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Vinni vallavanem Toomas Väinaste
kõne Eesti iseseisvuspäeva
vastuvõtul Roelas
Armas vallarahvas, head sõbrad!
Suur õnn on tähistada ühiselt iseseisvuspäeva, sest meil on isamaa emakeel ja vabadus. Iseseisvus ei ole iseenesest mõistetav.
Vabadus on osasaamisrõõm ning
vastutus tuleviku ees. Vabadus
paneb meile ise oma tee, tunda
ära, mis õige, mis vale.
Täna täiskasvanuikka jõudnud
noortele on see loomulik, et heisatakse meie riigilipp ja räägitakse eesti keeles, sest nemad on
sündinud vabas Eestis. Usun siiralt, et tänased noored, kellel ei
ole mineviku taaka selja taga, suudavad tulevikus meie riigi elu juhtida kogu ühiskonnale vajalikus
suunas.
Meil on jätkuvalt alles kolm
kooli: Vinni-Pajusti Gümnaasium
365 õpilasega, Roela LasteaedPõhikool ümmarguselt 100 lapsega, kellest koolis käib 70 ja lasteaias 30 ning Tudu Lasteaed-Põhikool, kus koolis käib 28 õpilast ja
lasteaias kaheksa last. Lasteaedu
on vallas kolm: Vinni lasteaed 120,
Pajusti lasteaed 60 ja Kulina lasteaed 30 lapsega. Tudu kooliga on

Kui trehvab
seal hästi minema, siis võtab
ta kaasa ka
naise ja lapsed. Nii lihtsalt
võibki inimeste vähenemist
kirjeldada - kes
läheb linna,
kes välismaale. Senikaua,
kui meie vaba
Eesti riiki saavad juhtida inimesed, kellel
ei pea olema
hariduse, eriala ega kogemuste nõuet,
pole tõsiseid
muutusi oodata.
Ei saa me ka üle ega ümber
tõsiasjast, et millal eesti rahvas on
ühise asja eest väljas olnud: Jüriöö
ülestõusu ja Vabadussõja ajal,
rahvarindes ja Balti ketis taasiseseisvumise ajal, ei muul ajal. Aga
see on juba vana tõde.
Küsimus, mida peaks tegema

arutusel olnud, kas tulevikus minna edasi 9 või 6 klassiga. Täna on
vallavalitsus seisukohal, et ka järgmisel õppeaastal on Tudu koolis
jätkuvalt üheksa klassi. Olgugi et
praegustel andmetel tuleks 7. ja 9.
klassi kokku üheksa õpilast ning 8.
klassi mitte ühtegi. Vajaliku
puuduoleva raha selleks leiame
valla siseselt.
Raamatukogusid on vallas viis
ja samapalju on ka rahvamaju.
Kõik need arvud ei ole viimase kümne aasta jooksul muutunud, välja arvatud elanike arv ja
seega ka õpilaste arv, mis iga aastaga väheneb. Kui aastal 1992 oli
elanikke 6586 ja sünde 112, siis
täna, aastal 2013 on elanikke 5053
ja sünde poole vähem - 57, seega
on nüüd vähem 1533 inimest. Näiteks naabervallas Rägaveres on
üldse 920 inimest, aga meilt on lahkunud 1533 inimest.
Seega, kui Eestis inimestel
tööd ja teenistust ei jätku, aga pere
vajab toitmist, lapsed koolitamist
ja kodu korras hoidmist, siis peabki mees minema teise riiki tööle,
kus tal on võimalik elatist teenida.

või mis peaks juhtuma, et eesti
rahvas jälle ühtse asja eest väljas
oleks, et läbi majanduse elatustase tõuseks, et meil sünniks tunduvalt rohkem lapsi ja et meie pered
elaksid meie vabas Eestis ja tuleksid ise omadega toime?
Ühel hommikul kuulsin Vikerraadiost, kui reporter võttis intervjuud lasteaia lastelt. Viieaastane
tüdruk arvas, et normaalne oleks,
kui iga inimene ja pere ise omadega toime tuleksid.
Oma eestlaslikus tagasihoidlikkuses oleme tavaliselt kidakeelsed kiitmise või isiklikest saavutustest rääkimisega. Meeldivaks
erandiks on kindlasti Eesti riigi
sünnipäev, mil võimalus ära märkida ja nimetada neid, kelle igapäevane töö ning tegevus loovad
väärtusi ka kaasinimestele. Olgu
see siis põllul, farmis, koolis, vallamajas, lasteaias, kalmistut hooldades või abivajavate eest hoolitsedes. Vinni vallas on tublisid ettevõtjaid ja ettevõtteid Viru-Jaagupis, Pajustis, Vinnis, Tudus,
Roelas, Kadilas, Vetikul, Piiral.
Vabariigi tasandil on autasus-

Johanna keskuse uus
elukorraldus
tatud Indrek Klammerit Valgetähe viienda klassi ordeniga. Eldur
Lepikule on omistatud parima talumetsamajandaja tiitel, Piira Talu
OÜ juhile Kalmer Visnapuule parima lihaveise kasvataja tiitel.
Aasta sotsiaaltöötaja tiitliga on
tunnustatud Tõnu Muldmad. Kodanikupäeval
tunnustas
maavanem
„Tubli töötaja“
aumärgiga
Heldur Eerikut.
Üle valla on
meil tublisid isetegevuslasi ja
nende juhendajaid, kes ka täna
meile esinevad.
Meil on tublid
noorsootöötajad, kes teevad
tänuväärset
tööd meie noortega. Meil on
sportlasi ja treenereid, kes on
silma paistnud
nii valla, LääneVirumaa, Eesti
kui Euroopa ja
maailma tasemel.
Et tänane valla pidulik üritus
on just 24-ndal kuupäeval, siis soovin kõigile head vabariigi aastapäeva!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

2013. aastast on Johanna keskuses uus töökorraldus, kuna päevakeskus on nüüd avatud kõikidel
tööpäevadel kell 9-16.
Tänu Eesti-Sveitsi koostööprogrammi ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali 18-kuusele tegevustoetusele on sellest aastast Rasivere
ristis asuv erivajadustega inimeste päevakeskus avatud kõikidel
tööpäevadel: Esmaspäeval on üldarendavad tegevused ja rollimängud kaupluses ja ametiasutustes
hakkamasaamiseks, ka meeste
väiksemad parandus-ehitustegevused. Teisipäeval on käsitööpäev
(vill, fimo, keraamika, siid, nahk,

õmblus jm). Kord kuus on teisipäeval muusikapäev. Kolmapäeval on
füsioteraapiapäev nii sees kui väljas. Neljapäeva hommik on keeleõppe päralt, õhtupoolikul õpitakse näidendit jms, noormeestele
töösamased tegevused. Reede on
hoiuteenuse päev, mil keskusesse oodatakse hoiule erivajadustega tööealisi ja järelevalvet vajavaid eakaid, et omstehooldajatel
oleks võimalik samal ajal käia oma
käimised või puhata. Helistada tel
52 69 408.
Ülle Allika
Johanna keskuse juhataja

Pajusti Tantsutriinud ja Roela segakoor ilmestasid vastuvõttu.
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Volikogu esimehe Meelis Maine ja vallavanem Toomas
Väinaste vabariigi aastapäeva vastuvõtult
Volikogu esimehe Meelis Maine
ja vallavanem Tooma Väinaste
vabariigi aastapäeva vastuvõtt oli
Roela rahvamajja toonud majatäie vinnilasi. Päevakohase kõne
pidas vallavanem Toomas Väinaste. Kokkutulnuid oli tulnud tervitama Lääne-Viru maavanem
Einar Vallbaum.
Vallajuhid tunnustasid Vinni
valla tublisid sportlasi, nende juhendajaid ja noorsootöötajaid.
Tänavune Eesti iseseisvuspäeva ilm oli imeilus, kevadiselt
päikesepaisteline. Sama päikesepaisteliselt jätkasid õhtut rahvamajas meie isetegevuslased, pakkudes publikule meeleoluka päevakohase kava. Isetegevuslaste
etteasted sidus kenasti ühtseks
tervikus Roelas vaat’ et juba omainimeseks saanud humorist Raimo Aas. Suur tänu talle!
Kõlas armas Eesti hümn – loomulikult kõigi kolme salmiga ja
koos Roela segakooriga. Aitäh,
Terje Andresson ja koorilauljad, et
olete vaevaks võtnud igal arginädalal läbi tuiskude ja vihmade koos
laule harjutamas käia.
Viiulipoisi August-Mattias
Alavere viiulipala esitus pani mõtlema, mis sellest poisist küll tulevikus saada võib. August-Mattiase
õpetaja on Aive Alavere, väike viiulipoiss õpib Rakvere muusikakooli eelklassis.
Ehkki rahvaarv on vallas aastatega õhemaks kulunud, ei ole
seepeale rahvatants Vinni vallast
kusagile kadunud. Ja ega saagi, kui
tants olemise reipaks teeb!
Pajustis juhendab Tantsutriinude
rahvatantsurühma väsimatu Ene
Saaber, Roelas vastab samaga
Mall Moor, kelle juhendada on
memmede tantsurühm Kanarbik

ja naisrahvatantsurühm Sõbratarid. Sitked naised!
Tantsude vahele kõlasid laulud
Roela nais– ja meesansambli ning
kvartett Sära esituses. Kiitus juhendaja Reet Alaverele, kes on
meie mehed vägevalt laulma pannud! Ega palju puudunud, et meesansambel oleks pidanud lisalooga lagedale tulema. Igatahes aplaus oli vägev. Särav naiskvartett
on juba 15 aastat ühtelaulmist harjutanud. Muidugi tuleb neil välja
(ja nimigi kohustab!) ning mõnus
on kuulata.
Mis oleks vallarahva pidu ilma
Pajusti estraadita! Poolik pidu! Kust
nad need naljad küll kogu aeg võtavad? Millal neist veel huumoritükid saavad ja millal selgeks õpitakse? Jaan Lõõnik käib estraadi
tegema kui kauge maa tagant... Elu
on muidugi aegajalt üsna naljakas,
aga ikkagi, millegipärast naerutajaid just üleliia ei kohta. Kui raske
see rahva naerutamise töö on,
teab Ülle Rajamart koos oma estraaditrupiga kõige paremini. Jõudu vastu pidada ja ainest naljadeks!
Kapell Karukell andis oma osa
rahvalikule peole.
Pidupäeva stendi valmistas
Roela kooliõpetaja Hille Supper,
fotonäitus oli Tudu õpetajalt Aarne Otsalt.
Roela peol oli alguselt lõpuni
tegev üks mees, ilma kelleta pidu
oleks ebaõnnestunud. Aitäh, Tarmo Alavere õhtu helindamise
eest! Lauljate ja tantsijate taustaks
kõlanud muusikafonogrammid
olid samuti tema tehtud.
Suupistelaua ja kauni tordi
eest olid hoolitsenud Maie Lepassaar, Klaarika Kuusk, Ivi Uueni ja
Anne Väinaste.
Hilje Pakkanen

Roela meesansambel.

Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum.

Vilve Tombach ja Raimo Aas.

Vallajuhtide tänusõnad teenekale sumotreenerile Riho Rannikmaale ja Viru-Jaagupi raamatukogu juhatajale Ülle Rajamardile

Ülal: Ülle Rajamart ja
Jaan Lõõnik Pajusti
estraaditrupist.
Paremal: viiulipoiss
August-Mattia
Alavere
All: kvartett Sära.
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Vinni valla tublid sportlased,
treenerid, noorte juhendajad
Vinni volikogu esimehe Meelis Maine
ja vallavanema Toomas Väinaste Eesti
Vabariigi 95.aastapäeval Roelas tunnustati ligi pooltsadat valla tublit sportlast,
nende treenereid ning ka noorsootöötajaid.
Vinni valla sportlased, kes saavutanud auhinnalisi kohti Eesti, Euroopa ja
maailmameistrivõistlustel 2012. aastal.
Kergejõustikus: Risto Põlluste - Eesti
noortemeister 200m takistusjooksus PAvan.klass. Ragnar Piirjõe - Eesti noortemeister 1500m ja 800m jooksus PAvan.klass. Eero Puusepp - Eesti noortemeister 3x1000m teatejooksus. Tiiu Pär-

Karmen Kukk - Euroopa MV(U-14) sumo
3. koht 33kg; Eesti noorte (U-12) sumo
1.koht. Mattias Mäe - Eesti MV (U-12)
sumo -45kg esikoht. Janno Kiik- Eesti MV
sumo -45kg 2.koht. Paavo Erapart- Eesti
laste (U-8) meistrivõistluste 2.koht.
Autoralli, tõstmine, jooks, ratas,
triatlon, ujumine, suusatamine: Andres
Ots - Läti meister autorallis. Aivar Zarubin
- Eesti meister tõstmises, MM veteranide 3. koht tõstmises. Rita Toome - Tartu
Rattamaraton N40 3. koht; Jõulumäe ja
Tallinna Rattamaraton 3. koht; TamsaluNeeruti, Tallinna ja Viru Suusamaratoni
N40 1. koht. Roland Toome - M-40 ak-

Volikogu esimees Meelis Maine surub kätt ujujal Anett Hallikul.
nik - Eesti naisveteranide MV kuulitõukes ja kettaheites II koht. Andrus Lein Lääne-Virumaa meister murdmaajooksus
ja poolmaratonis, Eesti MVlt 6. koht maratonis, (M-35) Eesti meister 3000m jooksus. Lisaks võistlemisele korraldab And-

tiivne rattamaratonidest osavõtja 2012.
aastal. Relika Toome - juunioride Eesti
MV 2012. a. triatlonietappide karikavõtja, Eesti meistrivõistluste 2. koht naisjuunioride klassis. Helle Tuhkla - SEB XXV
maijooks (N45) 2. koht, Eesti 2012 öö-

2013. aasta maamaksust
Maksuteated 2013. aasta maamaksu kohta on juba käes. Maksu esimene tasumise
tähtaeg on 1. aprill ja teine tähtaeg 1. oktoober. Maamaksu tasub isik, kes on
jooksva aasta 1. jaanuari seisuga kinnistusraamatuandmetelmaaomanik,hoonestaja või kasutusvaldaja.
Maamaksuseaduse alusel on sellest
aastast alates arvutatud kodualusele maale maamaksusoodustus. Soodustust saab
isik, kui ta oli 01.01.2013.a seisuga maaomanik maale, millel asub hoone, kuhu
tal oli 01.01.2013.a seisuga registreeritud elukoht. Selle maa sihtotstarve on
elamumaa või maatulundusmaa, millel on
õuemaa kõlvik. Soodustuse saamiseks
avaldust kirjutada ei olnud vaja.
Tiheasustusega alal – Pajusti, Vinni,
Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu alevikes - saab
maksusoodustust elamumaalt või maatulundusmaa õuemaalt kuni 0,15 ha ulatuses. Hajaasustusega alal – külades - saab
soodustust aga kuni 2,0 ha elamumaalt
või maatulundusmaa õuemaalt. Soodustus maatulundusmaa õuemaalt tähendab
seda, et kui maa sihtotstarve on maatulundusmaa, millel on õu pindalaga näiteks 0,1 ha, siis ongi maamaksuvabastus
0,1 hektarilt, mitte 2,0 hektarilt maatulundusmaalt. Katastriüksuse plaanilt või maaameti kaardirakendusest on võimalik igaühel vaadata oma maatulundudmaa õuemaa pindala. Elamumaa sihtotstarbe (üldjuhul alla 2 ha suuruste katastriüksuste)
puhul kõlvikuid ei arvestata - maamaksuvabastus arvutataksegi alevikes kuni 0,15
hektarilt ja külades kuni 2,0 hektarilt.
Kui maa on kaas- või ühisomandis,
siis maamaksusoodustus kodualusele
maale arvutatakse proportsionaalselt omanikele kuuluvatele osadele. Osade suuruse aluseks on kinnistusraamatu andmed. Toome näiteks 1500 m2 pindalaga
katastriüksus, mille sihtotstarve on elamumaa ja katastriüksusel asub elamu.
Omanikud on kaks abikaasat, kes mõlemad on kantud ka kinnistusraamatusse,
kellest üks on kinnistul asuvasse majja
sisse kirjutatud. Soodustust saab ainult
sissekirjutust omav abikaasa ning seda
750 m2 ulatuses.
Maamaksumäärad vaadatakse üle
igal aastal ja kinnitatakse volikogu poolt.
Sellel aastal maamaksumäärad veidi tõusid: üldine maamaksumäär tõusis 2,2 prot-

sendilt 2,4 protendile ning põllumajanduslike saaduste tootmiseks haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumäär
1,2 protsendilt 1,4 protsendile maksustamishinnast aastas.
On ka selliseid juhuseid, kus mõnel
isikul 2013.aastal maamaks tõusis, kuigi
laieneb maamaksusoodustus. Maamaksu
suurenemise põhjused võivad olla järgmised – esiteks maamaksumäärad tõusid,
seega ka maamaksu summad suurenesid.
Teiseks maamaksud määratakse sellest
aastast alates vallapõhiselt – s.t. Maksu- ja
Tolliamet liidab valla piires ühele isikule
kuuluvatekatastriüksustemaksusummad
kokku ja kui summa ületab viit eurot, siis
tekibki maksukohustus ja väljastatakse
maksuteade. Eelmistel aastatel vaadati aga
iga maatükki eraldi – kui maatüki maks oli
alla viie euro, siis seda teiste maatükkide
maksudega ei liidetud ja maksuarvestusse see maatükk ei läinud.
Veel toon ühe näite: maksniku omandis on tema kodualune maa, mille maamaks on 11 eurot, sellest maksusoodustus on 7 eurot ja maksta jääks 4 eurot.
Kuna aga järelejääv summa on alla viie
euro, siis Maksu- ja Tolliamet maamaksuteadet ei väljasta, seega ta ei pea maksma
2013. aastal maamaksu. Maamaksuseadus
ütlebki, et maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata kui maksusumma on
alla 5 euro.
Isik, kellel on maa ja kes peab maamaksu maksma, kuid kes ei ole 25.veebruariks maksuteadet paberil või ka e-posti teel saanud, peab sellest teatama Maksu- ja Tolliametile. Maamaksuteated väljastab Maksu- ja Tolliamet, kes peab ühtlasi ka arvestust maamaksu laekumise, ettemaksu ja võlgade kohta. Vallavalitsusest saate küsida maamaksu arvutusliku
osa–maamaksumääramiseandmetekohta
tel.
32
58 669,
e-post
maie.muurisepp@vinnivald.ee. Kui on
küsimused Maksu- ja Tolliametile, helistage maamaksu infotelefonile 880 0816,
e-post maa@emta.ee.
Veidike maamaksuseadusest tulenevast maamaksuteate elektroonilisest kättetoimetamisest - kui maksnik on teatanud Maksu- ja Tolliametile oma e-posti
aadressi, edastatakse talle elektronposti
aadressile informatsioon maksuteate emaksuametis kättesaadavaks muutumise

Roela Rahva Majas:
2.märtsil segakoor Toilas II
talvelaulupeol “Jää Hääl”.
3. ja 10. märtsil kell 17-18 zumba
treening. Jälgige erireklaame!
12.märtsil kell 13 naistepäeva
kohvilõuna, külalised Sõmeru
vallast.
16.märtsil reserveeritud.
23.märtsil kell 20 juubeli salongiõhtu: kvartett “Sära” – 15,
naisrühm “Sõbratarid”- 15. Õhtut juhib Pavo Raudsepp – ETV
kogupere muusikasaade “Perepidu” finaali jõudnud Raudseppade kvarteti perepea. Tantsuks
ansambel “Taas”. Jälgige erireklaame!

Pajusti klubis:
3.märtsil kell14 esineb naisrühm “Tantsutriinud” Renessaansi peol Rakvere kultuurikeskuses.
12. märtsil kell 13 klubis “Mõttelõng” reisimuljed Tai Kuningriigist.
23.märtsil kell 11-16 Eesti
Konservatiisve Rahva Erakonna maakondlik asutamiskongress.
26.märtsil kell 13 klubis “Mõttelõng” kuu sünnipäevalapsed.
6.aprillil kell 13-17 maakonna
naisrühmade tantsupäev. Tähistame naisrühmale “Tantsutriinud” nimeandmisest 5.tegevusaastat ja seeniortantsurühma “Särtsakad seeniorid”
10.tegevusaastat.
kohta. e-maksuameti kaudu näeb ka maksuandmeid (võlga ja ettemaksu). Kui teie
postiaadress on muutunud, peate sellest
teatama Maksu- ja Tolliametile (võib teha
e-maksuametis) ja vallavalitsusele.
Tasudes määratud maamaksu juba
enne maksetähtaega, saame olla kindlad,
et ei jää maksmisega hiljaks ja ei hakka
kogunema viivis. Küsimuste tekkimisel
on mõistlik lahendada need kohe, pöördudes vallavalitsuse või Maksu- ja Tolliameti poole. Nii toimides saame tagada,
et maamaksuga on kõik korras ja me ei
pea muretsema.
Maie Müürisepp
maaregistripidaja

Pajustis toimus kogu pere vastlapäev

Jooksunoored Ragnar Piirjõe, treener Väino Kondoja, Risto Põlluste, Eero Puusepp
rus Lein jooksumaratoni etappe Vinni
vallas.
Maadluses, sumos, judos: Epp Mäe
- Euroopa juunioride (U20) meister, rannamaadluse MM 2.koht; Eesti meister
naistemaadluses, rannamaadluses ja (U20)
vanuseklassi naistemaadluses. Siim Mäe
- Eesti MV vabamaadluses pronks (84kg);
Kreeka-Rooma maadlus Eesti Kaitseväe
MV (84kg) 2. koht; Eesti MV sumos
(85kg) esikoht, Eesti MV rannamaadluse 3.koht. Agris Tamjärv - Euroopa MV
3. koht sumo (55 kg); Eesti meister sumos
(55kg). Toomas Braun - Euroopa kadettide sumo (85kg) hõbe, Eesti MV juunioride absoluut (+100 kg) hõbe, absoluut 3.
koht, meeskond Euroopa MV kadettidele – 3. koht. Evelin Kolga - Eesti MV
noorte (55kg) 2. koht, Eesti MV sumo
(+65kg) 3. koht, Eesti MV (+65kg) 3.
koht, sumo (70kg) 3.koht ja (80kg) esikoht. Sirelin Igo - Eesti noorte sumo (U14) 1. koht, Eesti MV sumo (-50kg)
3.koht, absoluutarvestuses 3. koht.

jooks (N45) 2. koht, SEB Tallinna maratonis (N45) 3. koht, Euroopa MV (N45)
400m 2.koht. Kevin Vabaorg – Eesti
Triatloni Liidu karikasarja 3. koht ja Eesti
meistrivõistluste 4. koht B-van.kl. Anette
Hallik – ujumise lühiraja Eesti noorte
meistrivõistluste 2.koht, 200m. rinnuliujumises ja 3.koht, 4 x 100 vabalt teateujumises ning Eesti Ujumisliidu noortesarja
võitja 100 m rinnuliujumises. Laura Rohtla - Eesti MV 10 km suusatamise vabatehnikas 2.koht, suusavahetusega sõidus 1. koht; Tamsalu - Neeruti maratonil
naiste arvestuses 1.koht.
Jalgpallis: Madis Akel, Ragnar Heek,
Artti Kasemets, Karel Kutser, Rait Randrüüt, Arlis Kopli - Lääne-Virumaa jalgpallimeister 2012; Siim Rannamäe - Eesti MV
jalgpalli esiliiga III koht, Lääne-Virumaa
jalgpallimeister 2012. Kaarel Saar - Eesti
MV jalgpalli esiliiga III koht; Lääne-Virumaa jalgpallimeister 2012. Mihkel Saar Eesti MV jalgpalli esiliigas III koht; Lääne-Virumaa jalgpallimeister 2012. Alari

Juba teist aastat järjest toimus 10. veebruaril Pajustis kogu pere vastlapäev! Kui
eelmisel aastal piirdus osavõtjate arv ca
150 inimesega, siis sel korral võin julgelt
väita, et meid oli palju rohkem. Kuklid
kadusid võluväel ja palju jäi puudugi.
1. mai talgupäeval eelmisel aastal sai
just nimelt mõeldud vastlapäevale ja
eemaldasime kõik ohtlikud kännud, mis
segasid kelgutamist ja tänu sellele oli meil
sel aastal lausa lust turvaliselt mäest alla
lasta.
Sellel aastal oli vabatahtlikke abilisi
rohkem, kes aitasid seda üritust korraldada ja seoses sellega sai vastlapäev võimsam kui eelmisel aastal. Aga eks ta nii
olegi, et mida aasta edasi seda paremaid
mõtteid tekib, mida huvitavamat veel ette
võtta. Ka järgmiseks aastaks on juba ideid,
mida võiks rakendada. Tuleb ainult sponsoreid aasta jooksul leida juurde. Ka sel

aastal sai üritus toimuma tänu sponsorite
abile. Toeks olid Kink24, Mõdriku Iluaed, Hotell Wesnbergh ja Reformierakond.
Paljud võivad nüüd küll mõelda, et
valimised tulemas ja sellepärast ka rabeletakse. Aga lükkaksin selle müüdi siin
ümber. Meie puhul on tegemist väga kihvti seltskonnaga ja me tõesti oleme seotud selle erakonnaga, aga meil on üks
väga hea omadus! Me tahame oma inimeste elu Vinni vallas muuta elamisväärsemaks ja kes see teine ikka üritusigi
korraldaks kui ikka me ise! Kui on vaja
laste lõbustamiseks kollane orav appi
võtta, siis ka võtame. Lastel oli hea kaisutada ja paitada teda.
Kui me kõik annaksime oma panuse
ühiskonna paremaks muutmiseks, siis
kõik toimibki. Püüan seda korrutada ka
Facebookis grupis Meie kodu Vinni vald.

Aunapuu - Eesti MV jalgpalli esiliiga III
koht; Lääne-Virumaa jalgpallimeister
2012. Jaanus Kaasik - Eesti MV jalgpalli
esiliiga III koht; Lääne-Virumaa jalgpallimeister 2012.
Tublid koolisportlased: Janno Johanson, Ivar Jukka, Kristo Mullamaa, Mariell
Alavere, Mari-Liis Leben Roela Põhikoolist, Katariina Linde - Vinni-Pajusti Gümnaasiumist. Veteransportlased: Vello
Tafenau, Aili Jurelevitš, Ülo Ülesoo.
Treenerid ja kehalise kasvatuse
õpetajad: Riho Rannikmaa - sumo, judo
ja vabamaadlustreener, Riho Mäe- sumo, judo- ja vabamaadlustreener; Väino
Kondoja – kergejõustiku ja Monika
Tõnning – ujumistreener. Tarmo Alave-

re - noorte korvpallitreener Roela LPKs; Arne Otsa, Ülle Liuhka - Tudu LPK
keh. kasv. õpetaja, Kersti Naarits - Roela
LPK keh. kasv. õpetaja; Tiit Transtok,
Mare Akel - VPG keh. kasv. õpetaja; Mart
Pitsner – võistlussarja „Vinni Punn” korraldaja.
Noorsootöötajad: Maire Eigi - Roela
noortemaja, Eve Kukor - Vinni noortemaja, Lidia Mets - Kadila noortemaja, Ülle
Rajamart - Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja.
Õnnitleme tunnustuse puhul ja soovime palju kordaminekuid edaspidiseks.
Uno Muruvee, noorsootöö- ja
spordispetsialist

Tuleb lihtsalt aktiivsemad inimesed kokku võtta ja tehagi midagi ära. Üheks selleks ürituseks saabki olema iga aastane
Kogu pere vastlapäev Pajusti lauluväljakul. See rahvamass, kes oli 10. veebruaril lauluväljakul tõestas seda, et meie rahvas vajab selliseid üritusi. Eelkõige me
hakkame ju rohkem suhtlema üksteisega, tuleme kodudest välja, näeme oma
naabreid. See on oluline! Väga suur rõõm
oli minul näha vastlapäeval rõõmsate nägudega inimesi. Need naerunäod annavad ainult innustust edasi tegutsemiseks!
Meie vastlapäeva muutis sel korral
rõõmsamaks meie oma Vinni lasteaia liikumisõpetaja Kristi Lichtfeldt. Uskumatu, aga mina sain Facebooki vahendusel
teada mõni aeg alles tagasi, et Kristi ka
laulab ja kandideeris ka Eesti laulu konkursile ja laulmisega tegeleb ta juba aastaid! Niisiis sai Kristile korra mainitud, et
kas sa tuled ja näitad ennast ka kohalikule
rahvale ja nii ta tuligi! Võibolla ehk keegi
mäletab ansamblit Cherryland, soovitan
kuulata!
Võistlusmänge aitas meil korraldada Vinni noortemajast tuntud Elvis Effert
ja tantsutüdrukuteks oli Eli Lahesoo oma
kambaga. Kes ei tea, siis Eli tantsib Arühma tantsutüdrukute hulgas.
Tänan Teid selle vahva päeva eest!
Kohtumiseni 1.mail talgupäeval. Kuna
minul on seda üritust au korraldada juba 5
aastat, siis justkui väike juubel. Seoses
sellega loodame, et ehk avaneb võimalus ka talguõhtul väike simman korralda.
Aga elame-näeme ja kohtumiseni!
Teid tervitades
Anita Keivabu
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Tasuta jäätmeteenustest
vallas
Elektroonikajäätmete konteineritest
MTÜ EES-Ringlus paigaldas 2010. aastal
Vinni valda kaks elektroonikajäätmete
kogumiseks mõeldud konteinerit. Vinni
alevikus ja Viru-Jaagupi osavalla juures.
Üleantavad seadmed pidid olema komplektsed!
Meie kallid kaaskodanikud on nimetatud konteinereid kasutanud omakasupüüdlikult „tagavaraosade laona”. Elektroonikajäätmete konteineri lukke on korduvalt lõhutud ning selles olevaid vanu
elektroonikaseadmeid dekomplekteeritud ning lausa välja tassitud. Viimasel ajal
on nimetatud konteinerid ka vähese täituvusega.
Seoses eeltooduga ning Lääne-Viru
Jäätmekeskuse avamisega ei näe EESRinglus vajadust nimetatud konteinereid
enam Vinnis ja Viru-Jaagupis pidada, kuna
elanikel on võimalus jäätmekeskuse teenuseid kasutada. Kaugematele Roela ja
Tudu alevike elanikele leiab vallavalitsus
võimaluse ka edaspidi elektroonikaromusid üle anda: Roelas - Aida tn.2 (Mõisa viljaait) ja Tudus - Rakvere mnt. 3.
Elektroonikajäätmete konteinerid
Vinni alevikust ja Viru-Jaagupist viiakse
ära märtsikuu jooksul.
Paberi- ja papikonteineritest
Vinni vald on paigaldanud koostöös Eesti
Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
valla territooriumile 10 paberi- ja papikonteinerit. Sealhulgas Küti ja Kadila külla
ning Roela alevikku. Kahjuks kasutasid
kodanikud neid konteinereid tihti lubamatult hoopis olmeprügi tarbeks. Kuna
nimetatud kohtades on enamus ahjuküttega elamuid, oli nende konteinerite paberi ja papiga täituvus väike. Seoses RagnSells AS Ida regiooni sooviga optimeerida oma papiringi logistikat, lõpetasid nad
nimetatud kohtades 600L paberi- ja papikonteinerite teenindamise. Pappi ja paberit saab paigutada allnimetatud konteineritesse, pole ka keelatud materjali ka tulehakatuseks kasutada.
Üldkasutatavad paberi- ja papikonteinerite asukohad Vinni vallas: Vetikus
- Vetiku OÜ Vetiku ST kontori juures.
Vinnis: Sõpruse 1a, Tammiku 9 Gümnaasiumis, Sõpruse 16 spordikompleksi juures. Pajustis: Tartu mnt 18 Helteri kpl, Tartu mnt 2 Vinni vallamaja juures, V-Jaagupis: Kesk 23, Kakumäel küla keskuses.

Koerakaka
ja kevad
Nimetatud probleem kuulub igakevadisel Eestimaal kokku nagu särk ja püksid.
Tõesti, see on jube, mis igal aastal lume
alt välja sulab.
Koeraomanikud võivad küll rääkida kilekottide keskkonnakahjulikkusest
ja oma lemmiku kõhukinnisusest, kuid
need on lõppude lõpuks meie endi elualad, mis on kevaditi erinevas lagunemisstaadiumis hunnikuid täis. Jah, suvel
nimetatud probleem välja ei paista, kuid
ei kadesta muruniitjaid, kes haljasalasid
korras peavad hoidma. Kodudes me ju
ometi ei jäta prügi tuppa ja maja ümber
vedelema. Iga vähegi intelligentne inimene peaks elukoha mõistet koduuksest
või -õuest kaugemale laiendama, kas
pole?
Teeme väikese arvutuse. Enamik koeraomanikest käib oma koeraga
iga päev väljas. Oletame, et haljasala külastab kõigest 10 koera päevas (ja see on
väga tagasihoidlikult pakutud). Iga jalutatav koer teeb seal tõenäoliselt vähemalt
ühe hunniku. Aastas on 365 päeva. See
teeb 3650 koerajunni. Kujutate ette? Hea
küll, need lagunevad mõne aja jooksul
kuid see on suhteliselt väikese maa-ala
kohta ikkagi üle kolme ja poole tuhande
koerakaka hunniku, kallid kaaskodanikud!
Ehk koeraomanikud võtaksid vaevaks
mõelda, et nad ise (ja nende koerad) peavad nondesamade koristamata junnide
vahel päevast päeva laveerima? Lastega
emadest, jookvatest ja mängivatest las-

KODUVALLA SÕNUMID

Haridusüritused märtsikuus
4.-8. märtsil tüdrukute nädal Kulina lasteaias.
4.-8. märts aktiivsusvõistluse ”Terve VPG” rahvastepall 1.-6.klassile.
5. märtsil kl 8.55 Õppus “Meelemürgid” VPG 4.klassidele.
5. märtsil kl 13-16 valla koolide suusavõistlus Tudu terviserajal.
6. märtsil poisid osalevad maakondlikul poiste laulukonkursil Rakvere Rahvamajas.
7. märtsil kl 9.30 tüdrukute pidu Pajusti lasteaias ”Tõrutõnn”.
8. märtsil kl 8.30-14 Ilusa kleidi päev Tudu LPK-s.
8. märtsil VPG lahtiste uste päev lastevanematele.
11.-14. märtsil emakeele projektinädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
11.-15. märtsil emakeele nädal Kulina lasteaias.
11.-15.märtsil Pajusti lasteaia “Päikesejänku” rühmas näitus “Minu lemmikraamatud”.
11.-15. märtsil aktiivsusvõistluse ”Terve VPG” saalihoki 1.-6.klassile.
12.märtsil kl 8.55 õppus “Meelemürgid” VPG 4.klassidele.
12. märtsil kl 13 VPG lahtiste uste päev 9. klassidele.
14. märtsil kell 9.30 Pajusti lasteaia ”Mõmmikud” õppekäigul raamatukogus.
14. märtsil emakeelepäeva tähistamine Roela LPK-s.
14.märtsil kell 11.30 emakeelepäeva tähistamine Tudu LPKs: algklasside luulepäev,
5.-9.klassi instseneeringud.
15. märtsil kl 9.40 veerandilõpuaktus VPG 1.-6.klassidele.
15.märtsil kl 10.35 veerandilõpuaktus VPG 7.-9.klassidele.
15.märtsil III veerandi lõpetamine Roela LPK-s.
22.märtsil kell 10.00 Pajusti lasteaia “Mõmmikud” õppekäigul Rakvere veepuhastusjaamas.
25.-28.märtsil Pajusti lasteaia ”Mõmmikute” rühmas pühademunade näitus.
26.märtsil 9-9.30 munadepüha mängupidu Vinni lasteaia Oravapere, Jänkupere ja
Mesimummu rühmale.
26.märtsil kl 9.45-10.30 Munadepüha mängupidu Vinni lasteaia Lepatriinu, Sipsiku ja
Mõmmi rühmale.
26.märtsil muusikalektoorium ”Ära ela raamis” (A.Kammiste, M.Kari) VPG-s.
26. märtsil Tudu kooli 1-2.klass Rakvere teatris etendusel “Kunksmoor”.
27.märtsil kl 9.15 “Nipitiri” teatri etendus “Kapsamamma võluaed“.
27.märtsil kl 11 teatrietendus “Kapsamamma võluaed” Vinni lasteaias ”Tõruke”.
28. märtsil kl 9.30 lihavõttepidu Pajusti lasteaias ”Tõrutõnn”.
28. märtsil munadepüha tähistamine Kulina lasteaias.
Veelkord jäätmete sorteerimisest
Paberi – ja papi konteinerisse
sobivad: pappkastid ja –karbid, jõupaber, paberkotid jm. puhtad paberpakendid, ümbrikud, ilma kaaneta raamatud, töövihikud, ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja
reklaammaterjalid, paberist ja papist kaustikud.
ei sobi: määrdunud või vettinud papp
ja paber, papp ja paber, mis sisaldab muud
materjali (nt foolium) majapidamispaber,
kile, kasutatud pabernõud ja papptopsid,
foolium- ja kopeerpaber, ehituspaber, vahtplast, kartongist joogipakendid.
Paber ja papp peab olema puhas ja kuiv!
Pakendikonteinerisse
sobivad: jogurti- ja võitopsid, õli-,
ketsupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt.
sampoonipudelid) plastnõud ja –karbid,
muud puhtad plastpakendid. Kilekotid ja
pakkekile, värvitud ja värvilised klaasist
alkoholipudelid (nt veini- ja viinapudelid), värvitud ja värvilised klaaspurgid,
muud värvitud või värvilised klaaspakendid (nt siirupi või õli klaasist pudelid),
toidu- ja joogipakendite metallkaaned
ning korgid, konservpakendid (nt konservikarbid), muud puhtad metallpakendid, kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid.
ei sobi: plastist mänguasjad, kummist
tooted, ohtlike ainete pakendid (nt. kodukeemia pakendid), hügieenisidemed,
ühekordsed mähkmed jms, akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid, nt. lahustipudelid,
ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värvija lahustipakendid, aerosoolpakendid (nt.
õhupuhasti või juukselaki pakendid), toiduga määrdunud ja pooleldi täidetud kar-

test ning jalutavatest vanainimest rääkimata. Võiks ju teisiti olla? Saaks ka pargis
või haljasalal jalutada, ilma et hiljem saapaid/kingi haisvast ollusest puhtaks kraapima ei peaks.
Iga loom on armas ja oluline, kuid kindel
mis kindel on see, et iga väljaheide jäägu
ikka peremehe mureks. Võtad looma,
võtad ka vastutuse tema eest hoolitseda,
seda nii kodus kui ka ühiskondlikus ruumis olles.
Mõelge oma kaaskodanike ja
mängivate laste peale! Kes ja miks peab
teie lemmiklooma järgi koristama? Austage ennast ja oma kaaskodanikke!
Loomaomaniku kohustused
Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
Loomapidamine ei tohi häirida avalikku
korda ega teisi loomi. Loomapidaja vas-

tongpakendid.
Kõik pakendid peavad olema puhtad,
kuivad ning ei tohi sisaldada jääke!
Olmeprügi konteinerisse pannakse
tulenevalt eeltoodust: määrdunud või
vettinud papp ja paber, papp ja paber, mis
sisaldab muud materjali (nt foolium) majapidamispaber, kile, kasutatud pabernõud
ja papptopsid, foolium- ja kopeer-, ehituspaber, vahtplast, kartongist joogipakendid, plastist mänguasjad, kummist tooted,
kodukeemia pakendid, hügieenisidemed,
ühekordsed mähkmed jms, valgustuspirnid, aerosoolpakendid (nt õhupuhasti või
juukselaki pakendid), toiduga määrdunud
ja pooleldi täidetud kartongpakendid,
katkised toidunõud, vanad riided, jalanõud jne.
Pakendikonteineritest
Korduvalt on räägitud pakendite puhtusest, mida võib pakendikonteinerisse visata. Tegelik elu näitab tihi aga muud. Olen
veendunud, et enamus, kes viskab nt.
majoneesi- või hapukoorepaki pakendikasti, teeb seda ilma pakendit loputamata.
Loomulikult tuleb pakendite pesemisel
jälgida otstarbekuse printsiipi. Kui pakendi pesemine on kulukas ning töömahukas on see otstarbekas ikkagi olmeprügisse visata. Keegi ei nõuagi mõttetuid
kulutusi, kuid valesti sorteeritud prügi rikub kogu ülejäänud konteineri sisu.
Kõik pakendid peavad olema puhtad, kuivad ning ei tohi sisaldada jääke!
Kokkuvõtteks. Kui „tasuta lõunaid” ei
osata hinnata, jääb neid ka vähemaks.
Ei tohi ära unustada tõsiasja, et oma prügi
käitlemise kulud peab omanik ise kandma.
Peeter Kalvet

tutab looma tekitatud kahju eest.
Looma on keelatud hüljata, vigastada,
abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja
välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut
tegu.
Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.
Loomapidaja on kohustatud koristama
oma looma väljaheited.
Loomapidaja on kohustatud paigaldama
temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava
hoiatussildi.
Looma poolt kaaskodanike või teiste
loomade häirimine või ohustamine või
neile kahju tekitamine on keelatud.
Peeter Kalvet

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
98 Ida-Vilhelmine Purika
90 Hilja Kaasik
89 Aino-Ludmilla Pähkel
88 Helgi Proosa
86 Loreida Selter
86 Endel Künsar
85 Meeta Jürgenson
85 Vaike Truman
84 Alma Petrova
84 Helja-Melaine Veerg
84 Maimu Aan
84 Endla Käkk

83 Helju Keva
81 Reiginald Leede
81 Jaan Lust
80 Veera Virolainen
80 Laine Rembel
80 Helve Kirss
80 Lia Pikka
80 Lembit Põder
75 Silvi-Maret Villemson
75 Rein Maasik
75 Väino Jürna
75 Laili Luht
70 Vello Valkmann

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...
Mariann Liuhka - 2. veebruaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Pajusti lasteaias on
tublid joonistajad
Möödunud aasta detsember tõi
rõõmsaid sõnumeid Pajusti Lasteaeda. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Unicef Eesti ja Eesti
Noorteühenduste Liidu korraldatud lasteaialaste joonistuskonkursil “Koos vanaemaga/koos vanaisaga 2012” tunnustati meie laste-

Täname
Mirek Matikainenit
tõhusa abi eest jõuluvana
kingikoti täitmisel!
Pajusti Lasteaia pere

aia laste töid.
6-aastased tublid joonistajad
Keir Mattias Tomperk, Kristjan
Pobbul ja Kirke- Mai Kask ja lapsi
juhendanud õpetaja Karin Rand
said EPÜL tänukirja. Kingituseks lisatud fotoaparaat leiab “Mõmmikute” rühmas kindlasti sagedast
kasutamist.
Laste joonistustega saab tutvuda EPÜL kodulehel.
Meie maakonnast osalesid
konkursil ka Sõmeru Lasteaed
Pääsusilm ja Tapa Lasteaed Vikerkaar.
Pajusti lasteaed

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Laine Süld
Leida-Marianna Sirtse
Mihhail Verbitski
Stepan Kõosaar

08.veebruar
11.veebruar
12.veebruar
12.veebruar

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen
tel 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@gmail.com.

Tasuta. Tiraaz 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.

Suur tänu kaastööde eest!
Järgmime kaastööde esitamise tähteg on 16.märts.

