Koduvalla
Vinni valla infoleht

Vinni valla Teeme Ära kutsub
spordi- ja terviserajatisi korrastama
Tänavune Teeme Ära talgupäev keskendub
ka Vinni vallas lähtuvalt käimasolevast liikumisaastast valla spordi- ja terviserajatiste heakorrastamisele. Meie spordi- ja tervisrajatised on aasta läbi aktiivses kasutuses.
Seetõttu on kena, kui nad ka ühisel jõul korda saavad, siis oskame neid veelgi rohkem
hoida. Rõõm koos tegemisest veel pealekauba.
Vinni vallavalitsus koos Vinni
Spordikompleksiga korraldavad tänavuse
Teeme Ära heakorratalgud 26. aprillil algusega kell 9 Vinni Spordikompleksi ja
Pajusti laululava juures ning kergliiklusteede ümbruse. Plaanime taastada Vinni Spor-

dikompleksi haljasalad peale maakütte
paigaldust, koristada kergliiklusteede ääred
ja parklad.
Kellel on võimalik, võiks kaasa
võtta töökindad, labidas või reha. Jalga tuleks panna kummikud, kuna haljasalad võivad olla porised ja märjad.
Peale talguid kell 13 pakub Vinni Spordikompleks suppi, samuti saavad talgulised
kasutada sellel päeval tasuta Vinni ujulat.
Registreerida saab talgutele
talgud@teemeara.ee või Uno Muruvee telefonidel 325 8664, 527 3874.
Olete kõik väga oodatud!
Uno Muruvee

Vallavalitsus ootab taotlusi
ettevõtlustoetuseks
mahust. Ettevõtlustoetust saavad taotleVinni valla 2014. aasta eelarves on ettevõtlustoetuseks eraldatud kokku 6500
eurot, mille taotlemiseks ootab vallavalitsus taotlusi 1.aprilliks vallas tegutsevatelt ja registreeritud äriühingutelt
ning FIE-delt.
Toetuse suuruseks on kuni 1000 eurot,
toetaja omafinantseeringu suuruseks
peab olema vähemalt 25% taotluse üld-

da äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni viis aastat.
Ettevõtlustoetuse määramise kord lisadega on leitav valla kodulehelt: https://
vinni.kovtp.ee/et/ettevotlus
Vinni valla arendusnõunik, Gustav Saar,
tel 32 58660, 504 4116.

Vinni-Pajusti Gümnaasium
näitas Vildet ja tema naisi

“Minu nimi on Vilde. Eduard Vilde. Täna,
aastal 2014 võtan ma uuesti vastu külalisi –
teie, armas publik, olete minu külalised
mõneteistkümne järgneva minuti jooksul.
Aga täna ei ole laval ühtegi meest. Peale
minu. On ainult naised. Minu naised. Minu
elus olulised naised.” Nende sõnadega algas Vinni-Pajusti Gümnaasiumis emakeelepäeval etendunud õpetaja Marge
Guljavini kirjutatud ja lavastatud näidend
“Vilde ja tema naised”. Näitetüki aluseks
võttis õpetaja märge Guljavin Livia Viitoli
monograafia “Eduard Vilde”, osatäitjad
VPG gümnaasiumiastme 16 noort. Peaosas
Eduard Vildet kehastas sel kevadel juba
mitmendat korda Vildena koolimajas ringi
liikunud Risto Põlluste. Teistes tähtsamates osades esinesid: Antonie Gronauna
Lisett Liblekas, Linda Vildena Mairi Uigru,
Rahel Uschmarovina Reelika Kukk. Näitetüki lõpetas katkend Vilde novellist “Casanova jätab jumalaga”, seal mängis Hillarit
Madis-Joosep Toomel ja Mirjamit Reelika
Kukk.
Õpetaja Marge Guljavin rääkis,
et Livia Viitoli koostatud „Eduard Vilde“

monograafia oli huvipakkuv lugemine,
mille põhjal tekkis tal mõte kirjutada õpilastele näitetükk, selline, mis ka õpilasi huvitaks. Armastus huvitab noori väga ja nii
saigi valitud Vilde ja tema naiste teema.
Kõigile sobiva prooviaja leidmine oli üks
raskemaid ülesandeid. Õpilased võtsid
õpetaja idee suure huviga vastu. Soov tükki hästi esitada oli õpilastel samuti väga
suur, selle nimel polnud neil raske ohverdada ka pool laupäeva, kiitis õpetaja
Guljavin õpilasi. Õpetaja jäi õpilaste esinemisega väga rahule.
Kostüümid laenutati Rakvere
Teatrist. Näitetükki ilmestas hea muusikavalik ja Silja Veddeli koostatud slaidiprogramm.
Kes olid Vilde naised ja kuidas
põimusid-mõjutasid naised meie kirjandusklassiku elu, seda saab veel kord tulla
gümnaasiumisse vaatama emadepäeval.
Kasutage head võimalust, etendus väärib
vaatamist. Enamik osatäitjaid on 12.klassi
õpilased, kes eeloleva suve hakul meie kooli
lõpetavad.
Hilje Pakkanen

Sõnumid
Vinni valla kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid

Kevad kutsub
Juba linnukesed väljas laulavad, kenad kasekesed kingul kohavad. Lapsed, kes kui vangis
eland, pole ammu murul käind.... See vana
lastelaul räägib lastest, kes lausa kipuvad
õue, päikese kätte - linnulaululisse värskesse õhku, voolavate ojakestega mängima. Oleks see praegugi nii! Helendavad
ekraanid hoiavad noori enda küljes 24/7,
aastaajast hoolimata. Lõolõõri asemel
meelitab twitteri säuts... Ometigi vajab
inimene, ka noor, värsket õhku ja liikumist nagu kala vett. Meie vallas on palju
kergliiklusteid, kus saab ka porisel ajal
kuiva jalaga tervist ja sportlikku vormi
nõutamas käia. Kasutagem meie olemasolevad häid võimalusi! Terves kehas on
vaimgi tervem ja erksa vaimuga on kergem eksamitelegi vastu minna.
Kevade tulekuga on lume alt
välja sulanud ka talvega maha loobitud
prügi ja praht. Vinni vald korraldab ka
sel aastal 26. aprillil teeme ära talgupäeva, mis üle-eestilisest liikumisaastast tulenevalt keskendub valla spordi- ja terviserajatiste heakorrastamisele. Meie spordirajatised on aktiivses kasutuses, samuti on nad meie valla visiitkaardiks, seetõttu on kena, kui nad ka ühisel jõul kor-

da saavad, siis oskame neid veelgi rohkem hoida. Valla Teeme ära talgupäev
toimub koostöös Vinni spordikompleksi ning seltside ja ühendustega. Üks Teeme ära talgupäeval heakorrastatavatest
rajatistest on ka Pajusti laululava ja selle
ümbrus - kaugel see jaanipäevgi enam
on. Siinkohal annan juba varakult teada,
et valla poolt korraldatavad jaanituled
toimuvad tänavu Pajustis, Roelas ja Tudus. Kutsun kõiki vallaelanikke korrastama oma koduümbrust ja lööma kaasa
valla heakorratalgutel.
Kevad saabus vallamaile mitmetunnise meestelaulu saatel. Ka minul
oli au esineda Roelas meesansamblite
Kevadootuse laulupäeval koos saja teise
laululembese mehega üle Eesti. Üheskoos nautisime kauneid laule kordumatutes seadetes. Tõdesime, et meeste ansamblilaulu väljasuremist pole karta, küll
aga vajab meestelaul tuge noorte laulumeeste näol. Laulurahvas on heatujuline
ja huumorist lugu pidav seltskond, kes
võtab rõõmuga vastu uusi liikmeid. Ja
vallas jagub laulukollektiive, kelle vahel
valida.
Noorte vähesus maal ning riigi heitlik hariduspoliitika on viinud praeguseks olukorda, kus tuleb ka meil ot-
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sustada, kuidas minna edasi Tudu kooliga. Vinni vald on teinud kõik endast
oleneva, et säilitada oma koole nii palju
kui vähegi võimalik. Aasta tagasi otsustasime koos kooli hoolekoguga, et Tudu
kool jätkab veel õppeaasta üheksaklassilisena ning alates käesoleva aasta sügisest muutub kuueklassiliseks. Täna on
käes aeg see raske otsus langetada. Siiski jätkab vallavalitsus Tudu kooli olukorrale lahenduste otsimist.
Märtsikuud kutsutakse ka
teatrikuuks rahvusvahelise teatripäeva
tõttu. Kuigi meie vallas oma teatrit ei ole,
käib teatritegemine täie hooga. Naistepäeval kuulas-vaatas Pajusti klubisse
kogunenud rahvas terve päeva nõukaaegset huumorit omatehtud nostalgiavõtmes. Emakeelepäeval esinesid kogu
koolipere ees Vilde-ainelise näidendiga
gümnasistid. Valla kodukootud teatrikuu lõpetab Rakvere harrastusteatri Karakter etendus Pajustis ja külateatrite
kokkutulek Kadilas ning Pajusti klubi
huumori- ja satiiritrupi esinemine Väätsal Maalehe huumoripäeval. On kuhu
minna, keda vaadata, kellele kaasa elada.
Toomas Väinaste

Viru-Jaagupis ja Pajustis tähistati
märtsiküüditamise 65.aastapäeva
Pühapäeval, 23. märtsil tähistati Vinni
vallas Viru-Jaagupis ja Pajustis märtsiküüditamise 65.aastapäeva.
Mälestusjumalateenistuse käigus avati kirikuseinal mustast graniidist
mälestustahvel 64 endisest Küti vallast
küüditatu nimega. Pea pooled neist Siberi-teekonnale saadetutest olid lapsed ja
vanurid.
Katteriide mälestustahvlilt
eemaldas mälestustahvli idee autor Kuno
Raude koos oma poegadega. Mälestusplaadi õnnistas sisse Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Tarmo Linnas kirikutäie rahva
ees.
Kuno Raude, kes oli ka ise üks
endisest Küti vallast küüditatutest, lausus mälestustahvli avamisel, et on aastaid
kandnud endas ideed Viru-Jaagupi kihelkonnast pärit, sõdades, vangilaagrites ja
asumisel hukkunud, aga ka Siberisse lastena küüditatud, inimeste mälestuse jäädvustamiseks kodukihelkonnas Viru-Jaagupis. Kuno Raude avaldas lootust, et
Viru-Jaagupi kirikus saavad põlistatud ka
Roela ja Rägavere vallast 1949.a küüditatud inimeste nimed. Avamise lõpetas ta
mõttega, et millegipärast peetakse represseerituid ohvriteks, mis on tõsi vaid osaliselt. „Minu veendumuste kohaselt on
nende inimeste puhul tegu sangaritega,
kes reetmata oma veendumusi võtsid
vastu kurjategija põhjustatud surma, kes
kaugel kodumaast tulid välja võitjatena
alandustest, näljast, orjatööst. Kes võtsid
eesmärgikindlalt osa vaba Eesti ülesehitamisest möödunud sajandi kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate
alguses.“
Memento Rakvere ühingu esindaja Ilme Soom lausus mälestustahvli
avamisel, et kui igal inimesel on kodu,
kodukoht, kodukirik, koduvald, kodumaa, siis külmal maal lisandus kõigele
sellele veel talumatu koduigatsus. “Oli
hommikuid, mil ma ei tahtnudki ärgata.
See pole koduigatsus, kui võid iga kell
lennukisse istuda ja koju sõita.“
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste lausus, et me mõistame praegu
Ukrainas toimuva kõrval veelgi paremini, et ajalugu võib korduda. „Kõige selle
pärast on vaja mäletada, et meie rahva
kurb ajalugu ei korduks.“
Mälestustseremoonia jätkus
Viru-Jaagupis kiriku ees 25 aastat tagasi
avatud represseeritute mälestusmärgi
juures. See mälestusmärk on esimene
mälestusmärk Eestis, mis jäädvustas stalinismi inimsusevastased kuriteod 1941.
ja 1949. aastal. Mälestussammas koosneb
kahest veskikivist, mis toetuvad põllukividele. Põllukivide vahel on kivitükk

Viru-Jaakobi kirikuõpetaja mälestustahvlit õnnistamas. Hilje Pakkaneni foto

1944. aastal lõhutud Viru-Jaagupi Vabadussõja monumendist. Mälestussamba
idee ja kavandi autor, aga ka ehitustööde juhendaja oli toonane Viru-Jaagupi
kirikuõpetaja Madis Oviir.
Mälestussamba jalamile asetati lillekimbud, laulis Pajusti klubi meesansambel, auvalvet pidasid Kaitseliidu
Viru maleva Roela rühma kaitseliitlased.
Mälestuspäev jätkus Pajusti
klubis päevakohase kontserdiga Vinni
valla taidlejatelt. Klubis võis vaadata
Memento ja Tööpataljonlaste Ühingu

näitusi, mille olid koostanud ja üles seadnud August Kondoja ja Kalju Vaga. Saarlaslikult muhedat juttu puhus Lagedi
vabadusvõitluse muuseumi rajaja Johannes Tõrs.
Päeva kordamineku heaks
nägi palju vaeva Tööpataljonlaste Ühingu esimees August Kondoja, kes oma auväärses eas suutis kõikide pisiasjadele
mõelda ja koos Pajusti klubi juhataja Inge
Arulaga korraldada.
Hilje Pakkanen

KODUVALLA SÕNUMID 2014

2

Vallavolikogu 27. veebruari istungilt
Kinnitati korruptsioonivastase seaduse
rakendamine.
Kinnitati Vinni valla 2014. aasta eelarve. Eelarvega saab tutvuda: http://
vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014.
Otsustati taotleda tasuta Vinni valla
munitsipaalomandisse Vinni valla alevikes paiknevate tänavate ja teede alune
ning neid teenindav maa.
Otsustati võõrandada Vinni vallale
kuuluv hoonestatud kinnistu, kinnistu
registriosa nr 2804131, asukohaga Pajusti
alevik Tartu mnt 5, pindala 3794 m2, siht-

otstarve elamumaa, müügihinnaga 33
000 eurot.
Otsustati kiita heaks osalemine Regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotlusvooru esitatud projektis “Kulina lasteaia rekonstrueerimine” juhtpartnerina.
Otsustati kiita heaks osalemine Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
Keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu
kaitse programmi taotlusvooru esitatud
projektis “Kulina lasteaia üleviimine
maaküttele” juhtpartnerina.

Vinni valla 2014. aasta teede
hooldustööde läbiviimine
Käesoleval aastal korraldab Vinni Vallavalitsus välja hanke valla teede hooldustööde läbiviimise leidmiseks neljas osas.
1. Valla kruusakattega teed greiderdamine neljas piirkonnas: Vinni-Pajusti
piirkonas, mis hõlmab Muru, Piira,
Mõdriku, Vinni, Pajusti, Inju, Kadila,
Veadla; Viru-Jaagupi piirkonnas, kuhu
kuuluvad Kehala, Allika, Voore, Võhu,
Küti, Lähtse, Aruküla; Roela piirkond,
kuhu kuuluvad Ristiküla, Rünga, Puka,
Tammiku, Lepiku, Alavere, Soonuka külad ning Tudu piirkonnas. Nimetatud
hanke eesmärk on hinnalt soodsaimate
Pakkujate väljaselgitamine operatiivseks
kruusakattega teede üheaegseks
greiderdamiseks eelpool nimetatud neljas piirkonnas.
2. Valla teedele purukruusa peale vedaja leidmine. Nimetatud hange korraldatakse kruusa teedele täiendavaks pealeveoks. Planeeritakse kasutada alusteraga veokeid, mis materjali koheselt ka siluvad. Purukruusa planeeritakse teedele
vedada ~ 2000 tonni, milleks soovitakse
leida odavaimat purukruusa vedajat.
3. Valla kõvakattega teedel löökaukude
parandamine. Nimetatud hange korral-

datakse Vinni valla mustkattega teede
löökaukude remondi vajaduseks. Asfaldiaugud parandatakse spetsiaalse augulappimisseadmega, kus augud puhastatakse, krunditakse bituumenemulsiooniga ning kaetakse tardkivikillustiku ja bituumeni seguga. Prognoositav tööde
maht ~ 50-60 töötundi. Objektideks on
Vinni, Pajusti, Vetiku, Piira, Kadila,
Vetiku, Koeravere, Kakumäe, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu piirkonna mustkattega teed ja tänavad.
4. Valla kõvakattega teede pindamine.
Hange korraldatakse valla teede ülepindamiseks. Tööde maht teede ja tänavate
pindamisel planeeritakse ~ 10 000 meetrit ehk 45 000 m².
Kõigil valla teede greiderdamise- ja
kruusaveo hankest huvitatud ja vastavat
tehnikat omavatel ettevõtjatel võtta ühendust majandusnõunik Peeter Kalvet‘iga
Vinni Vallavalitsus, Tartu mnt 2, Pajusti,
kabinet 212.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik
E-post: peeter.kalvet@vinnivald.ee,
telefon: 3258667 või 59198799

Roela Kodukandi võttis kokku
rahvaküsitluse tulemused
MTÜ Roela Kodukant korraldas ajavahemikul 14. detsembrist 2013 kuni 1. veebruarini 2014 küsitluse, milles uuris Roela
ja selle ümbruskonna elanike mõtteid
oma kodukoha arengust. Nüüd võtsime
küsitluslehed kokku ja arvamused on
järgmised.
Roelas on viimastel aastatel toimunud
märkimisväärseid uuendusi, mille üle
kohalikel on hea meel. Neist olulisemad
on Rahva Maja ja Noortemaja renoveerimine, Puka küla varjualune, võrkpalliplats Puusepa järve ääres, Roela mälestuskivi paigaldamine, Tartu maantee renoveerimine, kergliiklusteede ja parkimisplatsi rajamine, bussiootepaviljoni
ehitamine.
Kiitmist vajavad ka kõik klubis tegutsevad ringid ja nende juhid ning korraldatavad üritused. Siinkohal toon välja, et
küsitluse põhjal võiks Roelas isegi rohkem tegevusi korraldada. Näiteks tunti
huvi pere- ja spordiüritustel, töötubades
ning talgutel osalemise vastu. Samuti sai
positiivset vastukaja Roela vabatahtlik

päästekomando.
Loomulikul ei puudunud küsitluses ka
negatiivne pool. On asju, mis vajaks veel
muutmist ja ümberkorraldusi. Rahul ei
olda valla hallatavate teede seisukorraga ja tänavavalgustusega. Kergliiklusteid
ja parkla ümbrust lagastatakse, kuna
puuduvad prügikastid. Liiga vähe sportimisvõimalusi ja üritusi noortele ning peredele. Päris paljud vastajad olid välja toonud Roela mäe kehva olukorra.
Praeguseks võib juba öelda, et koostöös
vallaga puhastatakse Roela mäel rajaääri
võsast. Aprillis on kavas korraldada kevadine perepäev, 17. mail on traditsiooniline Roela kevadlaat ning 22. juunil on
tulemas suur küladepäev.
Jälgige ürituste reklaami ja meie tegemisi Facebookis. Ootame aktiivset kaasalöömist ja toredaid ühiseid ettevõtmisi.
Siinkohal täname kõiki, kes küsitlusel
osalesid. Edaspidi ootame Teie arvamusi, soove ja vastukaja meie uuendatud
kodulehel – www.roela.ee.
MTÜ Roela Kodukant

Planeeringuteade
Lääne-Viru Maavalitsus korraldab Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+
täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avalikud arutelud.
Teemaplaneering on algatatud Lääne-Viru
maavanema 12. septembri 2013 korraldusega nr 593.
Teemaplaneeringu koostamise
eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine jalgrattateede
ja jalgrattamarsruutide kavandamise eesmärgil; kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine. Planeeringualaks on kogu Lääne-Viru maakonna territoorium.
Teemaplaneeringu koostamist
korraldab Lääne-Viru Maavalitsus ning
koostab Artes Terrae OÜ. Planeering koostatakse koostöös Lääne-Virumaa omavalitsustega, Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ja SA-ga Lääne-Viru Arenduskeskus.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub 14. kuni 27. aprillini.

Teemaplaneeringu eskiislahendusega on
võimalus tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse
veebileheküljel http://laane-viru.maavalitsus.
ee/et/teemaplaneeringud või tööaegadel
Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5,
Rakvere) kabinet 40 ning Lääne-Virumaa linna- ja vallavalitsustes.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud toimuvad 29. aprillil
Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5,
Rakvere) algusega kell 15.00 ning 30. aprillil Ebavere Tervisespordikeskuses (Ebavere küla, Väike-Maarja vald) algusega kell
15.00.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta
on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Lääne-Viru Maavalitsusele, aadressil Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-kirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab LääneViru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel. 3258015, epost jaan.kangur@laaneviru.maavalitsus.ee).

50. Vilde kirjandusauhinna laureaat
on Elo-Maria Rootsi “Vaimude jaam”
Vinni valla Vilde nim. kirjandusauhinna zürii otsustas Eduard Vilde
sünniaastapäeval, 4. märtsil anda 50.
Vilde kirjandusauhind Elo-Maria
Rootsile koolielu kajastava „Vaimude jaam“ eest. Zürii kogunes otsust
langetama Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, kus avati kirjaniku 149. sünniaastapäeva puhul püsinäitus Vildest
ja kirjandusauhinnast ning koolisöökla pakkus toite Vilde menüüst.
Züriil kulus tunni jagu aega valiku tegemisele nelja nominendi vahel, milleks
olid Andrus Kivirähki „Maailma otsas.
Pildikesi heade inimeste elust“, Katrina
Kalda „Jumalate aritmeetika“, Katri Raiki
„Minu Narva“ ja Elo-Maria Rootsi „Vaimude jaam“ - kõik head ja vägagi loetavad raamatud. Zürii mõttevahetus kulges gümnaasiumi kirjandushuviliste õpilaste silme all ja ERRi kaamerameeste ees.
Asuti otsima raskesti üheselt mõistetavat
vildelikkust, sest statuudi kohaselt määratakse auhind aasta parimale Eduard
Vilde traditsioone järgivale kirjandusteosele. Kuidas langes liisk „Vaimude jaama“
kasuks?
Zürii noorima liikme, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Linda
Freienthali sõnul pole koolisüsteem kunagi täiuslik, ikka arutatakse ja vaieldakse, mida õpetada, kuidas õpetada. Seda
raamatut oli vaja, et raputada Eesti tardunud kooli- ja haridussüsteemi. Romaan pakkus ka lahendusi. Asju vaadeldakse erinevate inimeste aspektist, nii
noorte, õpetajate kui ka lastevanemate
pilguga.
„Romaanis ei mässa mitte üksnes noored, vaid ka õpetajad tunnevad, et muutused on vajalikud,” lisas staazikas zürii
liige Reet Tomband Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust. Tombandi hinnangul on „Vaimude jaama” näol tegemist
üle hulga aja ühe kõneka algupärase
noorsooromaaniga. Ühisosaks Vildega
on raamatus demokraatia ja konservatiivsuse kokkupõrge, vastuhakk kitsarinnalisusele ja sada muud ärritavat nähtust
meie tänapäeva koolielus, Eesti koolimudeli võrdlus nii Euroopa kui muu maail-

VPG noored Emili Õun ja Signe Rannamäe värskelt pärjatud raamatuga ja kirjandusauhinna medaliga. Hilje Pakkaneni foto

ma omaga. Ja vähemalt kordki auhinna
ajaloos võiks preemia saada ka noorsooteemasid käsitlev raamat.
Ilme Posti hinnangul on “Vaimude
jaam” raamat, mida tahad aina huviga
edasi lugeda, ehkki lõpuosa kipub pisut
plakatlikuks.
Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja
Ülle Rajamardi sõnul aitab Elo-Maria
Rootsi raamat täiskasvanutel aru saada,
kuivõrd on lapsed surutud tuupimise
süsteemi, kus neil pole aega mõelda, mis
neist peaks saama või millega nad elus
tegelda tahaksid.
Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetaja
Mart Pitsner ütles, et õpetaja pilguga vaadates ei lähe “Vaimude jaam” ehk küll
ajalukku, kuid tegu on teosega, mille võib
võtta praegu kaasa igasse tundi ja tõmmata paralleele, on ses mõttes tõeliselt
väärt raamat.
Rakvere gümnaasiumi emakeeleõpetaja Juta Valvik leidis, et seda raamatut

Koerte ja kasside märgistamine
ja registreerimine
Alates 1.jaanuarist 2012.a hakkas kehtima uus Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestas alates
01.01.2012 koerte märgistamise ja registreerimise kohustuse kuid kasside
kiibistamine ja registreerimine oli soovituslik. Eeskirja muudatuse kohaselt on
kasside märgistamine ja registreerimine
kohustuslik alates 1. märtsist 2015.
Vinni valla lemmikloomaregistris on registreeritud 17.veebruari 2014.a seisuga
126 koera, kellest kiibistatuid 99 ning 31
kassi, kellest omavad kiipi 24.
Koerad, kes on sündinud peale
01.01.2012, peavad olema märgistatud
mikrokiibiga ja kantud Vinni valla lemmikloomade registrisse. Koerad, kes on
sündinud enne 2012. aastat, võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit
kaelarihmal ja peavad olema kantud registrisse.
Kassid peavad olema märgistatud
mikrokiibiga ja kantud Vinni valla lemmikloomade registrisse hiljemalt 1.märtsiks 2015.
Lemmikloomaregister (LLR) on üleeestiline veebipõhine register, mis koosneb kõikide kohalike omavalitsuste registritest. Leitud looma otsing toimub üle
kõikide KOVi registrite. Kiibistatud looma saab LLR-isse kanda: vallavalitsuses
registripidaja; kiibi paigaldanud veterinaar või loomaomanik ise.
Enne 2012. aastat sündinud koerad võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille väljastab vallavalitsuses
registripidaja. Registreerimisnumbriga
märgistatud looma saab kanda LLR-sse
vallavalitsuse registripidaja. LLR andmed
on kättesaadavad veterinaarile, vallavalitsuse registripidajale, varjupaikadele ja
loomaomanikule riigiportaali kaudu.
Läbi riigiportaali www.eesti.ee pääseb
loomaomanik ligi oma LLRis oleva loo-

ma andmetele, ta saab vaadata nt. järgmise vaktsineerimise aega, muuta oma
kontaktandmeid (telefon, e-post), teavitada LLRi looma surma korral jne. Uue
kiibistatud looma puhul saab omanik ka
ise oma looma andmed LLRi kanda, logides riigiportaali sisse ID-kaardi või
pangaparooliga.
Mis see mikrokiip üldse on?
Mikrokiip on väike elektroonilist informatsiooni sisaldav kapsel, mis kannab
endas täiesti ainulaadset numbrikombinatsiooni.
Kuidas seda paigaldatakse?
Mikrokiip süstitakse loomale vasakule kaela keskmisesse kolmandikku naha alla vastava süstlalaadse instrumendi abil. Protseduur ei ole valulikum tavapärasest vaktsineerimissüstist.
Mikrokiipi tohivad paigaldada ainult tegevusluba omavad loomaarstid.
Mikrokiibi paigaldamise eest tuleb loomaomanikul tasuda mikrokiibi maksumus ja
loomaarsti visiiditasu vastavalt valitud kliiniku hinnakirjale. Koera kiipimise hind
Rakveres jääb vahemikku 12-26 eurot (sõltuvalt kliiniku hinnakirjast). Kaasa tuleb
võtta omaniku ID-kaart (isikukood) ja koera dokumendid (tõutunnistus või pass).
Kuidas mikrokiipi leitakse?
Kui mikrokiip on loomale paigaldatud,
saab seda kontrollida vastava seadme
abil, seda kaela läheduses liigutades. Seade aktiviseerib mikrokiibi ning selles sisalduv number edastatakse lugemisseadme ekraanile. Vastavad seadmed on olemas loomakliinikutes, koerte varjupaigas, politseis ning piiriteenistuses.
Kas mikrokiip minu looma sees ohustab tema või minu tervist?
Ei ohusta, kuna kiip ei kanna endas
mingit laengut, ei väljuta kiirgust ning ei
põhjusta kudede kahjustusi. Mikrokiip
aktiviseerub ainult lugemisaparaadi toi-

peaksid lugema igas vanuses inimesed,
ka lapsevanemad, mitte üksnes noored
ja õpetajad. „Vaimude jaam” on raamat,
mis jääb meelde.
Zürii esimees Vinni vallavanem Toomas Väinaste tegi otsuse teatavaks kaks
korda, esmalt Elo-Maria Rootsile helistades, kelle jaoks oli auhinna saamine meeldiv üllatus, kuna ei teadnudki, et „Vaimude jaam“ üldse auhinnale kandideerib. Kohe seejärel kandis vallavanem otsuse ette kooliperele, kes oli kogunenud
Vilde kirjandusauhinna püsinäitust avama.
Vilde kirjandusauhinna 11-liikmelisse
züriisse kuulub raamatukogutöötajaid,
õpetajaid, õpilasi ja kirjandushuvilisi,
zürii esimees on Vinni vallavanem Toomas Väinaste.
Kirjandusauhinda rahastab Vinni vald
ja selle suurus on 640 eurot.
Hilje Pakkanen

mel.
Kuidas kaitseb mikrokiip minu loom
a
?
Mikrokiipimine on garantii teie kui looma omaniku väga kiireks ning objektiivseks tuvastamiseks - looma kadumise (ka
varastamise) ning leidmise korral. Vajalikud andmed on registrist saadaval ööpäevaringselt..
Kui leian hulkuva looma, siis….?
Mõistlik oleks helistada vallavalitsusse tel
32 58 650 (juhiabi), 516 5572 (vallavanem).
Vallavalitsus korraldab hulkuvate loomade üleandmist loomade varjupaika, kus
saab kiibi olemasolu kontrollida, ja kui
loom on registrisse kantud, siis tagastatakse omanikule.
Miks on endiselt palju loomi, kes on
küll kiibistatud, aga ei ole registris?
Kahjuks ei saa paljud loomaomanikud
aru, et kiip ilma registrita on vaid mõttetu
jubin looma sees. Kiip saab oma otstarvet
täita vaid koos registriga.
Kiibistatud ja registreerimata loomad tekivad nii: kasvatajad on kohustatud pesakonna kiibistama, kuid ei taha ülearu kulutada registreerimisele ning unustavad või
isegi ei tea uutele omanikele öelda, et koer
tuleb ka registrisse kanda. Nii elavad nii mõnedki loomaomanikud õndsas usus, et kui
nende loomal on juba kiip, siis on kõik korras. Kontrollige ilmtingimata, kas teie kiibitud loom on ka registris www.eesti.ee.
Lemmiklooma tervis
Loomatauditõrje seadus nõuab, et Eestis elav lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Eesti Väikeloomaarstide Seltsi soovitab koeri ja kasse vaktsineerida lisaks seaduses nõutud
miinimumile ka teiste levinumate haiguste
vastu. Suur osa vaktsiine on saadaval kompleksvaktsiinina ehk ühe süstiga saab loomale immuunsuse mitme haiguse vastu.
Oluline on teada, et vaktsineerida soovitatakse ka tubaseid loomi, kuna inimesed
toovad haigusetekitajad paratamatult tänavalt või trepikojast kaasa. Jahikoertele kehtivad reeglid on kirjas jahiseaduses.
Vaive Kors,
vallasekretär
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Näitejuhid näiteringidest ja näidenditest
nud, et tahaks proovida. Ja seetõttu on kuidagi väga tore seltskond
kokku sattunud! Kohapealt käib
näiteringis vaid üks inimene, kaks
käivad Assamallast ja ülejäänud
Rakverest. Olen neile väga tänulik, sest nad sõidavad Kadilasse
proovidesse oma kulu ja kirjadega, mul jääb üle vaid prooviaeg
kokku leppida. Meid on kokku
koos minuga (kes ma küll kardinate taha püüan jääda) kaheksa.
Kuidas tekivad humoorikad näiteVajadusel teevad kaasa nii noorlood, mida “Aadama küljeluul” näha
tekeskuse kui ka näitlejate lapsed.
saime?
Lapsed tahavad väga lavale. VaPajusti klubi huumori- ja satiiritrurem tegin ka lastele näidendeid,
pi juht Ülle Rajamart: Minul tekivad
lisaks omadele käis palju lapsi ka
nad enamasti nii, et kõigepealt on näiRakverest ja eks nad käiks edasi,
teks muusika olemas, mis mind köidab
kui ma teeks...
või on kostüüm ja millalgi siis tuleb ka
Mida üldse nõuab kavade tegetekst, teema jne. Kõige paremad ideed
mine, ühe näitetüki lavale toomisünnivad liikumisel, s.o teekonnal
ne?
Vana-Vinnist Pajusti bussipeatusse.
Ülle Rajamart: estraadi puhul
Loomulikult on minu trupi liikmed
pole mõtet teha pikki lohisevaidtublid ja otsivad ka ise tekste, eriti Jaan
venivaid asju. Estraadil peab oleLõõnik.
ma muusika, ka lühikeste kavaKadila Näiteseltsi „Üllatus“ juhende puhul. Tekst lööv, lühike, puänt
daja Milvi Tubli: Kadila näiteselts esihästi välja mängitud. Kõikidel neil
tas Pajusti huumoripäeval kolm lugu:
kavadel, millega Väätsalt vaba„Kadunud kombain ehk kuidas ma
riiklikult konkursilt oleme parima
koju sain“, mis rääkis Kadila meeste
estraadi peaauhinnad saanud, on
kombainist Assamalla ühistu mail. Kirolnud hea muusika! Isegi siis, kui
jutasin selle 2002.aastal. Teise, talongide ja defitsiitkaupade teemalise loo Ajastutruus krimpleenist täpilises kleidis Ülle Ra- on kehv lindistus, annab muusijamart nõukaaegset huumoripäeva juhtimas. Hilje ka väga palju juurde. Mängu tausvalisin huumoripäeva nõukastiilist lähPakkaneni foto
tal ei pane seda keegi tähele.
tuvalt. Olin selle kirjutanud 2009.aasMilvi Tubli: Olen aastate jooktal ja arvan, et tükk sobis ka seekord
kõvasti!
sul kogunud toatäie rekvisiite ja kostüühästi. Kolmanda loo „Vanaema majake“
Enamik minu näitlejaid on nende pikme, näitlejad toovad oma rollideks sagekirjutasin mõne aasta eest, aga alles nüüd
kade aastate jooksul, kui mina olen estli midagi kaasa. Vajame mitmesuguseid
jõudis see lavale. Arvan, et see teema on
raadi Pajustis lavastanud, omandanud
parukaid, mis võimaldaksid mängida laigavesti aktuaalne, nagu ikka raha ja vaväga paindliku teksti väljamängimise
val uusi nägusid.
randuse jagamine. Loodetavasti jõudis
võime. Eks ma olen ka väga nõudlik, andÜldiselt on meid ikka ja jälle hea pubpublikuni minu soov läbi naeru ka loo
ku nad mulle andeks! Kui teha, siis ikka
lik vastu võtnud igal pool. Siinkohal ei
hästi ja kui hästi juba tegesaa mainimata jätta Pajusti klubi, kus Ülle
ma hakatud, siis seda siRajamart üleliiagi tunnustama kipub!
nult alati ka oodatakse!
Ma võiksin ju lugusid kirjutada kasvõi
Näitetruppi on vastu võeiga päev, aga kui mul poleks neid 7 initud kõik soovijad, kes on
mest, kes laval mängivad, siis poleks sel
jäänud pidama, see on jääkirjutamisel mingit mõtet.....ja eks me
nud, kahjuks on tänapäevõiks vaeva näha ja lood selgeks õppida,
val väga raske leida töö
aga kui poleks publikut, kes vaataks, naekõrvalt veel aega sellise asraks ja plaksutaks, siis poleks ka asjal mõjaga tegelemiseks. Inimetet, nii et oleme kõik üksteise jaoks olulised on õhtuks tavaliselt
sed.
ikka väga väsinud ja jakTore on ikka ja jälle kuulda teistest küsavad ainult telekat veel
lateatritest, näha nende tegemisi, see invaadata. Külateater ja estnustab meidki. Kaua meie veel tegutseraad on väga populaarsed
me, see oleneb näiteseltsi liikmetest. Kuni
tõesti, seda näitab juba see,
nemad tahavad ja tulevad, senikaua jätkui palju erinevatesse kohkan ka mina!
tadesse esinema kutsutakse. Ammu ei lähe me enam
Pajusti klubis tegutsev huumori- ja satiirigale poole, ikka valime
trupp on tunnistatud Väätsal korraldataval
seltskonda. Aeg ja võimaMaalehe huumorikonkursil „Maamees muilused panevad kõik paika,
gab“ korduvalt parimaks näitetrupiks. Kuikes on aktiivne, see on
das läheb tänavu? Hoiame pöialt! Milvi Tubli
maal seda paljudel aladel,
jätkab oma näiteseltsiga Kadila kandi sajanii et raske leida sobivat
aastast näitemängutraditsiooni.
aega, ja tahtmist peab ka
Küsis Hilje Pakkanen
olema.
Energialt saab muidugi
publikult, enamasti on
oma kodupublik kõike
konservatiivsem, vaadaMilvi Tubli. Tõnu Vilu foto
takse, et mis sina nüüd ka
selline, eriti need, kes esitegelikku tragöödiat näidata. Kadila teatmest korda näevad. Aga heade kavade
ripäeval esineme täiesti uue looga „Mapuhul, kus on ka muusikat, on videote
jakoosolek“, lisaks ühe uue pisikese loopeal näha, et ka kodupublik elab väga akga, mis on vaid korra laval käinud.
Roela Kodukant kavandab järge
tiivselt plaksutamisega kaasa.
Näiteloo jaoks on vaja mingit mõtet või
koduloolisele raamatule „Minu
Milvi Tubli: Osatäitjad on viimased
teemat. Kui see olemas, siis lugu tuleb
kodu lugu“ alapealkirjaga „Külast
kolm aastat olnud samad, üks uus liige
juba iseenesest, jääb trükkimise vaev
rahvamajja“.
tuli just Pajusti lava jaoks juurde. Kui ma
vaid. Mul on üsna hea fantaasia ja ma
Raamat sisaldab Sille
2003. aastal näiteseltsi asutasin, siis esikujutan kirjutamise ajal asja päris täpselt
Leetsi ülevaadet Roela ilusamatest
mesed näitlejad olid naisseltsi liikmed,
ette. Enamjaolt kirjutan ka näitlejat silmas
aedadest „Kodu kauniks“, Tiiu
keda ma tol ajal esinaise õigusi kasutapidades, sest tunnen trupi liikmeid ja
Kippari „Roela kodukandinädal“,
des vägisi sundisin lavale minema. Ega
tean, milline roll kellelegi sobib. Ja eks
Ariina Merede „Kultuurileust Roelas
nad ei uskunud küll, et meil tõesti midalood ikka põhiliselt elust enesest... Seniläbi aegade“, Hendrik Vanari (Mikk)
gi välja tuleb (ja kui aus olla, siis ka ma
ni oleme tõesti mänginud vaid minu kir„Mis see on see Rasivere“ ja Marleen
ise suurt mitte)...Aga ma ei öelnud seda
jutatud lugusid, aga see pole reegel.
Taremaa „Minu koduküla Puka“.
neile ja tegelikult läkski hästi. Kümme (!!!)
Kust tuleb näitemängurahvas? On’s
Siinkohal on paslik veel
proovi tegime ja rahvas naeris küll. „Kaneid kerge või raske leida? Praegusel
kord tänada eelmise raamatu ilmudumaläinud kombaini“ lugu oligi tollaajal tundub külateater olevat üsnagi pomist toetanud isikuid, teieta poleks
se seltsi esimene näitelugu. Tänapäeval
pulaarne.
raamat ilmavalgust näinud. Et alaon aeg kallis: saame teha enne esinemist
Ülle Rajamart: Selle kohta ütlen mina
nud üritust jätkata, on palve samaühe proovi ja seejärel tuleb kohe lavale
nii, et sellel ajal, kui mul oli trupis korrane: ootame annetusi MTÜ Roela Kominna.
ga kuus noort meest, sai ikka toredaid kadukant selleks avatud kontole: EE
Näitetrupp on tegutsenud nüüdseks
vasid, pantomiime jmt lavastatud ja väl572200221030479529 märgusõna
rohkem kui 10 aastat ja mitte kogu aeg
ja mõeldud. Mida kõike oleks võinud
„Raamat“.
pole aktiivselt koos käidud. Osa liikmeid
teha, kui oleks koolitatud näitlejad, raha
Kellel veel eelmist raamaon mujale elama kolinud, teised niisama
kostüümide jaoks, korralikke võimalusi
tut ei ole, kuid soovib seda omada,
ära jäänud, mistõttu näitlemine oli vahemuusika salvestamiseks! Praegu tuleb
võite helistada telefonile 3297266
peal mõne aasta soikus. 2010.a lõpus alusmängida nendega, kes olemas on, kirjuRoela raamatukogu.
tasin uuesti. Praegused liikmed on kõik
tada ja lavastada ainult neid asju, mis teaRoela Kodukant
sellised, keda pole tulnud meeleheitlikult
tud tüüpidele sobivad või mille nad välja Roela Lasteaed-Põhikool
veenda, pigem on nad ise ettepaneku teija mängivad. Aga eks me harjutame ka

Olge tuhandest tänatud!

Eesriie avaneb, meie tuttavad astuvad publiku ette hoopis teises rollis,
kui tavaliselt oleme harjunud neid
nägema. Üllatavad meeldivalt - poleks uskunudki, et üks või teine
muidu tagasihoidlik inimene näitemängus nii särtsu ja hoogu täis läheb. Alljärgnevas loos piilume lava
taha ja laseme rääkida juhendajatel, suurima rolli kandjatel.

Roela Kodukant
kavandab järge
koduloolisele
raamatule

Roela mehed laulmas. Hilje Pakkaneni foto

Metsas toetuvad puud puudele,
rahva hulgas inimesed inimesele
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, VIROL, Hasartmängumaksu
nõukogu, Rahvakultuuri Keskus, Vinni Vallavalitsus, Indrek Klammer ja Voore Farm
OÜ, Tarmo Eller ja Elmi OÜ, Eldur Lepik ja
Ehel OÜ, Urmas Lindlo ja Rakvere Spordikohvik, Saku Õlletehas, Samuel Golomb,
Tarmo Alavere, Pilvi Lepiksoo, Toomas
Väinaste, Hannes Põllu, Tõnis Nurk, Saima
Kalme ja söökla kollektiiv, Heili Laast, Jane
Paberit, Aive Alavere, Katre Kärdi!
„Oskar, röövime õige laeva lendava ja läheme Roela Rahva Majja, äkki seal lauldakse
miskit toredat, või siis laulame ise,” nii kirjutasid Palamuse Meeslauljad 22. märtsil,
vabariiklikul meesansamblite kevadtervituse päeval Roela rahvamaja külalisteraamatusse.
Tõesti, nii osalenud kvartett HaLe MaJa,
Viitina meesansambel, meesansambel“ Sõbrad“ , Saaremaa „Sõstrad“, Valgamaalt Puka
meesansambel ja Tõrva meesansambel,
Rakvere teatri RAMMM, Jõgevamaa Maarja-Magdaleena meesansambel, Vigala meeskvintett ja meie omad, Pajusti klubi ja Roela
rahvamaja meesansamblid ning Roela kooli noored mehed Roela Poisid, kiidavad ühehäälselt Reet Alaveret, kes vägeva ürituse
püsti pani, ehk nagu väljendavad mehed
Vigala meeskvintetist: “Muusika on hinge

rohi… ja parim rohi on meeste laul!“. Vigala meeste juttu jätkab publiku seas istunud
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise
meeskoori laulja Vallo Kruusimägi: “Suurimad tänud korraldajatele selle toreda ja üliüli-üli vajaliku meestelaulu ürituse teokstegemisel. Seda ennekõike mõeldes tulevikule teades, milline on meil täna eesti laulumeeste keskmine iga.“
Puka küla elanik märgib: “Tore on näha
koos palju rahvast ja toredaid ansambleid
kaunite lauludega esinemas, nende hulgas
Roela lasteaia-põhikooli poistekoor“ Roela
Poisid! Väga meeldiv on.“ Palju tänu Sulle,
Aive ja vapratele noortele meestele. Kui poistel jätkub aega, rõõmu ja tahet laulu juurde
jääda, ei siis meestelaul välja sure! Okas teile kurku!
… ja ikka nii edasi lehekülgede kaupa kauneid kiidusõnu stiilis: “uskumatu, milline
jõud on Teie laulul, lugupeetud laulumehed.
Hei! Jõudu ja jaksu ikka rajal püsida!”
Aitäh, armsad sõbrad, lauljad ja korraldajad lähedalt ja kaugelt! Jõudu ja õnne teile!
Rahvamaja külalisteraamatut sirvis Margit Diits
P. S. Kontserdijärgsel õhtusöögil loositi
välja järgmine meesansamblite päeva korraldaja, kes Viitina meesansamblina kohustuse rõõmuga vastu võttis - Võrumaa. Kohtumiseni aasta pärast teie juures!

Roela ja VPG esineb olümpiaadidel hästi
„Minu jaoks polnud rasket midagi.” Nii
vastas Roela kooli 4. klassi õpilane Mariel
Alavere, kui temalt küsiti, mis oli sinu jaoks
olümpiaadil kõige raskem. Mariel saavutas
matemaatikaolümpiaadil esikoha. Ted juhendasi õpetajad Margit Alavere ja Hille
Supper. Marieli sõnul valmistus ka olümpiaadiks koolis ja lahendas õhtuti ka kodus
ülesandeid.
Edukalt osalesid matemaatikaolümpiaadil
ka Roela kooli 5. klassi õpilased Andres Nirgi, kes sai 5.koha, ja Marleen Paberit, kes tõid
koju 7. koha. Kumbagi õpilast juhendas õpetaja Anne Maalman.
Anete Alavere saavutas bioloogiaolümpiaadil II koha ja Triinu-Liis Kullik 7. koha.
Mõlemad õpivad 6. klassis õpetaja Reet
Maadla käe all.
Tublilt on esinenud olümpiaadidel ka
VPG õpilased. Maakondlikul ajaloo-olümpiaadil saavutas 6.klasside arvestuses III

koha VPG õpilane Terese-Johanna Linnas,
7.-8. oli Sten Kilm (juhendaja õp. Jaan Nõmmik).
Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutasid häid tulemusi VPG õpilased: 8.-9.kl
arvestuses II Tiit Vaino, 9. Kaivi Põldmaa;
10.klasside arvestuses esikoht Laura Laksile, 11.klasside arvestuses esikoht Linda
Freienthalile, III koht Raili Hahndorfile,
4.Teet Ottinile. Kõiki õpilasi juhendas õp.
Mare Hirtentreu.
Maakondlikul tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil saavutas Karl Johan Leichter II koha
(õp. Rein Leichter).
Keemiaolümpiaadilt saavutasid häid kohti
õpetaja Anneli Vahesalu õpilased: 8. klasside arvestuses 3. Tiit Vaino, 5. Kaivi Põldmaa,
9.klasside arvestuses 8. Mart Vaino. 12. klasside arvestuses õp. Mare Hirtentreu juhendamisel 3. Risto Põlluste ja 5. Helen Mirt.
Õnnitleme!

Lapsed arutlesid karistuste üle
VPG algklasside õpilased alustasid E. Vilde elu ja loominguga tutvumist juba jaanuaris. Esmalt loeti klassis ette tema jutustus „Minu esimesed triibulised“. Ühiselt
mõtestati lahti selleaegne eluolu, arutleti
õigustest ja õiglusest, talulaste alavääristamisest ja karistamisest. Aruteludest kasvas
välja ka omaloominguliste tööde konkurss
teemal “Kuidas karistatakse lapsi tänapäeval?“.
Töid kirjutasid 3.-6. klassi õpilased, klasside parimad tööd pandi välja koolikaaslastele lugemiseks. Koolipere tutvus väga aktiivselt nooremate õpilaste loominguga, õpilased ja õpetajad valisid välja enam meeldinud tööd. Valitud tööde autoreid peeti meeles kiituskaardiga ja nad lugesid aulas oma
jutukesed teistele ette. Ära märgiti Uku
Renek Kronbergsi, Marianne Tammi, Kristjan Mõttuse (3.kl), Anastasia Simuki, Genno
Gramotini, Jandar Vale-mi,Vadim Baikovi
(4.kl), Annabel Klousi, Annika Lehtmetsa,
Teija Heiskoneni (5.kl), Anette Marie
Kärtneri, Triinu Katre Kautebachi ja Kaidi
Keskküla (6.kl) tööd.
Noppeid kirjanditest.
*Karistamine on see, kui sa teed midagi halba ja sinuga riieldakse.
*Vanemad inimesed räägivad, et tänapäeval on halvad lapsed. Palju on koolikiusamist ja vägivalda. Samas on terves maailmas palju konflikte ja vägivalda. Kes on sel-

les süüdi ja keda karistada? Sellele küsimusele on raske vastata. Aga kui täiskasvanud
ei oska ilma vägivallata, siis lapsed ka ju
mitte.
*Meie peres ei karistata lapsi vitsa ega rihmaga. Kõik saavad juba sõnadest aru.
*Tänapäeval määratakse lastele palju kergemad karistused, kui viiskümmend aastat tagasi. Või kas neid saabki karistuseks pidada? See on rohkem lastele kohustuste meeldetuletamine.
*Suurimaks karistuseks on nüüdisajal see,
kui ei lubata õue sõpradega mängima või
keelatakse arvuti kasutamine. See ilmselt
väga ei mõju. Raske on leida mõjutusvahendeid, mis tegelikult ka mõjuks.
*Kui ma oleksin isa, siis ma räägiksin rahulikult enda lapsega.
*Tänapäeval tunduvad ka lihtsad kodutööd
lastele karistusena.
*Arvan, et kõik algab kodust ning käitumisest pereliikmete vahel. Kõige suurem karistus on see, kui laps on oma käitumise tõttu tõrjutud või üksi.
Meie kooli õppejuht Vaike Kingsepp võttis
selle teema kokku õpetliku mõttekäiguga,
mille sisuks oli, et õnnelik ja turvaline elu
on meie endi kätes. Kui oled lapsena sõnakuulelik ja täiskasvanuna seaduskuulelik,
siis ei ole karistusi vajagi.
Mõtted kogus kokku õpetaja
Luule Koppel
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Haridusüritused
24.-28. märts „Terve VPG“ - laulumängud ja tantsud vahetundides VPG 1.5.klass.
27.märts kell 12.30 maakondlik
pranglimine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
29.märtsil VPG matkaringi matk Boruni
ürgmetsa Narva jõe ääres. Buss võtab
peale kell 9 Vinni spordikompleksi
võimla juurest ja Rakverest 9.15.
1.aprill kell 9.00 Pajusti lasteaia Lepatriinu rühma karneval.
1.aprill Roela koolis naljapäev.
1.aprillil Roela kooli õpetajad Estonia
Teatris etendusel „Savoy ball“.
2. aprill 8.30-14.00 rahvusvahelise lasteraamatu päeva tähistamine Tudu koolis: Minu lemmikraamat.
2.aprillil kell 9.50 fotolood Vildest (fotoromaanide konkurss) VPG 7.-12.klassidele.
7.-11. aprillil „Terve VPG“ - ujumine ja
veepall 1.-5.klassidele.
7.-11.aprillil võõrkeelte nädal VinniPajusti gümnaasiumis.
8. aprillil kell 11 Kulina lasteaed Rakvere teatris etendusel „Jussikese seitse sõpra“
8. aprillil Roela koolis 6.-9.klasside kalade-koolitus.
9.aprillis kell 10 ülevallaline Vilde-aasta mälumäng Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Oodatud 3-4 liikmelised võistkonnad sõpruskondadest, asutustest jne.
10. aprillil kell 10.00 Vinni lasteaia Sipsikute rühmal külas Puuetega Inimeste
Koda projektiga „Märka meid”
11. aprillil 17.15 Pajusti lasteaia “Mõmmikute“ rühma lahtine ujumistund lapsevanematele
14.- 17. aprillil südamenädala üritused
Vinni lasteaias ja õuealal
14.- 17.aprillil kell 8.15 Pajusti lasteaia
Lepatriinu rühma südamenädala hommikuvõimlemised
14.-17.aprillil südamenädal Roela koolis.
14.-17. aprillil Tudu koolis tervisenädal.
14.-17. aprillil Vinni-Pajusti gümnaasiumi 26.sünnipäeva nädal.
15.aprillil kell 9.30 Vinni lasteaias munade püha mängupidu.
15. aprillil kell 17.15 Pajusti lasteaia
Mõmmikute rühma südamenädala üritus.
16.aprillil VPG 8.klassid kaitsevad loovtöid.
16.aprillil kell 17.15 Pajusti lasteaia Mesimummude rühma südamenädala üritus.
17.aprillil kell 9.30 Pajusti lasteaia munapühade pidu saalis.
17.aprillil Kulina lasteaia sünnipäev.
17.aprillil kell 11.15 lasteteater „Puhtu
ja Mustu tegutsevad jälle“ Roela koolis.
Pilet 2eurot.
21.-26.aprillil loodusainete nädal VinniPajusti gümnaasiumis.
22.aprillil kell 9.50 Toomas Pranstibel
vestleb lindudest VPG 1.-12.klassidele.
23.aprillil kell 9.15 Ivar Letti teatrietendus „Tunded udus” Vinni lasteaias.
23.aprillil kell 9.30 Pajusti lasteaia Mesimummude rühma õppekäik loodusesse.
23.aprillil kell 11.15 etendus “Tunded
udus” Pajusti lasteaias.
23.aprillil Roela kooli jüriööjooks.
24.aprillil kell 10 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm õppekäigul politseimuuseumis.
25.aprillil kell 8.55 VPG 1. ja 12. klassi
lõpukell.
26.aprillil kell 9.00VPG matkaringi matk
Ohepallu.
28.-30. aprillil VPGs algklasside nädal.
29.aprillil kell 17 väikeste nõidade kokkutulek Tudu kooli pargis.
30.aprillil Kulina lasteaias poistepäev ja
volbritrall.
30.aprillil Vinni ja Pajusti lasteaia ühine
„ Nõidade trall“
30.aprillil Roela kooli ja Vinni-Pajusti
gümnaasiumi talgupäev „Teeme ära“
5.-9.mail kunstiainete nädal VinniPajusti gümnaasiumis, õpilasesinduse
kunstinädal
9.mail lahtiste uste päev Vinni-Pajusti
gümnaasiumis. Näitused (kunst, käsitöö, Vilde). Näidend “Vilde ja tema naised“ - oodatud kõik huvilised. Väärt vaatamine!
10. mail Digipauk ja Punnvõrr Vinnis.

Toimub aprillis
Pajusti Klubis:
5.aprillil kell 11.00 tantsutrupp Faziyah
õppepäev klubis.
5.aprillil osaleb Pajusti estraadi- ja satiiritrupp Väätsa rahvamajas toimuval
18. üle-eestilisel huumoripäeval “Maamees muigab”.
12.aprillil esinevad Pajusti klubi seeniortantsijad Särtsakad seeniorid
Sõmeru klubis.
13.aprillil kell 11.00 - 12.30 toimub
Pajusti klubis kristlik tasuta üritus: esmaabi koolitus, mängud lastele ja vestlus.
13.aprillil kell 14.00 Pajusti VAKi eestvedamisel kirbuturg.
21.aprillil Lääne-Virumaa lasteaedade õpetajate õppepäev.
22.aprillil kell 13.00 Mõttelõnga selt-

singu kuu sünnipäevad ja kohtumine Ülle Rajamardiga.
26.aprillil klubi on broneeritud.
26.aprillil Pajusti klubi naisrahvatantsurühm Tantsutriinud osaleb tantsupeo eelsel ülevaatusel Rakveres.
Roela Rahva Majas:
27.aprillil kell 13 esineb Roela rahvamaja tantsurühm "Kanarbik" Tamsalus maakondlikul eakate pidupäeval
"Tantsime tuju heaks".
Vinni Spordikompleksis:
6. aprillil Eesti täiskasvanute
sumomeistrivõistlused Vinni Spordikompleksis.
13.
aprillil
rahvusvaheline
sumoturniir „Maiasmokk”
19 . aprillil Vinni valla korvpalliturniir

Kadila naisselts kutsub
aianduslikele õppepäevadele
Kadila Naisseltsi LEADER-meetme aiandusteemalise projekti „Uued mõtted meie
koduaedades” koolituspäevad toimuvad
järgnevalt.
6. aprillil kell 11 Kadila seltsimajas algaval loengul räägib Kristi Lilander Greenlander Oüst feng shui põhimõtetest aias ja
külanäo kujundamisest.
18. mail kell 11 teeme ühiskülastuse
Mõdriku iluaeda, kus toimub ka praktiline
töö. Juhtnööre jagab ja iluaeda tutvustab
Anita Keivabu. Autod seltsimaja parklast
stardivad 10.30.
Õppepäevade sarja lõpetame 23. mail kell
18 Kadila seltsimajas, kuhu ootame kõiki
õppepeävadel osalenuid jagama muljeid
koolitustelt saadud uute ideede rakendamiste kohta, samuti enda aiandusalaste saa-

vutuste kohta. Kes soovib, saab rohevahetusel jagada teistega oma aia taimi.
Maiustamiseks palume lahkesti kaasa võtta
hoidiseid, et teha ruumi uutele suvistelesügistele maiuspaladele.
Õppepäevadest osavõtutasu on kaks
eurot. Küsi infot julgesti 53 974 443 Kaililt
või kirjuta kailike77@hotmail.com. Reklaam ja infovahetus toimib ka Facebookis.
Täname siinkohal veelkord vastlapäevast
osavõtjaid, keda ühel saginahetkel lugesime kokku 50 ja eriti Siirit, Marekut ja Maarikat! Ei olnud lumest lugugi, kui oli võimalus ratsutada hobusega, sõita vastlasõitu ATV järelkärus ja maiustada vastlasöökidega.
Kohtume seltsimajas!
Kaili Kõrgesaar, Kadila NS

Kirjanduslik mälumäng kutsub osalema
Kolmapäeval, 9. aprillil kell 10 läheb
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis lahti suur
ülevallaline Vilde aasta mälumäng,
kuhu on oodatud kuni koolide, asutuste, kollektiivide ja sõpruskondade kuni
neljaliikmelised võistkonnad. Mängu
juhib Samuel Golomb. Gümnaasium paneb
välja igast vanemast klassist oma võistkonna.
Mälumängus osalemiseks ei ole nõutav
Vilde teoste ja laureaatide teoste läbilugemine. Mängurõõm on peamine. Kui selle

sees ka mõni teadmine lisandub, on ju veel
toredam. Pange oma seltskond kokku ja
tulge mängima. Mälumängusõpru ootavad
pärast mängu ka auhinnad. Oma osalemisest palume teatada 5.aprilliks Hilje
Pakkaneni tel 5565 9396 või e-postile
hilje.pakkanen@vinnivald.ee. Mängulised
toob ja viib vallabuss.
Pärast mälumängu, kell 12 avab poolsada aastat filateeliaga tegelenud Samuel
Golomb koolis huvitava postmarginäituse
“Kirjanikud ja filateelia”.

Vinni päevakeskuses saab
nüüd vererõhku mõõta
Mõned päevad enne naistepäeva soetasime Vinni päevakeskusesse vererõhuaparaat. Tänuväärse mõtte andis
Marve Morgen, mille vallavalitsus kohe

heaks kiitis. Teie vererõhku aitab mõõta päevakeskuse perenaine Eve Kukor.
Hea vallakodanik, külasta päevakeskust!

Vinni noored tehnikud on talveunest
ärganud
Vinni tehnikahuvilised noored pole tegelikult karu kombel talveund maitsta saanudki, kogu talve on nad konstrueerinud
ja plaaninud, mida uuel hooajal korda
saata. Esimesena tutvustatakse oma plaane 16.aprillil Rakveres toimuval III Ideede Laadal, kus MTÜ Vinni Tammede ja
MTÜ Vinni Punni ning Vinni tehnoloogiaringi ühisel eksponeerimispinnal tutvustatakse oma tehtud ja tulevasi üritusi.
Oma saavutusi näitavad laadal Vinni
Tammede abiga Vinnis sel õppeaastal aktiivselt käimaläinud Roboringi liikmed,
plaanis on kogu Virumaa rahvale näidata üht uut roboatraktsiooni, millist nimelt, saate näha kohapeal.
Vinni võrripoisid, kes sel hooajal on
saanud endale uue praktilise juhendaja
professionaalse võrrispetsialisti Andres
Põldveri näol, on oma tuleristsed kevadisel Abja võistlusel juba kätte saanud ja
püüavad kitsaste olude kiuste võrre konkurentsivõimelisteks teha. Nemadki on
laadal väljas ja kui lubatakse, teevad oma
imeriistadega ehk nii mõnegi kiirema tiiru. Ning kindlasti reklaamivad nad 10.
mail Vinnis toimuvat kogupereüritust
Digi-pauk ja Punnvõrr Vinnis, mille raames toimub traditsiooniline eri generatsioone ühendav võrrvõidusõit Vini punni isa-poja sõit.
Meie mudelismipoisid, kes sel sügistal-

vel automudelismi pisiku selle ala tipprajal Väike-Maarjas külge said, on ka laadal oma mudelirajaga osalemas. Olgu
öeldud, et Väike-Maarja mudeliklubi
ohjab Lääne-Viru Aasta sporditeo laureaat Bruno Vaher, kes meie poistelegi
palju hüva nõu on andnud. Ja mudelismiteema jätkuks: oma nõusoleku meie
mudelipoisse ka „lendama“ õpetada on
andnud Rakvere mudelientusiast Valev
Sard. Tema lennutatud lennuk filmis ka
Vinni koolimaja ümbrust õhust ja edaspidi on poistel koos juhendajaga plaan
uurida õhust lähemalt Vinni tammikut
ja selle olukorda.
Kindlasti on Ideede Laadal väljas ka
Rakvere tehnoloogiaringi seebikarbi-entusiastid, kes näitavad oma uusi mootoriteta sõidukeid ja kutsuvad kõiki huvilisi üles selle loomingulise ja
taaskasutussõbraliku huvialaga tegelema
ning loomulikult ka võistlustel osalema.
Kindlasti tehakse reklaami ka MTÜ Vinni Punn korraldatavale 4. Rakvere seebikarbirallile Rakvere linnapäevade ajal.
Seebikarbi-entusiastid ise arvavad, et kui
seebikarbindus oleks olümpia-ala, oleks
Eesti au päästetud. Ja dopingust pole vaja
rääkidagi!
Kohtumiseni 16.aprillil Ideede Laadal
Rakvere Spordihallis! Ära unusta, et kui
sind pole kohal, siis pole sind olemaski…
Tehno Kratt

Õnnitleme
aprillikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
93 Ulda Soosaar
91 Richard Pihlak
90 Salme Pootsik
87 Ilmi Murdjõe
87 Endla Neelokse
87 Johannes Kivilo
85 Pilvia Taremaa
87 Juta Kongi
87 Meta-Sophie Anok
84 Anastasia Kivioja
83 Maria Ojam
83 Richard Savastver
83 Kalju Annus
83 Aliide Tsiukson
81 Mia Tikop

81 Harry Brand
80 Leeni Saar
80 Pavel Võssokov
80 Milvi Lahesoo
80 Valentina Põldma
80 Lemmik Meltsa
80 Ester Reinol
75 Mare Pihlak
75 Arvo Kaseväli
75 Enno Ehamaa
70 Arkaadi Sommerfeld
70 Anne Maasik
70 Liudmila Gruzdeva
70 Airi-Maila Põldma
70 Reet Proover

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Madli Lehtpuu - 10. veebruaril
Kai-Ly Juntson - 13. veebruaril
Iiris Marie Kask - 17. veebruaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Suur tänu Vinni valla eest võistelnutele!
Vinni vald on asunud osa võtma Eestimaa valdade tali- ja suvemängudest.
Sel aastal oli talimängude esimene ala meeste korvpall, mille alagrupiturniir peeti Vinnis. Sealt me kahjuks
edasi ei pääsenud. Valla võistkonna saime välja panna veel mäesuusatamises,
males, lauatennises ja murdmaasuusatamises. Kuna kabega tegelejaid on vähe
ja koolides puudub järelkasv, siis ühtki
kabetajat valla eest võistlema ei õnnestunud leida. Murdmaasuusatamises oli
meil välja panna väga tugev võistkond.
Kahjuks jäi aga suusatamine lumenappuse tõttu ära.
Suur tänu kõigile valla sportlastele, kes leidsid aega ja tahtmist esindada oma koduvalda valdade talimän-

gudel! Siit edasi minnes tahame ka sellel
aastal osa võtta 28.-29.juunil Kosel toimuvatest Eestimaa valdade suvemängudest.
Kuna nüüd on meil juba kogemused olemas eelmisest aastast Karksi-Nuias võistlemisest, siis loodame oma positsiooni
parandada. Eelmisel aastal saavutasime
suuremate, üle 2000 elanikuga valdade
arvestuses kokkuvõttes kümnenda koha.
Koos võistlemine oma koduvalla eest
loob meeldiva õhkkonna ja liidab meid
ühtseks spordiperekonnaks.
Head harjutamist kõigile Vinni valla sportlastele ja taaskohtumiseni
Kosel!
Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo -ja sporditööspetsialist

Tulge nautima vesiaeroobikat
Vesiaeroobika on populaarsust võitnud,
seepärast soovime meiegi seda meeleolukat ja mõnusat spordiala pakkuda kõigile Vinni valla pensionäridele. Vesi ja ujumine on üks paremaid võimalusi hea
füüsilise vormi saavutamiseks ja hoidmiseks. Eakatele ja ülekaalulistele sobib
vesiaeroobika väga hästi, sest tänu vee
üleslükkejõule ja takistusele ei koormata luid, liigeseid ega lihaseid. Liigutusi

Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 899
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 899
Pakun raamatupidamisteenust.
Tel.5620 0406
Palk- ja puitkarkassehitised ja puidutööd, Hiienuka Puidukoda OÜ, tel.
52 00 517

sooritatakse sujuvamalt ja põrutuseta,
seega pole äkilistest liigutustest põhjustatud vigastuste ohtu. Vees harjutamine
on ka ideaalne teraapia- ja taastusravi
vahend. Vesiaeroobika sobib kõigile treenitustasemest sõltumata. Vees treenimine annab hea üldfüüsilise koormuse, parandab südame tegevust, suurendab lihastoonust, arendab painduvust ja koordinatsiooni, vähendab rasva osakaalu
organismis ning annab suurepärase enesetunde.
Vesiaeroobika mõnusa muusika saatel kehaline treening vees, ujumisoskus ei ole oluline. Tavaliselt juhendab
treener kuival, näidates ette harjutused
ja kombinatsioonid, tund kestab 30-45
minutit. Pärast treeningut saate ujuda ja
nautida sauna mõnusid.
Treener Siret Sulaoja ootab teid
igal neljapäeval kell 15.00 Vinni ujula basseinis.
Eve Kukor

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Viktor Verestsagin
Aino Lõiv
Hilja Kaasik
Jenni Teiva
Jaak Kullik
Anne Habakuk
Ernst Viibur
Juta Rannala

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58 657,
5565 9396,

20.11.1961 - 14.02.2014
05.07.1932 - 08.03.2014
22.03.1923 - 10.03.2014
04.10.1927 - 14.03.2014
17.12.1932 - 18.03.2014
10.07.1936 - 19.03.2014
11.16.1926 - 14.03.2014
03.01.1935 - 24.03.2014
e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
16. aprilliks.

