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Valla hariduskapitali preemia pälvisid
seitse tublit õppurit Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist
Igal kevadel toetab Vinni Vallavalitsus
hariduskapitali preemiaga Vinni valla tublimaid õppureid. 2012. aasta hariduskapitali preemia pälvisid seitse tublit õppurit
Vinni-Pajusti Gümnaasiumist: 1.-6.klassi
arvestuses: Raimond Järg, Tiit Vaino ja
Heikko Valle, 7.-9. klassi arvestuses Laura
Laks, Adele Alavere, Linda Freinethal ning
gümnaasiumiastmes Kaja Veddel.
1.-6.klass:
Raimond Järg on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 2.b klassi õpilane Piira külast. Tema saavutused: pranglimise maakonna eelvõistluste parim, finaalvõistlusel I
koht maakonnas. Raimond Järg on väga
hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega õpilane. Ta on tubli ujuja, osaleb meisterdamisringis ja poistekooris. Raimond on
ka klassi parim raamatute lugeja.
Tiit Vaino on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 6.b klassi õpilane Puka külast.
Vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi 10.
koht, maakondlikel olümpiaadidel on ta saavutused: bioloogias II koht, ajaloo-olümpiaadil I-II koht, Nuputa võistlusel III koht.
Tiit on hea õppeedukuse ja käitumisega
õpilane. Ta on aktiivne ka klassivälises tegevuses: osaleb tehnikaringis ja käib “seebikarbivõistlustel”. Laulab Virumaa poistekooris, võtab osa judotreeningutest ja võistlustest. Esindab alati klassi mitmesugustel
ettevõtmistel.
Heikko Valle on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 6.b klassi õpilane Rakverest
“Nuputa võistlusel III koht (individuaalselt
parim peastarvutaja maakonnas), Virumaa

laste luulevõistluse võitja, pranglimises 6.
koht maakonnas. Heikko on hea õppeedukuse ja käitumisega õpilane. Osaleb kergejõustiku ja korvpalli treeningutel. Alati
esindab klassi mitmesugustel võistlustel.
7.-9. klass:
Laura Laks on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Võhu külast.
Vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil
8. koht, vabariiklikul rahvusraamatukogu
üritusel “Theatertag” I koht, vabariiklikul
saksa keelt kõnelevate koolide olümpiaadil I koht, vabariiklikul saksakeelsel etlejate
võistlusel “Vendade Grimmide muinasjutumaa” - II koht, bioloogiaolümpiaadil I koht,
loodusainete piirkondlikul voorul II koht,
matemaatikaolümpiaadil III koht, ajalooolümpiaadil II koht, Eesti Looduse viktoriinil II koht. Laura on eeskujuliku õppimise
ja käitumisega õpilane. Oma töökuse ja
kohusetundega on ta eeskujuks paljudele
õpilastele. Klassiväliselt tegeleb Laura saksa keelega, esineb näidendites, loeb luuletusi, juhib üritusi ja abistab õpetajat ürituste
läbiviimisel.
Adele Alavere on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Roela alevikust, maakondlikel olümpiaadidel: geograafias I koht, matemaatikas II koht, ajaloos I-II koht, Nuputa võistlusel I koht, loodusainete piirkondlikul voorul I koht, Eesti
Looduse viktoriinil I koht, Känguru matemaatikavõistlusel 112. koht. Adele on väga
hea õppeedukuse ja käitumisega õpilane.
Ta on oma töös sihikindel ja peab haridust
väga oluliseks edaspidises elus. Vabal ajal

tegeleb kõhutantsuga ja loeb palju, et uusi
teadmisi saada.
Linda Freienthal Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 9.a klassi õpilane Vinni alevikust. Deklamaatorite konkursil Koidulaulik III koht, maakondlikud olümpiaadid: geograafia - I koht, eesti keel - III koht, keemia I koht, ajalugu - III koht, Vilde kirjandivõistlus - II koht, Liivi luule etluskonkurss - III
koht. Linda on eeskujuliku käitumisega
õpilane. Ta on kohusetundlik, heas mõttes
ambitsioonikas, mitmel alal väga võimekas tütarlaps. Ta on suure lugemusega (Vilde-preemia •ürii liige). Klassiväliselt ettevõtlik ja aktiivne.
10.-12. klass: Kaja Veddel on Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Vinni alevikust - maakondlikul geograafiaolümpiaadil III koht, ajalooolümpiaadil II-III
koht. Kaja on hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega õpilane. Gümnaasiumi
vältel on ta olnud aktiivne ja hea tahtega
mitmete koolisiseste ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Kaja on tubli laulja ansamblis ja laulukooris. Tema lemmiktegevuseks on maalimine.
Preemiad anti üle vallvanema pidulikul vastuvõtul.
Margit Diits

Vallavanema veerg
Kevad on täies hoos oma jõu saavutanud. Toomingad õitsevad ja kartulite
mahapanemise aeg on käes. Istutatud on
tomatid, kurgid ja teised taimed. Loodame, et loodus ei tee ootamatuid trikke
ega ehmata suurte öökülmadega. Jõudu, jaksu ja lootust ka põllumeestele, et
viljasaak tuleks hea ja et rohumassi jätkuks.
Peagi hakkavad õitsema sirelid
ning koos sellega saabub koolide lõpetamised ja tunnistuste saamise aeg. Siis
tuleb ka põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatel otsustada, mida edasi teha – kas
ametikooli või gümnaasiumisse. Gümnaasiumi lõpetajatel on valik suurem: ülikooli, kaitseväkke või hoopis tööle.
Elus on ikka nii, et rõõmud ja
mured käivad käsikäes. Kui rõõmu toovad meile koolilapsed oma tublide saavutustega õppetöös ja olümpiaadidel,
siis muret valmistavad terviseprobleemid ja teede hooldamine.
Lõppenud on Kaitseväe õppused Kevadtorm 2012. Tänusõnad kõigile, kes sellega ühes või teises mõttes
kokku puutusid ja sellesse mõistvalt suhtusid.
Otsitakse hetkel seoses Roela
perearsti terviseprobleemidega sinna
perearsti asendajat. On tõsiasi, et nii suur
piirkond meie vallas ei jääks ilma perearstita. Sellega tegeleb maavalitsus, OÜ

Vabariigi President külastas suurõppust
Kevadtorm Vinni alevikus
Fotomeenutus president Toomas
Hendrik Ilvese ja kaitseminister Urmas Reinsalu külaskäigult Kaitseväe suurõppusele Kevadtorm 2012.
President koos kaitseministri ja teda
saatvate kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase ja maaväe
ülema kolonel Indrek Sireliga käisid õppuse lõpu eel 16. mail Vinnis
asuvas tagaväepataljonis. Foto:
Rene Riisalu, Kirde kaitseringkonna
teavituskeskus

Vallavanema vastuvõtule
kutsutud kooliaasta tublimad
Vastuvõtule kutsuti, tunnustati vallavalitsuse tänukirja ja meenega osalemiste eest
olümpiaadidel ja võistlustel, väga hea
õppeedukuse, tunnustustvääriva klassivälise tegevuse või asutuse arendustegevuse eest: Mare Akel (VPG õpetaja),
Aive Alavere (Roela õpetaja), Mariel
Alavere (Roela 2.kl), Helge Arro (Tudu
direktor), Siivi Ebber (Vinni LA direktor), Hanna Marie Eliste (VPG 2.b), Ege
Eller (VPG 7.a), Marge Guljavin (VPG
õpetaja), Raili Hahndorf (VPG 9.a kl),
Markus Haiba (Roela 5.), Anette Hallik
(VPG 5.b kl), Anti Hallik (VPG 5.b kl),
Mare Hirtentreu (VPG õpetaja), Kristel
Jaska (VPG infojuht), Janno Johanson
(Roela 4. kl), Pilleriin Jõepera (Roela 5.
kl), Elis Jürgens (Tudu 3. kl), Emili Jürgens
(Tudu 4. kl), Julia Kaas (VPG 11. kl), Tatjana Kalinina (Vinni LA töötaja), Mati
Kesma (VPG 5.b kl), Vaike Kingsepp
(VPG õppealajuhataja), Markus Klee
(Roela 3. kl), Anett Kongi (VPG 7.a kl),
Juhan Kormik (Roela 8. kl), Liis-Maria
Koulen (VPG 6.b kl), Ene Kruusmaa
(Pajusti LA direktor), Kerttu Kutsar (VPG
8.b kl), Katre Kärdi (Kulina lasteaia õpetaja abi), Aime Kütt ( Pajusti LA Tõrutõnn
töötaja), Viia Küüsmaa (L-V RKK sekretäritöö II k.), Ülleke Laherand (Kulina LA
direktor), Karl Johan Leichter (VPG 7.b
kl), Rein Leichter (VPG õpetaja), Margarita Leok (VPG õpetaja), Karel
Liblekas (VPG 5.b kl), Lisett Liblekas
(VPG 8.b kl), Eve Liiv (Tudu õpetaja),
Einar Linde (VPG 8.b kl), Katariina Linde (VPG 11. kl), Arvan-Johannes
Lippasaar (VPG 5.a kl), Ülle Liuhka
(Tudu õpetaja), Reet Maadla (Roela õpetaja), Malle Mager (VPG õpetaja), Liivi
Maine (Tudu õpetaja), Kaie Markin (L-V
RKK raamatupidamiseriala lõpukursus),
Mall Moor (Roela rahvatantsuringi juhendaja), Tiina Mork (L-V RKK ärijuhti-

mise eriala lõpetaja), Merje Morozova
(VPG õpetaja), Rein Murs (VPG õpetaja), Mattias Mäe (Tudu 4. kl), Andres Nirgi
(Roela 3. kl), Helle Noorväli (L-V RKK
rektor), Karle Nutonen (VPG 12. kl), Jaan
Nõmmik (VPG õpetaja), Maie Nõmmik
(VPG õpetaja), Krislin Ots (VPG 8.b kl),
Teet Ottin (VPG 9.a kl), Jaan Paljak (Tudu
9. kl), Moonika Peetso (Tudu lasteaiaõpetaja),
Ragnar Piirjõe (VPG 9.a kl), Mart Pitsner
(VPG õpetaja), Carina Potagin(VPG 8b.
kl), Eero Puusepp (VPG 9.a kl), Lisette–
Leontine Põder (Roela 4. kl), Kaivi
Põldma (VPG 6.b kl), Nancy Põlluste
(VPG 9.a kl), Risto Põlluste(VPG 10.
kl), Sirje Püss (VPG õpetaja), Karin Rand
(Pajusti LA õpetaja), Erika Reinthal
(Pajusti LA õpetaja), Madis Reisi (VPG
5.a kl), Ulvi Rembel (VPG õpetaja),
Annamaria Rennel (Tudu 9. kl), Marine
Roos (Roela), Miina Roost (Tudu 4. kl),
Kaja Roov (Vinni LA õpetaja), Terti Rüütli (L-V RKK kaubanduseriala üliõpilane),
Siiri Seljama (VPG õpetaja), Agny
Spelman (VPG õpetaja), Liivi
Štšjogoleva (Vinni LA õpetaja), KädyLiis Tamm (VPG 6.a kl), Maali Tamm
(VPG 11. kl), Ene Tilk (VPG raamatukoguhoidja), Relika Toome (VPG 10. kl),
Mirttel Tovstsik (VPG 2.b kl), Maret Tralla (Roela direktor), Tiit Transtok (VPG
õpetaja), Marianne Umborg (L-V RKK
sotsioaaltöö eriala üliõpilane), Maiu
Vahkal (VPG õpetaja), Kadri Vahtramäe
(VPG 12. kl), Karolin Vahtramäe (VPG
9.a kl), Hanna-Kristin Vaide (VPG 8.b
kl), Mart Vaino (VPG 7.b kl), Jüri Vanajuur (VPG direktor), Ene Veermäe (Tudu
õpetaja), Inge-Riin Õun (VPG 12. kl).
Jätkugu ikka püsivust ja indu uuteks tegudeks!
Margit Diits

T.Nurk, Perearstikeskus kui ka Vinni
Vallavalitsus.
Seoses perearstide lahkumisega Soome peaks tulevikus seaduseandja mõtlema sellele, et iga ülikooli lõpetanud arst töötaks Eestis kohustuslikus
korras näiteks kolm kuni viis aastat. Riigi raha eest koolitatud spetsialist saaks
sel viisil oma tööga tagasi „maksta”
koolituskulud. Samuti aitaks noor spetsialist sel viisil kaasa rahva tervise parandamisele.
Vallas jätkatakse teede hooldamist. Minimaalsete rahaliste vahenditega püüame ära teha maksimumi – augud
parandada ja teed hööveldada -, et tagada teedel normaalsed liiklemisvõimalused.
Soovin vallarahvale rohkelt
päikselisi ilmu, tugevat tervist ja tarku
valikuid noortele. Just soojal ajal on võimalik aktiivselt puhata ning teha kõik
vajalikud toimetused kodus ja aias.
Mõõdukas liikumine, värsked aiasaadused ja päike hoiavad aga tervise korras.
Igapäevaste toimetuste juures
on kindlasti üks teguritest päike see, mis
meid naeratama paneb ja meie tuju parandab. Seega, rohkem päikest meie
ellu.
Toomas Väinaste
Vallavanem

Sportlike ürituste sarjast
Vinni Tammed -10
Spordiklubi Vinni Tammed tähistab 10.
tegevusaastat sportlike ürituste sarjaga,
mida rahastatakse Leader-programmist.
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed loodab
Leader-meetme raames saada rahastamist,
et korraldada sportlike ürituste sari. Sarja
esimene üritus toimus 5. mail Vinni Spordikompleksis ja võistlusalaks oli korvpall.
Kohamängudes selgitasid kolmanda koha
Vinni noored ja Viru-Jaagupi. Seekord olid
kolmandat kohta väärt noored Vinnist. Esikoha heitlus käis Vinni Tammede ja Roela
kossumeeste vahel. Mõni minut enne lõppu oli Roela mõne punktiga maas, kuid lõpuga sai kindla võidu Vinni Tammede võistkond. Mängude vaheaegadel korraldatud
vabaviskevõistlusel loeti Jüri Järvetil kümnest viskest kuus tabamust. Kolmepunkti
viskejoone tagant anti võimalus viiest eri

kohast kolm palli järjest korvi saata. Kõige
rohkem sopsas korvi Tõnis Peili viskeid,
nimelt kaheksa.
Vinni Spordiklubi Tammed, kel tänavune on kümnes tegevusaasta, kavandab
suvel korraldada võrkpalli- ja rannajalgpalli
mängudepäeva ning varasügisel jalgrattapäeva. Eesti Jalgrattamuuseum Järvamaalt
on lubanud külla tulla taastatud ja sõiduvalmis vanade jalgratastega. Kutsume üles
kohalikke jalgrattapäeval oma vanad rattad
kuuri alt päevavalgele tooma ning ühissõidus osalema.
Sportlike ürituste sarja korraldamist
rahastab LEADER programm MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas.
Gustav Saar
MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed juhatuse liige

Kooli ajaloo IV
konverents
Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis
Aprillikuu lõpus toimus traditsiooniline kooli ajaloo konverents, mis oli pühendatud lähenevale kooli 25. aastapäevale. 2012. aastal möödub ka 225
aastat hariduse algusest ja 170 aastat
pideva hariduse andmisest VinniPajusti piirkonnas.
Peaettekande konverentsil Eesti kooliajaloost tegi riigikogu liige Marko
Pomerants. Lühiülevaate hariduselu algusest Vinnis tegi oma uurimuse põhjal Maarit Tolbuzova.
Oma kooli ajaloo teemal kõneles Ave Reitel.
Esmaettekandes kõlas ka
hümn, mille kirjutas Eesti koolidele
Urmas Sisask. Õp. Guljavini etlejate
trupp esitas meeleoluka ettekande õpilaste omaloomingust.
Meenete ja aukirjadega autasustati kooli ajalooviktoriini võitjaid: I
koht Nancy Põlluste ja Kätlyn Kärdi.
Maksimumist ühe punkti vähem said
Ave Reitel, Keidy Järv, Maali Tamm,
Karitta Turunin.
Ajalookonverentsi juhtis
Annela Avarlaid.
Kooli 25. aastapäeva tähistame
aasta pärast 2013. aasta aprillis.
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Vinni, Vinni II, Vinni III
kruusakarjääri mäeeraldiste
kasutuselevõtuga KMH
aruande avalikustamine
Suulised ja kirjalikud ettepanekud, vastuväited, küsimused 22. juunini Keskkonnaameti Viru regioonile
Avalik arutelu 25. juunil 16.00 Vinni vallamaja saalis.
Keskkonnaameti Viru regioon teatab Vinni, Vinni II, Vinni III kruusakarjääri mäeeraldiste kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande
valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Kavandatavaks tegevuseks on
kruusa kaevandamine Vinni kruusamaardlast (registrikaart nr 0878) Vinni (arendaja
Riigimetsa Majandamise Keskus), Vinni II
(arendaja Ronk OÜ) ja Vinni III (arendaja
Ronk OÜ) kruusakarjäärides. Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on Vinni, Vinni
II ja Vinni III kruusakarjäärides maavara kaevandamise loaga planeeritavate tegevustega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude hindamine ümbritsevale keskkonnale, mõju ulatuse määramine ning võimaluste leidmine tekkivate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks. KMH algatati
vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg
1 ja lg 2 ning § 11 lg 2.
Taotletav Vinni kruusakarjääri mäeeraldis (pindalaga 16,16 ha) asub LääneVirumaal Vinni vallas Kehala külas RMK
Põlula metskonna maaüksusel nr 53 (katastritunnus 90002:004:0780), Vinni II mäeeraldis pindalaga (5,62 ha) asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Kehala külas RMK
Põlula metskonna maatükil nr 53 (katastritunnus 90002:004:0780) ja Vinni III mäeeraldis (teenindusmaa pindalaga 12,93 ha ja
mäeeraldis pindalaga 12,30 ha) asub LääneVirumaal Vinni vallas Kehala külas RMK
Põlula metskonna maatükil 53 (katastritunnus 90002:004: 0780). RMK taotleb luba
Vinni kruusakarjääri mäeeraldisel (pindalal
5,62) ja OÜ Ronk taotleb lube Vinni II kruusakarjääris (pindala 5,62 ha) ja Vinni III kruusakarjääris (pindala 12,30 ha). Taotletavate
mäeeraldiste pindala kokku on 34.08 ha.

Otsustaja ja järelevalve teostaja on
Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15,
Jõhvi; kontakt: Irina Sõtšova; 357
2614;irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).
Arendajad: Riigimetsa Majandamise Keskus (Viljandi mnt 18B, 11216 Tallinn; kontaktisik: Toomas Kivisto, tel 5148580,
e-post: toomas.kivisto@rmk.ee) ja OÜ Ronk
(Järvekalda tee 1, Harkujärve 76902, Harku vald, Harjumaa, kontaktisik: Tiit Ploom,
tel 5013667, e-post: info@warren.ee). Keskkonnamõju hindajaks on OÜ Eesti Geoloogiakeskus (Kadaka tee 82, Tallinn12618;
kontaktisik: Mall Orru, litsents KMH 0125,
tel 5204956, e-post: orru@egk.ee).
KMH aruandega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Viru regiooni kontorites: Kunderi 18, Rakvere
(kontaktisik Kätlyn Mets, tel 3258406, epost katlyn.mets@keskkonnaamet.ee) ja
Pargi 15, Jõhvi (kontaktisik Irina Sõtshova,
tel 357 2614, e-post:
irina.sotsova@keskkonnaamet.ee) ning
Keskkonnaameti kodulehel www.
keskkonnaamet.ee (Ameti teated / Keskkonnamõju hindamised).
Avaliku väljapaneku ajal saab
KMH aruande kohta esitada suulisi ja kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 22. juunini 2012 Keskkonnaameti
Viru regioonile (Pargi 15, Jõhvi, kontaktisik Irina Sõtšova, Grafovi 21, 20608 Narva, tel 357 2614, e-post:
irina.sotsova@keskkonnaamet.ee) ja OÜ
Eesti Geoloogiakeskusele (Kadaka tee 82,
Tallinn12618, kontaktisik: Mall Orru, tel
5204956, e-post: orru@egk.ee).
KMH aruande avalik arutelu toimub 25. juunil 2012 kell 16.00 Vinni Vallavalitsuse saalis aadressil Lääne-Virumaa,
Pajusti alevik, Tartu mnt 2.

Eesti Post sulgeb
Viru-Jaagupi postkontori
23. juulist 2012 korraldab Eesti Post ViruJaagupi frantsiisikontori töö ümber. Selles
piirkonnas hakatakse postiteenuseid pakkuma kirjakandja vahendusel.
Kui soovite saata pakki, täht- või
väärtkirja, tellida ajakirjandust või maksta
arveid, saate tellida koju kirjakandja. Kirjakandjat saavad tellida kõik eraisikud ja ettevõtted, kes elavad või asuvad maapiirkonnas (küla, aleviku või alevi territooriumil)
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km
ja teenus on tasuta. Postisaadetised toimetatakse elanikele postkastidesse ja kätte
endiselt kirjakandja poolt. Soovi korral saab
postisaadetise kättesaamise tellida ka teise,
sobivama asukohaga postiasutusse ning see

on üle Eesti tasuta.
Kirjakandjat saab koju tellida Eesti
Posti klienditeeninduskeskuse telefonil
1661 E–R 9.00–18.00 ja L 9.00–15.00 (v.a
riiklikud pühad) või Eesti Posti kodulehelt
www.post.ee/kirjakandja.
Edaspidi on Teile lähim Pajusti
postkontor, mis on avatud E, T, N, R 8.00–
14.30, K 8.00–17.00, L 8.00-10.00; P suletud.
Eesti Post vabandab võimalike
ebamugavuste pärast postiteenuste osutamisel. Küsimuste korral palume pöörduda
Eesti Posti klienditeeninduskeskusesse telefonil 1661 või e-kirjaga info@post.ee.

Lääne-Viru Jäätmekeskus
alustas tööd
Taas on alates sellest kevadest võimalus
Vinni valla elanikel, asutustel ja ettevõtetel
oma prügi ja jäätmeid viia aprillis avatud
jäätmekäitluskeskusesse.
Tänu Virumaa Teatajale levis uudis
peatselt
tööd
alustavast
jäätmekäitluskeskusest juba enne selle ametlikku avamist. Sel põhjusel ongi alates kuu
esimestest päevadest peale paljud inimesed käinud Lääne-Viru Jäätmekeskuses ning
uurinud, mida saab tuua ja millistel kellaaegadel jäätmete vastuvõtt toimub.
Esimesel ametlikult avatud päeval
toodi jäätmekeskusesse ehitusjäätmeid ja
mürkkemikaale. Mitmed ehitusfirmad soovisid sõlmida pikemaajalisi koostöölepinguid.
Tava-, olme- ja ohtlikke jäätmeid
võetakse Ussimäel vastu nii ettevõtetelt kui
eraisikutelt, kuid toodav prügi peab olema
eelnevalt sorteeritud.
Kes jäätmekäitluskeskuse väravast

koormaga sisse läheb, peab algselt pöörduma kaalumajja, kust teda edasi juhatatakse. Tulevikus paigaldatakse keskuse õuele
skeem, mis juhatab, kus asuvad erinevate
jäätmete ladustamiskohad. Edaspidi on võimalik ka kliendil, kellel oma sõiduvahend
jäätmete ära toomiseks puudub, tellida seda
teenust jäätmekäitluskeskusest.
Tasuta võetakse vastu näiteks järgmisi asju: akusid ja patareisid, eelsorteeritud pakendeid, eelsorteeritud puitu, metalli,
vanarehve ja kompleksseid elektroonikaseadmeid.
Lääne-Viru jäätmekäitluskeskus
asub Vinni vallas Ussimäel ja on avatud T-L
kella 10-18.30, P, E - suletud. Hinnakiri:
kodulehel www.lvjk.ee.
Vajadusel võib helistada ka LääneViru Jäätmekeskuse tegevjuhile Priit Raamatule (tel 56 989 414 või e-posti aadressil:
priit@lvjk.ee)
Anti Ronk

Gümnaasium tähistas Euroopa päeval
saksa päeva koos suursaadikuga
Kolmapäeval, 9. mail toimus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis saksa keele üritus, mis oli
mõeldud 3.-7. klassidele. Traditsioonilist
maakondlikku saksa päeva korraldati juba
kolmandat korda. Saksa päeval osales 49
õpilast Rakvere Reaalgümnaasiumist, Rakvere Gümnaasiumist ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumist. Erikülalisteks olid Saksamaa
Liitvabariigi suursaadik härra Christian
Matthias Schlaga ja Tallinna Goethe Instituudi juhataja proua Anne Lind.
Üritus oli jagatud kolme ossa. Päeva
ja kujunduse iseloomustavaks teguriks oli
valitud 9. maile langev Euroopa päev. Esimeses osas oli aula dekoreeritud nii, et see
näeks välja nagu lennuk. Tervituskõnega
esines Saksamaa suursaadik, kes rõõmustas, et Euroopa päeva puhul keskendus üks
kool tervenisti Saksamaale. Ta tunnistas ka,
et õnneks on ta sakslane ja ei pea seda keelt
enam õppima, sest see on väga raske. Järgnes „lend”, kus „stjuardessid” tutvustasid
õpilastele Saksamaad ja selle pealinna Berliini. Peale „maandumist” jaotati külalised
pileti värvi alusel rühmadesse ning giidid
viisid nad töötubadesse.

Töötubadeks
olid käsitöömeistrite
koda, pagariäri, fotostuudio, muusikakool,
nukuteater ja tantsukool. Igas töötoas andsid õpilased oma panuse ürituse viimase osa
jaoks. Käsitöömeistrite kojas meisterdati ürituse sümbolit – rukkilille, mida jaotati kõigile osalejatele. Pagariäris valmistati küpsetisi, mida hiljem said
kõik hea maitsta lasta.
Fotostuudios kujundati kõigile osavõtjatele tänukirju. Ülejäänud
kolm töötuba harjutasid etteasteid lõppkontserdi jaoks.
Ürituse viimase osa jaoks, kus toimus kontsert, milles esinesid kõik töötubades osalejad, oli aula ehitud kõikidesse
Euroopa lipuvärvidesse. Põnevaks lisaks
olid koolide enda poolt koostatud kavad.
Kontserdi avas Vinni-Pajusti Gümnaasiu-

mi ansambel lauluga „Et oleks rahu”. Kontserdi lõpetas õpetajate poolt esitatud meeleolukas tants. Kui esitlused olid lõppenud,
jagati kõigile osavõtjatele tänukirjad ja väikesed kingitused.
Ürituse eestvedajaks oli VinniPajusti Gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Sirje Püss, kellel oli abiks nii õpilastest kui
ka kolleegidest koosnev meeskond.
Laura Laks, 8.B

Pajusti lasteaed
Tõrutõnn tähistas
10. mail
40. sünnipäeva.
Pajsuti klubis peetud
peol oli kohal lõbus
Tõrutõnn ise.
Palju õnne!
Foto: erakogu

Erivajadustega inimeste
keskuse edasitoimimine
ja arendamine on vajalik
Õnn ja meie ise, me oleme sõlminud nähtamatu liidu, et olla õnnelikud ja toimekad
saatuse kiuste.
Selle mõtte on välja öelnud pimekurt
kirjanik Helen Keller, aga puudutab see
kõiki puudega inimesi, s.h erivajadustega
inimeste tegevusvõimalusi Johanna keskuses Rasivere ristis.
Üks tegevus(õppe)tsükkel on Johanna keskusel jälle suvesse jõudmas. Suvi
toob vabama elukorralduse kodudes ja
ühing korraldab juulis vaid valla toetusel
õppeekskursiooni mööda Peipsi kallast
(21.juuli), viib läbi Leader-programmile kirjutatud projektitegevused keraamikakursuse korraldamise näol ja korraldab Hollandi
heategevusfondi Päikeselill toetusega valla puuetega laste suvelaagri. Projekti toel
soetame Johanna keskusesse ka keraamikapõletusahju, mida on hiljem võimalik ka
vallas elavatel huvilistel kasutada. Suvel toimub ka Johanna keskuse aiamaal kasvava
juurvilja hooldamine, et hiljem oleksid juurviljad ja salatid omast keldrist võtta.
Tegevushooajal, mis algas 1. septembril 2011, tegutses keskuses käsitöö, kodundus koos toidutegemisega, aiandus ja üldõpe, s.h Hasartmängumaksu nõukogu 7kuune projektitegevus „Võrdsete suhtlemisvõimaluste loomine keeleõppe abil”,
mille käigus õppisid keskuse külastajad ja
personal igal neljapäeva hommikul inglise
keelt. Võõrkeele omandamine toimus plaanipäraselt, nii et seda on nüüd võimalik juba
igaühel kasutada. On igati loomulik jätka
süvendatult keeleõpet uuel hooajal uue projekti raames, sest õppimata teemavaldkondi on veel palju.
Sel aastal andis Sotsiaalkindlustusamet
Johanna keskusele välja ametliku tegevusloa igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kuni 20 erivajadustega inimesele.
Kahjuks toetab riik sel aastal keskust ainult

ühe pearahaga. Üks inimene tuli Rakvere
keskusest üle, üle tulemas on veel üks keskuse külastaja. Uue korra järgi tulevad inimesed ühest keskusest teise üle koos pearahaga. Sotsiaalkindlustusamet andis lootust lisada Johanna keskusele järgmisel aastal veel riiklikke toetusrahasid. Ühe inimese osas toetab Johanna keskust ka Rakvere
Linnavalitsus.
Jah, need lootused. Kirjutasime Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondile projekti äriplaani tegemiseks erivajadustega inimeste keskusele,
milles on kulude ja tulude prognoos nelja
aasta peale. Samas oli ka hoone täieliku
taastamise kulu, milleks sai äriplaani raames
tehtud ehitusekspertiis ja energiaaudit. Äriplaani valmimise järgselt samale fondile esitatud igapäevaelu toetamise teenuse osutamise projekti ei toetatud 1. maist nagu planeeritud, vaid lükati uude vooru. Kuna kõik
planeeritud kuluartiklid seetõttu pooleks aastaks õhku rippuma jäid, siis ulatas oma abikäe selleks ajaks Vinni Vallavalitsus. Ja õnneks tuleb vahele suvepuhkus. Kõik, mis
Johanna keskuses tegevustena käima lükatud, jätkuvad tänu valla poolt väljapakutud
abile teenuse arengu valdkonnas. Arendustegevus jõuab selle abi läbi staadiumini, kus
keskuse külastajatele hakkame õpetama üldainetena arvutamist, lugemist, jutustamist,
kirjutamist. Nende baasil saab praktikas õpetada rahadega ümberkäimist, ajaleheartiklitest arusaamist, kirjade, avalduste ning dokumentide koostamist ja enda väljendusoskuse parandamist. Juurde tulevad rollimängud ja –käigud: praktiline toimetulekuõpe ja selle süvendamine ostude tegemisel ja toimetamisel ametiasutustes.
Uue teenusena on Johanna keskuses
puuetega ja eakate inimeste intervallhooldus, mis tähendab kodus hooldatava puudega või eaka inimese toomist keskuses-

se hoiuteenusele tööpäevadel mõneks tunniks või päevaks, et omastehooldajad saaksid korraldada oma käike kodust väljaspool
ja kasvõi puhata. Kui tekib transpordi küsimus, tuleb ette helistada artikli lõpus oleval
kontakttelefonil.
Ei ole üksi ükski maa, nii ei ole ka üksi
erivajadustega inimeste keskus Lepiku
külas. Keskuse külastajate arv on tavaliselt
praegusel tegevusperioodil kaks korda nädalas 12-20 inimest. Kord kuus toimuval
muusikapäeval ka üle selle. Juba ainuüksi
tulekuga keskusesse on selle külastajatele
tagatud õige päevare•iim, tegevuste mitmekesisus ja kodune lõunasöök. Kuna oleme kujunenud suures osas õppekeskuseks,
siis korraldame projektide raames ka mitmesuguseid kursusi ja õppepäevi. Hooldatud on ka Johanna keskuse ümbrus, mille
esise haljastamise peale on kirjutatud ka haljastusprojekt Kohaliku Omaalgatuse Programmile. Kui projekti toetatakse, korraldame keskuse juures suurema talgupäeva mai
lõpus või juuni alguses.
Johanna keskusel on välja kujunenud
tihe võrgustik sotsiaaltöötajate, rakenduskõrgkooli õppejõudude, kohaliku juhtumikorraldaja, Sotsiaalkindlustusameti, erialaarstide, fondide eestkosteametnike, Töötukassa ja teistega. Keskusesse satuvad ise
ja sinna suunatakse ka noori, kellel ei ole
enam koolikohustust. Oleme suunanud nad
läbi tekkinud suhtlusvõrgustiku kursustele
ja andnud nende arengust tagasisidet ametnikele. Samuti püüame välja selgitada, missugust abi meile sattunud alaealistele oleks
vaja ja võtame ühendust vastava ala spetsialistidega.
Kui kellelgi tekkis huvi Johanna keskuses toimuva ja selles osutatavate teenuste vastu, siis võtke aga julgelt ühendust
telefonil 5269408, 3251719 või kirjutage
ühingu
e-posti
aadressile:
johanna@mtujohanna.ee
Johanna keskuse jaanipidu toimub 24.
juunil kell 16-21 Lepiku külas, kus on kavas jaaninäidend, taaselustatud ansambli laulud, ühislaulud, käsitöö näitus-müük, jaanipärased suupisted ja tants Olav Sukko muusikaga. Osalustasu on 3 eurot.
Johanna keskuse personal ja MTÜ
Johanna juhatuse liikmed
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Kodune Kehala
Põltsamaal selgus EMi
hobideõhtu on üha popim sumokoondis
21. aprillil toimus Kehala klubis taas igakevadine hobide õhtu. Hobide õhtu kogub
üha enam populaarsust. Kõik, kellel on mingi hobi, on teretulnud seda tutvustama ja
demonstreerima ka teistele.
Ka sellel korral olid saal hobilistest
tulvil, jätkus ka pealtvaatajaid. Kohalviibijate lemmikuteks kujunesid kahtlemata Kadila
estraadiring ülimalt humoorika looga külajuttude tekkimisest, kaunid ja šarmantsed
kõhutantsijad Roelast ja peotantsijad Hele
ja Ahto. Tõelist elevust valmistas aga väga
tempokas ja vaimukas moešõu - Kehala
klubi line-tantsijate ja võimlemisringi „modellide” esituses. Enamus kostüüme valmis kiire ühis- ja näputööna, kasutades Silva Taremaa kodugarderoobi ja kõikvõimalikke pakendimaterjale. Garderoobi omanik ise ohjas väga humoorikalt kogu vaatemängu. Kui välja kuulutati sumba- ja

linetantsu ühistantsimised Pajusti ja Kehala
klubi tantsuringide juhendamisel, valgus
kogu rahvas tantsupõrandale ja tundus, et
ruumi jääb napiks! Kõige noorem ühistantsija oli kahtlemata klubi juhataja Anne tütrepoeg, pooleteiseaastane Ruuben ja vanemad Tudu-Vinni naisansamblist, kes ka hiljem mõnusaid rahvalikke lugusid esitasid.
Tantsumuusikat pakkus alati mõnus ansambel Compact.
Üritust toetasid Vinni Vallavalitsus,
Soone Talu jt. Kokkuvõteks tahaks kindlasti märkida, et oli üks ütlemata särtsakas ja
hoogne, kuid samas väga kodune ja mõnusa olemisega pidu. Väga tore on ka see,
et sellisel peol sulanduvad kiiresti omavahel erinevad vanusegrupid! Üks tõeline tore
külapidu - nii nagu heal vanal ajal!
Ülle Rajamart

Püüdmas tähti
Maslow‘ inimvajaduste hierarhias on nimetatud inimese eluks ja arenguks vajalikud
tingimused. Kui füsioloogilised vajadused
on rahuldatud, saab kool kaasa aidata järgmiste olemasolule: need on turvalisus-, armastus- ja kuuluvusvajadus ning tunnustusja eneseteostusvajadus.
Usun, et hea kool on selline, kus õppiv
laps tunneb, et ta on kaitstud, teda kui inimest armastatakse, temast kui inimesest
hoolitakse ja temal kui õpilasel on võimalus leida see ning arendada seda, mis tema
sees olemas on, mida tal on võib-olla rohkem kui mõnel kaaslasel. Hea kool pakub
talle selle arendamiseks lisavõimalusi, mida
ei saa alati teha ainult ainetunnis, kus on
koos paarkümmend õpilast ja ees kõigi
jaoks ühesugune kohustuslik ainekava.
Õpetajad teevad lisatööd, mis algab väljaspool klassi õppetundi ja lõpeb sageli õpilase rahuldustundega – ma olen tubli ja antud
alal võib-olla isegi andekas!
Eespool kirjutatust lähtudes usun,
et Vinni-Pajusti Gümnaasium on just selline hea kool. Meie õpetajad otsivad klassitäite õpilaste seast üles need, kes veel ei
tea, milles nad võiksid edu saavutada (või
teavad, aga ei oska seda üksinda) ja mis
võiks ehk olla tulevikus aine, millega siduda oma elukutsevalik. Ambitsioonid heas
mõttes on nüüdisajal väga vajalikud. Õiged
ambitsioonid saavad aga tekkida ainult juhul, kui noor inimene teab, MIS alal ta ambitsioonikas võiks olla. Siinkohal tulevadki mängu õpetajad, kes saavad küll tasustatud oma põhitöö eest (on seda siis palju
või vähe, ei ole siinkohal teema), kes aga
kõike muud sageli väga vähese palga eest
või üldse päris tasuta teevad. Ma tahan loota, et õpilased on neile tänulikud ja oskavad
oma kooli selle eest hinnata. Olen näinud
õpilaste emotsioone, kui nad on saanud teada oma tulemused ühe või teise aine olümpiaadil või konkursil. Minu klassis on Teet,
kes on vabariigi parim saksa keeles; Linda,
kel on ette näidata suurepärased saavutused eesti keeles ja geograafias; Raili, kes
on väga tubli matemaatikas. Meil on neide
ja isegi noormehi (!), kes tahavad osaleda
etluskavades ja väljaspool kooli toimuvatel konkurssidel, meil on õpilasi, kes laulavad paremini kui nende klassikaaslased, teevad sporti paremini kui klassikaaslased,
pranglivad superhästi, tunnevad loodusaineid paremini kui kaaslased, oskavad
matemaatikat, ajalugu ja eesti keelt paremini kui klassikaaslased. Ja mis seal salata –
sageli ka paremini kui linnakoolide õpila-

sed. Ka paljude riigieksamitulemused on
väga head – seegi aitab neil rahuldada tunnustusvajadust. Aga riigieksamid on lõpptulemus, osalemine olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel aga protsess. Selles
protsessis ei ole tegelikult kaotajaid. Ka
kehvem tulemus õpetab midagi. Käesoleva aasta uues emakeele riigieksamis on
keeleteemaline artikkel, millest siinkohal
tsitaat: „…kui poleks vigu, siis ei saakski
nendest hoidumist õpetada. /—/ Vead on
teadlastele väärtuslik materjal keelekasutaja mis tahes omaduste uurimisel.” See kehtib ka õpilase puhul: tema tehtud vead olümpiaadil annavad talle tagasisidet, milles end
arendada, ja õpetajale infot, mida õpetada.
Riigieksamil muidugi ka, aga nagu öeldud
– see on lõpp-punkt – enam ei ole midagi
parandada. Vastavalt tulemustele ootab õpilast kõrgkool või mõni muu edasiõppimise võimalus. Head kohad olümpiaadil annavad sageli ka parema võimaluse soovitud erialale sisse saada. Meie õpilased lähevad enamasti edasi õppima – ja on tore, kui
olümpiaadide ning võistluste abiga on oma
tunnustus- ja kuuluvusvajadust rahuldatud,
et teostada end edaspidi alal, milles end kooliajal avastati, isegi siis, kui see jääb vaid
hobiks põhitöö kõrval. Võib-olla ei saa
Lindast kirjanikku, Teedust saksa filoloogi
ega Railist matemaatikut, aga nad on kindlasti õnnelikud, et neil vastavad oskused
olemas on.
Ja veel üks mõte, millega mulle
tuli siinkohal appi meie bioloogiaõpetaja
M. Hirtentreu, kelle sõnutsi ei pea väikese
maakooli õpilased kartma, et nad end suurkoolide õpilastega konkureerides turvaliselt ei tunne. Selleks teevad loodusainete
õpetajad suurt lisatööd, et õpilasel oleksid
konkurentsivõimelised teadmised. Näiteks
suunavad teda olümpiaadiks õpetades
mõne varemlõpetanu praktikumi või loengusse. Väikestes maakoolides on andekaid
õpilasi vähem kui suurtes. Ometi kujundavad just need, kes on omal alal tippu jõudnud, suure osa kooli mainest. Meie koolis
on selliseid õpilasi palju.
Lugupeetud lapsevanemad! Meie
kooli õpetajad teevad lastega tõsist tööd
ka väljaspool ainetundi. Oleme konkurentsivõimeline gümnaasium ja tahame seda
olla ka edaspidi. Rõõmustame, kui tublid
põhikooli lõpetajad jätkavad õpinguid oma
koolis. Samas usume, et need, kes valivad
teise tee, ütlevad uhkusega, et on lõpetanud 9. klassi Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Marge Guljavin
õpetaja

Keemiaviktoriini Vallamajas on
tulemused
avatud
lasteaialaste
Osales 12 võistkonda Vinni-Pajusti G,
Roela Kool, Rakvere Reaalgümnaasium,
kunstinäitus
Rakvere Põhikool, Kadrina Keskkool,
Kunda Ühisgümnaasium, Haljala Gümnaasium, Sõmeru Põhikool.
Tulemused: I koht Vinni-Pajusti
G II võistkond, II Kadrina KK, III Vinni
Pajusti G III võistkond, 5.koht VinniPajusti Gümnaasiumi I võistkond, 8.Roela
Kool.
Allikas: M.Valter L-Viru maavalitsus.

15. mail avati vallamajas juba üheksandat
korda meie valla lasteaedade laste kunstitööde näitus. Seekordse näituse panid
üles Kulina ja Roela lasteaedade pedagoogid. Näituse avamisel vaatasid lapsed etendust “Vares vembumees” Anne
Velli esituses.

XVI Eesti meistrivõistlused sumos. 20. mail
selgitati Põltsamaal 16. Eesti sumomeistrid.
Seekord võisteldi kadettide (U16), juunioride (U18) ja täiskasvanute vanuseklassis.
Võistluste peaeesmärgiks oli selekteerida
koondis 13.-17. juunil Ukrainas Lutskis toimuvale EM-ile.
Edukaim spordiklubi oli Sakura,
kes tõi igas vanuseklassis enim medaleid:
kadetid: 18 medalit (5 kuld-, 5 hõbe- ja 8
pronksmedalit), juuniorid 15 (5-5-5) ja täiskasvanud 10 (5-3-2) medalit.
Sakura klubi sportlaste tulemused:
Naiskadetid: -45 kg: 2. Liis-Maria
Koulen Sakura VPG. -55 kg: 1. Tuule Sireli
Mäe Sakura Rakvere Reaalgümnaasium 3.
Sirelin Igo Sakura Vaeküla kool. -65 kg:
Christina Ojasoo Sakura Vinni-Pajusti
Gümnaasium. +65 kg: 1. Pathricia Matso

Sakura Avinurme Gümnaasium. 2.Carmen
Adrat Sakura Vaeküla kool. 3. Evelin Kolga
Sakura VPG. Absoluutkategooria: 2.LiisMaria Koulen Sakura VPG. 3. Christina
Ojasoo Sakura VPG. 3. Tuule Sireli Mäe
Sakura Rakvere Reaalgümnaasium.
Meeskadetid: -55 kg: 2.Agris
Tamjärv Sakura VPG. -65 kg: 3.Artur
Baikov Sakura Vaeküla kool. +85 kg: 1.Oliver Valdre Sakura Tudu Kool. 2.Toomas
Braun Sakura VPG. 3. Amtero Kaldma
Sakura Avinurme Gümn. Absoluutkategooria: 1. Antero Kaldma Sakura Avinurme Gümn. 3.Artur Baikov Sakura Vaeküla
kool. 3. Oliver Valdre Sakura Tudu Kool.
Naisjuuniorid: -50 kg: 2.Liis-Maria
Koulen Sakura VPG. 3. Sirelin Igo Sakura
Vaeküla kool. -60 kg: 2. Tuule Sireli Mäe
Sakura Rakvere Reaalgümnaasium. 3. Me-

rike Järvamägi Sakura Tamsalu Gümn. 70kg: 1. Christina Ojasoo Sakura VPG.
3.Evelin Kolga Sakura VPG. +70kg: 1.
Pathricia Matso Sakura Avinurme Gümn.
2.Carmen Adrat Sakura Vaeküla kool. Absoluutkategooria: 1. Christina Ojasoo Sakura
VPG. 2.Pathricia Matso Sakura Avinurme
Gümn. 3. Tuule Sireli Mäe.
Meesjuuniorid: -60 kg: 3. Agris
Tamjärv Sakura VPG. -100 kg: 1. Antero
Kaldma Sakura Avinurme Gümnaasium.
+100 kg: 1. Oliver Valdre Sakura Tudu Kool.
2.Toomas Braun Sakura VPG. Absoluutkategooria: 3.Toomas Braun Sakura VPG.
Naised: -55 kg: 1. Tuule Sireli Mäe
Sakura Rakvere Reaalgümn. -80 kg: 1.
Evelin Kolga Sakura Vinni-Pajusti Gümnaasium. +80 kg: 1. Pille Pudel Sakura Laekvere. 2. Pathricia Matso 3. Carmen Adrat.
Absoluutkategooria: 2. Pille Pudel Sakura.
Mehed: -70 kg: 3.Argo Metsalu Sakura. 85 kg: 1. Siim Mäe Sakura Tudu. -100 kg: 1.
Gert Roosimägi Sakura Tallinn. +100 kg: 3.
Jaan Angerjärv Sakura.
Riho Rannikmaa

Maiasmokk 2012 selgitas parimad
tehnikate demonstreerijad
Tänavune (28. aprillil) spordiklubi Sakura
poolt korraldatatud laste judovõistlus
Maiasmokk kandis seekord järjekorranumbrit 34. Seekord toimus võistlus aga
täiesti uues formaadis. Võitjaid ei selgitatud mitte maadluses, vaid tehnikate demonstreerimise puhtuses ja täpsuses ehk
“kata’s” (otseses tõlkes “vorm”). Kata on
judo suund, mis mujal maailmas on väga
populaarne ja milles peetakse nii maailma- kui kontinentide meistrivõistlused.
Mitmetes Euroopa riikides on KATA
harrastajaid tunduvalt rohkem kui võistlusmaadlusega (shiai) tegelejaid. Paljud
sportlased, kes on lõpetanud oma karjääri shiai’del osalemises, jätkavad judoga
tegelemist kata-vormis, tehes seda kõrge eani. Jaapanis on täiesti tavaline, kui
katasid harjutavad 70-80-aastased mehed
ja naised. Et hakata arendama Eesti
katakultuuri, korraldati 34. Maiasmokk
kata-võistlusena. Parimad judotehnika demonstreerijad selgitati kolmes vanuseklassis. Kuni 10-aastased sportlased demonstreerisid üksnes kukkumisharjutusi UKEMI-NO-KATA. Parimateks osutusid: 1.Vadim Baikov, SK Sakura VPG. 2.
Henrik Tiirats Tartu Do. 3. Mathias
Selberg Tartu Do. Kuni 12-aastased
judokad esitasid kollase vöö heitetehnikate programmi GOKYU-NO-KATA. Esikolmikusse jõudsid: 1. Karmen Kukk, SK
Sakura VPG. 2. Pärtel Rööpson, Tartu
Do. 3. Maru Arukask Tartu Do. Kuni 14aastased esitasid oran•i vöö heitetehni-

U14 parimad: Igor Baikov, Liis-Maria Koulen ja Agris Tamjärv
kate programmi SHIKYU-NO-KATA.
Tublimad olid: 1. Liis-Maria Koulen, SK
Sakura, VPG. 2. Igor Baikov, SK Sakura,
Vaeküla kool. 3. Agris Tamjärv, SK
Sakura, VPG. Nagu juba traditsiooniks
saanud, pani parimatele magusad auhinnad välja AS Pihlaka. Võistlust toetasid
ka Kurtuurkapital ja Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit.
Riho Rannikmaa

Võrust Sakurale kaks medalit

6.mail Võrus toimunud Eesti Cvaniseklassi /U12/ meistrivõistlustel
judos osales 208 noort judokat 25 Eesti
judoklubist. Tugevas konkurtentsis olid
edukad Sakura tütarlapsed. Tüdrukute
raskekaalus /üle 48kg/ võitis kuldmedali
Tudulinna Põhikoolis õppiv Anastasija
Knjazihhina ja kehakaalus kuni 36kg päl-

vis pronksise autasu Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilane Karmen Kukk.
Tubliks saavutuseks võib pidada
ka poiste kaalukategoorias kuni 55 kg
võistelnud judoklubis Viru Judo treeniva Janno Esto viiendat kohta.
Riho Rannikmaa

Rakvere tahab
korraldada
ssireumi
EMi ja MMi
Rakvere linn plaanib korraldada
ssireumi Euroopa ja maailmameistrivõistlused korea rahvusmaadluses. Selle plaaniga käisid Rakvere
linnapea Andres Jaadla jutul
ssireumi maailmaföderatsiooni tegevdirektor ja ssireumi spetsialist
Kang Shi Hoo ning ssireumi maailmaföderatsiooni juhatuse liige Riho
Rannikmaa.
Rakvere linnapea Andres
Jaadla sõnul on Rakverel olemas varasem rahvusvaheliste võistluste
korraldamise kogemus - Rakveres
toimusid 2006. aastal juunioride
sumo MM ja 2008. aastal sumo täiskasvanute MM-võistlused.
„Korea soovib sirreumi tutvustada Euroopas ja Eestis. Sel vöömaadluse liigil on palju sarnasusi
jaapani sumomaadlusega,” selgitas
Riho Rannikmaa, kelle sõnul on Lõuna-Korea huvitatud ssireumi viimisest olümpiale ning nõus loobuma
selle nimel oma teisest võitluskunstist taekwondost.
2011. aastal ssireumi MM-l
Seoulis osales edukalt Vinni neiu
Christina Ojasoo, kes tuli seal viiendaks.
5.-11. juunil peetakse Pusanis II
ssireumi MM, kuhu on kutsutud viis
eesti maadlejat, teiste eas ka naiste
kergekaalus Vinni neiu Christina
Ojasoo SK Sakurast.
Hilje Pakkanen
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Kultuuriteated
2. juunil toimub Roelas külade päev,
mis algab kell 16 kivi avamisega parklas. Sellele järgneb rongkäik laululavale, kus päev jätkub mängude, loterii ja
ansambli muusikaga. Ootame aktiivset
osavõttu!

3. juunil kell 13 lastekaitsepäeva
pidu (laat ja kontsert). Kauplejatel
ja esinejatel vajalik eelnev registreerimine Anne Rätsepale tel. 5554
0294
või
e-postile
anneratsep@hot.ee.
23. juunil kell 21 jaaniõhtu ViruJaagupis ansambliga Shock, jälgige reklaami.

Juubeliüritus 300 aastat Aruküla asutamisest toimub pühapäeval, 1. juulil
kell 11 0,5 km Aruküla keskusest
Kulina poole.
Kavas: mälestuskivi avamine,
raamatu "Aruküla talud" esitlus. Järgneb Kalade-Kelude sugulaste kokkutulek Tiina ja Väino Kaasiku juures
(Aruküla endise koolimaja vastast 1
km kruusateed). Kõik sugulased on
oodatud. Kaasa võtta hea tuju, pildimeenutusi eelmistest kokkutulekutest
ning piknikukorv.

Projektirahade edukas
hooaeg Roela Noortemajas
Sügisel saime LEADER-projekti rahade
eest korraldada sportliku seikluspäeva, kus
noored koos sõpradega teistest noortekeskustest võisid osaleda looduslikus seiklusmängus “Nagu nupud laual”, võistelda
diskgolfis, turnida kuuemeetrisel ronimisseinal ja mängida painballi Aartika Puhkekeskuses. Õhtu lõppes diskoga Roela rahvamajas.
Infotehnoloogialiidu rahade toel
toimusid noortemajas ideede öö Idee24 ja
IT-öö. Esimesel ööl, mis viidi läbi talvisel
koolivaheajal, õppisid noored kirjutama
projektitaotlusi Euroopa Noored Eesti büroole. Noori juhendasid spetsialistid
veebitelevisiooni vahendusel. Osales 24
noortekeskust üle vabariigi.
IT-ööl pidid noored mõtlema, kui-

erinevate ametite ja tööelu tutvustavate tegevustega. Põnevaimad neist olid tutvumine Põlula kalakasvandusega, Vanemuise teatrieluga ning järve- ja merepäästjate
tööga Mustvees. Ees on sõit Olustverre,
tutvuma sealse kodumajanduskooli ja vaatamisväärsustega ning vaatama tähetorni.
Noorte jaoks oli ESF-projekti puhul eriti tore see, et sama hanke osa summast oli mõeldud noortealgatuse fondi
jaoks. Noored võisid noortemaja abil taotleda raha, et teostada oma eriti soovitud
projekte. Nii said nad käia teatris ja
Kuutsemäel lumelauasõidu koolitusel ning
osta noortemajja Xbox360, et korraldada
elektrooniliste mängude õhtuid. Veel on
neil sama fondi abil võimalus organiseerida hooaja lõpuüritus erinevate töötubade
ja diskoõhtuga.

Tänuavaldus
Kui sa vahel vaatad ringi,
rõõmsal meelel kaed ja vaed,
näed, et maailm- see on mingi
vana vahva lasteaed.
L.Tungal
Pajusti Lasteaed “Tõrutõnn” kollektiiv tänab kõiki esinejaid, nende juhendajaid, lapsevanemaid, lapsi, sõpru ja tuttavaid, kes meie sünnipäevapeo nii meeleolukaks ja südamlikuks
muutsid. Tänud meie koolilastele tantsude ja laulude eest! Lapsepõlv on
tõepoolest lahe aeg!
Tore oli kohata endiseid töötajaid, kes
jätkuvalt nii tarmukad ja särasilmsed
on. Täname Teid kauni kingituse eest!
Jätkugu teil rõõmsat meelt ja tervist
edaspidisekski!
Ole tänatud, Anti, kogu pidu salvestamast! Nüüd

Alates 14. maist
on avatud
Mõdriku Iluaed
Müüme viljapuu ja marjapõõsaste
istikuid, roose, elulõngasid, viinamarju, okaspuid ja põõsaid, lehtpuid
ja põõsaid. Kindlasti ei puudu meie
valikust püsililled, mida sel hooajal
suudame pakkuda ca 400 erinevat
nimetust.
Kollektsiooniaiaga tutvumise
hind 2,- / inimene. Giidi teenus 30,-/
h.
Enne iluaeda tulemast oleks
soovitav ette helistada tel 506 6294.
Tegeleme suurel hulgal ka iluaedade rajamistega ja vahest ei pruugi
kedagi seal kohal olla.
www.modrikuiluaed.ee - pooleldi valmimisel, aga põhiinfo on saadaval www.scandicurb.ee
Mõdriku Iluaed OÜ
Avaleht: Mõdriku Iluaed OÜ
www.modrikuiluaed.ee

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel: 5783 8999

Roela
kodukandipäev
Roela noored turvumas Vanemuise teatri kostüümilaoga. Foto: Maire Eigi
das infotehnoloogiliste lahenduste abil oma
koolielu sisukamaks ja huvitavamaks muuta. Abistamas olid IT-tudengid. Roela noored mõlesid välja IT-prillid, mis peaksid
õpilast koolitöös aitama. Kõigi nutikate lahendustega saab tutvuda Start IT-kodulehel. Sellelgi ööl olid noored
veebitelevisiooni vahendusel ühenduses
teiste osalevate keskuste noortega, said
üksteist tervitada ja oma ideid teistele tutvustada.
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendusest saadud ESF-raha eest said noored osaleda huvitegevuses ning tutvuda

Viimane projektirahade abil korraldatud sündmus oli Euroopa päeva tähistamine. Noored said mängida Euroopa lauamänge, valmistada kollaa•e, osaleda lõbusates võistlustes ja fotojahis ning õppida
enesekaitse võtteid. Ürituse raames toimus
ka noorte ja eakate ümarlaud. Õhtu lõppes
autasustamise ja diskoga. Sellelgi päeval
olid kõik osalevad 15 noortekeskust üle
vabariigi omavahel ühenduses veebiTV
vahendusel, et osa saada teiste tegemistest
ja näidata ennast.
Loodame, et pärast suvepuhkust
jätkub elu noortekeskuses sama huvitavalt.
Maire Eigi

Mehis Leigri juhib 2 etapi järel
Team Rattapoe sarja
Team Rattapood Cupi rattasarja kahe etapi
arvestuse järel juhib Mehis Leigri.
15. aprillil Toilas peetud I etapil, mille pikkus oli 24 km (9x 2,3 km) saavutas ta Msport klassis esikoha Hawaii Expressi meeskonnas. Rada kulges peamiselt kõvakattega pargiteedel ning eelmise aasta rajast kergem.
13. mail Türisalus peetud Baueri Veetehnika Team Rattapood Cup II etapil Türisalus
oli oma vanuseklassis samuti võidukas
Mehis Leigri. Seekord oli distantsi pikkuseks 21,6 km (9x 2,4 km ringi).
Mehis Leigri osales aprilli lõpus
VI Jõelähtme rattamaratonil, kus saavutas
102 startinu hulgas 10. koha. Peamiselt metsa vahel kulgenud rada oli 80 km pikk.
Sõidus peeti ainult meeste ja naiste üldarvestust, eraldi vanuserühmi ei olnud.

2.juunil 16.00
Roela esmamainimise
auks püstitatud
KIVI AVAMINE bussijaama juures
ÜHINE RONGKÄIK
kivi juurest lauluväljakule
ÜHISMÄNGUD JA
–TANTSUD /auhinnad!/
LOTERII
Pakutakse ühiskatlas
keedetud KÜLASUPPI
SIMMAN
Mängib ansambel “MPS”
Ostame ja võtame
RENDILE PÕLLUMAAD
Vinni ja Rakvere vallas.
Tel 503 6413.

Õnnitleme
juunikuu sünnipäevalapsi!
Aaastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
84 Eugenia Murrik
84 Jaan Mäits
83 Vello Taremaa
83 Arnold Vaarmets
83 Aino Lauri
82 Heino Kuslap
82 Valve-Miralda Pulken
81 Marta Mäeots
80 Aino Sepik
75 Ella Kimmel
75 Ilme Sild
70 Liubov Mikhaylova

92 Gerda-Johanna Ülesoo
89 Marta Rego
88 Velli Vahi
88 Helvi Kupp
88 Stepan Kõosaar
87 Asta Siitas
86 Aleksandr Raikerus
86 Leida Tomp
86 Alice Kask
85 Salme Kutsar
84 Udo Pedius
84 Heinrich Part
84 Ester Johanson

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun
andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.
Toimetaja vabandab Aili Annuse ja Linda Trumani ees, kelle vale vanus ekslikult aprilli lehte sai. Mõlemal eakal proual täitus aprillis 80. eluring.
Hilje Pakkanen

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Ketriin Viilup - 11. aprillil
Kenneth Karro - 29. aprillil
Oskar Sipsaka - 3. mail
Hanna Loore Haav - 6. mail

Loore-Liis Jalak - 7. mail
Britta-Liisa Kivi - 11. mail
Olesja Švab - 17. mail
Adrian Švab - 17. mail
Alesja Švab - 17. mail

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Vinni tehnikapoisid pälvisid
Ideede laadal tunnustust
Rakveres toimus 8. mail ideede laat, mille eesmärk oli tutvustada virumaalastele
ettevõtlike noorte algatusi, ideid ja projekte. Osalejaid oli servast serva, alates
lasteaedadest, lõpetades Tartu Ülikooliga. Sinna mahtus palju-palju huvitavaid
ettevõtmisi, sealhulgas ka Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi poiste Seebikarbiralli tutvustus ja Vinni Punni võrride võidusõidu esitlus.
Üritus toimus nagu tõeline mess,
igal oli oma boks, ettevalmistatud esitlusmaterjalid ja enamikes boksides säramas videoprojektor. Vinni poistel oli lisaks seinale näidatavale videole kaasas
ka ehtne ja töökorras võistlusvõrr - sellesama masinaga sõitis eelmisel nädalavahetusel Maidlas võrrirallil legendaarne Võsa-Pets. Selle loo ilmumise ajaks
on see lugu ehk isegi eetris olnud. Sama
võrr hakkab ka 26.mail toimuval Vinni
Kevadpunni võistlusel auhindu jahtima.
Samuti oli rahvale käega katsu-

miseks ehtne „seebikarp” - mootorita iseehitatud sõiduk, mis 25. mail Hiiumaal, 8.
juunil Põlvas, 9.juunil Narvas ja 10. juunil II Rakvere seebikarbirallil mäest alla
tuhisevad. Neidsamu masinaid võis näha
26. mail Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juures seebikarbinäitusel Vnni Kevadpunni
üritusel, kus oli kavas nii kevadkontsert,
laat kui võrrivõidusõit. Ideelaadal oli
väljas üks neist kümmekonnast VPGs
ehitatud masinast.
Meie koolipoiste ettevõtlikkust
tunnustati väärikalt - tehnikapoisid said
kutse/ võimaluse külastada vormelisõitja Erko Vallbaumi tema garaazis ja tutvuda tema vormeli ning vormelimaailmaga.
VPG tehnikapoisse esindasid sel
üritusel Karel Kristel, Riko Petrov, Rait
Isotamm ja Karl Johan Leichter, aga tegelikult on, et tublide Vinni tehnikute
nimekiri palju pikem.
VPG infotiim

Hoonete ehitusprojektid, soojustusprojektid, detailplaneeringud ja restaureerimisprojektid. OÜ Nelia, tel.nr.
+372 5650 4063.

Soovin rentida heina- ja põllumaad
Lääne-Virumaal, asjaga KIIRE !
Kontakt: Argo
Mobiil: +372 56 663 816
Fax: +372 3220055
e-mail:argo@partneras.com,
info@partneras.com

Haluvabrik saeb ja lõhub
küttepuid tel 58956770.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Vigade parandus
Aprillikuu „Koduvalla Sõnumitesse” sattus ekslikult mitu viga:
1.Vinni-Pajusti Gümnaasiumi laululapse
Hanna-Marie Eliste (2B kl.) juhendajaks
on Kelli Pärnaste Rakvere Muusikakoolist.
2.Artikli „VPG aeroobika printsi ja printsessi valimised” autoriks on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 11.klassi õpilane Annela
Avarlaid.
Vabandame lugejaid eksitamast.
Terje Andresson

Viive Haavel
Urmas Uint
Jaanus Pärnamägi
Hermann Mets

13.03.1942
24.04.1961
23.08.1923
08.07.1931

–
–
–
–

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

30.04.2012
01.05.2012
18.05.2012
18.05.2012

tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.
Suur tänu kaastööde eest! Järgmime
kaastööde esitamise tähteg on
14. juuni.

