Koduvalla
Vinni valla infoleht

Sulle, kallis õpetaja
Sulle, kallis õpetaja, on pühendatud üks päev kalendris - 5.
oktoober - rahvusvaheline õpetajate päev. Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri
Organisatsioon,
UNESCO pakkus paarkümmend aastat tagasi välja mõtte, et oleks üle maailma üks
päev aastas, mil on au ees õpetaja, mil räägitaks tema rõõmudest ja muredest. Eestis on
õpetajate päeva tähistatud
enam kui pool sajandit.
Kõige tähtsam amet ikkagi
õpetaja oma. Sest õpetaja õpetab inimest. Hea õpetaja oskab
õrnas eas noort inimest taktitundega õiges suunas mõjutada. Õpetajat ei hakka kunagi
asendama raamat ega arvuti.
Neist võid teadmisi saada, aga
inimeseks saamiseks on vaja
õpetajat. Õpetaja isiklik eeskuju, tema teadmised ja oskused
on ja jäävad kõrgesse hinda
ajast aega. Tee hea õpetaja juurde ei rohtu kunagi. Õpetaja
mitmetahulist ja keerulist tööd

Kõik me oleme rõõmsad ja õnnitleme Epp Mäed Las Vegases
maadluse MM-l saavutatud
raskekaalus (-75 kg) pronksmedali puhul. Sellega võitles
23-aastane Mäe endale välja ka
pääsme 2016. aasta Rio de
Janeiro olümpiamängudele.
Erilist rõõmu tunneb Vinnis asuv
Epu koduklubi Sakura.
Meie maadluse au päästnud neiu
on pärit Vinni valla ääremaalt
Tudu alevikust, mis tõestab järjekordselt, et talente tuleb otsida
maalt.
Paljudele on kindlasti uudiseks,
et Epp Mäe saavutuste vundamendiks on sumo. Epp on 36kordne Eesti meister sumos ja 10kordne rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalivõitja (5 kulda,
1 hõbe ja 4 pronksi), millest säravaim on 2009. aasta Maailmamängude kuld.
Riho Rannikmaa

Uus õppeaasta arvudes
omavalitsuste sissekirjutusega
õpilasi kokku 69.
Väljaspool Vinni valda erinevate omavalitsuste ja riigi- ja
erakoolides õpib kokku 92 õpilast, s.h algharidust omandab
23, millest omakorda eriõppel
on 10 õpilast, III kooliastmes
õpib 35 õpilast, millest eriõppel
12 ning gümnaasiumiastmes
õpib 34 õpilast, millest omakorda täiskasvanute gümnaasiumis 12.
Erialaõppes (kutse-, rakenduskõrghariduse, bakalaureuse, magistri-, doktori- või
intergreeritud õppes õpib vabariigi kolmekümne kahes koolis
meie valla inimesi kokku 253.

Populaarsemad koolid on Lääne-Viru Rakenduskõrgkool,
kus õpib 35 meie valla inimest,
Rakvere Ametikoolis 55, Tartu
Ülikoolis 41, Tallinna Tehnikaülikoolis 22, Eesti Maaülikoolis
14 ning Tallinna Ülikoolis 16.
Üldse õpitakse 110 erineva õppekava järgi, populaarsemad
neist on IT süsteemide, arvutite, arvutivõrkude, ärijuhtimise,
pagari, logistiku, koka, õigusteaduse, majandusarvestuse,
autotehniku, ehitusviimistleja
erialad.
Haridusasutuste ja EHIS-e
andmetel Margit Diits

Vallavalitsus ootab MTÜdelt taotlusi
2016.a eelarve koostamiseks
On alanud 2016. aasta eelarve koostamine, mille käigus
ootame kõigilt seltsidelt,
MTÜ-lt ja eraisikutelt taotlusi projektide, ürituste või
muude tegevuste toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni 31.

oktoobrini 2015. aastal posti teel
Vinni Vallavalitsusele või e-posti aadressile vallavalitsus
@vinnivald.ee
Taotluse esitamiseks saab vastava blanketi •”Taotlus mittetulundusliku
tegevuse

toetuseks”•Vinni valla kodulehelt : https://vinni.kovtp.ee/
et/eeskirjad-ja-kord
Infot seoses taotlusega saab
küsida telefonil 32 58656 või eposti aadressil inna.arula
@vinnivald.ee.

Uued veeteenuste hinnad ja uued
veeteenuse osutajad Vetikus, Kütis ja Tudus
Vetikus, Kütis ja Tudus osutab
käesoleval ajal veeteenuseid veel
Vinni Vallavalitsus, kuid eellepete kohaselt alustab käesoleval
sügisel Vetiku külas ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuste osutamist OÜ Askoterm
ning Tudu alevikus ja Küti külas
OÜ Roela Soojus.
Veeteenuste müügitulud ei katnud viimastel aastatel nimetatud
asulates ja ka OÜ-u Askoterm ja
OÜ-u Roela Soojus tegevuspiirkondade teistes ühisveevärgiga
asulates enam tegelikke kulusid.
Tootmiskahjumi vältimiseks oli
veeteenuste müüjatel hädavajalik
kehtestada oma klientidele uued
veeteenuste hinnad.
Tulude-kulude analüüsimisel
ilmnes, et OÜ-u Askoterm tegevuspiirkonnale Pajustis, Vinnis ja
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Vinni valla kodulehel: http://www.vinnivald.ee/lehed

Epp Mäe sai MM-l pronksi
ja pääseb olümpiamängudele!

Vinni vallas elab 324 koolieelikut, neist lasteaedades käib 215.
Üldse on valla neljateistkümnes
lasteaiarühmas lapsi kokku
229. Vinni valla lasteaedades
käib ka teiste omavalitsuste sissekirjutusega lapsi kokku 11.
Valla koolides õpib 463 õpilast. Vinni valla esimestes klassides alustas kooliteed 56 õpilast (01.09.2014 - 46 õpilast), s.h
Vinni-Pajusti gümnaasiumis 44,
Roelas 9 ja Tudus 3. VinniPajusti gümnaasiumi 10. klassis alustas õpinguid 22 õpilast,
neist kolm väljastpoolt Vinni
valda. Roela kooli juures asuvas
õpilaskodus elab hetkel 15 õpilast. Valla koolides on teiste

Sõnumid

Viru-Jaagupis alates 1. septembrist k.a. rakendatavate teenuste
hindadega oleks võimalik rahuldavalt majandada ka Vetiku ühisveevärki ja –kanalisatsiooni, mistõttu Vetikus kehtestatavad veeteenuste hinnad on ühtlustatud
OÜ-u Askoterm senisele tegevuspiirkonnale kehtestatud hindadega.
Analüüsil selgus, et ka Tudu
alevikus on olnud ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuste
tootmine ja müük pikemat aega
kahjumis. 2014.aastal kujunesid
tegelikeks hindadeks veevarustuse osas 1,40 eurot m³ ja kanalisatsiooni teenuse osas 2,48 eurot m³.
Vinni Vallavalitsus kehtestas 26.
augustil k.a. uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Vetiku
külas ja Tudu alevikus, mis hak-

kavad kehtima alates 1. oktoobrist 2015.
Uued teenuste hinnad Vetiku
külas on 1.60 eurot m³ kohta veevarustuse teenuse eest ja kanalisatsiooniteenuse eest 1.70 eurot
m³ kohta.
Uuteks teenuste hindadeks
Tudu alevikus on 1.40 eurot m³
kohta veevarustuse teenuse eest
ja 2,50 eurot m³ kohta kanalisatsiooniteenuse eest. Esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
1. septembrist 2015 jõustusid
veeteenuste uued hinnad ka OÜu Askoterm ja OÜ-u Roela Soojus seniste tegevuspiirkondade
asulates ning Küti külas.
Peep Võrk,
ehitusnõunik

Puuetega
inimestele
tasuta
õigusteenuse
osutamine
Tasuta õigusteenuse osutamine Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Kojas, Rakvere, Lille tn.8. Teenusele on vaja eelnevalt ette registreerida tel
324 2023. Teenust osutab
õigusnõunik Alar Salu Taivo
Saks & Partnerid Advokaadibüroost.
Vastuvõtuajad: 2015.a:
15.10. kell 12.00; 19.11. kell
12.00 , 17.12. kell 12.00.
2016.a. 21.01. kell 12.00,
18.02. kell 12.00

on võrreldud inimhingede inseneri ja aedniku omaga.
Äsja avaldatud riigieksamite tulemuste järgi on meie Vinni-Pajusti Gümnaasium jätkuvalt maakonna parimate seas
ega ei pea silmi maha lööma
ka koha pärast üleriigilises
pingereas. See on kindel märk,
et meil on head õpetajad, kes
on oma tööga suurepäraselt
hakkama saanud. Aitäh teile,
kallid õpetajad!
Ükskõik mida tänapäeva
noortele ka ette ei heidetaks, ei
saa keegi eitada, et meie seas
on palju andekaid noori. Tänapäeval on võimalusi rohkem,
samuti häid juhendajaid, rohkem mõtestatud sihikindalt tegevust. Kodude tuge. Koosmõju tulemused avalduvad meie
andekates noortes.
Tihtilugu on nii mõnigi noor
inimene just oma õpetaja juhatusel jõudnud äratundmisele,
mis temast edasi saab, valinud
õige teeotsa. Kui suur asi see

on. Ja teistpidi - õpetajagi on
õnnelik, kui leiab juhendatava,
kellele ta saab edasi anda oma
teadmisi ja oskusi.
Selle sügise parimaks uudiseks on meie väikesest sportlikust Tudust pärit noore sportlase Epp Mäe saavutused, kes
on olnud aastaid Eesti naismaadlejate tipus, kuid tõusnud 2016. aasta aasta Rio de
Janeiro suveolümpia Eesti suurimaks naislootuseks. Soovime
Epule, tema perele ja treeneritele palju kordaminekuid,
õnne ja tervist! Parimad soovid ka Epu isale Riho Mäele.
Soovin, et õpetaja amet oleks
hinnatud igal päeval aastas,
mitte ainult õpetajate päeval,
mil õpilased ja õpetajad oma
rollid selle päeva puhul ära vahetavad.
Õnnitlen kõiki õpetajaid saabuva rahvusvahelise õpetajate
päeva puhul ja soovin teile
raugematut hoogu ja kannatlikku meelt, väsimatut vaimu!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

3. oktoobril
kell 12.00
tähistatakse Vinni
Spordikompleksis
end. Vinni sovhoosis
töötanute

KOKKUTULEKUGA Vinni
sovhoosi 75. aastapäeva
Meenutame olnut ja räägime tänasest päevast,
mõtleme minevikus tehtu jäädvustamisele
tulevikus.
Hea endine Vinni sovhoosi töötaja! Palun anna
oma osalemisest kindlasti eelnevalt teada, et
korraldus ja kokkutulek ladusamalt sujuks.
Osalustasu 5 eurot saab tasuda kohapeal.
Korraldustoimkond
Info ja registr. tel 502 8298

Vinni Tõrukesed käisid tõrukeste
kokkutulekul
14. septembril korraldas Põltsamaa Lasteaed Tõruke üleeestiliste Tõrukese nime kandvate lasteaedade kokkutuleku,
kus osales ka Vinni Lasteaed
Tõruke oma esindusmeeskonnaga.
Eestis on seitse lasteaeda, mis
kannavad nime Tõruke: peale
Vinni ja Põltsamaa veel Haapsalus, Tartus, Tõraveres, Mäetagusel, Uusnas ja Rae vallas.
Kokkutulekul kohal oli kuus
lasteaeda. Põltsamaa Lasteaias
võttis tõrukesi vastu lasteaia
direktor Helje Tamme, kelle sõnul on nad juba aastaid teiste
tõrukestega omavahelistel kokkusaamistel kogemusi ja mõtteid vahetanud. Põltsamaa tõrukesed on viis nimekaimu läbi
käinud, kuid Vinni tõrukestel
külas nad veel pole jõudnud
käia. Nii suurelt toimus tõrunimeliste lasteaedade kokkusaamine esimest korda.

Kokkutulnud nautisid meeleolukat vanema rühma laste
kontserti ja tutvusid lasteaiaga. Vestlusringis jagasid lasteaednikud oma rõõme ja muresid. Oli väga hariv kuulda
teiste lasteaedade tegemistest
ja elust ning tõdeda, et meil on
palju ühist.
Tööalaste juttude kõrval tutvustasid tõrukesed oma lasteaia sümboolikat ja traditsioone,
rääkisid lasteaedade nimesaamislugusid. Vinni lasteaed on
oma nime saanud ilmselt tänu
ümbritsevatele tammedele ja
iidsele Vinni-Pajusti tammikule. Põltsamaa tõrukeste lasteaia
lugu on konkreetsem. Nemad
said nime selle järgi, et omal ajal
lasteaia ehitusele jalgu jäänud
tammepuud juuriti välja. Mälestuseks neist tammedest kannab Põltsamaa lasteaed nüüd
tõrukese nime. Et nimi ja tegu
käsikäes käiksid, on igal rühmal

oma tammepuu.
Päeva lõpus tegid tõrukesed
Põltsamaal ekskursiooni giidi
juhendamisel. Oma silmaga
vaadati üle lossihoov, kirik ja
veinikelder, vesipaisud ja kaunid roosipeenrad.
Tõrukeste kokkusaamine hakkab toimuma ka edaspidi ning
juba on järgmised võõrustajadki olemas. Aitäh Põltsamaa Lasteaiale Tõruke ja direktor Helje
Tammele toreda sügispäeva
eest!
Siivi Ebber,
Vinni lasteaed Tõruke
direktor
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Vinni Vallavolikogu 27. augusti istungilt
Volikogu muutis puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramise ja maksmise korda
(26.02.2009 määru nr 4). Tulenevalt asjaolust, et riik suurendas
rahastamist puudega laste
hooldamise eest, otsustas ka
vald alates 1. septembrist k.a.
suurendada puudega laste
hooldajatele makstavat hooldajatoetust.
Toetuse suurus on 3-18-a sü-

gava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 60
eurot kuus, 3-18-a raske puudega lapse ühele vanemale või
võõrasvanemale 50 eurot kuus,
3-18-a keskmise puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale 25 eurot kuus.
Kinnistute võõrandamised
Volikogu otsustas võõrandada OÜ-le Vinimex Vinni vallas,
Inju külas Veski katastriüksusel
(katastritunnus 90001:001:0910

sihtotstarbega elamumaa,
pindala 1070 m²) paiknevas
korruselamus asuv korteriomand, korter nr 1, kinnistu
registriosa nr 2730831.
Volikogu otsustas võõrandada Korteriühistule Lepiku Rida
(reg. kood 80189750) 166/994
mõttelist osa (boks 4) Vinni vallas Lepiku külas asuvast Lepagaraaþi kinnistust nr 5039831,
millisest kuulub Vinni vallale
663/994 mõtteline osa.

Tudu laulukoda sai korda
Tudu tähtsamad suvesündmused: jaaniõhtu, kooli kokkutulek
ja triatlon toimusid tänavu värske ilme saanud Tudu laulukojas.
Need on Tudu kogukonna liikmeid ühendavad ja oodatud
sündmused, mis toovad suviti
Tudusse koju käima siit mujale
läinud inimesed ja palju külalisi
kaugemaltki.
Laulukoja kordategemisse panustasid MTÜ Tudu Jahiühistu
ja Tudu lapsed ohtralt vabatahtlikku tööd. Lapsed kraapisid
laulukojalt vana värvi maha,
pintseldasid nii laulukoja kui
uhiuued pingid värviga üle ning
tegid korda tantsuplatsigi.
Nüüd ei pea Tudu rahvas kaunis mõispargis põliste puude all
asuva kõlakoja pärast enam silmi maha lööma.
Projekti kõlakoja kordategemiseks kirjutas MTÜ Tudu Jahi-

ühistu. Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse programmi toel rahastatud
2000 euro suurune projekt
„Koostöö arendamine läbi ühistegevuse“ on tänaseks küll lõppenud, kuid ühine töö ja rõõm
tehtust on taas kasvatanud kogukonnatunnet.

Maakonna äärealal asuvas Tudu
kandis on vabatahtliku tööga
ning kogukonna liikmete koostööna on sündinud paljud ettevõtmised, mis süvendab veendumust, et kogukond ise saab
lahendada väga paljusid olmeja elukvaliteedi probleeme.
Hilje Pakkanen

Vinni Tammed on väravapaari
võrra rikkamad
KÜSK Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil on MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed hankinud väiksemamõõdulised jalgpalliväravad,
joonemarkerid ja märkekettad. Valisime toekama konstruktsiooniga väravad nende kestvuse
ja vandaalikindluse pärast. Tehtud investeering,
mille omafinantseeringut aitas katta Vinni Vallavalitsus, hoiab jätkuvalt toimivana pallimängu harrastust Vinni mail. Soetatud vara aitab
kaasa liikumisharrastuse edasisele propageerimisele ning elukeskkonna arendamisele siinses
piirkonnas.
Gustav Saar,
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige

Vinni Tõrukestel tuleb sünnipäev
7. oktoobril saab Vinni Lasteaed Tõrukese praegune maja
36-aastaseks. Selle tähistamiseks oleme planeerinud mitmeid tegevusi.
Oktoobri teine nädal on lasteaia
sünnipäevanädal, mille avame 5.
oktoobril Meelejahutaja teatri
lasteetendusega „Puhh ja tema
sõbrad“. Sünnipäevanädala
juurde on traditsiooniliselt kuulunud rühmade pildistamine.
Seekordne pildistamispäev on 6.
oktoobril.
7. oktoobril, lasteaia sünnipäeval, toimub laste ja töötajate
pidulik lõunasöök lasteaia saalis. See on meie lasteaia üks traditsioone – istuda ühiselt kogu
lasteaiaperega pidulikus lõunasöögilauas. Õpetaja abid katavad ilusad pidulauad ja kõik

Vinni lasteaed algusaastatel
koos sööme tublide kokkade
poolt valmistatud maitsvat lõunasööki. Loomulikult ei puudu
pidulaualt tort või kringel. Sünnipäeva lõpetab laste mängupidu, kus mängime laste- ja laulu-

mänge, laulame-tantsime, teeme
kõike, mis kuulub ühe sünnipäeva juurde.
Lõbusat sünnipäeva kõigile Tõrukestele!
Siivi Ebber, Vinni Lasteaed
Tõruke direktor

Sügis toob endaga Tammiku Kodu
ja Johanna keskuse juubelid
Selle aasta 1. novembril on juubelid koos Vinni vallaga ka
Tammiku Kodul ja Johanna keskusel. Kui vald saab juba 25, siis
Tammiku Kodu saab 15- ja Johanna keskus 5-aastaseks. Mõlemad asutused on jõudnud
tõestada oma vajalikkust elanike jaoks.
Tammiku Kodu tegutsemise
alustamise 15. aasta täitumist tähistame Tammiku Kodus 2. novembril kell 12.
Johanna keskuse avamise 5.
aastapäeva tähistame Johanna
keskuses 3. novembril kell 12.
Tammiku Kodu alustas tööd 1.
novembril 2000.a. Asutuses hakati osutama eakatele ja puuetega
inimestele ööpäevaringset hooldekoduteenust. Selleks ajaks oli
sotsiaalnõunik Mirjam Selli kõik
teenuse käivitamiseks vajalikud
dokumendid korda ajanud. Tammiku Kodus endas algas sellest
päevast koos juhataja paikapanekuga ehitusjärgsete ruumide koristamine ning ruumide mööbliga komplekteerimine. Sama kuu
lõpus tuli hooldekodusse esimene elanik ja nii see lahti läks.
2001.a suvel olid kõik kohad juba
täis. Kuna kohti oli juurde vaja,
siis alustasime teineteise järel
kahe vallale kuuluva 5-toalise

aastapäevad. Kõik on oodatud
austamisüritusele kirja panema
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi.
Oma osalemissoovi saab kuni
2. novembrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või eposti
teel
info@laaneviru.maavalitsus.ee.
Tänavune tunnustamine toi-

mub 11. detsembril kell 14 Rakvere Kolmainu kirikus.
Mullu vastasid üleskutsele nii
pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja panid ja kohalegi
tõid. Kokku osalesid 14 paari,
kes tähistasid möödunud aastal
oma 50., 55. või 60. pulma-aastapäeva.

meestetöid, ehituse viimistlustöid. Päevakeskust külastavad vähemalt kord kuus ning suurematel üritustel piirkonna pensioniealised inimesed.
Johanna keskuse keldrikorrusel
oli veel üks osa ruumidest viimistlemata ja teise sanitaarsõlme
tarvikud paigaldamata. Sellekohase projekti „Erivajadustega inimeste keskuse arenguhüpe päevakeskuse lõpliku valmimise ja
isemajandamise käivitamise
näol“ sai heakskiidu ning rahastatakse Siseministeeriumi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja
kaasfinantseerijana Vinni Vallavalitsuse poolt ajavahemikus 1.mai
2015-31.august 2016.a.
2013.a hakkasid Tammiku
Kodu ja Johanna keskus omavahel koostööd tegema. Kokku sai
viia üritusi, esinejaid, personalide teatrikülastusi, ühiselt ette võetud suviseid ekskursioone. Tänavu käidi koos ekskursioonil Narvas ja uudistati sealtkandi vaatamisväärsusi.
Tammiku Kodu ja Johanna keskus tänavad inimesi, kes on pakkunud korralikke asju, aiasaadusi ja marju asutuste elanike jaoks.
Ilusat juubelihõngulist sügist
kogu vallarahvale!
Ülle Allika

Viies ja viimane „Minu kodu lugu“
Koostamisel on viies, viimane osa
Roela kodulooliste raamatute
sarjast ja sellesse on koondatud
kümme isiku- ja kolm perelugu.
Raamatus on lood tunnustatud
õpetajatest Alma Allikast, Aino
Kuusemetsast, Helgi Moorist,
samuti kolmest suguvõsast. Kahe
inimese, Salme Reineri ja Matti
Merede katsumusi nendel pikal
eluteel peaksid küll kõik lugema.
Lühike lugu on omaaegsest sõjaja tööveteranist Eino Igost. Silver
Põllu on kirjutanud oma kunstihuvilisest vanaemast Emilie Põllust ning Rasivere poiss Hendrik
Vanari on uurinud oma suguvõsa kolme põlvkonna lapsi. Lugupidamist väärivad talude taasta-

jad Toomas Moor ja Leonhard
Jürgenson. See on väga lühike
tutvustus raamatu sisust, kuigi
raamat ise on viiest üks mahukamaid.
Täname kõiki, kes on meie eelnevate raamatute trükkimist toetanud ning samas loodame ka
toetust ilmuvale raamatule. Oma
annetusi saate teha sularahas raamatukogus või ülekandega MTÜ
Roela Kodukant selleks avatud
kontole
numbriga
EE572200221030479529 märksõna „Raamat“.
Suvel ilmus neljas raamat, mis
peaks huvi pakkuma eriti laiale
rahvahulgale. On ju raamatus kirjutatud Vinni valla saamis- ja

eduloost, aga ka endiste kolhooside, Kingissepa ja Murrangu
sünnist ja kadumisest, Roela sovhoosist, tema laialilagundamisest
ja selle tagajärgedest. Reformimiste tulemusel tekkisid mitmed
väiksemad ettevõtted ja mittetulundusühingud. Mõned edukamad neist - Roela rahvamaja,
Roela noortemaja, maanaisteselts
Mai, puudega inimeste ühendus
Johanna, MTÜ Roela Kodukant,
Roela Tuletõrjeselts - neist kõigist
on juttu neljandas raamatus. Raamat on saadaval Roela Raamatukogus ja Roela Rahva Majas.
Ilusat sügist ja mõnusaid hetki
koos raamatuga!
Kärt Põllu
MTÜ Roela Kodukant

Muudatustest küttesüsteemide
tuleohutusnõuetes
Küttesüsteemide tuleohutusnõuded on 1. septembrist reguleeritud tuleohutuse seadusega.
Ehitise valdajal tuleb küttesüsteemide puhastamise kohta pidada arvestust ja nõuda korstnapühkijalt tehtud tööde akti.
Enam ei vastuta hoone tuleohutuse eest ainult omanik ja päästeamet, vaid kõik, kes ehitist või selle
osa valdavad, st. kõik ehitise kasutajad, elanikud, üürnikud, rentnikud Tuleohutuse seadusest tuleneb
nüüdsest igale isikule kohustus järgida tuleohutusnõudeid. Isik peab
ise kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust
ja nõuetekohasust.
Seaduses on kehtestatud nõuded
ka ahju, kamina ja pliidi ning korst-

Maavalitsus austab kuldpulmapaare
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu
koguduse ja Rakvere Karmeli
kogudusega korraldab aasta lõpus austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele,
kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud üritusele
kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-

mugavustega korteri remontimist sobivaks toetatud elamisega korteriteks. Kokku on peamajas ja korterites kohti 24 elaniku
jaoks, toetatud elamisega korterites saavad elanikud öösel ise
hakkama.
Iga asi amortiseerub ja nii käib
alates 2013.a Tammiku Kodus ja
toetatud elamisega korterites remont. Korterid on tänaseks remondijärgse hea välimusega,
edasine remonditegevus toimub
veel Tammiku Kodu peamajas
Obja külas. Päästeameti ja Terviseameti nõuded on kõikides üksustes täidetud. Ka evakuatsiooniõppused on Tammiku Kodus
kulgenud töötajate ja viimasel
korral ka Roela vabatahtlike
päästjate üksmeeles, et tajuda
ohtu kõrgema riskiastmega asutuse tulekahju korral.
2010.a 1. novembril alustas tööd
Johanna keskus, kus hakati osutama päevakeskuse vormis igapäevaelu toetamise teenust erivajadustega tööealistele inimestele.
Selle asutuse tulekuga on ka tööealistel erivajadustega inimestel
koht, kuhu tulla ja leida endale
sobivat tegevust mitmekesise valiku hulgast: harjutada igapäevaoskusi, osaleda elukestvas õppes,
teha käsitööd, savi-, puutööd,

Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni
10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda
piiranguvööndis.
Tel: 5611 1900

na ja ühenduslõõri puhastamisele.
Kasutusel olevaid küttesüsteemi
osasid tuleb puhastada vastavalt
vajadusele ning kui küttesüsteemi
dokumentatsioonis on ettenähtud
puhastamise sagedus, tuleb seda ka
järgida. Igal juhul ei tohi uue seaduse kohaselt korstnaid puhastada harvemini kui kord aastas
ning küttesüsteemi võib puhastada vaid korstnapühkija kutsetunnistusega isik.
Üksikelamus, suvilas, aiamajas,
taluhoones ja väikeehitises võib
korstnapühkimist siiski ka ise
läbi viia, kuid iga viie aasta tagant
tuleb ka sinna korstnapühkija
kutsuda. Korstnapühkija poolt väljastatud akti peab ehitise omanik/
valdaja säilitama kuni uue akti saamiseni.
Aktil on oma vorm ning sinna
peavad olema kantud teenuse pakkuja nimi, korstnapühkija nimi ja
ka kutsetunnistuse number. Akti
pöördele kirjutatakse ettepanekud,
mida tuleohtlike küttesüsteemide
puhul päästeamet menetlemisel
kasutab.
Ehkki korstnapühkija teenuse
vajalikkusest räägitakse enamasti
vaid sügisel, võib neid töid aastaringselt teha. Soovitav on korstnapühkija tulekuks valmistudes ka
redeli olemasolu kontrollida ja selle valmis seada, sest pühkija tööriistadeks on vaid hari ja kulp, mis
tähendab, et redelid peavad omanikel endal olema.

TASUB TEADA
- Tuleohutuse seaduse kohaselt tuleb küttesüsteeme puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud.
- Kui dokumentatsioon puudub
või kui dokumentatsioonis ei ole
ette nähtud muud sagedust, siis
tuleb neid puhastada vähemalt üks
kord aastas.
- Küttesüsteemi omanik peab teadma, et puhastamise teenust võib
majandustegevusena osutada
korstnapühkija, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.
- Küttesüsteemide puhastamise
järgselt peab korstnapühkija väljastama korstnapühkimise akti.
- Ehitise valdaja peab teadma, et ta
on kohustatud pidama küttesüsteemi puhastamise kohta arvestust ja
säilitama korstnapühkija akti korstnapühkimise kohta järgmise korstnapühkimise akti saamiseni.
- Üksikelamus võib isik küttesüsteeme puhastada ka enda tarbeks
(see tähendab, et ei ole kohustuslik
kutselise korstnapühkija kutsumine), seejuures tuleb järgida küttesüsteemide puhastamise nõudeid.
- Üksikelamus peab üks kord viie
aasta jooksul küttesüsteeme puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik
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UFOd vallutavad VPGd Valla tänavused kaunimad koduaiad teada

19. septembrist alates on VinniPajusti Gümnaasium laupäeviti kosmo- ja ufonautide valduses. Nimelt kogunevad siin lennundushuvilised lapsed, kes
üheskoos rakette ehitavad ja
droonidega lendamist õpivad.
Raketiehitus on puhas käsitöö,
milleks vaja vaid paberit, pappi,
liimi, kilet peenikest nööri ja
muud nipet-näpet. Lisaks ka üks
tõsine raketimootor, mida ise valmis ei tee, see tuleb soetada pürospetsialistidelt. Pika pusimise
peale saab kogu sellest kraamist
üks tõsine kosmoserakett, mis
umbes 200- 300 meetri kõrgusele sööstab, siis avaneb langevari
ja rakett loovib tagasi maa poole.
Sealtmaalt lähebki lahti võistlus,
sest raketi lennuaega, st kuni kokkupuuteni maaga, mõõdetakse ja
seatakse kokku üleriigiline pingerida. Teadaolevalt toimuvad esi-

mesed iseseisvusaegsed Eesti
meistrivõistlused (muide, nõukaajal olid Eesti mudelistid üle N
Liidu kõvad tegijad) sel sügisel
Hiiumaal, ja vinnikad loodavad
selleks ajaks oma raketid lennukõlblikuks saada ning neist osa
võtta.
Raketisõidule vahelduseks tehakse tutvust ka droonidega
(õigemini küll multikopteritega,
sest droon tähendab pigem militaarsõidukit), esialgu püüame
lennumasinaid turvaliselt õhku
tõsta ja maanduda, aga kui tavalend selge, hakkame ka vigurlendu harjutama. Kaugem eesmärk
on lisaks lendamisele ülalt taevalaotusest ka pilte ja videot tehaehk siis aerofotograafiaga tegelda. Aga see aeg on hetkel veel
muidugi mägede (sorry!- pigem
pilvede) taga.
Uudist vahendas
VPG Meediapesa

Vallavalitsus selgitas tänavused valla heakorrakonkursi
parimad elamute, talutüüpi
maakodude ja ärihoonete kategoorias. Kokku leidis tänavu
tunnustamist 11 kaunist kodu
ja ärihoonete ümbrust.
Elamute kategoorias tunnustab vallavalitsus kaheksat kaunist koduaeda: Tatjana ja Väino
Kereme koduaeda Pajusti alevikus, Anu Raudsalu ja Raivo
Eliste koduaeda Vinni alevikus,
Merje ja Enn Säse koduaeda Kakumäe külas, Milvi ja Märt Inno
koduaeda Viru-Jaagupi alevikus100
euro
suuruse
kinkekaardi ja tänukirjaga. 50
euro suuruse kinkekaardi ja tänukirjaga tunnustab vallavalitsus Peeter Vaabla koduaeda ja
Anne Koori koduaeda Pajusti
alevikus, Ülle ja Peeter Ojaloo
koduaeda Kakumäe külas. Tä-

nukirjaga tunnustab vallavalitsus Vaike Altvälja koduaeda
Vinni alevikus.
Talutüüpi maakodude kategoorias pälvib vallavalitsuse
tunnustuse koos 150 euro suuruse kinkekaardiga Ilse Hanseni maakodu aed Pajusti alevikus,
100 euro suuruse kinkekaardi
Krista Koppen Koppeni taluaia
eest Voore külas.
Ärihoonete kategoorias tunnustab vallavalitsus tänukirjaga
Vinni Hosteli OÜd Vinni alevikus.
Kaunite koduaedade omanike
tunnustamine toimub valla aastapäeval Roelas 31.oktoobril.
Valla heakorrakomisjon korraldas ringsõidu tutvumaks
konkursile laekunud kaunite koduaedade ja ärihoonete ümbrusega käesoleva aasta mai- ja
augustikuus.
Hilje Pakkanen

Mälestades Ferdinand Veiket
Reet Koppeni kaunis koduaed Voore külas.

(13.nov.1924 – 14.aug. 2015)
Vinni vallas on sündinud mitmed tunnustust ja austust pälvinud kultuuritegelased. Alles
hiljuti, 14. augustil lahkus meie
seast 90. eluaastal Eesti Riikliku
Nukuteatri rajaja ja pikaaegne
juht Ferdinand Veike. Ta oli
meiekandi mees. Tema nimi oli
tuntud mitmele põlvkonnale.
F.Veike tulek publiku ette ei jätnud kedagi külmaks. Ta köitis
kohe tähelepanu, pani kuulama
ja kaasa elama. Eriti siis, kui temaga oli kaasas lahutamatu
kaaslane, pika ninaga puunukk
Burotino. Mäletate: “Mul
Burotino nimeks ja ärge pange
imeks, et lõbus olen ma, sest teisiti ei saa!“
F.Veike sündis Küti vallas
(praegu Vinni vald) Saueaugu
külas talupidajate Johannes ja
Helene Marie Veike 8-st lapsest
noorimana. Hiljem jätkas õpinguid Jõhvis, Rakveres, Tallinnas.
Lõpetas Leningradi Teatriinstituudi rezii erialal. Temast sai
Eesti esimese iseseisva nukuteatri (tollal kandis nime Eesti Vabariiklik Nukuteater) esimene
peanäitejuht. Nukuteatri kunstilist tegevust juhtis ta kuni aastani 1980. Ta tõi lavale üle 80 etenduse. F. Veike tegeles aktiivselt
nukunäitlejate- ja lavastajate järeltulevate põlvkondade õpetamise ja koolitamisega. On töötanud näitlejana ja lavastajana
Noorsooteatris, Draamateatris
ning Vanalinnastuudios. 1948.a
lavastas H.Tohvelmann Estonias
etenduse „Kalevipoeg“, peaosas
F. Veike. 1979-1995 oli Veike Tallinna Pedagoogilise Instituudi
õppejõud.
Ta ei unustanud kunagi oma
lapsepõlvekodu. Külastas sageli siin elanud sugulasi ja ehitas
oma suvekodu Võhule. Maestro F.Veike oli oodatud külaline
meie valla koolides, lasteaedades, kultuuriasutustes. Alati tõi
ta kaasa hea tuju, elevuse ja rõõmu. Sellest said osa nii lapsed
kui ka täiskasvanud. Publik oli
lummatud, kui elavnesid tema
käes olevad nukud. Mäletan hästi lisaks Burotinole veel India
kuulsa filminäitleja Raj Kapoori
varrasnukku laulmas india hulkuri laulu, pambuke kepi otsas

üle õla. Samuti „Väikeste luikede tantsu“ ja paljusid teisi persoone.
2000.a veebruaris juhtis
F.Veike Pajusti Klubis toimunud
3.etlejate päeva zürii tööd ning
jagas hiljem kokkuvõtteid tehes
väga häid nõuandeid esinejatele. Teda, selle ala professionaali
kuulati tähelepanelikult.
F.Veike oli väga huvitav vestluspartner. Kord talvel külastas
ta ootamatult Pajusti klubi. Pakkusime talle kohvi (klubi juhataja Reet aru ja mina) ja kuulasime tema haaravaid meenutusi lapsepõlvest, hilisemast elust,
esinemistest Eestis ja välisriikides. Veike sai esineda oma nukkudega Rumeenias, Soomes,
Norras, Tsehoslovakkias, Inglismaal, Saksamaal, USA-s, Jaapanis- ja siis rääkis Burotino nende lastega emakeeles! See näitab
tema töökust ja lugupidamist
publiku vastu.
F.Veiket on tunnustatud
2001.a. Valgetähe V kl. Teenetemärgiga, 2014.a. Tallinna teenetemärgiga, ta oli Tallinna aukodanik.
F.Veike ärasaatmine toimus
21.augustil Tallinna Jaani kirikus. Teda olid tulnud ära saatma sõbrad, sugulased, tuttavad
ja kolleegid. Teiste seas kõneles
oma vanaisast Veike pojapoeg
Kaarel Veike. Arvukate pärgade ja kimpude seas oli üks, mille asetasin sümboolselt koduvalla rahva nimel tekstiga “Imetlusväärset Ferdinand Veiket leinab
Vinni valla Pajusti klubi“.
F.Veike sängitati oma perekonna juurde Pärnamäe kalmistul.
Kes teda laval või mujal esinemas näinud, ei unusta teda ja
tema nukke. Ta puudutas inimeste hingekeeli. Ta oli erakordse missioonitundega inimene,
kes kinkis oma nukkude kaudu
soojust ja headust.
Üks viimaseid esinemisi kodurahvale toimus Viru-Jaagupi
koolimaja 100.a.p. tähistamisel
2008.a. suvel kooli pargis, seljas
võluri mantel ja müts ning käes
Buratino. Eks ta üks suur võlur
meie jaoks oligi!
Inge Arula

Ameerika sõdurid
ehitasid perekodule
mängumaja
Vahetult enne kooliaasta algust veetsid ühe päeva Vinni
Perekodus Ameerika sõdurid,
kes ehitasid lastele mängumaja, mängisid vutti ja jagasid
lastega oma sõdurisööki.
Perekodu juhataja Urve Saare
sõnul olid lapsed hommikust saadik elevil. Tulijaid uudistati algul
tubadest akende tagant, aga kui
jalgpallimänguks läks, siis oli
võõristus kadunud ja külalised
võeti hästi vastu.

vool oli sõdurtel endal kaasas.
Vaja oli ainult koht kätte näidata,
kuhu maja tuleb püsti panna.
Seda käidi oma silmaga järele
vaatamas juba eelmisel päeval.
Kuigi maja kokkupanekuks arvestati kuluvat terve päev, tulid
sõdurid maja lõpetama veel järgmiselgi päeval. Perekodule üllatuseks ehitati maja koguni soojustusega!
Leitnand Zach Marusa sõnul
paneb suhtlemine kogukonnaga
neid aru saama, miks nad siin on.

Urve Saare sõnul oli perekodul
soov mängumaja saada juba
ammu. Ka kõik Eestis olnud Nato
sõjaväeosad on tahtnud anda
midagi kohaliku kogukonna
heaks, luua kontakti eestlastega.
Leitnand Zach Marusa ütles, et
USA Suursaatkond Eestis aitab
neil leida leida kohti ja võimalusi ja suhelda teise poolega, kus
nemad saavad oma abi osutada
ja töökäsi rakendada. Saatkond
võttis omakorda ühendust sotsiaalministeeriumiga, kes neid
Vinni perekodu juurde juhatas ja
nii kokku saadigi.
Mängumaja materjal oli sõdurite poolt. Tapal ehitasid nad osa
majast juba valmis, aga kohapeal
jätkus nokitsemist sellest hoolimata terveks päevaks. Kogu vajaminev tehnika, samuti elektri-

See annab aimu, kui hea, soe ja
kodune Eestis on, millised inimesed siin elavad.
Sõdurite ülesandeks on ka erinevates riikides teid, maju jm objekte ehitada. Hea on ühiselt midagi selle rahvaga ette võtta, kus
parasjagu tuleb olla, ja saada natukesekski osaks neist.
Vinni Perekodus külas käinud
enam kui paarikümne liikmeline
sõdurite grupp koosnes erinevatest inimestest, kes on olnud ka
teistes riikides - Rumeenias, Lätis jm. Nii otse suheldes õpivad
tundma teisi kultuure ja rahvaid,
arendavad sidemeid, mis põhinevad sõprusel.
„Sõduritel on tohutult hea meel,
et nad siin on. Keegi pole käskinud meil siin olla, sellised n-ö väl-

Vaade Ilse Hanseni kaunile koduaiale Pajusti alevikus.

Lääne-Viru maakondlik Kauni kodu konkursi komisjon tunnustas 11. septembril Eha talus Veltsi külas tänavusi kauni kodu
konkursil kaunimate koduaedade omanikke. Meie vallast pälvisid tunnustuse Kerli Amori ja Raivo Oksa kaunis koduaed
Vetiku külas ning Viru-Jaagupi külalistemaja.
Riigihalduse ministri Arto Aasa tänukirja ja rahvusvärvides
mastivimpli said Vinni vallast Külli ja Andres Tamm Mõdriku
külast, Kaja Inno Viru-Jaagupist, Ene ja Uno Muruvee Tudust
ning Kerli Amor ja Raivo Oks Vetikult. Oma õnnesoovid andis
edasi ka vallavanem Toomas Väinaste.
Pildil õnnitleb vallavanem Kerli Amorit ja Raivo Oksa.
Hilje Pakkaneni fotod

jasõidud on sõduritele stiimuliks, et
saavad end siin rakendada. Saatkonnal on samuti heameel neid aidata,“
ütles USA suursaatkonna kultuuri ja regionaalse
töö assistent Tiiu
Vitsut.
Kiiremaks üksteisega kohanemiseks mängiti jalgpalli ja lennutati
lendavat taldrikut,
kuni taevaisa oma
veekraanid avas.
Vinni perekodu noored huvitusid külalistest väga, neid huvitas
kaitseväeteenistus. Eriti suure
põnevusega oodati sõdurisööki.
Pärast jalgpallimängu oligi aeg

sõdurite juhendamisel valmistada ehtsat sõdurilõunat. Kaasa
toodud toidumoona oli palju ja
mitmekesises valikus. Valida võis
riisi, kartuli, loomaliha, taimetoitlase menüü vahel. Neil on eraldi
menüüd ka mõne toidu suhtes
allergilistele inimestele jne, rääkis Urve Saar. Viimaseid konserve sööme jõuludeni!
Lapsed said harjutada ka oma
inglise keelt, näidata oma mänguasju, medalid, oma elamist
peremajades.
Suve lõppu jääb perekodu lastele meenutama ameeriklaste ehitatud mängumaja.
Mängumaja peitsisid perekodu noormehed mõni päev hiljem
kindluse mõttes üle, et see meie
kliimas kauem vastu peaks.
Hilje Pakkanen
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Haridusüritused
septemberoktoober
28. sept. - 2. okt. Pajusti lasteaia
„Mõmmikute“ rühma mihklipäeva näitus “Sügis purgis“,
„Mesimummude“ rühma sügisnäitus “Kodused meisterdused“.
28. sept. - 9. okt. sügisnäitus Kulina lasteaias.
28. sept. kl 9.00 RMK Kauksi looduskeskuse programm Tudu
koolile “Sügise värvid“ Kauksis.
29. sept. kl 8.30 mihklipäeva
kombed Tudu koolis.
29. sept. kl 10 Vinni lasteaias külas klounid Bim ja Bom.
29. sept. kl 10 mihklipäeva tähistamine Pajusti lasteaia mänguväljakul.
1. okt. kl 9.50 Lepatriinu teatri
teatrietendus „Loodusesõbrad“
VPG 1.-4 klassile.
1. okt. kl 10.30 muusikapäev
muusikuga Roela LPK-s.
2. okt. kl 8.30 õpetajate päeva tähistamine Roela LPK-s.
2. okt. kl 8.30-11.05 Mängime
kooli. Õpetajate päev Tudu koolis.
2. okt. kl 11.30 Lasteteater „Rõõmulill“ etendus „Ettevaatust,
sebra!“ Pajusti lasteaia saalis.
5.-9. okt. leivanädal Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühmas.
5.-9. okt. leivanädal Kulina lasteaias.
5. okt. kl 10.10 Vinni lasteaia sünnipäevanädala avaüritus Meelejahutaja teatri etendus “Puhh ja
tema sõbrad“.
5. okt. kl 11.45 Lasteetendus
“Puhh ja tema sõbrad“ Roela
kooli aulas. Pilet 2 eurot.
5. okt. õpetajate päeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
7. okt. kl 12 Vinni lasteaia sünnipäeva pidulik lõunasöök.
7. okt. kl 15.30 Vinni lasteaia sünnipäeva mängupidu.
9. okt. kl 19 Vinni valla õpetajate
väljasõit Vanemuise teatrisse.
10. okt. kl 9 VPG matkaringi matkapäev.
15. okt. Tudu kool Rakvere teatris Nukuteatri külalisetendusel
“Rapuntsel“.
15. okt. Kulina lasteaia sügismatk.
16. okt. kl 9 ettelugemise päev
Tudu koolis.
16. okt. kl 8 I veerandi lõpetamine, projektipäev Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
21. okt. kl 10.30 Pajusti lasteaia
„Mesimummude“ rühma sügismatk.
27. okt. kl 8.30 pildistamine Roela
LPK-s.
29. okt. kl 10 Vinni lasteaia „Mesimummu“, „Jänkupere“ ja
„Oravapere“ rühma lapsed Tallinna loodusmuuseumis.

Kalender
Pajusti Klubis:
27. sept. kell 18 Pajusti klubis
kino: komöödia täiskasvanutele ”Dr. Proktori puuksupulber” Pilet 3 ja 2 (pensionärid).
4.okt. kell 17 eesti film "Vehkleja", pilet 3.- ja 2.- (õpilane/
pensionär).
13. okt. kell 13-15 Suhtlusklubi kõigile: meenutame Vinni
vallast pärit kuulsaid kultuuritegelasi (vestlusring ja viktoriin). Kohvi pakub klubi, suupisted võtke ise kaasa.
18.okt. kell 17 lastefilm
"Muumid Rivieral", pilet 3, lastele 2, alla 5-a tasuta.
20. okt kell 13 Mõttelõnga klubi 16. aastapäeva ja kuu sünnipäevade tähistamine.
Kadilas:
6.okt. kell 18 film "Vehkleja",
pilet 3.- ja 2.- (õpilane/pensionär).
Viru-Jaagupis:

Tule 11. oktoobril VinniPajusti rattasõidule
Pühapäeval, 11. oktoobril toimub taas üle aastate Vinni mail
rattasõit, seekord nime all Vinni-Pajusti Rattasõit 2015, kuhu
korraldaja Rakvere Rattaklubi
Siplased ootab rohket igas vanuses rattasõprade osavõttu.
Start antakse kell 12.00 Vinni
Spordikompleksi eest. Samas ka
finisheeritakse.
Kell 12.15 antakse lastesõidu
start, kes vanusest olenevalt sõidavad 1-3 km ümber VinniPajusti Gümnaasiumi olevatel
teedel.
Eesmärk. Rattasõiduga soovivad korraldajad populariseerida
jalgrattasporti Vinni vallas kui
huvitavat ja tervislikku ajaveetmise viisi. Vinni-Pajusti rattasõit
on hea võimalus igas vanuses
rahvasportlastele võistlemiseks
ja enese proovile panekuks vaheldusrikkal rajal ja seda kõike
sügisestes tingimustes. Peamine
eesmärk on populariseerida jalgrattasporti kohalike noorte hulgas.
Raja pikkus on ligikaudu 25
km ja see kulgeb Vinni, Pajusti,
Mõdriku ja Mustjärve vaheldusrikastel teedel. Rada kulgeb Vinni valla territooriumil ja on tähistatud noolte ja lintidega. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskor-

raldajate märguandeid. Üldkasutatavad teed on võistluse ajal
liikluseks avatud ja võistlejatel
tuleb järgida liikluseeskirju.
Võistlusklassid.
Lastesõidud (1-3 km, kõige
väiksematel lühem distants staadioniringil): P/T 1-3-a (20122014.a sünd.), P/T 4-6-a (20092011.a sünd.), P/T 7-9-a (20062008.a sünd.), P/T 10-12-a (20032005.a sünd.)
Põhisõidud (25 km): P/T 1320-a (1995-2002.a sünd.), M/N 21-40-a (1975-1994.a sünd.), M40
- 41-50-a (1965-1974.a sünd.),
M50 - 51-60-a. (1955-1964.a
sünd), M60 - 61 ja vanemad
(1954.a ja varem sünd.), N40+
(1975.a ja varem sündinud).
Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat naist ja
meest medaliga ja üldkokkuvõtte 6 esimest naist ja meest karika
ja auhindadega.
Registreerimine. Eelregistreerimine 30. septembriks 2015 kella 00.00-ks klubi RR SIPLASED
(www.siplased.ee) kodulehel.
Stardimaks. Eelregistreerimisel stardimaks lastesõidule tasuta, noortel (12-18a) 2 € ja täiskasvanutel 5 €. Stardipaigas võistluspäeval stardimaks lastesõidule 1 €, noortel 4 € ja täiskasvanutel 10 €. Stardimaksu tasumine

võistluspäeval (11. okt. alates
kella 9.00) stardipaigas sularahas
võistlusnumbri kättesaamisel.
Stardimaks sisaldab ühte Vinni
Spordihoone ujulapääset (kehtib
ainult eelregistreerunutele).
Ajavõtt toimub kiibiga, mis on
kinnitatud ratta külge, seda ei
tohi eemaldada kogu võistluse
vältel stardist finishijoone ületamiseni. Kiibid tuleb tagastada
korraldajale finisi alas. Kaotatud
kiibi eest tuleb korraldajale tasuda 5 €.
Võistlejal on distantsil kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Iga osaleja vastutab oma
tervisliku seisundi eest ise.
Tulemused avaldatakse Rakvere Rattaklubi SIPLASED kodulehel: www.siplased.ee
Võistluse peakohtunik on Raimo Kivioja, tel. 5188163, ajavõtu
teenuse eest seisab hea Urmas
Paejärv, tel. 5518729.
Võistluse põhitoetajad on
Vinni Vallavalitsus ja Vinni Spordikompleks. Kõigi teiste toetajate loetelu avaldatakse enne võistluse toimumist reklaamplakatitel ning Vinni Vallavalitsuse
(www. vinnivald.ee), Rattaklubi
Siplased(www.siplased.ee) ja
Rattafoorumi (velo.clubbers.ee)
kodulehel.
Tule rattasõidule! Veeda tore
päev ratta ja ratturite seltsis. See
on ideaalne päev kogu perele või
enda jalgrattaspordi hooaja lõpetamiseks!

Toomas Braun võitis juunioride MM-l pronksi
29. augustil Jaapanis Osaka eeslinnas Sakais lõppenud juunioride sumo
MM-il võitis noormeeste
absoluutkategoorias
pronksmedali Toomas
Braun Vinni Sakura spordiklubist.

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
92 Marta Olt
92 Atilje Roosiväli
92 Rosalie Saar
91 Alize-Elvine Pugovkina
91 Viktor Lutus
89 Marta Lutus
89 Helju Aas
89 Herbert Urbanik
88 Erna Lume
88 Vilma Adama
87 Helmi Reks
86 Matti Merede
86 Anete Laaspere
86 Heiner-Markvart Moor
85 Silvia Miilo
85 Heli Oksanen

84 Paavo Laigo
84 Milvi Pehk
83 Villem Põldme
83 Elda Pihlak
81 Eha Kabanov
80 Laine Rannamägi
80 Laine Kurves
80 Ilme Dõnne
80 Leonora Perand
75 Udo Kereme
75 Linda Kleeband
75 Mai Roosme
70 Aire Heinsalu
70 Ester Lillepuu
70 Reet Alavere
70 Milvi Laane

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...
Markus Eek - 9. augustil
Jarek-Sander Kaljusalu - 23.augustil
Arlina Otsa – 26. augustil
Kristofer Paju – 27. augustil
Romet Kase – 3.septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Toomas Braun teenis
pronksi teist aastat järjest.
Äärmiselt tubli oli meie
naiskond koosseisus Kai
Pähkel, Mari-Liis Mihkelson
ja Pathricia Matso, kes 14
naiskonna hulgast võitles
ennast 3. kohale Jaapani ja
Venemaa järel.
Teiste võistlejate kohad:
Mari-Liis Mihkelson -60kg 7.koht, Pathricia Matso
Vasakult esimene Toomas Braun.
+75kg - 7. koht, Oliver Valdre
+100kg - 7. koht.
seas eestlaste parimaks saavutuMMil jäi täiskasvanute
seks Meelis Höövelsoni (Eesti

13. okt. kell 13 eakate klubi
Elutark pidu. Teema: Kristjan
ja Paul Raud 150.
Roela Rahva Majas:
3.okt. 12.00 Roela meesansambel esineb end. Vinni sovhoosi
töötajate kokkutulekul Vinni
Spordikompleksis.
4. okt. 10.30-18.30 jõuluvana
üllatamise pühapäevak. Tantsude õppimine. Info: 514 2823
4.okt Roela meesansambel esineb Jõhvi Raekojas.
10. okt. kl 13 meeleolukas sügishooaja avamine – külas
Heidy Tamme & Tiit Saluveer.
Pääse 2 eurot. Etteteatamine
5.okt. tel 527 3878.
25. okt. Roela tantsurühm „Kanarbik“ külas Väike-Maarja eakaaslastel.
31.okt. 17 Vinni valla 25.aastapäeva pidulik õhtu (kutsetega).
Vinni Spordikompleksis:
3. okt. kell 12 end. Vinni sovhoosi töötajate kokkutulek.
Muusikalist külakosti pakuvad Roela mees- ja Vinni päevakeskuse ans ning kapell
Reilender. Korraldajad paluvad ladusama korralduse huvides
osalejatel
end
registrreerida tel 5028298.
11. okt. 12 Vinni-Pajusti rattasõit 2015, start ja finish spordikompleksi ees. Rohekm infot
www.siplased.ee

Õnnitleme
oktoobrikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

KÜTI SAEVESKI

Karud) 5. koht meeste absoluutkategoorias.
Riho Rannikmaa

Vinni Päevakeskuse tegevusplaan
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16. Kontakt: tel 32 57 300
või 509 9565, e-post:
paevakeskus
@vinnivald.ee
Olete oodatud päevakeskusesse - päevakeskuses saab lugeda värskeid ajalehti- ajakirju,
mängida lauamänge: koroonat, piljardit, lauatennist, kasutada internetti, tulla suhtlema
teistega, käia võimlemas, osa-

(Töömõnu OÜ) müüb
saematerjali, voodri- ja põrandalauda (ka kojuvedu), osutab
saeveski teenust, nelikant
hööveldusteenust, metsamaterjali transporti metsaveoautoga.
www.toomonu.ee
Leiad meid üles, kui pöörad Rakvere-Luige
19. km posti juurest paremale
Info tööpäeviti 8-17: tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

leda mälutreeningutel jne.
Nädalaplaan:
T - kell 10 võimlemine Vaike
Altväljaga.
N - kell 10 võimlemine.
N - kell 11-15 juuksuripäev
Maie Seinpere (ettetellimisel).
R - kell 10-12 Anu Joonuksi
mälutreening (25.sept).

Taidlus- ja huviringid
alustavad
Roela Rahva Majas:
Esmaspäeviti kell 15.00 kooli
bänd Tarmo Alavere juhendamisel. Kell 17.30 kvartett „Sära“ Reet
Alavere juhendamisel.
Teisipäeviti kell 19.00 meesansambel Reet Alavere juhendamisel. Kell 19.30 naisrühm „Sõbratarid“ Mall Moori juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 13.00 tantsurühm „Kanarbik“ Mall Moori juhendamisel. Kell 14.30 naisansambel Reet Alavere juhendamisel.
Neljapäeviti on oodatud nn karaktertantsuhuvilised neiud-noorikud-naised. Täpsem info Jane
Pabritilt tel 514 2823.

Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

Peatselt alustavad ka näitering
Urmas Lindlo juhendamisel ja
Roela segakoor!

Pajusti Klubis:
Zumba treeningud kolmapäeviti kell 18.30. Oodatud ka
uued huvilised. Treener Kaja
Jaanson, tel 58 519 518.
Pajusti eakate klubi Mõttelõnga klubi koguneb kord kuus.
Oodatud uued tulijad.
Loomisel on Pajusti klubi naisansambel. Lauluhuvilised naised vanuses 25-50 aastat, võtke kontakti klubiga tel. 505
7645 Inge Arula

Teostame valdele, linnadele ja eraisikutele
- ohtlike puude raiet majade ja liinide läheduses, kalmistutel
- vanade puude ohtlike okste eemaldamist
- puude seisukorra ja elujõu
hindamist
- kinnistu hooldustöid (võsa-

raie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 58109846, e-post:
puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
www.puuderaie.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Anatoli Smirnov
Valentina Põldma
Elviire Kreutzwald
Leho Moosel
Väino Kanna

16.06.1947 – 21.08.2015
19.04.1934 – 25.08.2015
12.06.1936 – 31.08.2015
16.08.1959 – 10.09.2015
22.09.1934 – 16.09.2015

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

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on
oodatud hiljemalt 9. oktoobriks.

