Koduvalla Sõnumid
Vinni valla infoleht

Vinni vald toetab ettevõtlust
tänavu 6500 euroga

Eesti iseseisvuspäevaks

esitamise tähtaeg on 1. aprill ja see
tuleb esitada Vinni Vallavalitsusele. Ettevõtlustoetuse märamise kord
lisadega on leitav valla kodulehelt:
h t t p : / / w w w. v i n n i v a l d . e e /
ettevotlustoetus.
Mullu said vallalt ettevõtlustoetust Kvelger OÜ, Hiienuka
Puidukoda OÜ, OÜ Prt Grupp, OÜ
Dreiwald, Trever Eesti OÜ, Big Mac
OÜ ja Mõdriku Iluaed OÜ.
Gustav Saar

Vinni valla 2015. a eelarves on ettevõtlustoetuseks eraldatud kokku
6500 eurot, mida võivad taotleda
äriühingud ja füsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või
on tegutsenud kuni viis aastat. Toetuse suuruseks on kuni 1000 eurot,
toetaja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 25% taotluse
üldmahust.
Ettevõtlustoetuse taotluse

Vinni valla elanike keskmine
vanus külade kaupa
Jaanuarikuu lehenumbris
avaldasime Vinni valla
elanikud külade ja alevite
kaupa 1. jaan.2015. a seisuga rahvastikuregistri andmetel.

Käesolevas numbris jätkame teemaga. Keskmised vanused arvestas välja registripidaja Kaja Inno.
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Vinni valla kodulehel: www.vinnivald.ee

Viru-Jaagupi
Vinni
Vetiku
Veadla
Vana-Vin ni
Tudu

Eesti iseseisvuspäeva aegu mõtleme taas oma Eestile, Eesti Vabariigile. Tänavu räägime rohkem
kui varasematel aastatel oma vabast riigist ja rahust.
Vaid aasta tagasi ütles
president oma aastapäevakõnes, et „oleme vabad, ja sellega
harjunud. Nii harjunud, et oma
endastmõistetavuses muutub
vabadus igavaks, kui mitte rahulolematust tekitavaks“. Tänaseks
on paljugi muutunud ja meie vabaduse püsimine on tõusnud igavuse kategooriast aktuaalseks
kõneaineks. Ühelt poolt tõstatab
oma vabaduse kaitsmise teravalt päevakorrale Riigikogu valimiste eelne aeg. Teisalt näemekuuleme iga päev uudistest, et
Euroopa ei ole enam endine, ammugi mitte meie suur ja igavene
naaber. Ja meil tuleb omakorda
muutunud olukorraga kohaneda.
Ehk luuletaja Juhan Liivi sõnadega: “Siin väsimatu olgu julgus, uus maa on raske harida; vast
kergem rahvast vabastada, kui
teda hoida vabana.”
Me võiksime küsida endalt Eesti Vabariigi aastapäeva
puhul, mida mina saan ära teha
oma vaba Eesti, oma kodu, oma

pere heaks? Kas peaks selleks
minema metsa ellujäämiskursustele, läbima esmaabikoolituse,
astuma kaitseliitu või panema
oma lapsed noorkotkasteks ja kodutütardeks? Miks mitte, kõik
need tegevused on head ja praktilised oskused kuluvad ära niisama igapäevaeluski. Tavaelus juhtub paratamatult õnnetusi, ja siis
on kaaslase aitamisel õiged esmaabi võtted üliolulised. Kui
vanemad põlvkonnad mäletavad
veel raskeid aegu ja on need edukalt
üle
elanud,
siis
arvutiseerunud nooremal rahval
napib igapäevaelu praktikat vanal äraproovitud viisil.
Mida veel teha oma Eesti heaks? Õppida. Tunda sügavat
huvi Eesti ajaloo vastu. Vaadates,
milliseid aineid valivad gümnasistid riigieksamiteks, siis kohtab
seal ajalugu kordades harvem kui
ühiskonnaõpetust. On mõistetav,
et ühiskonnaõpetus on kergem
õppida, kuid ajalugu tunda on pikas perspektiivis kasulikum. Sest
ajalugu tavatseb end korrata.
Kindlasti vajab Eesti,
aga ka meie pere, terveid inimesi. Endalgi on hea olla, kui tervis
korras. Tervis on inimese kõige

suurem varandus ja seda teab
kõige paremini haige inimene. Ja
siin saame igaüks midagi oma
tervise heaks juba täna ära teha.
Sellealaseid tarkusi on kõikjalt
saada, enamasti on küsimus motivatsioonis ja tahtmises. Liikumine on tervise ja hea tuju võti. Tervislik toitumine võtab nii mõnegi
tõve.
Maakonna kergliiklusteede võrk on elanikkonnalt kõige enam rahulolu pälvinud avalik teenus, selgus 2014.a sügisel
Siseministeeriumi tellitud ja
uuringufirma Saar Poll poolt läbiviidud uurimusest „Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega“.
Ka paranenud sportimisvõimalusi hindasid inimesed kõrgelt. Vinni vald on selleks tublisti panustanud.
Lõpetuseks soovin kõigile hoolimist oma kodust ja lähedastest. See on meie olemise ja
kestmise kese. Eesti iseseisvusepäeva puhul on paslik mõelda,
mis on elus päris, mis päriselt
puudutab, märgata kaasteelisi ja
otsida oma juuri, et oskaksime
hoida seda, mis on tõesti oluline
ja kallis. Meie oleme kallid. Eesti
on kallis. Ela, ela, vaba Eesti!
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Tammiku

2.- 5. märtsini
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toimuvad Vinni-Pajusti Gümnaasiumis

AVATUD USTE PÄEVAD
Lastevanematel ja teistel huvilistel on võimalus külastada tunde,
kohtuda õppejuhi ja direktoriga. Tunniplaan veebis: http://www.vpg.edu.ee.
Tundide külastamiseks ja vestluseks kooli juhtkonnaga palume end
eelnevalt registreerida tel 327 9081 või vpg@vpg.edu.ee vähemalt 1 päev enne külastust.
5. märtsil kell 17-20 on võimalik kohtuda õpetajatega,
klassijuhatajatega, õppejuhi ja direktoriga.
Palume end registreerida hiljemalt 4. märtsiks.
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KÜTI SAEVESKI
(Töömõnu OÜ) müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(vajadusel kojuvedu),
osutab saeveski teenust ,
nelikant hööveldusteenust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Leiad meid üles, kui pöörad RakvereLuige 19. km posti juurest paremale

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

Kohtumiseni VPG-s!

Kelmide pikad näpud eakate rahakotis
Noorem põlvkond hoiab ennast
erinevate meediakanalite kaudu
igapäevaste uudistega kursis, olgu
need siis head või halvad. Nagu
näitavad viimaste päevade petturite korda saadetud sündmused, siis
eakamate inimesteni vajalik info ei
jõua kohale või nad ei tea uudistest
midagi.
Nimelt tegutsesid meie
kodukandis kelmid naabervabariikidest, kuid võimalik, et neil on
kaasosalisi jätkuvalt ka kohapeal.
Kõned, mis vanematele inimestele
tehti oli nii eesti kui vene keeles.
Nad kasutasid ära eakamate inimeste haavatavust ja sirutasid käe
nende inimeste taskusse või „sukasäärde“, pettes neilt välja kõik nende poolt suure töö ja vaevaga kogutud säästud.
Varasemalt jäljendasid
kelmid poega, tütart või lapselast,
kes väidetavalt põhjustas liiklusõnnetuse. Menetluse ära jätmiseks
nõuti raha. Nüüd oli kelmidel aga
välja mõeldud uus skeem, kus on
mingi tüdruku otsa kukutud, mille
tagajärjel sai ta raskeid vigastusi. Libaadvokaat nõudis haiglaraviks
suuri summasid. Kui seda ei maksta, siis ootab ees vanglatee.
Palun viige see info kõigi
eakateni, et kelmid tegutsevad ja

mõtlevad igasugu
juttusid välja. On ta
siis teie naaber,
ema või isa, vanaema või vanaisa, äi
või ämm. Eriti rääkige nende eakatega, kel kodus on
lauatelefon. Enamus kõnesid tehakse kannatanute elukoha lähedusest ja
just lauatelefonidele, sest telefonikataloogides on ju nimede ja numbrite juures ka aadressid.
Väga palju aega järele mõtlemiseks ei
anta ning raha palutakse üle anda
neile kelmidele, kes
on juhtumisi läheduses või läbisõidul.
Palun hoiatage ning rääkige sellistest tegelastest ikka ja jälle, kui külla lähete või lihtsalt kokku saate. Samuti
pange neile südamele, et kui midagi taolist juhtub siis tuleb infot
enne kontrollida ja helistada nõndanimetatud hätta sattunud sugulasele. Samuti tuleb teha kõne ka
politsei lühinumbrile 110, sest

mida kiiremini jõutakse sündmuskohale, seda suurem on tõenäosus neid kelme tabada.
Hoidkem ja hooligem
üksteisest ning teeme selleks kõik,
et meie eakad võiksid rahulikult ja
turvaliselt nautida oma pensionipõlve.
Jaagup Nõmmeloo
piirkonnapolitseinik
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Keskkonnainspektsiooni
infotelefon 1313
Valvetelefonile 1313 saab edastada
teateid keskkonnareostuste ja
keskkonnaalaste õigusrikkumiste
kohta.
Helistage, kui märkate:
- keskkonnareostust või reostusohtu,
- ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust,
- surnud või haavatud ulukit ,*
- jäätmete ebaseaduslikku ladestamist,
- massiliselt surnud loomi, linde või
kalu,
- loomade julma kohtlemist,
- muud keskkonnaalast õigusrikkumist.
* Kui märkate maanteel hukkunud
või vigastatud suurulukit (hunt,
karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits), siis teatage sellest
telefonil 1313. Suurulukite puhul
võtame ühendust kohalike jahiseltsidega, kes surnud või vigastatud
metslooma teelt ära toimetavad.
Teel hukkunud või vigastatud
väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust
edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.
Linna või asula piires sõiduki alla jää-

nud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule
omavalitsusele, mis tegeleb kohalike
heakorraküsimustega.
Muud teated tuleb hulgaliselt ka teateid, mis ei kuulu Keskkonnainspektsiooni pädevusse. 1313
operaator edastab need kokkulepitud
korra järgi vastavat pädevust omavale ametkonnale või organisatsioonile. Näiteks teated abitus olukorras
olevate või vigastatud loomade kohta edastatakse Keskkonnaametile, kes
hakkab vajadusel koos teiste ametkondadega (päästjad, veterinaarid)
tegutsema, et lahendust leida.
1313-le helistamine ja kõnehind
1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii
mobiililt kui ka lauatelefonilt.
Mobiiltelefonilt 1313-le helistades tuleb kõne eest tasuda kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 €/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind.
Valvetelefoni haldab Häirekeskus.
Valvetelefoni 1313 elektronposti aadress on: 1313@112.ee, faksinumber: +372 6287 459

Metsaomaniku jaoks
vajalikud tähtajad
Metsa majandamine nõuab asjatundlikku suhtumist, arukat planeerimist
ja palju tööd. Paljudele küsimustele,
mis seoses metsa majandamisega tekkida võivad, leiab omanik vastuse
metsamajandamiskavast. Kui metsaomanik soovib teha oma metsas
uuendus-, harvendus- või valikraiet
ning Temale kuuluval kinnisasjal on
metsa rohkem kui viis hektarit, tuleb
tellida metsa inventeerimine (inventeerimisandmed). Kui metsaomanik
soovib, siis koostatakse koos metsa
inventeerimisega ka metsamajandamiskava, mis on metsamajanduslike
tööde planeerimisel suureks abiks.
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise eest on võimalik taotleda toetust, kuid selleks
peab metsaomanik kuuluma metsaühistusse. Täpsemat infot toetuse
tähtaegade kohta saab metsaühistult.
Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on
15.07.2015. Toetust saab küsida neljale tegevusele: 1) metsakultiveerimismaterjali soetamiseks; 2) maapinna
ettevalmistamiseks; 3) metsaistutamistöödeks; 4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.
Igal erametsaomanikul on õigus
metsakonsulendilt saada riigi poolt
finantseeritud nõustamist kuni 15
tundi kalendriaastas. Metsaomanikul on võimalus pöörduda metsaühistusse, kus metsakonsulent leiab
võimalusel metsaomanikule sobivad
lahendused. Näiteks aitab tellida
metsamajandamiskava, on abiks toetuste taotlemisel ning metsatööde organiseerimisel.
Metsamaaparandustööde toetuse
taotluste esitamise tähtpäev on loodetavasti 2015. aasta II poolel. Toetu-

se andmise eesmärk on metsamaa veereþiimi ja metsamaale juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku
kasutamise parandamine. Toetuse
taotlemiseks tuleb metsaomanikul
tellida maaparanduse uuendustööde
kava. Pärandkultuuri säilitamise ja
eksponeerimise toetuse taotlemise
tähtaeg on 30.06.2015.
2015.a. alustatakse loodetavasti ka
metsanduse valdkonnas Euroopa Liidu toetuste uue perioodi taotluste
vastuvõttu. Praeguse informatsiooni järgi saab ka sel perioodil taotleda
toetust hooldusraiete ning teiste metsakasvatuslike tööde tegemiseks (taotlusi planeeritakse vastu võtta juunis).
Natura 2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu võtta 2.-21. maini 2015.
a. Toetus annab võimaluse osaliselt
kompenseerida erametsaomanikule
Natura 2000 metsaalade majandamisel saamatajäänud tulu. Taotluste
vastuvõtmise täpsed tähtajad ja tingimused selguvad alles siis, kui määrused on kinnitatud.
Olgu ka nimetatud, et 1. jaanuaril 2015. a jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis muudab füüsilistele isikutele makstavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad
toetused tulumaksuga maksustavaks.
PRIA peab kinni füüsiliste isikute toetustelt tulumaksu juba toetuste väljamaksmisel.
Soovin metsaomanikele head tahet omandi majandamisel ja vajalike
tähtaegadega arvestamisel. Täpsemat
informatsiooni ja nõu saab küsida ka
Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-lt.
Kairi Kliimand, Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ (info@kemo.ee ;
www.kemo.ee ; tel. 513 2844)

Puhka juulis Urumarja noortelaagris
On saadaval veel viimased kaks
noortelaagri tuusikut Pärnumaale Urumarja laagrisse ajavahemikul 24.-31.juulini 2015.a. Soodustuusik maksab 61 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb allapoole madala sissetuleku piiri, s.o
alla 155 euro kuus ühe pereliikme
kohta, kompenseerib vallavalitsus
ka lapsevanema poolt tasutava osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse
koju tagasi ühise tasuta transpordiga.
Palume esitada taotlused hilje-

malt 1. maiks kas elektrooniliselt
margit@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks vallavalitsuse
arveldusarvele
EE501010502016846005 SEB pangas
või
EE532200001120121871
Swedpangas. Avalduse vormi leiab
Vinni valla veebilehelt http://
www.vinnivald.ee (eeskirjade ja kordade rubriigist).
Info 325 8655, 522 6510
Margit Diits

Projekt „Märka meid”
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koda esitas Sotsiaalministeeriumile
jätkuprojekti taotluse. Nii saigi projekt „Märka meid“ rahastatud ning
jätkub koostöö Lääne-Virumaa ja
Rakvere linna lasteaedadega. Projekt
„Märka meid“ on mõeldud teavitus
ja ennetustööks vanematele rühmadele, kooliminejatele lastele. Meie elu
on nii habras ja keegi ei tea, mida
toob homne päev. Sellepärast räägimegi lastele erinevatest ohtudest ja
haigustest, kutsume kõiki ettevaatlikkusele ja märkama abivajajat.
Eestimaa laps on meile väga kallis!
Soovime muuta projektis osalejate
laste ja õpetajate hoiakuid erivajadusega inimeste suhtes sallivamaks
ning arvestavamaks. Nõusoleku
projektis osalemiseks saime ka Roela
lasteaialt. Meie projekti meeskonda
kuuluvad inimesed, kes räägivad

oma haigustest või juhtunud õnnetusest. Ülle Pellis rääkis epilepsiast,
Marge Õun insuldist, Marika Anni
nahahaigusest psoriaas ja Martin
Provornikov oma õnnetusest, mille
tagajärjel on ta nüüd ratastoolis.
Mänguliselt proovisid lapsed, kuidas pimedana hakkama saada ja
kuidas ühe käega kirja ümbrikusse
panna. Katsetati ka ratastoolisõitu
ning karkudega kõndimist. Iga laps
sai endale mälestuseks kleepsu
“Tubli laps - jää terveks“ .
Projekti rahastas Hasartmängunõukogu.
Täname südamest Roela lasteaeda
sooja ja südamliku vastuvõtu eest!
Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja juhatuse esimees
Projekti“Märka meid“ projektijuht

Kutsehariduse suursündmus Noor
Meister 2015 kutsub uudistama ja proovima
6.-7. märtsil toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses kutsehariduse suursündmus Noor Meister 2015, kus mõõtu võtavad pea 350
kutseõppurit 25 erialal, avatud on
10 töötuba ametite proovimiseks,
kutseharidusmessil on kohal 31
ametikooli üle Eesti, sh ka Rakvere
Ametikool ja Lääne-Viru Rakendus-

kõrgkool. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta!
Eesti meistri tiitli eest astuvad
võistlustulle 6 noort Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist - 4 müüjat ja 2
hooldustöötajat, teatas SA Innove
kommuniaktsioonispetsialist Liina
Liiv.
Lisainfo: www.noormeister.ee

Vallavolikogu istungi materjale
Vinni Vallavolikogu 29.01.2015 istung
Moodustadti 1.märtsil 2015.a. toimuvaks Riigikogu valimiseks Vinni valla haldusterritooriumil valimisjaoskondades valimiste organiseerimiseks ja hääletamise korraldamiseks jaoskonnakomisjonid ning
nimetati jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed
järgmiselt:
Valimisjaoskond nr 1 – Vinni jaoskonnakomisjon: Tiiu Ivanova (esimees), Kristi Lichtfeldt , Reeli
Reimann, Maie Männiste, Laila Sutt
(liikmed), Tuuli Teiva, Maret Piip
(asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 2 – Pajusti jaoskonnakomisjon: Kalev Ivaste (esimees), Jüri Tisler, Asta Orro, Inge
Arula, Triinu Luming, Aare
Reimann (liikmed), Annely Kaasik,
Külli Külanurk (asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 3 – Viru–Jaagupi jaoskonnakomisjon: Ülle Rajamart (esimees), Mare Võrno, Valter
Allika, Raine Linnas, Rita Lillema
(liikmed), Ester Jõgi, Ülleke Laherand (asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 4 – Roela jaoskonnakomisjon: Ade Murumägi
(esimees), Tiina Uueni, Inge Mägedi,
Eve Kukor, Evelin Poolamets (liikmed), Liivi Toomassen, Tiina-Koidula Harjo (asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 5 – Tudu jaoskonnakomisjon: Tõnu Ploom (esimees), Aili Kruusamägi, Ene Muruvee, Evelyn Vaher, Riina Karro (liikmed), Katrin Kastemäe, Marina Kivimäe (asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 6 – Piira jaoskonnakomisjon: Mirjam Selli (esimees), Taiga Roht, Aivar Mooses,
Maie Müürisepp, Krista Jõgisalu
(liikmed), Aili Tõnisson, Inna Arula
(asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 7 – Kadila jaoskonnakomisjon: Kaili Kõrgesaar
(esimees), Kai Mäesepp, Leeni
Janno, Maarika Popovits, Annika
Schumann (liikmed), Karin Poom,
Heino Part (asendusliikmed).
Valimisjaoskond nr 8 – Küti jaoskonnakomisjon: Margit Diits (esimees), Asta-Lea Uueni, Aivi Õis,
Mai Möllits, Eigo Soosalu (liikmed),

Jaan Kase, Luule Väli (asendusliikmed).
Kinnitati Tammiku Kodu põhimäärus.
Kehtestati Vinni valla eelarvest
hoolekandeteenuse eest tasumise
kord.
Kehtestati Mäetaguse küla Metsavälja kinnistu (90002:001:0559) detailplaneering.
Kinnitati Vinni valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
uues redaktsioonis.
Vinni valla 2015 aasta eelarve läbis II lugemise.
Kehtestati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord.
§ 1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki
võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud
sotsiaalteenuste osutamiseks ning
arendamiseks järgmiselt: (1) laagrites osalemiseks ja nende korraldamiseks; (2) isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks; (3)
intervallhoolduse korraldamiseks;
(4) nõustamise korraldamiseks; (5)
koolituste korraldamiseks; (6) transporditeenuste osutamiseks; (7) sotsiaalteenuste arendamiseks; (8)
rehabilitatsiooniplaanis määratud
toetavate teenuste osaliseks tasumiseks; (9) projektide kaasfinantseerimiseks; (10) nõustamisteenuse osutamiseks ja teenuse kulude katmiseks; (11) muudeks teenusteks, mis
parandavad lapse arengut ja pere
toimetulekut.
§ 2. Rahaliste vahendite taotlemiseks
tuleb esitada avaldus, millele on lisatud: 1) lapse isiku tõendav dokument; 2) lapse puude raskusastme
dokumendid; 3) lapse kehtiv
rehabilitatsiooniplaan; 4) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav
dokument; 5) kuludokumendid.
§ 3. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.
§ 4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamist korraldab ja kasutamise
üle peab arvestust vallavalitsus.

Haridusüritused
märtsikuus
2.-5. märtsil Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi lahtiste uste päevad.
2.-6. märtsil „Terve VPG“ saalihoki 1.-3.klassile.
2.-6. märts tüdrukute nädal
Kulina lasteaias.
5.-6. märtsil Pajusti lasteaia saalis näitus “Nukud läbi aegade“.
5. märtsil 9.30 Vinni lasteaia
saalis“ Tõrukese“ moedemonstratsioon.
5. märtsil tervisliku toidu kohvik Roela lasteaias-põhikoolis.
6. märtsil 9.30 Pajusti lasteaias
tüdrukute nädala lõpetamine.
Kauni soengu pidu.
6. märtsil tüdrukute päev
Roela lasteaias-põhikoolis.
6. märtsil seelikupäev VinniPajusti gümnaasiumis (korraldab õpilasesindus).
9.-13. märtsil Pajusti lasteaia
“Lepatriinu“ rühmas raamatunäitus.
9.-13. märtsil „Terve VPG“
tantsunädal 1.-3.klassile.
9.-13. märtsil emakeelenädal
Kulina lasteaias.
9. märts 8.30-9.15 Tudu Koolis tähistatakse naistepäeva.
10. märtsil KEAT‘i loeng “Ellujäämisõpetus” Roela kooli 4.-6.
klassile.
11. märtsil VPG 9.klassid kohtuvad kirjanik Mauri Nurmsaluga.
11. märtsil teatrietendus
„Karlssoni koolitund“ Kulina
lasteaias.
12. märtsil 9.00 Pajusti lasteaia
„ Mõmmikute“ rühma ohutusõppe koolitus lasteaias.
12. märtsil 10.00 Pajusti lasteaia“ Mesimummude“ õppekäik raamatukogusse.
13. märtsil 9.30-11.00 emakeelepäeva viktoriin Tudu koolimajas.
13. märts emakeelepäeva tähistamine Roela lasteaias-põhikoolis.
13. märtsil Vinni-Pajusti gümnaasiumi projektipäev.
13. märtsil III õppeveerandi lõpetamine valla koolides.
23.-27. märtsil „Terve VPG“
pallimängud 1.-3.klassile
23.-27. märtsil Vinni lasteaias
õpetajate näidend lastele.
23. märtsil 11.00 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühm Rakvere teatris „Pöial-Liisi“ etendusel.
24. märtsil 12.25 evakuatsiooniõppus Tudu koolimajas.
24. märtsil mängupidu „Kevadet otsimas“ Kulina lasteaias.
24.-25. märtsil VPG 7.-9.klasside õppus “Kuidas vähendada enda ökoloogilist jalajälge?“.
26. märtsil Aeroobika printsessi
valimised VPG 3.-12.klassides
(korraldab õpilasesindus).
27. märtsil Vinni-Pajusti Gümnaasiumi rammumees 4.12.klass (korraldab õpilasesindus).
28. märtsil Roela kooli 8.,9.klassi õpilased vaatamas „Estonia”
teatris muusikali „Pipi Pikksukk”
28. märtsil VPG matkaringi
matk Ohepalus.
1. aprillil kell 9.30 Vinni lasteaia saalis munadepüha mängupidu.
Koostas: Margit Diits

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: veel kuni 25. veebruarini
saab esitada avaldusi hooldustöötaja eriala töökohapõhisesse õppesse.
http://www.lvrkk.ee
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Minu kolleeg on kaitseliitlane
Minu kolleeg on kaitseliitlane – kui
paljud saavad seda öelda? Mina saan.
Kolleeg Uno Muruvee, kes Vinni vallas spordi- ja noorsootööd teeb, on
olnud kaitseliidu Alutaguse maleva liige selle loomisest alates.
Eesti iseseisvuse taastamise järel oli
inimestel tahe ja entusiasm oma vaba
Eestit üles ehitada suur. Nii ka Tudu
meestel, kel tekkis soov astuda Kaitseliidu ridadesse. Suure tõuke selleks
andis Tudulinna mees Vitas Smigelskis,
kes kutsus Tudu mehi Alutaguse malevasse. „Läksimegi. Meid oli viis Tudu
meest: Valmar Luihka, Erich Karro,
Valter Kastemäe, Toivo Mihhailov,
Olavi Aasamets ja mina. Hiljem liitusid
Raivo Toomesoo, Mart Born, Taivo
Tepp, Randi Mihhailov - kõik kas metsamehed või ehitajad,“ meenutab Uno
Muruvee. Ettevalmistused Kaitseliidu
Tudu rühma moodustamiseks algasid
1991. aastal. Asjade ajamine võttis
omajagu aega, ametlik aeg algab Tudu
kaitseliitlastel 1992. aastast Alutaguse
maleva loomisega.
„Saime relvad. See oli tollal suur asi,
käisime õppustel, lasketiirus laskmas.
Valves käimist oli palju. Turvamine oli
uus sõna, turvamees kõva amet. Turvafirmasid alles loodi, politsei oli veel
nõrk ja ainsatena sai kasutada kaitsliitlasi.

panid Tudu kaitseliitlased koos kogu
külarahvaga käed külge, et end muusse maailma välja saagida, katuseid parandada, murdunud puid eemaldada ja
normaalsesse ellu tagasi pöörduda.
„Pronksiööl“ osaleti koos teistega
korra tagamisel ja kodanike vara kaitsmisel Jõhvis.
1993. aastal hakkas Uno Muruvee
tegelema Tudu kooli juurde loodud
noorkotkaste ja kodutütarde rühmaga.
Uno juhendas noori 20 aastat, kuni
2012. a. lõpuni, mil tuli hakata kodust
kaugemal tööl käima ja noorte jaoks
jäi aega napiks. 2009. aastast hakkas
Uno kõrval noori kotkaid juhendama
aktiivne Tudu mees Valmar Liuhka, kes
teeb seda tööd siiani. „Noortega saabki see tegelda, kes on igapäev kohapeal või töötab koolis ja tal on noortega tihe kontakt,“ leiab Uno.
Hakkajad juhendajad on korraldanud
noortele laagreid, matku, jooksmislaskevõistlusi ja spordivõistlusi, paraadidel ja noorkotkaste koondustel osalemisi. Traditsiooniks on saanud vabariigi aastapäeval toimuv Alutaguse
malevkonna noorte suusamatk Seljamäe õpperajal ja Tudu järve ääres. Korraldasime lastele laagreid ja mitmesuguseid tegevusi - öiseid luuremänge,
kus üks pool pidi pimedas teise, peitu

Alutaguse rühm paraadil Tartus 2011. Teises reas paremalt: Uno Muruvee, Taivo Tepp ja Valmar
Liuhka. Foto: erakogu
ja nädalalõppudelgi. Ja siis on kodus
va ilma sõjateadeteta ega aruteludest,
värk.
laste juures mees. Algusaastatel olid
kus ühe küsimusena ei räägitaks riigiNoorte seas olid need üritused oodainimesed kohapeal olemas ja siis sai
kaitsest. Sestap võiks eeldada, et tung
tud. Tudu kooli jaoks olid noorkotkaspalju ühiselt ette võetud. Tol ajal leidus
Kaitseliitu astuda on kõikjal suur, ka
te ja kodutütarde liikumise suur asi,
tööd kodu lähedal ja välismaal tööl veel
Tudu kandis. Mujal, kus veel noori ja
parematel päevadel võttis sellest osa
ei käidud.
tööealisi inimesi elab, võib nii ollagi.
pool kooli. Tuntumatest nimedest on
Siiski, suur ettevõtmine ootab ees
Soov vajadusel kodu kaitsta on meesnoorkotkaste ridadesse kuulunud
juba sel kevadel, kui Tudu metsades
tel olemas. Kahjuks on maa üsna tühsportlased Mikk-Mihkel Arro, Siim
toimub Kevadtormi suurõppus Siil.
jaks jäänud: noori enam õieti polegi ja
Mäe, Jaan Paljak, kodutütred Kärt Mäe
Enne ootavad Jõgevamaal Kevadtortööeas mehed töötavad kodust kaugel.
ja Liisi Saapar jt. Tänaseks on Tudus
mi eelõppusel. Ja veel varem - vabariiUno loetleb näppudel koduküla mehi:
tegutsema jäänud noorkotkad, tüdrugi aastapäeval marsivad Tudu kaitseliitsee on tööl Soomes, teine Rootsis,
kutele sõjaline ja tehniline asi nii hästi
lased iseseisvuspäeva paraadil Narvas.
kolmas Harjumaal, neljas Tallinnas...
ei sobinud kui poistele. Paljud noored
Vabu nädalalõppe neil meestel ei ole,
Meeste aktiivsus sõltub suuresti tööst
on kasvanud noorkotka-east välja ja
Tudus on iga mees väljas mitme eest,
ja perest. Nii pole midagi imestada, et
jätkanud isamaalist tegevust kaitseliiseepärast ütleb Uno lõpetuseks: „Meie
organisatsioonis on aktiivseid mehi
dus. Jaan Paljak on hea näide noorkotnaised on kuldaväärt, et nad meeste käikolmandik. Naistelgi pole enam kodu
kast, kes täiskasvanuna jätkab kaitseliimised ja tegemised välja on kannatalähedal tööd. Sageli tuleb naistel leppidu Alutaguse maleva ridades.
nud!“.
da tööga, mis on pikkade vahetustega
Elu noorkotkana õpetab noorele
Hilje Pakkanen
iseseisvust, hakkamasaamist mitmesugustes olukordades, pakub põnevust
ja võimalusi enese proovile panekuks.
Neil, kes kaitseväkke aega teenima lähevad, on seal palju kergem hakkama
saada - nad on tuttavad relvadega, oskavad püssi käsitseda, tulevad paremiVinni kiirmaleturniir Vinni Välk
ni toime välilaagrites ja õppustel, oskavad teistega arvestada ja teha koostoimus 24. jaanuaril 2015.a Vintööd. Neid omadusi läheb vaja ka hilini Spordikompleksis. Turniiri
semas elus. Avinurme malevkonna
võitis FIDE meister Andrei
noorte kotkaste loosung: „Mehena
Siskov 7,5 punktiga 8st,
meeste ridadesse!“ saamatuid pehjärgnesidmeistrikandidaadidRoman
mosid ei kasvata.
Jezov 6,5 ja Toomas Valgmäe
Katseliitlane ollakse vabatahtlikult,
6 punktiga.
selle eest palka ei maksta. Uno arvates
Kokku osales 50 maletajat.
peaksid noorte juhendajad siiski minTegemist oli 2015. aasta “Kogit tasu saama, see kergendaks juhendumasinad” maleturniiride
dajate leidmist. Tudu kogemuse järgi
sarja teise osavõistlusega.
ongi rühmapealikud selleks sambaks,
Protokoll:
http://
mille peal noorte kotkaste liikumine
www.eestimale.ee.
Tudus ja mujalgi püsib. Ja kui vajalik
on see töö just praegusel ajal.
Praegu on Tudus noorkotkaid vähemaks jäänud, sest vähenenud on Tudus nii elanike arv kui ka Tudu koolis
käijaid. Et üritustel ikka jumet oleks,
siis toimuvad Valmar Liuhka sõnul
noorkotkaste üritused Avinurme malevkonnas koos teiste rühmadega.
Suvel käiakse militaarlaagrites. Mullu
augustis toimus Avinurme lähedal
Muru lasketiiru territooriumil noorkotkaste Alutaguse Maleva militaarlaager,
kus kolme laagripäeva jooksul harjutati erinevaid sõduri- ja muid oskusi,
alates sõjaväetelgi püstitamisest ja katelokiga vee keetmisest kuni täpsuslaskmise ja kinniseotud silmadega autosõiduni raadiosaatja teel juhendamise
abil. Äsja osales üks noor kotkas Järvamaal admiral J. Pitka matkal, kus tuli
läbida 20 kilomeetrit. Valmar Liuhka
peab kõvaks tegijaks Jaan Paljakut, kes
Välkturniiri korralon edukalt võistelnud vabariiklikel
daja Eino Vaher
orienteerumis- ja noorkotkaste võistlustel, Mini-Ernal, käinud Norras miliRakverest maletas
taarsete oskuste võistlustel jm.
end 5. kohale, Vinni
Noortega tegelemise kõrval on
maleau kaitsnud
Uno jätkuvalt kaitseliitlane, nagu ka teJüri Järvet 11.
maga koos alustanud teised Tudu mekohale (ülemisel
hed. Uno on auastmelt vanemseersant,
pildil keskel). Hilje
rühma abi.
Pakkaneni fotod
Võidupüha paraadidega on ta koos
omakandi kaitseliitlastega Eestile suure tiiru peale teinud. Kaitseliidu ettevõtmistelt najalt ei puuduta, selleks peab
olema väga hea põhjus.
Viimasel ajal ei möödu ühtegi päe-

Vinni Väk kiirmaleturniiri võitis
FIDE meister Andrei Siskov

Karikaga Jaan Paljak. Foto: erakogu, nooredkotkad.ee
Mehed käisid staape ja laskemoonalapugenud võistkonna üles otsima. Luudusid valvamas, Avinurme pütilaatasid,
remängu ala piirati nööridega ära, et
Lohusuu kalalaatasid ja teisi suuri üritukeegi kaduma ei läheks. Välilaagreid
si turvamas. Uno meenutab 1998. aasta
korraldame koos teiste rühmadega.
suvel Tudus toimunud tsiklimeeste
Neis tuleb noortel oma telki jagada
kokkutulekut Tudu Moto 98. „Kolme
teiste malevkonna noortega. See
mehega valvasime, automaadid rinnal,
nõuab neilt suuremat kohanemist kui
kalleid ja uhkeid uunikumrattaid. Ega
oma sõpruskonnaga ühisesse telki pukeegi võõras nende vara kallale kipgeda. Või siis sideõppused, kus prakpunudki. Ühel
ööl tahtnud üks
purjus soomlane
oma tsikliga mõned tiirud Tudu
peal teha. Erich
Karro hüppas talle aga kärmelt
püssiga vastu,
mees ehmatanud
end kaineks ja
koperdanud tagasi oma telki.
Tudu kaitseliitlased pidasid
paarikaupa valvegraafiku alusel
korda ka koduküla vahel, sest
taasiseseisvumise algusaastatel Pilt aastate tagant: Tomi Kivilo, Sander ja Karl Valdre,
oli varguste arv Jaan Paljak võistlustel Sinimägedes.
suur. Jutud valvuritest liikusid külas kiiresti ja varguste
tiseeriti teadete edasi andmist nii tulearv vähenes. Hiljem, kui turvamise kode vilgutamise, morse signaalide, raahustus kaitseliitlastelt ära võeti, on Tudu
diosidega kui ka droonide juhtimisemehi jätkunud vajalikesse kohtadesse
ga. Koondustel võetakse vastu uusi
ja ülesanneteks. Tudu asukoht metsanoorliikmeid, tunnustatakse tublimaid,
de rüpes on kohalikke inimesi õpetajagatakse järgu- ja erialamärke. Tudu
nud, kui häda käes, kokku hoidma ja
noored on käinud Avinurme malevüksteise toel hakkama saama. Tudu sakonna teiste rühmadega võidupüha pajandi tormikahjustuste likvideerimisel
raadidel. See on nende jaoks vägev
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Tantsutriinud tantsid tuhamäel

Pajusti klubi Tantsu Triinude rahvatantsijad 7. veebruaril Talvisel Tuhamägede tantsupeol Kohtla-Nõmmel.

Kirjandusauhinnale
kandideerivad kolm teost
18. veebruari õhtul kogunes
Vinni vallamajja E.Vilde nim. kirjandusauhinna zürii vaagimaks,
kellele anda tänavune Vilde kirjandusauhind.
Kirjandusauhinna zürii esimehe Vinni vallavanem Toomas Väinaste sõnul jäid algselt
seitsmest kandideerinud raamatust esimesel arutelul sõelale kolm: Toomas Vindi “Mõned kummalised naised”, Jan
Kausi “Ma olen elus” ja Ly
Seppeli „Kunas kodu saab valmis?”. Nimetatud raamatud
kandideerivad edasi teises
voorus.
„Valiku tegemine toimub tulistes aruteludes ega sünni
ühelgi korral kergelt. Nii ka seekord, kui valida tuli seitsme
sõelale jäänud teose seast,“
ütles Toomas Väinaste. Lisaks
mainituile kandideerisid Andrus
Kasemaa “Minu viimane raamat“, Stepan Karja „Eelkoolid ,
Nasta Pino “Trepikoda” ja Urmas Vadi “Kuidas me kõik reas
niimoodi läheme”.

Kirjandusauhinna zürii koguneb oma otsust tegema traditsiooniliselt Eduard Vilde sünniaastapäeval, 4. märtsil. Laureaadi nime teeb zürii esimees
Toomas Väinaste teatavaks 4.
märtsi õhtul Kadriorus Vilde
Muuseumis Vilde 150. sünniaastapäeva tähistaval pidulikul
õhtul. „See on meie jaoks suur
au,“ ütles Väinaste, kelle sõnul
on muuseum palunud züriil kohale kutsuda ka värske laureaadi. “Varasema traditsiooni kohaselt on zürii esimees teinud
kõne värskele laureaadile telefoni teel. Nüüd avaneb võimalus kirjanikku väärikas Vilde kodumajas õnnitleda.”
Hilje Pakkanen

Mart avas poe, et
end riidesse panna
Selleks, et end riidesse panna, on tavaliselt kaks varianti: minna riidekapi kallale või poodi uue rõiva järele. On ka
kolmas: teha endale pood ja varuda
seeläbi endale vajalik garderoob. Just
nii Mart Pitsner, keda vallarahvas teab
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi emakeele
õpetajana, tegigi.
Mart Pitsneril tekkis mõte hakata ise
suurtele meestele mõeldud riietepoodi pidama juba viis aastat tagasi, kui tal
oli vaja kiiresti saada korralikku triiksärki. Pika otsimise peale leidis ta lõpuks endale sobiva särgi, mille eest tuli
õpetaja palka teenival Mardil välja käia
arvestatav summa raha. See pani Mardi rõivapoe pidamise peale tõsisemalt
mõtlema. Ja mõtleski välja, rääkis nõusse sõbra Koit Saareveti, kellega asutatigi firma. Nimigi sai suurt kasvu inimesele vastav – Big Mac. „Huumorit peab
saama ja enda üle naerda me oskame,“
muheles Mart, kes enda sõnul on kasvanud laiusesse, samas kui sõber on
kasvanud kõrgusesse. “Poe nimi on
nagu hoiatuseks – kes sööb palju
burgereid, see ka meie kliendiks tuleb!”
“Oleme tegutsenud omakapitalil.
Täname Vinni valda ettevõtlustoetuse
eest. Saime selle eest soetada telgi suvistel laatadel müümas käimiseks.”
2014. aasta suve algul avasid mehed
Rakveres vanas turuhoones Laada 14
ühes väikeses ruumis oma poe. See jäi
peagi kitsaks ja tuli laieneda suuremasse ruumi. Mure, mis Mart-Koitu kummitas, oli ka teiste suurte meeste mure.

Tee Big Maci poodi leidsid üles ostjad
Tallinnast, Harjumaalt Kuusalust, Keilast ja mujalt. Firma tuli ostjatele vastu
ja avas möödunud aasta lõpul suurte
inimeste riietepoe ka Tallinnas Balti jaama ligidal (Toompuiestee 39c).
„Algul mõtlesime ainult minusuguste peale, kel vööümbermõõt 130 kandis, aga nüüd ka korvpalluri mõõtu inimestele, kel on samuti raskusi endale
sobivas mõõdus pükse-särke leida.“
Big Mac pakub elementaarset kaupa:
pükse, särke, dzempreid, pintsakuid,
jopesid, püksirihmu jmt kaupa, jalatsid
on esialgu veel tulevikumuusika. Suurused on tõesti suured, mõne suuruse
ühte püksisäärde mahub noor neiu tervenisti ära. Riietel kirjasolevaid suurusi usaldada ei saa, Ameerika suurused
on tõesti suured, samad Euroopa numbrid on poole väiksemad.
Hinnaklassi püüab Big Mac hoida hinnatundliku ostja jaoks. Otsitakse noortepäraseid ja mugavaid rõivaid kvaliteetsest materjalist, mis näeksid ka kenad välja. „Suur inimene on nii kole ja
ta ei taha, et riided seda veelgi rõhutaksid,“ ütleb Mart otsekoheselt. Üsna
palju on noori ostjaid, kes tulevad ja
ostavad end sõna otseses mõttes riidesse. Poest lahkudes on nad saanud
endale nii püksid, pluusid, joped. „Meie
eesmärk on see, et inimene saaks ühest
kohast kätte kõik oma riided. Mees,
eriti veel suur mees, ei taha mööda poode tampida!“ teab Mart meeste harju-

musi.
„Ega olukord suurte inimestele riiete leidmisel pole ainult meie probleem.
Viis aastat tagasi puutusin kokku suurte inimeste riidemurega ka Soomes.
Müüjad tassisid mulle kaks tundi riideid
ette, suurest kuhjast leidsin siis lõpuks
ühe pluusi ja kaks tuulejopet.“
Et Eesti kaup on kallis ja seda pole ka
saada, siis vaadatakse piiri taha. Meie
partnerid on Leedust, Poolast jm. Poolas tehakse vägagi kvaliteetset kaupa,
meil on Poolas partner, kes on spetsialiseerunud Saksamaale ja Hollandi turule. Läbirääkimised käivad ühe Itaalia
firmaga, nende näidised on juba meie
poole teel.
Firma annab tööd Vinni valla inimestele. Müüja on Vinni vallast, samuti
õmbleja, kes käib reedeti poes vajadusel riideid sobivamaks õmblemas ning
teeb ka rõivaste parandust. Muul ajal
õmbleb ta riideid oma ateljees vallamajas. Mart nendib, et kui Tallinna kaubamaja seda teenust pakkus, kasutas ta
seda võimalust ise päris sageli.
“Meid on väga hästi vastu võetud.
Patsututakse õlale ja öeldakse, tublid
mehed, et ära tegite.”
Hiljuti juhtus Mart raadiost kuulma
statistikat, mille järgi pooled eesti mehed on ülekaalulised. Seega ostjate
põuda ei peaks Big Mac kartma. Eesti
turu väiksus ja tarbijate vähesus siia uhkeid kaubamärke ei meelita. Elu tühja
kohta ei salli ja see on andnud Big
Macile võimaluse.
Poel on oma Facebook, kus on väljas pildid saabunud riitesest, käivad
osalusmängud jmt. Suured inimesed,
tundke huvi! Pood asub Rakveres Turuhoones Laada 14. T - R 12-17, L 1015. Tel 5846 3108.
Hilje Pakkanen

Tudu rahvas Oonurme kooriga Tuljaku võistulaulmisel

Reet Alavere ja Inge Arula
pälvisid maavanema tänukirja
Maavanem Marko Torm korraldas eelmisel nädalala Rakveres
Villa
Theresas
maakonna
staazikatele spordi- ja kultuuritegelastele tänulõuna. Vinni vallast

osalesid tänulõunal Roela Rahva
Maja juhataja Reet Alavere ja
Pajusti Klubi juhataja Inge Arula,
kellele maavanem andis üle tänukirjad. Foto: Kristel Kitsingi

Vinni naabervalla Oonurme segakoor, kus ka Tudu ja kaugema
kandi rahvast laulmas käib, võttis

osa 7. veebruaril Tartus
Miina Härma Gümnaasiumis toimunud Tuljaku

võistulaulmisest. Dirigent Ants Üleoja juhendatav Oonurme segakoor võistles Bkategoorias end 7. kohale. Meie vallast
laulavad segakooris Arne Otsa, Kaldi
Roost, Kaupo Nurk, Uno Muruvee, Valmar Liuhka, Kärt Mäe, Liina ja Liisi
Saapar, Annika Allak, Miina, Signe ja EvaLinda Roost.
Foto: erakogu.
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Sündmuste kalender
ROELA RAHVA MAJAS:
4. märtsil kell 18 kirjanduslik kolmapäev „E.Vilde - 150“: raamatu
“Minu kodu lugu III” presentatsioon, näiteringilt kolm lühinäidendit: Juhan Smuul “Kõik arstid on
lollid!”, Andrus Kivirähk “Roland”,
Andrus Kivirähk “Lugu tõelisest
eestlasest”.
7. märtsil Roela segakoor Toilas talve laulupeol „Jää hääl“.
8. märtsil Roela näitering Pajustis
huumoripäeval „Aadama küljeluu“.
11. märts kell 13 naistepäeva kohvilõuna.
21. märtsil Roela meesansambel
Võrumaal Rõuges II meesansamblite päeval.
21. märtsil teatri ühiskülastus etendusele “Kvartett”.
28. märtsil Roela näitering Rakvere Teatris teatripäeva tähistamisel.
5. aprill kl 13 pühadekohvik - jälgige erireklaami!

VIRU-JAAGUPIS:
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24.
veebruaril kell 13.30 toimub
Viru-Jaagupi kalmistul Vabadussõja ausamba juures mälestussteremoonia, kus asetatakse lilled langenute mälestuseks, päevakohased laulud ja kõned
Pajusti klubi meesansamblilt, vallajuhtidelt, Viru-Jakobi koguduse
pastorilt Tarmo Linnaselt, Memento Tööpataljonlaste Ühingu
esimehelt August Kondojalt. Auvalves on Kaitseliidu Roela rühm.
Info August Kondoja, tel 32 57153.
17. märtsil kell 13 Viru-Jaagupi

6. märtsil
kell 20

naistepäevapidu
Barto
Puhkemajas.
Tantsuks mängib

Jüri Homenja
Pilet 5 eurot,
arveldus sularahas.
Info ja laudade broneerimine
tel 5866 6698

Kuulutused

eakate klubi Elutark pidu. Külas
Kulina mõisa omanik Anti Poolamets. Ajaloolise filmi “Surnupealuu
sõdurid” vaatamine. Film räägib
Eesti sõjameeste saatusest II maailmasõjas.
PAJUSTI KLUBIS:
25.veebruaril kell 15. Pajusti klubis Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud väike kontsert. Isamaalisi laule esitab klubi meesansambel. Meenutame tuntud laulude tekkelugu.
4. märts kell 13 Pajustis: küünalde
süütamine E.Vilde ausamba ees
ja kirjandustammikus seoses kirjaniku 150. sünniaastapäevaga. Klubis avatud temaatiline näitus. Seejärel E.Vilde romaani põhjal valminud flmi “Mäeküla piimamees“
vaatamine (DVD-plaadilt) koos
kommentaaridega.
8. märtsil kell 13 IX huumoripäev „Aadama küljeluu“.
Osalevad näitetrupid ja üksikesinejad nii Vinni vallast kui maakonnast.
Kohal Kanal 2 saate Radar võttegrupp! Info Ülle Rajamart, tel
55572413.
14.märtsil kell 17 Pajusti Klubi 55
sünnipäeva pidu. Kavas: Klubi
taidlejate kontsert, Esineb külalisena Jüri Homen-ja Sünnipäevatort.
Tantsuks Kalev bänd. Pääse 5
eurot. Laudade ja kohtade broneerimine kuni 10. märtsini. piletite
eelmüük tööpäevadel 16-19. Peo
päeval maksab pääse 7 eurot. Info:
5057645 Inge Arula
24. märtsil kell 13 Mõttelõnga kokkusaamine, kuu sünnipäevade tähistamine.
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KADILA SELTSIMAJAS:
7. märtsil teeme naised Aadama
Küljeluuks ilusaks. Ehk Naiste
Päev Seltsimajas.
Kavas: massaaš, juuksur, kosmeetik, küünetehnik, joogaminutid,
õpitoad, ja palju muud. Õhtul salongiõhtu tordi ja kohviga. Ning
meeldiva meelelahutusega. Päev
täis ilu ja rõõmu nii kehale kui hingele!
27. märtsil kell 19 külas Tabivere Harrastusteater etendusega
“Jaam”. Pilet 3 eurot.
SPORDISÜNDMUSED
28.veebruaril VPG matkaringi
matk Käsmu järve äärest Tammis-peale, külla Seaküla Simsonile. Väljasõit Vinni spordikompleksi võimla parklast kell 9.00,
Rakverest 9.15. Osalustasu 8
eurot. Info ja registr. Maiu Vahkal
5221565
28. veebruar – 1.märts – valla
sportlased Eestimaa Valdade talimängudel Jõulumäel. Info Uno
Muruvee, tel 527 3874.
5. märtsil kell 10.00 IV Vinni
valla koolide suusavõistlused
Roelas. Uno Muruvee, tel 527
3874.
8. märtsil IV Vinni-Rakvere talvejooksu III etapp Vinni kergliiklusteedel ja Rakvere tänavail. Maratoni start kell 10 Rakvere staadionilt, 10 km start Vinni spordikompleksi juurest. Info:
Andrus Lein Tel. 5660 3585.
28. märtsil Vinni-Pajusti gümnaasiumi matk Ohepalus. Start
kell 9.00 Vinni spordikompleksi
võimla eest. Info ja registreerimine Maiu Vahkal 5221565

Sakura lastele neli medalit
8. veebruaril selgitati
Jõgeva Spordikeskuses Virtus 15. korda
Eesti
laste
sumomeistrid. Sakura
spordiklubis harjutavad Vinni poisid tõid
nelja peale koju neli
medalit: 1 kulla ja 3
pronksi.
Kuni 8-aastaste poiste raskekaalus (+35kg)
oli võitmatu Vinni lasteaia Tõruke kasvandik Marten Demjanov.
Oma vanuseklassi absoluutkategoorias saavutas Marten kolmanda koha.
Kuni 10-aastaste vanuseklassis võitsid
pronksmedalid Vinni-

Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis
Vinni vallaja I korrusel. Info tel
5343 2225.

See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
93 Juta Loo
91 Aino-Ludmilla Pähkel
90 Helgi Proosa
87 Meeta Jürgenson
86 Alma Petrova
86 Helja-Melaine Veerg
86 Maimu Aan
83 Reiginald Leede
83 Jaan Lust
82 Veera Virolainen
82 Helve Kirss
82 Lia Pikka
82 Lembit Põder
81 Aino-Amalie Rohtla
81 Erich Karro

81 Ida Uigru
80 Märt Vilt
80 Aino Kalme
75 Viivi Salmu
75 Ingel Mäoma
75 Õie Valk
75 Lehte Järv
70 Anna Zubkova
70 Helve Arukaev
70 Endel Eigi
70 Endel Soon
70 Niina Karro
70 Jaakob Aadva
70 Lembit Kilm
70 Elle Brinkmann

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Marija Smirnova – 30. jaanuaril
Sandra Maidra - 7. veebruaril
Anna-Lisette Tõnurist - 8. veebruaril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kadila naised asutasid pudruklubi
ja näiteselts tegi restardi
Aasta lõpus sai plaane tegema
hakatud ja aasta alguses tegime
ära. Nimelt ühe uue naisteklubi,
mille nimeks sai Pudruklubi, mis
aga sugugi vaid söögitegemist ei
tähenda. Alustasime küll tervisliku toitumisega, aga plaanis on
muudki…. Hetkel liikmeid üle 10,
aga asi on vabatahtlik, võtame
juurde kui keegi soovib liituda.
Koos käime kaks korda kuus.

Teine uudis puudutab näiteseltsi. Tegime n-ö restardi. Vahetasime nime ja liikmeid. Senise
näiteselts “Üllatus” asemel on
huumoritrupp “Tujuloojad”. Paar
senist liiget lahkus ja kaks uut on
juba liitunud, alustame algusest ja
proovime esimest korda uue koosseisuga lavale jõuda Pajustis 8.
märtsil Aadama Küljeluu üritusel.
Oleme avatud ka teistele kutsetele lähiümbruses!
Milvi Tubli

Avalikud pakendikonteinerid
Vinni vallas on 23 avalikku pakendikonteinerit: Injus küla keskuses
(2,5 m³), Kadilas küla keskuses Pärna tn 2 (1.5 m³), Pajustis Aldari kaupluse (3.0 m³) ja vallamaja kõrval 1,1
m³, Piiral küla keskuses Mõisa tn 22
(2,5 m³), Lääne-Viru Jäätmekeskuses (2x 4,5 m³) konteinerit, Vinnis
Päevakeskuse (1,1 ja 1,5 m³) ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrval (1,1
m³), Viru-Jaagupis endise koolimaja

kõrval (1.5 m³ konteiner) ja sauna
juures (3 ja 2,5 m³), Roelas Aida tn 3
(1.5 m³), kooli juures 1,1 m³, Veskikaare tn 3 korterelamute juures 1.5
m³ ja Aldari kaupluse kõrval (1.5
m³), Puka küla keskuses (1,1 m³),
Kütis küla keskuses (2,5 m³), Tudus
kooli juures (1,1 m³), Aldari kaupluse kõrval (3.0 m³) ja Tuleviku 3 maja
juures (3.0 m³), Vetikus OÜ Vetiku
ST kontori kõrval (1.5 m³).

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses, vanade puude ohtlike okste eemaldamist, ohtlike puude raiet kalmistutel, puude seisukorra ja elujõu hindamist, töid kõrgustes kasutades korvtõstukit,
kinnistute hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus ja koristus).
Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846, Email: pajolus@gmail.com,
puuderaie.info@gmail.com.
Kontaktisik: Tanel Pajo

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke

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

Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Vivian Piik
Malle Lind

Muuga PM OÜ pakub tööd CE-kategooria autojuhile. Kontakt:
5101480, 56571233

Välisuksed al. 349€ Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi. Valmistatakse Tartumaal.
Paigaldus ja transport üle Eesti.
5625 4169 www.askorpuit.ee

Õnnitleme
märtsikuu
sünnipäevalapsi!

29.11.1930 – 21.01.2015
31.12.1937 – 10.02.2015

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla

Pajusti Gümnaasiumi õpilased Rico-Helander Lichtfeldt (kk -30kg) ja Tristan-Roland Põldma (kk -35kg). Tubli oli ka U10 raskekaalus (+45kg) võistelnud Kenneth
Kuusk, kes saavutas viienda koha.
Riho Rannikmaa

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 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
10. märtsiks.

