Koduvalla
Vinni valla infoleht

Külanõukogust vallaks
Omavalitsuste väljaarendamine
käidi emaskordselt välja IME
kontseptsioonis, mille üle käis
elav arutelu kõikjal Eestimaal.
Vinni külanõukogu tutvus lähinaabrite, eriti Soome omavalitsuste arenguga. 1989.a lõpus
võeti vastu kohaliku omavalitsuste aluste seadus, millega käivitus haldusreform Eestis, mis
viis omavahel kokku külanõukogu esimehe Jüri Allikalti ja
Mainoris töötanud Edgar Savisaare. Savisaar koondas mitmeid teadusinimesi ja konsultante, kes aitasid Vinni omavalitsusliku staatuse kontseptsiooni välja töötada. Ühise töö tulemusena valmisid 1990. aasta sügiseks Vinni valla põhimäärus ja
arengukava. Need olid aluseks
omavalitsusliku staatuse saamisel. Tänu maavolikogu ja maavalitsuse mõistvale suhtumisele
õnnestus külanõukogul oma iseseisev eelarve luua juba vana
süsteemi baasil. Vajalik korda
aetud, tunnistas Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu Presiidium Arnold Rüütli allkirjaga, et Vinnis
tegutseb alates 1. novembrist
kohaliku omavalitsusüksusena
Vinni vald.
Tollal puudusid vajalikud seadused, õigusaktid. Vallal tuli endal koostada eeskirjad
toetuste maksmise kohta. Eeskuju polnud kusagilt võtta, olime
ise teistele suunanäitjaks. Kogemusi käidi omandamas sõprusvaldades Soomes ja Rootsis.
Tagantjärele vaadates
otsustati tookord arukalt suurema omavalitsuse kasuks, seda
nii pindalalt kui ka rahvaarvult.
Suurel vallal on suurem eelarve,
mis võimaldab ette võtta suuremaid töid ka kodanikule nõu ja
jõuga abiks olla.
Valla staatusega anti
kaasa 25 000 rubla seemneraha
ning ajalooline õiend, et alates
1. novembrist 1990 kuuluvad
vallale kuus kooli, raamatukogu
ja lasteaeda, viis klubi, neli meditsiiniasutust.
Esimesed aastad kulusid valla
ülesehitamisele...
Uus aeg tõi kaasa reformid. Põllumajandusreform jõudis meie
vallas lõpule 1997.aastal, viimases lõpujärjes olev maareform
kestab tänaseni. Kas selline reform end õigustas või mitte,
seda teame ainult meie, asjasse
puutuvad inimesed.
Vallale üle tulnud kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustele lisandus algusaastatel riburada pidi katlamaju, vee- ja kanalisatsioonitrasse, pumbajaamu jne – enamasti vananenud ja
uuendamist vajavad. Toona nappis vallal võimalusi neid oma
jõududega korda teha. Teisalt
polnud rahval raha soojaarveid
maksta, soojafirmadel oli seetõttu omakorda raske lakke kasvanud küttehindadega kütust osta.
Nii polnud harvad juhud, kus
inimestel tuli külma tuba taluda.
Esimese välisabisüsti sai vald
90-ndate keskel Rootsi Kommuunide Liidult - 900 tuhat
Rootsi krooni, et tagada suuremates alevikes ülepumplate töö-
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25 aastat Vinni valda
1. novembril saab Vinni vald 25aastaseks ning seetõttu on igati
sobiv aeg vallas tehtule tagasi
vaadata.

Sõnumid

kindlus.
... ja keskkonna seisundi
parandamisse
90-ndatel oli läänevirulaste suurimaks mureks keskkond, puhas
joogivesi. Vinni vald asub intensiivse põllumajandustootmisega
nitraaditundlikul alal, mistõttu
võitlust puhta joogivee pärast on
tulnud pidada aastakümneid.
Esimese suurema veeprojekti
vallas viisime ellu Tudu alevikus. Sellega sai pool Tudu alevikku 21. sajandi algul ometi
kord kanalisatsiooni, veevärgi ja
puhastusseadmed.
Paar aastat tagasi lõppes vallas suurim investeering
keskkonda, kui Vinnis, Pajustis,
Roelas ja Viru-Jaagupis ning
Vetikul renoveeriti kanalisatsioonitrasse ja viidi ühisveevarustus vastavusse joogivee kvaliteedi nõuetega. Sellega parandasime ka keskkonna seisundit.
Keskkonna parandamisse annab suure panuse 2013.
aastal tööle hakanud Vinni biogaasijaam, mis töötleb loomakasvatuses tekkiva läga ümber
soojusenergiaks. Läbitöötatud
läga veetakse põldudele ja see ei
riku enam põhjavett. Ühtlasi toodab biogaasijaam elektrit ja soojust, millest saavad kasu ka Vinni aleviku soojatarbijad. Vald oli
biogaasijaama mõtte algataja ja
eestvedaja. Need, kes on taluma
pidanud elama kõlbmatu joogiveega, teavad, kui eluliselt tähtis on puhas joogivesi.
Ühtlasi aitavad vallas
teostatud keskkonnaprojektid
meid lähemale valla arengukavas toodud visioonile, mille kohaselt Vinni vald on kauni ja
puhta loodusega keskkonnasõbralik vald.
Väheneva rahvaarvu kiuste
Valla moodustamise algul oli
meid üle kuue ja poole tuhande,
nüüd u. 1700 ehk ühe väikese
valla võrra vähem. Eestit tabanud demograafilised ja sotsiaalsed protsessid on jätnud oma jälje ka meie vallale. Seetõttu pean
suureks saavutuseks, et oleme
suutnud säilitada vallas kolm
kooli – Roelas, Vinnis ja Tudus.
Järgnevad aastad kulusid
vallaobjektide kordategemisse
Oleme kaasajastanud koole, et
meie õpilastel ja õpetajatel oleks
hea õpikeskkond. Oleme püüdnud säilitada elu kohtadel nii
palju kui vähegi võimalik. Vallavanemaks saades seadsin eesmärgiks korda teha meie koolimajad, lasteaiad, raamatukogud, klubid, spordisaalid ja väljakud, noortetoad ja saunad, otsida ja leida võimalusi meie inimeste vaba aja sisustamiseks.
Vallavanemana olen
suutnud leida lisaks vallaeelarvele vahendeid väljastpoolt, mis
aitavad vallaelu paremini korraldada ja arendada. Usun, et seda
näeb igaüks, kes vallas ringi liigub.
Siinkohal tänan aktiivseid külaseltse, kellega koostöös
oleme korda teinud külamaju,
remontinud ruume rahvale
kooskäimiskohtadeks, elavdanud seltsielu. Külad on meie
identiteedi kandjad. Külaliikumise ja aktiivse isetegevusega
külades säilib kogukond. Hääbumise ja minnalaskmise meeleolude vastu aitab toimiv selt-

sielu.
Koondasime vallaasutused
ühte majja
Väheneva rahvastiku tingimustes oleme koondanud kulude
kokkuhoiuks lasteaiad koolidega ühte majja Tudus ja Roelas.
Vallaasutused oleme viinud ühe
katuse alla põhimõttel – inimesel üks tee, mitu asja, vallal üks
maja korras hoida ja kütta. Tudu
rahvamajas on sama katuse all
raamatukogu, osavalla kontor,
oli ka postkontor. Endises ViruJaagupi koolimajas asub raamatukogu, osavalla ruumid, muuseum, noortetuba, ruum kohalikele isetegevuslastele. Sama
skeemi järgi oleme toiminud ka
Kadilas, kus vanas koolimajas
asub raamatukogu, noortetuba
ja seltsitegevuse ruumid, ning
Roela koolimajas, kus asuvad
lasteaed, raamatukogu, osavallakontor.
Suuremad renoveerimised
algasid raamatukogudest
Alates 2002.aastast sai esimese
suure tööna ette võetud valla
raamatukogude renoveerimised. Mis tõsiseltvõetav kirjandusauhinda välja andev vald me
oleme, kui meie raamatukogud
on külmad ja kõledad ega kutsu
lugejaid raamatuid lugema ja
laenutama. Veel enam, kui kirjandusauhinna nime kandvalt
monumendilt vaatas Vilde aastaid nukral pilgul, kuidas ta
Pajusti klubi ees aina rohkem
rohtu kasvas. Kirjanikuhärra
sünniaastapäeva juubeli eel sai
kivi-Vilde uuenenud ümbruse ja
kirjanike nimipuudega kirjandustammiku. Nüüd ei pea läbisõitjadki paljuks Pajusti klubi
juures peatuda, et ümbrust
uudistada.
Vald panustab sportimisvõimaluste mitmekesistamisse
Inimene ei ela üksnes tööst, vaja
on ka energiat taastada, lõõgastuda, oma tervise ja keha eest
hoolitseda. Kümne aasta eest tegime algust kergliiklusteedega,
asfalteerides Vinni kooliteed:
esimese gümnaasiumist läbi
tammiku Pajustisse ja teise Vinnist Mõdrikusse ehitades. See oli
alles algus. 2008. aasta lõpul valmis Pajusti-Piira-Tõrma kergliiklustee lõik, mis osutus rahva seas
kohe populaarseks ja valiti maakonna aasta teoks. Kolmanda
koolitee–kergliiklustee rajasime
Roelas Sinilille tänava äärde, mis
samuti kasutajate poolt hästi
vastu võeti. Tänaseks oleme
kergliiklusteid pikendanud Kakumäeni ja ühendanud ühtsesse, maakonna suurimasse kergliiklustee võrgustikku. Rajatud
on Roela alevikus koos Tartu
maanteega ka kergliiklustee.
Maakonna kergliiklusteede võrk on elanikkonnalt üks
enam rahulolu pälvinud avalikke teenuseid, selgus aasta tagasi
uuringufirma Saar Poll poolt läbi
viidud uurimusest „Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega“. Siin on palju tööd ära teinud meie Vinni vald.
Uuendasime Vinni
spordikompleksi
Enam kui kümne aasta tagusesse aega jääb Eestis
massiline spaade ja ujulate ehitamise buum. Mõistsime, et ka
Vinni spordikompleks peab ajaga kaasas käima. Igaüks, kes
spordikompleksis käinud, on
veendunud, et tehtud investeeringud on läinud täie ette. Spor-

Vinni Spordikompleksi ujula ja hotelliosa. Hilje Pakkaneni foto.
dikompleks on seest uuenenud
tundmatuseni. Spordikompleksi võimaluste täielikumaks kasutamiseks suurendasime hotelliosa. Spordikompleksi leiavad
tee nii oma valla elanikud kui ka
inimesed lähemalt ja kaugemalt.
Spordikompleks on teinud head
tööd: aastas käib siin arvukalt
treeninglaagreid, sh 30-40 spordiklubi välismaalt. Vinni spordikompleksis on treeninud mitmed tippsportlased, kes on välja jõudnud oma ala tippu:
sumotor Kaido Höövelson, ujuja Ralf Tribuntsov, triatlonistid
Anette Hallik ja Kevin Vabaorg
jt.
Vinni valla sportimisvõimaluste i-le täpiks on kaasaegse staadioni valmimine 2010.
aastal. Tänavuste maakonnameistrite jalgpallurite unistus on
täidetud – nad said oma jalgpalliväljaku. Nii häid tingimusi kehalise kasvatuse tundideks, kui
on Vinni-Pajusti gümnaasiumil
Vinni staadioni näol, annab Lääne-Virumaal otsida.
Vallas on heal tasemel koolid
Koolidega jätkates, on peale vormi oluline ka sisu. Ja sellegi üle
võime head meelt tunda – aastaid on Vinni-Pajusti gümnaasium olnud riigieksamite tulemustega Eesti maagümnaasiumide seas üks paremaid. Tudu
koolis on aastaid olnud au sees
sport, Roelas kodu-uurimine,
huvitegevus. Meie õpetajad teevad head tööd. Tudu kandi spordilembus on olnud viljakas –
tänavu sügisel täitis Tudust sirgunud Epp Mäe olümpianormi.
Valla initsiatiivil jäi
lastekodu Vinni valda
Kui riik otsustas lastekodud
muuta lapsekeskseteks perekodudeks, siis tegi Vinni vald Sotsiaalministeeriumile ettepaneku,
et kaasaegsed peremajad tuleksid just Vinni valda. Nii saigi
Vinni tammiku serva rajatud
Vinni perekodu. Nüüd on Vinni
perekodu lastele ja töötajatele
loodud supertingimused. Ühtlasi lahendasime Vinni perekoduga ära aastatepikkuse probleemi Lääne-Virumaal, kus omavalitsused võistlesid asendusko-

du kohtade eest. Tänaseks on see
küsimus lahendatud.
Kuidas vallaelaniku mured
paremini vallavalitsuseni
jõuavad
Vinni vald on praegugi pindalalt
suurim omavalitsus maakonnas.
Pea 500 km² suuruse valla puhul
tuli leida mehhanism, kuidas
jõuaksid valla pakutavad avalikud teenused kõige paremini
inimesteni, eriti aga neile, kes
elavad vallakeskustest kaugemal. Tudus, Roelas ja Viru-Jaagupis on osavallakontorid, kus
inimesed saavad oma avaldusi
anda ja muresid rääkida. Osavallavanema kaudu jõuavad need
vallavalitsusse lahendamiseks.
Vallas tehtav toimub
vallaelaniku heaolu nimel
Maal saavad pea iga ettevõtmise piiriks inimeste vähesus ja
suured vahemaad, olgu siis tegu
kooli või bussi käigushoidmisega, poe pidamisega. Seetõttu on
Vinni vald kohaliku elukeskkonna parandamisel panustanud lisaks koolide, lasteaedade, raamatukogude, klubide kaasajastamisele ka teistele elanike jaoks
olulistele objektidele, nagu Vinni päevakeskuse ja perearstikeskuse, puuetega inimeste keskuse Johanna, vabatahtlike päästekomandode ruumide väljaehitusele.
Nagu mainitud, on
kõik vallas tehtav ette võetud
vallaelaniku jaoks. Teisalt oleneb
valla tulubaas igast Vinni valla
sissekirjutusega üksiksikust.
Valla eelarve kujuneb üksikisiku
tulumaksust (11,6%), tasandusfondist, maamaksust, ressursimaksust ja muudest laekumistest. Valla tulubaasi laekuva üksikisiku tulumaksu taga tuleb
näha meie tublisid ettevõtjaid.
Mida rohkem elab meil Vinni
valla sissekirjutusega töötavaid
inimesi, seda rohkem laekub vallale tulumaksu.
Valla tulubaasi aluseks
on ettevõtlus
Ilma ettevõtluseta vald hääbub
ja siis ei aita ka korras koolimaja
valla servas. Nii nagu inimene,
eelistab ka ettevõtja kohta, kus
on teedevõrk, infrastruktuurid ja

Maakonna kauneim ja hubaseim noortemaja asub Roelas.
Hilje Pakkaneni foto.

kus elavad inimesed. Kui alevikus on hea kool ja lasteaed, rahvamaja ja pood, kui leidub ka
vabu korterid, siis on vähemalt
lootust, et ettevõtja rajab oma
ettevõtte sinna. Siiski võib sellest
väheks jääda. Nii oleme ettevõtja tarvis välja selgitanud oma
võimalused vabade ressursside
(elekter, vesi, puhastusseadmed
jms), vabade ja munitsipaliseeritavate maade ning korterite ja
tööjõu valdkonnas. Vinni vald
toetab alustavaid ja kuni viis aastat tegutsenud ettevõtjaid. Toetame ettevõtlust infrastruktuuri
arendamisega - meie valla teed
on enam-vähem korras, aga
oleks vaja rohkem tolmuvabu
teid kohtades, kus kaks ja rohkem maja asuvad kruusatee
ääres.
Linnalähedase vallana
on oluline tagada hea ja kiire
ühendus Rakvere linnaga, mis
on meie inimeste jaoks oluline
töölkäimise koht.
Oleme olnud ja jääme
põllumajanduspiirkonnaks,
seda soosivad siinsed viljakad
maad ja põllumajandustraditsioonid. Tänavu on saagid eriti
kõrged, koguni rekordkõrged,
siiski ei ole praegu põllumajandusettevõtjatel kõige paremad
ajad. Ühelt poolt kimbutavad
loomataudid, teiselt poolt on takistuseks eksport Venemaale ja
madalad kokkuostuhinnad.
Usun siiski meie põllumajandusettevõtjate võimesse ka ees seisvad raskused üle elada.
Kui me oleme ühed
Euroopa Liidu liikmed, siis
peaks olema ka võrdsus põllumeestele tagatud.
Vinni on haldusvõimekas
vald
Iga-aastased Geomedia OÜ
koostatud omavalitsuste haldusvõimekuse analüüside tulemused kinnitavad meie valla jätkusuutlikkust ja pakutavate teenuste mitmekesisust. Vinni vald
on aastaid asunud Eesti omavalitsuste seas kõrgel kohal ning
Lääne-Virumaa omavalitsuste
tipus.
Vinni vallas on hea elada
Vinni vald on hea koht elamiseks. Siin on olemas lasteaiad ja
koolid, võimalused huvihariduseks ja –tegevuseks, sportimiseks, toimiv seltsielu, on pere- ja
hambaarstid, eakate ja puuetega inimeste päevakeskused,
poed jpm, head teed, linn lähedal, ilus loodus, rahulik elukeskkond. Hoidkem seda, mida oleme üheskoos saavutanud.
Aitäh kõigile, kes valla arengusse on oma panuse
andnud!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem
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Teeäärte korrashoid on
nagu habemega lugu
Teeäärte korrastamine on igivana teema, kus aga märkimisväärselt edu pole senini saavutatud. Jätkuvalt ohustavad liiklust ja segavad teehoiutõid teedele kaldunud puuvõrad, võsa
ja ülekasvanud hekid ning kõrge umbrohi.
Näiteid on palju, siin ehk mõned neist: Rünga tee, kus tee
ääres puudeks kasvanud võsa
on isegi tee telgjoone põllule kallutanud. Kasearu tee, kus umbrohi igal aastal rinnuni kasvab.
Piira tankla. Mäetaguse tee, kus
suureks kasvanud võsa tõttu on
tee on kohati nii kitsaks jäänud,
et autod üksteisest mööda ei
pääse. Pole mõtet nimekirja jätkata, enamus valla kodanikke on
selliseid situatsioone ka muudel
teedel kohanud.
Kuna teede aastaringse sõidetavuse tagamine on omanikele
majanduslikult kallis, et oma vahendite arvelt kinnistutel asuvatel teedel talihooldust ja teeremonti teostada, siis teemaa kasutamise hüvitiseks ongi omavalitsuse poolt teehoiutöödeks tehtud kulutused. Peab aga arvestama, et vallavalitsus hooldab
küll üldkasutatavaid teid, kuid
teepervede hooldus (võsa, segavad kivid ja kännud, kõrge umbrohi jne) tuleb maaomanikul endal teha.
Seni tegi vallavalitsus maaomanikele vaid vastavaid ettekirjutusi, kuid tundub, et enamikele on see nagu „hane selga
vesi“. Tundub, et ainult maaomanike mõistavale suhtumisele enam lootma jääda ei saa. Nii
tuleb kasutada varianti, kus vallavalitsus on sunnitud teeservad
ise laskma korda teha, hiljem aga
tehtud töö maksumuse sisse
nõudma teeäärse maa omanikult, kes oma krundi piires kohaliku tee ääri kuni tee piirini
korras ei hoia. Avalikest huvidest lähtudes on vallavalitsusel
selline õigus olemas.
Heakorra tagamiseks on oma-

valitsused kehtestanud nõudeid
kinnistuomanikele üldkasutatavate territooriumite korrashoiuks. Nii on ka Vinni valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja § 4s kinnistu või ehitise omaniku
kohustus korras hoida oma kinnistu, koristada kinnistuga külgnev ala ning kõnnitee olemasolul
teha seal lume- ja libedusetõrjet.
Omaniku kohus on puhastada
sademevee
kraavid
ja
truubid, niita muru ja rohtu,
õigeaegselt kärpida puude ja
põõsaste oksi, kui need ulatuvad
teele või õhuliinidesse, ning hoida kinnistuga piirnevate teede
servad võsast puhtad.
Kokkuvõttes - kinnistu omanik/rentnik hooldab tee ja krundi vahele jäävat maad, sest enamik teid on ka katastriüksustesse mõõdetud või siis eramaad
piirnevad vahetult teedega.
On siiski ka häid peremehi,
kelle maadega piirneva tee
served on korras. Vallateid kasutades on see märgatav – kohati on teeserv puhas, kohati on
aga sama tee teine osa võssa ja
kõrgesse umbrohtu uppunud.
Hea sõna võib öelda ka põllumeeste kohta, eriti paistab silma
OÜ Voore Farm, kelle põldudeäärsed teeservad on korrastatud.
Tulenevalt eeltoodust palun
kõigil metsa- ja maaomanikel
korrastada teeääred vähemalt 2
meetri ulatuses, alates teekatte
servast, nähtavust piiravatest
puudest, võsast ja tee kohale,
madalamale kui 4 meetrit ulatuvatest okstest. Enne talve tulekut
vajaks veel ka kõrge umbrohi
niitmist, et esimene talvetuisk
sellesse ei haakuks.
Teeservi on korrastatud ka talgute korras, aga algatajaks peavad olema ikkagi kinnistuomanikud. Siin ka üleskutse - sügis
ja talv on just teepervede hoolduseks kohane aeg.
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Vinni vallavalitsuses töötab
uus ehitusnõunik
Alates 10. augustist töötab
Vinni Vallavalitsuses ehitusnõunikuna Erik Keskküla.
Tema peamisteks ülesanneteks on ehitus- ja planeerimistegevus ning ehitusjärelevalve, ehitisregistri pidamine, ehituslubade jt ehitustegevusega seotud tegevuslubade vormistamine, valla
ehitiste ehitamise, hoolduse
ja remontidega seonduvate
ülesannete lahendamine,
soojamajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine, tänavavalgustusega
seotud küsimuste lahendamine,
planeeringute menetlemine jt
ülesanded.

Erik Keskküla tuli Vinni valda
tööle samalt ametipostilt Vihula
vallas.

Kaugkütte soojahinnast
Alanud kütteperioodi algusega
vaadatakse reeglina üle kütteseadmete seisukord ning kuna
toasooja teema on päevakorras,
tasub kaaluda ka järgnevate aastate küttelahendusi.
Asume laiuskraadil, kus vajadus eluaset kütta on üle poole
kalendriaastast. Hajusalt paiknevate elamute piirkonnas ei ole
alternatiive individuaalesetele
küttelahendustele.
Pajustis, Vinnis ja Roelas on
korterelamutele kättesaadav
kaugküte. Kaugkütte eelisteks
mugavus: ühtlane temperatuur,
puuduvad heli ja tuntavat õhuliikumist tekitavad seadmed, samuti turvalisus: puuduvad riskid tulekahjuks, vingu- või gaasimürgituseks.
Kui kaugküttesüsteem on
kord juba rajatud, tagab see vä-

hese hooldusega sooja toa pikkadeks aastateks.
Kaugkütte sooja piirhinnad
vaatab üle Konkurentsiamet. Virumaal, meie lähiümbruses, on
selle aasta septembrikuu lõpu
seisuga kehtestatud kaugkütte
MWh piirhinnad (ilma käibemaksuta) Väike-Maarja 62,50
eurost Haljala 83,90 euroni, Püssi ja Näpi on vastavalt 78,82 ja
76,56 eurot. Vinni ja Pajusti
kaugkütte hind -72,09 eur/
MWh- vastab üldisele tasemele,
arvestades tarbijate vähesust,
eriti Pajusti puhul.
Kasutusmugavuse, ohutuse ja
hinnaga on kaugküte toimiv lahendus, millega (uuesti) liitumist tasub kaaluda ka korterelamutel, kus sellest on mingil ajaetapil loobutud.
Erik Keskküla,
ehitusnõunik

Viru-Jaagupi elutargad
meenutasid kodukandi
kuulsaid kunstnikke

Prügisokutajad on
hoolikad sorteerijad
Kes ikkagi vastutab metsa alla
jäetud prügi eest? Jäätmeseaduse kohaselt peab ebaseadusliku
prügistamise koristama selle tekitaja – juhul, kui see suudetakse tuvastada. Kui mitte, läheb
koristamise
kohustus
üle kinnistu omanikule.
Inimesed sorteerivad oma
prügi enne selle metsa viimist
väga hoolsalt ja eemaldavad
kõik võimalikud niidiotsad, mis
nendeni võiksid juhatada. Sellepärast tuleb metsa alla või tee
äärde poetatud prügihunnikutega üsna tihti tegemist teha nii
keskkonnainspektsioonil kui
omavalitsusel, aga süüdlasi õnnestub harva kätte saada.
Vahel see siiski õnnestub, kui
prügist dokumente leitakse.
Seda juhtub ka siis, kui mõni inimene on heauskselt tellinud kelleltki prügi äraveo teenuse ja see
keegi on prügi lihtsalt kusagil
maha poetanud. Sel juhul on
prügiveo tellijat võimalik
trahvida kolmesaja euroga, sest
ta ei kontrollinud vedajal
jäätmekäitlusloa olemasolu. Kas
mitteametlik prügi äravedu tuleb ikka odavam?
Kuigi Vinni vallas on korraldatud jäätmevedu hästi toimiv
ja ka avalikke pakendikonteinereid (25) jätkub piisavalt, on
uuteks probleemideks tekkinud
prügikonteinerite juurde vedelema jäetud vana mööbel ning tänavaid risustavad ja lumetõrjet
ning parkimist takistavad
romusõidukid.
Vana mööbel kuulub suuregabariidilise prügi hulka, mida
suuruse tõttu ei ole võimalik
mahutada prügikonteinerisse ja

Raudadele mälestuskivi paigaldamine 1965. aastal.
13.oktoobril toimus Viru-Jaagupi
koolimajas eakate klubi Elutark
koosviibimine, kus meenutati
Viru-Jaagupist pärit kuulsaid
kunstnikke Kristjan ja Paul
Rauda
nende
150.
sünniaastapäeva puhul ning
asetati nende mälestuskivi juurde
lillekorvi ja mälestusküünlad.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
kunstiõpetaja Kirsti Notta rääkis
ja näitas pilte kunstnike elust ja
loomingust.
Koolimaja krundi taga olid
kunagi saunikute majad ja nende
seas Madi Raua saun, kus
tulevased kunstnikud 1865.aastal
sündisid. Kristjan 22.oktoobril ja
Paul 20 tundi hiljem, 23.
oktoobril. Alghariduse said nad
kohapeal, kuid kunstnikeks
kujunesid nad õppides ja end
täiendades: Kristjan Peterburis,
Düsseldorfis ja Münchenis, Paul
Düsseldorfis ja Amsterdamis.
Kristjan Raud oli 20. sajandi
alguse Eesti kunstielu agaramaid
korraldajaid, organiseeris eesti
rahvakunsti ja vanavara
kogumist, oli üks Eesti Rahva
Muuseumi asutajaid. Ta tegi
peamiselt must-valgeid söe- ja
pliiatsijoonistusi, eksliibriseid.
Teemaks rahva elu ja saatus,
loodus, inimese tundemaailm.
1911. aastal, pärast tulemustevaest konkurssi, sai just tema
Kalevipoja illustreerijaks. Selle
töö eest sai ta 1937.a. Pariisis
grand prix. Auhinnast olulisemgi
on ehk meie jaoks, et ta andis
eestlaste rahvuseeposse kangelasele Kalevipojale konkreetse

kuju. Enne teada levisid
Kalevipojast ainult visandid.
Paul Raua loomingu
paremikku kuuluvad eesti
talupoegade
realistlikud
portreed, elu-olu ja maastikud.
Endine kooli direktor Vello
Taremaa meenutas 1965. aastat,
mil
kunstnike
100.
sünniaastapäevaks otsustati
nende sünnipaigas avada
mälestuskivi. Avamispäeval oli
palju rahvast, kohaliku rahva
kõrval ka Kristjan Raua abikaasa
ja tütar ning ettevõtmise patroon
Ingrid Rüütel. Koolimajas oli
avatud näitus.
Igati toetas üritust sovhoosi
direktor Helmut Rebane. Sobiva
kivi leidis sovhoosi maadelt
agronoom Helmut Kuristik.
Teksti väljaraiumiseks viidi kivi
kooli lähedale Lauri talu kuuri,
kuna kardeti, et pooleliolevat
tööd võib kohapeal keegi
rikkuda.
Kivi paigaldati sellisesse
asendisse, et hommikupäikese
kiirtes oli kivisse raiutud tekst
varjude sobiva langemise tõttu
hästi nähtav. Praeguseks kipub
kivi sammalduma, kuid sambla
mehhaaniline eemaldamine võib
kivi rikkuda.
Kivi ümber rajati peagi
dendropark, mis on praeguseks
kasvanud liigirohkeks pargiks.
Selle eest hoolitseb vallavalitsus.
Kõrgest kuusehekist läbi juhatab
kivi suunas omamoodi kuuskede
vaheline auvärav.
Anu Soon

Sügis käes, aga salved tühjad?!
Meil on Sulle väga soodne pakkumine!
Müüa eraisikutele ja asutustele väga soodsa hinnaga
kvaliteetset toidukartulit Gala, Secura ja Red Lady.
Kartulivõrk 25 kg.
Hind on koos kohaletoomisega! Kui ostad neli võrku, siis
saad soovi korral 5 kg porgandit tasuta!
Mäiste Talu OÜ (kartulite ja küttepuude müük),
tel 5199 3008, Aivo

korraldatud jäätmeveo käigus
vedaja seda ära ei vii – nii et utiliseerimine jääb iga mööblitüki
omaniku enda kohuseks. Kui
mööbel jätta konteineri kõrvale,
peab prügi valdaja, kelleks on
näiteks majaomanik või korteriühistu, tellima prügi äraveo. Kasutuskõlbmatust mööblist vabanemiseks on parim aeg kevad,
kui suurkoristused on eriti populaarsed, tellida korteriühistu peale suur konteiner. Majaelanike
jaoks on see mugavaim ja lihtsaim viis vabaneda seisma jäänud ja kasutuseta seisvatest asjadest. Jagades konteineri tellimiskulud majaelanike vahel, on
see üsna väike summa, et seda
kord või paar aasta jooksul lubada. Eramajadel oleks nutikas näiteks naabriga mitme peale tellida konteiner või kui asjad ei ole
väga suured, siis koos need jäätmekeskusesse viia.
Romusõiduk on ohtlik jääde,
mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust
omav ettevõtja. Ilma sellise tõendita aga autot arvelt maha ei võeta. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud
nõuetele. Ainult jäätmeluba
omav lammutuskoda saab Teie
eest korraldada ka sõiduki kustutamise liiklusregistrist.
Romusõiduki omaalgatuslik
lammutamine või üleandmine
käitlemiseks isikule, kes ei oma
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja
jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.
Hooligem ümbritsevast keskkonnast!
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Vinni Spordikompleksi
ujula uus hinnakiri
Hommikune aeg kl 6-10: täisk. – 4 €, (üli)õpil., pens. – 3 €.
Soodusaeg kl 10-15: täisk. – 5.50 €, (üli)õpil., pens. – 4.50 €.
Normaalaeg kl 15-22: täisk. – 7 €, (üli)õpil., pens. – 5.50 €.
Perepilet: hommikune aeg – 9 €, soodusaeg – 15 €, normaalaeg – 20 €.
Kuukaart: täisk. – 60 €, (üli)õpil. – 40 €.
6 kuu kaart: täisk. – 240 €, (üli)õpil., pens. – 210 €.
Aastakaart: täisk. – 480 €, (üli)õpil., pens. – 390 €.
Ujula + jõusaal kuukaart: täisk. – 65 €, (üli)õpil., pens. – 45 €.

Ujula kasutamise hinnad Vinni valla elanikele
Hommikune aeg kl 6-10: täiskasvanu – 3.50, (üli)õpilane,
pensionär – 3.00.
Soodusaeg kl 10-15: täisk. – 4 €, (üli)õpil., pens. – 3.50 €.
Normaalaeg kl 15-22: täisk. – 5 €, (üli)õpil., pens. – 4.50 €.
Perepilet: hommikune aeg – 6 €, soodusaeg – 10 €, normaalaeg – 15 €.
Mitmekorrakaart E-R hommikune aeg kl 6-10:
5x kaart: täisk. – 15 €, (üli)õpil., pens. – 14 €.
10 x kaart: täisk. – 25 €, (üli)õpil., pens. – 16 €.
Mitmekorrakaart E-R kl 10-22 ja L-P 9-22:
5x kaart: täisk. – 28 €, (üli)õpil., pens. – 16 €.
10 x kaart: täisk. – 50 €, (üli)õpil., pens. – 30 €.
Hinnad kehtivad alates 1.okt 2015.a. Hinnatõusu tingis vee- ja kanalisatsiooni hindade tõus Vinnis alates k.a. septembrist.

Koolivorm või mitte?
Kas koolivorm on vajalik või mitte, on viimasel ajal koolis tekitanud palju küsimusi ja lahkarvamusi. Meil Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ei ole veel koolivorm
kohustuslik ja ma loodan, et see
nii ka jääb.
Teismeeas õpilased ei taha käi
koolis iga päev samasuguste riietega. Nad tahavad katsetada erinevaid stiile ja leida enda jaoks
see kõige sobivam. Mõni kord
võib juhtuda nii, et koolivorm
saab mustaks ja järgmiseks päevaks pestud vorm ära ei kuiva,
siis ei tea mida selga panna. Kuid
ilma koolivormita pole vahet, kas
riided saavad mustaks või mitte,
järgmine päev on ikka midagi
puhast selga panna. Kui me os-

tame mõne uue ja ilusa riideeseme, mis on kodus kandmiseks liiga korralik, siis kus me peaksime seda kandma? Palju parem ja
mõnusam on koolis kanda riideid, milles tunned end mugavalt
ja ilusana. Nii sujub ka õppetöö
ladusamalt.
Mõni õpilane on kindlasti saanud halvustavaid kommentaare
oma riiete kohta. Ärgem halvustage üksteist selle järgi, mis kellelgi seljas on. See mida inimene
kannab on ainult tema ja mitte
kellegi teise asi. Minul läheb väga
hästi ka ilma koolivormita ja olen
väga rahul, et saan ka koolis riietuda vastavalt oma stiilile.
Liis Tammekand
VPG Meediapesa
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Õpetajate gala kuldas
Roela kooli õpetajaid
1.oktoobril tunnustasid Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit ja Lääne-Viru
Maavalitsus Sõmerul maakonna
õpetajaid, tugispetsialiste, koolijuhte ja teisi haridusvaldkonna
inimesi, kus tunnustust jagus ka
meie valla teenekatele õpetajatele.
F. von Wrangelli nim. Roela
Lasteaed-Põhikooli psühholoog
Ave Rosental tunnistati Aasta
suunajaks. Kaks sama kooli
teenekat õpetajat pälvisid Elutöö
auhinna: õpetaja Reet Maadla
ning endine õpetaja, õppeala
juhataja ja direktor Maret Tralla.
Elutöö auhinna kandidaadiks
esitati ka Vinni Lasteaed Tõruke
õpetaja Heli Arge.
Maret Tralla on töötanud Roelas
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetajana alates 1967. aastast, sellest
õppealajuhatajana 35 ning
direktorina kolm aastat. Oma töö
koolis lõpetas aastal 2013. Enam kui
30 aastat on õpilased tema
juhendamisel koostanud Roelast ja
selle ümbruskonnast 37 põhjalikku
kodu-uurimustööd,
mis
tutvustavad elanikkonna eluolu ja
sündmusi
muinasajast
tänapäevani. Mimeid töid on
tunnustatud
presidendi
preemiaga.
Maret
Tralla
eestvedamisel loodi vanaaja
põllutööriistade muuseum, Roela
legendide põhjal looduse
õpperajad, korraldati koduuurimiskonverentse, hoiti tihedat
sidet
F.
von
Wrangelli
järeltulijatega. Maret Tralla on
olnud Roela kooli hea haldjas. Teda
austasid ja hoidsid nii õpilased kui
kolleegid. Ta on olnud nii oma
tegevuse
kui
eeskujuga
kolleegidele
ja
õpilastele
innustajaks ning toetajaks.
Reet Maadla töötab Roela koolis
alates 2004. aastast loodusainete
õpetajana ja klassijuhatajana. Reet
Maadla õpilased on saavutanud

maakondlikel olümpiaadidel
mitmeid auhinnalisi kohti. Tema
eestvedamisel osales ja osaleb
Roela kool alates 2005. aastast
erinevates rahvusvahelistes,
vabariiklikes ja maakondlikes
projektides. Nt: Comeniuse projekt
“Elu mitmekesisus”, Central Baltic
INTERREC IV A programm,
Ökokratt, projekt “Tere, kevad!,”
“Suitsuprii klass” jt. Tema
eestvõtmisel osaleb Roela kool juba
5.aastat tervist edendavate koolide
liikumises, 4. aastat maakondlikus
projektis “Kaitse end ja aita teist”.
Reet Maadla juhendamisel osutus
valituks motivatsioonikirja alusel “
Lahemaa noore looduskaitsja
kursusele Ranger 2014” Roela kooli
6. klassi õpilane. Reet Maadla on
asendamatu õpetaja. Tema kõiki
ettevõtmisi üles lugeda ei jõuagi.
Teda austavad ja hindavad väga
kõrgelt nii õpilased kui kolleegid.
Aasta Suunaja Ave Rosental on
Roela koolis teist aastat psühholoog
ning jõudnud lühikese ajaga võita
õpilastes usalduse. tegeleb õpilaste
psühholoogilise nõustamisega, ta
on alati õpilaste jaoks kättesaadav.
Ave jaoks on kõige tähtsam õpilase
käekäik, selle nimel teeb ta
koostööd lapsevanemate, kooli
nõukogu ja teiste last toetava
võrgustiku liikmetega. Tal on
õpilastega väga hea side. Õpilased
usaldavad Avet ning on seadnud
teda
eeskujuks
rahuloluuuringutes ja lõpuaktustel. Avel
jätkub tahtmist panustada ka
Rakvere Haigla töösse, nõustades
abi vajavaid lapsi. Ave tegutseb
psühholoogi ja karjäärinõustajana
Rakvere Ametikoolis. Ave jaoks
tagab see tervikliku teadmise
valdkonnast. Hetkel on tal käsil
kliinilise psühholoogi litsentsi
taotlemine.
Hilje Pakkanen

Vinni ja Roela koolinoored
lubavad kooliaasta läbida
suitsuvabalt
12. oktoobril alanud Tervise
Arengu Instituudi Suitsuprii
Klassi ennetusprogrammis on
Lääne-Virumaal kõige arvukamalt otsustanud suitsuvabalt
kooliaasta läbida Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kümme 4.-9. klassi kokku 176 õpilasega. Vinni vallast osaleb ennetusprogrammis
ka Roela kool 4. kuni 9.klassini,
kokku 44 õpilast.
Ennetusprogrammis osalevad
õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda vähemalt kogu programmi perioodil, 12.oktoobrist
kuni 12. märtsini, tubakavabaks.

Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu
või e-sigaretti.
Suitsuprii Klass on tubakavastane ennetusprogramm 4.–9.
klasside õpilastele. Programmi
peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarvitamise alustamist laste
ja noorte seas, motiveerida tubakat tarvitavaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakast vaba
olemist kui eluviisi.
Hilje Pakkanen
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Vinni sovhoosile
pannakse mälestuskivi

Märt Ots mälestuskivi eskiisiga. Hilje Pakkaneni foto
Oktoobri algul Vinni sovhoosi
75. aastapäeva puhul Vinni
Spordikompleksis korraldatud
kokkutulekul käidi välja mõte
paigaldada Vinni Spordikompleksi juurde mälestuskivi Vinni sovhoosile.
Märt Ots tutvustas Kunstiakadeemia arhitektuuri eriala üliõpilase Liis Juuse valmistatud eskiisi ja kivi panemise plaani laiemalt, mille rahvas üksmeelselt
heaks kiitis. Kivile on plaanis pai-

galdada plaat tekstiga: „Vinni
Sovhoos 1940-1995, direktor Heino Kallaste (1959-1990)“. Plaani
teostamiseks vajalik raha kogutakse annetustest. Annetusi saab
teha vastavalt võimalustele 2015.
aasta lõpuni ülekandega MTÜ
Vinni Valla Noored arveldusarvele EE542200 221040729670.
Makse selgitusse tuleks lisada:
„Vinni mälestuskivi“. Annetusi
saab teha ka sularahas Vinni Päevakeskuses (T-R 14-19). Annetajate nimed avalikustatakse.

Vinni sovhoos 75
August Kondoja oli Vinni sovhoosi kokkutuleku puhul teinud päevakohase laulu, mille
Pajusti klubi mehed kokkutulekul „Vana jahiloo“ viisil ette
kandsid.
Spordihoones pidu hoos,
siin on Vinni rahvas koos
aastat seitsekümmend viis
möödub täpselt täna siis,
kui siin moodustus sovhoos,
sellepärast ongi koos
see sovhoosrahvas;
endist meenutamas vahvat.
See jah, see jah, see on me sovhoosi lugu, tulge kaema, kes ei
usu.
Peo algatajaks Marve,
talle suurim tänuarve!
Abiks tal on Tiiu, Märt,
Märdil tehnika, muu värk.
Aivo suunab jätkuliini,
ta peab silmas perspektiivi.
Hilje surfas arvutis,
nii sai valmis näitus-film...

ära võtta. Kohustuseks oli ka kätekõverdusi tehes porgandit
süüa. Üks käte kõverdus ja üks
amps porgandist, samal ajal kui
teine sinu all oli. Vaatajate sõnul
kõige naljakam ülesanne oli õhupallide katkitegemine. Iga rebase külge oli teibitud üks õhupall.
Esimene pidi seisma seina ääres
ja temast järgmine pidi selle katki tegema. Edasi tuli laulmisülesanne. Järgmiseks kohustuseks oli
labakinnastega tikutopsist viis
tikku välja võtta või siis need sinna sisse tagasi panna. Viimaseks
ülesandeks oli viktoriin 11. klassi kohta.
Iga ülesande halvimat võistkonda karistati. Teha tuli kükke
või mängida ussikest.
Ei puudunud ka vaatajad. Neid
oli kohal umbes veerandsada.

Õhusõprade Ühing
filmib vallaelu õhust

Liis Tammekand
VPG Meediapesa

Mõni aeg tagasi ilmus VinniPajusti Gümnaasiumi nn „direktorikoridori“ seinale Hiiumaa
lennundusfriikide Andres Laanejõe ja Lauri Valdmanni aerofotograafia näitus. Erakordse rakursi alt (sealt, kus linnud lendavad) tehtud fotod erinevad maakamara küljes tehtuist nagu öö ja
päev. Kel soovi, tulgu vaadaku.
Näitus jääb üles veel vähemasti
oktoobrikuu lõpuni. Ja olgu öeldud, et nii mõnigi neist piltidest
on saanud lausa rahvusvahelisi
fotoauhindu.
Aga ega vinnikad hiidlastele
kuidagi alla vanuda ei taha. Ja nii
moodustatigi Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis selle aasta sügisel Õhusõidu Sõprade Ühing,

10. oktoobril avas Roela rahvamajas hooaja võrratu Heidy
Tamme, kes saali kogunenud
Remmelga klubi laulma pani ja
oma imelise esinemisega saali
hurmas.
Publik aina õhkas: milline kau-

nis hääl ja kaunis naine, särav
laulja ja õhtu juht!
Armastatud lauljannat saatis
klaveril Tiit Saluveer, tantsuks
mängis kapell Reilender.
Roela rahvamaja avas hooaja
muusika-aasta vääriliselt.

Kadila rahvas kohtus
Virve Osilaga

Enno hoiab juhirooli.
tema hoolel siia toodi
näitus, stendid, muud, mis vaja
valmis seada, paika panna.
Naisansambel ja kapell
Helve tahtel heliseb
Roela mehed, vallavanem
täiendamas laulukeed.
Samuel sai peo kava,
kõigil rollid kätte jagas.
Kuulda saadi tema showd
esinema oldi nõus.
Tänu esinejatele,
Samile, toimkonnale!
Tänu Vinni vallale,
heale kokkutulekule.
Meenutati kaugeid aegu,
hiljemaid ja neid, mis praegu,
aastaid, mil oli juhiks Heino
hiljem Juhan, Jaan, siis Enno.
Meenutati „Perestroikat“ sellest ju me kaasaeg algas.
Kindlaks tehti perspektiiv uus kokkutulek toimub siis.

VPGs ristiti rebaseid
Rebaste ristimine, iga gümnaasiumisse astuja õudusunenägu.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
toimus ristimine 21.- 25. septembril.
Igal hommikul pidid rebased
tegema õues hommikuvõimlemist ja kandma riideid, mis neile
välja olid valitud. Samuti toimus
ka vande andmine erinevate õpetajate nimel. Edasi mindi juba
võimlasse, kus tuli ära juua salapärane jook. Esimeseks ülesandeks tuli välja mõelda viis, kuidas täita nõudeid. Näiteks viis
kätt ja kuus jalga võivad maad
puudutada. Kes jäi viimaseks, sai
karistuse. Edasi tuli juba trummipulk jalge vahel, saada tooli pealt
kätte WC-paberi rull. Osa rebaseid sai sellega hästi hakkama,
kuid teised jällegi mitte. Kolmandaks ülesandeks tuli teise poisi
või tüdruku küljest üles otsida
pesulõksud ja need hammastega

Heidy Tamme säras
Roelas

mis edaspidi vallarahva töödeltegemistel õhust silma peal
hoiab. Esimesed kaadrid on filmitud, esimesed pildid taevaavarustest tehtud. Kui hästi läheb,
teeme hiidlaste pildinäituse kõrvale varsti oma väljapaneku.
Ehkki ajalehepilt on mustvalge,
võite ette kujutada sügisesi värve meie tehtud piltidel. Maailm
linnulennult vaadatuna on tegelikult ka hoopis erinev sellest,
mis inimese silmakõrguselt
näha. Sellest, mida üle aia ja
naabri pool näha saab, me ei räägigi!
Multi Kopter, VPG
erikorespondent,
Heli Kopteri vanem vend

Kadila raamatukogus toimus 8.
oktoobril südamlik kohtumine
luuletaja Virve Osilaga, kus luuletaja rääkis oma kodust, vanematest, elust ja tööst, kirjutamisest, luuletustest, näitemängudest, jagas autogramme.
Ta rääkis, et on lapsepõlvest
peale olnud suur raamatulugeja.
Kuuendas klassis kirjutas esimest
korda armastusest. „Mind kutsuti välja direktori juurde ja öeldi,
et see pole sobiv.“ Selleks oli Virvel juba läbi loetud „Dekameron“, ehkki sisu jäi tookord tabamata. Kui klassis keegi enam midagi vastata ei osanud, ütles õpetaja, et kutsume siis meie Koidula vastama. „Klass hirnus, minul
olid pisarad silmis“
Humoorikalt kirjeldas Virve
Osila oma elu ja tööd, lahtiste silmadega ringi käies märgatut ja
meelde jäetut. Paljud värvikad
ütlemised ja karakterid on ta põiminud oma näitemängudesse ja
sketsidesse. „Mulle on öeldud, et
meie kõigiga juhtub, aga sina jätad meelde!“ Üks näitemängu
osatäitja esitanud oma halva kangelase rolli sedavõrd tõetruult, et
pidi pärast tänaval peaaegu peksa saama. Inimesed kipuvad samastama lookangelast näitlejaga,
nagu ta mängiks iseennast. Ka
Virve Osila puhul, kes oma luules sageli mina-vormi kasutab,
arvatakse sageli, et see oleks nagu
temaga juhtunud.
Virve Osila luuletused on inspireerinud heliloojaid neid viisistama. Poolsada tema sõnadele

loodud laulu elavad oma elu lauludena. Eriti Urmas Alenderi lauludes, kes oma elu lõpuperioodil
laulis poetessi luuleridadele loodud laulud rahva südameisse.
Luuletaja rääkis seepeale juba
oma legendiks saanud kohtumise Urmas Alenderiga, mida saatuse tahtel silmast silma ei toimunudki... Pärast Urmas Alenderi
traagilist hukkumist 1994.a Estoniaga ilmus Virve Osilalt
Alenderi mälestuseks luulekogu
“Hingelind”.
Virve Osila sõnul on tal iga raamatu ilmumiseks olnud oma
põhjus. Paljud tema luulekogud
ongi sündinud mingi raske läbielamise või sündmuse ajel. „Südameaed“ ilmus siis, kui ta oli
terve suve Hiiul haiglas, „Peotäis
päikesekiiri“, kui läks pärast Estonia hukku merega ära leppima.
“Võib-olla see pidigi niimoodi
minema, et ma pärast nelja infarkti ja vähki ikka veel luuletan.“
Virve Osila esimene luulekogu
“Mälestuste tuul” ilmus 1990.aastal. Selle esitlus toimus KohtlaJärve muuseumi saalis. Saal oli
rahvast pungil, autoril tuli anda
üle saja autogrammi. Praeguseks
on Virve Osilalt ilmunud 22 luulekogu. Nüüd peaks ette võtma
ja oma luuleparemikust kogumiku välja andma, ütles ta tuleviku
kohta.
Sooja ja südamliku kohtumise
kirjanikuga korraldasid VinniPajusti raamatukogu ja Kadila
naisselts.
Hilje Pakkanen
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Klubides ja rahvamajades
Pajusti Klubis:
1. nov. kKell 17.00 koguperefilm “Viplala”. Filmi näitab Pajusti
VAK Filmi kestus 1 h 36 min. Pilet lastele 2, täiskasvanutele
2.50 eurot.
7. nov. klubi reserveeritud (erapidu).
14. nov kell 18.00 Sõmeru näitetrupi etendus “Jaanalinnu jaht”.
Tõsielulise loo lavastas Marika Vernik. Pilet 3 eurot. Täpsem
reklaam ilmub hiljem!
17. nov kell 13.00 Mõttelõnga klubi sünnipäev.
29. nov kell 15.00 I advendi tähistamine Pajusti klubi juures.
Süütame küünlad, esinevad tantsuringid. Jälgige erireklaami
(kellaaeg võib muutuda).
Roela Rahva Majas:
8.nov. kell 13 Roela Rahva Maja eakate klubi “Remmelgas”
osaleb Tamsalus maakondlikul eakate sügispeol.
10.nov. kell 13 rahvamaja naisansambel laulab Viru-Jaagupis
“Elutarga” klubis.
19.nov. kell 19 ühiskülastus Rakvere Teatri etendusele “Must
prints”.
25.nov. kell 13 kadripäeva kohvilõuna .
Viru-Jaagupis:
10. nov. kl 13 eakate klubi Elutark pidu end Viru-Jaagupi koolimajas. Teema: muusika-aasta. Esineb Roela naisansambel.
Kadilas:
5.nov. kell 19 Kadila seltsimajas Tabivere Harrastusteater
uue etendusega Anatoli Djatsenko " Belvedere".
15. nov. kell 12-14 koolimaja ajalootubades lahtised uksed.

Koolides, lasteaedades
27. okt. kl 9.50 ajakirja Rästik peatoimetaja Toomas Pranstibel
näitab oma ämblikute kollektsiooni ning vestleb nende elustolust Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-9.kl., pääse 2 eurot.
28. okt. kl 10.55 muusikalektoorium Rütmishow Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 1.-6.klassile.
30. okt. 18.00 halloweeni disko Vinni-Pajusti gümnaasiumis 6.12.klassile.
2.-7. nov. - tervisenädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
2. nov. Kulina lasteaias täispuhutav planetaarium multifilmiga•”Kokomong”.
5. nov. kell 17.15 Pajusti lasteaia “Lepatriinu” rühma perepidu
isadepäeva tähistamiseks.
6. nov. Kulina lasteaias hommik isaga.
6. nov. kl 9.30 Pajusti Lasteaed Tõrutõnn “Tõnni” valimine lasteaia saalis.
6. nov. kl 10.20 isadepäeva tähistamine Roela LPKs.
6. nov. kl 16.30 Vinni Lasteaed Tõruke isadepäeva kontsert lasteaia saalis.
6. nov. kell 17.15 Pajusti lasteaia “Mesimummude” rühma isadepäeva perepidu.
8. nov. kell 17 isadepäeva pidu Tudu Koolis.
10.-27. nov. - Vinni lasteaia saalis esivanemate
käsitöönäitus•Mardist-Kadrini.
10. nov. kl 9 mardipäev Pajusti lasteaia Mõmmikute•rühmas.
10.nov. mardipäeva tähistamine Roela LPK-s.
12.nov. kl 12 Lasteteatri •Sõber•etendus ”Kui lapsed magavad” Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Pilet 2 eurot.
13.nov. kl 8 Töötukassa töötuba Vinni-Pajusti gümnaasiumis
8.klassile.
13.nov. kl 10 Pajusti lasteaia saalis etendus “Loodusesõbrad”.
Osaleb ka Kulina lasteaed.
13.nov. kl 11.30 Vinni lasteaia saalis Lepatriinu Lasteteatri etendus “Loodussõbrad”.
17.-18. nov. klasside pildistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
17. nov. kl 18 lastevanemate koolitus ja üldkoosolek Roela lasteaia-põhikooli aulas.
19. nov. jäätmekäitlusprogrammid Vinni-Pajusti gümnaasiumis:
“Ferda sorteerib prügi” 1.klassidele ja ”Kuidas vähendada enda
ökoloogilist jalajälge” 5. klassidele.
24. nov. kadritrall Kulina lasteaias.
24. nov. kl 14 kadripäeva karneval Tudu koolis.
25. nov. kl 9.30 Vinni lasteaia saalis kadripäeva mängupidu.
25. nov. kadripäeva tähistamine Roela lasteaias-põhikoolis.
27. nov. uurimuskonverents Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
30. nov. kl 17 advendiõhtu Tudu koolimajas.

Vinni Päevakeskuses
Tegevusplaan novembris
Teisipäeval kell 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
Kolmapäev kell 11 käsitöö- nööpidest pärlite valmistamine.
Neljapäeval kell 10 võimlemine.
Neljapäev kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere. Juuksuriteenused ettetellimisel päevakeskuse telefonil 32 57 300 või
509 9565 e-posti aadressil: paevakeskus@vinnivald.ee.
Reedel (13. ja 27.nov.) kell 10 – 12 Anu Joonuksi
mälutreening.
19.novembril Rakvere Teatri etenduse “Must prints“
külastus.
25.novembril kadripäeva tähistamine, kell 11-15 laulunaiste
lauluproov.
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, osaleda mälutreeningutel jne.

Vinni-Pajusti rattasõit
ületas korraldajate
ootused

Õnnitleme
novembrikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
98 Velli Ploom
91 Meta-Elsbet Toomel
91 Meinhard Kutsar
90 Lidia Maasik
89 Ida Alavere
88 Meeri Kuusk
87 Asta Õis
87 Olga Romaðova
87 Selma Savastver
86 Linda Ebber
85 Hilda Berk
85 Aino Jalak
83 Ruth Telling

Pühapäeval, 11. oktoobril toimunud Vinni-Pajusti rattasõitu saatis imeilus pea tuuletu päikeseline sügisilm, ladus korraldus ja
arvukas ratturite pere. Sõidu kaunis sügislooduses lõpetas 141 ratturit. Paljud olid tulnud kogu perega sõitma. Korraldaja Raimo
Kivioja sõnul ei osanud ta nii arvukat osavõttu lootagi.
25-kilomeetrise põhisõidu lõpetas 81 ratturit. Kiireim oli Argo
Rohtmets 0:52:46,34, 2. Mihkel
Laine 0:53:28,58. 3.Margus Sirvel
0:53:29,71. 4. Robi Niit 0:53:32,39.
5. Robin Kreegimets 0:53:59,55. 6.
0:54:39,03. 7. Rudolf Mets 0:54:39,90.
8. Roland Toome 0:54:40,10. 9.Madis Sildvee 0:54:43,05. 10. Aimur
Uuk 0:56:10,09.
Naiste esikümme: 1. Rita Toome
1:00:40,24. 2.Mairis Õispuu
1:05:01,64. 3. Maris Kaarjärv
1:05:04,91. 4. Tiina Kriisa 1:13:21,88.
5. Helen Aart 1:17:40,04. 6. Marian
Punane 1:18:04,28. 7. Marika Sepp
1:20:36,47. 8. Kersti Naarits
1:20:37,18. 9. Valentina Kebrin
1:29:55,41. 10. Kadri-Ann Jundas
1:32:39,77.
Võistluste protokolliga saab tutvuda Rakvere Rattaklubi Siplased
kodulehel www. siplane.ee.
1 km pikkuse tillusõidu ümber
koolimaja lõpetas 31 rattasõpra,

kellest noorim polnud veel kahenegi. Raja läbijaid oli vaat’ et poole rohkemgi – noorematel käisid
raja koos lapsega läbi emad-isad,
kes ergutasid oma võsukesi rada
lõpuni sõitma. 3 km pikkuse lastesõidu lõpetas 29 lapse, kel tuli
läbida kaks tiiru ümber koolimaja.
Kolm esimest said kaela tammelehekujulise medali, põhisõidu kuus paremat klaasist meene.
Rattasõidu peakorraldaja oli
Raimo Kivioja Rakvere Rattaklubist Siplased. Aitäh talle ja tema
meeskonnale, kes kunagise Vinni rattasõidu traditsiooni taaselustas. Rada oli mitmekesine ja
huvitav ning õnneks kuiv, ajavõtt
elektrooniline. Aitäh arvukate
sponsoritele, kes hoolitsesid rikkaliku auhinna laua eest: Vinni
Spordikompleks AS, Vinni Vallavalitsus, OÜ Lõnga-Liisu, Päts
OÜ, Mesi 24.ee, Pajusti Ehitus AS,
Metsahake OÜ, Aldar Market,
Rakvere Rattabaas OÜ, Tulekolle OÜ, Ideekamin OÜ, Vitax-T
OÜ, Kulina Lihatööstus, Kulina
Jahutööstus, ER-Toode OÜ, LSO
Sisustus OÜ, Massöör Anne
Hallik.
Rattasõit õnnestus igati. Tuleval
aastal jälle!
Hilje Pakkanen

Koolitused annavad
uusi teadmisi
Peagi täitub mittetulundusühingul Rattakiri esimene tegutsemisaasta, mille jooksul on poolsada
inimest saanud põnevaid teadmisi nii käsitöö- kui ka toidukoolitustelt. Sügisel alustasime uue
koolitusesarjaga, mis on eelkõige
suunatud liikmetele. „Kevadel
kirjutasime kohaliku omaalgatuse programmi projekti „Taaskasutatud või taastatud ilu“, kus taotlesime toetust erinevate koolituste läbiviimiseks. On ju meie tegevuse eesmärgiks propageerida
piirkonnas kultuuripärandi säilimist, mistõttu kõikidel projektikoolitustel saab tunda vana asja
puudutust - olgu see fotojäädvustus või portselantassil rahvuslille motiiv,“ ütles MTÜ esinaine
Tiina Vilu. Ta lisas, et projekt sai
positiivse rahastuse ja esimesed
kursuslased on oma teadmised
fotograafia alal juba laiendanud,
novembris on tulemas veel seebivalmistamise ja detsembris
portselanimaali kursus. Lisaks
käelisele tegevusele tuleb ka kaunite kunstide vallas hingetoitu
anda, mistõttu ootab novembris
Rattakirja liikmeid ees ekskursioon pealinna, kus vaatame,

mida Mardilaadal pakutakse ja
külastame Tallinna linnamuuseumit, et koguda teadmisi keraamika vallas.
Tiina Vilu rõhutas, et just liikmelisus annab suurepärase võimaluse osaleda erinevates ettevõtmistes. Näiteks taskukohase
aastamaksu tasumisega saab osa
võtta projektikoolitustest, mille
eest tuleb välja käia olematut osalustasu. Lisaks saavad liikmed
alati esmast infot toimuva kohta.
Lisaküsimusi saab esitada kas
läbi Rattakirja Facebooki või
meiliaadressil
rattakirimty@gmail.com.
Ka teistele huvilistele on Rattakirjas plaanis rida põnevaid tegemisi. Nii tulemas ajalehest paberikorvide punumise töötuba, millele oli nii suur tung, et kaalumisel on veelkord ühele grupile
koolituse korraldamist. Veel valmistame novembris Gruusia sööke ja jõulukuul toimub mitmed
koolitused, kus teeme praktilisi ja
kauneid jõulukinke.
Jälgige ikka Rattakirja Facebooki
ning kohaliku vallalehte.
Mari
Riina
Rist
koolitusjuht

Vabandus. Eelmises lehes sattus
kahjuks ühe kauni koduaia pildi
allkirjaks vale omanik. Õige kauni koduaia omanik on Ilse Han-

sen. Toimetaja vabandab Peeter
Vaabla ja Ilse Hanseni ees eksitava info avaldamise eest. Hilje
Pakkanen.

83 Arne Kuslap
83 Karl Vaide
82 Harri Lööper
82 Mairolt Dõnne
81 Hilja Endjärv
80 Aime Almiste
80 Asta Aasmaa
80 Helve Lillemägi
75 Ain Sinisalu
75 Enn Toome
75 Tamara Reissaar
75 Hilda Tiitson
70 Õnneleid Mänd

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Karel Kütt - 13. septembril
Oskar Alatsei - 16. septembril
Rinette Arba - 8. oktoobril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

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

Ostan nõukaaegse lihvitud
merevaigust kee, maksan
kuni 500 €. Tel: 5871 0351

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

KÜTI SAEVESKI

www.saeveski.toomonu.ee
Info tööp. 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Õigusnõunik Alar Salu Taivo
Saks & Partnerid Advokaadibüroost osutab tasuta õigusteenust Lääne-Virumaa Puuetega

müüb saematerjali, voodri- ja
põrandalauda (ka kojuvedu),
osutab palgisaagimise
teenust (al. 16 €/tm), nelikanthööveldust, metsamaterjali
transporti metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.
Inimeste Kojas (Rakveres Lille 8)
eelneval etteregistreerimisel tel
324 2023. Vastuvõtuajad 19.11
ja 17.12. kl 12.

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 (võ-

saraie, trimmerdamine, korrastamine, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846, 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...
Richard Savastver
Johannes Kivilo
Arkadi Lõune
Valter Gaver
Lembit Toovis
Mihkel Kivi
Eduard Lepik

15.04.1931 – 22.09.2015
14.04.1927 – 24.09.2015
20.02.1925 – 28.09.2015
26.03.1954 – 29.09.2015
24.02.1930 – 04.10.2015
01.07.1939 – 09.10.2015
18.08.1927 – 13.10.2015

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni
Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

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. novembriks.

