Koduvalla
Vinni valla infoleht

Avalik konkurss
õppuritele
Vinni Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi Vinni valla haridusfondi preemiatele.
Tingimused: õpilane peab õppima
Vinni valla munitsipaalkoolis; esitatakse põhjendatud ettepanek, milles
on ära toodud andmed õpitulemuste
ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta ning
mis on komisjonile otsuse tegemisel
aluseks. Otsuse tegemisel on esmaseks
kriteeriumiks õpitulemus. Ettepanek
esitatakse vallavalitsusse hiljemalt 9.
maiks k.a. Ettepaneku vormistab
kool.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 1.-6.kl. - 3 preemiat a‘ 50,
7.-9.kl. - 2 preemiat - a´100, 10.-12.kl 1 preemia - a´200 eurot.
Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral
preemia jagamises muutusi.
Preemiad antakse üle vallavanema
vastuvõtul.
Margit Diits

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

Vinni vald korraldab ka
tänavu heakorrakonkursi
Elamute, korruselamute, ärihoonete ja
hallatavate asutuste ümbruse, samuti
asulate üldise heakorra taseme parandamiseks, sellele kaasaaidanud isikute tunnustamiseks ning ilu väärtustamiseks korraldab Vinni Vallavalitsus
2014. aastal taas heakorrakonkursi.
Kandidaatide konkursile esitamise
tähtajad on hiljemalt 22. mai ja 29.
august 2014.
Kandidaate võib konkursile esitada
iga valla elanik ja osavalla vanem, teatades pakutavast kandidaadist (nimi,
objekt, asukoht) kirjalikult või suuliselt
Vinni Vallavalitsusele aadressil: Tartu
mnt 2, Pajusti 46603. Tel 32 58650.
Komisjon teostab konkursil osalevate üksikobjektide ülevaatust kahel korral, s.o 23.-26. mail ja 3.- 5. septembril.
Samuti tuuakse konkursi käigus esile
ettevõtted ja isikud, kelle territoorium ja
hooned on hooletusse jäetud.
Hindamine toimub viies kategoorias:

elamud, talutüüpi maakodud, korruselamud, ärihooned, külad ja alevikud. Hinnatakse objekti välishooldust, sobivust maastikku; haljastust (lilli, hekke, puid jne), väikevormide olemasolu (piirdeaedu, kõnniteid, mänguväljakuid, terrasse, välikaminaid jt), riigilipu heiskamise kohta, jäätmekonteineri olemasolu krundil, kinnistu, s.h.
elamu aadressi tähistavat nimesilti koos
numbriga, üldmuljet.
Konkursi läbiviimiseks on moodustatud
komisjon, mille esimees on Marve Morgen (vallavalitsuse liige), liikmed: Tõnis
Nurk (vallavalitsuse liige), Ade Murumägi (osavalla vanem), Hilje Pakkanen (kultuuri- ja avalike suhete nõunik), Peeter
Kalvet (majandusnõunik).
Auhinnafondi suurus on 800 eurot.
Komisjon esitab vallavalitsusele ettepanekud võitjate autasustamiseks hiljemalt
30.septembriks 2014.
Peeter Kalvet

Lõppesid Roela mäe radade korrastustööd

MTÜ Roela Kodukant koostöös Vinna
Vallavalitsuse ja kohalike elanikega
korrastasid Roela mäe umbes kolme
kilomeetri pikkuse suusa- ja terviseraja ning tegid hooldustöid raja parema läbitavuse tagamiseks.
Märtsi algul alustati raja äärse võsa
lõikamisega ja langenud puude eemaldamisega rajalt, kuu lõpus alustati rajaäärse võsa koristamise ja purustamisega. Purustatud puidu mass jäeti rajale
aukude täitmiseks ja raja tasandamiseks.
Nii ei kahjustanud ka võsapurustusmasin võsa väljavedamisega pinnast. Töödega säilitatakse Roela mäe kasvukoha-

tüübile iseloomulik liikide koosseis,
kuna Roela terviserajad asuvad Roela
sihtkaitsevööndis (looduskaitse all).
Töid rahastas Vinni Vallavalitsus, koristust koordineeris Ade Murumägi.
Seda tööd ei oleks me saanud teha
ilma toredate inimeste abita, kes tulid
appi mäge korrastama. Vabatahtlikke,
kes on oma panuse andsid, oli 70 inimese ringis - koolilastest kuni toredate kohalikeni. Kõige vanem võsakoristaja oli
82-aastane proua. Samuti on suureks
abis olnud Roela vabatahtlik päästekomando. Vabatahtlike toitlustamisega
aitas Roela Lasteaed-Põhikool -

Vinni-Pajusti Gümnaasium
kutsub lahtiste uste päevale
Vinni-Pajusti Gümnaasium kutsub
kõiki huvilisi, lapsevanemaid, vanavanemaid lahtiste uste päevale ja emadepäeva tähistamisele 9.mail.
„Uksed on Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
avatud iga päev hommikust õhtuni niigi,
kuid seekord kutsume kõiki emasid-isasid, vanaemasid, vanaisasid taas kooli,
vaatama, millega tegeleme, kuidas elame
ja vastupidi, meie oleme valmis kuulama
lapsevanemate muresid-rõõme, “ ütles
kooli õppealajuhataja Vaike Kingsepp.
Kell 8.00-9.40 on võimalik külastada
lahtisi tunde ja vestelda õpetajatega. Kell
9.40 - 10.00 lastevanemate kohvik kooli
puhvetis,

Kell 10.10 – 11.00 algab Vilde-aastale
pühendatud etendus „Vilde ja tema naised“, kus mängivad kooli gümnaasiumiosa õpilased. Stsenaariumi ja lavastuse
autor on õp. Marge Guljavin.
Kell 11-12 on võimalik külastada näitusi, kooli muuseumi, jätkub lastevanemate
kohvik kooli puhvetis. Saab teha annetusi poiste tehnikaringi toetuseks.
Ühtlasi kutsub gümnaasium põhikoolilõpetajaid jätkama oma haridusteed kooli
10. klassis. Gümnaasiumisse astumiseks
katseid ei ole. Vastuvõtt 10. klassi kestab
30. juunini. Vajalike dokumentide loetelu
on kirjas kooli kodulehel: http://
www.vpg.edu.ee.

aitäh kokkadele maitsva söögi eest! Tuhat
tänu kõigile kaasa löömast ja aitamast!
Abistavad töökäed: Aare Vallistu, Ade
Murumägi, Aet Karlson, Aivar Moor, Aive
Alavere, Aleksei Nadolski, Aleksei Talaðov,
Andrus Toomassen, Avo Kiili, Avo Kuusk,
Avo Loik, Einar Licht, Elle Nõmm, Elle
Sarjas, Ene Põllu, Ennu Hirtentreu, Irina Mit,
Jaak Taurafeldt, Kalno Vaarmets, Karmo Jürgenson, Katrin Põllu, Kersti Lipvars, Koidula Lehtme, Kärt Põllu, Lehte Toivonen, Leonid Kovljasenko, Lia Pikka, Luule Vahtra,
Maire Männapuu, Mait Jaanson, Marvin Mit,
Mall Moor, Peeter Põllu, Raino Vaarmets,
Raivo Kirss, Riho Mit, Sveta Mägi, Tiina
Alavere, Tiina Harjo, Tiina Kiili, Toini Laanemaa, Tõnis Nurk, Urmas Tooming, Valdur
Kohandi, Varja Kippar, Virge Taurafeldt. F.
von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli poolt abistajad: Kristo Sööt, Janno Johanson, Kermo Varts, Andres Nirgi, Magnus
Multram, Kaimo Mätlik, Reigo Pähelbu,
Ivar Jukka, Markus Klee, Markus Haiba,
Marvin Mit (käis ka nädalavahetusel koos
isaga: Riho Mit), Kris Pitirimov, Risto
Soima, Romeo Õis, direktor Aive Alavere,
õp-d Anne Maalman, Silva Licht (koos mehega Einar Licht), Maire Männik, Riina
Ehasalu, Margus Eigi.
Katrin Põllu MTÜ Roela Kodukant

Teeme Ära!
talgud Vinni
vallas
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi heakorratalgud Vinni alevikus 30. aprillil kell 10.0013.30. Kaasa võtta töökindad, rehad. Talgujuht Terje Andresson, tel 3278083,
tandresson@gmail.com.
Pajusti mänguväljaku korrastamise talgud 1. mail kell kell 10-15. Korrastame Pajusti alevikus oleva mänguväljaku, kus saaks mängida korvpalli, jalgpalli, võrkpalli. Kaasame talgupäevale ka
kohalikud korteriühistud, kes oma hoove korrastavad. Kaasa võtta reha, labidas,
luud, kindad. Talgulistele pakutakse suppi, kringlit, juua. Talgu raames toimub ka
koogiküpsetamise võistlus. Talgujuht:
Anita Keivabu, tel 506 6294, anita.keivabu
@gmail.com
Viru-Jaagupi kiriku kevadtalgud 3.
mail kell 10-15. Kogunemine kiriku juures. Kaasa võtta töökindad, rehad, labidad, mootorsaag, võsalõikur jms. Talgulisi ootab talgusupp. Talgujuht Tarmo Linnas, tel 5563 0181.
Kulina külatalgud Kulina mõisapargi
ja Kulina külaümbruse korrastamiseks
3. mail kell 10-18. Talgujuht Kristo Kiviorg, tel 5514900, kristo.kiviorg@
gmail.com.
Allikas: http://talgud.teemeara.ee
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Omaalgatusest ja isetegevusest
Vallavanema ametist tulenevalt olen üks
enam vallas ringi liikuvaid ja üritustel
osalevaid inimesi. Et olen seda tööd teinud kümmekond aastat, siis olen käinud
paljudes kohtades nii oma vallas kui maakonnas ja Eestis ning teinud enamikule
kohtadele mitu ringi peale. Ametikohustused on mind viinud ka välismaale tutvuma sealsete omavalitsuste tööde ja tegemistega.
Võime oma spordi- ja kultuurivallas tehtuga rahul olla. Raha jalaga segada pole loomulikult kusagil. Ikka on
tulnud omavalitsustel eelistusi seada, vajadusel otsi koomale tõmmata, teisalt vajadustele vastavalt ka järele anda.
Vinni vallas oleme teinud korda oma kultuuriasutused, koondanud sarnase tegevusalaga asutused ühte majja,
mis annab kokkuhoidu nii maja ülalpidamiskuludelt kui ka inimestele endile ˉüks tee, mitu asja ajada. Valla kultuurielu
poolelt asuvad meil Tudus koos ühe katuse all raamatukogu, rahvamaja, osavallaruumid, postkontor. Roela koolimajas
on koos kooli ja lasteaia kõrval raamatukogu ja osavallaruumid. Viru-Jaagupis on
endises koolimajas koos raamatukogu,
noortekeskus, koos käivad Viru-Jaagupi
eakad, alumisel korrusel on veel muuseumi- ja osavallaruumid. Kui rahvast jääb
kohapeal vähemaks, siis tuleb paratamatult ka juhatamist koomale tõmmata. Nii
Tudus kui Viru-Jaagupis toimetavad raamatukogude juhatajad. Kogemused näitavad, et asi toimib.
Aktiivselt toimetavad MTÜ
Roela Rahva Maja, Kadila seltsimaja ning
Pajusti klubi. Roela rahvamajas asub ka
MTÜ Roela Kodukant, Pajusti klubis
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus, Kadilas
Naisselts, Tudus MTÜ Tudu Haridus- ja
Spordiselts. Tänaseks on klubide ja
MTÜde omavaheline läbikäimine sedavõrd läbi põimunud, et on muutunud ko-

haliku elu orgaaniliseks osaks. Nii see
peabki olema, üksi ei tee tänapäeval nagunii enam midagi. MTÜd koondavad
endasse inimesi mitmelt alalt ja tänaseid
tingimusi arvestades on neil programmide kaudu rahastamiseks paremad väljavaated. .
Vinni vallas on loodud head
tingimused selleks, et aidata kaasa kultuuri ja muude elualade vahelisele koostööle. Lisaks kultuurirajatistele ja -üritustele toetab vald inimeste omaalgatust nii MTÜ-sid kui ka huviringe.
Mitme MTÜ eestvõttel toimuvad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juures
juba mitmendat aastat vägevad noortele
mõeldud seebikarpide ja sääreväristajate
võistlused, mis meelitavad osalejaid lähemalt ja kaugemaltki. Talvine tehnikaringis nokitsemine veel pealekauba, mis
aitab noortel end koolitööst maandada,
kooli mainele annab aga lisaplusse. Nende kõrval on hoo sisse saanud spordiklubi TriinuSpin, kes kavandab suurt emadepäeva treeningmaratoni. Talvel toimus
meie kergliiklusteedel Rakvere ja Vinni
vahel juba teine talvejooksumaratonide
sari. Kõik need ja paljud teised tegemised on toimunud /toimuvad meie oma
inimeste algatusel. Ma olen tänulik, et
meie vallas elab selliseid tegusaid inimesi.
Vägisi ei saa kedagi kultuuri
ega spordi juurde tuua - laulma ega tantsima või sportima panna, st isetegevust
harrastama.
Soojad ilmad ja kevadine päike paneb rohu kasvama ja kutsub inimesi
oma koduümbrusi korda tegema. Paljud
kohad tehakse korda ka talgute korras.
Jaksu tegijatele! Rõõmu tegemistest!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Maamehe parima nalja
esitas Väätsal Pajusti
huumori- ja satiiritrupp
5.aprillil toimus Väätsal taas Maalehe ja
Väätsa valla korraldatav huumoripäev
„Maamees muigab”, kus olid koos estraaditegijad-taidlejad üle Eesti. Etteasteid oli
kokku 22, neid hindasid züriis huumoriajakirja Pilkaja peatoimetaja Andrus Tamm,
ajakirjanik Heiki Maiberg, karikaturist
Hugo Hiibus jt. Enamik taidlejaid seekord
Lõuna-Eestist ja Tartust.
Pajusti estraaditrupi otsus üritusest osa võtta tuli seekord viimasel minutil. Kuna maakondlik huumoripäev „Aadama küljeluu“ oma nõukaaegse teemaga oli
osutunud ülimenukaks, mõtles Ülle Rajamart nädalapäevad enne esinema minekut
välja heatahtliku monoloogi, mida ta esitab Snegurotskana - tuntud tegelasena vene
folkloorist.
Puändirikas päevakajaline miimikarikas lugu pälvis korduvalt publiku vaheaplausi. Kunagine hall kardinal, tagant
gümnaasium-eest muuseum, atraktiivses sinelis Snegurotska räägib võluva aktsendiga nõukogudeaegse võimueliidi apsakatest tolleaegsel Kesk-Aafrika missioonil, oma kurikuulsast iluoperatsioonist
Ameerika presidendi ilukliinikus, kandi-

deerimisest Europarlamenti, võimuvõitlusest nii Raissa kui ka eestlaste imekauni
Vassilissa ja tema kostüümidega.
Loole paneb hoogsa punkti
„nõukaaegse sexpesu” moedemonstratsioon, mille esitavad Pajusti estraaditrupi
liikmed. Pajusti estraaditrupp koosseisus
Age Uustalu, Ülle Rajamart, Vilve
Tombach, Jaan Lõõnik, Hellja Borozdina
ja Tõnu Vilu tõid seekord ära ühe peaauhinna, mille oli parima nalja auhind. Auhinna üleandmisel ütles Hugo Hiibus, et sellistest elukogenud, atraktiivsetest ja söakatest naispoliitikutest nagu Snegurotska
oleks ehk praegusel ajal Euroopa Liidus
tublisti kasu ja uuris, kus valmivad sellised vaimukad tekstid.
Parima estraadikava tiitli pälvis
seekord noorte Luhamaa meeste esitatud
maievaldurlik etteaste ”Lahedad mutid lahedalt” - kalossides ja rättides vanamemmed kepikõndi harrastamas.
Toreda huumoripäeva pildigaleriid saab vaadata ka Järva Teataja
netiversioonist artikli „Parim nali kõneles Venemaast” all.
Koduvalla Sõnumid
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Vallavolikogu märtsi istungilt
Otsustati korraldada ümber vallavalitsuse hallatav asutus Tudu Lasteaed-Põhikool järgmiselt: Tudu Lasteaias-Põhikoolis tegutseb alates 2014/2015. õppeaastast lasteaiarühm ja õpe toimub põhikooli I ja II
kooliastmel. III kooliastme õpilastele tagatakse võimalus jätkata õpinguid valla teistes koolides.
Võeti vastu Vinni valla 2014.a lisaeelarve, millega võetakse eelarves arvele sihtotstarbelised laekumised ja sellega seotud kulutused tegevusalade lõikes.
Taotleti tasuta Vinni valla munitsipaalomandisse Vetiku külas asuva, Vinni vallale kuuluva keldri alune ning teenindamiseks vajalik maa (ligikaudse pindalaga
0,13 ha) sihtotstarbega elamumaa.
Anti OÜ-le Piira Talu kaheks aastaks
rendile Vinni vallale kuuluva Metsniku
katastriüksuse (katastritunnus 90002:001:
2141, üldpindala 19,65 ha, asukoht Piira
küla) koosseisu kuuluv haritav maa suurusega 18,33 ha, renditasuga 50 eurot/ha.
Anti OÜ-le Voore Farm viieks aastaks
rendile Vinni vallale kuuluv Kooli katastriüksus (katastritunnus 90001:002: 0021,
üldpindala 6,60 ha), renditasu suurusega

50 eurot/ha.
Kinnitati Vinni valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenushindade prognoos
aastateks 2013-2024.
Kiideti heaks märkusteta Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
eelnõu.
Algatati menetlus Pajusti alevikus aadressil Lepasaare tn 11 paikneva, kahte korterelamut teenindava abihoone (5kohalise ühiskäimla) peremehetuse tuvastamiseks. Hoone on Lepasaare 11 ja Lepasaare
15 korterite omanike ühises kasutuses.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud
ehitise peremehetuse või hõivamise kohta,
palume esitada need kirjalikult Vinni Vallavalitsusele aadressil 46603 Pajusti alevik
Tartu mnt 2, kahe kuu jooksul alates teate
avaldamisest väljaandes “Ametlikud Teadaanded”.
Algatati detailplaneering Mäetaguse külas asuvale Metsavälja kinnistule, registriosa nr 5395331, katastritunnus 90002:001:
0559 ja selle lähialale krunti teenindava
elektriliini planeerimiseks.

Et õigeks ajaks kooli jõuda...
Õpilasliinide korraldamiseks kuulutab
Vinni vald juba kevadel välja riigihanke. Hanketingimuste täpseks koostamiseks (s.h marsruudid, bussi suurus jms),
vajame infot õpilaste elukoha kohta ja
seetõttu on oluline, et teie tegeliku elukoha ja rahvastikuregistri andmed omavahel klapiksid.
Vinni vallas kehtiva korra järgi korraldab vald õpilastransporti elukohajärgsesse kooli õpilas- ja avalike liinidega. Õpilasliinide marsruudid tehakse arvestusega, et õpilase jalgsikäimise koolitee ei oleks pikem kui 3 km. Seega need
õpilased, kes ei ela õpilastranspordi marsruudil, peavad arvestama lühema kui 3km tee puhul, et nad peavad ise koolini
või bussipeatuseni jõudma.
Olukorras, kus õpilasliine teenindavad
50-kohalised bussid, ei ole tehniliselt
võimalik nende sõit igal külateel, sel ju-

hul oleme erandkorras sõlminud lepinguid lapsevanemaga ning lapsevanem on
oma lapse(d) ise kooli või bussipeatusesse toonud.
Kui asute elama uues elukohas, on kohustus oma elukoht 30 päeva jooksul
registreerida (välja-registreerimise toimingut enam ei ole, uus arvele võtmine
tühistab ühtlasi vana elukoha). Palun
korrastage rahvastikuregistriandmed ka
siis, kui olete vallasiseselt elukohta vahetanud. Tegutseda tuleks kohe! Andmete kontrollimiseks ja korrastamiseks
pöörduge osavalla kontorisse või vallamajja tuppa 211. Vt. ka https://
vinni.kovtp.ee/et/elukoha-registreerimine.
Infot õpilastranspordi kohta saate tööpäevadel Margit Diits, tel 325 8655 või
522 6510.
Margit Diits

Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt
Lääne-Viru Jäätmekeskus (LVJK) võtab valla elanikelt kodumajapidamistes tekkivaid
ohtlikke jäätmeid vastu tasuta.
Üleantavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed. Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses - 20 kg
inimese kohta aastas. LVJK võtab tasuta
vastu akusid ja patareisid, eelsorteeritud
pakendit, eelsorteeritud puitu, oksi, metalli, vanu rehve, kompleksseid elektroonikaseadmeid, vanapaberit.
Vinni valla territooriumil toimuvad iga
aasta kevadel (tänavu 14.juunil) ohtlike
jäätmete kogumisringid, kus samuti saab

tekkinud ohtlikke jäätmeid ja koduelektroonikat tasuta ära anda.
Ohtlikud jäätmed, mida kogumisringidel tasuta vastu võetakse: pliiakusid, patareisid, värvi- ja õlijäätmeid, õlifiltreid, ohtlike ainete jääke sisaldavaid pakendeid, luminestsentslampe, elavhõbedat, vanu ravimeid, kemikaale, taimekaitsevahendeid,
happeid, komplektseid elektroonikaseadmeid ja külmikuid.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta.
LVJK asub aadressil: Piira küla, Vinni
vald, Lääne-Virumaa 46607, tel.: +372 622
6048; e-post: info@lvjk.ee.

Hajaasustusprogrammi
2014. aasta voor on avatud
Lääne-Viru maavanem kuulutas alates 1.
aprillist avatuks hajaasustuse programmi
2014. aasta vooru. Programmi eesmärk on
tagada maapiirkondades elavatele lastega
peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Lääne-Virumaal saavad taotlusi esitada teiste valdade seas ka Vinni valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised
elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-a
(k.a) isik või kuni 35-a (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla
hilisem kui 01.01.2014 (või alates sünnist,
kui see on hilisem). Taotlusel võivad olla
kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-a või kuni 35-a (k.a)
määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.
Hajaasustuse programmi rahastatakse
Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste
eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest,
tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksim. suurus on 6500
eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja

kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla
suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3
osas oma rahalise panusega. Maksimaalse
toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa. Vt ka
infot EASi koulehelt.
Taotlusi võetakse vastu 2. juunini
2014.a Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2,
Pajusti alevik) või e-post aadressil: vallavalitsus@ vinnivald.ee.
Hajaasustuse programmist toetuste taotluste hindamiseks on Vinni Vallavalitsuses moodustatud komisjon koosseisus: esimees Toomas Väinaste, liikmed Gustav
Saar, Peeter Kalvet, Peep Võrk, Mirjam Selli, Margit Diits ja määratud hajaasustusprogrammi valdkondade prioriteedid: I veesüsteemid (kaevude rajamine); II kanalisatsioonisüsteemid (kogumiskaevude ehitamine); III juurdepääsuteed; IV autonoomsed elektrisüsteemid.
Programmi kontaktisikud: Lääne-Viru
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Koppel, tel 325
8013, e-post mari.koppel@laane-viru.
maavalitsus.ee, Vinni vallas: arendusnõunik Gustav Saar, 32 58 660, 504 4116,
gustav.saar@vinnivald.ee.

Volikogu kinnitas korraldatud jäätmeveo eeskirja
Volikogu kinnitas 27.märtsil korraldatud
jäätmeveo eeskirja.
Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse §
66 lõike 4 , kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 alusel.
§ 1. Reguleerimisala (1) Käesolev
määrus sätestab järgneva: 1) jäätmeliigid,
millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu; 2) jäätmeveopiirkonna; 3) äraveo
sageduse ja aja; 4) jäätmeveo teenustasu
suuruse- ja selle muutmise määramise korra.
§ 2. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu. Korraldatud
jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed.
§ 3. Jäätmeveopiirkond. (1) Vinni valla
haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Vinni valla haldusterritoorium.
§ 4. Äraveo sagedus ja aeg
(1) Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma sagedusel, mis väldib mahutite ületäitumise ning ebameeldiva lõhna tekke.
Juhul, kui käesoleva määruse § 4 lg-s 2
sätestatud kogumismahutite minimaalsele
tühjendamissagedusele vaatamata on kogumismahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite
tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini. (2) Minimaalne kogumismahutite tühjendamissagedus on järgmine: 1) Tiheasustusaladel peab mahuteid tühjendama

mitte harvemini kui üks kord kuus ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit; 2)
Hajaasustuses toimub tühjendamine vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte
harvamini kui üks kord kvartalis ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit. (3)
Jäätmevedu Vinni valla haldusterritooriumil võib toimuda ajavahemikul kella 07.00
- 23.00. Jäätmete vedu on keelatud kell
23.00 kuni 07.00. (4) Juhul, kui käesoleva
korra paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud, levitab haisu või kui on suurenenud kahjurite
tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada sagedamini.
(5) Segaolmejäätmete valdajal on õigus
taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks käesoleva korra paragrahv
4 lõikes 2 sätestatust harvemini. Jäätmete
valdaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja
põhjendatud taotluse Vinni Vallavalitsusele. Käesolevas punktis nimetatud jäätmete valdaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Vinni Vallavalitsus. (6) Vinni Vallavalitsus teavitab vedajat jäätmevaldajast, kes taotles jäätmemahuti harvemat tühjendussagedust ja jäätmevaldaja jäätmemahutite uuest minimaalsest tühjendussagedusest.
§ 5. Jäätmeveo teenustasu suuruse ja
selle muutmise määramise kord.
(1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete jäätmeveo teenustasu suurus on
määratud kindlaks jäätmevedaja poolt hankes esitatud ja edukaks tunnistatud pakku-

Euroopa Parlamendi valimised
Iga viie aasta järel valivad ELi kodanikud
oma esindajad Euroopa Parlamenti, otsevalitavasse institutsiooni, mis kaitseb nende huve ELi otsustusprotsessis.
Igal liikmesriigil on õigus valida Euroopa Parlamenti kindel arv liikmeid. Parlamendikohtade jagunemine on sätestatud
Euroopa Liidu aluslepingutes kahaneva
proportsionaalsuse põhimõtte alusel: suurtel riikidel on rohkem kohti kui väikestel,
kuid väikesed riigid saavad parlamenti saata
siiski rohkem liikmeid kui pelgalt proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes. 2014.a
valimistel ulatub parlamendiliikmete arv
Lissaboni lepingule tuginedes Malta, Luksemburgi, Küprose ja Eesti kuuest liikmest
Saksamaa 96ni.
Hääletustavad erinevad liikmesriigiti,
kuigi esineb ka ühiseid elemente. Kõige
olulisem on, et tuleb lähtuda proportsionaalse esindatuse põhimõttest. See annab
nii suurtele kui väikestele poliitilistele parteidele võimaluse saata oma esindajad
Euroopa Parlamenti vastavalt kogutud häältearvule. Siiski on igal riigil õigus hääletamisprotseduuri paljude oluliste aspektide
üle ise otsustada. Näiteks mõned liikmesriigid jagavad oma territooriumi regionaalseteks valimisringkondadeks, kuid teised
seda ei tee. Samuti võivad riigid vastavalt
oma tavadele täpse valimispäeva ise määrata. Euroopa valimised jaotuvad tavaliselt neljale päevale, Suurbritannias ja Hollandis hääletatakse neljapäeval ning enamiku teiste riikide kodanikud annavad oma
hääle pühapäeval.
Valimistel osalevad liikmesriikide poliitilised parteid, kuid valituks osutunud parlamendiliikmed liituvad tavaliselt mõne
riikideülese fraktsiooniga. Enamik liikmesriikide erakondi kuulub mõnda üleeuroopalisse poliitilisse perekonda, niisiis on üks
olulisi küsimusi valimispäeva õhtul see,
milline Euroopa Parlamendi fraktsioonidest saavutab järgmisel ametiajal kõige
enam mõjuvõimu. Euroopa Ülemkogu
peab arvestama valimistulemustega Euroopa Komisjoni ehk ELi täidesaatva võimu
organi presidendi kandidaadi valikul.
Lissaboni lepingu jõustumisega on
Euroopa Parlamendist saanud mõjuvõimas
kaasseadusandja ning parlament mängib
otsustavat rolli Euroopa poliitika kujundamisel. Euroopa valimistel hääletamine annab igale kodanikule võimaluse mõjutada
Euroopa Parlamendi kujunemist ja viieaastase mandaadi jooksul langetatavaid otsuseid.
Valimissüsteemi alused
Euroopa Parlamendi valimised on vabad,
üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane. Igal valijal on üks hääl.
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad
ühes üleriigilises valimisringkonnas. Valimissüsteem on proportsionaalne.

Eestil on Euroopa Parlamendis 6 kohta.
Hääletamisõigus
Hääletamisõigus on: Eesti kodanikul;
Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul.
Eestis elaval Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kodanikul või kodakondsuseta isikul ei ole hääletamisõigust.
Hääletamiseks peab isik olema 18-aastane. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos
ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.
Valimispäev on pühapäev, 25.mai 2014.
Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00
ja lõpeb kell 20.00. Hääletada saab ainult
elukohajärgses jaoskonnas.
Kodus hääletamine toimub ainult valmispäeval, s.o 25.mail 2014.
Kui valija terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamiseks esitab valija vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni
kirjaliku taotluse.
Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval (25. mail)
kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Telefoninumbri
leiate oma valijakaardilt. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama: valija nime; valija isikukoodi; valija
aadressi; valija sidevahendi numbrit; kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus
ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Eelhääletamine toimub kõigis jaoskondades 19.- 21. mail kell 12.00 - 20.00.
Elektrooniline hääletamine algab 15.mail
kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni
21.mai kella 18.00.
Valimistulemuse kindakstegemine
Eestist valitakse kuus Euroopa Parlamendi liiget. Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui üksikkandidaadid. Euroopa
Parlamendi valimistel moodustab Eesti ühe
valimisringkonna.
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt
D’Hondti jagajate meetodil. Euroopa Parlamendi valimistel puudub valimiskünnis.
Kes osutub valituks?
Euroopa Parlamendil kasutatakse avatud
nimekirju. Erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt igaühele

muses. Jäätmeveo teenustasu peab katma
jäätmeseaduse § 66 lõikes 5 sätestatu. (2)
Juhul kui jäätmevedu on korraldatud jäätmeseaduse § 66 lõike 11 alusel, määrab
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse jäätmevaldajale Vinni Vallavalitsus või viimase
poolt volitatud mittetulundusühing. Teenustasu peab sellisel juhul katma ka jäätmevaldajate üle arvestuse/registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise kulud, vaheladustamiseks tehtavad käitluskulud koos töötasudega, transpordikulud
lõppkäitleja juurde ja vastuvõtuhinna lõppkäitleja juures. (3) Vedaja või volitatud mittetulundusühing võib taotleda teenustasu
muutmist hankelepingus ja/või riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. (4)
Vedaja või volitatud mittetulundusühing
esitab teenustasu muutmise taotluse Vinni
Vallavalitsusele. (5) Taotlus peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates
ära muudatused võrreldes pakkumuse ajal
tehtud teenustasude kalkulatsiooniga. (6)
Vinni Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavate selgituste ja dokumentide esitamist,
mis on vajalikud taotluse hindamiseks. (7)
Juhul kui vedaja selgitused ei ole piisavad
või ta ei esita täiendavaid dokumente nõutud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlus. (8) Muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui 30 päeva pärast seda,
kui vallavalitsus need avalikustab.

antud häälte arvule. Erakonna ümberreastatud nimekirjas saab mandaadi kandidaat,
kes on nimekirjas eespool.
Vinni valla valimisjaoskonnad
Võrreldes 20.oktoobril 2013 toimunud
KOV volikogu valimistega on muutunud
kahe valimisjaoskonna asukohad: valimisjaoskond nr 7 - Kadila, asub Pärna tn 4
seltsimajas ja valimisjaoskond nr 8 - Küti,
asub Aravuse tee 6 Küti end. kaupluses.
Vinni vallas on moodustatud
8 valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 - valimisjaoskonda kuuluvad: Vinni alevik, Mõdriku ja
Vetiku külad;
2) valimisjaoskond nr 2 - valimisjaoskonda kuuluvad: Pajusti alevik, Kakumäe,
Vana-Vinni, Inju ja Aruvälja külad;
3) valimisjaoskond nr 3 - Viru-Jaagupi alevik, Kehala, Voore, Allika, Aruküla ja
Kannastiku külad;
4) valimisjaoskond nr 4 - Roela alevik,
Lähtse, Ristiküla, Rünga, Saara, Puka, Soonuka, Obja, Lepiku, Tammiku, Rasivere ja
Alavere külad;
5) valimisjaoskond nr 5 - Tudu alevik,
Anguse, Palasi, Kaukvere ja Suigu külad;
6) valimisjaoskond nr 6 - Piira, Mäetaguse, Karkuse külad;
7) valimisjaoskond nr 7 - Koeravere,
Kadila, Nurmetu, Veadla külad;
8) valimisjaoskond nr 8 - Võhu, Aravuse,
Küti, Kulina külad.
Hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskondade hääletamisruumide
asukohad on määratud järgmiselt:
1) valimisjaoskond nr 1 - Vinni alevik,
Sõpruse tn 16 Vinni spordikompleks;
2) valimisjaoskond nr 2 - Pajusti alevik,
Tartu mnt 11 Pajusti klubi;
3) valimisjaoskond nr 3 - Viru-Jaagupi alevik, Kooli tee 7 end. koolimaja;
4) valimisjaoskond nr 4 - Roela alevik,
Sinilille tn 1 Roela rahvamaja;
5) valimisjaoskond nr 5 - Tudu alevik,
Allikvee tn 4 Tudu rahvamaja;
6) valimisjaoskond nr 6 - Piira küla, C.T.
von Neffi tn 2 veterinaarkeskus;
7) valimisjaoskond nr 7 - Kadila küla, Pärna tn 4 seltsimaja;
8) valimisjaoskond nr 8 - Küti küla,
Aravuse tee 6 end. kauplus.
Valimisjaoskond Vinni valla täpsusega
rahvastikuregistris registreeritud valijatele
Valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud Vinni valla täpsusega, määratakse valimisjaoskond nr 2.
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamiseks väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
määrati valimisjaoskond nr 2.
Valija asukohas hääletamist korraldavaks jaoskonnakomisjoniks määrati valimisjaoskonna nr 2 jaoskonnakomisjon.
Vaive Kors
Vinni vallasekretär
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Endiselt on selles majas kool
Paar aastat tagasi eemaldati Tudu koolimaja ees kasvaval võimsal ja väärikal pilvepuul tema võraosa, sest seenhaigus
tüve sees oli muutnud puu möödakäijate jaoks ohtlikuks. Osa tüvest jäeti küll
alles lootuses, et see jaksab kasvatada
endale uue krooni. Mitmed meist mõtlesid selle kogukonna jaoks kurva sündmuse ajal mitte ainult puule... Hõbepappel on kasvanud siin ammustest aegadest ning püsib iga Tudu koolis õppinu
meeles kui sümbol. „Hea, kui kooliga
niigi hästi läheks,“ mõtlesin tookord.
Õpilaste arv oli juba tollal väga väike
ning tuleviku peale mõtlemine pani südame tõsiselt valutama. Puu kasvatas
järgmisel kevadel tüvejupi külge uued
oksad. Ena ei küündi võra küll pilvedeni,
kuid ta on ikkagi elus!
Kool jätkab uut, 2014/2015.
õppeaastat 6-klassilisena - samuti justkui ilma võrata puu. Kolmas kooliaste,
mis nüüdsest olematuks muutub, on
põhihariduses see etapp, milles nähtavaks muutuvad eelmiste kooliaastate
tööviljad. Eks ole kohapeal ikka muretsetud hariduse kvaliteedi pärast: küll on
kaheldud liitklassides õppimise tulemuslikkuses, küll nurisetud selle üle, et õpetajal jääb ühe klassi õpetamiseks vaid
pool ettenähtud ajast. Ega õpetajadki
liitklassis õpetamise üle rõõmustanud
ole. Pärast seda, kui ühiskonnas on hakatud valjuhäälselt kuulutama “tõde“
heast haridusest, on Tuduski leidunud
neid, kes olnud kindlad, et linnakoolis
saab oluliselt parema hariduse. Kuigi
mulle tundub, et ega me täna eriti ei teagi, mida see nn hea haridus tähendab.
Täna käib äge arutelu selle üle, kas testid, mida meil nii väga armastatakse, ikka
annavad tegeliku ülevaate tasemest. Hea
hariduse mõõtmiseks head mõõteriista
ei näi olevat... Elu on näidanud, et meie
lapsed ei ole olnud oma tasemelt nõrgemad kui suurte koolide lapsed. Seda
muidugi juhul, kui nad on ise oma võimetele vastavalt õppida tahtnud. Haridust
vägisi anda ei saa.
Oleme alati teadnud, et inimeste arv, olgu see suur või väike, ei takista
olemast parem ja targem. Ka väikese õpilaste arvuga koolis saab luua vaimsust,
näidata algatusvõimet ja tekitada ühist
sünergiat. Nii on seda suudetud meiegi
tillukeses koolis. Kogu meeskond on alati
võidelnud heatasemelise hariduse eest,
tahtnud õigustada oma olemasolu. Rahvusvahelise uuringu PISA 2012 tulemused näitasid, et meie tolleaegsed 15-aastased õpilased olid võimelised sooritama
matemaatika ja loodusõpetuse testi vabariigi keskmisest tulemusest paremini, rääkimata Lääne-Virumaa keskmisest, mis sel
korral vabariigi omale alla jäi. Meie õpilased on hästi ja väga hästi esindanud kooli
maakondlikel olümpiaadidel. Käesoleval
õppeaastalgi saavutas meie kooli 6.klassi
õpilane Miina Roost matemaatikaolümpiaadil 34 osavõtja seas esikoha. Meil on

läbi aegade olnud häid laululapsi, näitemängu tegijaid, sportlasi. Õpetajad on oma
tööd teinud tõepoolest missioonitundega,
tundugu see nii paatoslik kui tahes. Kogu
personal on andnud parima. Seetõttu on
paljud meie kooli külastanud inimesed kiitnud kooli head aurat. See on parim tunnustus.
Niisiis, uuest õppeaastast peavad 7.-9.klassi õpilased valima koos oma
vanematega uue koolitee. Kaugelt vaatajale võib see tunduda lihtsa lahendusena, sest neid õpilasi on tõesti väga vähe,
ainult 8. Vaid üks väikebussitäis lapsi.
Selle numbri taga on aga 8 peret, kes
peavad leidma lapse jaoks parima võimaluse. Kaaluma läbi kõik lapse kodust
väljaminemisega seotud pisiasjad, nii moraalsed kui majanduslikud. Lapsevanemad
tunnevad oma last kõige paremini, teavad
ehk sedagi, kuidas lapse kohanemisvõimega lood on... See tundubki olevat lastevanemate jaoks kõige keerulisem ülesanne: leida kool, kus laps võimalikult „pehmelt“ kohaneks, ilma et õppetulemused
pingete tõttu kannataksid. Nii olen saanud
aru vanematega vesteldes. Kohanemise
pärast näivad olevat mures lapsed isegi.
Pisut muretseme ka meie, õpetajad. Ent
teada on, et inimene on loodud kohanemisvõimelisena. Küllap harjutakse, kuigi
muretsetakse murdeealise poja või tütre
käekäigu pärast. Teadagi seda murdeiga ei ole lihtne õigeid otsuseid vastu võtta,
kui vanad iidolid on varisenud põrmu, aga
uued ei ole veel välja kujunenud. Muidugi muretsetakse ja loodetakse, et kodust
eemal olles oskab iseseisvaks eluks veel
mitte väga valmis 13-14-aastane inimene
teha otsuseid, mis edaspidist elu ainult heas
mõttes mõjutama jäävad. Mina usun küll,
et meie lapsed meid alt ei vea. Kui me
üksteist toetame ja vajadusel abistame,
saame hakkama!
Mida tähendab eelseisev muudatus ülejäänud koolikollektiivile? Mitmele väga tublile pensionieas õpetajale
tähendab see ilmselt küll võimalust oma
auga väljateenitud vanaduspensioni
nautida, kuid kindlasti ka meie toredast
kollektiivist kõrvalejäämist. Ka tööle jäävatel õpetajatel ei ole selle tõsiasjaga liht-

Mis tunne on, kui sa märkad...
Lasteaia vanematele rühmadele ja kooliminejatele laste teavitus- ja ennetustööks mõeldud projekti “Märka meid”
meeskond käis Pajusti ja Vinni lasteaias rääkimas lastele erinevatest ohtudest ja haigustest ning kutsus neid ettevaatlikkusele.
Meie elu on nii habras ja me ei tea, mida
toob homne päev. Eestimaa laps on meile väga kallis. Projekti mõte on muuta
projektis osalevate laste ja õpetajate hoiakuid erivajadusega inimeste suhtes sallivamaks ja arvestavamaks. Nõusoleku
projektis osalemiseks saime Pajusti lasteaialt „Tõrutõnn“ ja Vinni lasteaialt „Tõruke“. Nii meie projektimeeskond jõudiski 13. märtsil Pajusti ja 10. aprillil Vinni lasteaeda.
Väike hirm sees, sest teadmatus ligipääsetavuse kohta teeb muret - teame,
et ratastooli kasutajal ootab ees takistus, kuid see takistus saab läbitud: Martin on positiivne ja Helmi aitab teda.
Saalis ootavad meid lapsed.
Meie projekti meeskonda kuuluvad
inimesed, kes räägivad oma haigusest
või juhtunud õnnetusest: Marge Õun
insuldist, Martin Provornikov õnnetusest, mille tagajärjel on ta nüüd ratastoolis, Marika Anni nahahaigusest psoriaasist, Ülle Pellis epilepsiast. Veel tutvustab Ülle lastele abivahendeid, mis on

abivahendite kauplusest Invaru saadaval.
Kahjuks sel päeval ei osale projektis diabeedi haigusest rääkija Helje Alese - kevadine viirus on teinud oma töö.
Lapsed said mänguliselt ära proovida
pimeda inimesena olemise ja kuidas ühe
käega kirja ümbrikusse panna, ratastooliga sõita, karguga kõndida. Kõige selle
eesmärgiks on, et lapsed oleksid ettevaatlikud, et ei juhtuks õnnetusi ning nad oleksid terved.
Mõlemad lasteaiad jätsid ääretult hea
mulje, vaatamata sellele, et ratastooliga ligipääsuga on probleeme.
Lapsed olid väga targad, teadlikud ja
osavõtlikud. Meile kingiti mälestuseks
Vinni lasteaia märk ja Vinni lasteaia lemmiktoitude raamat. Seda saame kasutada
oma toimetulekuköögis „Kiika kööki“,
kus puuetega inimesed valmistavad tervislike toite. Pajusti lasteaialt saime kingituiseks laste omavalmistatud kaardi - see
teeb südame soojaks.
Meie poolt lapsed said kleepsu: “Tubli
laps! Jää terveks!” projekt „Märka meid“.
Projekti rahastas Hasartmaksu Nõukogu.
Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
juhatuse esimees,
Projekti „Märka meid“ projektijuht

Vajatakse elundidoonoreid!

ne harjuda. Olen kindel, et pensioniealistel õpetajatel jätkuks teadmisi, ideid, jõudu edaspidigi seda tööd teha... Olete tublid olnud, armsad kolleegid. Austus ja
tänu selle eest!
Oleme tänulikud ka neile õpetajatele, kes on kaugemalt meile tunde andma sõitnud. Tänu missioonitunde eest, sest
ega 2-4 tunni andmine oluliselt sissetulekut suurenda. Ja kaugelt sõitmine röövib
päris magusa osa elust. Mis see siis ikka
muud olnud on kui missioonitunne ning
soov väikekoolile appi tulla.
Kooli noorematele õpilastele tähendab 3.kooliastme kadumine veelgi
vaiksemaid vahetunde, vähem sõpru ja
mängukaaslasi, kuid palju uusi meetodeid õpetajate poolt, sest paljusid tunde
tuleb läbi viia nüüd juba kolmestes liitklassides. Kooli allesjäänud 3 õpetajat on
sunnitud uut õppekava väga tõsiselt läbi
töötama, et enda ja õpilaste tööd hõlbustada ning oma senist taset säilitada. Vast
ehk ainuke hea asi majandusliku kokkuhoiu kõrval on antud muudatuse
puhul see, et kogu meeskond on sunnitud otsima uusi, paremaid võimalusi
efektiivsemaks tegutsemiseks. Usun, et
saame sellega ka hakkama. Mõtteid meil
igatahes on, jätkuks vaid aega ja jaksu
neid realiseerida. Võtame seda kui võimalust midagi teisiti teha, uusi arenguvõimalusi otsida.
Püüdkem mõelda võimalustele, mis meile alles on jäänud ning üritagem üle saada kurvastusest. On ju ikkagi tore, et 1.-6.klassi lapsed saavad endiselt hommikul kodust otse kooli ning
pärast tunde koju lipata. See on suur
väärtus, kui oskame seda vaid hinnata.
Võimalus oma koduümbruses elu tundma õppida - see on parim, mis ühele väikesele inimesele osaks võib saada. Rõõmustagem koos, et pilvepuu ajab uusi
võrseid ning et endiselt on selles majas
kool...
Rõõmu ja rahulikku meelt
meile kõigile, keda eelseisev muudatus
Tudu koolielus mingilgi määral puudutab!
Helge Arro

Vinni valla laste
töö- ja
puhkelaager!
Suvine töö- ja puhkelaager
Vinni valla lastele alates 13eluaastast toimub 2.-20. juunini k.a.
Laagripäev kestab 8-13-ni. Teeme heakorratöid Tudus, Roelas,
Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis,
Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja lõunasööki. Laagri ajal toimub ekskursioon.
Avalduse blankett Vinni valla kodulehel www.vinnivald.ee/ hariduse-ja noorsootööalased blanketid, töö-ja puhkelaagri avaldus.
Avaldus tagastada hiljemalt
26.maiks 2014
Kontaktisik: Vinni valla noorsooja sporditööspetsialist Uno Muruvee, tel: 527 3874; 325 8664,
uno.muruvee@vinnivald.ee.

Teatavasti on mootorsõiduki
liikumapanevaks jõuks ehk südameks just mootor. Ja nimelt
see organ otsustas Vinni võrripoiste au ja uhkuse- külgkorviga võrri- sees oma tegevuse
just uue hooaja alguse eel üles
öelda. Konkurentsivõimelise ja
vastupidava mootori valmistamine on aga kulukas ja noortele hetkel üle jõu käiv (saladuse
paljastusena- selliseid mootoreid tehakse/tuunitakse Hollandis, kus sellega tegelevad motomaailma profid). Seepärast otsustasimegi paluda heasoovlike inimeste ja ettevõtete abi ning korraldame korjanduse
Vinni võrripoiste heaks. Teatavasti on
aegade jooksul heade inimeste toel nii
teatrimaju avatud kui allveelaevu ehitatud, saati siis see üks võrr ära ei ole. Ja
mis ühele utoopiline, see teisele taskuraha… Aga koolipoiste võrrihooaeg ja sellega seotud unistused on siis kas täitumas või hoopis luhtumas…
Igatahes - nädalajagu Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi fuajees seisnud ja paluvat
abikätt väristanud korjanduskastiga punnvõrr on oma kaukasse juba kolvirõngaste jagu raha kogunud. Aga ülejäänu ootab
alles ees. Seega, kel soovi ja võimalust
noori tehnikahuvilisi toetada, ootame Teie
abi! Iga euro viib noored oma unistusele

lähemale. Korjanduskarbiga punnvõrr
ootab Teid igal koolipäeval VPG fuajees,
annetada saab ka MTÜ Vinni Punn arveldusarvele EE674204278602117909, Krediidipank, selgitusse lisada „korvi toetus“.
Juhul, kui võrr saab sel hooajal Teie
abiga võistlusküpseks, paneme korvile
kõigi toetajate nimed/ettevõtjate logod/
firmanimed, et näidata ka teistele, milleks
ühiselt suuteline oldi. Kui ei, teeme seda
järgmisel hooajal.
Ja last, not least, ehk suudavad oma tengelpunga raudu veidi paotada ka need,
kes „Vinni Punni“ abi ja tuge ise kasutanud on, aga ajahamba veeredes seda
unustama kipuvad.
Igatahes palju tänu juba ette!
Mart Pitsner, MTÜ Vinni Punn

Vilde aasta mälumängu
võitsid mängijad
Mis värvi oli Vilde kuulsad vuntsid? Kuidas toimetas Vilde naine Linda Jürmann
ärakeelatud pilkelehe Kaak numbrid Helsingist Tallinna? Mis need esimesed triibulised või tamasseri rauad ikkagi olid?
Mida ühist on “Viimse reliikvia“ filmil
või Vennaskonna Pille-Riinil Vilde-kirjandusauhinnaga? Küsimusi koos etteantud
valikutega jagus 9. aprillil Vinni-Pajusti
Gümnaasiumisse Vilde aasta mälumängule tulnud noortele ja vanematele kirjandushuvilistele. Kui vanemad osalejad jäid
veidi kimpu kaasajaga, siis noorematel
oli tegemist vanemat aega käsitlevatele
küsimustele vastamisega, ehkki tamasseri
raudade omaniku suutsid kõik õigesti ära
arvata. See just põnev oligi, et parasjagu
pingutada tuli kõigil.
Mängu juhtis Samuel Golomb, kelle
humoorikas kommentaar lisas saadud teadmistele vürtsi juurde. Mängu tegi põnevaks see, et peale teadmiste läks vaja ka
mänguõnne täringuvoorus. Viimases
voorus tuli võistkondadel visata täringut
ja see lõi teadmiste põhjal saadud tulemuse pingerivi segamini. Küll mitte esikohavõistkonnal Viru-Jaagupi Elutarkadel,
kes ka enne oma kuuepunktilist täringuviset liidrikohal olid. Teiseks jäi Päevaraamat ja kolmandaks VPG 9.b klassi
võistkond. Noorimad osalejad olid Tudust

ja Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi
seitsmendikud,
kes pakkusid tulist konkurentsi
endast tublisti vanematele mängijatele. Mängulisust jagus
lõpuminutiteni. Selle eest hoolitses kopsakas auhinnalaud, mis ei jätnud ühtegi
võistkonda ilma auhinnata, loos leidis
uued omanikud Vinni Spordikompleksi
tasuta ujula- ja jõusaalipääsmetele ning
Triinu-Spin spordiklubi treeningupääsmetele. Vilde-aasta mälumängu jääb meenutama ainulaadne Viru-Jaagupi Seltsi koostatud mälumänguraamat.
Päeva teises pooles avas Samuel
Golomb kooli muuseumis kirjanike-teemalise filateelianäituse. Ta selgitas õpilastele, kuidas üks või teine kirjanik postmargile jõuab ning tõi huvitavaid näiteid,
kuidas margid tema kogusse jõudnud ja
mis margist erilise eksponaadi teeb.
Üritust toetas lisaks eelmainitutele ka
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ja Vinni Vallavalitsus, päeva
aitas Viru-Jaagupi Seltsil läbi viia VinniPajusti Gümnaasium.
Suur tänu kõigile!
Hilje Pakkanen

„Hõissa, meil olid vastlad...”
4. märtsil pidasime mitmekülgselt vastlapäeva. Liugu küll lasta ei saanud, aga lõbus oli ikkagi. Toimusid erinevad mängud ja teatevõistlused nii väikestele kui
suurtele. Roela Vabatahtlik Päästekomando oli ette valmistanud võistlused ja teadmiste kontrolli nii lasteaia- kui koolilastele. Võistlustel osalenud lapsed said kingituseks põnevaid auhindu (õhupallid,
kommid, kaelarätikud, raamatud, märkmepaberid).
Laste endi kommentaarid toimunud päeva kohta: „Mulle meeldis kõige rohkem
proovida tuletõrjujate tööd. Meeldis süüa
ka vastlakuklit. Kontsert oli ka väga hea.”,
„Kõige rohkem meeldis Salvo kelgu
võistlus.”, „Arvamismängud olid põnevad.”, „Mulle meeldis tuletõrjevoolikutega vett pritsida ja võistlustel osaleda.”,
„Meeldis, et vabatahtlikud näitasid oma
tööd ja kuidas seda tehakse.”, „Mulle
meeldis vee laskmine ja teatejooks. Meeldis viktoriin ja kiivrite näitus. Laulmine
meeldis ja vastlakukli söömine ka.”, „Mulle meeldis vastlapäeval see, et kui suured poisid voolikut ühendasid. Mulle
meeldisid kõik mängud, mida rahvamajas ja väljas parklas mängiti.”, „Mulle
meeldisid mängud, meeldis voolikute
ühendamine ja laulmine.”, „Oli tore päev,

ma sain osa võtta mängudest. Mul oli
naljaks ja lõbus. Mulle meeldis laulda laule ja vastlakuklit süüa. Ja vaadata, kellel
on kõige pikemad juuksed” jne.
Nagu kombeks, ei puudunud ka meie
vastlapäeva laualt hernesupp, vastlakukkel ja kuum tee.
Meeleolukat tantsumuusikat pakkus
Võhu külakapell ja lõbusaid vastlalaule
esitasid Roela Rahva Maja naisansambel
ning koolilapsed. Vahva vastlapäeva
korraldamisele aitasid kaasa mitmed inimesed: Reet, Anne, Katrin, Silva, Riina,
Saima, Kristiina, Margus. Aitäh Teile!
Aive Alavere: kõige suurem tänu kuulub aga Roela Vabatahtlikule Päästekomandole!
Reet Alavere: miks me sellest üritusest veel tagantjärele kirjutame? Aga sellepärast, et me kõik tunnetasime tõelist
ühistegemise jõudu. Suur tänu Aivele,
kes on tugeva sideme loonud kooli ja
rahvamaja vahele. Suur tänu Katrinile,
kes oma sära ja positiivsusega on toonud palju rõõmu ja uusi ideid meie ühistesse ettevõtmistesse. Tänan kõiki, kes
kaasa tulid – kokku said erinevad põlvkonnad ja meil oli koos nii vahva…
Tänulikult Reet Alavere
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Haridusüritused
26.aprill kl 9 VPG matkaringi matk Narva
jõe ääres Poruni matkarajal.
28.-30. apr. algklasside nädal VPG-s.
29.apr. 17 väikeste nõidade kokkutulek
Tudu kooli pargis.
30.apr. Kulina lasteaias poistepäev ja
volbritrall.
30.apr. Vinni ja Pajusti lasteaia ühine „Nõidade trall“.
30.apr. Roela kooli ja VPG talgupäev „Teeme ära“.
2.mai 10.30 Pajusti lasteaia “Mõmmikud“
õppekäigul OÜ-s Kivikeraamika.
5.-9.mai kunstiainete nädal VPG-s.
5.mai VPG mudilaskooril üldlaulupeo II
üldproov ja ettelaulmine.
6.mai 9.30 Pajusti lasteaia “Mesimummud”
ja “Mõmmikud” spordipäeval Vinni staadionil.
6.mai VPG lastekooril üldlaulupeo II üldproov ja ettelaulmine.
6.mail kunsti- ja käsitöönäituse avamine
VPG-s.
6.mai õpilasesinduse kunstiviktoriin VPG-s.
7.mai Õpilasesinduse plakativõistlus VPGs.
7.mai 17 Vinni lasteaia Lepatriinu rühma
kevadpidu.
8.mai 9.30 Lasteaedade kevadnäituse avamine vallamajas.
8.mai 12.15 Maakondlik saksa keele päev
“Deutsch macht Spas” VPG-s.
8.mai 16.30 Vinni lasteaia “Mesimummu”
rühma kevadpidu.
8.mai 17 emadepäeva kontsert Kulina lasteaias.
8. mai 18.00 Roela koolilaste emadepäevakontsert Roela Rahva Majas.
9.mai VPG lahtiste uste päev lapsevanematele, etendus „Vilde ja tema naised“.
9. mai emadepäevapidu Roela lasteaias.
9.mai 12 koolikontsert “Piirideta pärimus“
Tudu koolimajas.
9.mai 17 Vinni lasteaia Jänkupere rühma
kevadpidu
9.mai 17 emadepäeva kontsert Tudu koolimajas
9.mai 17.15 Pajusti lasteaia emadepäeva
kontsert Pajusti klubis
10.mai digipauk ja punnvõrr Vinnis.
12.mai 9.30 Pajusti lasteaia sünnipäevapidu: õpetajate ja laste ühisetendus “Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“
13.mai 11 Pajusti lasteaia „Mõmmikud“
ja „Mesimummud“ ning Vinni lasteaia
„Mesimummud“ Rakvere teatris etendust Punamütsike ja hunt“ vaatamas.
14.mai 12.00 spordipäev Tudu koolis.
14.mai 16.00 Vinni lasteaia Oravapere
rühma kevadüritus „Laulan ja tantsin
koos emmega”.
16.mai 10.00 Valla lasteaiad lasteaedade
liikumispeol Rakveres.
20.mai 9.00 Pajusti lasteaia „Mõmmikud“
kevadmatkal.
21.mai 10.00 Vinni lasteaia Sipsiku rühm
Sõmeru II folklooripäeval „Toa teeks ma
tamme alla”.
21.mai 17.30 Pajusti lasteaia „Mesimummu“ rühma lastevanemate koosolek.
22.mai tunnustamise üritus ja direktori
vastuvõtt tublimatele VPG-s.
23.mai 9.30 Pajusti lasteaia „Mesimummude“ kevadmatk.
23.mai 18 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“
grillipidu koos vanematega.
28.mai 11.25 Viimane koolikell Tudu kooli 9.klassi õpilastele.
28.mai 14.00 Vallavanema vastuvõtt tublidele Vinni valla koolide õppuritele ja
õpetajatele
28.mai 16.30 Pajusti lasteaia „Lepatriinude“ rühma kevadpidu.
29. mai 9. klassi lõpukell Roela koolis.
29.mai 9.00 Vinni lasteaia Sipsiku ja Lepatriinu rühma ekskursioon Tallinna
loomaaeda.
29.mai 9.30 Pere tänamine. Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ kontsert lasteaias.
30.mai 8.00 Tudu kooli ekskursioon Aegna saarele.
30.mai 9.30 Vinni lasteaia Sipsiku rühma tänupidu.
30.mai 16.00 Pajusti lasteaia lõpupidu
vallamaja saalis.
30. mai Roela lasteaia lõpupidu.
30.mai Kulina lasteaia koolisaatmispidu.
31.mai Kulina lasteaia loodusmatk
Oandul.
2.juuni 15 Vinni lasteaia “Sipsiku” rühma lõpupidu.
3.juuni 15 Tudu lasteaias lõpupidu.
3.juuni 17 Tudu koolis 6.ja 7.klassi
lõpupidu.
4.juuni 8.30 Tudu kooli matkapäev.
Koostanud asutuse andmetel
Margit Diits

Toimub rahvamajades ja klubides
Pajusti klubis:
1. mail kell 10 talgupäeva koristused
klubi ümbruses.
9. mail kell 17.15 Pajusti Tõrutõnni Lasteaia kevadpidu.
14. mail kell15 fotonäituse ”Klubi meesansambel 44! Käidud teekond lauluga”
avamine. Meesansambli muusikaline
tervitus külalistele.
25. mail Euroliidu Parlamendi valimiste päev.
27. mail kell 13 Mõttelõnga klubis maikuu sünnipäevade tähistamine. Külas
on Kadila näiteselts.,
31. mail meelelahutuslik kohtumisõhtu endistele ja praegustele taidlejatele,
ringijuhtidele, klubitöötajatele ja seltskonnategelastele. Täpsem info ilmub
hiljem!
Roela Rahva Majas:
3. mail kell 20 lõpmatult lõbus kevadsalong. Esietendus “Mats von Kartoffel”,

tantsuks Lehmakommi Onud, töötab
baar. Laudade ettetellimine ja pääsmete
eelmüük 30.04. Pilet 5 eurot. Info
5273878
8. mail kell 18 emadepäeva kontsert
Roela koolilt.
10. mail Roela segakoor teisel üldlaulupeo ülevaatusel Rakveres.
17. mail Roela kevadlaat - MTÜ Roela
Kodukant.
17. mail ühiskülastus Rakvere Teatrisse
"Uno Bossa...".
23. mail tantsurühm "Kanarbik" Rakkes seeniortantsupäeval.
25. mail valimiste päev.
Vinni Spordikompleksis:
26. aprillil kell 10 Vinni valla korvpalli
meistrivõistlused Vinni Spordikompleksis. Parimale võistkonnale Vinni
valla karikas ja parimatele mängijatele eriauhinnad. Registreerimine ja info
Uno Muruvee, tel 527 3874.

Koguperepäev Digipaugu
ja Vinni Punniga
Rakvere Spordihallis 16. aprillil toimunud
kolmandal Lääne-Viru koolide Ideede
laadal oli mitme tehnika- ja tehnoloogiaideega esindatud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 6.-7.klassid, kes näitasid robotite
oskusi, mudelautode kihutamist ringrajal, kutsus seebikarpe valmistama ning
algaval hooajal seebikarpidel ja punnvõrridel võidu kihutama.
Kogu Ideede laadal näidatu ja
veel enamgi tuleb väljanäitusele ja järeleproovimisele juba õige pea - koguperekevadpäeval 10. mail Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juures toimuval täisaktiivsel ja
paduinteraktiivsel Digipaugul ja Punnvõrril.
Koguperepäev algab kell 11.30
kogunemisega Vinni staadioni juures, et
kell 12 minna sealt tunnisele krutskiverbalistlikule koguperematkale Vinni
valla eripäradega tutvumiseks.
Matk tehtud, algavad kell 13.30
kogupere laskmisvõistlused spetsiaalsel
laskesimulaatoril ning mängud maastikul.
Perekondlik jalgpallimäng elektroonilise
vutiväravaga, perekondlik võistukihutamine mudelautodel. Roboringi rahvas
näitab roboringi demotoas, milleks robotid on võimelised. Peetakse maha Vinni
robomeistrivõistluste finaal. RC-siserajal
saavad soovijad sõita ringrajamudelitega.
Profid demonstreerivad vingeid tippmudeleid. Pilku hoiavad taevas Rakvere lennumudelismi klubi rahvas, kes demonstreerib õhusõidukeid. Pilgu toovad taas
maapeale Vinni tehnoloogiaringi noored,
kes näitavad seebikarpe jm omapärast tehnikat. Kohal on ka päevapiltnik, foto tuuakse koju kätte. Tasuta näomaalingud,

virgestuspaus.
Kell 16 algab Vinni Punn, traditsiooniline eri generatsioone ühendav võrrivõidusõit. Kell 17.30 algab kõigi võistlusalade esikolmikute autasustamine. Suur
õnneloos kõigi võistlustel osalenud pere/
võistkondade vahel: rikkalikus loosirattas
on MP3-mängijad, käekellad, koduelektroonika jpm.
Igavesele aule ja kuulsusesärale lisandub osalejaile ka teadmine, et nad
on seisnud Vinni valla uue traditsiooni sünni juures.
Ja veel. Sõna „perekondlik“ tähendab meie mõistes kõikvõimalikke eri
generatsioonidest pere- ja sõpruskondi.
Võistkonna = perekonna liikmete arv on
vähemalt 2 (võrrivõistlustel täpselt 2).
Võrrivõistlustel osalemiseks
vaata reegleid wwww.vinnipunn.ee ja registreeru kuni 1.maini. Ülejäänud aladele
saab registreeruda kohapeal.
Kui Sa ei soovi ise tegelustes
osaleda, tule pealtvaatajaks. Huvitavaid
kaasaelamisvõimalusi on küllaga. Võime
liialdamata öelda, et kui Sind 10.mail kohal ei ole, siis pole Sind ega Su peret üldse olemaski! Vähemasti Vinni vallas küll
mitte...
Päeva viivad läbi: MTÜ Vinni
Tammed, MTÜ Vinni Punn, VPG 8.b klass,
tehnikaklubi Vinni Punn, toetavad: KÜSK
Kodanikuühenduste Sihtkapital, VIROL,
Vinni Vallavalitsus, Inseneribüroo Summa Summarum, Kink24, Õhupallimaailm
Surimuri.
Lisainfo www.vinnipunn.ee, tel
50801829, mart@surimuri.ee, 5044116
Gustav Saar, saargustav@hot.ee.

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
90 Hilda Leppik
89 Hilma Perednja
88 Marta Valtonen
87 Voldemar Aitsar
87 Yulia Prokhorova
86 Lydia Vaabla
84 Maiki Äärmets-Nirgi
84 Enna Viibur
84 Erla Uueni
84 Leo Saluste
83 Helene Moor

83 Endel Kruusamäe
83 Lempi Jagonen
83 Laine Biltse
82 Alma Darjina
82 Aili Annus
82 Linda Truman
80 Uno Kerma
80 Vaino Torp
80 Valve Nõlvak
75 Aino Oidsalu
70 Ants Viita
70 Paavo Erm

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...
Roman Zeus De Mers - 6. novembril 2013
Karmen Ritson - 13. märtsil 2014
Meribel Muusik - 9. aprillil 2014
Miia-Lisandra Külmäsu - 11. aprillil 2014

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Vinni staadionil tuleb suur
emadepäeva treeningmaraton
Emadepäeval, 10.mail kell 11 algab
Vinni staadionil suur emadepäeva treeningmaraton, kaks treeningklubi
TriinuSpin ja SiriusClub on ühendanud oma jõud pakkumaks nelja tunni
jooksul mitmekesiseid treeninguid,
kus igaüks leiab endale sobiva aeroobse, jõuharjutustel või tantsudel põhineva treeningu.
Treeningmaratonil on kohal ka Vinni
Tervisekeskuse perearst, kes viib läbi väikese tervisekontrolli. Lisaks toimub
spordiriiete ja -tarvete laat, kus kõik pakutav on müügil sõbrahinnaga.
Lühidalt treeningutest.
BodyIntervalli tunnis on ühendatud
aeroobne liikumine ja jõuharjutused.
Vahelduvad hoogsad ja kaasakiskuvad
aeroobsed liikumisharjutused ning lihasharjutused suurematele lihasgruppidele. Kuna tegu on intervalltreeninguga
(parima rasvapõletajaga), siis „mängime“ pulsisagedusega, st aeroobse töö
puhul tõstame pulssi ning jõuharjutuste puhul alandame seda. Treening on sobib kõigile, kuna ei sisalda keerulisi sammukombinatsioone ega raskeid raskusi
lihastreeningus.
Zumba on emotsionaalne tantsuline
fitnesstreening, mis sobib inimestele, kellele meeldib tantsida. Tunnine treening
sisaldab tuntud ja vähem tuntud Ladina-Ameerika tantsude - salsa, merengue,
reggaton, samaba, cha-cha, kõhutants,
hip-hop jt - elemente. Kogu treening
kulgeb 10-15 erineva tantsuloo saatel.
Sõltuvalt treeningtunnis osalemise intensiivsusest on kaotatud kilokalorite
hulk 400-800. Zumba tund on pidu, mitte

lihtsalt kuiv treening. Zumba tundi võta
kindlasti kaasa veepudel - sa vajad vedelikku!
MuscleMaker
on
lihasvastupidavustreening, mis kestab 60
minutit. Treenitakse erinevaid lihasgruppe. Raskuse saab valida vastavalt enda
treenitusele. Kasutatakse kange, hantleid
ja matte.
FunDance on lõbus ja tantsuline
tund. Jälgi vaid treenerit ja usalda ennast täielikut tantsurütmi. See tund ei
nõua tantsuoskust, vaid lõbusat meelt,
et koos oleks fun!
Õlg/selg/tuhar-treening on mõeldud
inimestele, kellel ei ole väga palju aega,
et pühenduda treeningule, kuid samas
soovib treenija hoida ilusat visuaalset
pilti enda keha proportsioonidest. Selle
jaoks oleme välja valinud kõige olulisemad lihasgrupid, mis on ilusa visuaalse
väljanägemise alustalaks: korralikud
treenitud õlad, mis muudavad puusad
näiliselt väiksemaks; kena treenitud selg,
mis joonistab ilusa V-kuju, rõhutamaks
ilusat taljet. Ja loomulikult tuharad, mis
vormivad alakeha.
Päeva pilet on 2 eurot ja piletite vahel
loositakse välja erinevaid auhindu.
Halva ilma korral toimub treeningmaraton Vinni spordikompleksis. Treeningmaratoni toetab ka Vinni Vallavalitsus.
TriinuSpin ja SiriusClub kutsuvad
sind osa võtma lõbusast päevast - trennist tulnud ema on õnnelik!
Soovime omalaadsest spordipäevast
kujundada iga-aastase suursündmuse.
Triinu Kunberg

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Tasuta vesiaeroobika
valla pensionäridele treener Siret Sulaoja
ootab teid igal
neljapäeval kell 15.00
Vinni ujula basseinis.

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
Palk- ja puitkarkassehitised,
puidutööd. Hiienuka Puidutöökoda OÜ. Tel 5200517
Pakun raamatupidamisteenust.
Tel.5620 0406

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Endla Käkk
Valentin Melehov
Jaak Tikovt
Tamara Haan
Pavel Võssokov

27.03.1929 - 30.03.2014
04.05.1948 - 02.04.2014
01.07.1952 - 09.04.2014
23.07.1934 - 11.04.2014
08.04.1934 - 13.04.2014

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58657,
5565 9396, 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 14. maiks.

