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Vinni valla
tromb jõudis
Pajustist
Nurkseni

Juulis toimus
avatud
2 talude päev
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Vinnis treenivad
noorsportlasi
maailmameistrid
Tekst ja fotod: Rahel Lepp

kommunikatsiooni-ja turisminõunik

Vinni spordikompleks
on peale nn koroonapausi peaaegu täistuuridel töös – laagrilised
asustavad maja küll
tihedalt, kuid üldjuhul
jääb ruumi ka
üksikkülastajatele.
Käisime spordikompleksil külas 24. juulil, kui kompleksi olid
lisaks väikestele jalgpalluritele,
jäähokipoistele ja iluvõimlejatele kümneks päevaks hõivanud
epeevehklejate rahvusvaheline
laager – 58 noort vehklejat Eestist, Leedust ja Norrast ning viis
treenerit, kelle hulgas tuntud
Irina Embrich ning Sergei Bobrov. Kuna laagripäevi täidavad
treeningud, ajasime juttu otse
treeningsaalides.
Suurest saalist leidsin Irina Embrichi, kes on pikaaegne
Eesti naiste epeekoondise liige ja muude saavutuste hulgas
12-kordne medalisaaja tiitlivõistlustel (MM, EM). Seekord viibis Irina laagris oma
vehklemisklubi IREM laste ja
noortega.
„Minu jaoks on Vinni spordikompleks nagu kodu, sest
alates karjääri algusaegadest,
1990ndate lõpust olen ise siin
väga sageli laagrtes käinud. Vahel kolm, neli korda aastas,“ sõnas Irina ja lisas: „Selles samas
saalis tegin viimased torked
enne 2016. aasta olümpiamänge
Rio de Janerios.“ Ka teine vehklemisklubi IREM treener Olga
Aleksejeva, kellega koos sportlasteks kasvati ja nüüd noori
treenitakse, on Vinni spordikompleksi tingimustega rahul:
„Siin on väga mugav laagrit
pidada. Kõik asub ühe katuse
all ning suureks boonuseks on

Vasakult treenerid Irina Embrich ja Olga Aleksejeva.

ujula olemasolu, mis lastele
teadagi meeldib. Lapsevanemad käivad tihti enne laagrit ise
ruume ja elamis- ning treenimistingimusi üle vaatamas ning
on rahule jäänud.“ Treenerite
juttu kinnitavad ka lapsed, kes
on trenni lõpus maskid peast
võtnud, higiseid juukseid siluvad ja pesema jooksevad.
Judo- ja sumosaalis treenis
samal ajal 15–16-aastaseid noori Sergei Bobrov, kes on sport
chanbara ehk Jaapani vehklemise maailmameister (2006),
kuuekordne tiitlivõistluste võitja ning erinevate võitluskunstide (aikido, sport chanbara) ja
vehklemise treener omanimelises spordikoolis. Sergei on
ka põhjus, miks laager on rahvusvaheline – Leedu ja Norra
noored sõitsid Vinni selleks, et
treenida maailmameistri käe all.
„Olen siin laste ja noortega juba viiendat korda, kuna
tingimused treenimiseks on
siin peaaegu täiuslikud,“ kiitis Bobrov. „Siinne kompleks
meenutab mulle Spala kompleksi Poolas, lihtsalt väiksemal
SÕNASELETUSED:

ja kompaktsemal kujul.“ Lisaks
võitluskunstidele ja vehklemisele teevad noored sportlased
Vinnis Bobrovi käe all üldfüüsilist trenni, poksimist jne. „Kui
siin oleks ka epeesaal, tuleksin
Vinni elama,“ lisas Bobrov naljatades.
Vinni spordikompleksi juhataja Ergo Prave: „Spordikompleksile on parim tunnustus see,
kui laagri lõppedes broneeritakse järgmiseks aastaks uus laagrivahetuse aeg. See on kinnitus,
et teeme oma tööd väga hästi.“
Küsimusele, kuidas mõjus
sunnitud „koroonapaus“ Vinni
spordikompleksile, sõnas Parve: „Elasime üle!“ Parve selgitas: „Struktuuris muudatusi
tegema ja kedagi 25st töötajast
koondama õnneks ei pidanud.
Suvevaheajaks võtsime hoopis
abitööjõudu juurde. Ettevaatuse
mõttes oleme ka praegu enda ja
külastate suhtes ranged ja peame kinni teatud nõuetest, mis
aitavad uut viirusepuhangut ära
hoida. Näiteks laagrisse saabujate kehatemperatuuri mõõtmine ning laste arvu reguleerimine

Treener Sergei Bobrov.

kinnises ruumis, kuhu me neid
üle 50 korraga ei luba. Praegu kehtivate kitsenduste tõttu
ei saa me küll veel võõrustada
Venemaa sportlasi, kelle hulgas
Vinni populaarne on, kuid loodame, et olukord peagi muutub.“
Eelmisel aastal valmis spordikompleksi võimlemissaal,
mis on võimlejate poolt avastatud ja väga hästi vastu võetud.
„Koguni nii hästi, et saal on
põhimõtteliselt kogu aja hõivatud, vabanedes vaid koristamise
ajaks ning ööseks, kui väikesed
sportlased magavad,“ on Prave kompleksi edenemise üle
rõõmus.
Külaskäik spordikompleksi
lõppes veendumusega, et siinsed pakutavad tingimused on
kõrgel tasemel ja nagu ajalugu
on näidanud – sobivad ka tulevaste tippude treenimiseks.

Aikido - kaasaegne jaapani enesekaitse süsteem ja võitluskunst
Epeevehklemine - üks kolmest vehklemisspordi kategooriast,kus relvana kasutatakse duellimõõga tänapäevast edasiarendust, epeed.
Vehklemises kasutatav epee on 90 cm pikk ja kaalub 300–750 grammi.
Elektriline epee - epee ühendatakse kehajuhtme abil torkeid registreeriva masinaga. Elektrilise
epee otsas on vedruga nupp, mis registreerib vehkleja torke. Kasutatakse võistlustel.
Sport chanbara ehk spochan ehk Jaapani vehklemine – iidsel Jaapani mõõgakunstil põhinev
võistlussport

Vinni valla mehed
Eesti meistrid
köieveos
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Ka vallavanem sai omale nimelise pingi – seekord küll kolleegidelt kingituseks 40. juubeli puhul, mis toimus 25. juunil.

Suvi hakkab selleks
aastaks mööda saama

N

agu seekordsest lehest lugeda saab, on suvel vallas
palju põnevat juhtunud ja teoks tehtud. Saime korraks
isegi üle riigi kuulsaks – kui tornaado meie vallas ringi liikus ja pahandust tegi. Kõige suuremat kahju kandis perekodu, kuid loodetavasti kannab kindlustus tekkinud materiaalse
kahju. Kõige tähtsam on see, et keeristormis ükski inimene viga
ei saanud.
Lastekaitsepäeva me tänavu küll suurelt tähistada ei saanud,
kuid lastega seotud teemasid on olnud mitmeid – hakkajad üliõpilased käisid vallaelanikele tutvustamas Lastefondi püsiannetajaks saamise võimalust. Heade Vinni valla elanike abiga,
kes otsustasid hakata fondi püsiannetajateks, on fondil edaspidi
igal aastal 18 000 eurot rohkem, et aidata väikeseid abivajajaid.
Aitäh teile! Käisin ka sünnipäeval – meie vallas elavad nelikud
Loore, Luise, Leene ja Lagle said juba kolmeaastaseks. Palju
õnne piigadele!
Tänases lehes on üsna palju juttu ka jäätmete käitlemisest.
Palun omalt poolt, olge pakendite sorteerimisel tähelepanelikud. Tihti jäävad silma pakendikonteinerid, mis ajavad üle ääre
selle tõttu, et pakendid on jäetud nõuetekohaselt lahti voltimata.
Hoiame on kodukoha puhtana.
Soovin kõigile ilusat suve lõppu ja toredat kooliaasta algust!

100 PINKI

Vilve Tombach
27. juulil sai omanimelise pingi Vilve
Tombach, endine Pajusti klubi juhataja ja
seeniorklubi Mõttelõng president, kohaliku kultuuri ja seltsielu
edendaja, keda tulid
tähtsal päeval õnnitlema perekond ning palju tuttavaid ja klubiliikmeid.
Vilve pink asub Pajusti ja Vinni tee ristmikul bussipeatuses –
mis tehti alles aasta tagasi tänu Vilve pealehakkamisele ning
mis nüüd kergendab paljude Pajusti inimeste jalavaeva.
Palju õnne, Vilve!

Kelly Nevolihhin
Kui Moora külast sirgunud Eesti tippjooksja Kelly Nevolihhin
jooksmisest
väsib,
saab ta jalgu puhata
omanimelisel pingil,
mis avati 18. juulil
Moora küla bussipeatuses.
Meeleolukas ja rahvarohke pingiavamine toimus vahetult enne 18. Simuna-Laekvere jooksu algust. Peale pingi avamist siirdus kümnekordne
Eesti meister starti koos enam kui 100 jooksusõbraga.
Pind päkka, Kelly!
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VOLIKOGU

Vallavolikogu 18. juuni istungilt
VINNI VALLAVOLIKOGU VÕTTIS VASTU JÄRGMISED
MÄÄRUSED:
• Laekvere Kooli põhimäärus.
Põhimäärusega muudetakse kooli nime: varasem Muuga-Laekvere Kool hakkab kandma nime Laekvere Kool, ja
kooli tegutsemiskohti. Senise kolme tegutsemiskoha asemel
jääb koolil kaks tegutsemiskohta: lasteaial Laekvere alevik,
Salutaguse tee 6 ja põhikoolil Laekvere alevik, Kesk tänav 8.
Põhimäärus hakkab kehtima 01.07.2021.
• 2020. a I lisaeelarve.
Volikogu võttis vastu valla 2020. aasta I lisaeelarve:
1) põhitegevustulude suurenemine 436 190 eurot
2) põhitegevuskulude suurenemine 266 400 eurot
3) investeerimistegevuse vähenemine 121 112 eurot
4) finantseerimistegevuse vähenemine 288 000 eurot.
• Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2019-2031 muutmine.
Vinni Vallavolikogus kinnitati 18.04.2019 Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2019-2031.
Aastaga oleme plaane muutnud ja otsustanud rajada uue reoveepuhasti Peidu kinnistule. Seda on vaja kajastada ÜVK-s, et
saada rahastus KIK-lt.
Kava on täiendatud järgnevates osades:
1. Ulvi asulas täiendati ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimismahtusid, need selgusid uue vee-ettevõtja määramisega Ulvile;
2. Tudu asulas tõsteti osad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste investeeringute mahud lühiajalisest programmist pikaajalisesse programmi, et inimesed saaksid ise KIK-ist taotleda
toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks või omapuhasti rajamiseks;
3. Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi asulates täpsustati ühisveevärgi ja kanalisatsiooni perspektiivseid tehnilisi
lahendusi.
VINNI VALLAVOLIKOGU KINNITAS KOLM OTSUST:
• Vinni valla konsolideerimisgrupi 2019 majandusaasta
aruande kinnitamine.
Koostatud on Vinni valla 2019. aasta konsolideeritud aruanne, mis sisaldab kahe tütarettevõtte ja Vinni valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste, volikogu ja vallavalitsuse tegevusaruannet ja majandustehingute andmeid.
• Projektide nimekirja kinnitamine.
Riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduses on kavandatud
KOV-idele investeeringutoetust mistahes valdkonna investeeringute toetamiseks. Riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusega nr 19 on Vinni vallale eraldatud sihtotstarbeliselt 470 000
eurot. Projektide nimekirjaga saab tutvuda valla kodulehel.
• Kinnistute võõrandamine.
Volikogu andis loa vallavalitsusel võõrandada enampakkumise korras Vinni vallale kuuluvad kinnistud: kinnistu asukohaga Põlula küla, Põlula kool, alghinnaga 170 000 eurot
ja kinnistu asukohaga Muuga küla, Pargitee 1 ( Muuga mõis)
alghinnaga 400 000 eurot.
TEATED

Foto: Rauno Võrno

Kergliiklustee ehitus
17. juuni Algas Viru-Jaagupi - Kannastiku kergliiklustee ehitus. Valgustatud kergliiklustee valmib augusti lōpus ning tööd
teostab OÜ Warren Teed. Valmiv teelõik on jätk valla kergliiklusteede võrgustikule.
Laekveres saab tankida diislit
Aktsiaselts Jetoil
rajas Laekverre
tankla, mis juba
töötab, kuid praegu on veel prooviperiood, mille käigus katsetatakse,
kas kõik toimib.
Osaühingu
Artiston parklas
asuv kütuseväljastuskoht hakkab ametlikult kandma diislipunkti nimetust, kuna
seal saab esialgu tankida vaid valget diislikütust.

Koduvalla Sõnumid August 2020

Vinni valla trombi juhtum
Kairo Kiitsak
geograaf, hobisünoptik

1. juulil räsis Pajustit
ja Vinni alevikku tornaado ehk tromb ehk
keeristorm. Vaatame,
mille tõttu see haruldane ilmastikunähtus aset leidis ja mis
endaga kaasa tõi.
Trombide tekkeks on vaja ebapüsivat õhukihistust, et soojem
õhk saaks vertikaalselt tõusma
hakata ja põhjustada seeläbi
rünk- ja rünksajupilvede arengut. Just nende pilvede alla
moodustuvadki tavaliselt lehterpilved ja kui esineb kontakt
maapinnaga, siis on korrektne
rääkida trombist. Kui selline sündmus leiab aset näiteks
mere kohal, kus pilvest alla
laskuv „lont“ ehk see lehterpilv puudutab veepinda, siis on
tegemist vesipüksiga.
Olulised komponendid tornaadode tekke seisukohast on
kindlasti ka maapinnalähedastes õhukihtides puhuv piisavalt
tugev tuul ja peab esinema tuulenihe. Viimane on oluline seetõttu, et õhk hakkaks pöörlema.
Need tingimused olid 1. juulil
täidetud. Pärastlõunal, mõned
minutid enne kella 14 laskus
ühest suurest ja võrdlemisi

Pilt on illustreeriv.

süngest rünksajupilvede vööndist alla lehterpilv, mis ulatus
loetud minutega maapinnani.
Tekkis tromb, mis liikus edasi
idakirdesse, tabades kõigepealt
Pajustis Lepassaare tee otsas
asuvat kuivatit. Seal tegid inimesed parajasti tööd, kui äkitselt hakkas puhuma väga kõva
tuul, mis rebis lahti plekkseina
ja räsis kuivati katust. Eemal
tee ääres oli üks puu juurtega
maa seest lahti rebitud. Sama
tee peal võis näha veel mitut
suurt murdunud puud.
Järgmised kahjustused esinesid Vinni vallavalituse kõrval. Seal murdis tuul kaks suurt
kuuske ja ka ühe tamme ning
kuuskedel oli ladvad maha
murdunud. Õhupööris liikus
sealt edasi mööda aleviku serva
idakirdesse.
Enne Vinni perekodu juurde jõudmist, kus olid suured
kahjustused, jõudis tromb läbi
käia Looduse 6 koduhoovist.
Seal murdis tugev tuul kaks
kirsipuud ja ühe ploomipuu,
lõhkus varjualuse, lennutas

majakatuselt kive minema ning
tuuseldas ühe veerenni kallal.
Väidetavalt isegi üks batuut
olevat üle kahekordse elumaja
lennanud. Looduse 6 juurest
liikus tromb edasi Vinni perekodu suunas, kus tuul murdis
samuti erinevaid puid, hävitas
kasvuhooneid ja kahjustas ühe
elumaja katust. Tuul oli rullinud ka läheduses asuva puukuuri katuseplekki. Tromb viis
endaga kaasa ka laste mängumaja.
Seejärel võttis tromb kursi
Vinni reoveepuhasti settetiikide suunas, räsides ka seal puid
ja põõsaid. Üks paju oli näiteks
tuule mõjul murtud ja lennutatud kännu asukohtast umbes 30
meetrit eemale põllule. Radariandmete kohaselt pärast kogu
laastamistööd tromb veel ei
hääbunud, vaid jätkas liikumast
mitmeid kilomeetreid idakirdesse. Kahjustuste vöönd kulges Vinnist Kantküla ja Nurkse
suunas. Kantkülas räsis võimas
õhupööris saekaatri katust. Sellest veel pisut idas Nurkse kan-

dis jõudis tromb ühe batuudi
lendu viia, ühe kasvuhoone ära
lõhkuda ja murda vähemalt kahes majapidamises puid.
See oli õnnelik juhtum,
kus tromb liikus mööda aleviku serva. Kui see oleks täpselt
aleviku keskosast läbi läinud,
võinuks kahjustused palju hullemad olla. Õnneks trombi tõttu ükski inimene kannatada ei
saanud. Kahjustuste trass kulges Pajustist Nurkseni välja ja
selle kogupikkus oli vähemalt
8 km. Minu esialgsed analüüsitulemused näitavad, et arvestades milline oli kahjustuste
iseloom ja kui pikk oli kahjustuste vöönd, siis see tromb on
Fujita-Pearsoni skaala alusel
väärt tugevust F0 (skaala kõige
väiksem väärtus). See tähendab
kergemaid purustusi - pisut purunenud katused; murtud puuoksad; madalajuurelised puud
ümber paisatud jne. Tuule
kiirus sellises õhupöörises on
hinnanguliselt 20-30 m/s. Kuid
tornaado tugevust ei määrata
selle järgi, kui suurena ta meile
paistab, vaid hoopis selle järgi,
millised on kahjustused ja kui
pikk on kahjustuste vöönd.
Minu selleaastane Tartu
Ülikooli bakalaureuse uurimistöö oli teemal „Ohtlikud
ilmanähtused Eestis perioodil
1997-2019“. Töö tulemused
näitasid, et Eestis on igal aastal
keskmiselt 2-3 tornaado juhtumit ja 3-4 vesipüksi juhtumit.

PÕLLUMEHED
KOGUNESID PAJUSTISSE

Muuga mõisa uueks
omanikuks sai OÜ Leventek
16. juulil toimus Vinni Vallavalitsuses suuline enampakkumine Muuga mõisa (pildil)
võõrandamiseks. Mõisa hinnaks kujunes 400 000 eurot.
Vastavalt kokkuleppele ostjaga
jätkub mõisahoones 2020/2021
õppeaastal Muuga põhikooli
töö.
OÜ Leventek esindaja tea-

16. juulil kogunes ligi 70 põllumeest üle Eesti Pajustisse, kus
Eesti Taimekasvatuse Instituut
(ETI) korraldas koostöös Maaülikooli ja OÜ-ga Voore Farmid esitluspäeva.
Ennelõunal kuulasid põllu-

mehed vallamaja saalis loenguid ja pealelõunal jälgisid
vallamaja kõrval põllul 200
kW traktoritega mullaharimise
demo koos traktorite tutvustamisega.

tel jääb mõis tulevikus huvilistele osaliselt avatuks, näiteks
kontsertide korraldamise paigana.
Vallavanema Rauno Võrno sõnul suunatakse mõisa
müügist saadav raha Laekvere piirkonna investeeringuteks nagu on kirjas valdade
ühinemislepingus.

PILTUUDIS

Vallavanem käis sünnipäeval!
9. juulil pidasid kolmandat sünnipäeva Vinni vallas elavad Eesti
ainsad nelikud Lagle, Leene, Loore ja Luise. Tähtsal päeval külastas neid ka vallavanem Rauno Võrno, kes muide aitas pisikesed piigad omal ajal ka sünnitusmajast koju tuua.

Toredat taaskohtumist jäi meenutama meeleolukas pilt.
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Sõnumid

Avatud talude päev Vinni vallas

MÕNE REAGA

T

änavused avatud talude päevad leidsid aset 18.-19.juulil. Oma uksed avasid 281 talu ja maaettevõtet üle Eesti. Vinni vallas osales ettevõtmises viis talu. „Tore, et
ka meie valla talupidajad soovisid end külastajatele tutvustada.
Teades, kui rahvarohke oli huvi siinsete talude vastu eelmisel
aastal, on oma uste avamine võõrastele paras julgustükk. Tahan
isiklikult tänada kõiki, kes seda teha soovivad,“ sõnas vallavanem Rauno Võrno.

Mõttelõng

Kuuse mesindustalu
Avatud talude päeval sai igal täistunnil piiluda mesitaru sisemusse – tihedamini seda teha ei saanud, et mitte häirida
mesimummide rutiini. Sai tutvuda meesegude valmistamise, mee pakendamise, vurritamise ja kärje lahtikaanetamise
seadmetega.

Liivamäe talu
Talu põnevatest karvastest ja sulelistest saate lugeda lähemalt
4. leheküljel.

Põdra talu
Taluperenaine Reelika Maasik: „Soovisime selle päevaga
näidata, kui palju on ühes külas toimekaid ja andekaid inimesi. Lisaks minu „tordimajandusele“ olid meil siin T. Puidust
Vaagnad, Vōhu juustuvabrik, Tikandilaegas, kes teeb ilusaid
logosid ja mustreid, kuhu iganes vaja. Väljas oli ka Pajusti puutöömeistri Väino Kereme mööbelt, oma küla tublide
meeste Andrese ja Aimari sepistatud ahjuroobid. Pere lapsed tegid ise loosi ja müüsid vahvleid ning avatud ka tasuta
vanavaranäitus.“

Männiniidu aiand
Männiniidul sai tutvuda aiandi taimedega, osta huvitavaid püsitaimi, panna kõrva taha jagatud näpunäiteid taimede kasvatamiseks ning keha kinnitada kasvuhoone kohvikus.

14. juuli sai seeniorklubi Mõttelõng
esimest korda peale
„koroonapausi“ taas
kokku. Kui tavaliselt
kohtuvad klubiliikmed kuus korra, siis
sunnitud pausi tõttu
sai seekord tähistada
korraga aprilli-, mai,
juuni- ja juulikuu sünnipäevalapsi. Sünnipäevalaste auks astus
üllatuskülalisena üles armastatud Merle Lilje.

Avasta Saara!
Tuhanded külad, tuhanded talud laiali Eestimaal.

- Mihkel Zilmer

Saara – üks pisike ilus küla paljude toredate ja ettevõtlike inimestega asub Rakvere- Luige maantee ääres 30-minutilise autosõidu kaugusel Rakverest.
Meie külas asub ca 24 majapidamist ja elab umbestäpselt
37 inimest. Sel suvel said osad saarakad kokku ja otsustasid
teha Vinni valla kodukohvikute päeval ka oma külakohviku
koos korraliku laadaplatsi ja muude lõbustustega. Kohvik on
avatud Nurme talus 22.augustil alates kella 11-st.
Kõik
endised ja praegused saarakad ning kõik teised huHEA
TEADA
vitatud - olete oodatud Saara külakohvikusse, kus pakume
soolast ja magusat kohalikust toorainest. Laadaplatsil leite kohalikku toidukaupa (lihasaadusi, aed-ja köögivilju, hoidiseid,
metsasaaduseid, ravimtaimi) ja käsitööd.
Meie päeva aitavad lõbustada pillinaine Küllike Pajula,
avatud on Oja talu linnuaed (ikka Nurme talus), tegevused
suurtele ja väikestele ja palju huvitavat. Kell 17 saab näha Raeküla Rahva Teatri etendust „Vabandage, kas ma tunnen teid?“.
Terve päev on võimalik tutvuda Loomapäästegrupi tegevustega, osta nende tuluks üks loteriipilet, kus iga loos võidab.
Kell 18 algab simman oma üllatustega!
Kõik, kes te tahate näha ühte kihvti küla ja seda, kuidas
maal elatakse, tulge ja uudistage!
… kuni su küla veel elab, elad sina ka!
Nurme talu perenaine Kersti

TASUB TEADA

Kuldpulmapaare oodatakse
endast teadma anda

Pärapõrgu puhkemaja
Nagu nimi ütleb, asub puhkemaja justkui maailma ääres ja õigustab oma nime vägagi – aga oma parimas mõttes! Põrguliku
põnevuse kõrval pakkusid taevalikku ilu talus elavad paabulinnud, kes oma sabasulgede näitamisega kitsid ei olnud. Selle
vahva koosluse keskel sai ka kohvikus einetada, parvega sõita
ja batuudil karata.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere
kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel
täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Sündmusele oodatakse kõiki paare, kellel sel aastal täitunud/täitumas 50-nes või 5-aastase sammuga (55, 60, 65 jne.)
kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Ootame lähedasi ja sõpru austamisüritusele kirja panema
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi, andes teada nendest paaridest
hiljemalt 5. augustiks e-postile ingrid.parnamae@virol.ee või
telefonil 5304 0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamisüritus juba 10. korda ning leiab esialgsete plaanide kohaselt aset 4. septembril
2020 a. kell 13 Rakvere Kolmainu kirikus.

Nüüdsest pääseb Kakumäele turvaliselt
Kakumäe külavanema Vello
Tafenau ja Vinni vallavalitsuse ühine jõupingutus viis sihile – Rakvere-Luige maanteelt
sõidukiga Kakumäele keerajat
ei ohusta enam vastutulevast
autost möödasõidu sooritajad,
sest Maanteeameti tellimusel
paigaldatakse täna vajalikule
teelõigule möödasõitu takistavad plastikust postid. Liiklejate
tähelepanu juhtimiseks muutunud olukorrale on tee keskele

tehtud punased jooned.
„See on hea näide koostööst külaseltsi, vallavalitsuse
ja Maanteameti vahel liiklejate
turvalisema tuleviku nimel,“
sõnas Vinni vallavanem Rauno Võrno ja avaldas lootust,
et edaspidi muutub erinevate
sektorite vaheline koostöö üha
loomulikumaks ja sujuvamaks.
KS

VÄLJAANDJA VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald
Tel: 325 8650 e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075
TOIMETAJA RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
KÜLJENDUS AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS

Kaastöid ootame iga kuu 3. kuupäevaks.
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TUDENGID KÄISID
UKSELT UKSELE

J
Hõberebased. Foto: Rahel Lepp

Liivamäe talu ootab
külla lastegruppe

L

iivamäe talu Rahkla külas on üks vahva koht justkui väike loomaaed,
mis on paljudel kohalikel siiski
veel avastamata.
Kõigest 8 aasta jooksul on
linnast maale kolinud kuueliikmeline pere loonud talust
toreda miniloomaaia, kus hobi
korras peetakse eksootilisi ja
vähemeksootilisi
pudulojuseid. „Tänapäeva lapse jaoks
on tihtipeale eksootilised ka
täitsa tavalised taluloomad
nagu lambad, kitsed, kanad,
haned, pardid, kuna linna- ja
korterilapsed neid üldiselt ei
kohta,“ sõnas perenaine Taimi
Susi. Enam põnevust pakuvad
võõramaist päritolu sulelised

nagu näiteks uudishimulikud
hiiglased jaanalinnud, häbelikud nandud, uhkete sabadega
paabulinnud, faasanid. Ringi
patseerivad ka nn gooti kana
ja kukk, kes on süsimustad alates sulgedest kuni luude ja siseorganiteni. Loomadest saab
tutvuda teiste hulgas erinevat
tõugu küülikutega, kelle hulgas
on mutinahkse kasukaga reksküülik ja hiiglasemõõtu Flandria küülik.
„Kes kunagi on meil käinud, võiks tulla uuesti, kuna
talu lemmikute kogu täieneb
pidevalt. Meie uusimad „lapsukesed“ on näiteks hõberebasekutsikas Eesti viimasest karusloomafarmist ja Lätist toodud

loorkakk ja lumekakk – neist
viimast teatakse enim Harry
Potteri filmide järgi,“ sõnas perenaine. „Ka laamad on alles
hiljuti meil kodu leidnud,“ lisas
Susi.
Iseäranis võiksid talupere
karvased ja sulelised pakkuda huvi lasteaia- ja koolilaste
gruppidele. Külastamise hind
ei ole kõrge ning kogu külastustest saadav tulu läheb loomade toidu- ja ravimifondi.
Külastussoovi korral tuleb
ühendust võtta perenaine Taimi
Susiga telefonil 5198 1211 või
meiliaadressil eﬀext@hot.ee.
Rahel Lepp

kommunikatsiooni- ja turisminõunik

20.AUGUST 2020 kell 14.00 – 18.00

VINNI VALLA NOORTE
LUSTAKAS SUVEPÄEV

VIRU-JAAGUPI MÄEL (poe juures)
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TASUTA!

Sõbrad
Ujumisriided

Vahetusriided

Kontakt: Valentin Kurka 53412782

Eelregistreerimine noortekeskustes. Võta ühendust kohaliku
noortekeskusega ja registreeri ennast ära!
TOETAJAD:

MTÜ VIRU-JAAGUPI KOGUKONNA SELTS

MTÜ VINNI VALLA NOORED

KAIDO HÖÖVELSON

JAAMA TRAHTER

Projekti tiim.

ka püsiannetajaks,“ meenutab
Oliver. „Ühes majas juhatati
meid majaperemehe juurde,
ja meile sammus vastu Baruto
isiklikult. Kasutasime muidugi
võimalust temaga pilti teha,“
muheles mees.
Sellised seigad ei unune ja
aitavad tänavust erilist suve
eredalt meenutada veel kaua,“
on Reinaas kindel, et vahva
elamuse said kogu meeskond.
Ukselt-uksele projekti raames külastati Vinni vallas umbes 250 perekonda ja sõlmiti
140 püsiannetuse lepingut, mille tulemusel kasvab Lastefondi
eelarve iga kuu ca 1500 euro
võrra ehk aastas laekub Vinni
valla elanikelt Lastefondile annetusi umbes 18 000 euro eest.
Lastefond aitab igakuiselt
sadu raske haigusega võitlevaid lapsi. Fond toetab eelkõige neid lapsi ja vanemaid, kes
mingil põhjusel riigilt abi ei
saa, kelle jaoks pole abi piisav
või viibib. Kuna Lastefondi

poolne abi ei ole ühekordne
vaid abivajajale igakuine, on
püsiannetused fondile väga
suure tähtsusega – et ükski
abisaaja ei peaks leidma end
ootamatult olukorras, kus abi
otsa lõpeb. Püsiannetaja on
inimene, kes sõlmib oma kodupangas püsikorralduslepingu,
millest on võimalik iga hetk ka
loobuda. Püsiannetuse suuruse
ja selle laekumise kuupäeva
valib annetaja ise ning summa laekub automaatselt kord
kuus Lastefondi annetuskontole. „Igakuine annetussumma
võib olla ka üks euro või viis
eurot – annetajale on see väike,
aga kokku koguneb suur summa,“ julgustab Reinaas inimesi hakkama püsiannetajateks.
„Põhiliselt jäävad annetatavad
summad vahemikku 5-20 eurot
kuus.“
Rahel Lepp

kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Noored tehnikahuvilised
vallutasid Mõedaka spordibaasi

S

Päeva jooksul toimub ka toitlustus!!!
Võta kaasa:

uunikuus koputas paljude Vinni valla kodude
ustele Lastefondi logoga valget nokamütsi ja kaelakaarti kandev noormees või
neiu, kes tutvustas inimestele
võimalust hakata Lastefondi
püsiannetajaks. Uurime, kuidas
see aktsioon teoks sai.
„Tudengid, kes olid läbinud 1,5 aastat koolitust, et
minna sel suvel Ameerikasse
ukselt-uksele raamatuid müüma, ei lasknud pead norgu, kui
koroona tõttu seatud piirangud
tehtud plaanil teoks saada ei
lasknud,“ jutustas aktsiooni
projektijuht, metsandustudeng
Oliver Reinaas. „Et omandatud
teadmisi praktiseerida, lõime
käed Lastefondiga ja otsustasime käia ukselt-uksele ning tutvustada inimestele Lastefondi
ning võimalust saada fondi püsiannetajaks. Võtsime seda kui
jätkukoolitust, aga mõnevõrra
ootamatult saime ka väga positiivse kogemuse võrra rikkamaks,“ lisas Reinaas.
Vinni vallas käis „ustele
koputamas“ kaheksa tudengit,
kes siin kandis veedetud ajal
elasid Rakvere külje all talus.
„Enamus inimesi võtsid meid
väga soojalt vastu. Püsiannetuse lepingut ei sõlminud vaid
need, kel see ei olnud majanduslikel põhjustel arusaadavalt
võimalik, kuid ära kuulasid ja
meie tegevust toetasid kõik,
keda külastasime. Nina ees ust
kinni ei löönud keegi,“ rääkis
Reinaas. Juhtus ka naljakaid
lugusid – näiteks ühes kohas
plahvatas Oliveri sõrme all
uksekell. „Õnneks jäid sõrmed ja korter terveks, ühekoos
omanikuga tuvastasaime viga,
sai nalja, ja peremees hakkas

el suvel vallutasid
Mõedaka spordibaasi
noored tehnikahuvilised erinevatest paikadest üle
Eestimaa, sest ehkki Rägavere
vald on ajalooks saanud, on
MTÜ Rägavere valla Huviklubi täie tervise juures ja korraldamas taas oma nüüd juba
traditsiooniks saanud igasuvist
noorte tehnikalaagrit.
Isegi pahalasviirus ei saanud tehnikapisikule vastu ja
laagri esimeses vahetuses olid
teiste hulgas kolm noort, kes
olid kohal juba kolmandat suve
järjepanu. Kolm on üks maagiline number - seegi kord ehitati laager üles kolmele vaalale
- ATVd, ehitusest ohutuseni
(lisaks tavaks saanud maastikuläbijatele tutvusid noored
ka keskkonnasõbralike Eestis
projekteeritud elektriliste neljarattalistega); kõigega, mis
lendab- tutvuti nii Päästeameti termokaamera-droonidega
kui ehitatati ise rakette, mida

taevasse saata. Sel aastal sai
laagris ehitada ka - ilmselt
esmakordselt Eestimaal - rakett-autosid. Ja kolmandaks
automudelism, mis Eestis taas
populaarsust kogumas. Sel aastal oli põhitähelepanu pööratud
RC maastikusõidukitele.
Loomulikult käis iga laagri
juurde saunatamine - nii tradit-

Foto: R. Metsla

siooniline , tünni- või haagissaun, valik oli laagriliste endi
teha. Grill, vahukommid, erinevad võistlusmängud, austus
üksteise vastu ja tiimitöö tunnetuse tekitamine on loomulikult kõik see, mis laagri juurde
kuulub. Ja loodetavasti laagrilistele veel aastateks meelde
jääb.
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Aserist Põhja-Venemaale ja tagasi Ottiga

E

hk et täpselt niikaugel käisime
augusti esimestel päevadel Ott
Penekuga, kes nüüdseks juba
Virumaa Koostöökogust kaks kuud
on puhkust ja pensionipõlve nautinud.
Kiiktooli kiigutamiseks, nagu ta naljatamisi viimasel VIKO üldkoosolekul
lubas, et oma pensionipõlve alustab,
Ottil suvel aga mahti ei ole olnud –
tegemist on nii aias kui majade kallal,
mis tema hoole all. Augustikuu esimestel päevadel oli Ott just ametis ühe
garaaži ehituse juhendamisel ja praktilise töö käigus tegeles ka ideekorjega
ehituse jaoks, mis tal veel plaanis on.
Põlise ida-virumaalasena, juurtega Aseri kandist endisest Abaja külast
ja viimased seitse aastat Kõrtsialusel
elanud Ottil, on ametialaselt ja hobikorras niipalju õnne ja hakkamist olnud, et igavuse üle pole kunagi kurta
saanud. Suure reisisellina on Ott Eesti
risti-põiki läbi sõitnud ja jõudnud üsna
kaugetesse paikadesse nii turistina kui
tööpostile komandeerituna. „25 aastat,
1988. aastani töötasin Aseri Keraamikatehases, kus toodeti telliseautomaate, mida me siis üle Nõukogude Liidu
paigaldasime ligi 30 tükki. Viimane
läks kaugele põhja-Venemaale, Logossovosse, kus viimased 100 km autoteed ei olnud, jõelaevaga viidi meid
kohale,“ meenutab Ott.
Lisaks keraamikatehasele, kus
Ott töötas metroloogina ja automaatika osakonna juhatajana, koostas ja
valmistas telliseautomaatide loogilisi
skeeme, on ta asutanud veel väikeettevõtte AVE, mis tegeles domafonide
koostamise, telliseautomaatide juhtimisseadmete valmistamise
ning
paigaldamisega;
automatiseerinud
euroaluste tootmise masinaid ettevõt-

Ott Toilas, Konstantin Pätsi kuju kõrval.

tes Radix, ehitanud elektriseadmeid
Kalvi Mõisa hoonetes. Olnud abivallavanem, vallavanem ja koolis arvutiõpetaja. Enne kirjut karjääri jõudis Ott
õppida veel Tallinna Polütehnikumis
automaatika ja telemehhaanika eriala,
mis tema edasisele karjäärile aluse
pani, ära käia Kaliningradis sõjaväes,
kus ta eesrindliku polügoni elektrikuna elektrisüsteemid välja ehitas ja
siis pool aastat varem enne ettenähtud
aega kodumaale tagasi saadeti, ning
kirju karjääriga paralleelselt ehitada
7 elumaja (!!!) JA projekteerida 11
hoonet. „7 elumaja olen ehitanud jah.
Nendest ühe kaupluselamu, kus mu
abikaasa 15 aastat lillepoodi pidas.
Ühe maja jõuan ehk veel ehitada, siis
aitab,“ naerab Ott ise.
Kõik ehitustehniliselt vajaliku
õppis Ott oma lahtise peaga isa käest
ehitusel ja remonditöödel abiks käies.
„Praegu ei ole muud, kui ainult ehita.
Vanasti pidi enne täitevkomiteest loa
saama, et metsast materjali tuua, mida
siis pidi lõikama, kuivatama, serva-

ma, katusepleki saamise jaoks eraldi
loa taotlema… Kruve, kui neid kuskilt
üldse sai, keerati kruvikeerajaga, akutrellist ei teatud siis midagi. Palju lihtsam on see asi praegu, miks siis mitte,“
muigab Ott.
Kui küsin Otti käest suurima saavutuse kohta Virumaa Koostöökogus
töötamise ajal, siis on ta julgelt tagasihoidlik: „Ma pole ju kunagi tegevjuht
olnud, aga mul on hea meel, et ma sain
Kadrile toeks olla ja koos VIKO kriisist välja tuua. Kadri on väga korrektne ja see on väga oluline, ta on teinud
väga head tööd. Ja me oleme siia piirkonda 3,8 miljonit eurot toonud toetuste näol. Mul on hea meel, et ma olen
suutnud nõustada neid inimesi, kes on
minu nõu selle aja jooksul soovinud.“
Sel suvel on Ott jõudnud ära käia
Ahvenamaal ja Lätis. Ja korra Narva-Jõesuus, kust tuli tagasi päikesepõlenult punane nagu keedetud vähk, aga
vähemalt ujuda sai, nendib ta rahulolevalt. Sellisele reisisellile, nagu Ott,
on koroonapandeemia eriline nuhtlus,
aga eks tuleb siis lähemate kohtadega
leppida. Eesti viimase aja kõige vingemaks reisikogemuseks peab ta aga
Lõuna-Eesti kollaste raamide tuuri
(neid oli toona 22), mille paar aastat
tagasi kahe päevaga läbi tegi. Pikisilmi ootab Ott kolleegide kingitud
SPA-puhkust sügisel Wagenküllis. Senini veedab Ott aega muude suvetegemiste kõrval oma isakodus isa raamatukogu ja vanu käsikirju sorteerides, et
väärtuslikumad neist välja noppida.
Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu

OTTI TRIVIA

Ott on pärit viie-lapselisest perest, tal on tütar, lapselaps ja kaks lapselapselast, elukaaslane Inna ja süsimust kass Bagira.
Oma suurimaks saavutuseks peab Ott oma pikka abielu abikaasa Tiiaga, kellega ta veetis pea 50 ilusat ja õnnelikku aastat.
Ott on MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsiga Virumaa Koostöökogu asutajaliige,
nutikate energialahenduste meetme eestvedaja ja töötas Virumaa Koostöökogus kümme ja pool aastat.
Ott on ainuke Nõukogude Liidu komsomoli preemia laureaat kogu NSVL-s,
kes pole kunagi komsomoli kuulunud (kuidas see juhtus, küsige temalt järgmine kord, kui temaga kohtute).
Otti eestvedamisel on Kõrtsialuse külal sõprusküla Soomes – Myrskylä –
kus üle aasta teineteisel külas käiakse.
Ott ei ole ei pilli- ega laulumees (kuigi aru saab küll, kui keegi valesti laulab,
ja mängis ka puhkpilliorkestris 1960 ja 1965. a laulupeol), aga on tantsumees.
Otti lemmiktantsumuusika on üks korralik valss (selline, mida pillimehed oma
viguritega pole rütmist välja ajanud).
Otti lemmiktähtpäev on jaanipäev.
Kõige kaugem koht, kus Ott on käinud autoga, on 1980. aastal üle Uurali
mägede Tšeljabinskis, teel külastas Toljatis Žiguli varuosade kauplust. Käidud
on nii Murmanskis kui Krimmis Musta Mere ääres.
Hoolimata sellest, et Ott on tehnikalemb, peab ta kõige paremaks teejuhiks
nelja GPSi kõrval ikka vana head harilikku atlast, sest kui GPS-id näitavad
kõik erinevat teed, siis atlase võtad ette ja tead kohe, kus oled.
Otti elus on periood, kus tal olid une pealt peas kõik Aseri piirkonna krundid
– mis ja kus ja kelle oma – valla maanõuniku juures töötamise kutsehaigus.
Otti esimene ja viimane uus auto oli valge Žiguli, mis oli seest must nagu
kirst. Sest tumesinine talle ei meeldinud ja muud valikut ei olnud.
Ott oli Aseri AUTOM klubi esimees ja seisis hea liikluskasvatuse massidesse, eriti noorte massidesse viimise eest (Otti endised kolleegid VIKOst kahtlustavad, et tegelikult õõnestas ta selles organisatsioonis vaikselt nõukogude
võimu, aga sellepeale Ott ainult muheleb ja ütleb, et võis ka vast nii olla)
Ott on vedanud kümme aastat Aseri orienteerumissektsiooni, kus osales 15
inimese ringis, paremad saavutused on NSVL-i meistersportlase kandidaadid.
Ottil on kodus Aseri Keraamikatehase peainseneri töölaud, mille taga ka ta
ise kolm kuud on tööd teinud.
Ott on olnud Virumaa Koostöökogu praeguse tegevjuhi Kadri Kuusmiku arvutiõpetaja
Ja viimaks – Otti käsutuses on Exceli-vallutamise saladus, mis on tegelikult
imelihtne – kui korra põhifunktsioonid selgeks teed ja seda, mida ei oska, raamatust järgi vaatad või lihtsalt PROOVID, siis on käpas!

SPORT

Vinni valla mehed on Eesti meistrid köieveos!
11. juulil toimusid Elvas Eestimaa
III Jõumängud, mille raames selgitati
välja Eesti meistrid köieveos. Vinni
valla meeskond saavutas meistritiitli, edestades aastaid valitsenud Rapla
meeskonda. Kolmandale kohale tuli
Jõgeva meeskond.
Vinni valla meeskonda kuulusid:
kapten - Heldur Eerik, Kaido Höövelson, Aleksei Pruttšenko, Meelis
Höövelson, Olev Soolep, Ilmar Pudel
ja varumees valitsev WRC ralli maailmameister Martin Järveoja.
Värsked Eesti meistrid ei saa loorberitele puhkama jääda, kuna Rapla
rammumehed soovisid revanši. Uus
mõõduvõtt toimub 22-23.augustil
omavalitsuste suvemängudel Paides.

A

ugusti esimesel nädalavahetusel Porkunis peetud
Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel sudokus saavutas absoluutarvestuses esikoha Eerik Lumiste
(pildil), kes lahendas kõik ülesanded
ära ajaga 44 minutit ja 47 sekundit
ning teenis maksimumtulemuse –
250 punkti.
Tänavu märtsis toimunud Eesti meistrivõistlustel napsas Lumiste
seenioride pronksi.

Vasakult Aleksei Pruttšenko, Meelis Höövelson, Olev Soolep, Kaido Höövelson, Ilmar Pudel,
ees kükitab võistkonna kapten Heldur Eerik.

Lõppes MOBO-rakendusega seiklusorienteerumine
30. juunil lõppes alates 18. maist
kestnud kestnud MOBO-rakendusega seiklusorienteerumine. Seiklusorienteerumisel osavõtmiseks tuli teele
kaasa võtta äpiga varustatud mobiiltelefon ning kaardilt leitud punkti
läbimisel see registreerida-pildistada
QR koodi abil.
Seiklusliikumine oli kohalike
omavalitsuste poolt korraldatav ühisprojekt, mille käigus püstitati samal
perioodil erinevates piirkondades
orienteerumisrajad. Projekti eesmärk
oli radade abil suunata inimesi enam
vabas looduses liikuma, mille läbi
panustada Eesti elanike terviseeden-

Abivallavanem Eerik Lumiste on
maakonna parim mõttesportlane!

dusse. Projektist võttis osa 12 kohalikku omavalitsust, neist kaheksa
Lääne-Virumaalt ning lisaks Jõgeva,
Põltsamaa, Põlva ja Võru vald.
Kokku oli Vinni vallas koostatud
kolm rada (Ulvis, Laekveres ja Vinnis), millest igas kümme kontrollpunkti. Ulvis ja Laekveres sai raja läbida ka lapsevankriga. Poolteise kuu
jooksul läbis Ulvi raja 84, Laekvere
raja 80 ja Vinni raja 102 orjenteerujat. Kokku osales Vinni valla radadel
seega 266 inimest.
Kõige huvitavam juhtum toimus
Ulvis, kus vana katlamaja uksele
pandud tähist orienteerujad kuidagi

ei leidnud. Asja lähemalt uurides tuli
välja, et omanik oli vahepeal aastaid
seisnud terve katlamaja ära lammutanud.
Orienteerujate vahel, kes läbisid
kõik kolm Vinni valla rada, loositi
välja Vinni Spordikompleksi kinkekaardid. Korraldajate poolt välja loositud võitjad olid Kaie Kaulen, Reelika Vahermäe ja Taivi Pedor.
Kohtumiseni uutel radadel 2021.
aastal!
Uno Muruvee
spordinõunik

On jälle aeg mõõduvõtmiseks ja
omavalitsuse jõu näitamiseks!
45. Eesti omavalitsuste suvemängud
toimuvad seekord 22.- 23. augustil 2020. aastal Paides. Spordialad:
kergejõustik, meeste võrkpall, naiste
võrkpall, tennis, petank, orienteerumine, jalgrattakross, mälumäng,
köievedu, kettagolf ja juhtide võistlus.
Osalejate kulud, kaasa arvatud
transpordi võistlustele katab Vinni
vald.
Järjest uuenevat infot suve-

mängude korraldamise kohta näete
www.joud.ee/est/g78s5009
Uno Muruvee
spordinõunik
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Muudatused
korraldatud jäätmeveos

V

inni
Vallavalitsus
kuulutas 2020. aasta
alguses välja korraldatud jäätmeveo hanke, leidmaks olmejäätmete vedaja
järgmiseks viieks aastaks seoses eelmise hankeperioodi lõppemisega. Veoperiood algab
01.10.2020 endise Vinni ja Rägavere valla territooriumidel.
Endise Laekvere valla territooriumil jääb kuni 30.04.2021
kehtima sama veokord (vedaja
AS Ragn-Sells) ja hinnakiri.
2021. aasta maist hakkab teenust osutama kogu vallas üks
teenusepakkuja samadel alustel.
Endise Rägavere valla territooriumil korraldatud jäätmevedu varasemalt ei toimunud,
mistõttu juhime tähelepanu
asjaolule, et kõik, kellel oli
varasemast leping erinevate
teenusepakkujatega või leping
sootuks puudus, on kohusta-

tud sõlmima lepingu hanke
võitjaga ja seeläbi liituma korraldatud jäätmeveoga. Kõik
kinnistud, millel on elamu-,
ärihooned või kus potentsiaalselt tekib jäätmeid, liidetakse.
Jäätmeveost vabastust on võimalik taotleda Vinni Vallavalitsuselt esitades selleks vastava
taotluse (info valla kodulehel
www.vinnivald.ee). Vabastuse
aluseks saab olla ainult asjaolu,
et kinnistut ei kasutata ja kinnistul ei elata.
Alates 01.10.2020 alustab

Vinni valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ (va endise Laekvere valla territoorium, mis
liitub 2021. aasta mais). Kliente teavitatakse uute lepingute
sõlmimisest ja siis tuleb Vinni
Vallavalitsusele teha ka uued
taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks.
Uus hinnakiri ja graafik saadetakse praegustele klientidele
postkasti või e-postile.
Uute lepingute sõlmimiseni
toimub tühjendamine kehtivate
lepingute alusel ja praegustel
tingimustel.
PS! Vallas on jätkuvalt väga
palju olmeprügi nii metsades,
kraavide äärtes, teede ääres
jne, mistõttu vabastatakse korraldatud jäätmeveost vaid väga
põhjendatud juhtudel.
Kätlyn Mets

keskkonna- ja kommunaalnõunik

WC-pott pole prügikast!

H

oidiste
tegemise
hooajal satub kanalisatsiooni tavalisest
rohkem olmeprügi, mis toob
kaasa ummistused torustikes.
Ummistuste likvideerimine on
kulukas ja ebameeldiv, eriti,
kui seda tuleb teha oma kodus.
Olmejäätmete kogus, mis
jõuab reoveepuhastisse on murettekitavalt suur. Kahjuks kasutatakse ühiskanalisatsiooni
liialt sageli prügikasti asendusena.
„Suve teises pooles, kui
algab hoidiste tegemise aeg,
suureneb hüppeliselt olmejäätmete kogus kanalisatsioonis. Peetakse normaalseks, et
biolagunevad materjalid nagu
kasutuskõlbmatud tomatid ja
kurgid, marjade varred, puuviljade koored jms võib visata
WC-potti“ selgitab olukorda Eesti Vee-ettevõtete Liidu
(EVEL) tegevjuht Pille Aarma.
Ka muud toidujäätmed tekitavad tõsiseid probleeme.
Torustiku seinale tekib rasva
kiht, mis järjest pakseneb, sest

sinna jäävad kinni teised sinna
mittekuuluvad tahked osakesed.
Pille Aarma sõnul ei ole
keeruline järeldada, et jäätmete viskamine kanalisatsiooni
põhjustab ummistusi, halvemal
juhul ka reoveepuhasti pumpade rikke või isegi purunemise.
Seetõttu palub Eesti Vee-ettevõtete Liit inimestel järgida
üldreegleid nii kanalisatsiooni
kasutamisel kui ka jäätmete
käitlemisel.
WC-potti ei tohi visata vatitikke, hügeenisidemeid, tampoone, meigieemalduspatju,
-lappe, kondoome, juuksekarvu, kohvipaksu, pakendeid,
plastikesemeid, ravimeid, kemikaale, sokke, suitsukonisid
jne. Tualetti ei tohiks sattuda
ka WC-poti külge kinnitatavad
plastikust värskendajad, sest
tegu on vees mitte lahustuvate
toodetega. Ka pealtnäha süütu
majapidamispaber on sage ummistuste tekitaja, sest ei lahustu
vees piisavalt kiiresti.
Kui vesi ei lähe enam torus-

tikust alla, siis esmalt kasuta
ummistuste likvideerimiseks
kuuma vett ja kummipumpa.
Kui kuuma veega õnnestub
hangunud rasv üles sulatada ja
tropile valamupumbaga tekitatud vaakumiga veidi hoogu
anda, siis võib kergematel juhtudel torud keskkonnasõbralikult taas vabaks saada.
Tõsisema ummistuse puhul
võib kasutada keemilisi torupuhastusvahendid, kuid tuleks
meeles pidada, et need sisaldavad mürgiseid kemikaale, mille
lõplik eraldamine on keeruline
protsess ka reoveepuhastitele. Puhtama keskkonna nimel
püüa vältida kanget kodukeemiat.
Raskematel juhtudel tuleb
pöörduda ummistuste likvideerimisega tegelevate ettevõtete poole, kellel on kogemusi
ja tehnikat tekkinud probleem
professionaalseks lahendamiseks.
Pille Aarma

EVEL tegevdirektor

Kohustuslikust jäätmete sorteerimisest hiilitakse pahatihti kõrvale

J

äätmete liigiti kogumise kohustus on Eestis
kehtinud juba aastaid,
kui sellele vaatamata võtab harjumuste juurdumine väga kaua
aega. „Nördimust valmistavad
inimesed, kes peatuvad võõra

konteineri juures, võtavad auto
pealt segaolmejäätmete koti ning
virutavad selle südamerahuga
näiteks paberi ja papi konteinerisse,“ sõnas Vinni valla keskkonna- ja kommunaalnõunik.
„Piisab ühest biojäätmeid sisal-

davast prügikotist vales konteineris, et rikkuda kogu ülejäänud
konteineri sisu, samuti teiste inimeste hool ja vaev, mis sorteerimiseks on nähtud.“ Inimlikult on
mõistetav, et kuniks leidub selliseid inimesi meie keskel, vähen-

dab see ka hoolikate jäätmesorteerijate motivatsiooni seda teha
ning tekib nõiaring – aga see
tuleks katkestada, enne kui upume probleemi samamoodi nagu
praegu upuvad pakendi- ja papikonteinerid tavaprügisse.

„Kui liigiti kogumise juhise
tabel ajab pea segi ja tundub, et
„kõik nagunii meelde ei jää“, tuleks alustada lihtsatest tegudest,
mis aitavad pakendikonteineris
ruumi säästa – voldi mahlapakk
lapikuks, löö viie-liitrine veeka-

nister lömmi, aseta salatikarbid
üksteise sisse jne,“ suunab Kätlyn Mets. „Paberi ja papi konteinerisse pannes voldi kastid
lahti.“
Rahel Lepp

LIIGITI KOGUMINE ON LIHTNE
PAKENDID

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Loputa vajadusel kergelt, et ei
määriks teisi pakendeid ja kotti.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

PAPP- JA
PABERPAKEND

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.
Veendu, et materjal on puhas
ja kuiv.

BIOJÄÄTMED

VANAPABER

SEGAOLMEJÄÄTMED

Biojäätmed pane konteinerisse
lahtiselt, paberkotis või täielikult
biolaguneva ja komposteeruva
kotiga.

Kogu paber ja kartong muudest
jäätmetest eraldi ka siis, kui teie
majal pole selleks konteinerit.

Kogu pakendi- ja toidujäätmed
eraldi ja segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt!

Vanapaber pane konteinerisse
lahtiselt.

SOBIB

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

Karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid
Moosipurgid
Toiduainete purgid

Kilekotid ja pakkekile
Toote ümber olnud penoplast
Kosmeetika- ja hooldustoodete
ning tarbekaupade pakendid
Leiva ja saia kotid, singi ja
juustu pakendid
Salatikarbid
Konservikarbid
Alumiiniumpurgid
Metallkorgid ja -kaaned
Piima- ja piimatoodete,
mahla- ning veinipakendid

Pappkastid ja -karbid
Paberkotid
Pakkepaber
Kleeplintidega pappkastid

Riknenud toit ja toidujäätmed
Tahked riknenud puu- ja
köögiviljad, nende koored
Liha- ja kalajäätmed, kalaluud
Muna- ja pähklikoored
Pabermassist munarestid
Majapidamispaber
Pabersalvrätid
Kohvipaks, paberﬁltrid
Lõikelilled, ilma potita
toataimed

Ajalehed, ajakirjad
Kataloogid ja reklaammaterjalid
Töövihikud, paberist ja
kartongist kaustikud
Trükiga ja puhas kirja- ning
joonistuspaber
Kontoripaber
Papp
Jõupaber
Kileaknata ümbrikud
Vanad raamatud
(kõvade kaanteta)

Jäätmed, mille liigiti kogumine
pole korraldatud
Kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed,
hügieenisidemed, kosmeetika,
küpsetuspaber, foolium,
jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid,
näritud näts, kummist esemed
Hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised
pastakad, tühjad vildikad
Katkised kruusid ja taldrikud
Kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad

EI SOBI

KLAASPAKEND

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja portselan
(nt toidunõud, vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Küpsetuspaber
Toodet sisaldav pakend
Plastist mänguasjad
Kodukeemia, liimi-, värvi- ja
teisi ohtlikke aineid
sisaldavaid pakendid
Mähkmed, hügieenisidemed,
kondoomid
Pandimärgisega pudelid
Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp (nt pitsakarp)
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, raamatukaaned)
Munakarbid
Tapeet

Tavalised kilekotid,
toidupakendid
Kassiliiv, tuhk, suitsukonid
Vedelad toidujäägid, toiduõli,
suured kondid
Kiletatud või vahatatud pinnaga
või kileaknaga paberkotid
Küpsetuspaber
Vanad ravimid
Mähkmed, hügieenisidemed
Tolmuimejakotid
Kunstlilled, küünlad
Lille- ja salatipotid

Määrdunud või vettinud paber
ja papp
Majapidamispaber
Kasutatud pabernõud
Kopeerpaber
Kleepsildid, teibid
Foolium, võipaber
Kommipaberid, jäätisepaberid
Tapeet, lamineeritud või
kiletatud paber
Tetrapakid, munakarbid
Kõik, mis sisaldab materjale
peale paberi ja kartongi

Toidujäätmed, puhtad pakendid
Värvĳäägid, ravimid, tule- ja
plahvatusohtlikud jäätmed,
patareid, akud, kodumasinad,
elektroonika
Ehitusjäätmed, aiajäätmed
Vedelad jäätmed (näiteks
kasutatud toiduõli)
Suuremõõtmelised jäätmed,
mööbel, peegel, vaibad,
madratsid
Ained ja esemed, mis oma
kaalu, mõõtmete või kuju tõttu
võivad ohustada mahutit,
veokit või vedajat

VAATA LISAINFOT KUHUVIIA.EE
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Sõnumid

Elektrikirik
Viru-Jaagupis!

Möödunud aastal pälvis tiitli Pätsi pagaritöökojas valmiv krõbe tasku keedukreemi ja šokolaadiga. Foto: erakogu

Mis on Lääne-Virumaa aasta
toode või teenus aastal 2020?
Anna meile teada!

N

ovembri teises pooles
kutsuvad Lääne-Viru
arenduskeskus, ajaleht Virumaa Teataja ja Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
ettevõtjaid osa saama aasta ettevõtlusgalast, kus kuulutatakse välja aasta ettevõte ja aasta
toode kahes kategoorias või
teenus: Lääne-Virumaa aasta
toidutoode ja Lääne-Virumaa
muu toode või teenus.
Et tiitlile kandideerivate
toodete või teenuste nimekiri
saaks pikk ja mitmekesine, on
meil sulle, hea ettevõtja või
toote/teenuse tarbija, üleskutse – kui sinu ettevõte hakkas
sellel aastal valmistama toodet
või pakkuma teenust, mis on
uus ja innovaatiline, või on sul-

le tarbijana silma jäänud mõni
uudistoode/-teenus, siis anna
sellest meile märku.
Selleks tooteks võib olla
tööstustoodang, tarkvaralahendus või uusi tehnoloogilisi lahendusi võimaldav rakendus.
Tiitel „Aasta toode/teenus
2020“ antakse ettevõttele, kelle
toode või teenus on uuendusmeelne. Mõlema kategooria
võiduga kaasneb Virumaa Teataja välja antav märgis „Lääne-Virumaa aasta toode 2020“.
Lisaks paneb Virumaa Teataja
ühele ettevõttele välja eripreemia, meediatoe 5000 euro väärtuses AS-i Postimees Grupp
trüki- ja veebiväljaannetes koos
disaini ja konsultatsiooniga.
Ettepanekuid uute toodete või

teenuste kohta koos lühikese
kirjeldusega ootame 1. oktoobrini meiliaadressil kristi.ehrlich@virumaateataja.ee.
Läinud aastal võttis aasta
toote võidu ja sai märgise Päts
OÜ pagaritöökojas valmiv krõbe tasku keedukreemi ja šokolaadiga, mis oli uutmoodi toode siitkandi pagaritoodete seas.
Päts OÜ esindaja Kaja Hallik
ütles, et aasta toote tiitel kasvatas klientide huvi krõbeda
tasku vastu hüppeliselt ja oli
päevi, mil pagar ei jõudnud taskuid nii palju küpsetada, kui oli
nõudlust.

Rakvere koduloomade
varjupaik alustas tööd
Varjupaik reageerib väljakutsele vaid omavalitsuse korraldusel.
Kui leiad hulkuva looma:
võta ühendust valla kontaktisikutega, kelleks Vinni vallas on
piirkonnajuhid (piirkonnad ja
kontaktnumbrid allpool). Ka
otse varjupaika pöörduvad inimesed suunatakse vallapoolsete kontaktisikute poole.
Kui su loom on kadunud:
võta ühendust varjupaigaga telefonil 5303 0364 – ehk on ta
juba varjupaika toimetatud.
Vinni vallas hulkuvast loomast teata vastava piirkonna
haldusjuhile:
•Vinni – Pajusti – Ulvi
piirkond, Virgo Koppel 5783
3232.
•Viru-Jaagupi – Roela
– Tudu piirkond, Nele Aart
5886 6370.
•Laekvere piirkond, Andrus Läll 504 6009.
HINNAKIRI
Vastavalt seadusele on looma

29. augustil toimub Muuseumiöö 2020 raames Viru-Jaagupi kirikus omanäoline elektroonilise muusika öö,
koondnimetusega ELEKTRIKIRIK. Uksed avame kell
21, kontserdid algavad kell 2
ja kestavad kella 1ni öösel.
Mida saab sellel öö kuulda, näha? Kuulda saab palju elektroonilist muusikat.
Kuulda saab bluus-muusikat,
mis õhtuti lavale tulles sünnib ikka ja alati uuesti Elmar
Satsi esituses. Tarmo Linnas
esitab sekvenseril ja süntesaatoril nn tsirkulatsioone Berliini koolkonna elektroonilisest ambient stiilist inspireeritud seisundimuusikat,
helilisi mõtisklusi ja meditatsioone. Digitaalselt töödeldud kaasaegset klassikalist muusikat, mis on kokku
liidetud sürreaalsest oluhelist
ja mürast toob kuuldavale

Elmar Satsi esituses saab kuulda bluus-muusikat. Foto: YouTube
kuvatõmmis

Jasperino. Viru-Jaagupi Elektrikirikukontserdil saab kuulda
Mait´re Mehaaniline Televisiooni spetsiaalselt loodud
kava, mis hõlmab endas eksperimentaalseid - atmosfäärilisi, modulaarseid polürütmilisi ambienthelikogumeid ning
kompositsioone. Allakirjutanu
loeb Rabindranath Tagore’
mõtisklusi elust. Viru-Jaagupi
kiriku ajaloost annab ülevaate

Tarmo Linnas.
Ainult sellel ööl on võimalik näha Rene Haljasmäe objekte „100% pühad jäänused“.
Tule öösel kirikusse ja naudi
elektrit kirikus!
Tarmo Linnas

Viru-Jaakobi koguduse õpetaja

Urmas Lindlo

Pajusti klubi juhataja

Tuulutame rahvariideid!

J

uba kolmas aasta
järjest tuulutame me
taas
rahvarõivaid.
Seekordseks märksõnaks on
Vinni valla kihelkondade
rahvariided Võrdluse nendest rahvariietest teeb Kersti
Loite. Muusikat ühislaulmiseks ja tantsimiseks teeb Viivi Voorand.
Otsi kapist välja oma
rahvariided või rahvuslikud
riided, võta kaasa piknikukorv ja tule oma rahvariideid
tuulutama 6. septembril kell
16.00 Pajustisse Laureaatide
Tammikusse.
Pane rahvariided selga ja
tule neid tuulutama!
Urmas Lindlo

Pajusti klubi juhataja

Tervitusi Roela Rahvamajast!

S
omanikul oma loom võimalik
varjupaigast tagasi saada 14
päeva jooksul alates varjupaika
saabumisest. Looma tagasisaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.
Tasud looma tagastamisel
omanikule:
•Looma ülalpidamine 2,50
eur/päev.
•Looma püüdmise ja vastuvõtmise tasu 16 eurot.
•Transport 0,50 eur/km.
•Looma tagastamisel omanikule on varjupaigal õigus

sisse nõuda loomale tehtud parasiiditõrje (ka ennetava) kulud
ning vajadusel osutatud veterinaarteenuste kulud.
•Kassi adopteerimine 35
eurot.
•Koera adopteerimine 50
eurot.
Varjupaiga aadress: Kasarmu tn 3, Rakvere
Telefon: 5303 0364
Vastuvõtt ja külastamine
tuleb eelnevalt kokku leppida.

ee eriline suvi kestab veel, aga Roela
Rahvamajas tasapisi
(ise)tegevus juba toimub.Tehakse proove ja valmistutakse esinemisteks. Sügis-talvine taidlushooaeg pole ju
enam teab mis kaugel.
22. augustil Vinni valla
kohvikutepäeva raames avab
uksed ka Roela Rahvamaja.
Oma häid maitseid pakuvad
,,Kodurahva Kultuurikohvik“ ja kodukohvik ,,Mõtleme veel“. Saab sööki, jooki
ja priimat pannkooki! Lisaks
muusikat ja sõnakunsti.
26. septembril kutsume
kõiki pärastlõunakontserdile. Lõbusa meeleolu loovad
Boris Lehtlaan ja Are Jaama.

26. septembril annavad Roela Rahvamajas kontserdi Boris Lehtlaan (pildil)
ja Are Jaama. Foto: Wikimedia

Pakume kohvi, muud suupärast võta ise kaasa. Broneeri
laud ja osta pilet! Hind 5.-, kohapeal 7.-!
Facebooki lehte ja andke

julgesti oma soovidest teada!
Olge terved! Kohtumiseni!
Roela Rahvamaja
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MÄLESTAME LAHKUNUID
Ljudmila Kaskema
Aino Kullik
Ivo Jakobson
Angela Järvis
Vello Taremaa
Aliide Tsiukson
Kalju Valgepea
Külli Meisner
Miroslava Oleynik
Silvia Põldme
Erna Laansalu
Rosilda Viira
Inge Kruus
Valve Põldmaa
Leho Jõgi
Arvo Nõmme
Imre Reinmann
Avo Reimann
Leida Nurk
Rein Urva
Elve Arund
Virve Kalm
Andres Lippasaar
Irja Moor

02.09.1940 - 04.06.2020
01.08.1922 - 06.06.2020
28.04.1955 - 08.06.2020
13.12.1971 - 09.06.2020
02.06.1929 - 11.06.2020
29.04.1931 - 17.06.2020
26.06.1940 - 18.06.2020
04.06.1956 - 19.06.2020
25.07.1950 - 20.06.2020
31.12.1933 - 25.06.2020
02.07.1925 - 28.06.2020
05.10.1926 - 28.06.2020
16.04.1952 - 03.07.2020
14.06.1927 - 03.07.2020
18.09.1975 - 06.07.2020
10.07.1948 - 06.07.2020
08.06.1946 - 07.07.2020
06.07.1942 - 13.07.2020
16.12.1921 - 15.07.2020
23.02.1961 - 18.07.2020
04.08.1954 - 25.07.2020
18.02.1937 - 27.07.2020
17.01.1948 - 28.07.2020
03.04.1948 - 28.07.2020

TEADE

Septembrikuu
sünnipäevalapsed

94

Silva Laur

Eterniidi kogumise teavitus!
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel korraldab
Lääne-Viru Jäätmekeskus 270 tonni eterniidi tasuta vastuvõtmise 7. septembrist kuni 12. septembrini 2020 Lääne-Viru
Jäätmekeskuses (Piira küla, Vinni vald) lahtioleku ajal E-R
8-18; L 10-15. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Eterniiti võetakse vastu kuni mahu täitumiseni Infot täituvuse kohta
saab küsida kaalumaja telefonil 622 6049.

Kultuurisündmused
L 29. august kell 22.00 ELEKTRIKIRIK – Viru-Jaagupi kirik
P 6. september kell 16.00 Tuulutame rahvariideid – Laureaatide Tammik (vihmase ilma puhul klubis)
T 15. september kell 13.00 – seeniorklubi „Mõttelõng“ – Pajusti klubi
P 20. september kell 19.00 – Kaunimate aastate vennaskond –
piletid müügil piletilevis

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...
Kristella Rosanna Lill
Alex Povarov
Jete Sikka
Tristan Nõmme
Merete Kannel
Stella Põldma
Klen Juuse
Ketelin Lindlo
Raul Lass
Oliver Purve
Marta Olvi
Randel Algo
Reigo Sepp
Karola Licht
Marili Kušnarjov

16.05.2020
24.05.2020
07.06.2020
07.06.2020
09.06.2020
21.06.2020
22.06.2020
01.07.2020
02.07.2020
07.07.2020
10.07.2020
30.07.2020
21.07.2020
26.07.2020
17.07.2020

Õnne vanemataele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele

92

Helgi Rebane
Linda Mäits

91

Hilda Tisler

90

Mathilda Kuslap
Eino Oja

89

Heino Kaljuveer
Aili Saare

88

Arnet Tamm
Helja-Hildegard Lauri
Hilja Vabamäe

86

Koidu-Melanie Saluste
Helgi Simkin
Lembit Sikkar
Ernst Pihlak
Olev Allikalt

85

Kalju-Voldemar Pirnipuu

84

Maimo Põllu
Enn Käärt
Leili Kaldavee

83

Ivi Vallas
Milvi Haav
Anna Baikova
Villem Alt

82

Anna Torp
Eino Sander
Helmi-Leida Toome
Leelo Lõune
Kalja Olesk

81

Aino Mets
Urve Raudoja

75

Marju Ruut
Siiri-Elgine Jürna
Teet Lood
Endel Rahe
Õilme Reimann

70

Evald Kalaus
Eeve Spelman
Mare Kriel

Palju õnne!
KES EI SOOVI, ET TEDA
AJALEHES ÕNNITLETAKSE,
ANDKE SELLEST TEADA
VALLAVALITSUSSE TELEFONIL
325 8665.

