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Töö- ja puhkelaager
Vinni vallas elavatele
noortele
Töödeks on kivimüüri puhastamine, riisumine ja muud tööd Viru–Jaagupi
kalmistul. Laagripäeva pikkus orienteeruvalt kell 8 – 16, millest tööaega
neli tundi päevas, töötasu kuni 15 krooni tund, sõltuvalt töö panusest.
Peale tööd: erinevad mängud, batuut. Laagri lõpus lähme huvitavale
väljasõidule.
Sõit laagri paika hommikuse õpilasringiga. Piirkondade bussiaegadest
teavitatakse hiljem koolis, Vinni Vallavalitsuse koduleheküljel, kohalikus
ajalehes ja MTÜ Vinni Valla Noored koduleheküljel
www.vinnivallanoored.ee
I vahetus 7. – 18. juunini vanuses alates 10. eluaastast Rutjal ööbimisega
laager. Sõit laagri paika esmaspäeva hommikul 28. juulil.
II vahetus 28. juuni – 1. juuli 2010 vanus alates 10. eluaastast 5.-9.juulini.
Töödeks on Rutja puhkekeskuses II korruse koristamine, õues riisumine,
teede puhastamine ja muud tööd. Töödatakse neli tundi päevas, töötasu
kuni 15 krooni tund, sõltuvalt töö panusest. Peale tööd: erinevad mängud, batuut, võrkpall, pioneer.
Ööbimine renoveeritud Rutja Puhkekeskuse I korrusel. Söök, elamine,
transport tasuta.
Kerdi Tude

Jaanipeod
19.juunil kell 21.00 Tudu pargis jaanituli. Esinevad Vinni klubi
meesansambel, Tudu taidlejad, Tudu-Vinni naisansambel. “Surimuri” kaupleb õhupallide, laste piknikunõude ja marionettnukkudega. Muusikat teeb ansambel “Genny”. Pääse 30 kr, lastele ja pensionäridele 25 kr. Info telefonil 5342 7952.
22.juunil kell 20.00 jaaniõhtu Pajusti lauluväljakul. Esinevad:
klubi tantsurühmad, “Kolm graatsiat” Väike Maarjast, laulame koos
jaanilaule, sportlikud mängud-võistlused Väinolt. Tantsuks mängib
ansambel “Ragnar & Co Bänd “
22.juunil kell 21.00 jaaniõhtu Roela lauluväljakul. Kavas: väike taidlusprogramm, tantsumuusika ansamblilt “Mahe”, Kalev Lillepalu disko. Süüa-juua pakub OÜ Waterpaip.
23. juunil kell 21.00 jaaniõhtu Viru-Jaagupis. Tantsuks mängib
ansambel “Antwärk”, “Nabaratooriumilt” kõhu- ja mustlastantsud.
Sportlikud mängud Väino Kondoja eestvedamisel.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine Vinni vallas
9. juunil kell 16.00 Tudu alevikus, kell 18.00 Roela
parkimisplatsil.
10. juunil kell 16.00 Inju bussipeatuses, kell 17.00
Pajusti kaupluse platsil, kell 18.00 Vinni apteegi platsil.
15. juunil kell 17.00 Koeraveres, kell 18.00 ViruJaagupis.
Info tel: 56 91 37 33
Vinni valla volitatud loomaarst Merike Rootsmaa

Tibusid loetakse küll
sügisel…
Sulev Oll nimetab 9. aprilli “Maalehes” avaldatud kirjutises keskmise Eesti
omavalitsuse mureks number üks lootusetut auku eelarves. Arvestades
riigi seatud piiranguid, pole omavalitsustel rahaasjade klattimiseks jäänud
muud teed, kui püüda kulud tuludele vastavaks kohendada ja sel moel
eelarves haigutavad tühimikud koomale tõmmata. Kuid mille arvelt ning
millise hinnaga?
Omavalitsustele seadusega pandud ülesanded on teede korrashoid, hariduse tagamine, kultuuritöö ja sporditöö organiseerimine jne.
Ülesanded on riigi poolt lahkelt omavalitsusele delegeeritud, kuid mis
kaasa on “unustatud” anda, on raha.
Tuletagem meelde, et kohaliku omavalitsuse eelarve kujuneb
üksikisiku tulumaksust, tasandusfondist, maamaksust, ressursimaksust
ja muudest laekumistest. Põhitulu moodustab enamikes valdades tulumaksust laekuv tulu ja tasandusfond. See tähendab, et mida rohkem
elab vallas inimesi, seda rohkem on vallal raha ja mida vähem on inimesi
omavalitsuses, seda väiksem on tulubaas. Tänasel päeval on õigem küll
öelda, mida rohkem töötavaid inimesi on vallas, sest töökaotuse valus
vits on puudutanud paljusid peresid. Valla tulud muidugi kahanevad selle
arvelt, kuid suurem mure on inimeste toimetulek rasketes oludes. Siinkohal tahan julgustada hättasattunuid abi otsima valla sotsiaaltöötajatelt.
Lihtsaim võimalus kulusid kokku hoida oleks mõningaid teenuseid mitte
pakkuda.
Näiteks kultuur - linn on lähedal, inimesed saavad liikuda kiirelt
teatrisse-kinno ja asi lahendatud? Kas ikka on? Kui omavalitsus kohapeal elementaarseid võimalusi ei paku - ei ole korralikke teid, lasteaeda,
kooli, sportimise ja vaba aja sisustamise võimalusi, siis tööjõuline elanikkond
rändab sinna, kus tal need on käe-jala juures.
Kuid probleemid on lahendamiseks, mitte kurtmiseks. Alati on
töös olemas ka rõõmsam pool. Keerulistele aegadele vaatamata oleme
suutnud elus hoida kõik Vinni valla haridus- ja kultuuriasutused (st lasteaiad, koolid, klubid ja noortemajad).
Jätkuvad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd, mille
käigus saavad uue ilme kooli siseruumid. Remont läheb maksma ligikaudi
26 miljonit krooni ning seda rahastatakse KOIT-kavast, sellest valla
omaosalus 17%.
Lõplikult valmib staadionihoone, muinsuskaitse toetuse najal jätkuvad heakorratööd Viru-Jaagupi kalmistul ning LEADER programmi rahadega on sügisel lootust renoveerida Viru-Jaagupi vana koolimaja elektrisüsteem.
Headmeelt teevad suurepärased sportlikud saavutused, millega
on silma paistnud Epp Mäe, Laura Rohtla, Andrus Lein, Mikk- Mihkel Arro,
Aap Vels.
Head Vinni valla koolilõpetajad! Teie elus on saabunud aeg, mil
tuleb otsustada, mida teha edasi, kuhu seada sammud. Kas otse tööpõllule või edasi õppima kutse- või kõrghariduse omandamiseks. Nii või
teisiti tähendab see jälle õppimist ja veelkord õppimist. Kuid me kõik õpime, sest elu ise nõuab ajaga kaasaskäimist ja kõige uuega kursis olemist.
Ega asjata ei räägita tänapäeval kõikjal elukestvast õppest.
Loodan südamest, et teete arukad otsused ja valite sellise tee,
mis on teile südamelähedane, huvipakkuv ja ühiskonnale vajalik.
Toomas Väinaste
Vallavanem

Hoonete ehitusprojektid
ja detailplaneeringud
tel.56504063
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Tublimaid õppureid ja õpetajaid tunnustati
vallavanema vastuvõtuga
2009/ 2010. õppeaasta tublimatest tublimatele parimatele õpilaste ja nende õpetajatele toimus
26.mail vallavanema vastuvõtt.
Hariduskapitali autasud läksid sel aastal
kõik Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilastele, kuna
teistest koolidest kandidaate ei olnudki.
1.-6. klassi arvestuses anti kokku kolm
preemiat.
Laura Laksile Võhu külast (VPG 6.b klass)
Laura õpib viitele. Käesoleval õppeaastal on ta
saavutanud Lääne-Virumaal I koha bioloogiaja ajalooolümpiaadil ning jagas I-II kohta saksa
keele olümpiaadil. Osales ka loodusteaduste
vabariiklikul olümpiaadil. Sai I-II koha “Rohelise
maakonna” viktoriinisarjas. Esindas klassi
koolisisestel mälumängudel ja viktoriinides.
Laura on väga pühendunud õppimisele, ta on
täpne ja kohusetundlik, sõbralik, heatahtlik ja
meeldiva käitumisega .
Mart Vainole Puka külast (VPG 5.b
klass) Mart õpib viitele. Sel õppeaastal sai ta II
koha matemaatikaolümpiaadil ja I koha pranglimise võistlusel maakonnas ja võistkondliku
esikoha vabariigis. Mart on ka tubli spordipoiss,
kes saavutas võistkondliku III koha LääneVirumaa suusatamise esivõistlustel Tamsalus
ja III koha vabariikliku metsanädala orienteerumisvõistlustel. Samuti osales Mart edukalt
saalijalgpalli võistkonnas (I-koht), on tubli orienteeruja ja mitmekülgne sportlane, osales „sepapoiste“ võistlusel, oli õpioskuste olümpiaadi
võistkonna liige (6. koht). Mart on väga aktiivne
ja kohusetundlik õpilane.
Magnus Martin Mesile Võhu
külast (VPG 5.b klass) Magnus Martin õpib
neljadele ja viitele. Ta on väga tubli peastarvutaja
(pranglija). Ta on saavutanud 3 auhinnalist
kohta maakonnas ja vabariigis saavutas
individuaalses arvestuses 8. koha, klassi
võistkonnas saavutas vabariigis I koha. Magnus
Martin on meeldiva käitumisega, sõbralik ja
aktiivne õpilane.
7.-9. klassi arvestuses anti kaks preemiat.
Julia Kaasile Pajusti alevikust (VPG 9.B
klass) Julia õpib neljadele ja viitele. 2009/10.õa.
on ta saavutanud 7 auhinnalist kohta maakonnas. Oli tubli esineja ettevõtlusnädala eviktoriinis, sai I koha Virumaa matemaatikavõistlusel Lääne-Virumaa arvestuses, II koha
eesti keele, III koha keemia-, III koha matemaatikaja III koha geograafiaolümpiaadil, II koha
keemiaviktoriinil, oli ”Kirjutaja 2010” võitja. Julia
on ka klassiväliselt väga aktiivne: kirjutas
ökonäidendi, abistas õpetajaid inglise keele
nädala läbiviimisel, Soome sõpruskooli külaliste
vastuvõtmisel, esindab klassi ülekoolilistel
võistlustel. Julia on kohusetundlik ja teotahteline
õpilane.
Risto Põllustele Kulina külast
(VPG 8.a klass) Risto õpib viitele. 2009/10.õa. on ta saavutanud 6 auhinnalist kohta
maakonnas. I koht Virumaa matemaatikavõistlusel Lääne-Virumaa arvestuses, III koht
keemia- ja I koht ajalooolümpiaadil, II koht
maakonna pranglimise individuaalvõistlustel, III
koht loodusteaduste olümpiaadil, I koht

keemiaviktoriinil, II koht murdmaajooksus
”Vallimäe karikas” 1000 meetris, III koht Virumaa
MV-l kaugushüppes ja 1000 meetris, Ida Virumaa lahtistel meistrivõistlustel II koht
kaugushüppes ja III koht 1500 m, 6. koht Eesti
murdmaajooksu meistrivõistlustel, II koht Eesti
noorte sisemeistrivõistlustel 600 m jooksus ja III
koht 1500 m jooksus, Ta on väga mitmekülgsete
võimetega ja on osalenud paljude ainete
olümpiaadidel. Risto on kohusetundlik, töökas,
sõbralik ja laia silmaringiga õpilane.
10.-12. klassi arvetuses anti kaks preemiat, mis
läksid ühte ja samasse klassi kahele kuldmedali
kandidaadile: üks Maarja Nõmmikule ja teine Alisa
Jakovlevale Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12.a
klassist.
Maarja Nõmmik elab Vinnis, õpib ainult viitele
ja ta on kuldmedali kandidaat. Maarja on aktiivne
ka väljaspool õppetööd, on õppinud klaverit,
osalenud balletiringis, laulnud laste- ja
segakooris,
osalenud
erinevatel
mälumänguvõistlustel. Ta on väga töökas,
tagasihoidlik, abivalmis, viisakas ja sihikindel
noor inimene. 2009/10.õa. saavutas I koha EL
infokeskuse kultuuripäeva viktoriinis, I koha
vabariikliku mälumängu maakondlikus voorus, II
koha eesti keele olümpiaadil, I koha maakonna
bioloogiaolümpiaadil, 10. koha vabariiklikul
bioloogiaolümpiaadil, I koha maakonna
ajalooolümpiaadil, 4.koha vabariiklikul
ajalooolümpiaadil.
Alisa Jakovlevav elab Vinni alevikus, õpib
ainult viitele ja on kuldmedali kandidaat. Alisa on
aktiivne ka klassivälises töös, ta on toimetanud
koolilehte,
osalenud
erinevatel
mälumänguvõistlustel ja koolisisestel
konkurssidel. Alisa on abivalmis, hea
kasvatusega, töökas, sõbralik ja sihikindel noor
inimene. 2009/10.õa. saavutas ta I koha
vabariikliku mälumängu maakonna voorus, I
koha eesti keele olümpiaadil ja I koha vene keele
olümpiaadil.
Vallavanema vastuvõtule kutsumisega
ja raamatuga tunnustati saavutuste eest õppetöös, aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordis,
kunstis, isetegevuses või muul alal ning õpilaste eduka juhendamise ja tulemusliku töö eest
järgmisi õpilasi ja nende õpetajaid.
Adele Alavere - Roela, 5. klassi õpilane, kes saavutas matemaatika maakondlikul
olümpiaadil 3.koha ja eesti keele olümpiaadil
jagas 3.-4.kohta; Agny Spelman - VPG klassiõpetaja, õpilaste juhendamine luulevõistlusteks
ja heade tulemuste eest pranglimise võistlustel;
Aino Ollerma - Pajusti lasteaia õpetaja, tubli
noorte kolleegide toetaja ja kaugõppija, lõpetab
TLÜ Rakvere Kolledzi ehk saab juunikuus
kõrgharidusega õpetajaks; Aive Alavere Roela kooli huvijuht ja muusikaõpetaja, järjepideva ja eduka muusikaalase töö eest; Alma
Gaver -VPG 4.a klassi õpilane, Luulevõistluse
”Kodu on imeline” võitja, edukas sportlane mitmel
kergejõustikualal maakonna tasandil; Andres
Küüsmaa - VPG 10. klassi õpilane, II koht vabariiklikul riigikohtu kaasuskonkursil; Annamaria
Rennel - Tudu kooli 7.klassi õpilane, maakonna

bioloogiaolümpiaadi II koht, õpib Rakvere muusikakoolis klaveri erialal, oli kooli
solistidekonkursi võitja; Anette Haidak - VPG
8.a klassi õpilane, Lääne-Virumaa meister 100m
jooksus, mitmed auhinnalised kohad
jooksualadel; Annely Kaasik - tubli õpetaja abi
Pajusti lasteaias, koostöö tegija, laste abiline;
Anneli Vahesalu - VPG keemiaõpetaja,
õpilaste head saavutused keemiaolümpiaadil ja
mälumängudel; Anne-Ly Linde - VPG 3.klassi
õpilane, saavutas II koha pianistide konkursil
”Etüüdiralli”, edukas sportlane jooksualadel
maakonnatasandil ning sumos nii maakonna kui
vabariigi tasandil; Eerika Mikk - VPG vene
keele õpetaja, õpilase hea saavutus vene keele
olümpiaadil ja tubli töö klassijuhatajana; Eli
Lahesoo - VPG 9. klassi õpilane, I koht Virumaa
matemaatikavõistlustel; Elle Brinkmannelutöö eest õpetajana Vinni valla koolides; Emili
Õun - Roela kooli 6. klassi õpilane, kes
saavutas maakondlikul ajalooolümpiaadil 3.koha;
Ene Helene Vaabla - Elutöö eest, “Tõrutõnni“
raudvara- 38 aastat töötanud lasteaia õpetajana
ja õpetaja abina; Ene Kruusmaa - Pajusti
lasteaia “Tõrutõnn” juhataja - lasteaias toimus
käesoleval aastal riiklik järelevalve; Ene
Veermäe - Tudu kooli muusikaõpetaja, enam
kui 1/3 kooli õpilastest on võimelised solistina
esinema - õpetaja Ene väsimatu ja järjekindla
töö tulemus, tegeleb edasiõppimisega töö
kõrvalt; Enelin Linsi - VPG 12.klassi õpilane, I
koht matemaatikaolümpiaadil, peapreemia Viru
Laul 2010-l VPG kvarteti koosseisus, edukas
kergejõustiklane maakonna tasandil, tubli
taidleja; Erki Liuhka - Tudu kooli 3. klassi õpilane, tubli õppija, poisteansambli laulja; Eve Liiv Tudu kooli loodusainete ja tütarlaste käsitöö
õpetaja, edukalt osalenud õuesõppe koolitusprojektis, rakendab õpitut koolitöös, olümpiaadiks edukalt ettevalmistaja; Gen-Armin
Ploompuu - VPG 5. klassi õpilane, I võistkondlik
koht vabariiklikul pranglimise meistrivõistlustel;
Gustav Saar - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
raamatupidamise eriala III kursuse tubli üliõpilane, paljude haridusasutusi toetavate projektide
autor; Hanna-Liisa Lagle - VPG 11. klassi
õpilane, preemia Viru Laul 2010-l VPG kvartetiga, tubli taidleja; Helge Arro - Tudu kooli tubli
direktor, õppeala- ja majandus-juhataja, õpetaja. Helle Noorväli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja
Vinni valla arendamise ning sõbraliku koostöö
eest; Ines-Reet Laanso - VPG õpetaja, pikaajalise kohusetundliku töö eest seoses läheneva juubelisünnipäevaga, tubli õppenõukogu
sekretär; Ilmo Jaanimägi - Ferdinand von
Wrangelli nim Roela põhikooli, õpilaskoduga kooli
tubli direktor; Jaan Männik - VPG 12. klassi
õpilane, I koht EL infokeskuse kultuuripäevaviktoriinil, I koht vabariikliku mälumängu maakondlikus voorus, II koht maakondlikus mälumängus,
III koht koolispordiliidu viktoriinil ”Bumerang”;
Jaan Nõmmik - VPG õpetaja, EL infokeskuse
kultuuripäeva viktoriini võitja vabariigis, õpilaste head saavutused ajalooolümpiaadidel ja mälumängu võistlustel; Jaanis Malve - VPG
5.klassi õpilane, II koht eesti keele olümpiaadil;
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Janeli Reinlo - VPG 4. klassi õpilane, 14. võistkondlik koht vabariiklikul pranglimise meistrivõistlustel, 6.koht 4.klasside arvestuses; Joanna
Pukk - VPG 6.klassi õpilane, I-II koht “Rohelise
maakonna” viktoriinisarjas, osales vabariiklikul
Känguruvõistlusel (79.koht); Johannes Luht
- VPG 8.klassi õpilane, II koht ajaloo-olümpiaadil; Jüri Vanajuur - valla suurima kooli VinniPajusti Gümnaasiumi tubli direktor, koolis valmis
sisehindamisaruanne; Kadri Vahtramäe VPG 10.klassi õpilane, II koht keemiaolümpiaadil; Kaisa Komp - VPG 9. klassi õpilane, maakonnameister kõrgushüppes, mitmed auhinnalised kohad maakonna kergejõustiku meistrivõistlustel; Kaja Veddel - VPG 10.klassi õpilane, II koht geograafiaolümpiaadil; Kalev Leigri
- VPG 12. klassi õpilane, I koht L-Virumaa mälumängus, III koht EKSLi viktoriinil” Bumerang”;
Karl Johan Leichter - VPG 5. klassi õpilane, I
võistkondlik koht vabariiklikul pranglimise meistrivõistlustel, III koht vabariiklikul metsanädala
orienteerumisvõistlustel, I ja II kohad maakonna
MV-l ujumises III võistkondlik koht suusatamise
esivõistlustel; Karolin Vahtramäe - VPG 7.
klassi õpilane, I-II koht ”Nuputa” võistlusel, 9.11.koht vabariiklikul” Nuputa” võistlusel, II koht
Eesti Looduse maakondlikul viktoriinil; Karoliine
Valgepea - Roela kooli 7.klassi õpilane, kes
oma vanuserühmas sai III koha L-Viru solistide
konkursil ja võitis Vinni valla laste laulukonkursi; Katariina Linde - VPG 9. klassi õpilane,
mitmed auhinnalised kohad LV kergejõustiku
meistrivõistlustel; Kati Tsirk - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala II kursuse tubli
üliõpilane; Katre Kärdi - Kulina lasteaia õpetaja abi - laste lemmik, alati abivalmis, rõõmsameelne, teeb lilleseadeid, kaunistab pidudeks
saali, on (laulev ja tantsiv) peojuht, Katrin Männik - VPG 5. klassi õpilane, luulevõistluse”Kodu
on imeline” võitja, III võistkondlik koht LV suusatamise esivõistlusel; Kaupo Külaots - VPG 9.
klassi õpilane, II koht maakondlikul keemiaviktoriinil; Kristel Mäekivi - VPG 9. klassi õpilane,
edukas sumokas ja judo-kas maakonna, vabariigi ja Euroopa tasandil; Kristin Mäekivi - VPG
6. klassi õpilane, edukas sumokas ja judokas
maakonna ja vabariigi tasandil; Kärt Põllu Roela ja Tudu lasteaia tubli juhataja, äärmiselt
tasakaalukas, koostöövalmis, innovaatiline;
Lauri Lepparu - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise eriala II kursuse tubli üliõpilane;
Liia Mägi - Roela kooli matemaatika õpetaja,
kes valmistas õpilase edu-kalt ette maakonna
matemaatika olümpiaadiks; Liia Sikk - Roela
kooli klassiõpetaja, kes valmistas õpilase edukalt ette maakonna emakeele olümpiaadiks; Liina Maasik - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
kaubandusökonoomika eriala tubli õppejõud;
Liivi Stsjogoleva - Vinni Lasteaia “Tõruke”
õpetaja, kes on saavutanud töös märkimisväärseid tulemusi ning pälvinud lastevanemate rahulolu; Linda Freienthal - VPG 7.klassi õpilane, II-III koht ajaloo-olümpiaadil, “Kirjutaja 2010”
võitja maakonnas; Lisett Liblekas - VPG 6.
klassi õpilane, Ellen Niidu luulevõistlusel
“Midrimaa” võitja; Maarika Trofimov - VPG
klassiõpetaja, õpilaste head tulemused eesti
keele olümpiaadil ja pranglimise võistlustel;
Madleen Raidma - VPG 12. klassi õpilane,
peapreemia “Viru Laul 2010” - VPG kvarteti
koosseisus, tubli taidleja; Mai-Riin Alavere VPG 12. klassi õpilane, peapreemia “Viru Laul
2010” VPG kvarteti koosseisus, tubli taidleja

(solist, ansamblilaulja); Maie Nõmmik - VPG
ajalooõpetaja. EL infokeskuse kultuuripäeva
viktoriini võitja vabariigis, õpilaste juhendamise
eest essee- ja kodu-uurimistööde konkurssidel; Maire Männapuu- Roela lasteaia tubli õpetaja; Maiu Vahkal - VPG matemaatika õpetaja,
head saavutused matemaatikaolümpiaadil ja
võistlustel, tubli töö ainekomisjoni juhtimisel;
Malle Mager - VPG klassiõpetaja, õpilaste juhendamise eest luule- ja pranglimise võistlusteks, liikumise ”Terve VPG” eestvedamine ja arvestuse pidamine, aktiivse klassivälise tegevuse eest, tubli klassijuhataja; Mare Akel - VPG
kehalise kasvatuse õpetaja, kergejõustiku arendamise eest, õpilaste head saavutused võistlustel; Mare Hirtentreu - VPG õpetaja, õpilaste head saavutused keemia- ja bioloogiaolümpiaadidel, viktoriinidel, tubli töö ainekomisjoni juhtimisel; Maret Tralla - Roela kooli õppealajuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, koduuurimistööde juhendaja - Roela piirkonna maa
sool, pikaajalise, järjepideva ja eduka ajalooalase töö eest; Margarita Leok - VPG klassiõpetaja, õpilaste juhendamine luulevõistlusteks,
head pranglimise tulemused maakonnas ja vabariigis, aktiivse klassivälise töö eest, tubli klassijuhataja; Marge Guljavin - VPG emakeele
õpetaja, õpilaste head saavutused eesti keele
olümpiaadil, etlemisvõistlustel, tubli töö ainekomisjonis, ülekooliliste ürituste ettevalmistamisel
ja läbiviimisel, innovaatiline töö aine õpetamisel,
tubli klassijuhataja; Maris Lepp - Tudu kooli
9.klassi kohusetundlik õppija, olümpiaadil osaleja, aktiivne klassivälises tegevuses, laulab
Virumaa tütarlastekooris; Marleen Paberit Roela kooli 1.klassi õpilane, kes oma vanuserühmas sai II koha L-Viru solistide konkursil ja
võitis Vinni valla laste laulukonkursi ning oli publiku lemmikuks ja “Viru Lauluke 2009” an-samblite
voorus sai peapreemia; Mart Pitsner - VPG
emakeele õpetaja, õpilaste head saavutused
eesti keele olümpiaadidel ja võistlustel; Martin
Nikolajev - VPG 7 klassi õpilane, II koht Eesti
Looduse viktoriinil maakonnas; Merilin LinsiVPG 8. klassi õpilane, I koht Virumaa matemaatikavõistlusel; Me-rilin Müürel - VPG õpetaja,
õpilaste head saavutused bioloogiaolümpiaadil, loodusainete viktoriinisarjas, mälumängude
läbiviimine koolis; Merje Mo-rozova - VPG
klassiõpetaja, maakonna meister pranglimises,
tubli ainealane klassiväline tegevus ja ainekomisjoni juhtimine, õpilaste head tulemused
olümpiaadidel ja pranglimise võistlustel, tubli klassijuhataja; Mihkel Lepik - VPG 10. klassi õpilane, III koht EKSL-i spordiviktoriinil ”Bumerang”;
Miina Roost - Tudu kooli 2.klassi tubli õpilane,
õpib Rakvere muusikakoolis viiuli erialal, osaleb
kooli muusika- ja näiteringides; Moonika Peetso -Tudu lasteaia tubli õpetaja; Nancy Põlluste - VPG 7. klassi õpilane, I-II koht “Nuputa”
võistlusel, 9.-11.koht vabariiklikul “Nuputa” võistlustel; Oliver Valdre - Tudu kooli 5. klassi õpilane, mitmekordne Eesti meister sumos, suurepärased tulemused vabariigi tasandil ka judos,
laulab lastekooris; Paula Mägi - VPG 6. klassi
õpilane, I-II koht “Rohelise maakonna” viktoriinisarjas; Pilleriin Jõepera - Roela kooli 3.klassi
õpilane, kes oma vanuserühmas võitis L-Viru
solistide konkursi ja Vinni valla laste laulukonkursi ning “Viru Lauluke 2009” ansamblite voorus sai peapreemia; Ragnar Piirjõe - VPG 7.
klassi õpilane, edukas sportlane murdmajooksus maakonna ja vabariigi tasandil; Raili

Hahndorf - VPG 7.klassi õpilane, I koht matemaatika olümpiaadil, I-II koht ”Nuputa” võistlusel, 9.-11.koht vabariiklikul ”Nuputal”, 7.koht
matemaatikaolümpiaadi vabariiklikus arvestuses; Rainis Karro -VPG 12. klassi õpilane, I
koht vabariiklikul mälumängu maakondlikus voorus, II koht L-Viru mälumängus, III koht Eesti
Koolispordiliidu spordiviktoriinil “Bumerang”;
Ranno Rentik - VPG 12. klassi õpilane, L-Viru
maakonna mälumängu II koht; Reet Rannakivi
- Vinni Lasteaia “Tõruke” tubli juhataja, väga
täpne, tulevikku orienteeritud, lasteaed läbis
käesoleval aastal riikliku järelevalve ja sai suurepärase hinnangu; Rein Murs - VPG matemaatika õpetaja, õpilaste heade saavutuste eest
olümpiaadidel ja võistlustel ning riigieksamitel;
Relika Toome - VPG 8.klassi õpilane, III koht
maakondlikul ajaloo olümpiaadil, I koht keemiaviktoriinil, edukas sportlane maakonna tasandil
triatlonis, murdmaasuusatamises, ujumises;
Riina Reimann - VPG emakeele õpetaja, õpilaste hea ettevalmistus võistlusteks; Risto Saul
- VPG 5. klassi õpilane, I võistkondlik koht vabariiklikul pranglimise meistrivõistlustel, III võistkondlik koht L-Virumaa suusatamise esivõistlustel; Robin Veiko Metsaots - VPG 9. klassi
õpilane, II koht keemiaviktoriinis; Sandra-Salome Ust - VPG 3. klassi õpilane, III koht Ellen
Niidu luulevõistlusel “Midrimaa”; Siim Vaide VPG 12. klassi õpilane, 2009.aasta “ Karjääri
kuningas”, superkrossi võitja; Siiri Seljama VPG geograafia õpetaja, õpilaste heade saavutuste eest olümpiaadidel ja riigieksamitel; Silja Veddel - VPG 8.klassi õpilane, I koht geograafia ja III koht eesti keele olümpiaadil, I koht
keemiaviktoriinil; Sirli Kormik - Roela kooli
9.klassi õpilane, kes saavutas üleeestilisel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil peaauhinna,
üleriigilisel õpilaste keskkonnaalasel uurimistööde konkursil 6.koha, maakonna koduuurimiskonverentsi zürii otsustas Sirli töö saata vabariiklikule konverentsile; Teet Ottin - VPG 7.klassi
õpilane, I-II koht saksa keele olümpiaadil, II koht
Eesti Looduse maakondlikul viktoriinil; Terje
Andresson - heade saavutuste eest lauluansambli piirkondlikul konkursil; Tiit Transtok VPG kehalise kasvatuse õpetaja, jalgpalli edendamise eest ja hea õpilaste ettevalmistus mälumänguks ”Bumerang”; Tiit Vaino - VPG 4. klassi
õpilane, III koht metsanädala vabariiklikul orienteerumisvõistlustel; Timo Alavere - VPG 12.
klassi õpilane, III koht Eesti Tantsuspordi Liidu
karikavõistlustel standardtantsudes; Tiiu
Voatmann - Vinni Lasteaia” Tõruke” majandusjuhataja heade töötulemuste eest; Tuule
Sireli Mäe - Tudu kooli 7.kl õpilane, edukas
Euroopa, vabariigi piirkonna ja maakonna sumoja maadlusvõistlustel, samuti maakondlikel kergejõustikuvõistlustel, hea õppija; Ulvi Rembel
- VPG klassiõpetaja, aktiivse klassivälise tegevuse eest, näitekunsti arendamine koolis, õpilaste ettevalmistus pranglimise võistlusteks;
Vaike Kingsepp - valla suurima kooli VinniPajusti-Gümnaasiumi õppealajuhataja, suurepärane liider; Virge Haidak - Vinni Lasteaia “Tõruke” õpetaja, kes on saavutanud töös märkimisväärseid tulemusi ning pälvinud rühma lastevanemate rahulolu; Õie Saluvee - Pajusti lasteaia õpetaja, tubli meeskonnatöö eestvedaja,
loodus- ja õuesõppe rakendaja; Ülleke Laherand - Kulina lasteaia kauaaegne juhataja.
Palju õnne!
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Kergliikluse
teemaplaneeringuga ühel pool!
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade
volikogud on kergliikluse teemaplaneeringu
oma
määrustega
kehtestanud, millest oleme valla lehe
kaudu ka teada andnud. Esitan viite
lingile,
mis
annab
võimaluse
teemaplaneeringu materjalidega interneti
keskkonnas
tutvuda:
http://
www.hendrikson.ee/?m1=66&m2=70
Tuletan veelkord meelde planeeringu
eesmärke:
Vinni, Rakvere ja Rägavere valla
kergliikluse
teemaplaneeringuga
täpsustatakse ja ühildatakse valdade

kergliiklusteede võrk eelkõige Rakvere
linna lähedases piirkonnas, eristades
erinevat tüüpi teed kasutusviisi ja tee
iseloomu
alusel,
leitakse
kavandatavatele kergliiklusteedele
täpsed asukohad, hinnatakse teede
rajamise tasuvust ja teostatavust ning
määratakse kergliiklusteede prioriteediklassid.
Kehtestatud
teemaplaneering on aluseks kergliiklusteede võrgu väljaehitamisel Vinni,
Rakvere ja Rägavere vallas.
Järgneva ja ühtlasi viimase

Perearst – esimene abistaja
tervisehädades
Terviseprobleemide
tekkides
on
kindlustatu esimeseks nõuandjaks
perearst või -õde. Seetõttu on suve hakul
hea meelde tuletada aasta algul
muutunud perearsti ja -õe töökorraldus.
Oma perearsti ja -õe poole võib iga
inimene alati pöörduda kõigis tervisega
seotud küsimustes nõu ja abi saamiseks.
Perearsti vastuvõtuaeg toimub tööpäeviti
vahemikus 8.00-18.00 vähemalt 20 tundi
nädalas – 5 tööpäeval nädalas vähemalt
4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1
vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal - kuni
kella
18.00.
Pereõe
iseseisev
vastuvõtuaeg on vähemalt 15 tundi
nädalas. Peale vastuvõtuaega lisandub nii
pereõele kui perearstile aeg muudeks
vajalikeks tegevusteks. Perearsti tegevuskoht on avatud ja patsientide vastuvõtule

registreerumine tagatud tööpäeviti
vähemalt 8 tundi päevas.
Ägeda tervisehäirega patsiendile
on tagatud vastuvõtt pöördumise päeval,
teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul.
Patsient saab enda ja arsti koormust
planeerida ning kuna just suvisel perioodil
tekib vajadus erinevate tervishoiuteenuse
osutamisega mitteseotud tõendite järele,
siis on perearstil õigus tõend patsiendile
väljastada kuni 15 päeva jooksul. Perearsti
tegevuskoha lahtioleku ajal väljaspool
vastuvõtuaega on perearstil võimalus
nõustada oma patsiente sidevahendite
teel. Vajadusel on abi tagatud ka
teeninduspiirkonnas elavatele või seal
ajutiselt viibivatele kindlustatud isikutele,
kes ei kuulu perearsti nimistusse.
Olulise
teabe
perearsti

Hambaraviteenuse hüvitis
Kellele ja kui palju makstakse hambaravihüvitist?
Haigekassa maksab hambaraviteenuse hüvitist vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele või vähemalt 63-aastastele inimestele
kuni 300 krooni aastas.
Rasedad, alla 1-aastase lapse emad või suurenenud hambaravi vajadusega inimesed saavad hüvitist kuni 450 krooni aastas.
Isikutel, kes taotlevad hüvitist, peab olema hambaarstil käimise päeval kehtiv ravikindlustus.
Hüvitist makstakse selle kalendriaasta eest, mil
käidi hambaarstil.
Näiteks olite hambaarsti vastuvõtul 2009 aastal, siis arvestatakse hüvitist 2009 aasta eest.
Kui esitate hiljem veel 2009 aasta kviitungi ja
olete eelnevalt hüvitise kogusumma (300 või
450 krooni) kätte saanud, siis teist korda 2009
aasta eest hüvitist ei maksta.

Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei kandu järgmisesse aastasse.
Kes on suurenenud hambaravi vajadusega inimesed?
Vajadus võib olla tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste tagajärjel: pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi; huule-ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi; näo
koljuluude traumade kirurgiline ravi; protseduur
(endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus
on tekkinud trauma; kudede ja elundite siirdamise või siirdamiseks ettevalmistamine; pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.
Mida teha, et saada hüvitist?
Haigekassale tuleb esitada avaldus ja
hambaarstilt saadud originaalkviitung.
Rasedad ja suurenenud hambaravi
vajadusega inimesed peavad lisaks esitama ka

sammuna
esitame
Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele aruande kas
ja kuidas oleme kaasrahastajate panust
kasutanud. Enda arvates hästi ja sihipäraselt. Tänusõnad ka koostööpartneritele naabervaldadest Rakverest ja Rägaverest ning SA Eesti Terviserajad,
kellega koostöö sujus ja võimaluste
tekkides oleme valmis teooriat ka praktiliste liikumisradade näol välja ehitama.
Teemaplaneeringu koostamist
rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra
EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.
Gustav Saar
Teemaplaneeringu koordinaator

tegevuskoha
lahtiolekuja
vastuvõtuaegade kohta ning sidevahendite (telefon, e-posti aadress) andmed
saab patsient perearsti tegevuskohas
nähtavalt kohalt. Samas teavitab perearst
oma patsiente, kuhu ja kelle poole saab
pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu
saamiseks väljaspool tema vastuvõtu
aega. Kui perearstil on olemas oma
veebileht, siis info on kättesaadav ka elektroonilisel teel arvutivõrgus. Et tagada
kontakti loomine iga isiku ja perearsti
vahel saab patsiente julgustada pöörduda
oma perearsti poole.
Kuna põhiline puhkuste periood on
suvel, siis ka perearst korraldab oma
ajutise äraoleku ajal enda asendamise
teise arsti poolt.
Kindlasti saab perearsti nõu 24
tundi ööpäevas ka üleriigiliselt telefonilt
1220 eesti ja vene keeles.
Tiivi Salvan
Jurist
EHK Viru osakond
arstitõendi. Alla 1-aastase lapse emad ei pea
lisadokumente esitama, vaid märgivad avaldusele lapse isikukoodi ja nime.
Hüvitist saab taotleda ka tagasiulatuvalt. Kui hambaarsti juures käimisest ei ole möödunud rohkem kui 3 aastat, saab ka need kviitungid koos avaldusega haigekassale esitada.
Kui hambaravikviitung on kadunud, võib arst
väljastada selle duplikaadi.
Avalduse blanketi saab haigekassa klienditeenindusbüroodest, Eesti Posti kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.
Millal raha kätte saab?
Hambaravihüvitise saab kätte 25. juuliks või 25. jaanuariks, olenevalt avalduse jõudmisest haigekassasse.
Täiendavat
infot
ning
saab
www.haigekassa.ee ja haigekassa infotelefonil
16363 E–R 8.30–16.30
Malle Viiksaar
Eesti Haigekassa Viru osakond
Klienditeeninduse büroo juhataja
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Kas sinu garaa• on varaste eest kaitstud?
Viimasel ajal on vallas sagenenud sissemurdmised garaa•idesse. Sellest tulenevalt tahan
garaa•ide omanikele meelde tuletada, et lihtsam
on vargust ennetada, kui hiljem kahju kannatada.
Soovitan kasutada garaa•iuste sulgemiseks korralikke ja kvaliteetseid lukke ning pidada
seejuures meeles, et luku headust ei saa hinnata
selle suuruse vaid selle kvaliteedi ning metalli
tugevuse järgi. Võimalusel vältige tabalukke, kuna
sündmuskohtade vaatlused on näidanud, et
valdavalt purustatakse need kas löögi tagajärjel
või murtakse füüsilise jõuga lahti. Kindlustage
garaa•iuksed selliselt, et sealt vahelt ei oleks
võimalik ruumi sisse vaadata ning paigutage
väärtuslikud esemed silma alt ära, et need ei
paikneks garaa•i sisenedes või ukselt vaadates
nähtaval kohal. Kanali olemasolul on võimalik ese-

Kes vastutab?
Vaatamata vallas korraldatud prügiveo käivitumisele on viimasel ajal sagenenud juhused, kui üldkasutatavatesse paberi- või pakendikonteineritesse on olmeprügi ja ehitusjäätmeid (nt kasvuhooneklaas jne) sokutatud. Jätkuvalt on siginenud
prahikotte üldkasutatavate prahikonteinerite
ümrusesse ja teeäärtele. Mis õigusega inimesed
seda teevad? Kes peab teiste poolt lagastatud
territooriume koristama? Kas need matsid asotsiaalne kontingent? Kindlasti mitte. Paljud neist
sõidavad korralike autodega.
Enamus meist on pannud toime väikesi
seaduserikkumisi, nagu näiteks kiiruse ületamine,
autoaknast suitsukonide loopimine või kommipaberi
maha viskamine. See võib tunduda väike asi, kuid
kui seda teevad paljud, viib see kollektiivse
sotsiaalse regulatsiooni puudumiseni, karistamatuse tunnetuseni ja minnalaskmismeeleoludeni.
Raske majanduslik olukord ei saa ega
tohigi olla meie väära, vastutustundetu käitu-mise
ja ükskõiksuse ettekäändeks. Kahjuks on välja kujunenud mentaliteet „igaüks iseenda eest” või „pärast mind tulgu või veeuputus”. See ongi viinud
olukorrani, kus meie mõtlematud teod seavad ohtu
nii meie enda kui meie järgnevate põlvkondade
tuleviku - puhtama ja inimsõbralikuma keskkonna.
Ollakse harjunud ainult nõudma, unus-

meid ka kanalisse paigutada.
Kui hoiate autot garaa•is, siis ärge kunagi unustage lukustada ka sõiduki uksi ja autot
signalisatsiooni alla panna. Kindlasti ei tohiks jätta
autosse dokumente, raadio ja CD esipaneeli või
muud väärtuslikku.
Kuna reeglina murtakse sisse garaa•idesse, mille avamine võtab välisel vaatlusel vähe
aega ning ei ole mürarikas, siis tuleks sissepääs
kindlustada selliselt, et potentsiaalsele vargale
näiks sissemurdmine liialt tülikas, keerukas ja aeganõudev protsess. Varustage oma garaa•iuks
võimalusel mitme erineva ja kvaliteetse lukuga ning
paigaldage võimalusel signalisatsioon ja/või
täiendav valgustus, mis reageeriks liikumisele.
Tähelepanelik tuleks olla ka garaa•is
viibides. Kui uksed avanevad tänavale, siis ärge

kunagi hoidke uksi avatuna, kui selleks otsest
vajadust ei ole. Selliselt hoiate eemale võõrad
uudishimulikud pilgud ning võimalikud vargad või
informaatorid. Kui aga märkate garaa•ide
läheduses liikumas kahtlaseid või võhivõõraid
inimesi, kellel antud piirkonda asja ei ole, siis tuleks
sellest kindlasti koheselt ka politseid teavitada.
Teadmiseks veel, kui olete oma garaa•i
osas sissepääsu kindlustanud, ent omate naabriga ühendatud garaa•iboksi, siis hoolitsege selle
eest, et ka naaber seda teeb. Vastasel juhul on
tegemist ühepoolse panusega, mis on kasutu ega
täida oma eesmärki.
Ohutut ja turvalist suve soovides
Tarmo Nukka
ülemkonstaabel
Vinni valla piirkonnapolitseinik

tades ära lihtsad kodanikukohused. Eitamine ja pidev teiste süüdistamine, kartus muudatuste ees,
vastuseis kõigi ja kõige üle on meie ühiskonna
mõningase kontingendi kõige iseloomulikumad
jooned.
Ei suudeta vahet teha säästliku eluviisi ja
keskkonna saastamise vahel. Meil on teatud „põhimõttelised”, kes on oma arust kokkuhoidlikud ja
keskkonda hoidvad, ei loobi prügi metsa alla. Nad
põletavad seda jätkuvalt või siis matavad maha,
püüdes järjekindlalt kellelegi tõestada, et prügi ei
teki ja prahikonteinerit neil vaja ei ole. Kas see ongi
kokkuhoid?!
Vinni vallas on enamus kodanikke keskkonnasõbraliku eluviisiga. Kahjuks leidub aga
mõningaid rahulolematud „kõige eitajad”, kes on
enda meelest põhimõttekindlad prügiveo vastased.
Ükskõiksetele ja oma kaaskodanikke mitteaustavatele inimestele peab meelde tuletama, et
keskkonnahoid ei lõpe meie ukse all ning riigi kui ka
omavalitsuse otsused on kõigile kodanikele täitmiseks. Vastasel korral võib rikkujaid ees oodata
väärteomenetlus.
Kaalumisel on ka võimalus looduse reostajate avalikustamiseks ajakirjanduses. Ehk on
vahest see abinõuks kodanike stiimuleerimisel, et
„mitte kogu maailma ees häbisse sattuda”?
Öeldakse, et hirmutamine paneb soovitud suu-

nas käituma nõrganärvilised. Vahest tasuks
mõelda aga sellele, mida taoline kõike eitav ja kõiki
ignoreeriv käitumine ütleb selle eitaja enda kohta?
Teadaolevalt iseloomustab see teismelisi
noorukeid, mitte aga täiskasvanud arukaid inimesi.
Kes soovib suuremat prügikonteinerit?
Korraldatud prügiveoga liitumise algul ei olnud
inimestel selget ülevaadet tekkida võivatest prahi
kogustest. Tänaseks on nii mõnigi jäätmevaldaja
jõudnud selgusele, et on tellinud liiga väikese
jäätmemahuti. Parema prügikäitluse lahenduse leidmiseks ja hügieeni järgimise võimalusteks on: 1)
leppida vedajaga kokku senisest tihedam konteineri
tühjendusgraafik. 2) Vahetada rendil olev konteiner suurema vastu. 3) Ühineda naabriga ja tellida
suurem konteiner.
Vinni Vallavalitsuse ja Ragn-SellsAS korraldatud jäätmeveo lepingu punkt 5.6 ütleb, et
Ragn-Sells AS on kohustatud vedama jäätmevaldajatele mahutipargi ainuõigusega veo alguses
laiali tasuta.Ainuõiguse lõppedes viib vedaja endale
kuuluva mahutipargi tasuta ära. Konteineri vahetamise juhul toimub see vedaja kulul.
NB! Kuna konteineri vahetus ei toimu kiiresti,
soovitame varakult oma soov Ragn-Sells AS-le
või siis valla keskkonnanõunikule teada anda.
Peeter Kalvet
Keskkonnanõunik
5162368

On teil ilus kodu või aed?
15. juulini saab osaleda ajakirja Kodu & Aed
võistlusel Kodu Kauniks, kus juba 10. aastat
selgitatakse aasta huvitavamad kodud ja aiad ning
auhinnatakse kõiki finaali jõudnuid.
Auhinna saavad tänavu ökokodu, stiilne kodu, parim
vannituba, värvilahendus, õueruum, noor kodu,
noor aed ning Aasta Kodu ja Aasta Aed.
Peaauhinnad on kumbki 30 000 krooni.Aasta Kodu
auhinna paneb juba 10. aastat välja Swedbank ja
Aasta Aia auhinna taga on tänavu esmakordselt
Bauhaus. Kõik aiandushuvilised võivad toimetusele
teha ettepaneku, kellele anda tänavu Eesti ainus
proffide aiandusauhind - aiakultuuri edendamise
preemia.
Ajakirja tegijad ootavad tänuga osavõtusoove ning
ka ettepanekuid nende kohta, kes ise ehk üles
astuda ei tihkagi. Häid sõnu ja tunnustust pole
kunagi liiga palju, jagame siis neid üheskoos ja

võimalikult paljudele!
Eesmärk on ju kõigil ühine – et meid ümbritsev
keskkond aitaks meil paremini elada.Ajakirja tegijate
soov on jagada huvitavaid ideid ja erinevaid
kogemusi ning anda tagasisidet ja tunnustada
parimaid.
Tänavust auhinnafondi, 250 000 krooni täiendavad
lisaks rahalistele auhindadele märkimisväärsed
kingitused: kõik finalistid saavad kirjastuse Varrak
750-lehküljelise Aianduse Entsüklopeedia, kõige
nüüdisaegsema ja asjatundlikuma aianduse
teatmeteose Euroopas, mis Eesti oludele
kohandatud. Kõik võistlusest osavõtnud saavad
kingituse ja kutsutakse sügisel pidulikule võistluse
kokkuvõtete tegemisele.
„Oluline on, et elaksime kultuurselt heakorrastatud
keskkonnas, mis aga poleks ülehooldatud ja vuntsitud. Meie kodud ja aiad peaksid olema

funktsionaalsed, otstarbekalt planeeritud, ja lillede
vahel peaks jääma aega ka raamatuid lugeda,“ on
võistluse eesmärke sõnastanud þüriiga kodusid
ja aedasid külastanud arhitektuuriajaloolane Mart
Kalm. Finaaliringi jõudnutele avanebki võimalus
küsida þürii koosseisus kodu külastavatelt
spetsialistidelt kommentaare ja nõuandeid ehitus, sisustus- või aiandusteemadel.
Osalemiseks ootame hiljemalt 15. juuliks vähemalt
viit fotot kodust või aiast (ka grilli-, puhke või
mängunurgast vm) aadressil “Kodu Kauniks”,
Kodu & Aed, Sakala 16, Tallinn 10141 või meilil
kodukauniks@forma.ee.
Lisaks ootame kaaskirja oma pere ja kodu või aia
tutvustusega ning aadressi ja telefoninumbriga.
Finaalipääsenud selguvad augustiks ja võitjad
pärjatakse oktoobri alguses. Lisainfot võistluse
kohta saab tel 667 6087 või forma@forma.ee.
Eve Veigel, Ajakiri Kodu&Aed peatoimetaja
AS Forma Media
Tel 6676086, 56 642 028, www.kodu-aed.ee
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Uute aadresside kehtestamine
Jätkame uute aadressandmete avaldamisega.
Vabariigi Valitsus on sätestanud aadressiandmetele ühtsed nõuded ja teinud valdadele-linnadele kohustuseks viia aadressid vastavusse esitatud nõuetega. Üldise aadressikorralduse käigus saavad ka paljud Vinni valla alevikes ja suuremates külades paiknevad katastriüksused ja hooned uued aadressid.
Uutest aadressidest teadaandmise
kohustus jaguneb majaomanike ja vallavalitsuse vahel nii, et Vinni Vallavalitsus annab uued
aadressid teada riiklikele andmekogudele (sealhulgas ka rahvastikuregistrile), mille põhjal viiakse automaatselt muudatused sisse kõigis riiklikes registrites (näit. äriregister, maksuamet, kinnistusamet, haigekassa jne). Valla kaudu lähevad uued aadressid veel Eesti Energiale, Eesti
Postile, Eesti Politseile, Ragn-Sells’ile Päästeametile, samuti kaardimaterjaliga tegelevatele
asutustele - Maa-ametile, maakatastrile. Ehitisregistrisse teeb muudatused vallavalitsus. Seega ei ole uue aadressi saanud majade omanikel-elanikel vajadust ülalloetletud ametkondi

PIIRA külas asuvate
lähiaadresside muutmine

muudatustest eraldi informeerida. Ajalehtede –
kirjade tõrgeteta kohalejõudmise tagamiseks
oleme postiljonide jaoks ette valmistanud uute
aadressiandmetega kaardid ja vastavad nimekirjad. Momendil kehtivad ajalehtede-ajakirjade
tellimused vormistab uutele aadressidele ümber Eesti Post. Kui siiski tekib väljaannete kättesaamisel tõrkeid, helistage Rakvere kojukandekeskusesse tel 3255005 või Eesti Posti kojukandekeskusesse tel 74406455. Uute tellimuste juures ärge unustage juba uut aadressi
märkida!
Majaomanike või elanike kohustuseks
jääb teavitada muutunud aadressist eelkõige
oma lepingupartnereid (mobiilioperaatoreid –
EMT, Elisa, Tele-2 jne –, panku, kindlustus- ja
liisingufirmasud, kommunaalteenuseid pakkuvaid firmasid jne), aga ka oma kirjasõpru.
Informatsiooni aadressiandmete muudatuste
kohta saab lisaks käesolevale artiklile ja kirjadele, millised saadame välja kõigile maaomanike, kelle aadress muutub, ka internetist Vinni
valla koduleheküljelt www.vinnivald.ee rubrii-

katastriüksuste

Katastritunnus Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90002:001:2530 Heitvete pumbajaama Carl Timoleon von
Neffi tn 1a
90002:001:1100 Carl Timoleon von Neffi tn 3 // Jõemägi Carl
Timoleon von Neffi tn
3
90002:001:2800 Ravila
Carl Timoleon von Neffi
tn 2a
90002:001:0159 Kelluka
Kelluka tn 1
90002:001:0161 Tõnni
Kelluka tn 3
90002:001:2330 Kereme
Metsaveere tn 2
90002:001:2150 Mareti
Metsaveere tn 4
90002:001:2460 Lepiku
Metsaveere tn 6
90002:001:1170 Mäe
Metsaveere tn 8
90002:001:2410 Seina
Metsaveere tn 10
90002:001:1070 Tiksi
Metsaveere tn 12
90002:001:0110 Tankla
Mõisa tn 2
90002:001:1300 Risti
Mõisa tn 4
90002:001:0570
Mõisa tn 6
90002:001:0083 Eedeni
Mõisa tn 8
90002:001:0129 Väetiseküüni
Mõisa tn 10
90002:001:2673 Elektriehituse III
Mõisa tn 12
90002:001:2360 Piira ja EVE alajaama Mõisa tn 14
90002:001:0199 Mõisa parkla
Mõisa tn 3
90002:001:1440 Piiri
Mõisa tn 5
90002:001:1130 Antsu
Ojakalda tn 1
90002:001:1020 Ülesoo
Ojakalda tn 3
90002:001:0710 Rajaste
Ojakalda tn 5
90002:001:0770 Kuusiku
Ojakalda tn 7
90002:001:0287 Sirje
Piirametsa tn 2
90002:001:0029 Tellingu
Piirametsa tn 4
90002:001:0027 Eha
Piirametsa tn 6
90002:001:0028 Malle
Piirametsa tn 8
90002:001:0030 Paju
Piirametsa tn 10
90002:001:0010 Piira 1
Päeva tn 1
90002:001:0288 Piira 3
Päeva tn 3
90002:001:0008 Piira 5
Päeva tn 5
90002:001:0009 Piira 7
Päeva tn 7

gist vald, alajaotus teed ja tänavad.
Uutele tänavatele nimesiltide ja viitade
paigaldamise korraldab vallavalitsus. Selle tööga on kavas valmis saada maikuu jooksul.
Majanumbrite soetamise ja ülespanemise kohustus lasub majaomanikel. Teie aja- ja
jalavaeva vähendamiseks ning majanumbrite
ühtse kujundusstiili tagamiseks viisime läbi pakkumise, mille tulemusena on võimalik soodsa
hinnaga numbrimärke tellida vallavalitsusest.
Majaomanikule läheb numbrimärk maksma 75
krooni.
Majanumbri saab osavalla olemasolul
tellida osavallast, Vinni-Pajusti-Piira piirkonnas
vallamajast. Tellimus loetakse vormistatuks, kui
numbrimärgi maksumus on vallavalitsusele tasutud.
Kuna üleriigilise ühtse aadressiandmete
süsteemi (ADS) kehtestamine on ellu kutsutud
eelkõige meie endi huvides selleks, et tagada
adressiobjektide hõlpsasti leitavus nii nende
asukohas kui ka erinevates andmekogudes,
ootame kõigi Teie mõistvat suhtumist toimuvasse ja agarat kaasalöömist selleks, et ettevõtmine õnnestuks!
Anu Are

90002:001:2300 Piira 9
90002:001:0068 Piira 11
90002:001:1690 Piira 2

Päeva tn 9
Päeva tn 11
Päeva tn 2

90002:001:0090

Piira 4

Päeva tn 4

90002:001:0084
90002:001:0282
90002:001:0392
90002:001:0393
90002:001:0320
90002:001:0006
90002:001:0071
90002:001:0007
90002:001:0021
90002:001:0001
90002:001:2561
90002:001:2101
90002:001:0126
90002:001:0105
90002:001:0069
90002:001:0087
90002:001:0060
90002:001:0022
90002:001:0002
90002:001:2562
90002:001:2102
90002:001:0127
90002:001:0106
90002:001:0070
90002:001:0088
90002:001:0299
90002:001:0300
90002:001:0303
90002:001:0304
90002:001:0305
90002:001:0345
90002:001:0344
90002:001:0343
90002:001:0238
90002:001:0840
90002:001:1090
90002:001:0237

Piira 6
Piira 8
Piira 10
Piira 12
Laumetsa II
Piira Pärnade
Nõlva
Vahtrapuu
Piira 13
Piira 14
Piira 15
Piira 16
Piira 17
Piira 18
Piira 19
Piira 20
Piira 21
Piira 13
Piira 14
Piira 15
Piira 16
Piira 17
Piira 18
Piira 19
Piira 20
Aru 5
Aru 6
Aru 7
Aru 8
Aru 9
Piiratalu 3
Piiratalu 2
Piiratalu 1
Merle
Puiemetsa
Gerta
Keskuse

Päeva tn 6
Päeva tn 8
Päeva tn 10
Päeva tn 12
Tõlla tn 1
Õhtu tn 3
Õhtu tn 5
Õhtu tn 2
Hommiku tn 1
Hommiku tn 3
Hommiku tn 5
Hommiku tn 7
Hommiku tn 9
Hommiku tn 11
Hommiku tn 13
Hommiku tn 15
Hommiku tn 17
Hommiku tn 2
Hommiku tn 4
Hommiku tn 6
Hommiku tn 8
Hommiku tn 10
Hommiku tn 12
Hommiku tn 14
Hommiku tn 16
Aru tn 5
Aru tn 6
Aru tn 7
Aru tn 8
Aru tn 9
Aru tn 10
Aru tn 12
Aru tn 14
Aru tn 16
Aru tn 18
Aru tn 20
Aru tn 22 // Keskuse
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90002:001:0189
90002:001:0188
90002:001:0472
90002:001:0166
90002:001:0165

Kivimäe
Ülase
Paemurru
Saare
Kõrtsi

90002:001:0190
90002:001:0169
90002:001:0173
90002:001:0174
90002:001:2284
90002:001:1730
90002:001:2285
90002:001:0468
90002:001:2291
90002:001:1740

Mihkra
Gerdu
Saviaugu
Muru
Koidu
Mikurahva
Ohaka
Orava
Piiri
Penni

90002:001:0370
90002:001:2710
90002:001:0430
90002:001:2260
90002:001:2250
90002:001:0026

Kangro
Lehise
Künka
Kaasiku

90002:001:2370 Rägavere tee
alajaama
90002:001:0024 Kaljuveeri
90002:001:2700 Tamme
90002:001:2550 Koppeni

Aru tn 11
Aru tn 13
Rannapungerja mnt 1
Rannapungerja mnt 3
Rannapungerja mnt 5
// Kõrtsi
Rannapungerja mnt 7
Rannapungerja mnt 9
Rannapungerja mnt 11
Rannapungerja mnt 13
Rannapungerja mnt 15
Rannapungerja mnt 17
Rannapungerja mnt 19
Rannapungerja mnt 21
Rannapungerja mnt 23
Rannapungerja mnt
25
Rändlinnu
Rannapungerja mnt 2
Rannapungerja mnt 4
Rannapungerja mnt 6
Rannapungerja mnt 8
Rannapungerja mnt
14//Kaasiku
Rannapungerja
mnt 14a
Rannapungerja mnt 16
Rannapungerja mnt 18
Rannapungerja mnt
20

KADILA külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresside muutmine
Katastriüksuse tunnus
Vana lähiaadress
Uus lähiaadress
90001:003:0058Rida
Kuuse tn 1
90001:003:0049Kadi
Kuuse tn 3
90001:003.0064Anoodi
Kuuse tn 5
90001:003:1790Kadila katlamaja alajaama
Kuuse tn 7
90001:003:0201Kadila 131
Kuuse tn 2
90001:003:0189Kadila 130
Kuuse tn 4
90001:003:0057Viirpuu
Männi tn 2
90001:003:0067Õunapuu
Männi tn 4
90001:003:1271Janno
Männi tn 6 // Janno
90001:003:0091Kaupluse
Pärna tn 1
90001:003:0063Koolimaja
Pärna tn 3
90001:003:1360Sauna
Pärna tn 5
90001:003:2000Sireli
Pärna tn 7
90001:003:0170Kuuse
Pärna tn 9
90001:003:1711 Võpsiku
Pärna tn 13
90001:003:1442Töökoja
Pärna tn 15
90001:003:1191 Piigi
Pärna tn 17
90001:003:1180 Villersi
Pärna tn 19
90001:003:0215Lepa
Pärna tn 21
90001:003:0010Heino
Pärna tn 23
90001:003:0148Veski
Pärna tn 25
90001:003:1350Meierei
Pärna tn 2
90001:003:0115 Rahvamaja
Pärna tn 4
90001:003:1712Võpsiku
Pärna tn 6
90001:003:0331Laskja
Pärna tn 8
90001:003:1441Seafarmi
Pärna tn 10
90001:003:0071Bruno
Pärna tn 14
90001:003:0072Paakspuu
Pärna tn 16
90001:003:0158Tankla
Pärna tn 18
90001:003:1550Puu
Pärna tn 20
90001:003:0147Veski
Pärna tn 22

Korraldatud jäätmeveost Vinni vallas vastab Ragn-Sells AS
Head Vinni valla elanikud!
Korraldatud jäätmeveo algusest Vinni vallas on möödunud
pea pool aastat. Selle aja jooksul on inimestel tekkinud või
tekkimas mitmeid küsimusi, millest osadele püüame siinkohal
vastata.
Kus peab asuma minu jäätmemahuti, et autojuht selle kindlasti tühjendaks?
Konteiner peab olema üldkasutatava tee ääres. Näiteks postkasti kõrval. Hea oleks, kui jäätmemahutile on kirjutatud valdaja või kasutaja nimi ja aadress. Nii saab autojuht kindel olla,
et just teie konteineri tühjendas.
Arvel on märgitud tühisõit, mida see tähendab?
Tühisõit märgitakse arvele juhul, kui graafikujärgsel päeval ei
ole kohalesõitnud autojuhil olnud võimalik jäätmemahutit tühjendada – see on jäänud näiteks nähtavasse kohta välja panemata või on mingid muud takistused mahuti tühjendamisel (nt
auto ees, koer lahti, konteiner või aiavärav lukus vms).
Graafikujärgne tühjendus on sattunud riiklikule pühale,
kas tühjendus ikka toimub?
Jah, tühjendused toimuvad ka riiklikel pühadel, mis satuvad
tööpäevadele. Teenust ei osutata vaid laupäeval ja pühapäeval.
Kust ma saaksin tühjenduste graafiku?
Veograafik saadetakse aasta lõpus tasuta kõikidele nendele
meie klientidele, kes on andnud meile oma e-posti aadressi
ning kelle prügiveo arved saabuvad e-posti teel.
Samuti saab oma veograafikuga tutvuda Ragn-Sells AS kodulehel http://www.ragnsells.ee/objektid/?type=1. Sisestage oma
kliendikood ning vajutage otsingu nuppu.
Uue veograafiku saadame Teile posti teel, kui tellite
selle meie klienditeeninduse lühinumbrilt 15155. Veograafiku
posti teel saatmine maksab 17.70 krooni/kord.
Järgmist tühjenduspäeva on võimalik ka ise välja arvestada:
liitke oma viimasele graafikujärgsele tühjendusele tühjendussageduse päevad. Näiteks: viimane tühjendus on 17.12.2008 ja
tühjenduste sagedus on 84 päeva – järgmine tühjendus toimub järelikult 11.03.2009.
Milliste küsimustega tuleks pöörduda omavalitsuse poole ja millistega Ragn-Sells AS poole?
Ragn-Sells AS poole pöörduge juhul, kui:
graafiku järgi pidi toimuma tühjendus aga auto ei käinud;
on probleem arvega; oleks vaja uut veograafikut; soovite, et
tühjenduste sagedus oleks tihedam; on vaja lisatühjendust;
on probleemid jäätmemahutiga (nt Teil on vana metallist konteiner ja Ragn-Sells AS-i auto ei saa seda tühjendada); Teil on
vaja ükskõik millist Ragn-Sells AS-i poolt osutatavat teenust.
Kohaliku omavalitsuse poole pöörduge juhul, kui:
soovite käidelda oma jäätmeid ise; soovite harvemat tühjendussagedust; Teie kinnistul ei toimu elutegevust; Teie kinnistule puudub ligipääsutee; Te soovite hakata kasutama ühismahutit naabritega.
Korraldatud jäätmevedu saab edukalt toimida vaid kõigi
poolte koostöös. Veo algusperioodil tuleb ikka ette probleeme,
mis aja jooksul lahenduse on saanud. Täname kõiki valla elanikke, kes on meie autojuhtidele õigeid teeotsi ja talusid kätte
juhatanud ning mitmel muul moel kaasa aidanud sellele, et
jäätmevedu Vinni vallas tõrgeteta sujuks.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
Tel: 15 155, www.ragnsells.ee
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Meeldejäävaid hetki lõppevast kooliaastast
2009/10. õppeaasta on lugemisaasta. VinniPajusti Gümnaasiumis alustasid aineõpetajad
11. jaanuaril uut aastat oma lemmikraamatust
katkendi ettelugemisega. Bioloogiaõpetaja entusiastlikult Saint- Exupery „Väikest printsi” ette
lugemas – õpilastele meeldis! Kooli Pajusti-poolses küljes tervitab kõiki punase jakiga Vinni Puhh
– meie maskott – ning koolipere on saanud nautida õp. Rembeli lavastatud näidendit armastatud lasteraamatust „Winnie Puhh”.
Kooli külastas kirjanik Tõnu Õnnepalu,
kes jäi rahule 11.a tüdrukute lavalise
tõlgendusega auhinnatud luulepäevikust”
Kevad ja suvi ja”. Koolilaval toimetasid ka
keskkonnateadlikud noored – toimus
omaloominguliste keskkonnateemaliste
näidendite võistlus. Kooliaasta peale jaotusid
erinevad ainenädalad, mille raames saime
maitsta tervislikke salateid, vaadata videoromaane , meisterdada ingliskeelseid postreid,
õppida meeleolukalt matemaatikat ja vene keelt.
Aktiivne I kooliaste on korraldanud nii
isadepäeva ürituse sügisel kui ka kevadpeo
mais.
Emadepäeva kontserdil 6. mail rõõmustasime koos emade-isade- vanaemadega, et
meil on nii palju andekaid tantsu- ja laululapsi
ning nende õpetajaid-juhendajaid.
Spordivõistlustel, mälumängudes, ainealastel olümpiaadidel, võistlustel, viktoriinides
ja konkurssidel paistis õppeaasta jooksul silma
127 õpilast. Oleme väga edukad pranglimise
(peastarvutamise) võistlustel maakonnas ja va-

bariigis. Meie põhikooliõppurid osalesid olümpiaadidel 23 õpilast 100st (I koht maakonnas),
gümnaasiumiõpilased vastavalt 33 sajast (IV
koht). Ka auhinnalisi kohti tõid maakonnas enim
koju just põhikooli noored; olümpiaadide

Vinni-Puhh tervitab igal hommikul kooli
tulevaid õpilasi. Kuju autor õp. Rein
Leichter

lõppvooru vabariiki pääses 6
õpilast (III koht maakonnas). Vabariigis saavutasime kolm auhinnalist kohta. Kahel korral oli
Maarja Nõmmik vabariiklikul
olümpiaadil esikümne hulgas –
selle tulemusega jagame maakonna arvestuses I-II kohta. 18. juunil lõpetavad gümnaasiumi
kuldmedaliga Maarja Nõmmik ja Alisa Jakovleva.
Fotod kooli kodulehel tõestavad, et meie
õpilased ei ole aktiivsed mitte ainult koolis, vaid
ka koduümbruse korrastamisel: talgupäev „Teeme ära” pani kõiki tegutsema. Vajalik ühendati
kasulikuga, sest meil toimub ka liikumine „Terve
VPG” (tervistedendav kool), milles osalevad 1.6. klasside õpilased. Matkad, vastlapäev
Mõedakul, ujumised, rahvastepallivõistlused,
suusatamised, jalgrattasõidud, rahvusvaheline
tantsupäev jms lõppesid üritusega, kus hõbedase Tarva pallurid Rain Veideman ja Reinar
Hallik andsid parimatele üle karikad. Suurimad
punktikogujad olid Anette Hallik, Arvan Johannes Lippasaar, Laura Lillepuu ja Kasper Kaljula.
Viiskümmend tublimat sõidavad preemiaekskursioonile Vembu-Tembumaale. Tasuta preemiasõidu Otepää seiklusparki said ka keskkonnateemaliste näidendite võitjad 10. ja 12.b klass.
VPG kutsub kõiki uusi teotahtelisi lapsi/
noori meie kooli 1. ja 10. klassi ka sügisel - siis
juba uut nägu saavasse majja.
õp. Marge Guljavin

Ökonäidendid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
Aprilli keskel toimus Vinni-Pajusti Gümnaasiumi aulas ökoteemaliste lühinäidendite võistlus,
millest võtsid aktiivset osa 7.-12. klassid.
Eestvedajaks ja organisaatoriks oli õp.
Hirtentreu, kes tegi näitlejatega usinalt proove
ja lihvis nende mänguoskusi. Iga klass valis
oma keskkonnaprobleemi ja püüdis kas
vaimukas või siis tõsisemas laadis oma mõtteid
väljendada.
7.A paistis silma lahedate kostüümidega. Metsaulukitel toimus koolitund, kus räägiti
metsatulekahjudest; külla tuli rähn; kõik ootasid
karuonu peatset tulekut. Loengut pidas ka taimetoitlasest jänes, kes hoiatas kõiki happevihmade kahjuliku mõju ees.
9.B oskas korralikult üllatada. Algas
kõik argipäevaselt, kus saunalised arutasid
oma probleemi, kust küttepuid saada. Nad
otsustasid tegelda alepõllundusega ja langetasid puid. Järsku toimus sü•eepööre ja lavale
tulid ufod, kes polnud rahul inimeste enesehävitusliku käitumisega. Nad kurtsid, et kui
inimesed hävitavad planeedi ja enda koos
sellega,
pole
tulnukatel
enam
eksperimendimaterjali. Seega kustutasid nad
saunaliste poolt põhjustatud tulekahju oma
suurtest veepüstolitest ( jahutavat vihma sai
tunda ka publik). Lool oli ka oma õppetund –
ufod võtsid ühe saunalise pantvangi, kuniks
teised uue metsa istutasid ja hiljem tagastasid

röövitu mälukaotusega. Ehk oli see isegi
humanistlik tegu, kuna tema ei mäletanud enam
inimeste hävitavat teguviisi looduse suhtes.
10. klass rõõmustas publikut kolme
karismaatilise ja hakkaja põrsakesega, kes
unistasid endale maja ehitamisest, aga
looduskaitsjatest ametnikud ei andnud neile
ehitamisluba. Vahepeal jalutasid laval hunt ja
Punamütsike, ilus paar, kes käisid metsas taarat korjamas, et hiljem lasta tehases see
fliiskiuks ümber töödelda. Kolmel põrsakesel
oli suur peavalu, aga siis nägid nad lahendust – see lebas põõsa all. Neiu, kes juhtus
olema ehitaja ja tööotsija, nõustus neile
ökomaja ehitama.
8.B pajatas ühe argise loo neiust, kel
läks auto katki ja kes murdis küüne. Otsides
abi, sattus ta majja, kus elasid kolm noormeest.
Kõlas teist korda ka Ansipi surematu lause
„Tule taevas appi!” (Esimesel korral kasutasid
seda pritsimehed-ufod). Siin võttis lugu tõsise pöörde, sest kodus oli toitu kolme jagu, aga
nüüd oli neljas suu juures. Efektne oli maailma
näljahädade statistika.
9.A tõi lavale suure osa oma klassist,
mis oli tänuväärne tegu. Ärihai tahtis ehitada
metsa kohale suure hotelli, kuid metsaelanikud
tulid tema meelt muutma ja see neil ka
õnnestus. Negatiivne tegelaskuju mõistis oma
viga ning muutus heaks. Tekkis tõeline näi-

dendivaatamise tunne, mäng oli vaatustega.
12.A lavastas eksistentsialistliku näidendi linnastumisest, kus vaest (kesk)konna
tülitas hulk rahvast, kes kõik otsustasid nüüd
tema elukohta kolida. Plaan oli isegi sinna looduskohta hüpersuur market ehitada, mis talle
sugugi ei meeldinud. Ta ajas kõik minema,
soovitas minna maale oma vanavanemate
juurde ja saigi tagasi oma rahuliku elukeskkonna.
12.B lahutas publiku meelt oma suurepärase näitemängu, kompositsiooni ja
vaimuka, kuid samas tõsisele probleemile
viitava sü•eega. Alguses oli põdral mets ja
rahulik elu, kuid siis võtsid metsamehed kõik
puud maha ja ulukid surid (efektse
doominoefektiga laval). „Pole põtra. Pole
metsa. Pole probleemi.” Metsaala kõrbestus ja
ainsaks võitjaks osutus kaamel, keda
metsaasukad enne tõrjusid.
Enne iga klassi esinemist näidati publikule asjakohast videolõiku, mis tutvustas
näidendites kajastuvaid ökoprobleeme.
Videolõikude kallal nägid vaeva õp. Hirtentreu
ja õp. Vahesalu. •ürii kiitis kõiki osalejaid
huvitavate ideede ja omapärase probleemiesitamise eest ning võitjakohta jäid jagama 10. ja
12.B klass, kes said auhinnaks tasuta bussisõidu enda valitud ühepäevaseks reisiks.
Alisa Jakovleva,
Vinni-Pajusti Gümnaasium, 12.a kl
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Meenutusi Tudu kooliaastast
Iga kooliaasta on mõnes mõttes omanäöline ja eriline, aga samas paljuski korduv ning rutiinne.
Mulle meenub 1. september 2009. aastal.
Pärast pidulikku aktust ja klassijuhataja tundi läksime õpetajatega külla endisele kolleegile Milvi Lahesoole ja sealt edasi väikesele varasügisesele
matkale kummimägedesse. Oli kaunis päev. Nautisime mõnusat seltskonda ja ilusat keskkonda ning
jäädvustasime üht-teist fotoaparaadilegi...
Oktoobrikuu algul pidasime mihklilaata ja
tähistasime õpetajate päeva. Nii palju kooke ja
maiustusi ning esimesed ostu-müügi kogemused...
On tore, et Vinni vald kutsub igal sügisel selleks
tähtpäevaks kõik haridus- ja kultuuritöötajad Rakvere teatrisse.
Meelde on jäänud, et I veerand lõppes
koolilaagriga. See oli vahva ettevõtmine õhtuse

Head
lapsevanemad
ja teised
vallaelanikud!
Kui asute elama uues elukohas, on seadusest tulenev kohustus oma elukoht
30 päeva jooksul registreerida (välja-registreerimise toimingut enam ei ole, uus
arvele võtmine tühistab ühtlasi vana elukoha).
Palun korrastage rahvastikuregistriandmed ka siis, kui olete vallasiseselt elukohta
vahetanud. See on äärmiselt vajalik, kuna registriandmetele toetudes planeerime valla elu:
lasteaiarühmade - ja klassikomplektide arvu,
õpilasliine, toetusi jm valla (haridus)eluga seonduvat.
Just praegu on aeg, mil planeerime uut
õppeaastat: moodustame klassikomplekte ja
lasteaiarühmi, kuulutame välja õpilasliinide riigihanke. Tegutseda tuleks kohe!
Andmete kontrollimiseks ja korrastamiseks pöörduge teisipäeviti / neljapäeviti osavalla kontorisse või vallamajja tuppa 211.
Margit Diits

maastikumängu ja koosolemisega.
Igal aastal on meil novembri lõpus karneval ja maikuu algul nõiapidu. Need annavad
võimalsue soovijail kehastuda kellekski teiseks ja
lihtsalt koos lustida ning kaaslastest rõõmu tunda.
Detsembrikuu toob kaasa jõulupühad ja meeleolud. Ka sel aastal kaunistasime koolimaja,
käisime kohalikus kirikus laste jõulueelsel jumalateenistusel, millele järgnes pidulik jõululõuna ja õhtul jõulupidu koolimajas.
Veebruari algul käisime kooliperega Tallinnas Estonia teatris vaatamas etendust „Minu
veetlev leedi”. Meie koolis on palju laululapsi ja
toimus solistide konkurss. Tublimad neist osalesid
ka koolivälistel konkurssidel.
Märtsi lõpus käisime õpetajatega laevareisil Stockholmis. See oli hea võimalus pisut lõõ-

gastuda ja viimaseks kooliveerandiks jõudu koguda.
Aprillikuus käis meil külas vabakutseline
kirjanik ja luuletaja Contra, kes oskas oma esinemisega panna publiku kaasa elama. Soovijatel oli
võimalus ka autogrammi küsida.
Sama kuu viimasel päeval käis meie õpetajatele oma töökogemusi liitklassidega jagamas
Eha Jakobson.
Mai algul osalesime talgupäeval „Teeme
ära!”. Toimus traditsiooniline väike emadepäeva
kontsert ja õuesõppepäev Oonurmes ning käisime metsa istutamas. Meil käisid külas Aegviidu
Põhikooli õpilased ja õpetajad. Soovijatel oli võimalus käia koos Seljamäe matkarajal ja õhtul koos
mängida ning uusi sõpru leida.
Need seigad ja üritused on mulle viimasest kooliaastast meelde jäänud.
Reet Karro, Tudu Põhikooli õpetaja

Kultuurikalender juunis-juulis
6. juunil kell 16.00 naiskoor “Vikerkaar” ENLS
laulupäeval Rakvere linnuses
6. juunil kell 12.00 kogu pere päev “Laulame
koos” Roelas. Külas ansambel PS Troika
8. juunil kell 10:00 “Remmelga” ekskursioon
Paekaevu Talusse
12. juunil naiskoor “Vikerkaar” Virumaa laulupäeval Sakal
12.- 13.juunil Kehala klubi line-tantsijad Pärnus festivalil
19. juunil Vinni valla lasteaednike ekskursioon
põhjarannikule
19. juunil kell 15.00 kodukaitsepäev Tudus.
Mälestamishetk kalmistul. Sõjatehnika näitus
lipuväljakul, rahvamajas Kaitseliidu tegemisi
tutvustav fotonäitus ning endise tööpataljonlase Taivo Toomi akvarellide näitus

20.-21.juulil Vinni valla eakate ekskursioon
Setomaale eakate klubi “Remmelga” eestvõttel
23.juunil Võidutule jagamine küladesse. Kõik
soovijad saavad oma tõrvikuga viia jaanitule
koduõuele.
24.-25.juulil Viru–Jaagupi kihelkonnapäevad
28. juuni- 9. juuli Vinni valla töö- ja puhkelaager Rutjal
1.juulil kell 16.00 Tudu muuseumis külas Iisaku noored.
14.- 22. juuli Vinni valla noored Valgemetsa
puhkelaagris
16.- 18. juuli MTÜ Johanna väljasõit Võsule
31. juulil Tudu kooli vilistlaste päev
31.juulil kell 14.00 Tudu muuseumis koduloopäev “Mäleta ja jätka”

Valla koolide lõpuaktused
18.juunil kell 14.00 põhikooli lõpuaktus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
18. juunil kell 18.30 gümnaasiumi lõpuaktus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
19. juunil kell 14.00 põhikooli lõpuaktus Ferdinand von Wrangelli nim
Roela Põhikoolis
19. juunil kell 19.00 Tudu Põhikooli lõpuaktus

24. -25. juulil on Viru-Jaagupi kihelkonnapäevad
Laupäeval, 24. juulil kell 18 avatakse ViruJaagupi kirikus kihelkonnapäevad. Järgneb
kell 19 algav retrostiilis pargipidu vana koolimaja aias.
Mõlemal päeval avatud kohaliku kultuuriloo- ja fotonäitus “Minu inimesed” kirikus
ning vana Viru-Jaagupi kihelkonna käsitöönäitus.
Pühapäeval, 25. juulil on Viru-Jaagupi puuja potilaat, mis algab kell 7.30 äratuskontserdiga kirikutornist. Kell 8 avatakse puuja potilaat, tutvustatakse laadast osavõtjaid ja programmi. Seejärel avatakse kell 9
puuskulptuuride näitus ja toimuvad saemeistrite demonstratsioonesinemised,
Puu-Jaagupi kuju ja luiskelugude pingi valmistamine.
Kell 9.30 esineb “Priitahtlike Pritsimeeste

PasunaPoiste Pundi ehk ansambel 5P”.
Kell 10 etendab Järva-Jaani tuletõrje selts
õpetlikku programmi “Ennetus eelkõige”.
Kohal tuletõrjeauto “Ennetuse Eedi”, milles jooksevad Päästeameti filmid “Miks see
just meiega juhtuma pidi ehk õpetlik draama tulest”, “Teoreem tulest” ja “Juss õpib
päästeala”. Esitletakse Päästeameti uut helikandjat “Kahjutuli saab alguse pisiasjast”.
Selgitatakse tulekahjusid põhjustanud eksponaatide abil tuleohutusnõuete täpse täitmise vajadust, jagame reklaamvoldikuid,
kleepse ja 112 nimega kompvekke. Vastatakse küsimustele. Alustatakse ennetustööga laadale kohalejõudmisest, see katkestatakse vaid etenduse “Tuli lahti!” ajaks ja
jätkatakse seni, kuni huvilisi jätkub.
Välinäitusetendus “Tuli lahti!” Järva-

Jaani Tuletõrje Seltsilt
Etenduses kavas: demonstreerime endisaegset tule kustutamist nahkämbri, kustutusluua, putkpritsi, hüdropuldi, käsipritsi,
mootorpritsi ja autopritsiga näitame töös
tulekustuteid, redeleid, lafette ja päästetekki. Võimalus vahu sees hullata.
Kell 12 esineb “Nabaratoorium” mustlaskavaga, seejärel on kell 13 naljalaval anekdootide ja luiskelugude turniir Pajusti estraaditrupilt. Kell 14 esitab valla noortekeskus laval noorteprogrammi.
Kell 15.30 on retrokino muuseumis. Filmiprogrammi vanadest multi- ja dokumentaalfilmidest, reisialmanahhidest ja ringvaadetest näitab Järva-Jaani Tuletõrje
Selts. Kestvus 1,5 tundi.
Kell 17 on laadapäeva lõpetamine.
Heili Pihlak

10

KODUVALLA SÕNUMID

Roela kooli õppeaastast
Lõppev õppeaasta tõi Roela Põhikoolis endaga kaasa nii pingeid kui ka rõõmsaid ja meeldejäävaid hetki.
Pinged olid seotud õpilaste arvu vähenemisega, mis seadis ohtu kooli normaalse töö.
Ühiste arutelude tulemusena probleemid lahenesid, esialgu küll 2010/2011. õppeaastaks.
Meeldejäävaid hetki oli aga küllaga.
Tuletame kasvõi meelde meie õpilaste
kolme auhinnalist kohta maakondlikel olümpiaadidel, mida me peame väikese kooli suureks
saavutuseks. Meie kodu- uurimistöö võitis Vabariigi Presidendi eripreemia ning keskkonnaalane uurimistöö jõudis vabariigis auhinnalise-

le kohale.
Meie lauljad esinesid traditsiooniliselt
hästi erinevatel lauluvõistlustel ja
loodushuvilised õpilased olid edukad „Tere
kevad!” viktoriinis. Toredaid saavutusi on teisigi.
Kui tuletada meelde mälestusväärsemaid sündmusi lõppeval õppeaastal, siis
tuleb nimetada Roela kooli ja lasteaia
põlvkondade kokkutulekut, mis vaatamata
rasketele aegadele oli osavõturohke ja
loodetavasti meeldejääv kõikidele osavõtjatele.
Väärika punkti õppeaastale pani traditsiooniline kooli nimikangelase Ferdinand von
Wrangellile pühendatud konverents, mis kes-

kendus pärandkultuurile. Ettevalmistustöö oli
väga põhjalik. Külastati paljusid talusid, vesteldi
praeguste ja endiste Roela inimestega, kes on
säilitanud pärandkultuuri objekte. Need inimesed olid kutsutud ka konverentsile. Nende abiga
valmis kodu- uurimistöö ning videofilm sellest,
kuidas endistel aegadel vilja kuivatati.
Konverentsil esines teadur Muinsuskaitseametist ning arheoloog - Roela Linnuse esmaavastaja, kes andsid põneva ülevaate Virumaa muinaslinnustest ning korraldasid õppekäigu Roela
Linnamäele. See üritus pakkus põnvust, aga oli
ka hariv.
Roela Põhikool soovib kõikidele
õpilastele, haridustöötajatele ja lapsevanematele
ning teistele headele inimestele päikselist suve
ja head puhkust.
Ilmo Jaanimägi

Öös oli raamatuid! Öö Vinni-Pajusti raamatukogus
Mis päeval ühtmoodi tundub, on sootuks teine
öövalguses. Proovisime meiegi Vinni-Pajusti
raamatukogus järele, mismoodi möödub üks öö
raamatukogus.
Kaaslasteks olid Vinni-Pajusti gümnaasiumi neljandate klasside õpilased klassijuhatajate Malle
Mageri ja Margarita Leokiga.
Igamees sai endale oma magamis/muiduolemis/
lugemispesa kuskile riiulite vahele sättida, kuigi
jah, kasutada ei saanud küll keegi seda üle 2 -3
tunni. Sest….oli nõidade öö, 30.aprill. Tuld raamatukogus ei tehtud, küll aga olid nõutud nõia
või raamatutegelase kostüüm, kanda seda kukelauluni ning teha läbi rida hädavajalikke toiminguid: saada oma nõiamärk, anda nõiavanne
ja kordamööda valvata nõidade öö vappi.
Kogumikust “Oma klassi raamat” luges või lasi
ette lugeda omaloomingut iga noor „kirjanik”. Juba
eelnevalt oli raamatukokku üles pandud endale
vaatamiseks ja teistele silmailuks pildinäitus 4.
klassi õpilaste lemmikraamatutest.
Raamatutest oli koostatud õhtuks suur teemakohane näitus - müstilisest maailmast ja selle
elanikest: nõidadest, trollidest, libahuntidest,
vampiiridest, pisuhändadest, krattidest jne. Ristsõna lahendamisel suures luuremängus läks
vastavaid raamatuid vägagi vaja - kes teadis
peast Kunksmoori eesnime, kes aga pidi maha

istuma ja lugema, kuni leidis selle.
Loomulikult kuulus õhtu juurde üks nõiadisko ja
võistlusmäng. Auhindadega said pärjatud parimad
kostüümikandjad. Kes soovis, sai lauamänge mängida,
vägagi päeva/öökohast videot „Väike nõid” vaadata,
ennustamist mustlaskaartidelt kuulata, lugeda ...
Kella kolmeks olid väikesed nõiahakatised siiski puhkama
saadetud.
Hommikul kell neli olid vanad nõiad sunnitud oma noored
kaaslased tuletõrjesignaali abil äratama, sest kadunud
oli õpetaja Malle. Küünlavalgel sai läbi otsitud iga nurgatagune ja lõpuks leiti riidekapist Batman, kes suurema
paanika möödudes ja lähemal uurimisel osutus siiski
õpetaja Malleks.
Hommik viis lapsed koju ja raamatukokku ei jäänud märkigi,
et siin oleks üks põnev ja lustiline öö möödunud. Suured
tänud selle eest kõigile osalistele!
Kaunist suve kõigile ja kohtumiseni raamatukogus suveajal (1.juunist-31.augustini) on raamatukogu avatud
esmaspäevast reedeni 11-st 18-ni.
Ere Tammeorg, Maie Männiste
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Vaheldusrikkus on tõeline rikkus!
Olen väike ja jutukas
uurin puid, lilli ja putukat
Metsas kõnnin silmad lahti
ega loobi maha prahti.
(M.Männapuu)
Haridusasutustes on taas aeg kokkuvõtteid teha.
Vaadates tagasi Roela lasteaia tegemistele võib
kindlalt väita, et on olnud väga vahva ja vaheldusrikas õppe- ja kasvatustegevustega aasta. Toimunud üritustele mõeldes meenub palju helgeid
emotsioone. Sügisel toimunud vahvale mihklilaadale järgnes hästi organiseeritud isade-päevapi-

Nõid Mamma-Miia nõiahakatistega
du, kus isadele seltsiks olid peole palutud ka emad
ja teised pereliikmed. Sellest sai väga tore pereüritus, kus sai mängida sportmänge, näksida suupisteid, meisterdada ja kuulata kontserti – vaheldusrikas ja tore. Peale sellist sündmusterikast üritust kogunesime traditsiooniliseks jõulupeoks, mis
teeb alati kõikide südamed soojaks ning tekitab
lastes luuletusi lugedes ja jõuluvanalt kingitusi oodates palju elevust. Peredel paluti koguneda taas
veebruaris, kui valmistati lasteaia mänguplatsile
vahva lumelinnak. Naistepäeva tähistati koos vanaemadega pannkooke küpsetades. Eriti põnevaks kujunes aga volbripäeva tähistamine, mil lapsed ja lasteaia õpetajad olid nõialikult riides. Kolistati ja lauldi kortermajade ümber. Külastati nõid
Mamma-Miiat, kus oli piknik erinevate jookidega
nagu näiteks soovide täitumise, kasvamise ja jõu
jook. Et jookide mõju proovida, palus nõid MammaMiia lastel võistelda saapaviskamises. Peale tõsist
nõidade tööpäeva sadas taevast töötasuks terve

rääkida laste kasvatamise rõõmudest ja muredest
ning läbi nende üksteise kogemustest õppida. Loode-tatavasti sai igaüks väikese kogemuse võrra
rikkamaks ning mõtlemisainet edaspidiseks.
Lasteaia ja lastevanemate vahelist koostööd toetas tõhusalt tänapäevane inforuum, mis
võimaldab lihtsalt ja odavalt interneti teel suhelda.
Lasteaia õpetajad on saatnud aastaringselt nädalase õppe- ja kasvatustegevuste plaani kõikidele
lastevanematele meilile. Selline meetod on aidanud lastevanematel kursis olla lasteaias käsitlevate teemade ja tegevustega. Eriti hea oli kava järgi
käsitleda uusi teemasid kodus, kui laps mingil põhjusel lasteaiast puudus. Samuti tulid meilile teated
ürituste toimumiste kohta ning pildid erinevatest
laste tegemistest. Saadetud pilte on olnud alati põnev vaadata, sest lastevanematel pole ju muidu
võimalik lasteaia igapäevale pilku heita.
Koostööd tehti ka sööklaga. Tegime mõned ettepanekud menüü mitmekesistamiseks ning
lisasime hommiku- ja lõunasöögi vahele lisaoote
juur- ja puuviljade näol. Suur tänu kokale, kes valmistab lastele maitsvaid ja tervislikke toite ning kuulab
ja arvestab lasteaiapoolseid ettepanekuid.
Aitäh, armas lasteaia kollektiiv, et aitate
hoida ja kasvatada meie lapsi äärmiselt kannatlikult ja heatahtlikult. Aitäh, et planeerite laste päevad nii vahvateks, et lastel on koju tulles silmis sära, millest jagub ka lastevanemate vahel argipäevast halliks muutuvaisse silmisse.
Anne Maalman
Roela lasteaia hoolekogu liige

pakk komme.
Kuna Roela kool ja lasteaed asuvad ühe
katuse all, tehakse pidevat koostööd. Nii otsustatigi teha emadepäeva kontsert koostöös kooliga,
seega esinesid vaheldumisi lasteaia lapsed ning
kooliõpilased – jällegi vaheldusrikas ja tore. Traditsiooniks on kujunenud, et õppe- ja kasvatustööle
pannakse punkt lasteaia lõpupeo ja kogu pere väljasõiduga. Sel aastal toimus väljasõit Elistvere loomaparki, kus oli võimalik tutvuda peamiselt meie
metsades elavate loomadega. Väljasõit oli eriline,
sest osa teekonnast läbiti rongiga.
Lisaks nendele kogupereüritustele organiseeris lasteaed lastele külaskäike Roela
Naisseltsile, Vaino lambakasvatustallu ja Roela põllumajandusmuuseumi. Õppekäikudest
võiks välja tuua põnevamad –
sügisel matk Roela mäel ning
jõude ajal Roela käbimaja külastus. Teel lasteaiast käbimajja poetati metsa alla loomadele süüa.
Kohale jõudes said lapsed imekaunites jõuluehetes käbimajas
meisterdada, piparkooke küpsetada ja lõkke ääres teed juua.
Kuna käbimaja külastus oli planeeritud õhtusele ajale, osutus
eriti põnevaks küünaldega valgustatud päkapikutee läbimine, mille lõpus ootas lapsi suur
kommikott.
Õppe- ja kasvatusaasta jooksul oli lastel võimalus osa
saada erinevatest teatrietendustest, mis toimusid peamiselt kooli
aulas. Lapsed ise said esineda
lisaks arvukatele lasteaiasisestele üritustele veel Roela Rahva
Majas toimunud pensionäride
peol lauludega ning kevadel Rakveres toimuval võimlemispeol
tantsude ja sportmängudega.
Lastevanemate juhendamisel toimusid lasteaias mitmed küpsetamise ja meisterdamise päevad.
Sel õppeaastal viisime
esimest korda läbi lastevanemate koosoleku, kus eesmärgiks oli Kohe hakkame marssima!

Viru-Jaagupi kihelkonnapäevade jätkuks
25. juuli on jaagupipäev
Vanarahva jaoks jaotas jaagupipäev suve pooleks.
Hein pidi selleks ajaks igal pool valmis
olema, sest päike ei suuda enam päeva jooksul
heina öisest kastest ära kuivatada.
Öeldi, et jaagupipäeval läheb must
mees põõsasse - see oli selle kohta, et päike
hakkab niisuguse kaarega käima, et põõsaste
alla tekib suurem vari.
Jaagupipäeval arvati kõik juur- ja köögiviljad koristusküpseks olevat saanud, sellepärast võetigi just sel päeval esimest korda

värsket kartulit perele söögiks. Veel söödi rukkijahust uudseputru ja värsket leiba ja värsket
kala.
Maasikaid peale jaagupipäeva enam
süüa ei tohtinud, sest pidid sööja uniseks tegema, aga õuntele jälle arvati jaagupipäeval just
see õige maik juurde tulevat.
Nüüd pidi kiire rukkilõikuse aeg algama
ja sellest päevast alates võis tuld jälle toas üles
võtta.
Veel räägiti, et jaagupipäeval jäävat
konna suu kinni. Selle kohta käib selline jutt, et
kord oli üks talumees põllul kündnud ja üks konn

olla tal otse vao peal ees silganud. Talumees
kartnud, et saab veel konn viga niimoodi adraga ja andnud kerge sahmaka piitsaga konna
poole, et see eest ära läheks. Konn olla selle
peale aga hirmsasti vihastanud ja lubanud mõttes karistuseks kõik mehe orase ära süüa, mis
põllule peaks kasvama.
Aga vanajumal olla seda kurja mõtet
konna peas kuulnud ja pannud konna suu kinni,
et see ei saaks talumehe orast ära hävitada.
Ja nüüd ongi konna suu peale jaagupipäeva
kinni.
Heili Pihlak
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Őnnitleme!
Õnnitleme juunija juulikuu
sünnipäevalapsi!
Juunikuus:
90 Gerda-Johanna Ülesoo
89 Helmut Järv
87 Marta Rego
86 Irmgard Lääts
86 Velli Vahi
86 Helvi Kupp
86 Stepan Kõosaar
85 Asta Siitas
84 Aleksandr Raikerus
84 Leida Tomp

84 Alice Kask
83 Salme Kutsar
83 Timofei Starodubov
82 Udo Pedius
82 Heinrich Part
82 Ester Johanson
82 Eugenia Murrik
82 Jaan Mäits
82 Marta Kalev
81 Vello Taremaa

81 Arnold Vaarmets
81 Aino Lauri
80 Heino Kuslap
80 Valve-Miralda Pulken
75 Olga Kanep
75 Ants Jõe
75 Salme Kikerpuu
70 Heldur Muusik
70 Alevtina Jefimova
70 Hilja Kivimäe

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Oliver Tamm - 23. aprillil
Emma Liisa Merivald - 3. mail
Sander Šusta - 10. mail
Delisa Kirsimäe - 13. mail
Mairo Aas - 16. mail

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Heldur Eerik 60!
Nii abivalmis,
lahke naerul nägu,
just sellisena tunneme me Sind.
Kiidab Sind ka Sinu töö ja tegu.
Sa elus vähe oskad säästa end.
Õnnitleme!
Kõik valla väikesed ja suured
Vinni valla
infoleht “Koduvalla
Sõnumid”.
Väljaandja Vinni
Vallavalitsus Tartu mnt
2, 44603 Pajusti
Lääne-Virumaa.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje
Pakkanen
tel 5565 9396,
e-post: hilje.pakkanen
@gmail.com.
Ilmub kord kuus, v.a
juulis. Tasuta.
Tiraaz 2000. Trükitud
trükikojas Trükis.

70 Eeva Jõearu
70 Rudolf Ramul
Juulikuus:
94 Karl Loopmann
87 Pärja Kruuse
86 Ellen Annus
86 Silvia Rebane
86 Helga Nirgi
85 Erna Laansalu
85 Aino Sekk

85 Helmut Nirgi
82 Lembit Nõlvak
82 Hilda Toom
82 Õie Lillbok
81 Andrei Pitke
80 Ivan Aleksejev
80 Virve Jõemägi
75 Õie Liiv
75 Eeri Frerik
70 Marje Vilu
70 Valentine Jors

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel.
325 8665 või 325 8650.

Mälestame lahkunuid
Kõikjal jälgi töödes ja tegudes,
mida loonud Sa aastate reas
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati koduste seas...

Elja Vähi
Edgar Eller
Tiina Haas

29.11.1923 – 12.05.2010
07.03.1939 – 19.05.2010
17.02.1945 – 25.05.2010

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg on hiljemalt 10.august. Palun pildid, logod jmt saata
tekstist eraldi, võimalusel jpeg-failidena. Toimetaja

Aino Ollerma!
Õnnitleme Sind Tallinna Ülikooli Rakvere Kolled•i
eduka lõpetamise puhul!
Kolleegid Pajusti Lasteaiast

