht oli VPG õpilane Leho Leis.
Kahe nädala jooksul sõideti jalgratastel läbi 371 km läbi Lõuna-Eesti põnevamad paikade Tartust Värskani. Allakirjutanule, õpetajatepoolsele projektijuhile meenuvad logistilised probleemid, nt matkates Lõuna-Eesti metsades,
tuli kahe tunniga kogu grupile uus
ööbimiskoht leida, mis said kõik lahendatud. Seegi kokkusaamine arendas
vaimseid ja füüsilisi võimeid, võõrkeeleoskust ning aitas leida uusi sõpru.
2005. aasta pöördusid VPG noored
taas Euroopa
Noored Eesti büroo poole keskkonnateemalise
projekti „Bugged“ raha taotlemiseks. Noorte
korraldusmeeskond eesotsas
projektijuhi Kerli
Müürisepaga sai
väga hea organiseerimiskogemuse ning saksa
noortel koos oma
õ p e t a j a t e
Albrecht Kahnti
ja Karin RomJahtidega Plöni järvel. Illustreeriv foto Plöni Gümnaasiu- minguga avanes võimami kodulehelt.

te vormistamine e-arveteks ja e-püsimakseteks, mobiilpangateenuse, telefonipank jne.
Lisaks pangakontoritele, postipankadele ja sularahaautomaatidele pakub SEB pank väikekaupmeestele
makseterminale väga soodsa renditasuga, et sularahavaba arveldamist
veelgi soosida.
E-panganduse edu tõttu on pangakontorid orienteerumas üha rohkem
nõustamisteenusele ja pangateenuseid
kasutatakse rohkem interneti- või mobiiltelefoni vahendusel. Seetõttu muutuvad kontorid pigem nõustamiskeskusteks, kuhu kliendid pöörduvad
vaid suuremate ja keerulisemate tehingute korral.
Kõikide SEB pangakontorite, sularahaautomaatide ja Postipankade loetelu koos kontaktide ja lahtiolekuaegadega on leitav panga kodulehelt aadressil www.seb.ee/asukohad ning
www.seb.ee/postipangad.“

rast suurt vaeva. Jah, “ta ikka on see,
kes palju peab suutma, mured mahedaks muutma,“ on luuletanud Leili Andre, raskuste kiuste särav ja valge.
Lõpetan Pam Browni ridadega
kinkeraamatust “Kallile õpetajale”:
„Teie veensite meid selles, et õppimine ei ole karistus, ega vabaduse piiramine, vaid seiklus, võti senitundmatu ja suurema vabaduse juurde.
Teie panite ilu meie pihkudesse. Ja
see oli meie algus. Teie, õpetaja, andsite meile sõnad, kujutlused, ja mõtted, millele oma elu ehitada. Mistahes sellele alusmüürile ka ei kerkiks,
tugisambaid aitasite püstitada Teie.”
Aitäh, õpetaja!
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem
Saksamaal Hei-ligenhafeni sadamas
VPG noori ja kahte õpetajat kolm imeilusat purjekat. Algas järjekordne Plöni
Gümnaasiumi organiseeritud imeline
purjeprojekt Taani väinades. Igal hommikul äratas noored magusast unest
kapten Hannese hüüd „Üles, naeratage, päike paistab!“ “Ja, tõesti, päike ja
jalgpalli MM saatsid meid sellel purjeretkel ümber Fyn’`i saare kõikjal. Noored said hakkama purjeka juhtimisega
nii avamerel kui erinevates Taani sadamates“, meenutab purjeretkel osalenud
õpetaja Siiri Seljama.
Alates 1998. aastast on kaheksa aasta
jooksul Plönis õppimas saanud käia
seitse VPG gümnasisti, kellele on Plönis
veedetud poolaastast jäänud mälestus
kogu eluks. See kogemus on kindlasti
olnud vaid positiivne ning peale suhtlusoskuse saksa keeles on noored võõras keskkonnas veedetud ajal õppinud
palju muudki. Üksinda hakkama saamine aitas õpilastel kiiresti täiskasvanumaks saada. Noored olid Eestisse tagasi tulles enesekindlamad, avatumad
ja tolerantsemad. Selle küllaltki kuluka ettevõtmise patrooniks oli Plöni
Gümnaasiumi nüüd juba endine õpetaja Riccarda Boos. Proua Boos ja perekonnad
Wetzens-tein,
Galle,
Oewerdieck ning Dreyer pakkusid
VPG õpilastele kodusoojust.
2009. aastal oli taas VPG õpilastel ja
saksa keele õpetajal soov Plöni Gümnaasiumi võõrustada ning alustati uue
projekti kirjutamisega, mis aga kahjuks
juhendaja-õpetaja tervislikel põhjustel
teostamata jäi.
Kahe kooli vahelised ühisprojektid on
olnud igati kasulikud ja õpetlikud. Oleme leidnud palju sõpru ja mõttekaaslasi ning loonud tänaseni kestvaid ja tulevikus toimivaid tugevaid kontakte.
Sirje Püss
VPG saksa keele õpetaja

lus tundma õppida
Eesti eriilmelist loodust, eestlaste
kombeid ja eluolu.
2006. aasta 1. juuli hommikul ootas

Saksa keel on Euroopa keel, tõdesid saksa keele õpetajad Sirje Püss VinniPajusti ja Kalle Lina Rakvere ning Andra Moor Rakvere Reaalgümnaasiumis VPG saksa keele päeval tänavu maikuus. Hilje Pakkaneni foto
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Viru-Jaagupi kalmistule
maetute andmed Haudis

Vallavolikogu istungilt 28. augustil
Volikogu kinnitas Tudu Kooli põhimääruse.
Volikogu otsustas lugeda tuvastatuks, et Pajusti alevikus aadressil Lepasaare tn 11 asuv ühiskäimla on
peremehetu ehitis.
Volikogu kinnitas Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja.
Volikogu valis kultuuri- ja haridus-

komisjoni esimeheks Taivi Kase.
Otsustati esitada Riigikohtule taotlus tunnistada kehtetuks Riigikogus
19.06.2014 vastu võetud ja 01.10.2014
jõustuva jäätmeseaduse muutmise
seaduse § 1 p 1, millega tunnistati kehtetuks jäätmeseaduse § 66 lõige 11 vastuolu tõttu kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega.

Vallavalitsuse teade

Viru-Jaagupi kalmistu kevadel. Hilje Pakkaneni foto.
Vinni vald on liitunud e-kalmistu infosüsteemiga Haudi. Haudi on kalmistute andmebaas, mis võimaldab otsida informatsiooni kalmuliste kohta
ning suhelda kalmistuvahiga interneti
vahendusel. Alates sellest suvest on
Viru-Jaagupi kalmistule maetute andmete sisestamine kalmistute andmebaasi saanud uue hoo. Kutsun kõiki
üles, kelle omaksed on maetud ViruJaagupi kalmistule, kontrollima maetute andmeid interneti-aadressilt http:/
/www. kalmistud.ee/Viru-Jaagupi-kalmistu-2, et oleks võimalik andmebaas
korrastada. Kõik, kes soovivad kalmuliste andmeid parandada, täiendada
või lisada, andke sellest teada kalmistuvahile e-posti aadressil kalmistu
@vinnivald.ee või helistades telefonil
5346 1865. Viru-Jaagupi kalmistukaardi leiab Vinni valla kodulehelt: https://
www.vinnivald. ee/et/kalmistud.
Julgustan kõiki Viru-Jaagupi kalmistul omaste haudu omavaid inimesi sõlmima ka hauaplatsi kasutuslepinguid.
Lepinguid saab nüdsest sõlmida ka
elektroonselt, kasutades sellesama ekalmistu teenuseid. Selleks tuleb eelnevalt täita ankeet, mille leiab nii Vinni valla kodulehelt jaotuse Haridus ja
kultuur - kalmistud alt kui ka nimeta-

tud kalmistute portaalist www.kalmistud.ee, valides Viru-Jaagupi kalmistu.
Platsi kasutajaks registreerinud inimestel on võimalus kasutada e-teenuseid,
kasutades ID-kaardiga sisselogimist
ning siis saab oma hauaplatsil parandada kalmuliste andmeid, mis on kalmistuvahi poolt sisestatud.
Praegu on sõlmitud kasutuslepinguid vähestega ning mõned lepingud
on allkirjastamata. Palun neil, kes on
kirjutanud taotluse lepingu sõlmimiseks, kuid lepingut ei ole saanud,
pörduda kalmistuvahi poole.
Kalmistuvahi telefonile võib helistada ka siis, kui on soov korrastada ning
ära vedada hauakääpast ülejäänud kivid või kui heki pügamisest on tekkinud suuremaid oksi. Samas tuletan
meelde, et kiviaeda ei tohi lisada ega
sealt ära võtte kive.
Lisaks soovin südamele panna koeraomanikele seda, et hulkuma lastud
koerad võivad omapäi tekitada palju
pahandust ning kraabitud hauaplats
tekitab omastes pahameelt. Veel palun
headel inimestel meelde jätta, et kalmistu prügikonteineri juurde ei tohi
unustada olmeprügi.
Maret Võrno,
Viru-Jaagupi kalmistuvaht

Vinni Vallavalitsus on algatanud menetluse Vetiku külas
Järve tn 11a paikneva hobusetalli erastamata osa peremehetuse tuvastamiseks.
Ehitiste viimane teadaolev valdaja oli Mõdriku Ühistu.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nime-

tatud ehitise peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe
kuu jooksul alates teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes
Vinni Vallavalitsusele aadressil:
Tartu mnt 2, Pajusti alevik, 46603
Lääne-Virumaa.

Uus õppeaasta arvudes
Vinni vallas elab 332 koolieelikut, neist
lasteaedades käib 221. Üldse on valla
14 lasteaiarühmas lapsi kokku 247.
Vinni valla lasteaedades käib ka teiste
omavalitsuste sissekirjutusega lapsi.
Võrreldes eelmise õppeaastaga on laste arv oluliselt suurenenud Roela ja
Kulina lasteaias, vähenenud Tudus ja
Pajustis.
Vinni valla esimestes klassides alustas kooliteed 46 õpilast, sh VinniPajusti gümnaasiumis 34, Roelas 7 ja
Tudus 5. VPG 10. klassis alustas õpinguid 22 õpilast, neist kaheksa väljastpoolt Vinni valda. Kokku õpib valla
koolides 450 õpilast. Roela kooli juu-

res asuvas õpilaskodus elab hetkel 15
õpilast.
Valla koolides on teiste omavalitsuste sissekirjutusega õpilasi kokku 70.
Väljaspool Vinni valda erinevate omavalitsuste ja riigi- ja erakoolides õpib
kokku 87 õpilast, sh 41 gümnaasiumiastmes, neist omakorda 14 täiskasvanute gümnaasiumis.
Pedagooge on meie valla koolides
48, ametikohti vastavalt 43,3. Koolides
ja lasteaedades kokku on ametikohti
166,6.
Haridusasutuste ja EHIS-e andmetel Margit Diits

Roela näitering jätkab
kosilaste lainel

Vinni päevakeskus alustab

Õnnelikult pärast esietendust Roela rahva majas 3.mail 2014. Keskel
lilledega Urmas Lindlo. Foto erakogu.
Kuum ja põuane suvi on jõudnud sügisesse ning metsad on täis seeni ja seenelisi. Tühjavõitu sahvririiulid on täitunud moosi -ja seenepurkidega.
Nüüd, kus seenel käidud ja suvine kiire aeg on möödas, olete oodatud päevakeskusesse, kus üheskoos aega veeta ja midagi koos teha. Oleme avatud
ka kuuendal tegevusaastal teisipäevast
reedeni kella 11-st kuni kella 16-ni.
Päevakeskuses saab lugeda värskeid
ajalehti-ajakirju, kasutada internetti,
mängida lauamänge, koroonat, piljardit, lauatennist.
Lähenevaks sügis-talveks on igaühel
meist võimalik leida päevakeskuses
sobivat huvitegevust.
Olge aktiivsed osalema, võimlema,
mälu treenima, tegelema käsitööga,
soove avaldama, mida veel ühiselt ette
võtta. Käsitööhuvilised, tulge kohale,
mõelge, mida koos võiks teha ja paneme tegemiste päeva paika. Varasemast
ajast on huvi tuntud värvitud liivast
kaartide valmistamise vastu. Huvi olemasolu korral võime algaval hooajal
seda tegevust korrata.
Päevakeskuses on paika jäänud kindel nädala tegevusplaan. Jätkame sellega ka alanud hooajal. Teisipäeviti kell
10 võimleme, esimene kokkusaamine
juhendaja Vaike Altväljaga on 7. oktoobril kell 10. Neljapäeviti on kell 10st juuksuripäev, mil kääride ja kammi-

dega Maie Seinpere teid lahkesti vastu
võtab. Juuksuri juurde tuleb end eelnevalt registreerida. Neljapäeviti saab
spordikompleksi ujulas harrastada vesivõimlemist Siret Sulaoja juhendamisel. Esimene kohtumine toimub 25. septembril kell 15 ujula basseinis. Reedeti
värskendab meie mälu Anu Joonuks.
Esimene mälutreening on 26. septembril 10.30st 12-ni.
2. oktoobril tähistame päevakeskuses
eakate päeva.
Kord kuus tahame teha pärastlõunase koosviibimise, kus saaks mõtteid
vahetada, mängida lauamänge, laulda
või kutsuda kedagi külla esinema.
Tänu Helve Ploomile saavad kord
kuus kokku laulunaised, et teha lauluproove, õppida uusi ja korrata vanu
laule.
Sügisel plaanime külastada Rakveres
politseimuuseumi ja Linnakodaniku
majamuuseumi, korraldada teatri ühiskülastusi.
Ootame päevakeskusesse tegijaid
oma oskusi jagama. Ootame ka uusi
külastajaid. Tulge, astuge läbi, võib-olla
hakkab meeldima.
Igakuine tegevusplaan ja muud vajalikud teated on väljas päevakeskuse
aknal ja üleval Vinni valla kodulehel.
Eve Kukor,
Vinni päevakeskus
Infot tel 325 7300

Kui Urmas Lindlo oli oma perega
mõne aja eest Roela külje alla Saara
külla elama asunud, võttis ta ühe esimese asjana käigu ette Roela rahvamajja. Läks järele pärima, kas tema,
parimais aastais mees võiks midagi
omalt poolt kogukonna heaks teha.
Saanud rahvamaja juhatajalt Reet Alaverelt teada, et näiteringi pole Roela
kandis ammu tehtud, jõudsidki kaks
teokat inimest kiiresti ühisele nõule
panna siingi näitering käima. ”Vist ei
möödunud me jutuajamisest poolt
tundigi, kui Reet oli juba sotsiaalmeedias üleskutse laiali saatnud. Esimese asjana panime paika esietenduse
kuupäeva - see oli 3.mai 2014,” meenutab Urmas Lindlo. Esimest korda
kogunes 11 näitlemisest huvitatut vanuses 29 - 60 pluss igast eluvaldkonnast rahvamajja tänavu 26.veebruaril.
“Nime meie trupil veel ei ole, aga küll
me ka sobiva nime leiame.”
Urmasele oli selleks ajaks silma
jänud Dajan Ahmedi kirjutatud “Mats
von Kartoffel ehk Mats ja Liisa saavad lapse”. See on lühike humoorikas
lugu, mille tegevus toimub aastal
1715 Ungru mõisas ja räägib lihtsa
aedniku-krahvipreili vilja kandvast
armastusloost. Mats on lihtne aednik
ja Liisa ei taha temale naiseks minna,
nii saabki alguse humoorikas lugu kosilastest ja paljudest preilidest, kes

kõik endale meest soovivad.
Kord nädalas käidi koos proove tegemas - iga päev tiksus esietendusele
lähemale. Sobivat vaba aega nii rahvamaja tihedas graafkus kui ka hobinäitlejatel-tööinimestel pole kerge leida. ”Oluline on proove teha just selles keskkonnas, kus pärast esineda
tuleb. On juhtunud, kus inimene õpib
köögis laua taga loo selgeks, aga kui
lavale tuleb, on see tal meelest läinud.”
Saan Urmaselt teada, et loo meeldejätmisele tulevad kasuks peale pideva harjutamise veel tuttav keskkond
ning tuttavad tegevused - need toetavad kehamälu.
Salme kultuurikeskusest laenati sobivad kostüümid, üht-teist leiti kodudest. Laenuriided tuli peagi tagastada. Nende asemel asusid naised uusi
Matsi-kostüüme õmblema. Dekoratsioonid tehti lihtsad, et saaks sellega
mujalgi esineda. Selleks sobis suur
tükk kangast, mille Urmas kodust
kaasa tõi.
Esietenduse kontrolletendus - kui
nii saab öelda, toimus 2. mail Johanna keskuses. Esietendus läks näitetrupil siiski kenasti. Rahva huvi näiteringi etenduste vastu on olnud suur.
Roela näitering on käinud seni oma
ainsat tükki näitamas Vormsi saarel
püha Olavi päevadel ja suvel Uhtnas.
Suure publikuhuvi tõttu tuleb tükk

Vallavalitsus
ootab
MTÜdelt ja
seltsingutelt
uue eelarve
koostamiseks
taotlusi
On alanud 2015. aasta
eelarve koostamine, mille
käigus ootame kõigilt
seltsidelt, MTÜ-lt ja eraisikutelt taotlusi projektide,
ürituste või muude tegevuste toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni
31. oktoobrini 2014. aastal
posti teel Vinni Vallavalitsusele või e-posti aadressile
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks saab
vastava blanketi ”Taotlus
mittetulundusliku tegevuse
toetuseks” Vinni valla kodulehelt: http://
www.vinnivald.ee/oigusaktid.
Infot seoses taotlusega saab
küsida telefonil 32 58656 või
e-posti aadressil: inna.arula
@vinnivald.ee.

Roelas 25. oktoobril kordamisele.
“Mulle meeldib näiteringi juhendada,” räägib Urmas Lindlo, “huvitav
on näha, kuidas algul tagasihoidlik
inimene avaneb näitemängu käigus esinemine muutub julgemaks, häl läheb selgemaks, olek vabamaks, inimene läheb lahti. Proovide käigus ilmneb ka see miski, mida siis proovist
proovi edasi kannad ja arendad. See
võlub.”
Urmas Lindlo on noorpõlves Kundas koolis käies ise näitemängudes
kaasa teinud, kuid pärast kooli tuli
paarkümmend aastat tööinimese elu
peale ja noorpõlvehobi jäi tahaplaanile. Paar aastat tagasi, kui Tiit Alte rahvast loodavasse Rakvere Karakterteatrisse, läks Urmaski. Huvi näitemängude vastu näitab seegi, et Urmas läks
näiteringi juhendamise tarkusi sel sügisel lausa kooli õppima. ”Ise lavale
minna ja näidelda pole pooltki nii raske, kui närveerida lava taga oma trupi pärast,” võrdleb Urmas näitlemist
juhendamisega.
Repertuaari on trupp püüdnud valida sellise, kus võib n-ö üle mängida
- komöödiad on sellised, kus ka teravdatud karakterite ülemängimine publikuhuvi ei vähenda. Draamalugudega ei pruugi nii olla.
Roela näiteringil on juba käimas ka
uue tüki õppimine. Seegi tükk räägib
kosilastest. ”Valla Vilde aasta puhul
võtsime ette E.Vilde kirjutatud ja
Pihelgase dramatiseeritud “Kosilase
Rakverest”, mille ainetel tegime oma
loo “Kosilase Roelast”.
Näitlemise ja juhendamise kõrval
on Urmas Lindlo tegev kohvikute pidamisega Rakveres. Jutust selgub, et
Urmasele meeldib nii kokata kui kooke-torte küpsetada. Tal on olemas ka
kokapaberid. Ja veel selgub, et just
teda tuleb otsida Roela kandi uue algatuse “Mees on alati viljakas” ehk
meestele mõeldud toitumiskoolituse
tagant. Urmas teeb toitumiskoolitusi
juba neljandat aastat. Varasemad
kolm projekti olid mõeldud naistele,
25. septembril Roela noortemajas toimuv on esmakordselt meestele suunatud. ESFi projekt, mille ta maavalitsusega koostöös ette võtab, on suunatud tervislikule toitumisele, sellele,
et ka mehed köögis süüa teeksid. Ja
mis saab ühel koolitusel toredamat
olla sellest, et koolituse lõpus saab
head ja maitsvat toitu süüa.
Hilje Pakkanen

3

KODUVALLA SÕNUMID 2014

Vabatahtlik päästja Kalno Vaarmets: see töö on väljakutse
Päästjad–tuletõrjujad on üks kummalist sorti rahvas. Töö on neil raske. Teiste
vara ja elusid päästes võivad and ohtu
seada enda oma. Häire peale, mis võib
saabuda kesk sügavat und soojas voodis või lõunapraadi süües, kiirustavad
nad loetud minutite jooksul sündmuskohale. Nad täidavad oma missiooni –
kas siis sügavalt südamest tulevat või
taevaste vägede poolt antut. Neid iseloomustab sügav veendumus, et nad
ajavad õiget asja. Kibestumist nende
silmis pole näinud, nagu ka ülevoolavat rinnale patsutamist – päästsin inimese. Nagu ka Roela vabatahtliku
päästekomando pealikust Kalno Vaarmetsast, kelle jutust õhkub kindlust ja
turvatunnet.
Käesolevat intervjuud ajendas kirjutama Kalno Vaarmetsale 11.septembril
siseminister Hanno Pevkur ja päästeameti peadirektor Kuno Tammeraru
poolt tunnustusena antud kolmanda
klassi elupäästja medal.
Kalnole on sündmus, mille eest ta tunnustuse sai, siiani detailideni meeles.
Läinud talvel, 14.veebruaril juhtus
Roelas õnnetus, mis jäi paljusid kauaks
kummitama. Aida tänaval põles kahekordse elumaja teisel korrusel asuv
korter. „Olime parajasagu söömas, kui
kell 14.18 sain häirekeskusest teate
maja põlengu kohta Roelas. Sõitsin kiiresti päästeauto juurde ja kell 14.23 sõitsime Kerstiga (Lipvars) komandost välja. Minutiga sündmuskohale jõudnud,
nägime, et põleva korteri akendest olid
leegid juba väljas. Tulekahju oli arenenud niikaugele, kust vaevalt kedagi elusast peast veel leida võib. Meile öeldud
teate kohaselt võis tulekahju ajal korteris viibida ka inimene... Nägime, et elusalt sellest majast enam kedagi välja ei
too. Kersti hakkas põhiliini (voolikuid)
maha panema, Kalno sisenes majja tuleluurele. Üleval korrusel lõi talle vastu hallikat värvi suits ja ving – päästjate keeli normaalne suits. Kalno otsustas siiski siseneda põlevasse korterisse,
ehkki vabatahtlikud päästjad põlevasse hoonesse minna ei tohi. Neil puudub suitsusukeldumiseks mõeldud varustus. Kui selle riski siiski võtame, siis
on see meie enda risk. Olen ennegi

põlveasse majja läinud. Oma kümne
aasta tuletõrjuja kogemusega oskan riskiohtu hinnata.“
Uuesti majja sisenedes tuli koridorist
vastu juba paksu musta suitsu. „Pidin
hinge kinni pidama, midagi ei olnud
näha, ei teadnud ka, mis suunas minna.“ Kalno otsustas mitte kaugemale
minna, kuna olukord oli muutunud liiga riskantseks. Tagasi pöördudes kuulis ta trepikojas mingit kolinat. Liikudes käsikaudu heli suunas, leidis ta
musta suitsu täis koridorist inimese, kes
liikus väljapääsule vastassuunas. Inimene oli juba nii ehmunud ja segaduses, et osutas kätega vehkides vastupanu. Kalno pidi kasutama jõudu, et kannatanu trepist alla tuua, sest rääkimine
ei olnud enam antud olukorras võimalik. Kalno tõi mehe õue. Peagi saabus
kiirabi, kes kannatanuga edasi tegeles.
Teistkordne majja sisenemine olnuks
juba liiga ohtlik, sestap asus ta maja
väljast kustutama. Selleks ajaks, kui

Rakverest komando kohale jõudis, oli
ohus juba terve maja. Kalno ütleb, et
kui tulekahju oleks avastatud pisutki
hiljem, oleks võinud kogu maja tuleroaks minna. Õnneks olid vabatahtlikud päästjad kohapeal olemas, nad tegutsesid kiiresti ja oskuslikult. Roela
vabatahtlikud kustutasid maja väljast
niikaua, kuni Rakvere päästjad sees
tulekahju likvideerisid. Tänu Kalno oskuslikule tegutsemisele ja pühendumisele päästeti inimese elu. Kalno kiidab
oma paarilist Kersti, kes sai oma esimesel reaalsel tulekahjul hästi hakkama. Kalno jaoks oli see esimene elupäästmine.
Tegelikult Kalnole ei meeldi oma ameti kohta öelda päästja. „Päästja, see tähendab, et tegeled tuletõrjumise kõrval
ka lehma päästmisega kaevust või
muud taolist tegevust. Meie, vabatahtlikud, tegeleme põhiliselt tulekustutamisega.“
Praegu on Roela komando põhiväljasõidus neli inimest. Peale Kalno ja Kersti moodustavad teise vahetuse Armin
Dunkel ja Raino Vaarmets,
reservmeeskonna Margus
Eigi ja Ivar Licht. Komandoliikmeid on nimekirjas
13. Vallal ja päästeametil
on komando tarvis sõlmitud ka vastav leping. Selle
järgi peab Roela komandost sündmuskohale sõitma kaks päästjat, vajadusel
veel kaks. Mõlemad lepingupooled toetavad komandot rahaliselt, päästeamet
ka tehnika, varustuse ja
väljaõppega.
Roela on strateegiliselt
tähtis koht – lähemad komandod asuvad Rakveres,
Väike-Maarjas, Kiviõlis,
Iisakus, Mustvees. Roela
vabatahtliku tuletõrjumise
algus ulatub 105 aasta taha,
aastasse 1909. Kümme aastat tagasi oli Roela komando lühikest aega kinni,
Roela päästekomando vabatahtlik päästja Kersti
kuna mehi ei olnud. Siis
Lipvars. Hilje Pakkaneni fotod
aga tänu vallavanem Toomas Väinaste initsiatiivile puhuti Roela
komandole taas elu sisse. Kalnot kutsus vabatahtlikuks toonane valla kor-

Mudilased meenutavad
suvist laulupidu
Silmad kui rattad, suu üllatusest lahti, ja
hingamine suisa ununenud – sellisena
vaatasid esmakordselt laulupeol osalenud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoori lapsed lauluväljakul 6. juuli õhtupoolikul laulupeole tulnud rahvamasse. „Inimesi on rohkem kui lauljaid!“
hüüdsid väikesed oma suurtele saatjatele kõrva, meenutas laulupeomuljeid üks
saatjatest Ly Räpo.
Alles mõne tunni eest olid nad tulnud
bussiga lauluväljakule, võtnud koha sisse ühiseks prooviks laulukaare all. Lõunapausilt lavale naasnuna ei osanud lapsed ette kujutadagi, et vahelpeal oli üle
42000 rongkäigulise kesklinnast Kadriorgu peoplatsile jõudnud ja laulukaare pilgeni täitnud. Niikaugele kui silm ulatus,
olid kõik kohad rahvast täis. Tõsi, ega neid
esmakordseid laulupeolisi VPG mudilaskooris kuigi palju olnudki. Enamuse tänavustest pidulistest moodustasid
staazikamad lauljad, neljandikud-viien-

dikud, kel 2011. aasta noorte üldlaulupeo
põhjal mõningane ettekujutus olemas.
Lapsed paigutati esinemise ajal kõik
laiali. Poisid pidid seisma päris kõrgel laululava all, kus õhk peaaegu ei liikunudki.
Nii pole imestada, et mõnel kaaslauljal
paha hakkas ja seegi mulje pidu meenutama jäi. Omaette ooper oli lavalt ära minemine – oh seda rahvamassi ja ummikut – kui kaaslase käest lahti lasksid, nii
rahvavool su kaasa viis. Õnneks oli varem kokku lepitud koht kõigil meeles ega
ununenud ära ka suure rahvavooluga
kaasa minnes. „Meie koor käitus väga
distsiplineeritult, keegi ära ei kadunud,
kõik pidasid reeglitest kinni,“ kiitis õpetaja Katrin Pall laululapsi.
Vanemad mudilaskoori liikmed nendivad mõnevõrra vaoshoitumalt, et neidki
hämmastas laulupeole kokku tulnud rahvamass. Vägev oli koos laulda laule, mis
endalegi hästi meeldisid, nagu näiteks
“Lambad on kadunud“ ja „On meie kes-

Pärast kooriproovi muusikaklassis. Hilje Pakkaneni foto

rakaitseametnik Valter Allika. Oma põhitöö kõrvalt ära minna ei saanud. Valter kutsus, et tule või tavaliseks
pritsumeheks. Kalno sai lühikest aega
päästja olla, kui tuli komandopealiku
amet vastu võtta. „Pealikuks saades
seadsin tingimuseks, et meie väljasõiduaeg peab toimuma kuni viie minuti
jooksul, muidu pole meie komandol
üldse mõtet.“ Kalno valis komandode
väljasõiduajaks kolme võimaliku variandi (5, 10, 11-15 minutit) kõige lühema aja. „Tulekahju areng on kiire, igal minutil võib olla elu
hind,“ selgitab ta.
Komandol on hetkel
kasutada kolm päästemasinat, peagi
loodetakse saada
üks uuemapoolnse
auto koos varustusega. Algul asus depoo kombainikuuris. Praegu on komandol kasutada
avarad ruumid Veski tänaval. Just äsja
sai garaaziosa uue
b e t o o n p õ r a n d a . Kalno Vaarmetsa jaoks oli Roela sündmus tema elu
„Kindlasti täna esimene elupäästmine ja selle teo eest antakse tänuks
Mati Alaveret, kes kolmanda klassi elupäästja medal.
toetas depooruumisündmuskohale minejad keskendude remonti, kuna pidas komando olenud. Kiirelt vorm selga ja minek. On
masolu ja tööd väga tähtsaks.“
juhtunud, et päästja rõivais on tulnud
Miks te seda tööd ikkagi teete? Kalno
magadagi.
ja Kersti räägivad, et päästmine on neiRaske, kuid huvitava ja väljakutsetele ausasi. Kalno: „Töö on mulle väljarohkele tööle suurt tungi ei ole olnud.
kutse. Iga sündmust võtan kui väljakutSelgub, et Roela komando on justkui
set - kas ma suudan seda lahendada või
perekomando - Kersti kutsus päästjaks
ei suuda. Võimalik, et inimestele, kes
pealiku poeg. Kersti mees töötab samupäästmisest palju ei tea, tundub imeti päästjana, nagu ka Kalno õrnem pool.
lik, aga mind huvitab see.“ Selles töös
Polegi vaja kodus pikalt seletada, kus
on usaldus ülioluline, teatud olukordaolid ja mida tegid.
des turvab üks paariline teise elu.
Kalno paarilisele Kerstile on päästmiIgapäevaelus on Kalno ettevõtja, kes
ne tavapärane tegevus. Teda esmakordpeab hoolt kandma oma firma käekäiselt töövormis nägijad üllatuvad - kas
gu eest. Tavaelus on päästjad elurõõmühel naisterahval muud teha pole. (Ülsad inimesed nagu teisedki. Kuid niilatunuid nägusid Kersti naudib!) Aga
pea, kui tuleb teade, katkeb jutt, on
tedagi huvitab see töö. Kersti ei kujutaks oma elu ilma vabatahtliku päästRoela komando 2014.a
jana töötamise enam ettegi.
väljasõidud:
Vaat, millised inimesed kaitsevad
jaanuaris 3, veebruaris 3,
meid punase kuke eest.
märtsis 1, aprillis 9 (sh 2 korda
Vabatahtlikuks päästjaks saamiseks
2 autoga), mais 1, juunis 1,
tuleb kirjutada avaldus, läbida kutsejuulis 4, augustis 2.
sobivustest ning seejärel koolitused.
Hilje Pakkanen

kel suvi“. Tuli kogu aeg jälgida dirigenti. Aarne Saluveer oli mõnus, viskas nalja
laulmise vahele. Mõnes laulus olid kohad, kus tuli vaiksemalt laulda või hoopis vait
olla. „Lapsed püüdsid kõigest hingest õigesti lauda.
Nägin, kuidas mõni laps
pani lausa käe suu ette, et
pausi ajal suu kogemata
laulma ei hakkaks,“ meenutab laululaval laste keskel
seisnud Ly Räpo. Laste sõnul oli neil raskem laulda
pikki laule, kus tuli võtta
kõrgeid noote, lauda kiiresti ja selgelt, nagu „Minu isamaa“ laulus. Muidugi oli
VPG mudilaskoor omandanud hästi keerulise mudilaskooride repertuaari. Ilma
oskuste ja kokkulaulmiseta
poleks nad ju laulupeole Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoor Tallinnas
pääsenudki. „Meie-sugusekehtib ka laululaste kohta. Viisipidajad
le maakoolile ei tule kõrgel tasemel laulpoisid, teadke – tüdrukutele väga meelmine kergelt kätte. Lapsi, kelle hulgast vadiks, kui teiegi kooris laulaksite. Õpetajal
lida, on meil loetud arv. Siiski on kooris
on poiste laulma meelitamiseks rohi olelaulmine rangelt vabatahtlik. Koolist kaumas – ta tahab ellu kutsuda poiste angel elavad peavad mõtlema transpordi
sambli. “Ansamblijagu poisse peaks suupeale, kuidas hiljem koju saada,“ loetleb
re kooli peale kokku saama.”
õp. Katrin Pall koorilauluga kaasas käiVanemate kooriliikmete arvates oli eelvaid tegureid.
misel korral väga lahe Tallinnas koolis
Terve aasta harjutati kõvasti, kokku tulööbida ja rongkäigus marssida. Viie kilodi kasvõi mitu korda nädalas, et aga laumeetri pikkune rongkäik tundub küll
lupeole pääseda. Mai algul käis koor Rakpikk, aga kui terve tee saadab rongkäiku
veres ette laulmas. Konkurss oli pingelirahvas ja nad lehvitavad sulle ning hüüane, otsus peole pääsemise kohta tuli alles
vad tervitusi, siis pole aega väsimuse peavahetult enne koolivaheaega. VPG mule mõelda. Seekord hoidsid peo korraldilaskoorist pääses laulupeole 31 last.
dajad mudilaste pealt kokku - nad osaleTüdrukute arvates võiks poisse kooris
sid laulupeol vaid ühel päeval. Keskpäerohkem olla, aga ju neil on teised huvid.
val algas proov, õhtul kontsert, rongkäiÕpetaja lisab, et kooris käib palju neidki
ku neid ei pandudki. Sellest oli lastel pinoori, kel on mitu hobi. Kes teeb see jõuab,

üldlaulupeol. Foto erakogust.
sut kahju.
Õpetaja Katrin Pall on laulupidudega
seotud olnud 50 aastat, alates laulmisega
Ellerheina tütarlastekooris. Ta on kui hea
LauluPeo Long Play. „Iga kord, kui laulupeo-pingutus läbi saab, ütlen, et rohkem
ei tee. Siis aga läheb väsimus üle, noored
tulevad küsivad, millal koorilauluproovid algavad. Kui nemad tahavad, siis tahan minagi.“ Rutiini vastuon Katrin Pall
korraldanud kooridele laululaagreid-õppepäevi koos naaberkoolidega Tamsalust
ja Väike-Maarjast. Sel suvel käidi laulmas
Virumaa laulupäeval Rakveres ja poppkooride laulupeol Tartus.
Koorilauluratas veereb, et teha peatus
järgmisel laulupeol.
Hilje Pakkanen
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Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noored
jalgpallurid tulid maakonnameistriteks!

Vinni matkaring käis
Kõrvemaa ilu nautimas

Suvistest jalgpallilaagritest ja trennidest on kasu. Foto Eesti Jalgpalli Liidu korraldatud jalgpallilaagrist
Vinni staadionil. Noori vutisõpru juhendab Tiit Transtok. Hilje Pakkaneni foto.
Läinud nädalal Tapal peetud maakonna
koolide jalgpalli esivõistlused 6.-9.klasside arvestuses võitis Vinni Gümnaasiumi
võistkond, kes võitis teiseks jäänud Rakvere Reaalgümnaasiumi ja kolmandale
kohale tulnud Tamsalu Gümnaasiumi
võistkonna. Võidu sepistasid VPG-le Ric-

hard Bachmann, Kasper Kaljula, Argo
Lillema, Arti Liivaste, Ken Mätlik, SimonKuldar Mann, Gabriel Samoilik, Agris
Tamjärv, Lauri Vaino, Heikko Valle.
Samal võistlusel kodusel Vinni staadionil võistelnud VPG tüdrukute võistkond
pidi leppima Tamsalu Gümnaasiumi pa-

remusega. Võistkonnas võistlesid:
Sabrina Tsitserina, Teija Heiskonen, Gerda
Johanna Leichter, Liis-Maria Koulen,
Anne-Mai Saul, Mileena Turunina, Liisi
Vene, Liisa-Maria Elljaste.
Noori jalgpallureid juhendab VPG kehalise kasvatuse õpetaja Tiit Trantsok.

VPG tuli maakonna kergejõustikuvõistlustel teiseks

Koolile auhinnalise koha sepitsanud võistkond. Kristel Jaska foto.
Lääne-Viru gümnaasiumide ja keskkoolide algklassiõpilaste kergejõustikuvõistlustelt Rakveres 11. septembril tuli VPG võistkond koju üldkokkuvõttes teise kohaga Rakvere Reaalgümnaasiumi järel ning Rakvere

Gümnaasiumi ees. Auhinnalistele
kohtadele tulid VPG-st 4.-5.kl. arvestuses palliviskes esikoht Margit Pitkjale, 3. kohad Kaila Mäesalule kaugushüppes ja 400 m ning Sabrina
Tsitserinale 60 m jooksus. Poistest oli

Vinni noortetoal on uus töötaja
Alates 9.septembrist töötab Vinni
päevakeskuse noortetoas noorsootöötajana Asta Orro. Asta Orro on
kohalikule rahvale tuntud aktiivse
spordivõistluste organisaatorina ja
kohtunikuna. Veel praegugi võtab
ta osa male- ja kabevõistlustlustest.

Tema teine suur kirg on käsitöö. Nüüd
tahab Asta aktiivselt toimetada noortega. Juba on ta noortetuppa organiseerinud male- ja kabenupud, et noori mõttespordiga tuttavaks teha. Esimesed kabemängu kogemused on
noortel juba saadud. Kui noored soo-

Viru-Jaagupi rahvas
avastas Ida-Viru võlusid
13. augustil külastasid Viru-Jaagupi
seenioride klubi „Elutark” ja ViruJaagupi raamatukogu lugejad Ida-Virumaad.
Reisi esimene objekt oli Kukruse
mõis, mille akendest veel 2009. aastal
kasvasid välja puud, kuid praeguseks
on selles avatud vahva polaarmuuseum. Kuulus vene-balti polaaruurija, müstilise Sannikovi maa otsija pärineb just siinelanud von Tollide suguvõsast. Tema mõisnikust onu oli
aga esimene, kes võttis kasutusele
põlevkivi kohaliku viinavabriku kütmiseks.
Loomulikult ei jätnud me vahele ka
kaunist Toila–Oru parki, milles asus
kunagine president Pätsi suveloss.
Lossi ostsid presidendile nn esimese
Eesti Vabariigi ärimehed ülirikka Peterburi kaupmehe Jelissejevi käest.
Park ise oli endiselt õieehtes, kuid kõige kaunim vaade avanes Nõiametsa
paviljonist. See on koht, kus president

armastas hommikuti kohvi juua ja lehti lugeda ning nautida kõrgelt paekaldalt avanevat imekaunist vaadet merele.
Narva jõudes külastasime Narva
kindlust. Neile, kes jaksasid kunagise Taanimaa kindluse kõrgesse torni
ronida, avanes lisaks linnapanoraamile ka huvitav vaade Vene piiripunktile ja üle jõe seisvale Ivangorodi kindlusele. Kahe nii võimsa ja vana kindluse vastasseisu kahe maailmajao piiril loetakse maailmas ainulaadseks.
Ka uhkelt restaureeritud skandaalse
ajalooga Narva Aleksandri kirik on
vaatamist väärt. Näinud ära uue Narva Kolledzi hoone ja peale 1941.aasta
märtsipommitamist ainsana alles jäänud raekoja, suundusime Narva-Jõesuusse. Meedias palju kajastust leidnud äsja renoveeritud promenaad
kujutab endast tegelikult korralikult
asfalteeritud rannaäärseid tänavaid,
kauneid puitpitsilisi paviljone, muga-

1.-3.kl. vanuseklassis võidukas Roland Järg 60 m
jooksus. 4.-5.kl. arvestuses
tulid kolmandate kohtadega koju Kevin Mõttus palliviskes ja 400 m jooksus,
Renee Vettik kaugushüppes. VPG pendelteatejooksuvõistkond jäi teiseks Rakvere RG järel.
VPG kehalise kasvatuse
õpetaja Tiit Transtoki sõnul
võeti tänavu esmakordselt
võistlema ka 1.-3. klassi õpilased. „Vastavalt võistlusjuhendile võis iga õpilane
võistelda ainult kahel alal, võistkondlikus arvestuses arvestati iga ala kaht
paremat tulemust. Seetõttu olenes palju ka õpetaja tarkusest, millisel alal kedagi võistlema panna.“
Võistlustel osales üheksa kooli.

vivad, on Asta lahkesti nõus pühendama neid ka oma käsitöösaladustesse. Asta Orro kutsub kõiki
huvilisi noortetuba külastama.
Noori ootavad kabe- ja malemängud. Siin võib ka niisama aega veeta. Noortetoas on lauatennise- ja
piljardilaud, ronimisnurk, lauamängud, arvutid. Ja kõige olulisem: teised noored. Noortetuba on
avatud tööpäeviti kella 14-st 20-ni.
vaid laudteid rannaliival ja atraktiivseid riietumiskabiine. Vahepeal rääma
ja unustusse vajunud kuurortlinn on
taas elule ärganud. Heale elule viitavad ka väga kõrged korterite hinnad.
Tagasiteel süütasime Sinimägede
memoriaali juures küünlad kõigi nende erinevatest rahvustest sõjameeste
mälestuseks, kes võitlesid siin ennastsalgavalt vabaduse nimel.
Hilisõhtul jäi veel aega põigata sisse Sillamäele, et vaadata üle toredasti
restaureeritud vanalinn, millest arhitektuuriajaloolased on lausa vaimustuses - nii terviklikult säilinud 50ndate stalinlistlikku ampiiri ei ole
mujal Eestis nii komplekselt säilinud.
Palju elevust tekitasime oma ostudega kohalikus poes, mis meenutas oma
kaubasortimendi mitmekesisuse poolest Eesti üheksakümnendate algusaastaid.
Kodu poole sõites tõdesime: Ida-Virumaal on, mida turistile pakkuda:
väga põneva ajalooga linnad ja kaunis loodus. Loodetavasti leidis igaüks
midagi põnevat iseenda jaoks nii giidi poolt räägitud lugudest kui ka silmaga nähtust. Täname Vinni vallavalitsust bussi eest!
Ülle Rajamart

Vaade Paukjärvele. Hilje Pakkaneni foto
Kui koolialguse aktusel head kooliaasta
algust soovides küsisin õp. Maiu Vahkali
ja Evi Aluoja käest, kas matkaplaanid tehtud, tuli matkahuvilistelt õpetajatelt kiire
vastus, muidugi - esimene matk toimub
Kõrvemaale ja juba 13. septembril. Pane
aga kirja ja levita infot.
Kõrvemaa – see tähendab imeilusat,
eesti inimese lemmikmetsa, vahelduvat
loodust, kauneid järvi, kulgemist üles-alla
mööda Jussi järvede äärde jäävaid
vooresid ja matkamist ainulaadsel Jussi
nõmmel.
Hommikul rahvas kokkulepitud peatustest bussi peale võetud, suundume läbi
Jäneda Koersilla parklasse. Metsas vaatavad esimesena vastu tänavu sügise tegijad - seened. Ja seenelised. „Miks meile
ei öeldud, et siin on nii palju seeni? Oleks
teadnud seekorvi kaasa võtta!“ uurivad
ühed. „Järgmine kord oled targem, siis
võtad,“ vastavad teised.
Esimene vaatamisväärsus enam kui
kümne kilomeetrisel matkal meenutab
“Baskerville’ide koera” filmist tuttavat
Inglismaa loodusmaastikku. Esmakordselt Jussi nõmmele sattunuid hämmastab
säärase koha olemasolu Eestimaal. Ei ole
võimalik! On küll! Jussi nõmm on tekkinud Nõukogude armee tegevusest tingitud korduvate põlengute tagajärjel. Võib
vaid ette kujutada nõmme ilu suvel kanarbikulillas. Nõmm on praegugi lummav. Jõuame metsa. Pilvikud, kase-, kuuse- ja männiriisikad, kitsemamplid... Seeni on nii palju, et võid korjata neid lausa
raja kõrvalt. Kaugelt on kuulda paugutamist – järelikult meist mitte väga kaugel
asuvad kaitseväe polügoonid. Kaks lapilises mundris ajateenijat on vabal päeval
ette võtnud retke seenemetsa. Olen isegi
söönud Tapal väljaõppekeskuses pakutavat maitsvat toitu, kuid oma käega korjatud seentest valminud seenesoust on üle
kõige. Nii tundub.
Esimene järv on võetud ja imetletud,
sammume edasi, ikka üles alla mööda
vooresid. Seni oleme pääsenud kuiva jalaga. Kahe mäe vahel tuleb ette soisemat
ala. Ületame selle kiiresti, eeskõndijad on
noorusliku tempoga. Tuleb jalge ette vaadata, et mitte männijuurikate taha komistada. Nii jääb märkamata, kuhu matkaliste esiots pööras – läksid nad mööda laiemat või kitsamat rada pidi? Valitakse
laiem, hakatakse astuma. Esimene matkasats vaatab alles järgmise järve juures
seljataha – pole kedagi. Ootame. Korjame seeni, nokitseme toidupauna kallal,

ajame juttu. Lõpuks saabuvad kiirest kõnnist punaste nägude ja märgade jalgadega eksinud matkalised.
Ilm on imelius – tuulevaikne, parajalt
soe. Ei ühtegi tüütut putukat. Mets on rahulik ja rahustav, värviline. Vaheldub
maastik, vahelduvad lõhnad, siin-seal
helgivad vastu järvekesed. Oleme sattunud kuulsale RMK 375 km pikkusele
Oandu–Ikla matkateele. Teeviit näitab
Oandusse 54 ja Iklasse 326 km.
Jussi järvede juurest jõuame Paukjärveni lõunapausiks. Prügikaste ei ole ja ehk
on see taotluslik – kõik, mida jõudsid
metsa tassida, peaksid jõudma ka koju
kaasa viia. Nädalavahetuse rahvamassi
kohta on metsas „heakord“ majas, prügi
on näha vähe. Nooremad ronivad vaatetorni otsa. Vaade on lummav – ühel pool
piilub puude latvade vahelt Paukjärv, teisel pool laugaste ja laudteega Kõnnu suursoo. Paukjärve ümbruses filmiti aastakümneid tagasi kuulus Tammsaare
„Kõrboja peremees.“ Soos sookailu lõhna ninna tõmmates naudid värske õhu
lõhna. Jõhvikaid laudtee kõrval silma ei
hakka – ju on ära korjatud või peaks prillide järele haarama. Sooski tuleb ronida
teepeal ettejäävasse vaatetorni. Kõrgelt
kaedes hakkab silma laugaste paiknemise korrapära.
Kõnnu soo ületatud, kohtame piknikupidajate horde. On tuldud autode, mootorrataste, jalgrataste, koertega. Kõik teele jäänud lõkkekohad on hõivatud. Möödume Järvi järvest ja Pärnjärvest otse
mustikametsa. Mustikaid on palju, nii
palju suvel ei näinudki. Kõlbavad veel
süüagi. Raske on mustikatest lahkuda.
Meel on jätkuvalt reibas, muudkui kõnnime. Peagi leiame end Peterburi maanteelt Liiapeksi kandist - vaat, kuhu olime
välja kõndinud. Nüüd siis tean, milline
vägev looduseilu peitub muidu üksluisevõitu suure trassi kõrval.
Päike on liikunud kaugelt üle lõuna, kui
bussini jõuame. Kõik on õnnelikud ja rahul. „Pange mind järgmiseks korraks kirja!“ paitavad matkajuhtide kõrvu üle bussi kostvad soovid.
Täname ka matka toetajaid. Matk toimus liikumisaasta 2014 “Terve Eesti eest!”
raames ja seda toetas Euroopa Sotsiaalfondi programm tervislikke valikuid toetavatest meetmetest 2013-2014. Järgmine kord minnakse 4. oktoobril Endla rabasse ja järve äärde.
Hilje Pakkanen

Kevadiste kulupõlengute
vältimiseks niida maavaldus sügisel
Eestis on kulu põletamine aastaringselt keelatud. Ometi saab igal kevadel alguse sadu kulupõlenguid, mis
põhjustavad kahju keskkonnale, hävitavad elusloodust ja vara.
Ulatusliku kulupõlengu eelduseks
on niitmata hein, mis maapinna kuivades tuleohtlikuks muutub. Hooletu või tahtliku inimtegevuse tagajärjel alguse saanud kulutuli võib levida
loetud minutitega ja jõuda metsa või
hooneteni. Kulupõlengute tagajärjel
on tuleroaks langenud nii elumaju
ning sattunud ohtu või hukkunud inimesi.
Hoidmaks ära kevadiste kulupõlengutega kaasnevat keskkonnakahju ja
ohtu inimeste varale ning elule, kutsuvad päästjad maaomanikke oma

valdusi juba sügisel korrastama. Varajane sügis on hea aeg, et suve jooksul kasvanud rohi oma maavaldustel
ja majaümbrustes ära niita.
Maaomanik, kes sügisel oma maadelt viimase heina niidab ja maavaldused korrastab, aitab ennetada tuleõnnetusi, säästab loodust ja päästeressurssi.
Käesoleva aasta esimeses pooles
kustutasid päästjad Virumaal kokku
784 maastikutulekahju, lisaks kolmel
korral metsapõlenguid. Enim põles
maastik Narva linnas (kustutati 217
korral) ja Kohtla-Järvel (kustutati 200
korral)
Merit Kaljus
Päästeameti Ida päästekeskuse
pressiesindaja
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Vinni valla
haridusüritused
septembri- ja
oktoobrikuus
22.-26. septembril rattamatkanädal Vinni lasteaias.
22.-30. septembril sügisnäitus
Kulina lasteaias.
23. septembril Juurika Jukude ja
Mugula Mannide näitus Roela
lasteaias-põhikoolis.
23. septembril mängupidu - sügise sünnipäev Kulina lasteaias.
23. septembril matk “Tere, sügis”
kekell 8.3 Tudu kool Seljamäel,
kell 10.00 Tudu lasteaed Tudu
ümbruses.
23. septembril tuleohutusinfopäev 1.-12.klassile Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
25. septembrist 4.oktoobrini õpilasvahetus: Vinni-Pajusti gümnaasiumis külalised Lääne-Virumaa sõpruskoolist Plöni gümnaasiumist Saksamaalt.
25. septembril gümnasistide
päev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
29. septembril 8.30 mihklipäeva
trall Tudu koolimajas.
29. septembril kell 9.25-11.05
sügiskompositsioonide loomine
Tudu koolimajas ja lasteaias.
29. septembril kell 10 mihklipäeva mängupidu Pajusti lasteaia
saalis.
29. septembril kell 18 Kulina lasteaias lastevanemate koosolek.
30. septembril noorte ettevõtlikusideede ENTRUM koolitus Vinni-Pajusti gümnaasiumi
9.-12.kl õpilastele.
1. oktoobril 9.30 etendus “Kuldkalake” Pajusti klubis.
2. oktoobril 12 mobiilne planetaarium-sfäriline kino Roela lasteaias, pilet 2.50.
2. oktoobril 12.30 mobiilne planetaarium Roela koolis, pilet
2.50.
2.oktoobril kell 12.55 muusikalektoorium 6.-12.kl. VPG-s Ain
Agan ja Andres Maaker "Neljal
käel ja sajal keelel".
2. oktoobril kell 18 õpetajate päeva tähistamine Pajusti klubis.
Kutsetega.
4.oktoobril kell 9.00 stardib Vinni spordikompleksi võimla parklast Vinni-Pajusti gümnaasiumi
matkaring Endla rabasse.
6.-10. oktoobril leivanädal Kulina lasteaias.
6.-10. oktoobril Vinni lasteaed
Tõruke 35. juubelinädal.
6. oktobril kell 9.30 Vinni lasteaia juubelinädala avamine lasteaia saalis.
6. oktoobril õpetajate päev Vinni-Pajusti gümnaasiumis, Roela
koolis.
6. oktoobril kell 8.30-10.10 mängime kooli Tudu koolis ja lasteaias.
7. oktoobril kell 9.30 “Kolme põrsakese” teadusetendus Vinni lasteaias.
7. oktoobril kell 15-18 lahtiste
uste päev Vinni lasteaias. Kõik
on väga oodatud.
8. oktoobril fotograaf Vinni lasteaias - rühmapiltide tegemine.
9. oktoobril kell 9.15 Vinni lasteaia 3 vanema rühma väljasõit
Viru rabasse.
10. oktoobril liiklusohutusinfotund 1.-3.klassi õpilastele VinniPajusti gümnaasiumis.
14. oktoobril 8.30 lasteaiarühmade ja klasside pildistamine Roela
lasteaias-põhikoolis.
17. oktoobril kogu VPG projektipäev.
18. oktoobril huvitava raamatu
päev. Ettelugemine Tudu koolis
ja lasteaias.
29. oktoobril Kulina lasteaia metsamatk.
29. oktoobril kell 9.30 mihklipäeva mängupidu Vinni lasteaias.
Koostatud asutuste
andmetel Margit Diits

Klubides ja rahvamajades
Roela Rahva Majas:
13.oktoobril kell 19 algab Roela segakoori uus hooaeg. Väga on oodatud
ka uued lauljad kõikidesse häälerühmadesse! Rõõmsa kohtumiseni!
25. oktoobril kell 19 Roela näiteringi
etendus "Mats von Kartoffel e. Liisa
ja Mats saavad lapse". Jälgige erireklaame!
Kadila end. koolimajas:
19. oktoobril kell 13 avatud ajalootoad, kella 14st lastele näitemängud.
Kadila Seltsimajas:
4. oktoobril kell 19 oktoobripidu ans.
FelixBand, maja pakub kohvi. Pilet 6
eurot.
5. oktoobril Kadila Seltsimajas ja õuel
kell 12 mihklikuu kaubatalgute päev.
6.oktoobril 18 joogaring Ruth Kraavi
juhendamisel. Osalustasu 3 eurot.
Pajusti Klubis:
1.oktoobril kell 9.30 Vinni, Pajusti ja
Kulina lasteaiad tähistavad Pajusti
klubis rahvusvahelist muusikapäeva

Banaanikala Projektri-teatri etenduse “Muinasjutt kuldkalakesest” (A.
Puskini luule ja F.Chopini muusika)
vaatamisega.
7. oktoobril kl 18 alustab pilatese
võimlemisring Külli Külanurga juhendamisel.
18. oktoobril eakate seltsingu Mõttelõng 15.tegevusaastapäeva pidu,
esineb ans. Kungla Rakverest.
19. oktoobril kell 15 Priit Pärna multifilmid lastele, kell 17 Priit Pärna filmid täiskasvanutele. Pajusti klubi
osaleb Tapa Kultuurikoja korraldataval Priit Pärna filmifestivalil.
Viru-Jaagupis:
14. oktoobril kogunevad pärast suvepuhkust esimesele kokkusaamisele seenioride klubi Elutark. Viru-Jaagupis jätkavad pärast suvepuhkust
neljapäeviti kooskäimist külakapell
Karukell Tiina Kulliku juhendamisl
ning naisansambel Viisikera Aivi
Õisi juhendamisel.

Vinni Lasteaed Tõruke 35
Ootame kõiki huvilisi 7. oktoobril,
teisipäeval meile külla.
Toimub lahtiste uste õhtu kell 15.00-18.00.

Kadila kutsub ajalootube külastama
lugu on minu kirjutatud. Lapsed näevad vaeva tekstide päheõppimisega ja
ka täiskasvanud esinejad on selle puhkepäeva planeerinud pühendada
Kadila inimestele, nii et loodame väga
näha ka publikut! Lõpuks pakume
osavõtjatele kohvi ja suupisteid, et
üheskoos istuda ja juttu ajada.
Ajalootubade külastus on tasuta, aga
2. korrusel palume väikest osavõtutasu, täiskasvanutelt 2 ja lastelt 1 euro.
Milvi Tubli

Algab uus hooaeg Kadilas
Päikseline suvi on lõppemas ja uus
hooaeg algamas. Kadila Seltsimaja
alustab seltsielu 4. oktoobril kell 19
oktoobripeoga. Mihklikuu peole on
eriti oodatud Mihklid ja Mihkliteks
maskeerunud. Muusikat mängib ansambel FelixBand, maja pakub kohvi.
Pileti saab lunastada 6 euro eest. Oma
tulekust saab teatada Facebooki
Kadila Seltsimaja lehel või telefonidel
53 974 443 (Kaili Kõrgesaar) ja 52
61 517 (Leeni Janno).

See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
84 Silvia Miilo
91 Marta Olt
84 Heli Oksanen
91 Rosalie Saar
83 Paavo Laigo
90 Alize-Elvine
83 Karl Karafin
Pugovkina
83 Milvi Pehk
90 Viktor Lutus
82 Villem Põldme
88 Marta Lutus
82 Elda Pihlak
88 Helju Aas
80 Eha Kabanov
88 Arvet Reinsalu
75 Heiti Altosaar
88 Herbert Urbanik
75 Aino Arder
87 Erna Lume
75 Mihkel Lillema
87 Bernhard-Voldemar
75 Ülo Sarjas
Kirs
75 Vassili Zenjov
87 Vilma Adama
75 Milvi Kukk
86 Helmi Reks
70 Asta Maasikas
85 Matti Merede
70 Vaike Sursu
85 Anete Laaspere
70 Neeme Mikenberg
85 Heiner-Markvart Moor

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

Sündis inimene!

Vinni lasteaia pere

Kadilas end. koolimaja III korrusel
asuvad ajalootoad on taas avatud 19.
oktoobril kella 13st. Väga ootame seekord külastajatelt esemeid, pilte, asju
jne, sest siis on kõigil huvitav vaadata ja meenutada möödunud aegu. Alates kella 14-st pakume teisel korrusel
veidi meelelahutust. Noortekeskuse
lapsed õpivad näitemängu, mille tegevus toimub kauges nõukaajas. Nii
lastenäidend kui täiskasvanute trupi

Õnnitleme
oktoobrikuu sünnipäevalapsi!

5. oktoobril toimub Kadila Seltsimajas ja õuel kell 12 mihklikuu kaubatalgute päev. Oma kaubaga on lubanud kohale tulla Rakvere Kalakasvatus. Ootame kõiki huvilisi, kellel on
midagi puudu või üle! Eriti sügisesi
aiasaadusi.
Oktoobris alustame taas joogaga.
Esimene kohtumine juhendaja Ruth
Kraaviga toimub 6. oktoobril kell 18.
Osalemistasu 3 eurot.
Kaili Kõrgesaar, Kadila naisselts

Vinni valla sumotor Toomas Braun
naasis MM-ilt pronksiga

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Andri Pukk - 21. augustil
Ivo Heinsoo - 21. augustil
Robin Lehtme - 22. augustil
Kaarel Laderlich - 23. augustil
Elis Mirleen Tovstsik - 29. augustil
Kenneth Raudsalu - 5. septembril
Joosep Ehasalu - 10. septembril

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Maavalitsus ootab teateid
kuldpulmapaaridest
Maavalitsus ootab teateid kuldpulmapaaridest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat, et korraldada väärikate abielupaaride tunnistamiseks pidulik austamisüritus. Samuti on oodatud üritusele kõik need
paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase
sammuga kuldpulmadele järgnevad
pulma-aastapäevad.
Tunnustamine toimub 28. novembril
kell 14 Rakvere Kolmainu kirikus. Oma

osalemissoovi saab kuni 15. oktoobrini edastada maavalitsusele telefonil
325 8001 või e-posti teel info@laaneviru.maavalitsus.ee.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema ka oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi.
Ürituse korraldavad Lääne-Viru maavalitsus, EELK Rakvere Kolmainu ja
Rakvere Karmeli kogudus.

Sädeinimene ja Sädeorganisatsioon
2014 ootab kandidaate
Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub üles
esitama oma kandidaate tunnuskirjale
„Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“.
Oma ettepanekuid saab esitada 27. oktoobrini ning tunnuskirja saajad kuulutatakse välja kuu aega hiljem, 27. novembril Lääne-Viru kodanikuühiskonna ühisnädala raames toimuval konverentsil.
Tunnuskirja saaja selgitatakse välja elektroonilisel hääletusel arenduskeskuse kodulehel ja oma hääli saab anda ajavahemikul 3. – 24. november 2014.
Ettepaneku koos põhjendusega tunnuskirja saamiseks võib esitada kodanik, kodanikuühendus, kohalik omavalitsus või
organisatsioon/ettevõte. Tunnuskirja ei

saa määrata kahel järjestikusel aastal samale isikule või organisatsioonile. Kandidaatide esitamiseks vajalik taotlusvorm, asub arenduskeskuse kodulehel
www.arenduskeskus.ee. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt mty@arenduskeskus.ee, kirjalikult posti teel või tuues
isiklikult taotluse arenduskeskusesse.
Arenduskeskus annab tunnuskirju välja juba kolmandat aastat. 2012. aastal pälvis „Sädeorganisatsiooni“ tiitli Vinni vald.
Mullu pälvis sädeinimese tiitli Marika
Vartla Tudu aleviku heakorra loomise ja
ettevõtluse toetamise eest.
Katrin Põllu
MTÜ konsultant

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Taiwanis Kaohsiungis septembri algul toimunud sumo MM-lt võitis
Vinni valla sportlane Toomas Braun
juunioride vanuseklassi (U18) absoluutkategoorias pronksmedali.
Esimese ringis kaotas meie noor vägimees hilisemale hõbedale Amartuvshin Erenebilegile Mongooliast,
kuid lohutusringis oli ta alistamatu,
võites järge möda Azamat Ramonovi
(Venemaa), Wei-Che Wengi (Taiwan)

ja poolaka Kamil Faryse. Tasuks
pronksmedal. Juunioride absoluutkategooria medalivõitjad: 1. Takano-bu
Sato, Jaapan (18a/177cm/150kg). 2.
Amartuvshin Erenebileg, Mongoolia
(18a/190cm/125kg). 3. Toomas Braun,
Eesti (17a/190cm/150kg). 3. Lasha Jeladze, Gruusia (18a/184cm/130kg).
Riho Rannikmaa

Salme Lääne
Enno Kalda
Tõnis Veskimägi
Alice Kask

10.07.1934 – 22.08.2014
05.05.1936 – 01.09.2014
01.02.1934 – 03.09.2014
28.06.1926 – 05.09.2014

Koduvalla Sõnumid
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
8.oktoobriks.

