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Avalik konkurss õppuritele

Kevadkuu rõõmud ja mured

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Vinni valla haridusfondi
preemiatele.
Tingimused: *õpilane peab õppima Vinni valla munitsipaalkoolis;
*esitatakse põhjendatud ettepanek, milles on ära toodud andmed õpitulemuste
ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning mis on
komisjonile otsuse tegemisel aluseks.
*otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks õpitulemus,
*ettepanek esitatakse vallavalitsusse hil-

Märtsikuu lõpp kuulutab kevade algust.
Keskpäevane päike tõuseb üha kõrgemale ning paneb räästad tilkuma ja ninad
vesistama.
Juba kiirustavad tagasi ka lõunasse talvituma läinud linnud, vaatamata sellele, et maapind on jätkuvalt kaetud paksu lumevaibaga. Hommikustes uudistes
teatab raadiohääl, et mitmed linnuliigid
Eestisse tulemisega liigselt kiirustanud
ning nüüd sunnitud lõuna poole tagasi
lendama.
Paks lumi teeb lindudele „söögilaua” kasutamise tüki maad keerulisemaks.
Ja ega inimesedki enam paksu lume üle

jemalt 6. maiks k.a.
*ettepaneku võib teha kool, hoolekogu,
õpilasesindus, õpilane ja tema vanemad
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis:
1.-6. klass - 3 preemiat a´15 eurot
7.-9. klass - 2 preemiat a´65 eurot
10.-12. klass - 1 preemia a´160 eurot
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral
preemia jagamises muutusi.
Preemiad antakse üle vallavanema vastuvõtul.
Margit Diits

Kergliiklustee ootab
lahtilükkamisega
Hea vallarahvas ja naabrid!
Anname vallalehe kaudu teada,
et Pajusti-Piira-Tõrma kergliiklustee lükatakse lahti siis, kui lumi on osaliselt
juba sulanud ning tee piirjooned nähtavad. Probleem on selles, et kui praegu
rasketehnikaga teele sõita, võib see kerg-

liiklustee ära lõhkuda. Eriti kergliiklustee servad, sest maapind nende all on
pehme.
Varume veidi kannatust ja säilitame kõik, mis hea.
Lugupidamisega
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Kindlusta ennast suurvee vastu!
Kevadist suurt sula ja tulvavett ei saa ära
hoida, kuid on võimalik end nende vastu
kindlustada.
Esmalt tuleb ära puhastada kraavid, mis peavad vee eemale juhtima. Üldjuhul kipuvad need erinevat sodi, puuoksi ja ehitusprahti täis minema ning see
tingib, et vesi ei voola ära.
Kui on arvata, et vesi kipub majapidamist ohustama, siis tuleks maja ümber teha barjääre. Kõige tõhusamad vee
takistajad on liivakotid. Kõige lihtsamad
ja käepärasemad vahendid on puiduprussid, kivid või euroalused, mis pannakse
45-kraadise kaldega nurga alla ja kaetakse kile või mõne muu vettpidava materjaliga. Majadel, mille keldriaken on maa-

pinnast madalam, tuleb samamoodi aknad veekindlalt isoleerida.
Kui vesi aga majja jõuab, siis tuleb kõik elektriseadmed kõrgemale tõsta ning soovitavalt ka elekter välja lülitada.
Koos üleujutustega on igakevadine probleem ka sulavee poolt reostatud kaevuvesi. Mõistlik on endale varuda piisavalt hulgal joogivett ja patareidega töötav raadio. Samuti tuleks laadida
mobiiltelefonid.
Kui uputus on pikaajalisem, tuleb kaaluda ka ajutiselt sõprade juurde
kolimise varianti.
Peeter Kalvet
Vinni valla majandusnõunik

Ohtlike jäätmete kogumine Vinni
vallas 29. mail
Peatuskohad:
9.30 – 9.50 Piira, endise MRK juures
10.00 – 10.20 Vinni alevik, raamatukogu juures
10.25 – 10.45 Pajusti alevik, Aldari
kaupluse juures
10.50 – 11.00 Kakumäe küla alguses
(kakkude juures)
11.15 – 11.30 Kadila endise kaupluse
juures
11.45 – 12.15 Viru-Jaagupi kiriku juu-

res
13.00 – 13.15 Küti endise kaupluse juures
13.45 – 14.00 Roela Aldari kaupluse
juures
14.05 – 14.20 Roela Aida tänav 3
15.00 – 15.30 Tudu Aldari kaupluse juures
Lisateenusena on valla kodanikel võimalik tasuta ära anda neli sõiduauto kummi ühe inimese kohta.

Vinni valla abistavad meetmed
tööturule sisenemiseks
Vinni Vallavalitsuse projekt “Vinni valla
abistavad meetmed tööturule sisenemiseks” on saanud rahastust Euroopa Sotsiaalfondist. Projekti kestab 1.juulist kuni
31. augustini 2011. Projektijuht on Tiiu
Ivanova.
Osutatavad teenused
1. Nõustamisteenus: võla-, sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline nõustamine.
Nõustamisteenuse sihtgrupp: sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega inimesed (töötud, kodused), toimetulekutoetust saavad inimesed, eluaseme kaotanud isikud, võlanõustamise siht-

grupp, puudega inimesed või asendushooldusel viibinud lapsed või isikud, kelle laps on puudega või raskelt haige.
2. Lastehoiuteenus
Suveperioodil toimub lapsehoiuteenuse
pakkumine valla lasteaias (töötutele vanematele). Lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine (lasteaia koha- ja toiduraha kompenseerimine kõigis Vinni valla lasteaedades).
Puudega lapse hoiuteenuse hüvitamine
(puudega lapse hoiuteenuse kompenseerimine nii lasteaias kui ka päevahoius).
Lastehoiuteenuse sihtgrupp: töötu lapsevanem, puudega lapsega lapsevanem, madala sissetulekuga lapsevanem, õppiv lapsevanem.
Täpsem info Tiiu Ivanova telefonilt: 5309 2488,
325 8663.

rõõmu tunne. Kõigil on suusa- ja kelgusõidud tehtud ning nüüd oodatakse kevadtööde algust.
Vaevaliselt sulavad mitme meetri kõrgused hanged teede ääres aga meenutavad talve kõige raskemaid aegu.
Tänases lehes hoiatame lugejaid
üleujutuses varitsevate ohtude eest. Pole
vaja mälu pingutada, et meenutada mõneaasta-taguseid veerohkeid kevadeid.
Meenuvad Viru-Jaagupis, Veedlas ja Piiral üleujutatud keldrid, „järvedeks” muudetud põllud ning koskedena kohisevaid
teetruubid. Oleneb vaid Ilmataadi tujudest
kuidas läheb sellel kevadel.
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Loodame, et sel kevadel kulgeb kõik
rahulikult - päeval sulatab, öösel külmetab - ja mingit liigvett Vinni vallas ei teki.
Loodame, et sel aastal on Viies Aastaaeg
vaid Soomaal, mitte meie vallas.
Ettevaatus pole aga kunagi liiast.
Tuleks vaadata, et käepärast oleksid kõrge säärega kummisaapad, labidad ja liigvee ärajuhtimiseks sobivad materjalid.
Nii need asjad märtsikuul käivadki. Rõõmu toovad soojade ilmadega üha
valjemini vulisevad veed, lõunast saabunud kärarikkad linnuparved ja esimesed tärkavad lillekesed. Mureks aga liigvesi, heitlikud ilmaolud ning tervist ohustavad tuuleiilid ja jääkülmad lombikesed.
Head kevade algust soovides
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Tänavuse Vilde kirjandusauhinna pälvis
Mats Traadi „Õelate lamp”
3. märtsil kogunenud komisjon otsustas
anda 2011. aasta Eduard Vilde nimelise
kirjandusauhinna Mats Traadi romaanile „Õelate lamp”. Selle teosega pani
Traat punkti Palanumäe sarjale „Minge
üles mägedele”.
Vastavalt auhinna statuudile määratakse kirjandusauhind aasta parimale
Eduard Vilde traditsioone järgivale kirjanduslikule teosele. Zürii teeb oma otsuse Eduard Vilde sünnipäevaks, s.o
4.märtsiks.
Tänu Mats Traadi romaanidele
oleme saanud jälgida eesti talurahva ajaloolist käekäiku talude päriseksostmise
eelsest teoorjusest peale kuni Teise maailmasõja sündmustega koos ja nende järel kätte jõudnud taluelu hävitamise ning
kokkuvarisemiseni.
“Õelate lamp” viib lugeja tagasi
1940. aasta suvesse, kui vana kooliõpetaja Aalepi kommenteerib Eestis toimuvat sõnadega “Õelate lamp pandi põlema”. Aastate poliitilist ajalugu on raamatus seekord varasemast rohkem kujutatud ning see ajalugu tungib otse ja vägivaldselt romaani kangelaste ellu.
Lugeja saab raamatut lugedes teada, et Palanumäel elatakse kehvuses ning
suhted inimeste vahel ei laabu, need on
lausa hukas. Finaalis tõuseb aga esile
Helmi ja Hinnu Palanumäelt ära minek –
soov ja katse jätkata paremini ja rõõmsa-

malt, kui on elatud Palanumäel.
Eduard Vilde nimelisele kirjandusauhinnale oli tänavu neli kandidaati:
Mats Traat “Õelate lamp”; Juta Üts “Suure kuuse all”; Inddrek Hargla „Apteeker

päeva. Auhinna väljaandmist jätkas Vinni Valla Kultuurikapital ning 1999.aastast
Vinni Vallavalitsus.
Autasu antakse laureaadile üle
pidulikul kirjanduspäeval või -õhtul.

Ere Tammerorg, Maie Männiste ja Anti Ronk auhinna-asja arutamas.
Melchior ja Oleviste mõistatus” ja „Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus” ning Viivi Luik “Varjuteater”.
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind asutati Pajustis E.Vilde nim kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil 1965.aastal, kui tähistati kirjaniku 100.sünniaasta-

Käesoleval aastal on preemia suuruseks
640 eurot (10 000 kr). Samuti pannakse
laureaadi foto laureaate tutvustavasse albumisse, auhinnatud teos autori pühendusega jääb laureaatide raamatukogusse
asukohaga Vinni-Pajusti raamatukogus.
Anti Ronk
anti@vinnivald.ee

Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus sai nurgakivi
Käesoleva aasta 1.märtsil asetati nurgakivi Rakvere linna ja Vinni valla piiril
kerkivale Lääne-Viru Jäätme-käitluskeskusele. Ehituse kogumaksumus on
53 miljonit krooni. Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetas jäätmekäitluskeskuse rajamist 2010 aastal 36,1
miljoni krooniga. Plaanide järgi valmib
keskus käesoleva aasta novembris.
„Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus
on mõeldud kogu maakonna elanike teenindamiseks. Kuna keskuse rajamise eestvedajaks oli omal ajal Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liit, siis on liikmeteks ka
kõik meie maakonna omavalitsused,”
selgitas Vinni vallavanem Toomas Väinaste.
Väinaste sõnul annab selline la-

“Hooldekodu Tammiku
kodu toetatud elamise
teenuse korterite
remont”
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist rahastatakse Vinni Vallavalitsuse
projekti “Hooldekodu Tammiku
kodu toetatud elamise teenuse
korterite remont”.

hendus võimaluse kontrollida prügi käitlemise protsessi ja hoida hind kontrolli
all. „Üheks ühiselt rajatud jäätmekäitluskeskuse eesmärgiks on kohalikele elanikele soodsama prügiteenuse pakkumine. Teiseks keskkonnasõbralik prügimajandus ning kolmandaks soodne teenuse hind,” lisas ta.
Pärast keskuse valmimist hakatakse sinna koguma esmajoones LääneVirumaal tekkinud prügi. See sorteeritakse, pressitakse kokku ning viiakse
vastavates konteinerites Iru elektrijaama
põletamisele. Selleks on Iru Elektrijaamaga eelkokkulepped juba sõlmitud.
„Maakondliku jäätmekäitluskeskuse rajamiseks alustati ettevalmistuste
tegemist juba 2003 aastal. Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et nurgakivi on

Projekti käigus vahetatakse Roela alevikus korteris Järve tn 6-21 aknad ja
korteris Järve 2-10 remonditakse köök
ja ostetakse uus köögisisustus.
Projekti kestus on 01.03. kuni
31.05.2011.

asetatud keskusele, mis võimaldab koguda kuni 30 000 tonni jäätmeid aastas,”
ütles Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskus
MTÜ projektijuht Margus Maasik.
Keskuse valmides saavad maakonna elanikud ära anda olmejäätmeid,
ehitusprahti, autokumme, vana mööblit,
elektroonikat ja teisi jäätmeid.
Roostevabast vutlarisse paigutati 1.märtsil ilmunud Virumaa Teataja ning
kõik vabariiklikud ajalehed, nurgakivi
paigaldamisel osalenute nimekaardid ja
keskuse asendiplaan. Lääne-Viru
Jäätmekäitluskeskuse nurgakivi panemisel osalesid veel Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rakvere linna, Vinni,
Sõmeru, Rägavere ja teiste naabervaldade ning ehitusfirma esindajad.
Anti Ronk

18.-21.aprill VinniPajusti gümnaasiumi
23. sünnipäeva nädal:
18.aprill - õpilasesinduse päev.
Videomeenutused vahetundides
19.aprill kl 9.50 etendus “Värvilised sabakesed”. Pilet 2 eurot
19.aprill kl 14.35 Playback 2.12.klassile
20.aprill - lõpukell abiturientidele
21.aprill - kohtumised vilistlastega
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Maamaksu peab tasuma
maa omanik
Maamaksuseadusest tulenevalt tasub maamaksu maa omanik. Kui maa on veel erastamata, siis maa kasutaja.
Varasematel aastatel said paljud korteriühistud maamaksu teate Maksu- ja Tolliametilt ja maamaksu tasusid samuti korteriühistud. Sel aastal viis enamik omavalitsusi
maamaksu määramiseks vajalike andmete
edastamise kooskõlla maamaksuseadusega
ning Maksu- ja Tolliametile on kohalikud
omavalitsused esitanud maksustamise andmed iga maaomaniku (sh korteriomaniku)
kohta eraldi.
Seega 2011. aastal korteriühistud
enam maamaksuteadet ei saanud, sest vastava maksuteate sai iga korteriomanik eraldi. Nüüd saavad ka Tallinna korteriomanikud ise oma maamaksu ära maksta, mitte ei
pea seda tegema läbi vahendaja.
Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul ei teki maamaksu
võlga, kui vahendaja jätab talle tasutud maamaksu mingil põhjusel Maksu- ja Tolliametile edasi kandmata.
Maksu- ja Tolliamet saatis veebruaris välja 237 000 paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksu teate. Nende teadete
alusel kuulub tasumisele 50,8 miljonit eurot
maamaksu.
Maksu- ja Tolliamet palub tähele
panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab
inimene, kes ei ole 2011. aasta maamaksu-

teadet 25.veebruariks veel kätte saanud,
teavitama sellest 30 päeva jooksul MTA
piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on teha seda e-maksuametis/e-tollis.
Maamaksu tasumise tähtaeg on 31.
märtsil. Kui aastane maamaksu summa ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks sellest
vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64
eurot. Ülejäänud osa maksust tuleb ära maksta hiljemalt 1. oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele.
Maamaksu ei määratud ja maksuteadet ei väljastatud juhul, kui summa jääb
alla 5 euro.
Arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel, 2012. aastal, palub
Maksu- ja Tolliamet, et inimesed suhtuksid
maamaksu tasumisse suure tähelepanuga.
Järgmisel aastal saab enammakstud
tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel
juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel
ajal ja perioodil 15. veebruar 2011 kuni 14.
veebruar 2012 ei ole inimesel maksuvõlga.
Just maamaksu mitmes osas tasumine võib aga teadmatusest inimesele võla
tekitada ja takistada tuleval aastal ka enammakstud tulumaksu kiiret tagasisaamist.
Maksu- ja tolliamet

Rakenduskõrgkool osutab
võlanõustamisteenust
Alates märtskuust hakkab Lääne-Viru
Rakenduskõrgkool Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud hanke tulemusel korraldama võlanõustamisteenust LääneVirumaal.
Võlanõustamise teenuse sihtgrupi moodustavad tööealised sotsiaalmajanduslike probleemidega võlanõustamisteenust vajavad isikud, kes ei ole arvele
võetud Eesti Töötukassas.
Eesmärk on pakkuda sihtgrupile
kvaliteetset ja kättesaadavat võlanõustamisteenust maakonna piires, et aidata isikul planeerida tema rahalisi vahendeid
kohustuste täitmiseks ja võlgnevuse kõrvaldamiseks, abistada ja nõustada teda
sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja

nõustada ning juhendada isikut, et vältida uute võlgnevuste tekkimist.
Võlanõustamise teenust osutatavad kaks lepingulist nõustajat Rakveres Rohuaia 12 asuvates nõustamisruumides. Kui nõustataval ei ole võimalik
teenuse saamiseks tulla nõustamiskeskusesse Rakveres Rohuaia 12, lepitakse
kokku teenuse osutamine nõustamisteenust vajavale isikule lähimas vallavalitsuse, raamatukogu või kooli ruumides,
mis on teenuse läbiviimiseks sobivad ja
tagavad privaatsuse. Vajadusel osutatakse nõustamisteenust nõustatava juures
kodus.
Tiia Murulaid
Täiend- ja ümberõppekeskuse juhataja
Telefon 322 3566; 5698 9069

Vinni päevakeskuse
tegemistest
Käes on päikseline märtsikuu, lumehanged
kahanevad ja päevad pikenevad.
Vaatamata suurtele lumehangedele ja käredale pakasele, jätkus päevakeskuses tegevus. Tiiu Lassi käe all valmisid kaunid pärlid, vilditi kübaraid ja ka edaspidi on
plaanis teha midagi huvitavat. Näiteks volangsalle.
Meelde jääb ka Olli Tõnuristi sõbrapäeva külaskäik, mis oli väga soe ja südant kosutav. Temaga kohtume taas aprillis,
siis on teemaks meie tervis.
Igal teisipäeval töötab juuksur
Maie Seinpere.
Erilised on ka kolmapäevad, sest
siis on päevakeskus täis laulu ja naeru. Laul
teeb rinna rõõmsaks ja rõõm teeb inimese
nooreks. Koostööd teeme ikka Tudu Rahvamaja ansambli ja juhataja Helve Ploomi
juhendamisel. Ka ühised üritused on väga
meeldejäävad. Pidasime Tudus koos naiste- ja vastlapäeva. Sai erinevate kelkudega
mäest alla lasta ja pärast laulda, tantsida ja
kahe suupoolega vastlakukleid süüa. Suured tänu ja kiidusõnad Helve Ploomile ja
tema laulunaistele.
Neljapäeval võimleme Vaike Altväljaga. Aeg-ajalt annab ta kasulike nõuandeid ning näpunäiteid tervise ja toitumise
kohta. Olgu tal ikka jõudu ja tervist, siis saavad ka teised neist teadmistest osa.
Plaanis on ka midagi uut. Iga päev
käib läbi meie pea tohutu hulk infot, meelde
jääb vähe - tihti vähemgi, kui peaks. Oleme
hämmeldusega tõdenud, et jah, ma tean küllta on siin samas otsmiku taga -, aga vat ei

tule meelde.
Nii nagu keha, vajab ka vaim treeningut.
Anu Jonuks käib päevakeskuses
kaks korda kuus reedestel päevadel meile õpetamas, kuidas asju meelde jätta ja tähele panna. Mälu treenimisel kasutab ta
erinevaid võtteid. Treeningud on huvitavad, tulge ja veenduge.
Kord kuus käib kohal Inkotoa esindaja Ülle Tõemets, kelle kaudu saab osta
hooldusvahendeid. Isikliku abivahendi
kaardi olemasolul kehtivad soodushinnad.
Tänu spordikompleksi juhataja
Ergo Pravele ja ujumistreener Monika
Tõnningule saavad pensionärid kahel korral kuus käia basseinis tasuta vesivõimlemisel. Vees võimlemine annab üldfüüsilise koormuse vähema vaevaga, parandab
südametegevust, arendab koordinatsiooni ja annab suurepärase enesetunde ning
mõjub emotsionaalselt väga positiivselt.
Vesivõimlemise päevadeks on iga
kuu esimene ja kolmas reede, treeningu
algus kell 14.30. Nüüd on teil võimalus
nädalas korra tasuta kasutada ujula ja sauna
mõnusid.
Päevakeskusesse kutsume esinema külalisi, istume niisama koos või veedame lihtsalt aega.
Vinni päevakeskus ootab teid ja uusi ideid!
Nautige kevade ootuse aega ja jääge terveks!
Eve Kukor
Vinni päevakeskus

Kodukord ja meie
soovitused patsientidele
Arsti vastuvõtt toimub etteregistreerimise
alusel. Igale patsiendile on arvestatud 1520 minutit. Vastuvõtule registreerimine on
lubatud kogu tööpäeva jooksul.
Ka ägeda haigestumise puhul, mis
Teie hinnangul vajab kiireloomulist lahendamist, kuid ei kuulu kiirabi kompetentsi,
tuleks ette helistada. Leiame vastuvõtuaja
nii kiiresti, kui võimalik. Ette teatamata tulles võib juhtuda, et ooteaeg kujuneb pikemaks, kui sooviksite. Erandjuhul, kui patsiendil on eluohtlik seisund, tegeldakse temaga, mõistagi, väljaspool järjekorda.
Palume mõelda läbi, milline arvukatest terviseprobleemidest on tähtsaim, sest
15-20 min. jooksul ei ole arstil võimalik
süveneda kõikidesse Teie muredesse. Kui
kurta on palju, siis paluge endale registreerida 2 järjestikust vastuvõtuaega või tulge
uue probleemiga mõnel teisel päeval tagasi. Püüdke oma kaebused ja haiguse kulg
esitada võimalikult selgelt ja täpselt.. Riietuge nii, et vajaduse korral oleks arstil võimalik Teid või Teie haigestunud piirkonda optimaalse ajakuluga läbi vaadata.
Kuna meie perearstikeskuses puudub registratuur, siis peavad kogu patsientide koordineerimisega seonduva töö te-

gema ära pereõed. Ka pereõe vastuvõtule
tulles on soovitav ette helistada ja sobiv
kellaaeg kokku leppida.
Kui Te ei saa kokkulepitud ajal arsti/õe vastuvõtule ilmuda, siis palume sellest informeerida lühikese telefonikõnega.
Arstide ja õdede tööpäev ei piirdu
väljakuulutatud 5-tunnise vastuvõtuajaga.
Kogu ülejäänud tööpäev kulub meditsiinidokumentatsiooni, töövõimekaotuse- ja
puudedokumentide täitmisele, saatekirjade
vormistamisele, patsientide uuringute ja analüüsitulemustega tutvumisele, telefoni-konsultatsioonidele, aruandlusele, erialasele
enesetäiendamisele, ettevõtlusega seotud
tegevusele.
Arstid ja õed teevad koduvisiite,
kuid selle vajaduse otsustab arst igal konkreetsel juhul. Kodustes tingimustes, haigevoodi äärel haiguse diagnoosimine ei vasta tänapäeva nõuetele. Kodukülastused on
aktsepteeritavad vaid kõrges vanuses liikumisraskustega isikute ja väikelaste puhul. Pealegi, ühele koduvisiidile kuluva aja
jooksul jõuab arst või õde keskuses vastu
võtta vähemalt 3 patsienti. Kui Teil pole
võimalust (transporti) perearstikeskusesse tulekuks, siis palume pöörduda Vinni
valla sotsiaalosakonna poole (tel. 325

8663), kelle ülesandeks on korraldada abivajajate pääsemine perearstikeskusesse.
Koduvisiidi registreeriminetoimub
telefoni teel igal tööpäeval ajavahemikus
9-13. Päeval, mil arstil on õhtune vastuvõtt,
vastuvõtu esimese tunni jooksul.
Telefonikonsultatsioonid ja retseptide tellimine telefoni teel jäägu ajavahemikku kell 14-16, mil patsientide vastuvõtt on lõppenud. Paberretseptid väljastatakse järgmisel tööpäeval, digiretseptid
sama tööpäeva lõpus.
Ühelegi vastuvõtul olevale patsiendile (ka Teile, kes Te helistate) ei meeldi, kui arst vestleb suure osa Teie vastuvõtule eraldatud ajast telefonitsi teise patsiendiga. Sageli heliseb korraga nii laua- kui
mobiiltelefon. Palume võimalusel mitte
helistada vastuvõtu ajal arsti mobiiltelefonile. See, et arst on sunnitud mõnikord esimesena telefonitoru tõstma, on paratamatu,
kuna õed on ülimalt koormatud ja tegelevad patsientidega erinevates kabinettides.
Kui telefonile ei vastata, proovige
mõne aja pärast uuesti, sest võib juhtuda, et
nii arst kui õde on hõivatud protseduuriga.
Olemasolevate töötajate ja võimalustega püüame anda endast parima Teie
terviseprobleemide võimalikult kiirel lahendamisel. Jääb vaid lisada, et see õnnestub
kõige paremini juhul, kui patsient aitab ise
kaasa meeskonna „patsient + arst/õde” kujundamisel.

Kõikide haiguste ravi on ...liikumine!
...ehk ajad, millega alustamiseks pole kunagi liiga hilja
Pole vist võimalik loetleda iga perearsti praktikas kordi, mil ta püüab patsiendile selgitada liikumise vajalikkust. Heal juhul
kuulab viisakas patsient arsti nõuanded ära
ja... kõik kulgeb taas mööda sissetallatud
rada. Probleemid kuhjumas – ülekaal, kõrge vererõhk, diabeet, kõrge vere kolesterool, selja- ja liigesevalud, depressioon, alkoholilembus. Igapäevased tabletid.
Ometi saab seda kõike mõjutada
liikumisega, kui tahta ja vähegi püüda vabaneda inimesele nii omasest laiskusest ja
mugavusest.
LIIKUMINE tervise kontekstis =
igasugune füüsiline aktiivsus; see on igapäevased argitoimetused + SPETSIIFILISED HARJUTUSED
Liikumist tänapäeva Eestis iseloomustab alljärgnev (2002.a andmed): 53%
meestest liigub tervislikus mõttes alla 2
korra nädalas, teisisõnu, need mehed on
inaktiivsed! 47,4% naistest alla 2 korra nädalas. Regulaarse kehalise treeninguga tegeleb Eestis kõigest 18,7% inimestest (SoM).
Liikumine on soovitav ja vajalik
igas vanuses
Millal ma liigun? („Ainus väärikas
tegevus on ju töö ja seda ma teen hommikust hilisõhtuni. Õhtul tahaks puhata ka.”).
Kus ma liigun? („Õues on pime ja porine”.” Jõusaalis käivad ainult eputised”. „Ma
ei oska ujuda”). „See kõik maksab, kust
võtta raha?” - Aga miks mitte sigarettide
ja õhtuse õlle arvelt?
Mida me peaksime treenima?
Olulised on kõik füüsilise võimekuse komponendid: lihasjõud, vastupidavus (südameveresoonkond), luude tugevus, painduvus,
tasakaal.
„Rusikareegel” tervele inimesele,
mis peaks hästi meelde jääma, on - tund
aega päevas 5 päeva nädalas. Neile, kellel
juba on diagnoositud mõni krooniline haigus, soovitaksin alustada arstlikust konsultatsioonist. Haigena (palavik, köha, liigesepõletik) ei treenita.
Alustajale sobib liikumine vähemalt
10-15 minutit järjest, vähemalt 2 korda päevas, vähemalt 3 korda nädalas! Algaja mõõdukalt ülekaaluline liikumisharrastaja võib
võtta treeningu intensiivsuse kriteeriumiks
kõrgeima pulsisageduse, mille arvestamiseks kasutatakse valemit: (220-vanus) x 0,50,6 ehk 60-aastase inimese puhul teeb see
orienteeruvalt 96 x minutis, 40-aastasel
108x minutis. Siit selgub, et ei peagi jooksma/sõitma jalgrattaga/ujuma nii, et hing kinni
ja veremaitse suus. Ajad on moodsad, kasutusele võib võtta sammulugeja ja pulsikella.
Kontoritöötaja teeb keskmiselt
3000 sammu päevas. Umbes 6000 sammu
jääb iga päev tegemata!
Üsna levinud müüt on, et tervise-

spordiga tegelevad vaid noored ja saledad. Ülekaalulised, kuid LIIKUVAD patsiendid on tervemad ja elavad kauem. Isegi, kui esialgu saadab liikumist põlvede
valu, siis lihaskonna paremasse konditsiooni
saamisel see väheneb.
Inaktiivsetel inimestel seevastu
on täheldatud rohkem pahaloomulisi kasvajaid (näiteks rinna- ja soolevähki).
Ülekaal kehamassiindeksiga üle
30 ei ole ilu-, vaid on eluküsimus!
Liikumissoovitusi ülekaalulistele: kõnd,
ujumine, vesiaeroobika, jalgrattasõit, suusatamine (ehk siis liigeseid säästvad sportlikud tegevused).
Hüpped, järsud pöörded, kontaktiga spordialad võivad olla ohtlikud. Liigeskahjustuste tekke või süvenemise oht
esineb, kui lihased on nõrgad.
Liikumine tuleb lisada juba olemasolevale füüsilisele aktiivsusele (kutsetöö, kodused toimetused, aiatööd). Alusta
3 korda nädalas a´ 20 minutist. Ära suurenda koormust järsult.
2-3 nädalat on see aeg, mil pulss jõuab kohaneda, alles siis võib koormust suurendada (distantsi pikendada, intensiivsust tõsta).
Koormuse järgselt on vajalikud venitus- ja
lõõgastusharjutused. Venitused vähendavad valu ja jalakrampe ning parandavad rühti
ning aitavad vältida kukkumisi. Kui järgmisel päeval on liiges kange või valutab üle 2
tunni, siis on tegemist ülekoormusega.
Eakatel inimestel on vajalik tegelda tasakaalu säilitamisega, kukkumiste vältimisega. Lihtne tasakaalutreening on ühel
jalal seismine. Tee seda kodus, turvalises
ümbruses, iga päev! Natuke keerulisem,
kuid paljudele jõukohane on harjutus siis,
kui teist jalga vibutada ette-taha.
Lihaselastsuse ja tasakaalu säilitamiseks soovitatakse tantsimist, ronimist,
kõndi ebatasasel maastikul, lastega mängimist.
Eakatele on sobivaim harrastus tasakaalu treenimiseks TANTSIMINE.
Selleks ei pea ju isegi kodust väljuma ja
halva-ilma-tuju muutub heaks, kui keerutate
keskpäeval mõnusa muusika saatel valssi.
Sulle, kel jalad tantsimist enam ei
kannata ja päevad mööduvad istudes – teegi sedasama istudes, liiguta muusika taktis
käsi, õlavöödet, ülakeha. Kui koduseid toimetusi pole mugavustega korteris tervislikuks liikumiseks piisavalt, kuid „võimlemiseks” ideid napib, siis siin mõned soovitused: viska väikest palli vastu seina ja püüa
see taas kinni (soovitavalt vali aeg, mil naabrid on tööl...). Heida põrandale toositäis
tikke või kaardipakk ja võta need seejärel
maast ükshaaval üles, igal kummardamisel
„kõhtu sisse tõmmates”.
Liikumise retsept noortele

Kõnni oma kooliteed reipa sammuga, mitte lonkides, see annab 2 x 15-20 minutit
liikumist. Argiliikumine piirdub päevas paraku umbes tunni ajaga (vahetunnid koolis,
mõned mängud jne). Sellele tuleks lisada
vähemalt 2-3 päeval nädalas treeningulaadset liikumist vähemalt 30 minutit ja nädalavahetustel vähemalt 1 tund päevas. Oluline
on teada, et füüsilist aktiivsust on vaja minimaalselt 2 tundi päevas. On tehtud uuring,
mis kinnitas, et päevas üle 2 tunni kestva
arvutikasutamise ja telerivaatamise korral
hakkab kehakaal tõusma. Ülekaalulisi õpilasi oli Eestis 2004. aastal 6%, 2006. aastal
juba 7,5%.
Käesoleva kirjutise eesmärk on
julgustada igas eas inimesi, ka eakaid ja
krooniliselt haigeid, liikuma. Liikumine kosutab mitte ainult füüsilist tervist, vaid on ka
äraproovitud meeleolu paranemise allikas.
Sellest saab aja jooksul igati positiivne sõltuvus.
Liikumine – see on lihtne, kui seda
teha regulaarselt leida meelepärane harrastus (liikumisviis) leida kaaslane, kellega koos seda teha olla teadlik võimalikest
riskidest ja mitte karta planeerida liikumine oma argipäeva!
Eakatele, kes pole veel leidnud
omale sobivat liikumisharrastust, soovitan
kasutada ära elukohas asuvad spordirajatised – ujula, kergliiklusteed, aga ka metsa- ja
pargirajad. Koosolemise ja -tegemise rõõmu pakuvad valla päevakeskused ning klubid, kus kindlasti aidatakse leida liikumissooviga inimestele ka juhendajaid. Tähtis
on endal teha see esimene elu paremaks ja
tervemaks muutev samm.
Kevad läheneb!
Sirje Korsten,
perearst, tervisespordi harrastaja
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Paula Pajustist küsib.
Kolm kirja
1.KIRI –ÜKS
Kallis Rakvere Raibe, Teie olete kõiges nii
informeeritud. Otsisin vastust Wikipediast,
kuid seal ei olnud seda lehekülge veel avatud. Jutt järgmine…
Telerist näidati, et liikluskomisjon ja mupo
on Tallinn-Tartu magistraalile juba kiiruskaameraid paigaldanud. Seal pidi automaat sohvritest pilti ka tegema. Ja need pildid pidid
väga kallid olema. Kui klõps on tehtud, enam
pildist loobuda ei saa. Või kui, siis läbi kohtuasja?
Küsin. Esiteks - kas autojuhi kaaslane ka
pildile jääb? Kui pääle jään, siis teaks enne
kaameravälja sattumist huuled ära värvida...
juukseid kohendada.
Ja teine küsimus - kuhu paigaldatakse kiiruskaamerad Luige maanteel ehk RakvereMustvee vahel?
RRaibe vastab. Paula, on hea, et meid
Wikipediaga võrdled!
Ja et Sul ikka mõtteid tekib, arvasime, et
oled õues lund rookimas. Uurisime siseministrilt, kuhu Luige maanteele plaanitakse
kaamerad paigutada?
Minister vastas: kogu skeem polevat veel
lõplikult paigas, sest tuli lumerohke talv ja
see Padaoru lume-ummistus takkatippu…Ja
teada on seegi, et kõik tahavad seda pildimasinat enda külla saada! Nii on taotluse
sisse andnud Kehala klubi, Küti-Võhu külaselts, mtü Roela Kodukant, Aartika puhkekompleks jt.
Üks on kindel - üks kiiruskaamera paigaldatakse Pajustisse, Kitsekopli koolimaja ja
vallamaja vahelisse kurvi, sinna kirjandusliku aurukatla lähedusse.
Kallis Paula, soovitame juba praegu huuled
ära värvida, ennast onduleerida ja mitte käia
enam riides „nagu jumal-juhatab”.
Küsi ka edaspidi Raipelt, sest Sul on sotsiaalselt hea orientatsiooniga küsimused. Ja
meie vastused nendele on abiks paljudele
lihtsatele lehelugejatele.
2. KIRI KAKS
Küsin. Nimelt tahaksime Pajusti seltskonnaklubisse Mõttelõng kutsuda esinema ilmakuulsa Leedi Kaaga. Tooks mingit sära
ja wurtsu siia pimedasse ja porisesse
Pajustisse.
Kartul on kõigil juba üles võetud ehk – saagid salves. Lehmapidajaid meie seas enam
pole, kuna kõik tinglehmad võeti 1991. aastal
kolhoosi likvideerimise ajal tagasi. Võeti
juba teist korda:. esmalt neljakümnendatel
aastatel, kui priitahtlikult ja lauldes kolhoosi
läksime. Filmi „Valgus Koordis” oled ju
näinud! Vanaemad võiks lapselastele selle
filmi DVD soetada...
On ikkagi juba 21.sajand ja tahaks elus midagi kultuurset ka näha, pärast seda pimedat
kolhoosiaega. Seepärast küsime: kas Rakvere Raipel on Leedi Kaaga telefoninumber, me helistaksime talle ja lepiksime kokku, millal ta prii on ja siia tulla saaks. Küsiks
kuhu talle vastu minna? Tallinna või Rakverre?
RRaipe vastab. Kallis Paula ja Sinu Mõttelõnga seltskond! Meie ajalehe toimetus on
märganud teie aktiivset tegutsemist ja kohtumisõhtuid huvitavate inimestega, olgu

nendeks siis: kirjarahvas, poliit-gurud või
rändmuusikud.
Leedi Kaaga kohta teame tänaseks seda, et
ta on suht‘ hõivatud iludus. Tahtsime teda
ka meie ajalehe 85-aastasele juubelipeol
näha. Aga tema manager ei andnud kohtumiseks lootustki enne kümmet aastat.
Küll peab lehetoimetus hoiatama - kui teil
õnnestubki Leedi Kaaga ära rääkida – on tal
väga erilised nõuded ja ranged turvameetmed. Kindlasti suletaks paariks ööpäevaks
liiklus Luige maanteel. Vallamaja tuleks ajutiselt tühjaks teha, vald koligu Kadilasse.
Vallamajja, nn. Pentagoni-tüüpi arhitektuuriga hoonesse saaks paigutada ilmakuulsa
neidise turvameeskonna.
Preili Kaaga ise võiks resideeruda Vinni
spordihoones: seal on Baruto tuba ja eksklusiivsed jaapani road. Supelda ja auru-saunatada saab ka, voli pärast. Muidugi tulevad
Tarva korvpallurid selleks ajaks sordihoonest mujale majutada, muidu hakkavad seal
koos veel seltsielu edendama. Ja on seda
kuulsust Vinni vallale vaja!
Ja Kaaga honorarist me ei räägigi – valla
2011. aasta eelarvele jätke üksainus rida:
Kaaga.
Aga mõte on teil ilus! Meie aeg vajabki
suurelt mõtlevaid inimesi!
P.S. Kui kuulsus kohale tuleb tahaksime
oma fotograafi ja kultuuriajakirjanikku saata
seda sündmust kirjeldama.
3. KIRI KOLM
Küsin. Eile lehest lugesin, et mitmed ülemaailma kuulsad autofirmad kutsuvad oma
autosid tagasi – tooge, anname Sulle uue!
Ma elan oma vanamehega Obja külas. Meil
on 1989. aastakäigu „Tsiguli”. Mees oli kolhoosis tubli traktorist, anti autoostuluba. Aga
eile tuli ta Pajusti poest ja sellise hooga, et
pidurdusmaa jäi lühikeseks... ja oligi esiotsa pidi lambaaias sees! Hakkasin mõtlema,
et nii suure hoo ja äkilise pidurdamise pääle
oleks pidanud pauhti! turvapadi avanema !?
Ma olen televiisorist seda näinud - selline
valge õhukott litsub sohvrile vastu rindu ja
hoiab ihu ja ribikondid tervena...
Nüüd ongi mul Rakvere Raipele küsimus:
kas Venemaa autozavod Lada ka kutsub
oma toodangust mingid aastakäigud tagasi.? Järsku on meie „Tsiguli” ka tagasikutsutavate autode nimekirjas, me ainult siin Objal
ei tea? Meie autol on ju oluline, ma rõhutan
– oluline!! puue - vabrikus on jäetud turvapadi panemata!
Vastus. Auline Pauliine. Puue jah, kuid mitte auto man…Käige oma vanamehega perearsti juures ära. Kui vaja, suunab ta teid
edasi…eriarstile.
Sõida oma vanamehe seltsis armsasti kõik
sõidud ära. Lada pole mingit tagasikutsumist välja kuulutanud. Ja kes neid kõiki julgekski kokku hõigata, sandikari! Kui teil
tuleb ette tehnilisi puudusi, siis: reguleerige karbussi, vahetage nokkvõlli ja- pange
bensiini paaki ja jälgige pidurivedeliku nivood.
Kui see kõik ei aita, helistage Rakverre,
Raua tänavale - seal on kuulus abistajafirma
AS Kuusakoski.
Hääd kuljetamist!
Ilme Post

Lõbus algus vajab ka
lõbusalt lõpetamist
Aeg lendab imeruttu! Alles see oli, kui
oktoobris alustasime oma hooaega koos
ansambliga PS Troika, novembris lustisime
eakate klubi juubelil ja detsembris taidlejate
jõulupeol koos kapelliga “Karukell”, kassi
aasta algul trallitasime Ants Viermanni
ansambliga ja kuulasime imeilusat laulu ja
imetlesime võrratut võistlustantsu, valla
juubelipeol nautisime enneolematut
muusikute paraadi.
Juba on tunda kevadehõngu ja
kaugel need suverõõmudki enam on. Enne
aga, kui jälle õues lustima hakkame (ees
ootavad ju valla laulu- ja tantsupäev, külade
päev koos jaanitulega, ekskur-sioonid jne.),
paneme aprillikuus ikka ilusa ja hästi lõbusa
punkti tubastele toimetamistele.
Nimelt, 30.aprillil, naljakuu viimasel
laupäeval, kütavad meeleolu üles lõbusate
pillimeeste kooslus – ansambel
“Lehmakommionud”. Küllap pidudel
rohkem käinud-näinud teavad juba, kellega
tegemist, aga neil, kellel vähem infot, on

siis peatselt võimalik oma elamuste pagasit
täiendada.
Meie nn. salongiõhtud on olnud
väga meeleolukad, rõõmsalt tunnevad end
nii noored kui veidi vanemad – loodan, et
selliseks kujuneb ka hooaja viimane.
Küsimust – kas ma ikka viitsin minna, ei
tohi keegi endale esitada – tuleb vaid hakata
jälgima erireklaame!
Sealt siis saate teada, millal on õige
aeg endale lauad broneerida ja peopääsmed
välja osta.
Ja kui on vabu hetki, võite surfata
ka internetis, et leida eelinfot ansambli kohta
ja kuulata-tellida endale peoks juba mõni
lemmiklugu – see võimalus on “Lehmakommionude” kodulehel olemas!
Lähme siis koos rõõmsal meelel
suvesündmustele vastu!
Jälgi ka teisi meie rahvamaja üritusi
ja ole alati kohal!
Reet Alavere

Käitumisjuhised üleujutusohuks
Seoses kevadise jää ja lume sulamisega
kaasneva suurveeohuga hoiatame Lääne-Viru maakonna elanikke, et selleks
tuleb valmis olla. Eriti tähelepanelik tuleb olla piirkondades, kus kevadine suurvesi on ka varasematel aastatel probleeme põhjustanud - seal on tänavu suure
lumerohkuse tõttu oht üleujutuseks eriti
suur.
Seoses veeuputusohuga soovitame majaomanikel soetada veepumbad,
et vajadusel oleks võimalik koheselt vesi
keldritest välja pumbata. Päästjad sõidavad väljakutsele, kui inimeste elu ja tervist ähvardab oht, elamute keldritest vee
väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse juhi Maido
Nõlvaku sõnul on ühekordsel vee keldrist välja pumpamise kasutegur väike.
Kevadise tulvavee tõttu on maapinnases
niiskuse tase kõrge ning vesi imbub keldritesse tagasi. Vee kiire tagasi imbumine
võib kahjustada hoone konstruktsioone
rohkem kui seisev vesi. Efektiivseid taastamistöid tasub aga alustada alles peale
veetaseme alanemist ja maapinna niiskustaseme normaliseerumist.
Enne üleujutust
· Veekogu ääres elades ole kursis täpse
ilmaprognoosi ja veetaseme muutumisega.
· Majapidamise veetõusu eest kaitsmiseks tihenda keldrikorruse aknad, vajadusel lao akende ette liivakotid.
· Kogu joogivett - tulvaveed võivad rik-

kuda joogivee.
· Vii mööbel, olmeelektroonika, elektririistad, väärisesemed ja riided maapinnast
kõrgemale korrusele.
· Samuti vii kõrgemale õlid, lahustid ja
muud mürgised ained, et vältida nende
vette sattumist.
· Selgita välja, millised ohud võivad üleujutusega kaasneda kari- ja koduloomadele ning loomasöödale.
· Kontrolli küttepuude hoiustamise paika, et tulvad halge minema ei kannaks.
Võimalusel varu osa puid varju alla kõr-

gemale alusele, et niiskunud maja hiljem
kuivade puudega kütta.
· Kinnita õues olevad lahtised esemed.
· Pane valmis vajalikud vahendid kodust
lahkumiseks - ravimid, laetud akuga mobiiltelefon, esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud ning
söök ja jook. Ära unusta ka isikut tõendavat dokumenti.
· Selgita välja kogunemispaik (sugulaste
või tuttavate juures või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega, …), kus saaksite
järg lk 4

Vana-Vinni küla lugu läbi sajandite
Pärast küla nime esmamainimist 1241.aastal
Taani hindamisraamatus saame siinsete talupoegade elu läbi sajandite tunnetada suuremate asustuste nagu Rakvere linnuse
(Weisenberg - esmamainitud 1252.a),Vinni
mõis (Finn-esmamainitud 1531.a) ja Tõrma
küla, kus sai alguse 1219.aastal ümberkaudsete külade üleskirjutamine ja inimeste ristimine.
Talupojad olid need, kelle õuele
langes linnuste, mõisate ja kirikute ehitamine, teede korrashoid. Sõja ajal sõjaväe varustamine vooride ja toidumoonaga.
23. aprillil 1343. aastal algas Jüriöö
ülestõus. See oli talupoegade katse tuua
Eestimaale tagasi vabadus. See ei õnnestunud. Lõppes ainult Taani ülemvõim Eestimaa üle, mis oli kestnud ligi sada aastat.
1347. aastal oli Eestimaa uueks peremeheks Liivi ordu. See oli aeg, mil talupojad paarisaja aasta jooksul muudeti sunnimaiseks ja tekkisid mõisad, kellele kuulusid 16. sajandi lõpuks siinsed metsad ja põllumaad. Talupojad muudeti pärisorjadeks,
neile jäeti õigus elada ning täita neile pandud koormisi sellel maal. Külanimest Vitni
oli saanud „Dorf Finn”.
1558. aasta 22. jaanuaril algas Virumaal Liivi sõda. Balthasar Russov kirjutab
oma „Liivimaa kroonikas”: „1558. aasta 22.
jaanuaril tungis moskoviit võimsa väega
Liivimaale ja tegi Riia ja Tartu piiskopkondade ning Viru alad sõjatallermaaks ja röövis, põletas ja tappis seal.”
Teise krooniku, Johann Renner raamatust „Liivimaa ajalugu 1556-1561" saame täpsema kirjelduse siin ümbruskonnas
toimunust Liivi sõja alguses. Kroonik kirjutab: „8. veebruaril venelased paiknesid
Vinni mõisas ja ümberkaudsetes külades”.
„9.veebruaril ... siis hakkasid venelased põletama nii tohutult, et üle 27 kahjutule loetleda võis ja 20 aadlimõisat seal ümberkaudu maha põles”.
10. veebruaril löödi venelased Rakvere linnuse alt taganema, kuid taganedes
„...rüüstasid kogu Virumaa ühes kirikutega, välja arvatud Kadrina ja Haljala, need
jäid seekord alles”. Nii on üles kirjutanud
need sündmused kroonik J.Renner.
Rakvere linnus langes venelaste
kätte ilma lahinguta 1558. aasta augusti alguses, kuhu nad rajasid endale 23 aastaks
tugipunkti. Rakvere ümbruskond kannatas
selle sõja ajal rängalt, olles korduvate rüüstamiste, põletamiste ja tapmiste tallermaaks.
Ümbruskonna talupoegi päästsid ainult mets
ja soo.
1581. aastal vallutas Rootsi sõjavägi Rakvere linnuse ja venelased sunniti lahkuma. Rootslaste poolt Põhja-Eestis 1586.
aastal toimetatud maade revisjoni põhjal oli

enamik maarahvast kas hävitatud, võõrsile
viidud või põgenenud. Rakvere ja Toolse
läänis oli asustamata adramaid 1541 (Vinni
külas oli 1241.a 24 adramaad). Eriti raskelt
oli kannatada saanud Rakvere ümbruskond.
1602. aasta suvel vallutasid Rakvere Poola väed. Kindlus püsis poolakate
käes 1605.aasta juulini, siis vallutasid ja purustasid rootslased kindluse.
Terve sajand möödub rahvaste rändamise, näljahädade ja katkude küüsis. Arvata võib, et Liivi sõja ja Põhjasõja vaheline aeg tõi siia küladesse uued inimesed.
Rootsi valitsemise aeg ei jõudnud
tuua maarahvale leevendust,vaid lõppes
suure näljahäda ja Põhjasõja algusega 1700.
aastal.
Põhjasõda
1697. aastast saab Viru-Jaagupi pastoriks
kroonik „Liivimaa kroonika” autor Christian
Kelch, kelle tihti tsiteeritud tõdemuse järgi
oli Eestimaa „aadlimeeste taevas, vaimulike paradiis, võõramaalaste kullaauk ja talupoegade põrgu”.
Oma järgmises raamatus „Liivimaa
kroonika järg” annab ta ülevaate suurest
näljahädast ja Põhjasõja ajal toimunust Virumaal.1697. aastal olnud suurest näljahädast kirjutab ta: „Päeval ja öösel oli niihästi
linnades kui külades, koguni tänavatel ja
maanteedel kuulda säherdust puuduse- ja
näljakannatajate hala, et kivid oleksid võinud sulada.”
1700. aastal algas Põhjasõda, mis
tõi siia uuesti sõja tallermaa. Venelaste esimeste rüüsteretkede vastu moodustati talumeestest väesalku ümbruskonna küladest.
7. novembril 1700. aastal, kui Karl
XII jõudis Rakverre, paigutati ümbruskonna mõisatesse ja küladesse ratsavägi. Talgupoegadele langes järjekordne kohustus
varustada sõjaväge toidu ja vooridega.
Rootsi vägede võit Narva all tõi Virumaale
paariks aastaks rahu.
1703. aastal olid venelased jälle
Rakvere all. Kroonik C.Kelch kirjutab:
„Muidu aga püstitas venelane Rakvere juurde laagri ja saatis välja palju väikeseid väeosi, kes päevad läbi põletasid ning õhtuti
röövsaagi ja vangivõetud inimestega jälle
laagrisse naasid /.../, hävitasid kaunimaid
külad ja uhkemini ehitatud aadlimõisad, nii
et säherdusel viisil põletati kahe päevaga
maha Haljala, Kadrina, Rakvere (koos linnakesega), Jaagupi, Maarja kihelkond ja
pool Simunat.”
1704. aastal, pärast Narva langemist
venelaste kätte, oli Virumaa eikellegimaa.
Toimusid pidevad rüüsteretked Virumaale.
1708. aasta 16. augustil toimus viimane maalahing Rootsi ja Vene vägede
vahel, mida on nimetatud ka lahinguks „Soo-

me väljadel”. Kroonik C.Kelch kirjeldab
toimunut järgnevalt: „16. augustil /.../ saabus Vene brigadir Monasterioff 3000 mehe
tragunite ning jalaväelastega ja kahe väikese kahuriga Sämi äärde, paiskas mõlemad
sealsinatses silla juures paiknenud kaptenid,
Bröneri ja Wrangeli, pärast lühikest vastupanu põrmu ja tuli üle jõe, lõi tee peal surnuks
palju talurahvast, kes oli teel kirikusse, ja
jõudis millalgi pärast kella seitset Vinni ja
Pajusti vahele ja leidis eest meie lagedal
väljal seisvad väeosad, kellele vaenlase tragunid kohemaid turja kargasid ja niikaua taplesid, kui nende jalavägi ja kahurid järele
jõudsid. See asi kestis nõnda oma kolm tundi... Põgenemisel tapeti aga neidsinatseid,
iseäranis Inju ja Jõepere kandis mägede vahel üksjagu ja vistiti rohkem, kui oleks sündinud siis, kui nad oleksid vastu hakanud.
Mahajäetud jalavägi pidi aga viimaks oma
naha turule viima... Varsti pärast seda hakkas vaenlane laastama ja põletama ja enamik
külasid Rakvere, Viru-Jaagupi, Haljala ning
paljud Kadrina, Väike-Maarja ja Simuna kihelkonnas põletati maha, inimesi tapeti, põletati ja piinati hirmsal kombel ja see kestis
kui kesknädalani, mil vaenlane jälle lahkus
ja Narva läks.”
Peale Tallinna langemist 1710. aastal venelaste kätte, kestis Põhjasõda veel
kümmekond aastat. Rahvaarv langes 140
000 –120 000 inimeseni, seega väiksemaks
kui XII sajandi alguses. Järele oli jäänud tühermaa. Rahvapärimused kõnelevad metsakasvanud kirikutest, jalajälgedest, mille abil
inimesed üksteist otsinud ja leidnud.
Põhjasõja lahingut Vinni ja Pajusti
vahelistel põldudel võib lugeda siinses külas elanud inimeste mälu alguseks. Jutustused, mida räägiti edasi põlvest-põlve, on
üles kirjutanud Merje Nõgu 1986. aastal oma
kodu-uurimuslikustöös.1932. aastal rääkis
vanaemale 82-aastane Leena Jaanberg loo,
mille oli tema vanaema kunagi rääkinud ja
mis seotud ka Põhjasõjaga.
Kunagi vanal ajal juhtus järgmine
lugu. Enne sõdurite kohalejõudmist nuputas külarahvas, kuidas varjuda alla koopasse ning läks lahingu ajaks lastega sinna varjule. Soldatid ratsutasid sealt üle ning ühe
hobuse jalg läks koopa laest läbi ja otse
vanaemale selga. Vanaema seljale jäi sellest elu lõpuni suur arm. Üks teine ema puges koos lastega peitu kanepipõllule, ka
nemad jäid ellu, ülejäänud rahvas läks Vinni
soosse varjule. Soo oli pehme, nii et soos
kasvava metsatukani said nad minna saelaudade abiga. Kuid õnnetuseks juhatas keegi
teed põgenikeni sõduritele ja seetõttu hukkusid kõik, kes olid soos.
Kalju Vaga
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Toimub aprillis
Tudus
2.aprillil kl 12 rahvamajas käsitöökursus "Dekupaazitehnikas pildid toidunõudel"
8.aprillil kl 10 rahvamajas uue kauba
müük Kiviõlist.
16.aprillil kl 13 muuseumis külalised
Läsnalt; kell 14.00 koosviibimine
Tudu rahvamajas: kontsert ja käsitööväljapanek.
19.aprillil kl 16 Tudu rahvamajas Viljandi Nukuteatri etendus "Värvilised
sabakesed". Pääse 2 eurot.
Roela rahva majas
7.aprill kl 10-12 uue tööstuskauba
müük
10.aprill kl 13 Roela segakoori kontsert Tapa Kultuurikojas ja kell 17
Laekvere Rahvamajas
12.aprill kl 17-19 kasutatud riiete
müük
15.aprill kl 15 MTÜ Virumaa Lootus
10. juubelipäeva tähistamine.
16.aprill kl 16 Roela segakoor – 110
kontsert koos koosviibimisega
30.aprill kl 20 salongiõhtu ansambliga “Lehmakommionud”

Pajusti klubis
2.aprill kl 12 huumori-ja satiiriringi osavõtt Väätsal toimuvast vabariiklikust
huumoripäevast “Maamees muigab”
2.aprill seeniortantsurühm “Särtsakad
seeniorid” Järvamaal Palal
5.aprill kl 13 klubis “Mõttelõng” naljapäev
9.aprill kl 18 jürikuu klubiõhtu: klubi taidlejad, tantsuks DJ. Laudade ettetellimine 5.aprillini, pääse 3 €.
16.aprill huumori-ja satiiriring Sõmerul
VII L-Viru näitemängupäeval
26.aprill kl 13 klubis “Mõttelõng” külas
VPG laululapsed, kuu sünnipäevalapsed
29.aprill kl 18 rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine: külas rahvusvahel. tunnustatud idamaa tantsude juhendaja
Amira Las Vegasest. Ta õpetab kõigile
Zumba fitnessi, mis on suur “pidu” Ladina Ameerika tantsurütmidel põhinev
tantsustiil. Sobib igale vanusele, meestele kui naistele. Ootame rohkelt huvilisi.
Pajusti noortekeskuses:
12. aprillil lindude pesakastide meisterdamine.

Prügihunt tutvustas lastele
keskkonnahoidu
4. märtsil toimus VPG-s valla lasteaedade ja algklasside lastele
keskkonnahoidu käsitlev ja prügi sorteerimist propageeriv etendus “Prügihunt ja Superjänes”.
Etenduse tegevus sai alguse sellest, kuidas tavaline hunt
ajas tavalises metsas taga tavalist
jänest. Nagu see aegade algusest
peale on olnud. Kuid seekord läks
teisiti. Inimesed olid metsa nii palju
prügi tassinud, et metsaelanikel
oli raske ringi liikuda. Midagi oli
tarvis ette võtta! Nii moodustasid
tarmukad metsloomad metsa kaitseks patrulli, et vastu seista prügistajatele. Tavalisest hundist sai Prügihunt.
Lisaks Prügihundile ja Superjänesele tegid lavastuses ja sellele järgne-

vas mõttevahetuses kaasa Sipelgas Ferda,
Killerkott, Roheline Punkt, Pandipakend
ja Ökokratt.
Pildistas Pajusti Lasteaia õpetaja
Aino Ollerma.

euro suurune rahaline auhind. Kõigile osalejatele tasuta fotod üritusest.
Kepikõndijatele eraldi auhinnafond.
Korraldajad ootavad vähemalt 2000 osalejat ja mitut tuhandet
pealtvaatajat.
Soodsam registreerimine
kuni 1. maini: www.eestimaraton.ee.

7. mail kell 18 toimub Kehala klubis
8. hobide päev.
Igal inimesel on kindlasti
mõni hobi, meelistegevus või ala,
millega tegeletud juba aastaid. Suuremad kollektiivid leiavad piisavalt
esinemisvõimalusi, paraku üksiküritajad jäävad tihti tähelepanuta. Oodatud on kõik: väikesed, suured, noored ja eakad tegijad. Ära hoia oma
andeid ja oskusi vaka all - tule ja jaga
seda teistega, lava on sinu päralt. Mõnusat live-muusikat pakuvad ans.
Twinclers ja rahvamuusikat kapell
Karukell. Jälgi reklaami!
Info ja registreerimine 2.
maini tel.555 4029, e-post
anneratsep@hot.ee

25.12.1936- 21.02.2011
02.05.1953- 05.03.2011
06.08.1955- 06.03.2011
21.05.1924 - 07.03.2011
12.02.1911- 12.03.2011

Virge ja Tiiu!
Õnnitleme Eesti Vabariigi Presidendi
rahvaluule kogumispreemia eest!
Vinni Lasteaed „Tõruke”

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele
materjalide esitamise tähtaeg on hiljemalt 15.märtsil. Palun pildid, logod jmt
saata tekstist eraldi, jpeg-failidena. Toimetaja
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. Tasuta.
Tiraaz 2400. Trükitud trükikojas Trükis.

84 Johannes Kivilo
82 Pilvia Taremaa
82 Juta Kongi
82 Meta-Sophie Anok
81 Anastasia Kivioja
80 Maria Ojam
80 Richard Savastver
80 Ago Reks

80 Kalju Annus
75 Epp Ojamäe
75 Lembit Mäekivi
70 Arvo Järv
70 Ülo Põldma
70 Mati Org
70 Olga Kanna
70 Maret Rikma

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...

Arden Vahula
- 18. veebruaril
Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Tänan!

Info ja registreerimine
tel.: 526 0182

Aeg hetkeks peatub igaviku sillal...

Kehalas tuleb
hobidepäev!

97 Linda Keba
90 Ulda Soosaar
88 Valve Pärnaste
88 Richard Pihlak
87 Salme Pootsik
84 Ilmi Murdjõe
84 Endla Neelokse

6. aprillil kell 11 alustab
beebikool Pajusti klubis.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Heinu Herne
Eili Rahe
Kaja Astok
Silvia Hermann
Agnes Arro

aprilli
kuu sünnipäevalapsi!
aprillikuu

Tänan mind riigikogu valimistel toetanud
vallakodanikke!
Olen edaspidigi poliitikas aktiivselt tegutsemas ja suhtlemas. Vajadusel olen
teiega alati valmis kohtuma ning arutama võimalusi, kuidas meie elukeskkonda mõnusamaks muuta.
Ilusat kevadet soovides
Vello Tafenau

Rakvere kutsub kõiki tervisesõpru ÖÖjooksule!
AQVA Spaa Ööjooks - Rakvere linnapäevade raames läbiviidav tervisespordi üritus, kuhu oodatud kõik liikumist, tervist ja ühistegemise rõõmu hindavad inimesed.
Distantsid: 21, 10 ja 5 km, ühisstart Rakvere Keskväljakult. Poolmaratoni lõpetajaid ootab AQVA veepidu. Poolmaratoni kiireimale 1000

Õnnitleme!
Õnnitleme

Tasuta õigusabi
MH Õigusabi ja Konsultatsioon
MTÜ (Kastani 10, Rakveres) pakub
juriidilisi teenuseid tsiviil- ja haldusasjades (nt lepingute koostamine
ja analüüs, tööõiguse küsimused, perekonnaõigus - elatis, eestkoste, lahutus, abieluvara, laste hooldusõigus;
pärimisõigus (pärandi vastuvõtt ja pärandist loobumine, korraldused surma
puhuks); asjaõigus (kinnisvaraga seonduv), äriõigus (ettevõtete asutamine,
likvideerimine), haldusõigus - (asjaajamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega jms).
Esmane konsultatsioon tasuta.
Info ja registreerimine: tel 322 0030 ja
517 9278, e-post: mh.konsult@hot.ee

Perearstide
vastuvõtuajad Vinni
Tervisekeskuses 2011
Dr. Sirje Korsten
E 9 - 14, T 14 – 18, K 9 – 14
N 9 – 14, R 9 – 14
Vastuvõtule registreerimine
ja kojukutsed telefonil 329 3980,
520 7154
Dr. Külli Tamm
(NB! dr. Tamme õhtune vastuvõtt toimub nüüd varasema neljapäeva asemel kolmapäeviti)
E 9 – 14, T 9 – 14, K 13 – 18
N 9 – 14, R 9 – 14
Vastuvõtule registreerimine ja kojukutsed telefonil 32 93982, 5287666
Pereõdede iseseisva vastuvõtu ajad
(etteregistreerimisel)
Pereõde Riina Sinisoo
tel. 32 93980
E 13 – 16, T 15 – 18, K 12 – 15
N 12 – 15, R 13 – 15
Pereõde Merike Laidvee
tel. 32 93982
E 12 – 15, T 12 – 16, R 12 – 15
Kella 12-13 vahel on meil 20-minutiline
lõunapaus vastavalt sellele, kuidas
töögraafik võimaldab.
Praksis avatud tööpäevadel kell 8.30 –
17.00.

Koeraomanik,
ole hoolas!
Üha enam saab politsei avaldusi vallakodanikelt, kellel on probleeme järelvalveta jäetud koertega. Tihti koeraomanikud ei teadvusta, et paljude jaoks vabalt ringi jooksev
koer ei ole armas lemmikloom, vaid potentsiaalne ohu allikas. Lahtised koerad
ohustavad teisi koduloomi, sealhulgas karmi talve tõttu asulate lähedusse tulnud metsloomi. Sageli kuuleme koeraomanikelt
põhjendust: „Meie koer ei hammusta,“ kuid
lahtiselt liikuv koer käitub teisiti kui koduhoovis. Vaevalt teadmine „meie koera mit-

tehammustamisest,“ kergendab inimeste
kannatusi, kes on juba hammustada saanud.
Vastavalt Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale, peab koera ja kassi omanik tagama, et tema koer või kass ei
häiriks kaaselanike rahu ega ohustaks inimesi ja teisi loomi. Ala, milles looma peetakse, peab olema piiratud selliselt, et looma väljapääsemine on välistatud. Seadus
sätestab omanikku kandma täielikku vastutust kõikide tagajärgede eest.
Olles oma koduloomade suhtes
hoolsamad, muudate ka teiste vallakodanike elu ohutumaks.
Tarmo Nukka
Vinni valla
piirkonnapolitseinik

Aprillikuu üritused haridusasutustes
1.aprill naljapäev Tudu põhikoolis,
1.aprill Hea tuju päev Pajusti lasteaia
Päikesejänkude rühmas,
1.aprill kl 9.50 loeng “Terve elustiil on
Sinu valik” VPG 6.-12.klassidele.
1.aprill 11.00 Heino Seljamaa kohverteater” Mängult ja päriselt” Kulina lasteaias.
1.aprill Heino Seljamaa teater kohvris
„Mängult ja Päriselt” Vinni lasteaias
5.aprill Roela lasteaia õppekäik perearsti juurde
11.-15.aprill poiste nädal Roela lasteaias.
Ajalooklassi külastamine
12.aprill noorte leiutajate konkurss
Tudu põhikoolis
12.aprill kl 8.55 Rakvere Ametikooli
infotund Vinni-Pajusti gümnaasiumis
15.aprill Kevadball Tudu põhikoolis
16.aprill Vetelpääste praktiline õppus
Roela kooli 6.-9.kl õpilastele Vinni ujulas
18.-21.aprill Kevadpühade ootel Kulina lasteaias
18.-21.aprill Kevadpühade nädal Roela
lasteaias
18.-21.aprill Südamenädal Vinni laste-

aias. Südamenädala matk. Salatipäev
18.-21.aprill Vinni-Pajusti gümnaasiumi 23. sünnipäeva nädal:
18.aprill Õpilasesinduse päev. Videomeenutused vahetundides
19.aprill 9.50 etendus “Värvilised sabakesed”. Pilet 2 eurot
19.aprill 14.35 playback 2.-12.klassile
19.aprillil Viljandi Nukuteatri etendus
“Värvilised sabakesed” kl 11 VinniPajusti gümn., kl 12 Pajusti lasteaias, kl
14 Roela koolis, kl 16 Tudu rahvamajas.
20.aprill lõpukell abiturientidele
21.aprill kohtumised vilistlastega
20.aprill Lasteaiaõpetajate näidend
“Kukekese ja kanakese lugu” Vinni
lasteaias
21.aprill Lihavõttepühade pidu Pajusti
lasteaias
21.aprill Jüriööjooks Tudu põhikoolis
22.aprill Jüriööjooks Roela põhikoolis
29.aprill Pajusti lasteaia Mõmmikute ja
Lepatriinude rühma spordipäev
29.aprill Roela lasteaia nõiapiknik
29.aprill Volbriöö Tudu saepurumäel

Käitumisjuhseid üleujutuste...
“algus lk 3)
üleujutuse korral ajutiselt viibida. Lahku
kodunt juba ennetavalt, kui majja sissepääs ega majast väljumine veetaseme
tõusu tõttu veel takistatud pole.
· Juhuks, kui Sinu pereliikmed ei ole koos,
siis leppige kokku koht, kus vajadusel
kohtute.
· Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse kohta.
· Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka naaber.
· Kodust lahkumisel lülita välja elekter ja
teavita lahkumisest ka kohalikku omavalitsust.
Üleujutuse ajal
Ruumides:
· Tähelepanu! Häda korral helista hädaabinumbril 112 ja kutsu abi!
· Kui vesi tõuseb kiiresti ja hakkab tungima hoonesse enne, kui oled jõudnud
evakueeruda, siis tagane ülemisele korrusele. Ära unusta ka kodu- ja lemmikloomi.
· Enne vee keldrist välja pumpamist veendu, et mõni elektriseade või katkine juhe
ei ulatuks veeni - vesi juhib elektrit väga
hästi! Kui majja voolanud vesi hakkab
ohustama elektrisüsteeme, tuleb elekter
elamust välja lülitada.
· Vedelkütusega töötavat veepumpa kasuta vaid hästi ventileeritavates ruumides.
· Lülita välja elekter ruumides, kuhu vesi

on tungimas või võib tungida. Märgunud elektrijuhistiku või -seadme kasutamisel tekkinud lühisest võib puhkeda
hoones tulekahju. Samuti on oht saada
elektrilöök, kuna vesi juhib elektrit väga
hästi.
Väljaspool ruume:
· Üleujutatud teelõiku nähes mine tuldud
teed tagasi. Tugev vool võib inimesel
jalad alt viia ka siis, kui vesi on vaid 15 20 sm sügav.
· Väldi autoga liiklemist üleujutatud piirkonnas.
· Hoia eemale üleujutatud alajaamadest.
Peale üleujutust
· Ole ettevaatlik üleujutuse piirkonnas kummijalatsid ja -kindad kaitsevad elektrilöögi ohu eest ruumides, kus põrandal
on veel veekiht.
· Tulekahju puhkemise vältimiseks tuleb
elektrijuhistikul või -seadmel lasta enne
vooluvõrku lülitamist korralikult ära kuivada.
· Kuivata nii ruttu kui võimalik hoones
märgunud materjale, et pidurdada hallitusseente ja bakterite kasvu.
· Aita ka naabreid ja teisi inimesi, kes
võivad vajada erilist hoolt ja abi!
Infot üleujutusohu korral käitumiseks saab ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja veebilehelt
www.rescue.ee.
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