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24. -25. juulil on Viru-Jaagupi
kihelkonnapäevad
LAUPÄEVAL, 24. JUULIL
18.00 kihelkonnapäevade avamine Viru-Jaagupi kirikus.
19.00 - 24.00 retrostiilis pargipidu vana koolimaja aias ansambliga Lõõtspillipoisid.
Pilethind 40 kroni, allameetrimehed tasuta. Söökjook kohapeal olemas.
Mõlemal päeval avatud kohaliku kultuuriloo- ja
fotonäitus Minu inimesed kirikus ning vana
Viru-Jaagupi kihelkonna käsitöönäitus.
PÜHAPÄEV, 25. JUULI
Viru-Jaagupi puu- ja potilaat
9.000 äratuskontsert kirikutornist
Priitahtlikelt Pritsimeeste PasunaPoiste Pundilt
ehk ansamblilt 5P
9.30 puu- ja potilaada avamine, tervitused,
päevajuht Ants Välimäe
9.00 alustavad tööd Palmse saemeistrid. Saab oma
silmaga vaadata Viru-Jaagupi suure jutumehe PuuJaagupi kuju ja luisekelugude pingi valmimist.
10.00 õpetlik programm Järva-Jaani Tuletõrje
Seltsilt 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. Esitleme Päästeameti uut helikandjat Kahjutuli saab alguse pisiasjast Selgitame tulekahjusid põhjustanud eksponaatide abil tuleohutusnõuete täpse täitmise vajadust, jagame reklaamvoldikuid, kleepse ja 112 nimega kompvekke. Vastame üleskerkinud küsimustele.
Alustame ennetustööga laadale kohalejõudmisest,
katkestame vaid välietenduse Tuli lahti! ajaks ja
jätkame seni, kuni huvilisi jätkub.
10.30 Välinäitus-etendus Tuli lahti! JärvaHoonete ehitusprojektid
ja detailplaneeringud
tel.56504063

Jaani Tuletõrje Seltsilt.
Etenduses demonstreerime endisaegset tule kustutamist nahkämbri, kustutusluua, putkpritsi,
hüdropuldi, käsipritsi, mootorpritsi ja autopritsiga
näitame töös tulekustuteid, redeleid, lafette ja päästetekki. Võimalus vahu sees hullata.
11.00 seebikeetmise kiirkursus Hobipunkti
meistritelt.
12.00 esineb Nabaratoorium mustlaskavaga
12.30 Priitahtlike Pritsimeeste PasunaPoiste
Pundilt ehk ansambli 5P kontsert
13.00 naljalaval anekdootide ja luiskelugude turniir Pajusti estraaditrupilt
13.30 retrokino vanas koolimajas.
Filmiprogramm vanadest multi- ja dokumentaalfilmidest, reisialmanahhidest, ringvaadetest, näitab Järva-Jaani Tuletõrje Selts.
14.00 noorteprogramm laadalaval valla noortekeskustelt
15.00 koduõlle ja koduleivakonkursi võitjate
väljakuulutamine.
15.20 vägikaikavedu ja murumängud eriti
tegijatele
17.00 laadapäeva lõpetamine
Info ja müügikohtade broneerimine telefonil 55595461
või heili.pihlak@vinnivald.ee. Müügikohad tasuta!

Laadalisi sõidutab laadabuss Vinni valla piires:
24.juulil:

kell 17.00 Tudust, 17.20 Roelast, 17.30 Võhust,
17.40 Pajsutist, tagasi kell 23.00.
25.juulil:
kell 8.00 Tudust, 8.20 Roelast, 8.30 Võhust, 8.40
Pajustist. Tagasi kell 15.00.
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Vinni Vallavolikogu 17. juuni istungilt
Otsustati kinnitada Vinni valla 2009.aasta majandusaasta aruanne.
Otsustati algatada detailplaneering Piira külas asuval Männi
kinnistul, registriosa nr 830831, katastritunnus 90002:001:0919
ja selle lähialadel.
Tehnovõrkudega liitumiste planeerimisel laiendada vajaduse korral planeeritavat ala väljapoole Männi kinnistut kuni
liinirajatiste liitumispunktideni.
Otsustati kehtestada Vinni biogaasijaama ja seda teenindavate
ehitiste nende lähialade detailplaneering. Detailplaneeringu
koostaja on Georam OÜ.
Detailplaneeringu peaeesmärk on biogaasi tehase ehitamiseks krundi moodustamine. Kaasnevateks eesmärkideks on
biogaasi torustiku, juurdepääsuteede ning teenindavate rajatiste paigutuse määramine ja planeeritaval alal olevatele
ja perspektiivselt kavandatavatele põllumajanduslikele ehitistele piisava teenindusmaaga kruntide moodustamine.
Planeeritava ala pind on kokku ~ 20 ha. Detailplaneering ei
muuda kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneeringuga eraldatakse maatulunduslikest Vilgu,
Niidu ja Kopli kinnistutest kokku viis hoonestatavat krunti ning
Siloaugu kinnistust eraldatakse osa naaberkrundil oleva lauda laiendamiseks. Planeering näeb ette liita omavahel need
moodustatud krundid, millistele on planeeritud olemasolevaid krundipiire ületavad ehitised. Kruntidele määratletakse
ehitusõigused, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude paigutus,
piirangute ja kitsenduste alad ning vajalikud kujad.
Taotletavad maaüksused on köögivilja kasvatamiseks kasutusel olevad maad, millised võimaldavad endiste ühismajandite - Vinni NST, Roela sovhoosi, Ed Vilde nim kolhoosi keskasulate korterelamute elanikel värske köögivilja kasvatamist traditsioonilisel maaelaniku kombel. Kohalik omavalitsus saab kortermajade elanikele köögiviljamaade kasutamise võimalust pakkudes kaasa aidata maaelanike toimetulekuvõime tõstmisele.
Taotletavad maad on antud kortermajade elanike kasutusse
endiste ühismajandite poolt korterelamute valmimise järgselt.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse
kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana alljärgnevad maaüksused vastavalt
asendiplaanidele:
Vinni alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Adra tn 3, ligikaudse pindalaga 1,33 ha,
sihtotsterve - maatulundusmaa (011; M);
Vinni alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Välja tn 4, ligikaudse pindalaga 0,56 ha,
sihtotsterve - maatulundusmaa (011; M);
Vinni alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Aia tn 1, ligikaudse pindalaga 3,85 ha, sihtotsterve - maatulundusmaa
(011; M;
Pajusti alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Lille tn 2, ligikaudse pindalaga 1,94 ha, sihtotsterve - maatulundusmaa
(011; M);
Pajusti alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Naaritsa tn
12, ligikaudse pindalaga 2,00 ha, sihtotsterve - maatulundusmaa (011 M);
Roela alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Aida põik 5,
ligikaudse pindalaga 4,07 ha, sihtotsterve - maatulundusmaa
(011 M);
Roela alevikus asuv maaüksus lähiaadressiga Aida tn 19,

ligikaudse pindalaga 0,99 ha, sihtotsterve - maatulundusmaa
(011 M).
Otsustati anda kolmeks aastaks rendile alljärgnevad Vinni vallale Tudu alevikus kuuluvad maa-alad:
Rakvere mnt 13 katastriüksuse 90005:002:0045, üldpindala
31722m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, koosseisu
kuuluvast põllumaast vastavalt asendiplaanile (lisa 1) ligikaudu 0,4 ha iga-aastase renditasu suurusega 140 krooni.
Tamme tn 5 katastriüksuse 90005:002:0113, üldpindala 7971
m2 ha, sihtotstarve elamumaa, koosseisu kuuluvast põllumaast vastavalt asendiplaanile (lisa 2) ligikaudu 0,5 ha igaaastase renditasu suurusega 175 krooni.
Vinni Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevad Vinni vallale kuuluvad varad:
Maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud:
Kinnistu nr 3271731, Koolipõllu katastriüksus 90001:003:0075
asukohaga Koeravere küla, pindala 4,80 ha, alghind 96 000
krooni, tagatisraha 9 600 krooni.
Kinnistu nr 3316131, Pritso katastriüksus 90001:003:0082 asukohaga Veadla küla, pindala 10,87 ha, alghind180 000 krooni,
tagatisraha 18 000 krooni.
Korteriomandid:
Kinnistu nr 2113231, üldpind 53,1m2, 2-toaline, katastritunnus
90002:002:0730, asukohaga Kiige tn 5-1, Vinni alevik, alghind
140 000 krooni, tagatisraha 14 000 krooni.
Kinnistu nr 4392131, üldpind 42,4 m2, 2-toaline, katastritunnus
90002:002:0004, asukohaga
Sõpruse tn 3-5, Vinni alevik, alghind 120 000 krooni, tagatisraha suurus 12 000 krooni.
Kinnistu nr 3669831, üldpind 67,6 m2, 3-toaline, katastritunnus
90004:002:0034, asukohaga Järve tn 6-8, Roela alevik, alghind
60 000 krooni, tagatisraha 6 000 krooni.
Kinnistu nr 4848431, üldpind 58,3m2, 3-toaline, katastritunnus
90004:002:0068, asukohaga Veskikaare tn 9-10, Roela alevik,
alghind 50 000 krooni, tagatisraha 5 000 krooni.
Kinnistu nr 4848531, üldpind 48,9m2, 2-toaline, katastritunnus
90004:002:0068, asukohaga Veskikaare tn 9-11, Roela alevik,
alghind 50 000 krooni, tagatisraha 5 000 krooni.
Kinnistu nr 4848631, üldpind 58,5m2, 3-toaline, katastritunnus
90004:002:0068, asukohaga Veskikaare tn 9-12, Roela alevik,
alghind 45 000 krooni, tagatisraha 4 500 krooni.
Kinnistu nr 4783031, üldpind 42,9 m2, 2-toaline, katastritunnus
90004:002:0075, asukohaga Saara küla, Saaramaja, korter 5,
alghind 40 000 krooni, tagatisraha 4 000 krooni.
Kinnistu nr 4003531, üldpind 69,2m2, 3-toaline, katastritunnus
90004:003:0142, asukohaga Lepiku küla, Leparea, ridaelamuboks 1, alghind 40 000 krooni, tagatisraha 4 000 krooni.
Kinnistu nr 4004231, üldpind 69,3 m2, 3-toaline, katastritunnus
90004:003:0142, asukohaga Lepiku küla, Leparea, ridaelamuboks 8, alghind 40 000 krooni, tagatisraha 4 000 krooni.
Hoonestatud kinnistud:
Kinnistu nr 5017331, katastritunnus 90002:002:0076, asukohaga Pargi tn 2, Vinni alevik, pindala 1478 m2, sihtotstarve elamumaa, alghind 70 000 krooni, tagatisraha 7 000 krooni. Kinnistul asub vana veetorn-elamu.
Kinnistu nr 3401731, katastritunnus 90001:003:0092, asukohaga Veadla küla, Vitsuti, maatulundusmaa, pindala 27322 m2,
alghind 30 000 krooni, tagatisraha 3 000 krooni. Kinnistul asu-

KoduvallaSõnumid
vad elamu varemed ja kõrvalhoone varemed.
Kinnistu nr 5054931, katastritunnus 90004:002:0082, asukohaga Saara küla, Toombu, elamumaa, pindala 3659 m2, alghind
25 000 krooni, tagatisraha 2500 krooni. Kinnistul asuvad amortiseerunud elamu ja kõrvalhoone.
Kinnistu nr 4396531, katastritunnus 90005:002:0069, asukohaga Rakvere mnt 4, Tudu alevik, elamumaa, pindala 2000 m2,
alghind 10 000 krooni, tagatisraha 1 000 krooni. Kinnistul asub
amortiseerunud korterelamu.
Enampakkumine toimub 21. juulil 2010 kell 13.00 Vinni vallamajas aadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik.
Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 500 krooni iga
müüdava kinnistu kohta.
Tagatisraha ja osavõtutasu maksta enne enampakkumist
Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele SEB 10502016846005 või
Swedbank 1120121871.
Vara müügihind tuleb tasuda enne müügilepingu sõlmimist.
Täiendava info saamiseks ja müüdava varaga tutvumiseks
helistada tel. 51 65572 või vara asukoha järgi: Roela - tel. 52
59924, Vinni alevik - tel. 53 410627, Tudu alevik - tel. 52 73874.
Otsustati kooskõlastada Kehala maa-ainelise karjääri (katastriüksus 90002:004:0010) korrastamisprojekt.

Juunis laekus Vinni valla
eelarvele 2,3 miljonit
krooni tulumaksu
Käesoleva aasta juunikuus laekus Vinni valla eelarvele tulumaksu 2 317 322 krooni, mis on 98% eelmise aasta juunikuu
tasemest ehk 57,5 tuhat krooni vähem kui aasta tagasi samal
ajal.
Maakonna omavalitsustele laekus juunis kokku 30,9 miljonit
krooni, mis on üle ühe miljoni krooni enam kui tänavu maikuus.
Juunis laekus tulumaksu kõige paremini Laekvere vallas 
10% enam kui mullu samal ajal, Rakvere vallas  2% ja Rägavere vallas, kus tulumaksu laekus samapalju kui mullu juunis. Kõige vähem laekus tulumaksu juunikuus Tapa vallas 85% ja Tamsalu vallas  87% eelmise aasta juunikuu tasemest.
Aasta algusest on tulumaksu Vinni vallale laekunud kokku 13
839 356 krooni ehk 90% mullusest tasemest. Aasta tagasi oli
vastav näitaja 15 343 461 krooni ehk 1,5 miljonit krooni enam.
Lääne-Viru maakonna kohalikele omavalitsustele laekus
2010.a kuue kuuga ligemale 180 miljonit krooni. Mullu laekus
kuue kuuga ligi 206 miljonit krooni ehk ligi 26 miljonit krooni
enam.
Allikas: Maksu- ja Tolliameti kodulehekülg
Hilje Pakkanen

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klientidele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 1.augustist 2010:
Tudu alevikus: tasu võetud vee eest - 15.50 kr/m3, tasu reovee
ärajuhtimise eest - 17.50 kr/m³
Küti külas: tasu võetud vee eest - 15.00 kr/m3
Vetiku küla: tasu võetud vee eest - 15.50 kr/m3, tasu reovee ärajuhtimise eest - 30.00 kr/m3
Roela alevikus ja Lepiku külas: tasu võetud vee eest - 15.00 kr/
m3, tasu heitvee ärajuhtimise eest - 15.00 kr/m3
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Algab registreerimine
koolitusele
Traditsiooniliste
materjalide ja tehnikate
kasutamine
restaureerimisel

Koolitused toimuvad 20.-21. augustil Kehala klubis ja 28.-29.
augustil Viru-Jaagupi vanas koolimajas.
Läbiviijad on MTÜ Koolituskoda Uued Väärtused koolitajad
Rene Pere ja Kalle Kase.
Koolituse sihtgrupiks on inimesed, kes hoolivad energiasäästliku, tõhusa ja tervisliku kodu loomisest ning miljööväärtusliku keskkonna säilimisest.
Koolitus koosneb kolmest traditsioonilise restaureerimise
teemalisest praktilisest õpitoast:
Esimene koolitus Olulisemad restaureerimistehnikad
vanade puitakende puhul toimub 20.-21. augustil Kehala klubis. Juhendaja Rene Pere.
Üle kogu Eesti leidub vanu hooneid, millel on säilinud suhteliselt palju originaaldetaile, sh ka aknaid. Vanade puitmajade
juures kohtab aga küllalt sageli pilti, kus täiesti töökorras
vanad aknad on kas teadmatusest või lihtsalt kergema vastupanu teed minnes täiesti sobimatute plastakende vastu
välja vahetatud.
Teadvustamata on fakt, et vana akna parandamine
(kui seda tehakse oma vahenditega) on pea alati odavam kui
asendamine ning ka oluliselt väärtuslikum piirkonnale, aidates säilitada selle eripära ja iseloomu.
Õpitoas praktiline vana akna puhastamine, kittimine
ning linaõlivärviga värvimine.
Koolitus Vana mööbli restaureerimise traditsioonilised meetodid ja võtted toimub samuti 20.-21. augustil Kehala
klubis koolitaja Kalle Kase juhendamisel.
Õpitoas omandatakse oskusi vana mööblieseme restaureerimiseks järgides peamisi restaureerimise võtmereegleid:
1.säilitada maksimaalselt vanad algsed osad tootes; 2. hoiduda radikaalsetest pöördumatutest tegevustest; 3. tuleb
austada loomuliku vananemist  aja paatinat; 4. eemaldada nõuka-ajal tehtud ebaõige restaureerimise jäljed.
Koolitus Savikrohvi võimalused oma elupaiga kujundamisel
28.-29. augustil Viru-Jaagupi vanas koolimajas. Koolitaja Rene
Pere.
Savikrohv on keskkonnasõbralik, kodumaise päritoluga looduslik materjal, mis on mõeldud seinte, lagede, erinevate puit- ja kivialuspindade viimistlemiseks. Savi populaarsus põhineb peale keskkonnasäästlikkuse ennekõike kõrge
niiskusreguleerimise- ja sooja akumulatsiooni võime poolest,
mis tagab inimesele sobiliku tubase mikrokliima.
Õpitoas saadakse algteadmised ja praktilised oskused- nipid loodussõbraliku siseviimistluse tegemiseks, õpitakse krohvimist eri pindadele.
Koolitused algavad kell 10.00 ja kestavad õhtul 18.00ni. Osavõtt ja toitlustamine tasuta.
Eelregistreerimine ja lisainformatsioon 11. augustini telefonil 55595461 või e-posti aadressil heili.pihlak@vinnivald.ee.
Täpsemad päevakavad registreerimisel. Grupi suurus kuni
15 inimest.
Ettevõtmist rahastatakse Lea-der-programmist. Toetavad
Vinni Vallavalitsus ja MTÜ Roela Kodukant.
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Kodukaitsepäev Tudus
Nende muremuljetused,
nende piinapigistused
kostku meile kustumata...

See tekst eesti rahvaluulest on raiutud
mälestuskivile, mis püstitati 1989. aastal Tudu
kalmistule 1941.-1949. aasta repressioonides
ja sõjas hukkunute mälestuseks. 19. juunil 2010
toimus siin, Tudu alevikus Vinni valla kodukaitsepäeva raames juuniküüditamise ning lähenevale võidupühale pühendatud mälestustalitus.
Mälestuskivi juures lehvis Eesti riigilipp, põlesid
küünlad. Auvalves olid Alutaguse Maleva kaitseliitlased ning Noored Kotkad. Leinatalitust viis
läbi Viru Jakobi koguduse pastor Tarmo Linnas,
ringkonna Õhutõrjepataljoni, Kirde Piirivalvepiirkonna ja politsei esindajatele ning tänas kõiki
korraldajaid.
Kodukaitsepäeva korraldamine Vinni
vallas sai alguse Memento Tööpataljonlaste
Ühingu algatusel 10 aastat tagasi, 23. juunil 2000
Viru-Jaagupis. Sel päeval jagas esmakordselt
väljaspool Rakveret Vabariigi Presidendi poolt
saadetud võidutuld Lääne-Viru Maavalitsus.

kõnelesid Vinni vallavanem Toomas Väinaste,
Memento Rakvere Ühingu esinaine Aino Kiiver,
Tööpataljonlaste Ühingu esimees August
Kondoja, Tudu elanik Tralla. Isamaaliste ning mälestuslauludega esines Pajusti Klubi meesansambel Inge Arula juhendamisel. Mälestusmärgi jalamile asetati mälestuslilled, osavõtjatele jagati värsket Memento Teatajat.
Peale mälestustalitust jätkus kodukaitsepäev aleviku lipuväljakul, kuhu oli saabunud
rohkesti kodukaitsealast tehnikat ja relvastust
Kaitseliidu Alutaguse Malevalt, Kirde Piirivalvepiirkonnalt ja politseilt. Tudu osavalla vanem,
Alutaguse Maleva liige, seersant Uno Muruvee,
kaitsetehnika demonstratsioonesinemiste
peakorraldaja, heiskas riigilipu, meesansambel
laulis Eesti lippu.
Uno Muruvee esines lühikese ülevaatega, mida väljakul näha-kuulda võib. Tööpataljonlaste Ühingu esindaja juhatas külastajaid rahvamajja Kaitseliidu Viru Maleva ja Tööpataljonlaste Ühingu näitusele.
Lipuväljakul tehnika ja relvastusega tutvumas, õhkpüssist tulistamas, piirivalvekoera
tööd jälgimas ja aktiivselt küsimusi esitamas oli
kogunenud palju Tudu inimesi. Nende hulgas ka
päris pisikesi, kooliealisi ning bussitäis Memento rahvast Rakverest, Vinnist, Pajustist ja
Roelast. Pajusti Klubi meesansambel esines ka

lipuväljakul isamaaliste  ja sõdurilauludega.
Jagati traditsioonilist sõdurisuppi, mille
olid valmistanud kohalikud Jaama Trahteri kokad. Kodukaitsepäeva lõpuni viibis kohal ka
vallavanem Toomas Väinaste, kes andis üle
korraldajate, Vinni Vallavalitsuse ja Tööpataljonlaste Ühingu, tänukirjad Kaitseliidu Alutaguse Maleva Avinurme malevkonna, Kirde Kaitse-

Selles, et käesoleval aastal jõudsime
kodukaitsepäeva korraldamisega Tudusse, on
eriline teene Vinni Vallavalitsuse kultuurinõunikul
Heili Pihlakul ja Tudu osavalla vanemal Uno Muruveel. Neile ka Tööpataljonlaste Ühingu
juhatuse poolt suur tänu. Täname veel vallavanem Toomas Väinastet, kirikuõpetaja Tarmo
Linnast, Tudu rahvamaja juhatajat Helve Ploomi,
meesansamblit ning nende juhendajat Inge Arulat
ja kõiki teisi, kes kodukaitsepäeva kordaminekule aktiivselt kaasa aitasid. Veendusime, et kodukaitsepäev Tudus oli sealsele rahvale ning
eriti noortele meeldejäävaks sündmuseks. Eriti
seetõttu, et peale mälestuskivi avamist 1989.
aastal pole Tudus taolist ettevõtmist olnud.
August Kondoja,
Tööpataljonlaste Ühingu
juhatuse esimees
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Naudi suve turvaliselt!
Võrreldes aastatetaguse ajaga on Eestis
küll uppumissurmade arv tunduvalt vähenenud, kuid ikkagi kaotab vees elu igal
aastal üle 60 inimese. Tänavu on poole
aastaga veeõnnetustes hukkunud juba 32
inimest. Enim upub 4049-aastasi, ülekaalukalt mehi.
Uppumissurmade põhjuseid on
mitu, kuid enamasti on neid võimalik
teadlikumalt käitudes vältida. Peamine
uppumise põhjus on nõrk ujumisoskus.
Vähese ujumisoskusega inimesed kipuvad oma võimeid üle hindama, ujudes
liialt sügavasse vette, kus jalad enam
põhja ei ulata. Väsides tekib paanika,
mis viib sihitu rabelemiseni, mis omakorda soodustab kiiret vee alla vajumist.
Väikeste lastega juhtuvate õnnetuste peamine põhjus on laste järelevalveta jätmine. Liialt tihti usaldavad lapsevanemad oma noorimad pereliikmed
vanemate õdede-vendade hooleks, kellel ei pruugi jätkuda piisavalt tähelepanu väikelapse eest hoolitsemiseks. Samuti kipuvad vanemad unustama, et
veesügavus või lainetus, mis täiskasvanu jaoks on väike, võib lapsele osutuda eluohtlikuks. Kindlasti tuleb lastega veega seotud ohtudest ka kodus rääkida ja selgitada, miks ei tohi üksi veekogu äärde minna, miks on ujumisos-

kus vajalik, mis juhtub, kui vesi on nii
sügav, et jalad põhja ei ulata ning kuidas ennast ohtu panemata veekogu
ääres mängida.
Meeste peamine uppumise põhjus on alkoholi tarbimisest tekkinud joove. Ei maksa arvata, et oht uppuda ähvardab vaid suure joobe puhul  juba
väike joove või pohmell mõjutab inimest piisavalt, et vees viibimine ohtlikuks muutub. Alkoholi tarvitanu väsib
kiiresti, lisaks tekivad reflektoorsed südamevereringesüsteemi talituse häired. Kiiresti võib tekkida alajahtumine
ja jäsemete verevarustus võib järsult
halveneda.
Suplema minekul on oluline ka
tervisliku seisundi arvestamine. Kui seda
ei tehta või arsti ettekirjutusi ignoreeritakse, on oht õnnetuseks suur. Ujumine
on ohtlik südame-, neeru-, kopsu- ja kõrvahaigetele ning epilepsiahoogude all
kannatavatele inimestele. Tihti ei arvestata ka oma vanusega  see, mis eelmisel suvel oli jõukohane, ei puugi järgmisel enam olla.
Pahatihti on uppumise põhjus
ujumine selleks mitte ettenähtud kohtades. Kiputakse näiteks kiirevoolulisse
jõkke või minnakse merre ujuma tugeva lainetuse ajal. Samuti võib tundmatus kohas sattuda veekeeristesse või

Leia oma lapsele aega, et
välistada tema kuritegelikule
teele sattumine
Kätte on jõudnud suvi ja koolivaheaeg.
Ilusad ilmad toovad tänavatele noored,
kes oma vaba aega erinevalt sisustavad. Sellest tulenevalt on politseile silma jäänud mitmed avaliku korra rikkumised, millest peame vajalikuks kohalikku elanikkonda teavitada.
Lapsevanematele soovime südamele panna, et nad viiksid end kurssi
ja võimalusel ka jälgiksid, millega nende alaealised lapsed vabal ajal tegelevad ja kus viibivad. Üha sagedamini
avastame, et kohtades kus noored on
kogunenud või koos istunud, on ümbrus lagastatud, maas vedelevad suitsukonid ja tatilärakad ning lõhutud on lillekaste. Iga lapsevanema kohus on kasvatada oma järeltulijast täisväärtuslik
kodanik ning õpetada talle esmaseid
käitumisreegleid. Kohati tekib tunne, et
paljud vanemad on oma lapse kasvatamisele käega löönud ning ei kontrollita
mida nende laps teeb, kus viibib ja kellega suhtleb.

Noorte hulgas üha enam leviv
alkoholi ja tubakatoodete kasutamine
on kujunenud tõsiseks probleemiks.
Politsei tuletab meelde, et ka vesipiip,
mida paljud täiskasvanud peavad ohutuks ja oma lastele ei keela, on sama
ohtlik kui tavaline tubakas ning selle
kasutamine on alaealistel keelatud. Elu
on näidanud, et tubakat ja alkoholi tarvitavad noored jõuavad sageli ka narkootikumideni, mistõttu tasuks lapsevanematel olla äärmiselt tähelepanelikud
ja oma laste käitumist jälgida. Kui teile
tundub, et teie lapse käitumine ja tavapärane ning loomulik olek on muutunud
kummaliselt kahtlaseks ja ebaadekvaatseks, tuleks kindlasti oma tähelepanekutest teavitada ka politseid. Politsei
poole pöördumine ei tähenda tingimata seda, et teid või teie last ootab ees
karistus. Koostöös lapsevanematega
saame mõjutada laste arengut ja käitumist ning selgitada välja alaealistele

veekasvudesse. Palju vigastusi juhtub
vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud kohtadest, näiteks sildadelt ja muulidelt. Tuleb meeles pidada, et kohtades,
mis ei ole ujumiseks ette nähtud, võib
leiduda veealuseid poste, kive, kände
ning muid teravaid ja ohtlikke esemeid.
Ohtlik on ujuda juhuslike vee peal
hoidvate esemetega, mis võivad nõrga
ujumisoskusega inimesele abistamise
asemel hoopis kahju teha. Auto sisekumm, õhkmadrats, täispuhutavad
mänguasjad ja enda valmistatud parved on ohtlikud. Nendega ujudes ei tajuta vee sügavust ja ümber minnes võib
avastada, et jalad ei ulata põhja. Sellele
järgneb aga juba paanikahoog.
Paadisõidu eeskirjade rikkumine
võib viia traagiliste tagajärgedeni. Sagedasem õnnetuste põhjus on paatide
ülekoormamine, paadisõit alkoholijoobes, sõiduks kõlbmatute paatide kasutamine ja kogenematus juhtimisel. Enamikus õnnetustes saaks uppumisi vältida, kui kaatri, jahi või paadiga sõites kasutaksid kõik päästevesti.
Märka teisi ja hooli endast!
Seltskonnaga vee äärde ja suplema minnes tuleb kindlasti jälgida, kus
sõbrad paiknevad ja millega tegelevad.
Veeohutuse teemal saab oma
teadmisi täiendada Päästeameti kodulehekülgedel: www.veeohutus.ee ja
www.ohutusope.ee
Turvalist suve kõigile soovib
Lääne-Virumaa Traumanõukogu
keelatud aineid levitavad isikud.
Samuti palub politsei kõiki inimesi, kellele jäävad silma erinevad rikkumised, nendest koheselt politseile teada anda.
Üheskoos ja operatiivselt reageerides suudame muuta meid ümbritseva keskkonna turvalisemaks.
Ilusat ja turvalist suve soovides,
Tarmo Nukka
ülemkonstaabel
Vinni valla piirkonnapolitseinik
Operatiivsündmused 12.juunist 
9.juulini Vinni vallas
9.juulil kella 05.04 ajal põles Vinni vallas Saara
külas viie ruutmeetri suurune kämping.
Päästjad likvideerisid põlengu. Inimesed
vigastada ei saanud.
12. juunil kell 14.53 teatati häirekeskusele
Vinni vallas Voore külas auto peale kukkunud
puust. Päästjad likvideerisid ohtliku olukorra
ja andsid kaks kannatada saanud inimest
üle kiirabile.
12. juunil kell 14.56 said päästjad väljakutse
Vinni valda Vinni alevikku, kus tuli eemaldada
sõiduteele langenud puu.
http://www.rescue.ee/31086
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Tänavu saab 160 aastat hariduse andmisest
Tudus

Tudusse saabub rändõpetaja Tomas Nortman ajal,
mil kogu Eestimaal algab
üldise
koolikohustuse
kehtestmine, 1850.aastal.
Alates sellest aastast
saabki kõnelda järjepideva
koolihariduse andmisest
Tudus, ehkki koolimaja sel
ajal veel puudub. Esimene
koolimaja valmib 1863.aastal. Juba siis on päevakorral küsimus õpetaja palga
suurusest. Ühe aasta seisab vastvalminud koolimaja tühjana, kuna pole koolmeistrit. Mõis
ja vald määravad õpetaja palgale
kopsaka lisa, olukord hakkab paranema,
kuid koolmeistrid vahetuvad siiski tihti.
Kui esimestel aastatel on õppurite arv
koolis alla 30, siis 19.saj. lõpus on see
juba 70. Kool kuulub Viru-Jaagupi kiriku
valitsuse alla ning kasvatus koolis on
küllaltki karm - karistusena esineb isegi
lõunasöögist ilmajätmist, nurgas seismisest rääkimata. Tõenäoliselt on 19.sajandi lõpus üldine kirjaoskus külas siiski
veel kesine, sest pole tellitud ühtegi ajalehte. Esimene kõrgharidusega koolmeister tuleb Tudusse 1904.aastal. Tema
nimi on August Kont. Küla kultuuriloos
erilist rolli mängib aga 1906. aastal tööle tulnud Aleksander Nurk, kes peale
laste õpetamise ristib vastsündinuid,
matab surnuid ning juhatab laulukoori.
Esimene naisõpetaja on Salme Hunt,
kes tuleb tööle 1915. aastal. 1918. aastal
saab kool lisaks ka teise õpetaja koha.
Esimene Tudust pärit koolmeister on
Jaan Leemets. Tema eestvedamisel lavastatakse aastate vältel mitu heatasemelist näidendit. J. Leemets lööb neis
ka näitlejana kaasa. J. Leemets on esimese vabaharidusliku organisatsiooni
- Ülemaailmse Eesti Noorsooühenduse
eestvedaja.
Kuna kooliõpilaste arv pidevalt kasvab
(1927/28. õ.-a. on see 78) ning majas on
ainult üks klassiruum, tekib vajadus suurema maja järele. 1927. aastal võetakse Viru Maavalitsuse kaasvastutusel
Roela vallale laenu ning algab uue koolimaja ehitamine.
Uus kahekordne puust koolihoone õnnistatakse sisse 2.detsembril 1928.aastal. Hoones on ahjuküte, petrooleumlambivalgustus, 3 klassiruumi, saal, riietusruum, internaadiruumid, kaks õpetajate korterit. Koolimaja ees on õunaja marjaaed ning staadion. 1929.aasta
kevadel istutatakse hõbepappel, täna-

täiskasvanuile. Tudu Mittetäieliku Keskkooli lõpetab
aastatel 1944-1951 99 õpilast,
Tudu 7-klassislise Kooli
aastatel 1951-1959 aga 104
õpilast. Õppijate arv aastatel 1944-1959 on 100 ringis.
1958/59. õppeaasta on viimane Kelgu ja Sõbra majades,
sest käimas on uue koolimaja ehitamine. Kooli valmimise on südameasjaks võtnud
direktor Jakob Kiik. Alates
1955.a. mil temast sai Tudu
kooli direktor.

seks on sellest saanud ligikaudu 30
meetri kõrgune pilvepuu. Istiku toob
koolijuhataja Minna Vaatsepp oma kodukohast ja selle istutavad Jüri Lohu ja
Enn Muldma.
Uues majas avatakse ka 5. klass, järgmisel õppeaastal 6. klass. Juurde tuleb
veel üks õpetaja koht. 1930/31 õ.-a. asub
kooli juhtima Aleksander Nurk, teeb
seda nõukogude korra saabumiseni.
1928-1941 aastani lõpetab Tudu
6-klassilise algkooli 103 õpilast. Õppetöö on toimunud heal tasemel ning ühistegevus on olnud aktiivne. Tegutsevad
noorkotkaste rühm, skaudid ja kodutütred. Sõja-aastad löövad kenastikulgenud koolielu segi. Koolis töötab ka saksa sõjaväe staap. Õppetöö on lünklik
ning 1944.a sügisel koolitööd ei alustatagi, sest sõjategevus on jõudnud ka
Tudusse. 20.septembri pommitamise
ajal koolimaja hävib, koos majaga hävib ka kooli arhiiv ja igasugune dokumentatsioon.
Pärast koolimaja hävimist saab
õppetöö alata alles 1. novembril. Ajutised kooliruumid Sõbra, Kelgu ja Kissi
majades. Kool nimetatakse Tudu Mittetäielikuks Keskkooliks. 1944/45.õ.-a. on
koolis õpilasi 127. Kool töötab 4 klassi
komplektiga ja viie õpetajaga. Õppetöö
toimub kahes vahetuses. Teravalt annab tunda ruumipuudus. Puuduvad ka
koolimööbel ja õppe-vahendid. Kooli
juhib Jaan Merendi. 1948.a. saab direktoriks Kaljo Täht. Tööle hakkab ka Tudust
pärit noor õpetaja Helgi Aunap, kellest
aastate pärast saab kauaaegne direktor. Koolis on heal järjel kehakultuurorganisatsiooni tegevus, tööavad noorte
naturalistide ring, kirjandus- ja näitering,
Punase Risti organisatsioon. 1955.aastal Jakob Kiik. 1953.a. sügisest hakkab
koolis õpetajana tööle Tudu neiu Milvi
Hiiesalu (Lahesoo), kes töötab siin ka
praegu, aastal 2002. Ta on tegelnud ka
rahvatantsu õpetamisega nii lastele kui

70-ndate algusaastail on Tudu 8kl.Kooli õpilasperes üle 100 lapse. 1975/
76. õppeaasta on selles osas murranguline - õpilaste arv kahaneb 93-le, sealt
edasi aga väheneb igal järgneval õppeaastal 80-ndate lõpul on see ainult
vaid 53.
15 aasta jooksul lahkub külast palju elujõulisi perekondi, sealhulgas ka rida
staaz ikaid õpetajaid. Esineb aastaid,
mil osa aineid jääb õpetaja puudumise
tõttu andmata.
1988/89. õ.-a muudetakse kool 9klassiliseks. On ümberkorralduste aeg,
ning see annab end tunda ka koolielus.
1989.a. tähistatakse viimase koolimaja
40. juubelit, 1990.a. aga Tudu hariduselu
140.aastapäeva. Esimese koolimaja
asupaigas avatakse mälestuskivi.
1990.a. saab direktoriks äsja Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetanud
Riho Mäe. Teda ei hirmuta asjaolu, et
enamus noori inimesi Tudust lahkunud
on. Ta toob enesega kaasa uusi mõtteid
ja toredaid plaane, mida hoolega ka täide viima hakkab. Riho Mäe eestvedamisel hakkavad toimuma igaaastased
triatlonid, rammumehe jõukatsumised,
kunstilaagrid ja enesekaitsetreeningud.
Esimesed tööaastad mööduvad kaadriprobleemiga rinda pistes.
Õpilaste arv hakkab taas suurenema 1993. aastast. Tänaseks on koolis
92 õpilast. Koolil on tekkinud rida uusi
traditsioone. Oodatumad neist on päkapikkude kontori tööd ja tegemised
jõulude eel (tüdrukute klubi Loviise),
sõbrapost veebruaris, matkad, ekskursioonid, laagrid, osalemised spordivõistlustel judos, kergejõustikus, korvpallis,
jalgpallis, krossijooksus. Auhinnalisi
kohti on võidetud enamikel aladel, väga
hästi on läinud judos ja kergejõustikus.
Viimastel aastatel on osaletud ainealastel olümpiaadidel valla piirides ja maakonnas ning tulemuste pärast ei pea hä-
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benema. Koolis tegutseb ka noorkotkaste organisatsioon. Muusikaringid, sealhulgas ka klaveriõpe on töötanud Maret Kipsi juhendamisel, judo- ja kunstiringi juhendab Riho Mäe, pallimänge ja
kergejõustikualasid treenib Uno Muruvee, näiteringi, tüdrukute klubi ja akrobaatikat juhendab Helge Arro. On õpitud peotantsu ja matkatarkusi, käidud
Vinni spordikompleksis ujumas (alates
1987.a.), peetud kevad- ja sügisballe,
diskosid ja mudilasklubi õhtuid, külastatud teatrietendusi jne. Koolis on olnud
tublisi lauljaid ja pillimängijaid, osaletud
Virumaa Poistekooris (5 poissi) ja Rakvere Muusikakoolis (5 tüdrukut), ETV
Laulukarusselli konkurssidel jm. Mitu
õpilast on jätkanud õpinguid Eesti Spordigümnaasiumis, et teostada end tippspordis. Oma esimesed kogemused ja
tarkused on nad kõik saanud Tudus tänu
entusiastlikele juhendajatele.
-Uus maja avab uksed 1.septembril

7
1959.aastal.
Hoones on elektrivalgustus,
veevärk ja keskküte. On 8 klassiruumi,
võimla, söökla ja hulgaliselt kõrvalruume. Valmib ka uus internaadihoone 5
magamistoa, mänguruumi ja õpetaja
korteriga. Kool saab ka täiesti uue sisustuse ja õppevahendid. Kooli ümber
rajatakse ilus haljasala ning staadion
õpetajate eestvedamisel ja õpilaste
agaral kaasalöömisel. 1960.aasta sügisel tuleb direktoriks noor ja väga energiline Kalli Oja, kes teeb ära suure töö
kaadri kujundamisel. Paljud õpetajad
jäävad kooli pikaks ajaks, aidates kaasa koolis uute traditsioonide kujundamisele. Kool on 8-klassiline ning töötab
heal tasemel.
Tudu Kooli hea maine on tuntud
ka väljaspool koduküla. Alates 1963.aastast töötab direktorina Õie Mihhailova,
1955.aastast taas Jakob Kiik. Aastatel
1973-1983 peab direktori ametit Helgi
Aunap, kes võitleb edasi kooli hea nime

Tudu hariduselu tähistab
160.aastapäeva 31.juulil
Tähistame 160 aasta möödumist
organiseeritud hariduselu algusest Tudus 31.juulil algusega kell
15.30 Tudu Põhikoolis kõigi põlvkondade kokkutulekuga.
Osavõtumaks 100 krooni, pensionärid ja õpilased 75 krooni, praegused õpilased tasuta.
Tasuda saab MTÜ Tudu Haridusja Spordiseltsi arveldusarvele
10220086418017 märgusõna all
kokkutulek (Palume märkida
ära lõpetamise aasta ja oma nimi)
ning sularahas Tudu Põhikoolis
Liivi Maine kätte.
NB! kohapeal osavõtumaks 150
krooni, pensionärid ja õpilased
100 krooni.

PÄEVAKAVA:
13.00 sortlikud tegevused. NB!
Ootame vilistlasi osalema võrkpallivõistlusel.
14.00 osavõtu registreerimine,
väljapanekutega tutvumine
14.30 väike mälestushetk esimese kooli asukohas
15.00 koolisupp
15.30
avamine,
esineb
Oonurme segakoor Ants Üleoja
juhatusel
16.00 mälestused, meenutused.
Vaba mikrofon. Külaliste sõnavõtud.
16.45 suhtlemine, koosolemine
18.00 Tudu Põhikooli õpilaste
kontsert
19.00 vilistlaste etteasted (kui
on soovijaid). NB! Palume osalemisest ette teatada.
20.00 lõbus õhtu pillimängu
saatel. Tantsumuusikat teeb ansambel Napsitrallid.
Suupisteid ja jooke pakub Jaama Trahter.
Võimalik tutvuda Tudu käsitöötare-muuseumi väljapanekute ja mõne perelooga kell 14.00
 15.30 ja kell 16.45  18.00.

eest. Ta peab oluliseks korralikku taset
õppetöös, ent samavõrra ka osalemist
mistahes ülerajoonilisel või vabariiklikul võistlusel. Auhinnalisi kohti saavutatakse küll isetegevuses, spordis, liiklusalasel väljaõppes, peotantsus jm.
Pärast Helgi Aunapit töötavad direktorina Maire Dvornikova (1983-1985), Liivi
Maine (kt.1985/86.õ-a.) ning Asta
Tomberg (1986-1990), Riho Mäe (19902006), aastast 2006 juhib kooli Helge
Arro.
Kooli on nimetatud 150 aasta jooksul:
1850 Tudu 3-kl.Algkool
1918 Tudu 4-kl.Algkool
1930 Tudu 6-kl.Algkool
1944 Tudu Mittetäielik Keskkool
1951 Tudu 7-kl. Kool
1959 Tudu 8-kl. Kool
1989 Tudu 9-kl. Kool
1992 Tudu Põhikool.
http://www.tudu.edu.ee

Kultuurikalender
juulis - augustis
20.-21.juulil Vinni valla eakate ekskursioon Setomaale
eakate klubi
Remmelga eestvõttel
24.-25.juulil ViruJaagupi kihelkonnapäevad
16.- 18. juuli MTÜ Johanna
väljasõit Võsule mere äärde
24.-25.juulil Nabaratoorium
Jäneda
talupäevadel.
31. juulil Tudu kooli vilistlaste päev
31.juulil kell 14.00 Tudu muuseumis
koduloopäev Mäleta ja jätka
6.augustil Nabaratoorium Jäneda linna päevadel etenduval Elu ja pulm Egiptuses
20.augustil MTÜ Johanna Tallinna Loomaaeda külastamas
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Õnnitleme!
Õnnitleme

augustikuu
sünnipäevalapsi!

89
89
88
88
87
87
86
86
85
84
84
84

Elmar Virunurm
Vilma Ong
Ilse Koovits
Pelageja Kolesnikova
Evi Kadaja
Elisabet Reisel
Helena Golubeva
Klaudia Neemoja
Saima Parts
Linda Ööpik
Aino Epner
Helmi Mark

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Kenter Aart
Anni Vaino
Aurelia Möllits
Gustav Sindonen
Birte Suurhans

27.mai
2.juuni
13.juuni
16.juuni
30.juuni

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

21. juunist töötab lisaks Tarmo Nukkale Vinni vallas
piirkonnapolitseinikuna ülemkonstaabel Helgo Talalaev.
Tema tel on 322 2737.
MÜÜA KÜTTEPUUD pliidile, ahju ja katlasse pikkusega
25 - 75 cm, kütteklotsid võrkkotis 40 l ja 1000 l, küttepinnad 3m. Info tel. 5783 8999.

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

Martin Kurves
Malle Kivimäe

28.05.1921  09.06.2010
15.01.1939  24.06.2010

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg on hiljemalt 20.august. Palun pildid, logod jmt saata
tekstist eraldi, võimalusel jpeg-failidena. Toimetaja
Vinni valla infoleht Koduvalla Sõnumid.
Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti LääneVirumaa. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2000. Trükitud trükikojas Trükis.

83
82
82
82
81
80
80
75
70
70
70

Eduard Lepik
Erika Rästas
Alise Vaasma
Valda Onton
Valve Saarne
Elviine Ruben
Irja Vaarmets
Viivi Tõnisson
Ilme Prohorova
Tõnu Reissaar
Ilmar Lumiste

Olulisemad abija infonumbrid elanikele
Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112,
lisainfo: http://www.rescue.ee/182.
Päästeala infotelefon 1524,
lisainfo: http://www.rescue.ee/229.
Politsei 110 (juhtimiskeskus),
lisainfo: http://www.rescue.ee/299.
Perearsti nõuandetelefon 1220,
lisainfo: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/
1220/
Mürgistusteabeliin 16662, lisainfo: http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon 116111, lisainfo: http://
www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon 1707,
lisainfo: http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127,
lisainfo: http://www.rescue.ee/1494
Keskkonnainspektsioon 1313,
lisainfo: http://www.kki.ee/?id=1123
Eesti Energia rikketelefon 1343,
lisainfo: http://www.rescue.ee/310
Maanteeinfokeskus 1510,
lisainfo: http://www.rescue.ee/1492
Lukuabi ja puksiirabi 1880 - 24 h tasuline teenus,
lisainfo: http://www.puksiirabi.ee/
Ida-Eesti Päästekeskuse kontaktandmed:
Ida- Eesti Päästekeskus
Lai 7, 30328 Kohtla-Järve, tel. 339 1900, faks 339 1939, e-post
ida@rescue.ee, http://www.iepk.ee
Kõik Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujate ja päästekomandode kontaktandmed on avaldatud siin: http://www.rescue.ee/ida/
kontakt.
Ohutusteemaliste veebilehtede lingid:
Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015:
http://www.siseministeerium.ee/turvalisuspoliitika-2010/
Käitumisjuhised/nõuanded elanikele
ohuolukordades: http://www.rescue.ee/669
Veeohutus: http://www.veeohutus.ee/
Kustuti/päästerõngas: http://www.kustuti.ee/
Suitsuandurid: http://www.suitsuandurid.ee/
Tulekustuti: http://www.tulekustuti.ee/
Ohutusõpe: http://www.ohutusope.ee/index.php
Kodu tuleohutuks: http://www.kodutuleohutuks.ee/.

