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VINNI VALLA LEHT

2011. aasta Eesti parim lihaveisekarjakasvataja on Kalmer Visnapuu
Vinni vallast
Põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder andis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle ministeeriumi teenetemärgid ning tunnustas
2011. aasta parimaid karjakasvatajaid.
2011. aasta parima piimakarjakasvataja
tiitli pälvis Maie Mölder Tartu Agro
AS-st ja 2011. aasta parima lihaveisekarjakasvataja tiitel kuulub Kalmer Visnapuule Piira talu OÜ-st (Lääne-Virumaa, Vinni vald).
Põllumajandusministeeriumi
teenetemärgid antakse välja kolmes kategoorias: kuldne, hõbedane ja sinine.
Kuldse teenetemärgi laureaadiks on inimene, kellel on silmapaistvad teened
ministeeriumi valitsemisala valdkonna
arendamisel. Hõbedased teenetemärgid antakse ministeeriumivälisele isikule tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest
ministeeriumi valitsemisala valdkonnas. Sinised teenetemärgi pälvivad ministeeriumi ja selle valitsemisala riigiasutuse teenistujad silmapaistvalt hea
teenistuskohustuste täitmise eest.
Kuldne teenetemärgi said: Marika Kongas, Kaul Nurm, Aavo Mölder. Hõbedase teenetemärgi: Kalle
Hamburg, Heljo Jänes, Kalev Kann,
Jaan Kiisk, Hans Kruusamägi, Mai Maser, Romeo Mukk, Ardo Nõmm, Tiiu
Ohvril, Tammo Parmas, Arnold Pastak,

Peatuskohad:
9.30 – 09.50 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

2011. aasta parima piimakarjakasvataja tiitel, mille pälvib Maie Mölderi
Tartu Agro AS-st ja 2011. aasta parima lihaveisekarjakasvataja tiitel
Kalmer Visnapuule Piira talu OÜ-st.

Jüri Simovart ja Maarja Simovart.
Sinine teenetemärgi: Enn Banner, Riina Dintšenko, Mai Kukk, Toivo Lauk,
Hülla Liiv, Madis Lõhmus, Urmas Ojala,
Luule Tartlan, Mare Viiralt.
Anti Ronk

valla omaosaluseks on 390 000 eurot,
mille katteks on ka vajadus võtta laenu. Veel on kavas kergliiklusteede
laiendamine.
Müügiks on eelarves planeeritud 364 000 eurot, täna on on vallal
müügis Rutja Puhkekeskus, plaanis
on veel endine Pajusti koolimaja, korteri omand ja mõned väiksemad kinnistud.
Eelarve seletuskiri asub Vinni valla kodulehel: http://
www.vinnivald.ee/
index.php?id=274900
Inna Arula
pearaamatupidaja
Vinni Vallavalitsus
tel. 3258656

Kultuurisündmused märtsis klubides
Roela Rahva Maja märtsis:
8.märts ühiskülastus Rakvere Teatri
etendusele "Armastus tööpostil".
18.märts “Kvartettide kevadootus”.
Kollektiivid Harju- Pärnu-, Rapla-,
Ida- ja Lääne-Virumaalt. Päeva juhib
Margo Hussar Järvamaalt. Pilet 4
eurot, lastele 0.40. Töötab baar. Info:
5273878
Tudu rahvamajas:
8.märtsil kell 12.00 Tudu rahvamajas naistepäeva tähistamiseks Tudu
ja Vinni Päevakeskuse taidlejate
kontsert.
20.märtsil kell 12.00 jalutuskäik loodusesse "Kevadele vastu".
26.märtsil kell 12.00 Tudu rahvama-

Vinni valla 2012. aasta eelarves on eraldis ettevõtlustoetuseks 6500 eurot üldsummas. Ettevõtlustoetuse määramise
korra järgi tuleb vastav taotlus esitada 1.
aprilliks. Toetuse suuruseks on kuni 1000
eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 25% taotluse
üldmahust. Ettevõtlustoetust saavad taot-

leda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on
tegutsenud kuni viis aastat.
Ettevõtlustoetuse määramise
kord lisadega on leitav valla kodulehelt:
h t t p : / / w w w. v i n n i v a l d . e e /
index.php?id=219 https://vinni.kovtp.ee/
et/ettevotlus

Ohtlike jäätmete kogumine
Vinni vallas 26. mail

Volikogu võttis vastu
tänavuse eelarve
Vinni vallavolikogu võttis 9.veebruaril vastu Vinni valla 2012 aasta eelarve, mille kogumaht on üle 7,5 miljoni
euro.
Põhitegevuse eelarve on 4
523 427 eurot, millest suurimad tulud
on füüsilise isiku tulumaks 1,9 miljonit eurot, Vabariigi Valitsuse toetusfond 1,4 miljonit eurot. Toetusfondist
moodustavad pedagoogilised eraldised 0,8 miljonit eurot.
Kuludest suurem osa läheb haridusele - 2,3 miljonit eurot ehk 50%,
sotsiaalsele kaitsele 0,9 miljonit eurot
ehk 21% investeeringuteks kulub selle aastal 3 101 110 eurot, millest põhiline osa on planeeritud Vinni valla
veemajandusprejektile. Projekti finantseeritakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 2 198 858 euroga ja

Ettevõtlustoetusest

jas palvekoosolek, külas Tallinna
Oleviste kogudus.
Pajusti klubis märtsis:
6.märtsil kell 13.00 klubis Mõttelõng” vestleb terviseteemadel
ergonoomika magister Tartust
8. märtsil kell 19.00 ühiskülastus Rakvere Teatrisse etendust Armastus
tööpostil” vaatama.
10. märtsil huumori- ja satiiritrupp
esineb Kadilas.
20. märtsil kell 13.00 – klubis
“Mõttelõng”külas sotsiaalminister
Hanno Pevkur, lisaks kuu sünnipäevalapsed

Projekti taust
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas Vinni Vallavalitsuse taotluse projektile „Vinni valla veemajandusprojekt”
toetuse saamiseks 11.06.2010.a Projektile omistati SFOS infosüsteemis registreerimisnumber 2.1.0101.10-0071. Toetuse suuruseks määrati 1 691 429,32 eurot
(26 465 118 krooni).
Projekti senine kulg
Veemajandusprojekti elluviimise eri etappidel vajalike spetsiifiliste tööde teostamiseks jaotati veeprojekti tegevused
kuueks eraldi hankeks:
1. Hange 1: Projektijuhtimise
teenus. Leping sõlmiti 27.12.2010 ASga Infragate Eesti. Lepingu lõpptähtaeg
on 28.02.2013.
2. Hange 2: Vinni valla veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja
FIDIC Inseneri teenuse osutamine. Leping sõlmiti 13.02.2012 ühispakkujaga P.P
Ehitusjärelevalve / OÜ P.P Ehitus ja
Vetepere OÜ. Lepingu lõpptähtaeg on
31.01.2013.
3. Hange 3: Vinni valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd.
Hankeobjekt oli jaotatud neljaks
osaks. Hanke I osa moodustavad tööd
Viru-Jaagupis, Vetikus ja Roelas, mille
teostamiseks on sõlmitud 14.02.2012 leping ühispakkujaga KMG Inseneriehituse / Viimsi Keevitus AS / Lemminkäinen
Eesti AS. Lepingu lõpptähtaeg on
29.01.2013.
Hankekonkurss on läbi viidud
ka selle hanke II osale - vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
projek-teerimis-ehitustöödele Vinnis ja
Pajustis, kuid nende tööde taotletud mahus teostamiseks ei jätkunud enam SA
KIK poolt eraldatud toetussummast.
Käesoleval ajal koostatakse Vinni ja
Pajusti torustike rekonstrueerimistööde
piisava rahastamise saavutamiseks täiendava toetuse taotlust SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus. Täiendava toetuse eraldamise korral sõlmitakse hankeleping ka Vinni ja Pajusti torustike rekonstrueerimiseks vastaval riigihankel
edukaks osutunud pakkujaga.
Hanke 3 osadesse III ja IV arvatud veetorustike ja puurkaevude rekonstrueerimistöödest Kakumäe, Kadila, Küti
ja Tudu asulates oli vald sunnitud loobuma, sest veeprojektile võimaldatava

11.45 – 12.15 Viru-Jaagupi kiriku juures
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 vallakodanikel võimalik tasuta ära anda neli sõiduauto kummi
ühe inimese kohta.

Vinni valla
veemajandusprojekti
elluviimise tegevustest
täiendava toetuse suurus on piiratud ning
sellest ei jätku Hanke 3 osadesse III ja IV
kuuluvate tööde rahastamiseks.
4. Hankeplaanis oli Hankeks 4
määratud „Vinni valla ÜF veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimistööd” ning Hankeks
5: „Vinni valla ÜF veemajandusprojekti
reoveepuhastite rekonstrueerimise ehitustööd”.
5. Riigihangete korraldamisel
need kaks hanget ühendati ning korraldati üks riigihange: „Vinni valla ÜF veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd”. Leping Viru-Jaagupi, Vetiku ja
Roela biopuhastite rekonstrueerimise
projekteerimis-ehitustööde teostamiseks
sõlmiti 14.02.2012 ühispakkujaga KMG
Inseneriehitus ja Viimsi Keevitus AS.
Lepingu lõpptähtaeg on 24.01.2013.
6. Hange 6 oli Roelas asuvate
puurkaevpumplate, vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti ost OÜ-lt
Roela Soojus Vinni vallale –nende ehitiste rekonstrueerimistööde abikõlblikkuse garanteerimiseks. Varade ost teostati 19.04.2011.
Oodatavad tulemused
Kogu projekti eesmärk on parandada
ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteeti ja viia need vastavusse
2013. aastal jõustuvate nõuetega. Kavandatud tegevused on suunatud veevõrgu
ja ühiskanalisatsiooni lekete vähendamisele, samuti infiltreeruva lisavee koguse
vähendamisele ühiskanalisatsioonis. Projektiga tagatakse Roelas ja Vetikus joogivee nõutav kvaliteet.
14.02.2012 ühispakkujaga KMG
Inseneriehituse/Viimsi Keevitus AS/
Lemminkäinen Eesti AS sõlmitud lepinguga „Vinni valla veemajandusprojekti
vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude
rekonstrueerimise
projekteerimis-ehitustöödeks Viru-Jaagupis, Vetikus ja Roelas” on ette nähtud järgmised tööd:
rekonstrueerida ca
2,07 km veetorustikke ning ca 60
majaühendust; rekonstrueerida ca
1,21 km kanalisatsioonitorustikke
ning ca 26 majaühendust; rekonst-

rueerida ca 0,085 km survekanalisatsioonitorustikku; rekonstrueerida 2 puurkaevpumplat, millele paigaldatakse ka veetöötlusseadmed; rajatakse üks uus asenduspuurkaevpumpla,millelepaigaldataksesamuti veetöötlusseadmed; lammutatakse
kaks amortiseerunud joogivee pumplat
(Roela alevik); rekonstrueeritakse 3 reoveepumplat; hangitakse Vinni valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni kaugjälgimissüsteemi juhtarvuti koos vajaliku
tarkvara ja lisaseadmetega ning teostatakse olemasolevate ja rajatavate vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide kaugjälgimissüsteemi lülitamine.
14.02.2012 ühispakkujaga KMG
Inseneriehitus / Viimsi Keevitus AS sõlmitud lepinguga „Vinni valla ÜF veemajandusprojekti reoveepuhastite rekonstrueerimise projek-teerimis- ja ehitustöödeks Viru-Jaagupis, Vetikus ja Roelas” on
ette nähtud järgmised tööd: reoveepuhastite hoonete rekonstrueerimine, sh tehnohoone ruumide väljaehitamine (soojustamine); reoveepuhastite tehnorajatiste (võred jm) ehitus; tehasevalmiduses kompaktpuhastite tarne koos fosfori
keemilise ärastuse sõlmedega; reoveepuhastite rajatiste ja seadmestiku kuiv- ja
märgkatsetamine; elektri- ja automaatikaseadmete paigaldus ja seadistamine; puhastusprotsesside tehnoloogiline seadistamine; olemasolevate biotiikide rekonstrueerimine; olemasolevate reoveepuhastite lagunenud ja mittevajalike ehitiste lammutus, puhastite territooriumi heakorrastamine, juurdepääsuteede rajamine, väravaga piirdeaedade paigaldamine.
13.02.2012 ühispakkujaga P.P
Ehitusjärelevalve / OÜ P.P Ehitus ja Vetepere OÜ sõlmitud lepinguga „Vinni
valla veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamiseks” on ette nähtud omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuste osutamine kõikidel Vinni valla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde hangete ja hankeosade teostamisel.
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Tänavuse Vilde
kirjandusauhinna pälvis
Indrek Hargla

Kaks staazikat Vilde auhinna züriiliiget: Inna Grünfeldt ja Reet Tomband

Esmaspäeval, 5. märtsil kogunenud
komisjon otsustas anda 2012. aasta
Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna Indrek Hargla raamatule “Apteeker
Melchior ja timuka tütar”. Selle kriminaalromaani sündmustiku keskmes on
kaks keskaegset tallinlannat – nooruke timuka tütar Wibeke Bose ja kaupmeheproua Else Werdynchusen.
Ka Eduard Vilde tuli kirjandusse 1880.aastal põnevusjuttude ja naljalugude menuka ning erakordselt viljaka autorina (“Musta mantliga mees”,
1886, “Kuhu päike ei paista”, 1888;
“Kõtistamise kõrred”, 1888).
Vastavalt auhinna statuudile
määratakse kirjandusauhind aasta parimale Eduard Vilde traditsioone järgivale kirjanduslikule teosele.
Lugeja saab raamatut lugedes
teada, et mõlemad tallinlannad on linnarahva seas pisut tõrjutud. Üks seepärast, et tema isa on timukas ning teine seepärast, on võõramaalane ja valitseb oma majapidamist võimukamalt
kui Tallinna prouadel kombeks.
Neid kahte tegelast seob aga
üks mõistatuslik noormees Steffen,
keda on tahetud tappa ja kes on kaotanud oma mälu. Ta ei mäleta oma vane-

maid, nime ega põhjust, miks ta Tallinnasse tuli. Ega ka seda, mis on tema
raevuka vaenlase nimi, kes teda halastamatult jahib. Melchior käib aga
visalt nähtamatu mõrtsuka jälgedel...
Eduard Vilde nimelisele kirjandusauhinnale oli tänavu kuus kandidaati: Nasta Pino “Seal, kus rukkiväli...”, Lehte Hainsalu “Vastamata
kõne”, Olle Lauli “Kodutus”, Indrek
Hargla “Apteeker Melchior ja timuka
tütar”, Andrei Hvostov “Sillamäe
passioon” ja Kristiina Ehin “Viimane
monogaamlane”.
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind asutati Pajustis E.Vilde nim
kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil
1965. aastal, kui tähistati kirjaniku 100.
sünniaastapäeva. Auhinna väljaandmist jätkas Vinni Valla Kultuurikapital
ning 1999. aastast Vinni Vallavalitsus.
Autasu antakse laureaadile üle
pidulikul kirjanduspäeval või -õhtul.
Käesoleval aastal on preemia suuruseks 640 eurot ehk 10 000 krooni.
Samuti pannakse laureaadi foto laureaate tutvustavasse albumisse, auhinnatud teos autori pühendusega jääb laureaatide raamatukogusse asukohaga
Vinni-Pajusti raamatukogus.
Anti Ronk

Vinni Vallavolikogu
9.veebruari istungilt
Otsustati kooskõlastada Rakvere linna
kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade
detailplaneering ilma märkusteta.
Otsustati kehtestada Piira küla
Mõisa 2 ja Mõisa 4 kinnistute ja nende
lähialade detailplaneering.
Otsustati määrata Vinni vallas vee-ettevõtjaks AS Rakvere Vesi ajavahemikus 01.01.2012 – 31.12.2016, tegevuspiirkonnaga Piira küla.
Otsustati määrata Vinni vallas
vee-ettevõtjaks OÜ Askoterm ajavahemikus 01.01.2012 – 31.12.2016, tegevuspiirkonnaga Pajusti, Vinni ja
Viru-Jaagupi alevikud ning Kakumäe
küla.
Otsustati võtta vastu Vinni valla 2012 aasta eelarve.
Võtta vastu Vinni valla 2012. aasta
eelarve: 1) põhitegevuse tulu summas 4 412 791 eurot, 2) põhitegevuse
kulu summas 4 523 427 eurot, 3) investeerimistegevus summas -278 714
eurot, 4) finantseerimistegevus summas 123 214 eurot, 5) likviidsete vara-

de muutus summas 266 136 eurot.
Lubada vallavalitsusel võtta
lühiajalist arvelduslaenu kuni 160 000
eurot 2012. aasta jooksvate kulude
katteks.
Lubada vallavalitsusel võtta
pikaajalist laenu 390 000 eurot Vinni
valla veeprojekt omafinantseerimise
katteks.
Vastu võetud eelarve liigendab detailsemalt majandusliku sisu järgi vallavalitsus. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel.
Lubada vallavalitsusel kasutada Vinni valla 2012. aasta eelarve reservfondi ettenägematute väljaminekute tegemiseks järgmiselt: 1) eraldised
on sihtotstarbelised; 2) eraldisi kasutatakse eelkõige vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettenägematute väljaminekute katteks ning toetusteks.
Määrust rakendatakse 01.jaanuarist 2012.
Määrus jõustub 14. veebruaril
2012.

Maateemalisedkirjandusteosed
ootavadlugejaid
Sada saarelehte,
Tuhat toomelehte,
Kaks kaane lauakest.
Mäletan siiamaani hästi seda lapsepõlves kõlanud luuletust. Mõistagi
kõlas luuletuse lõppedes kuulajat testiv
küsimus: Mõista-mõista mis see on? Kes
teadsid, said kiita. Kes ei teadnud, neile
tuletati meelde, et see on RAAMAT.
Loomulikult hakkasid kangekaelsemad „kaotajad” kohe nurisema, et
raamatud ei koosne saare ega ka mitte
toome puu lehtedest ja neil pole kaanteks ka mingid lauakesed. Aga see mind
ei häirinud. Õiget vastust nad ikkagi ei
teadnud.
Hiljem sain teda, et vanadel raamatutel olid lehed valmistatud papüürusest või nahast. Kaanteks aga olid ikkagi
lauakesed. Hiljem hakati kasutama lehtedeks paberit ja kaanteks pappi.
Raamatuid kirjutati kloostrites munkade
poolt käsitsi ja nad olid kallid. Massidele
muutusid raamatud kättesaadavaks alles
pärast trükkimise kunst leiutamist
Gutenbergi poolt 1439. aastal Saksa linnas Mainzis. Esimesed trükipressid valmistati tollal kasutusel olnud viinamarjade mahlapressi eeskujul.
Austus lapsepõlveaegse salapärase mõistatuse vastu jäi aga alles. Ajaga said selgeks tähed. Veerimisest sai lugemine.
Kirjutatud ridade kõrval hakkasin märka-

ma ka ridadevahelisi sõnumeid. Siis kujunes arusaamine raamatust kui tervikust,
edastatud sõnumist, trükimusta valatud
tunnetest ja tajumise piiridest. Selgus, et
raamatu kõrvale mahuvad ka autor, kirjastus, raamatukogud ja kauplused.
Austus kahe lauakese vahele
peidetud toome- ja saarelehtede vastu aga
säilis. Isegi kasvas. Ka austus kirjanike ja
vaimsete väärtuste vastu.
Traditsiooni sünd
Aastal 1965 sündis Rakvere rajooni Eduard Vilde nimelise kolhoosi raamatusõpradel tore traditsioon: asutati igaaastane Vilde-nimeline kirjanduspreemia,
tunnustamaksparimatmaateemalistkirjandusteost. Mõtte preemiast ütles välja rahvakirjanik Aadu Hint, kohtudes NarvaJõesuu sanatooriumis siinsete raamatusõpradest puhkajatega. Alates 1999.aastast annab seda välja Vinni Vallavalitsus.
Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna eesmärgiks on: väljendada lugejate austust eesti kirjandusklassiku Eduard
Vilde loomingu vastu, tunnustada kõige
värskemat kodumaist maateemalist kirjandust ning ergutada Vinni vallas lugejahuvi.
Meie elutempo on iga aastaga
kiirem ning aja leidmine lugemiseks ja
loetusse süvenemiseks aina raskem. See
mõjub aga meie vaimsele arengule pärssivalt. Seda märkas eelmise sajandi algu-

Urumarja Noortelaager kutsub
Vinni Vallavalitsus pakub noortelaagri tuusikuid ajavahemikuks
1.-8. august k.a Urumarja laagrisse Pärnumaale, soodustuusik
maksab 57 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb allapoole madala sissetuleku piiri, s.o alla

153 euro kuus ühe pereliikme kohta,
kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt tasutava osa. Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt

Rege rauta suvel, võrri
sumpsi keevita talvel…
…ehk võrrimehed talveund ei maga. Et
vanad vene punnvõrrid (ja nende järeltulijad, mida tootjamaa järgi hellitavalt
„hiinakateks” kutsutakse), taas atraktiivseteks liiklus- ja võistlusvahenditeks
muutunud on, pole miski saladus. Ja kuigi
võrre omal ajal vaid külapoodi piima-leiva järel törtsutamiseks kasutati, on neist
(nagu ka vene Gaz- veoautodest, mis
kolhoosipõllult kartuleid ja vilja vedama
pidid, aga millest tõsised krossirelvad
saanud) tänaseks tõsised võidusõitmispillid saanud.
Võrrid on kuni 50 cm³ (külgkorvidega isenditel kuni 80 cm³) abimootoriga jalgrattad, mida oskajad mehed erinevate nippidega üsna „kurjadeks” saavad muuta. Ka 90 km/h pole sellistel relvadel veel kiiruselagi.
Sõltuvalt sellest, kas tegemist on
originaalsete pillidega või kui palju neid
on forsseeritud/muudetud, on ka erinevad võistlusklassid. Samuti sõltuvad
võistlusklassid sõitjate vanusest ning distantside pikkusest. Lühidistantse („sprinte”) on üle Eesti juba aastaid sõidetud (neist
saab rohkem teavet Saku Sääruklubi kodulehelt www.sakusaaruklubi.ee ), kestvussõidu entusiastid aga pärinevad Virumaalt.
Maidla „Volbrivõrri” fännas mäletatavasti möödunud aastal ka Võsa Pets. Mitu
aastat kestnud üksikvõistlused on nüüdseks jõudnud sellisesse staadiumisse, et
käesoleval aastal käivitub Punnvõrride
Kestvussõidu Karikavõistluste sari ehk
PunKK! Kestvussõitjad on omal moel ka
müüdimurdjad, kes püüavad kummutada
väidet võrrist kui äärmiselt ebausaldusväärse töökindlusega mootorsõidukist.
Kestvussõidu kohta saab internetis teavet aadressilt www.punnvorr.ee, edaspidi
saab sealt loodetavasti teavet kõige kohta, mis punnvõrrinduses Eestimaal toimumas on.
Kestvussõidu karikavõitlusel on
kavas viis etappi , neli neist 2-3tunnised,
(„avapauk” 5.mail Maidlas, 26.mail Vinnis, 23.juunil Järva etapp, hooaja lõpetamine 1.septembril Vinni vallas Aartikas)

ja üks võistlus, mille koht ja aeg hetkel
täpsustamisel, plaanis maksiüri-tusena - 8tunnisena. Ehkki kestvussõit on tiimivõistlus, kus lenksukeerajad vahepeal vahetuvad, ei taha maratonisõitjate
„tagapalgete” olukorrale peale neid enesetaputalguid mitte mõeldagi…
Eelmise aasta sügisel sai Vinnis
pilootprojektina alguse võrrivõistlus
„Vinni Punn 2011". Et esimene vasikas
päris aia taha ei läinud ja nii osalejatelt kui
pealtvaatajatelt ka õlalepatsutusi ja jätkamissoovitusi tuli, oli loogiline otsus üritust jätkata. Eelmisel aastal oli võistlejaid
ehk sadakond, siit tekkis ka huvi, kui palju Eestis aktiivseid võrrisportlasi üldse
kokku on.
Käesoleva aasta 26. mail toimuval üritusel „Vinni kevadpunn 2012" tahame ühe laua taha istuma panna nii palju
võrrisõltlasi, kui neid Eestist -ja miks mitte mujaltki leida on. Ka Lätis on võrrindus
teadaolevalt päris populaarne. Kas me nii
pika laua leiame, seda veel ei tea, aga
kõiki osalejaid toitva supipaja garanteerime.
Igal juhul on 26.mai Vinnis tõeline Võrripäev. Võisteldakse nii lühidistantsidel kui kestvussõidus, erinevaid
võistlusklasse nii sprindi- kui ka maratonidistantsidel ehk „servast servani”. Ja kui
mõni võrrilaadne ühelegi klassifikatsioonile ei vasta, loome kasvõi uue. Ühtki
ilmsete võrritunnustega isendit värava
taha ei jäeta.
Lisaks võrrivingu nuusutamisele saab
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juures sel
päeval ka Suurt Kevadkontserti kuulata
ja samas toimuval laadal oma
soppamiskirge rahuldada. Loodame, et
laadale tulevad oma kaupa pakkuma ka
tehnika- ja võrrikaupmehed, et saaksime
avada ka eraldi Võrrilaada. Kõigest sellest saate lisateavet meiliaadressilt
www.vinnipunn.ee. Sealt leiate lähiajal ka
võistlusreeglid, info registreerimise kohta
ja lõik muu, mis VINNI PUNNI ning
võrrindusega seostub.

ses ka Eduard Vilde ning kõneles sellest.
Katkend E.Vilde kõnest, mille ta
pidas 1927. aastal Estonia kontserdisaalis. „Meie elame spordi tähe all. Ei, õigemini sporditsemise ja rekordit-semise tähe
all. Mis oli alguses võimlemistaoline
kehaharjutus, ajaviide, mäng, see on saanud kireks – pealegi kireks, mis kipub
lämmatama vaimsed huvid. Uinus varemalt poiss või plika magama, raamat kaisus, siis uinub ta nüüd – ühel jalgpall, teisel reket kaisus. Ja und näevad mõlemad
ärevaist turniiridest ning matšidest ja nende kõrval Pariisist värskelt impor-teeritud
neegritantsudest … Ja kõike seda
rekorditsemist võetakse tõsiselt, purutõsiselt – meil ja mujal.”
Et vaimsed huvid ja lugemine meie rahva seas ei ununeks, tuleb raamatuid lugeda. Nii ongi sätestatud, et kirjandusauhind
määratakse aasta parimale Eduard Vilde
traditsioone järgivale kirjanduslikule teosele. Zürii teeb oma otsuse Eduard Vilde
sünnipäeva paiku.
Eduard Vilde loomingut ja tähtsust Eesti kultuurile on märganud ning
asunud tunnustama ka teised. Nii annab
Juuru vald välja „Juuru valla Eduard Vilde preemia” alates 2004. aastast. Tänaseks on Juuru vald (juuru.ee) on välja
andnud neli preemiat: 2008 - Heidy Meriste; 2009 - Ervin Piigli; 2010 - Dmitri
Rozgonjuk ja 2011 - Jürgen Piigli.
Vinni vallas on Eduard Vilde nimelist kirjanduspreemiat välja antud 42 korda, üks
kord ka eripreemia luuleraamatu kujunduse eest.
Anti Ronk
1.maiks vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tasuda
hiljemalt 1. juuniks.
Mida kiiremini avaldus vallamajja
jõuab, seda suurem on tõenäosus
tuusik saada: kokku läheb jagamisele vaid 20 tuusikut.
Info 325 8655, 522 6510
Margit Diits

Loo alguse juurde tagasi tulles Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimetab
juba aasta algusest saati õpetaja Rein
Leichteri juhendamisel umbes kümmekond koolipoissi kõik oma tehnoloogiõpetuse tunnid ja koolipäevajärgse aja
takkapihta tööõpetuse klassis oma võrridega mässates. Ehkki lumehangede ja
kange külma tõttu välja tuuritama veel ei
saa, on tööd masinate kallal küllaga. Jääb
loota, et ka võistlusest „VINNI PUNN
2011" alguse saanud erinevaid generatsioone ühendav „Isa-Poeg” (aga miks
mitte ka „Ema-Tütar” või „Vanaisa-Lapselaps”) sõiduformaat selle aasta Vinni
üritustel veelgi populaarsust kogub.
Kõigile huvilistele, kes sellest
jutust innustust said, üleskutse - võrrid
kuuri alt välja, hääled sisse, kiiver pähe
ning 26.mail võistlema! Fooliummütsikest
ja seemneid võistlusreeglid ei nõua…
Mart Pitsner- vinnipunnitaja
mart@surimuri.ee
www.vinnipunn.ee
tel 58081829

Võõrkeelte
nädal
Jaanuari lõpu ja veebruari alguse külmad koolipäevad möödusid VinniPajusti Gümnaasiumis võõrkeelte nädala tähe all.
30. jaanuarist kuni 3. veebruarini pöörati VPG-s rohkem tähelepanu
koolis õpetavatele võõrkeeltele - saksa, inglise ja vene keelele. Erinevatel
koolipäevadel kõlas kooliraadios
vene-, saksa või inglise keelne muusika, väljas oli näitus võõrkeelsetest raamatutest ning tuntumate võõrautorite
tutvustused. Õpiti võõrkeelseid luuletusi, üheskoos vaadati erinevaid multikaid. Ka koolitoit püüdis järgida vastavat päevade temaatikat - saadi nii wursti
kui barankasid.
Manno Maasikas
VPG erikorrespondent
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Algklasside nädal VinniPajusti Gümnaasiumis
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimus
20.-23. veebruarini rohkete üritustega algklasside nädal.
Esmaspäev algas võistulaulmisega,
mis juhatas sisse algklasside nädala.
Lapsed olid jaotatud kahte võistkonda, igast klassist üks poiss ja üks tüdruk. Mängujuht luges meile ühe laulurea ette ja punkti sai võistkond, kes
esimesena püsti tõusis ning
laulma hakkas. Kumb võistkond enne püsti tõusis ja laulma hakkas, sai punkti. Pealtvaatajad võisid „ettelaulmisega”
võistkondi aidata. Vahetundides
näidati aulas suvise tantsupeo
videot. Pärast viiendat tundi
tantsiti koridoris eesti rahvatantsu „Kaera-Jaan”. Sööklas pakuti eesti rahvustoitu mulgiputru.
Teisipäeval oli vastlapäev. Enne Mõedakule sõitu
tehti vastlasõit ka kooli direktorile. Poisid vedasid direktorit kelguga ümber tähise ja tüdrukud lükkasid tagant.
Mõedakul lõbutsesime erinevate tegevustega vastavalt oma soovile:
sõitsime lumelaua- ja mäesuuskadega,
kelgutasime, sõitsime lumetuubiga,
suusatasime, lasime ka niisama liugu.
Aeg lausa lendas ning peagi pidime

kooli tagasi sõitma. Koolis selgitasime välja klasside parimad vurritajad.
Kolmapäeval külastasid kolmandad ja kuuendad klassid Rakveres
politseid ja päästeametit. Sealsed inimesed tutvustasid meile oma uut maja
ja ametit. Esmalt tegime tutvust kahekuuse saksa lambakoera Dragon
Derkoga, kelle peremees on meie

kooli endine õpilane Siiri Kereme.
Seejärel näidati politseimaja erinevaid
ruume: jõusaali, puhketuba, koosolekuruumi, lasketiiru, arestikambreid.
Saime proovida ka kuulivesti ja kumminuia. Kõige põnevam oli võimalus

käia sees päästeameti autodes ja proovida selga rasket varustust. Ka sireen
pandi tööle ja mehed näitasid, kuidas
mööda toru alla laskutakse, et kiiresti
autodesse jõuda. Oli huvitav näha,
millega tegelevad politseinikud ja
päästjad.
Neljapäeval tähistasime Eesti
Vabariigi 94. sünnipäeva. Külas olid
teised Vinni valla koolid: Roela ja
Tudu. Koos esinesime pidulikul aktusel.
Aktusele järgnes sportlik osa
võimlas. Kolme kooli lapsed olid jaotatud segamini võistkondadesse.
Võistkondi oli kokku kaheksa, igas
10 last. Alad, millega
tegeldi, olid rahvalikud: mustlasmaadlus,
kotisjooks, vägikaikavedu, hoonööriga
hüppamine, padjavõitlus poomil, Eestimaa pusle kokkupanek, hobuse looga alt
läbipugemine ning
Saaremaale ja Läänemerre hüppamine.
Lõpus said kõik osalejad šokolaadist medali.
Algklasside
nädal oli väga huvitav juba sellepärast, et erines tavalisest koolinädalast. See meeldis kõigile. Kahjuks meil järgmisel aastal sellist nädalat ei ole, sest õpime siis juba
7. klassis.
Laura ja Alice, 6.b-st

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased
tulevad olümpiaadidelt kilbiga
Tänu ja kiitus VPG kõige tublimatele
ainetundjatele ja aktiivsetele õpilastele! Täname õpetajaid!
VPG õpilast tulemusi vabariiklikult inimeseõpetuse olümpiaadilt:
Laura Laks, 8.kl- 8. koht, juhendaja M.
Nõmmik. Kaivi Põldma, 6. kl - 7. koht,
juhendaja M. Mager. Tiit Vaino, 6. kl 10. koht, juhendaja M. Mager. KädyLiis Tamm, 6. kl - 10. koht, juhendaja
M. Leok.
Rahvusraamatukogu ürituselt
“Theatertag” 7.-9.klassidele: Laura
Laks, 8.kl, Teet Ottin, 9. kl, Kevin Tammekand, 7. kl, Nancy Põlluste, 9. kl,
Carina Potagin, 8. kl - I koht vabariigis, juhendaja S. Püss.
Einar Linde, 8.B, Krislin Ots,
8.B, Raili Hahndorf, 9.A, Nancy Põlluste, 9.A - XVIII Virumaa matemaatikavõistlus - IV koht (Lääne-Virumaa
arvestuses I koht), juhendajad M.
Vahkal, R. Murs.
Piirkondlikult bioloogiaolümpiaadilt: Laura Laks, 8. kl -- I koht, juhendaja M. Hirtentreu. Maali Tamm,
11.kl - I koht, juhendaja M. Hirtentreu.
Tiit Vaino, 6. kl - II koht, juhendaja K.
Jaska.
Maakondlikult emakeeleolümpiaadilt: Karolin Vahtramäe, 9. kl

- I koht, juhendaja M. Guljavin. Kadri
Vahtramäe, 12.kl - II koht, juhendaja M.
Guljavin.Risto Põlluste, 10.kl - II koht,
juhendaja M. Guljavin. Relika Toome,
10.kl - III koht, juhendaja M. Guljavin.
Linda Freienthal, 9. kl - III koht, juhendaja M. Guljavin.
Lääne-Virumaa matemaatikaolümpiaadilt: Mart Vaino, 7. kl - I koht,
juhendaja M. Vahkal. Einar Linde, 8.
kl- I koht, juhendaja R. Murs. Risto
Põlluste, 10.kl - I koht, juhendaja R.
Murs. Adele Alavere, 7. kl - II koht,
juhendaja R. Murs. Raili Hahndorf, 9.
kl - II koht, juhendaja M. Vahkal. Laura
Laks, 8. kl - III koht, juhendaja R. Murs.
Geograafiaolümpiaadi maakonnavoorult: Adele Alavere, 7. kl - I
koht, juhendaja S. Seljama. Mart Vaino, 7. kl - II koht, juhendaja S. Seljama.
Ege Eller, 7. kl - III koht, juhendaja S.
Seljama. Linda Freienthal, 9.kl - I koht,
juhendaja S. Seljama. Maali Tamm,
11.kl - I koht, juhendaja S. Seljama. Kaja
Veddel, 12.kl - III koht. Juhendaja S.
Seljama.
Koidula luulevõistlus deklamaatorite konkurss “Koidulaulik”: Linda Freienthal, 9. kl - III koht, juhendaja
M. Guljavin. Karle Nutonen, 12. kl -III
koht, juhendaja M. Guljavin.

Lühidalt gümnaasiumi
uudiseid ja teateid
Piirkonna ajaloost
2012. aastal möödub 225 aastat
koolihariduse algusest ja 170 aastat pideva hariduse andmisest
Vinni-Pajusti piirkonnas. 2013. aastal tähistame Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 25. aastapäeva. MEIE
JUUBELIPLAANID SEL ÕPPEAASTAL:* Kooli muuseumi rajamine ja avamine - mai 2012.* Kooli 4.
ajalookonverents - aprill 2012.*
Ülevaade haridusajaloost VinniPajusti piirkonnas 7.-12. klassi õpilastele 1 tund (jaan-veebr). Ülekoolilise viktoriini läbiviimine.* Tutvustada kooli ajalugu (25 aastat)
1.-6. klasside õpilastele. Viktoriin
2.-6. klassile. Kõik algklasside õpe-

Kunstivõistlus “112”: Sandra
Salome Ust, 5. kl - äramärgitud töö,
juhendaja L. Koppel.
Riigikohtu kaasuskonkurss,
12.klasside arvestuses: Inge-Riin Õun,
12. kl ,I koht, juhendaja M. Nõmmik.
Andres Küüsmaa, 12. kl - eripreemia,
juhendaja M. Nõmmik.
Eesti keele olümpiaadi maakonnavoorult: Risto Põlluste, 10. kl - II
koht, juhendaja M. Guljavin. Relika
Toome, 10. kl - III koht, juhendaja M.
Guljavin.
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorult: Linda Freienthal, 9. kl - I koht,
juhendaja A. Vahesalu.
Maakondlikult inglise keele
olümpiaadilt: Silja Veddel, 10. kl - 8.
koht, juhendaja Ilmo Jaanimägi. Siim
Vissak, 10. kl - 14. koht, juhendaja Ilmo
Jaanimägi. Risto Põlluste 10. kl - 19.
koht, juhendaja Ilmo Jaanimägi. Julia
Kaas, 11. kl - 10. koht, juhendaja Ilmo
Jaanimägi. Kaja Veddel, 12.kl - 9.koht,
juhendaja Ilmo Jaanimägi.
Maakondlikult vene keele
olümpiaadilt (võõrkeelena) eesti grupis: Maarit Tolbuzova, 4.-6. koht, juhendaja õp. Ines-Reet Laanso; vene
grupis: Julia Kaas, 8. koht, juhendaja
õp.Ines-Reet Laanso.

Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist võrsub
noori ajaloolasi
Veebruaris toimunud ajaloo-olümpiaadi
piirkonna voorul esinesid Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi õpilased väga edukalt ning
saavutasid järgmised tulemused:
XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondlik voor
6.klass (osales 29 õpilast): Tiit Vaino,
Vinni-Pajusti Gümnaasium (õpetaja: Jaan
Nõmmik) koht: I-II. Kaivi Põldma, VinniPajusti Gümnaasium (õp. Jaan Nõmmik)
koht: 18.Teist kohta jagati Kadrina Keskkooliga ja kolmanda koha sai Rakvere
Gümnaasiumi õpilane.
XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondliku
voor, 7. klass (osales 22 õpilast). Adele
Alavere, (õp. Jaan Nõmmik) koht: I-II.
Mart Vaino, (õp. Jaan Nõmmik) koht: 5.6. Karl Johan Leichter, (õpetaja: Jaan
Nõmmik) koht: 7. Carmel Reiman, (õp.
Jaan Nõmmik) koht: 16.
Teist kohta jagati Rakvere Põhikooliga
ja kolmanda koha sai Kadrina Keskkooli
õpilane. XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondliku voor 8. klass (osales 28 õpilast): Laura
Laks (õp. Jaan Nõmmik) koht: II. HannaKristin Vaide (õp. Jaan Nõmmik) koht: IIIIV. Merike Laud, (õp. Jaan Nõmmik)
koht: 15.-16. Lisett Liblekas (õp. Jaan
Nõmmik) koht: 22.
Esimese koha napsas Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilane.
XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondliku voor
9. Klass (osales 28 õpilast): Linda

Vinni Perekodu lastele korraldati Mõedakul suusapäev
Haljala lions’id, kes on enda jaoks prioriteediks seadnud toetada Vinni Perekodu, korraldasid naistepäeva eel
Mõedakul traditsioonilise talvepäeva
suusatamise ja kelgutamisega, kus oli
abiks ka Viru malev. Sisetingimustes
tehti käelist tegevust ning hiljem kinnitati keha supi ja vastlakukliga. Iga laps
sai ka tänukirja tubli esinemise eest talvepäeval, oma tänukirja andsid ka Vinni Perekodu ja Mõedaku spordibaas.
Ürituse korraldas LC Haljala, mille klubi liikmelisuse võttis kapten Jeeserilt
auga üle kapten Luhaväli. Viru malev
abistas üritust laste transpordiga Vinnist Mõedakule, sest perekodul endal
on 8-kohaline buss, aga lapsi kokku
ligi 30, samuti kasutati teiste lionsite
transporti, et kõik lapsed saaksid ilusasti kohale. LC Haljala presidendi
Sven Hõbemägi sõnul on selline talvepäev juba traditsiooniks saanud ning
seda ootavad nii perekodu lapsed kui
ka lionsid ise, sest need ehedad ja positiivsed emotsioonid, mida sellelt talvepäevalt saadakse, on selle korraldamist igati väärt. „Kevadel on plaanis

Hingel ja südamel

tajad. * Raha annetamise organiseerimine.
Vanade asjade uus nägu!
5. aprillil toimub meie koolis taaskasutatud asjade näitus! Kindlasti
on sul kodus asju, mis on saanud
oma uue näo, millegi vana ümber
tegemisel (nt vanadest ehetest
uued, piimapakkidest vaip või lapitekid). Nüüd on Sul võimalik neid
ka teistele näidata.Üritustest võivad osa võtta kõikide klasside õpilased, osavõtjad peavad tooma
asjad peale kevadist vaheaega õp
Seljama kätte. Parimatele auhinnad!

Pajusti klubi lastering: Mari-Liis Mihkelson, Ander Mägi, Grethe Reedi,
Marit Ilves.
Pajusti klubis toimus 11.veebruaril juba
üheksas maakondlik etlejate luulepäev
„Hingel ja südamel”
Põhikooli õpilaste seas said züriilt kii-

Freienthal (õp. Jaan Nõmmik) koht: III.
Ragnar Piirjõe (õp. Jaan Nõmmik) koht:
5.-6.
Nancy Põlluste (õp. Jaan Nõmmik) koht:
7. Teet Ottin (õp. Jaan Nõmmik) koht: 12.
Esimese koha võitis Kadrina Keskkooli
ja teise koha Rakvere Reaalgümnaasiumi
õpilane.
XXIIi ajaloo-olümpiaadi piirkondlik voor,
vana-rooma ja kristluse teke (osales 14
õpilast). Vana-rooma ja kristluse teke
Risto Põlluste, (õp. Jaan Nõmmik) koht:
I. Maali Tamm, (õp. Maie Nõmmik) koht:
II-III. Kaja Veddel (õp. Maie Nõmmik)
koht: II-III.
XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondliku
voor, Rootsi aeg Eestis (osales 13 õpilast): Johannes Luht (õpetaja: Jaan Nõmmik) koht: 4. Julia Kaas (õpetaja: Maie
Nõmmik) koht: 8.-9. Esimese koha saavutas Rakvere Gümnaasium. Teist ja kolmandat kohta jagasid omavahel Kadrina
KK ja Rakvere RG õpilane.
XXIII ajaloo-olümpiaadi piirkondliku
voor, maailm XX sajandi algul ja Esimene maailmasõda (osales 17 õpilast): Andres Küüsmaa sium (õpetaja: Maie Nõmmik) koht: 4.
Relika Toome, Vinni-Pajusti Gümnaasium
(õpetaja: Jaan Nõmmik) koht: 5. Esimese
ja teise koha saavutasid Kadrina Keskkooli ning kolmanda koha Rakvere Gümnaasiumi õpilane.

ta: Maris Kereme - sorava esituse eest.
Maris esitas pika loo ja see oli tal hästi
peas. Heliis Lillipuu selge diktsioon ja
julge esitus tagas mõtte jõudmise kuu-

korraldada ka perekodu lastele kinopäev Rakvere Teatris,” rääkis Hõbemägi. Vinni perekoduga teeb koostööd ka juba kolmandat aastat Naiskodukaitse Viru ringkond. Naiskodukaitsja Velli Ehasalu eestvedamisel on Vinni Perekodu lastele igal suvel korraldatud laager, et läbi ühiste ja lastele
huvipakkuvate tegevuste sisustada
mõtestatult nende vaba aega ja suunata
nende väärtushinnanguid.Sven Hõbemägi sõnul on oluline, et perekodu lapsed saaksid käia paljudel erinevatel üritustel, mis laiendavad laste silmaringi
ning oleksid ka sportlikud. „Need suunad on ka LC Haljala prioriteedid ning
nendega jätkame ka tulevikus,” lisas
ta.
Lääne-Virumaal tegutseb kaks
lions-klubi: Haljalas ja Rakveres. LC
Haljala liikmed tegelevad heategevusega oma põhitöö kõrval ning teiste
aitamine on saanud nende südameasjaks. „Meie moto on „We serve” ehk
oleme tegevused suunanud nendele,
kes ennast ise aidata ei saa,” lisas Sven
Hõbemägi.
Kristel Kitsing
lajani. Sabrina Tð•… omapärane esitusviis kõlas justkui lauluna.
Gümnaasiumi õpilastest tõsteti esile Silja
Veddeli esitust- head diktsiooni ja materjali valdamist. Reelika Kukk jäi meelde
emotsionaalsuse ja värvika esitusega.
Karle Nutonen esines vabalt ja julgelt ning
saavutas hea kontakti publikuga.
Täiskasvanud üksikesinejate
seast kiitis zürii Enn Parvet, kelle lihtne,
loomulik esitus ja side loetuga tagas parima üksikesineja tiitli. Meida Innol oli hea
tunnetus ja emotsionaalne esitus. Teadis
temagi, millest rääkis. Moonika Laud sai
kiita järjepidevuse kandmie eest, samuti
kiideti tema head materjali valikut ja head
esitust.
Rühmatöödest märgiti ära Pajusti
klubi lasteringi tervikliku kava eest, kasuks tulid ka lavastuslikud momendid.
Pajusti klubi lasteringi juhendas Inge
Arula.
Rakvere luuleklubi EOS väärib
märkimist ainuüksi juba oma olemasoluga - tore, et on olemas selline klubi ja
inimesed, kes esitavad oma loomingut.
Zürii arvates oleks kava võinud seotum
olla.
Reet Aru
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Haridusüritused märtsis
Märtsikuu haridusüritused
5.-8.märts - tüdrukute nädala üritused
Pajusti lasteaias. “Triinu” valimised.
5.-9. märts - naiste ja tüdrukute nädal
Kulina lasteaias.
6. märts Roela lasteaed-põhikoolis
fotograaf.
6. märts kl13 lahtiste uste päev põhikooli lõpetajatele Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
8. märts naistepäeva tähistamine Tudu
lasteaed-põhikoolis.
12. märts meelemürkide õppus VPG

4.klassidele.
12.-15. märts emakeele nädal VinniPajusti gümnaasiumis.
12.-16. märts emakeelenädal Roela lasteaed-põhikoolis.
12.-16. märts “Terve VPG”- rahvastepall VPG 1.-6.klassi õpilastele.
12.-16. märts rahvajuttude ja muistendite nädal Kulina lasteaias.
14. märts Sagadi Looduskooli õppeprogramm “Veteema külaskäik” Pajusti
lasteaia “Päikesejänku” ja “Mõmmikute” rühmas.

Kevad läheneb iga päevaga
No nii, saigi see küünlakuu, mis seekord
ühe lisapäevaga, läbi. Igasuguseid päevi
jätkus siia. Sõbrapäev, vabariigi aastapäev,
vastlapäev ja mõnel isiklik tähtpäev.
Koos veebruariga lõpeb talv.
Vähemalt suur tükk temast, sest märtsis
algab taas kevad. Seniks aga peame ikka
veel lund rookima, ahju kütma, veidi külmetama ning ilma ja valitsust kiruma.
Usun, et saame selle kõigega kenasti hakkama.
Ka päevakeskuses on jagunud
tegevust ja vaatamata pakasele on ikka
tegijad kohale tulnud ja külma trotsinud.
Olen teile väga tänulik, et hoiate päevakeskuses elu sees!

Pidage siis vastu, saab juba rõõmustadatunduvaltpikemapäevaüle.Rohkem jääb valget aega lugemiseks ja oma
harrastustega tegelemiseks. Suusatage,
jalutage väljas ja nautige kaunist lumist
loodust. Kohe on kevad ja üleminek jällegi suveajale. Nautige kevade ootuse
aega, sest minu meelest on millegi ootamine hulga ilusam, kui see aeg, kus kõik
juba käes on!
Päevakeskuse tegevusplaan märtsis
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16.
Meil saab iga päev lugeda värskeid ajalehti-ajakirju, mängida lauamänge,
koroona, piljardilaud, interneti kasutamine, toimuvad loengud ja infotunnid teid

Lahtised kaevud ohustavad tervist
Käesoleva aasta jaanuari kuus tuli mitu
kurba uudist Tallinnast, kus inimesed on
kanalisatsioonikaevudesse kukkunud.
Õnnetused ei varitse inimesi
vaid linnades. Pooleldi lahtiolev kanalisatsioonikaev ohustab inimese elu ka
külades ning alevikes, kus on rajatud ühisveevärgisüsteem või on tegemist vanade, mahajäätud trasside ja kaevudega.
Alati ei saa lahtistes kanalisatsioonikae-

vudes süüdistada metallivargaid, sest kaane võib paigast nihutada ka lund lükkav
traktor või teehöövel.
Kuna lumi on tänaseks katnud
valge ja koheva vaibaga kõik maapinnal
olevad augud ja lohud, tasub inimestel
hoolikamalt oma jalge ette vaadata. Ohud
ei varitse ainult kanalisatsioonikaevude
ja lume alla peidetud lohukeste näol. Ka
kraavid, oksad, jääkamakad ja kivid või-

Oma silm on kuningas
Hea vallarahvas! Teen panuse teie
uudishimule - kõike näha, kõike teada.
Oma silm on kuningas! 314 meetri
kõrgune Tallinna Teletorn avatakse
pärast renoveerimist uuesti selle aasta
aprillis. Vaateplatvorm, põhjamaade
kõrgeim, asub 22. korrusel, kust avaneb võrratu panoraamvaade, mida igaüks peaks nägema ja kogema. Pensionäri sooduspilet 4 eurot.
Vene Teatrit peetakse kõige
ilusamaks teatriks Skandinaavias ja seda
õigusega, sest ta on vene teatritradit-

sioonide hoidja Eestis. 6. mail toimub
suures saalis A.Ostrovski "Mets" etendus. See on terav ja groteskne lavastus, kus on palju kirge ja tugevaid tundeid. Sünkroontõlge eesti keelde.
Sooduspiletid pensionäridele alates
4.20, 5.60, 7, 9 ja 10.50 eurot.
Peatuksime ka Vabadussamba
juures.
Planeerige oma aega ja raha
üheks lõõgastavaks ja meeliülendavaks pühapäevaks s.o. 6. mai s.a. Sõit
valla bussiga. Konks on aga selles, et

14. märts emakeelne draamapäev
Tudu lasteaed-põhikoolis.
15. märts - meelemürkide õppus VPG
4.klassidele.
16. märts veerandilõpuaktused valla
koolides.
22. märts Tudu kool korraldab teatri
ühiskülastuse Tallinnasse etendusele
“Mary Poppins”.
31. märts Roela lasteaed-põhikooli
lauljad osalemas maakonna solistide
konkursil Rakvere Muusikakoolis.
Teatrinädala raames Vinni lasteaias
õpetajate etendus lastele “Karupoeg
Puhh ja sõbrad”.
Andmed kogus kokku Margit Diits
huvituvatel teemadel jne.
Teisipäeval kell 10 võimlemine Vaike
Altväljaga.
Kolmapäeval kella 11 laulmine Helve
Ploomi juhendamisel.
Neljapäeval kell 11 juuksuripäev.
Reedel kell 10.30 Anu Joonuks teeb mälutreeningut (9. ja 23. märts).
15. märts kell 11-12 loeng „Keha aktiviseerimine vanemas eas”, lektor Maie
Tamme.
12.märts 12-14 kasutatud riiete müük
(Jane).
Olete oodatud päevakeskusesse!
Päevakeskuse telefon 32 57 300 või
5099565 paevakeskus@
vinnivald.ee
Vinni päevakeskus
Eve Kukor
vad ettevaatamatule jalakäijale trauma
põhjustada.
Seoses viimasel ajal sagenenud
tehnovõrkude ja -rajatiste lahtistest kaevudest põhjustatud õnnetustega, samuti
tekkida võivatest ohtlikest jääpurikatest,
kutsume üles valla elanikke andma teada
võimalikest kodanikke ähvardavatest
ohtudest vallavalitsusse telefonil 3258650
või
e-posti
aadresil
vallavalitsus@vinnivald.ee
Anti Ronk

Vene Teatrisse ei saa pileteid broneerida, vaid tuleb kohe välja osta. Seetõttu
palun kohe peale vallalehe ilmumist,
soovitavalt nädala jooksul endast teada anda ja raha ära maksta, et saaksime
paremaid kohti soodushinnaga.
P.S. 20. märtsil kell 14.15
Pajusti klubis kohtumine sotsiaalministri
Hanno Pevkuriga.Tulge KÕIK huvilised ja mõelge küsimused aegsasti valmis.
Teeme ära! Oma silm on kuningas! Info 3251739 ja 56463949.
Vilve Tombach

samas kohas, kus mullu, Rakvere Vallimäe läheduses Tõusu tänaval.
Kui eelmisel aastal kurtsid mitmed sõitjad, et allakihutamisaega oli liiga
vähe, siis sel aastal on kavas juba mitu
laskumissõitu. Sõidukid laskuvad umbes
1 km pikkusel liikluseks suletud lõigul.
Laskumistel toimuvad erinevad võistlused (vigursõit, sõit radarisse jne). Aga
olgu kohe öeldud, et siin on nagu olümpiamängudel - tähtis pole võit, vaid osavõtt. Auhindu ja kiitusekirju jagub absoluutselt kõigile osavõtjatele.
Osalejaid ootame üle Eesti - erinevad huvikeskused, klubid, koolide

Märtsis:
97 Ida-Vilhelmine Purika
89 Hilja Kaasik
88 Aino-Ludmilla Pähkel
87 Helgi Proosa
85 Loreida Selter
85 Endel Künsar
84 Meeta Jürgenson
84 Vaike Truman
83 Alma Petrova
83 Helja-Melaine Veerg
83 Maimu Aan
83 Endla Käkk
82 Helju Keva
80 Reiginald Leede
80 Jaan Lust
75 Valentina Rannaberg
75 Lehte Toivunen
75 Aili Lauri
75 Uno Kivisaar
70 Rein Mägi
70 Milvi Nukke
70 Viive Haavel

70 Evi Toovis
70 Jaan Haav
Aprillis:
91 Ulda Soosaar
89 Richard Pihlak
88 Salme Pootsik
85 Ilmi Murdjõe
85 Endla Neelokse
85 Johannes Kivilo
83 Pilvia Taremaa
83 Juta Kongi
83 Meta-Sophie Anok
82 Anastasia Kivioja
81 Maria Ojam
81 Richard Savastver
81 Ago Reks
81 Kalju Annus
81 Aliide Tsiukson
75 Rimma Vara
75 Arvo Soone
75 Valve Preemel
75 Virve Kulev
75 Jaak Kimmel
70 Enda Nurmsalu

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...
Eelike Olesk - 31.detsembril
Hardi Bürkland - 7.veebruaril
Rauno Laasberg - 15.veebruaril
Liisi Susta - 29.veebruaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kvartettide kevadootus
Alustuseks niipalju, et KVARTETTIDE
KEVADOOTUS ei ole konkurss. Millegipärast oli selline ebaoluline ja eksitav info (korraldajate teadmata!) sattunud eelmise numbri veergudele.
Niisiis, kui pole konkurss, ei
istu saalis ka ranget zhüriid, kollektiividele pole ette kirjutatud kohustuslikke numbreid. Küll on võimalus aga
publikul oma lemmik välja valida!
Algselt oli mõeldud kutsuda
kokku vaid lähemad ja oma maakonna
kollektiivid, info aga jõudis ka teistesse maakondadesse ja kui vahepeal min-

gid vääramatud jõud vahele ei sega,
siis on oodata esinejaid Keila koolist,
Sindi seltsimajast, Järvakandist, Oru Külakeskusest, Rakkest, Rakverest, VPGst ja loomulikult Roelast. Ja mitte ainult
vokaalkvartetid! Kava ohjab ja päeva
juhib Järvamaa mees Margo Hussar.
Need kenad pühapäeva tunnid
saate veeta kohvilauas, sest teie teenistuses on ka BAAR. Pääse samuti
kvartetihõngune - täisk. 4.-, lastele 0.40
Kinkige endale kena pühapäev! Kohtumiseni 18.märtsil kell 13
Roela Rahva Majas.

Ostame ja võtame RENDILE PÕLLUMAAD
Vinni ja Rakvere vallas. Tel 503 6413.

Kehalas on tulekul taas hobide õhtu

Seebikarbiralli tuleb ka eeloleval suvel
Korraldajatel on hea meel teatada, et
eeloleval suvel toimub Rakvere linnapäevade raames, 10.juunil teine Rakvere
seebikarbiralli.
Seebikarp on iseehitatud mootorita sõiduk. Seebikarbiralli on seebikarpide ehitamise ja allalaskmise võistlus.
Sellelaadsed võistlused said alguse möödunud sajandi algul Ameerikas, kus nad
on populaarsed siiamaani.
Sealmail müüakse lausa konstruktor-komplekte, millest on „seebikarpe” lihtne kokku panna. Meie seebikarbiehitajad peavad ise leidlikkust üles näitama, et erinevaid detaile kokku pannes
huvitavate lahendusteni jõuda. Ja nagu
siiani näha on olnud, ideedest puudust
pole tulnud.
Oleme näha saanud traktoreid,
tanke, liikuvaid poksikindaid, MUPO
vangiveokeid…
Analoogsed võistlused on traditsioonilised Põlvas ja Kärdlas. Kuna eelmisel aastal katkes sari Narvas, soovime
seda traditsiooni Virumaal jätkata.
2011.aasta 1.septembril Rakveres toimunud pilootetapp pälvis sooja vastuvõtu nii osalejatelt kui vaatajatelt (üritust kajastas ka Kanal 2), sestap ootab projekt loogilist jätku.
Sel aastal toimub võistlus 10.juuni hommikupoolikul, algusega kell 11,

Õnnitleme!

esindused, üksikehitajad.
Võistlusele eelnev ehitusprotsess on samuti oluline - koolides jm, kus
neid valmistatakse, õpitakse taaskasutama erinevaid materjale, samuti arendatakse tehnoloogiõpetuse-alaseid oskusi ja
vilumusi.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tehnoloogiaringis, mida võib Lääne-Viru
„seebikarbinduse hälliks” pidada, käib
igatahes juba aasta algusest vilgas seebikarbiehitus. Õpetaja Rein Leichteri juhendamisel kulutavad siin suurema osa oma
vabast ajast kümmekond koolipoissi, kes
oma loomingut kevadisel rallil esitleda
loodavad.
Mainimata ei saa jätta ka seebikarbiehitust kui eri generatsioone ühendavat tegevust - enamasti osaletakse perekonniti. Siit ka üleskutse kõigile, kel
konstrueerimis- ja monteerimishuvi olemas, alates koolide tööõpetuse õpetajatest ja lõpetades kuldsete kätega lapsevanematega - aidake noortel ehitada oma
liikureid ja tulge demonstreerige neid 10.
juunil II Rakvere seebikarbirallil.
Lisainfo võistluse kohta ja eelregistreerimine
internetis:
www.vinnipunn.ee.
Seebikarbi-Mart
mart@surimuri.ee

Kehala klubis toimub 21. aprillil kell
19.00 järjekorras üheksas hobide õhtu.
Laulu, tantsu, pillimängu ja
sportlike tegevuste harrastajatele lisaks
on kohale oodatud ainulaadsete ja eriliste annetega persoonid igas vanuses.
Samuti kollektsionäärid, käsitöömeistrid, jutuvestjad, kaardimoorid....
Oma hobi tutvustamiseks antakse üksiküritajale lavaaega viis, teistele 10 minutit.
Tantsuks mängib live-bänd.

Kui Sul on meelistegevus, siis
tule tutvusta seda teistele - lava on
Sinu päralt. Kehala hobide õhtu on hea
võimalus ,,müüa’’ ja reklaamida oma
hobi!
Soovist osaleda ja tehnilistest
vajadustest (mikrofonid, CD-mängija,
võimendus jne) anna teada hiljemalt
15. aprilliks tel. 5554 0294 (Anne),
anneratsep@hot.ee.
Ootan tagasisidet ja kohtumiseni!
Anne Rätsep

Mälestame lahkunud vallakodanikke...
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Jelena Lepik
Joel Heinmaa
Lembit-Toomas Pärnik
Maie Ratnik
Ernst Arold
Laine Rohemäe
Aleksander Rammul
Marie Kongi

04.05.1930
03.09.1933
04.10.1932
22.11.1942
15.09.1921
10.07.1932
19.01.1936
30.03.1913

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen

–
–
–
–
–
–
–
–

19.01.2012
23.01.2012
27.01.2012
04.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
19.02.2012
10.03.2012

tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.

Suur tänu kaastööde eest!

