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Sõnumid
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Vinni teenetemärgid
Uus seade muudab
Vinni ujula kasutajatele pälvisid Jüri Vanajuur,
Vaike Kingsepp ja Reet
tervislikumaks
Alavere
Vinni Spordikompleksi ujula
suures basseinis on kasutajatele alates novembrikuust veelgi
puhtam vesi, sest spordikompleksi ujulavett puhastab uus
seade – osonaator, mis on kaasaegseim Lääne-Virumaal.
Osonaator vähendab vee puhastamiseks kasutatava kloori
kogust ligi poole võrra. See muudab vee ujujatele veelgi puhtamaks ja mõnusmaks ning teisalt
säästab spordikompleksile suure
summa raha, mis kulub kloorile,
teistele kemikaalidele ning filtrite puhastamisele kuluva vee kogusele.
Osonaator ei asenda seniseid
basseinipuhastamisvõtteid, vaid

seda kasututakse senisete puhastamisvõtete kõrval. Osonaator
tekitab osooni, mis puhastab vett
pisikutest ja kloorijääkidest ning
sel viisil viiakse kloorijäägid veest
kiiremini välja. Samuti on
osonaatorist abi ebameeldiva
kloorilõhna vastu. Kui õhus on
vähem klooriaure, siis on väiksem ka võimalus, et õhus olev
kloor tagasi basseinivette langeb.
Osonaatori soetamise ja paigaldamise investeering läks maksa
üle 7800 euro.
Lähiajal saab spordikompleksi
ujula teisegi uue seadme, soojavaheti, mis tagab väikese basseini vee temperatuuri alati nõutaval tasemel.
Ujula ootab vallarahvast ujuma!

Kaugkütte soojahinnast
Möödunud numbris kirjutasime kaugkütte võimalustest,
piirhindadest ning Konkurentsiameti rollist.
Piirhind on hind, millest kõrgemat hinda ei või ettevõte soojuse müügil tarbijatele rakendada.
Piirhinnad on kättesaadavad

Konkurentsiameti kodulehel,
valiku "Konkurentsiametiga
kooskõlastatud soojuse piirhinnad lõpptarbijatele" all.
Vinni-Pajusti võrgupiirkonna
hind on hetkel 64,36 €/MWh
(käibemaksuta).
Erik Keskküla
ehitusnõunik

Õpilastranspordi
ja sõidukulude
hüvitamise kord
Volikogu kinnitas 29.oktoobri
istungil õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise korra
Määrusega sätestatakse Vinni
valla haldusterritooriumil elavatele õpilastele õpilastranspordi
korraldamise ja sõidusoodustuste andmise kord.
Kehtestatud soodustused laienevad vallaelanikele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgselt on Vinni vald.
Tudu Kooli, Ferdinand von
Wrangelli nimelise Roela Lasteaia-Põhikooli ja Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi õpilastele, kes
õpivad elukohajärgses koolis, lahendatakse õpilastransport Vinni Vallavalitsuse poolt korraldatud õpilasliinidega ja avalike liinidega.
Anguse, Kaukvere, Palasi ja
Suigu külades ning Tudu alevikus elavatele 7.-12. klassi õpilastele, kes õpivad Vinni valla koolides, lahendatakse õpilastransport vallavalitsuse poolt korraldatud õpilasliinidega ja avalike
liinidega.
Õpilasliinide korraldamine
Õpilasliinide marsruudid korraldab vallavalitsus arvestusega,
et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli
jõudmiseks kuluda rohkem kui
60 minutit ja koolikohustusliku
õpilase jalgsikäimise koolitee ei
ole pikem kui 3 kilomeetrit.
Õpilasliinidega võivad lisaks
kooliõpilastele tasuta sõita:
1) koolieelikud lasteaeda, tingimusel, et lasteaed jääb õpilasliini marsruudile;
2) teised valla elanikud arstile,
apteeki, valla asutustesse ja muudesse neile vajalikesse kohtades-

se tingimusel, et nende marsruut
ühtib õpilasliini marsruudiga ja
bussis on vabu kohti.
Sõidusoodustuste andmise
kord avalikel liinidel
Juhul, kui õpilasel ei ole võimalik elukohajärgsesse õppeasutusse ja sealt tagasi sõita õpilasliiniga, saab ta tasuta sõidu õiguse avalikule liinile.
Tasuta sõidu õigust tõestab
õpilane vastava sõidukaardiga ja
kehtiva õpilaspiletiga.
Sõidukaardi saamiseks esitab
kool vallavalitsusele õppeaasta
alguses sõidukaartide ostmiseks
veoteenuse osutajate kaupa taotlused, milles on näidatud kooli
nimi, õpilase nimi ja isikukood,
klass, marsruut, nädalapäevad ja
kordade arv päevas, millal sõidukaarti kasutatakse, kilomeetrite
arv ja sõidukaardi taotlemise
põhjus.
Täiendavate sõidusoodustuste
osutamise kord
Üldjuhul väljaspool valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele sõidukulusid ei kompenseerita.
Väljaspool elukohajärgset kooli õppivatele õpilastele korraldatakse õpilastransport või hüvitatakse sõidukulud juhul, kui õpilane õpib väljaspool elukohajärgset kooli nõustamiskomisjoni
soovituse kohaselt, juhul kui
seda ei hüvitata riigieelarvest
ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2, § 36 lõike 2 alusel kehtestatud korras.
Vallavalitsuse otsusega võidakse eelarvevahendite piires
teha täiendavaid sõidusoodustusi huvikooli õpilastele; lastevanematele laste veoks erijuhtudel,
kui lapsevanem pöördub vallavalitsuse poole põhjendatud taotlusega.

Vallavanem Toomas Väinaste annab esimese Vinni teenetemärgi
kauaaegsele Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktorile Jüri Vanajuurele. Hilje Pakkaneni foto

Vinni Vallavalitsus tunnustas
valla 25. aastapäeva puhul kolme teenekat inimest Vinni teenetemärgiga: endist Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi direktorit Jüri
Vanajuurt ja sama kooli endist
õppejuhti Vaike Kingseppa ning
MTÜ Roela Rahva Maja juhatajat Reet Alaveret. Vallavanem
Toomas Väinaste andis teenetemärgid üle valla aastapäeva tähistamisel Roelas 31. oktoobril.
Jüri Vanajuur on olnud 26 aastat Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
juht, sisuline looja ja arendaja
alates kooli asutamisest 1988.
aastal kuni 2014.aasta sügiseni.
Samas koolis samuti kooli loomisest kuni 2014.a sügiseni õppejuhina töötanud Vaike King-

sepp on teinud oma elutöö Vinni vallas. Ta on olnud VinniPajusti Gümnaasiumi sisuliseks
loojaks ja arendajaks direktor
Jüri Vanajuure kõrval.
MTÜ Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere on järjepidevalt
ja tulemuslikult üle 50 aasta
edendanud kultuuritööd nii vallas kui maakonnas. Tänu Reet
Alaverele on nii valla kui maakonna kultuuripilt värvikam
ning piirkonna kultuurielu järjepidev.
Vinni Vallavalitsus andis valla
ajaloos teenetemärke välja esmakordselt. Otsuse edaspidi hakata Vinni teenetemärki välja andma tegi vallavalitsus 7. oktoobril.
Hilje Pakkanen

Tammiku Kodu on 15-aastane
2. novembril tähistas oma 15. tegevusaastat Obja külas asuv
Tammiku Kodu.
Tammiku Kodu alustas tööd 1.
novembril 2000. aastal.
Esimene elanik tuli hooldekodusse elama samal kuul, pool
aastat hiljem oli hooldekodus elanikke juba 12. Aasta-aastalt on
hooldekodu elanike arv kasvanud. Praegu elab hooldekodus 20
inimest.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste ütles, et hooldekodu on
15 tegevusaastaga oma vajalikkust kindlalt tõestanud. Praegu
on Tammiku Kodu kohamaks
Eesti hooldekodudest üks odavamaid.
Tammiku Kodu juhataja Ülle

Allika sõnul saadi inspiratsiooni
hooldekodu loomiseks Soomest.
Hooldekodus töötab 9 inimest,
lisaks kaks asendajat.
Aastatega on hooldekodu kollektiiv hästi kokku kasvanud,
töötajad vahetuvad harva. Kõige
kauem ehk algusest peale on
Tammiku Kodus töötanud Evi
Joonas. Teda tunnustas Ülle Allika hooldekodu tänukirjaga.
Samas majas asus kunagi Tammiku kool, selle sulgemise järel
leidis siin koha Roela lasteaed.
Lasteaia Roela alevikku kolimise
järel avas vald vanas väärikas majas hooldekodu.
Hooldekodu renoveeriti põhjalikult 2006. aastal.
Hilje Pakkanen

Vasakult: Evi Joonas alustas hooldajana Tammiku Kodus 15 a tagasi,
nüüd on ta puhkepäevade andja-kokk, puhkuste andja nii kokkadele
kui hooldajatele kui ka korterite hooldaja-perenaisele Tiina Harjo,
Roelas asuvate toetatud elamisega korterite hooldaja-perenaine Tiiu
Mäe, Tammiku Kodu kokk Lii Essi, Tammiku Kodu hooldajad Marju
Varb ja Vija Gusarevs, Tammiku kodu juhataja Ülle Allika (aastatel
2000-2007 ja 2013...), Tammiku Kodu hooldaja Helin Maidra, Tammiku Kodu ja toetatud elamisega korterite tegevusjuhendaja Marika
Eskel, puhkuste andja Anne Selemba. Hilje Pakkaneni foto
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Vallavanema veerg
Eestis on saanud kenaks tavaks
sügistöödele joon alla tõmmata
Aasta põllumehe valimisega. Tänavu esitati Aasta põllumehe
konkursile ainsa kandidaadina
Lääne-Virumaalt meie valla tubli põllumees Elmi OÜ juhatuse
liige Tarmo Eller, kes kasvatab
parima lihakusega lihaveiseid ja
teravilja. Tema Roela külje all toodetud vorstitööstuses valminud
suitsuvorstid on teada-tuntud
minev kaup. Ehkki Tarmo Eller
seekord Aasta põllumehe tiitlit ei
saanud, väärib kõva töömehe hea
töö igati kiitmist ja esiletõstmist.
Ehk nagu lausus Eesti president
põllumehi tänades: „Te olete trotsinud halba ilma, seakatku, enda
valutavat selga ja lähedaste väsimust. Te hoiate püsti eesti põllumajandust ja maaelu.“
1.novembril täitus Vinni vallal
25 aastat kohaliku omavalitsusena. Möödunule tagasi vaadates
võib tõdeda, et vallas on nende
aastate jooksul palju korda saadetud. Nimekiri tehtust on üsnagi pikk, mida seekordses lehes ei
hakka üle kordama. Kel huvi,
saab lugeda ülevaadet valla tege-

mistest eelmises lehenumbris.
Vallavalitsus tähistas valla aastapäeva koos allasutustega 31. oktoobril Roela rahvamajas – suurimas ruumis, mis taolise sündmuse jaoks meil on kasutada. Ja
siiski jäi sellestki väheseks, mistõttu valla aastapäeva tähistamine jätkub veebruaris, Eesti riigi
sünnipäeva paiku. Siis on tähelepanu keskmes valla tublid ettevõtjad, sest ainult ettevõtjad on
need, kes
loovad töökohti
ja riigile stabiilsust. Ilma ettevõtluseta vald hääbuks ning siis ei
aita ka korras koolimaja valla servas.
Veebruaris toimuvale valla aastapäeva tähistamisele ootame ka
meie tublisid sportlasi, treenereid
ja külaelu edendajaid. Neid on
meil samuti arvukalt, mistõttu
toimub valla aastapäeva tähistamine taas Roela rahvamajas,
kuna seal asub suurim saal vallas.
Lõpetuseks soovin kõigile
kena saabuva advendiaja algust.
Toogu jõuluootuse valgus kõigile soojust südameisse!
Toomas Väinaste
vallavanem

Edgar Savisaar õnnitles
vallarahvast aastapäeva puhul
Valla aastapäeva tähistamisel viibis
ka Tallinna
linnapea ja
Keskerakonna esimees
ning Vinni
valla aukodanik Edgar Savisaar. Ta õnnitles Vinni
valla rahvast
aastapäeva
puhul ja tunnustas valla
tegemisi. Sa-

visaar meenutas valla loomise aegu, samuti staadioniehitust, ujula valmimist ja
teisi spordirajatisi, mille
ehitamisega
vald on oma
elanikke rõõmustanud.
Savisaare sõnul on tal Vinni valla rahvaga alati hea
koos olla.

Johanna keskus sai viieseks
3. novembril tähistas oma esimest
ümmargust tähtpäeva Vinni valla erivajadustega inimeste keskus
- Johanna keskus. Sünnipäeval
esitas Johanna-rahvas mitme
numbriga kontserdi laulude, pillimängu ja humoorika estraadisketsiga.
“Viie aastaga on Johanna keskus oma vajalikkust kindalt tõestanud. Vähestel omavalitsustel
on selline keskus erivajadustega
inimeste jaoks olemas,” ütles vallavanem Toomas Väinaste.
Vinni vald ehitas Lepiku küla
vana kasutuseta maja keldriruumidesse erivajadustega inimeste
keskuse, mille avamispidu peeti
1. novembril 2010.a. Aastate jooksul on laiendatud keskuse ruume, soetatud sisustust ja mitmekesistatud tegevusi. Enne valla
puuetega inimeste ühenduse äriregistrisse kandmist olid puuetega inimesed juba kuus aastat Ülle
Allika eestvedamisel koos
käinud. Puuetega inimestega
puutus Ülle Allika tõsisemalt
kokku pärast raske puudega tüt-

re sündi. Ülle Allika hakkas end
harima sotsiaalvaldkonnas. Õppetöö käigus kaardistati puuetega inimeste probleemid, tekkis
esialgne valla puuetega inimeste
register.
Vinni vald on Johanna ettevõtmisi igati toetanud, aidanud organiseerida üritusi. Projektide
toel on puuetega inimesed käinud laagrites ja väljasõitudel.
MTÜ Johanna kaasabil on puuetega inimesed saanud ringi liikuda ja maailma näha ning käia
koos Johanna keskuses. Johanna
keskuse tulekuga on nüüd ka tööealistel erivajadustega inimestel
koht, kuhu tulla ja leida endale
sobivat tegevust mitmekesise valiku hulgast: harjutada igapäevaoskusi, osaleda elukestvas õppes,
teha käsi- ja meestetöid, ehituse
viimistlustöid. Päevakeskuseses
käivad kord kuus koos ka piirkonna pensioniealised inimesed.
Puuetega ja erivajadustega inimeste transportimiseks on Johanna keskusel kasutada invabuss.
Hilje Pakkanen
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Volikogu kinnitas huvitegevuse
ja –hariduse rahastamise korra
järgmiseks aastaks
Huvihariduse ja -tegevuse
kompensatsiooni saajad
Huvihariduse ja huvitegevuse
kulusid on õigus kompenseerida kõigile õpilastele, kelle enda
ja vanema(te) alaline elukoht on
rahvastikuregistri andmetel
Vinni vallas ja kelle vanematel
(eestkostjatel, hooldajatel) ei ole
Vinni vallale võlgu.
Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord
Huvikoolide lepingupartner on
huviharidust saava ja huvitegevuses osaleva lapse vanem.
Vallavalitsusel kompenseerib
Vinni valla eelarvest õpilaste
huvitegevuse kulusid avalduse
esitamisel kuni 50 % ulatuses
esitatud kuludokumentides fikseeritud summast.
Erandina kompenseeritakse
õpilaskohamaksumus 100 %
Rakvere Muusikakoolis alates

III klassist.
Rakvere Muusikakoolis õpinguid alustanud õpilaste puhul
on lepingupartneriks Vinni
vald, kes finantseerib oma eelarvest õpinguid huviharidust
andvas Rakvere Muusikakoolis:
1) I ja II klassis 50 % õpilaskohamaksumusest;
2) III –VII klassis 100 % õpilaskohamaksumusest;
3) muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja lisaaasta
maksumust ei kompenseerita;
4) vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse
poolt muusikakooli I ja II klassis, eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisa-aastal õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.

Vallas jääb lasteaia kohamaks
tuleval aastal samaks
29.oktoobrikuu volikogu kehtestas Vinni valla lasteaedades
2016. eelarveaastaks kulude
vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 240 eurot lapse koh-

ta aastas.
Ka 2015.aastal oli lastevanemate poolt kaetava osa suurus 240
eurot.

Volikogu kinnitas lasteaedade
teeninduspiirkonnad
Vinni Lasteaed Tõruke teeninduspiirkonda kuuluvad: Kadila, Karkuse, Koeravere,
Mõdriku, Mäetaguse, Nurmetu, Piira, Vetiku ja Veadla küla
ning Vinni alevik.
Pajusti Lasteaed Tõrutõnn
teeninduspiirkonda kuuluvad: Aravuse, Aruvälja, Inju,
Kakumäe, Vana-Vinni küla
ning Pajusti alevik.
Kulina Lasteaia teeninduspiirkonda kuuluvad: Allika,
Aruküla, Kannastiku, Kehala,
Kulina, Küti, Lähtse Kulina külaga piirneval alal, Voore ja

Võhu küla ning Viru-Jaagupi
alevik.
Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli teeninduspiirkonda
kuuluvad: Alavere, Lepiku,
Lähtse Ristiküla külaga piirneval alal, Obja, Puka, Rasivere,
Ristiküla, Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku külad ning
Roela alevik.
Tudu Kooli teeniduspiirkonda kuuluvad: Anguse, Kaukvere, Palasi ja Suigu küla ning
Tudu alevik.

Teisi volikogu materjale
29.oktoobri volikogu otsustas
muuta Vinni valla arengukava
osa “Tegevuskava“ aastateks
2016 – 2022 ja kinnitas „Vinni
valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019“.

Volikogu otsustas asutada
alates 1. jaanuarist 2016.a elanikkonnale kultuuriteenuste
osutamiseks Vinni Vallavalitsuse hallatava asutusena Roela
Rahvamaja ja kinnitas rahvamaja põhimääruse.

KIK Looduskaitse programmi
toel korrastati tammikut

Hooldustööd Vinni-Pajusti tammikus. Hilje Pakkaneni foto

SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) eraldas Vinni vallale toetusraha, et saaksime
hooldada kaitstavaid ja kultuuriloolisi loodusobjekte. Konkreetselt koostati Vinni mõisa
pargi dendroloogiline hinnang,
mida aluseks võttes saame kavandada pargi puistus raiet ja
puude võrade hooldamist. Vinni-Pajusti tammiku Pajusti siht-

kaitsevööndis teostati hooldusniitmist, koolitee äärte hooldamist ohtlike okste lõikamise ja
teeäärte võsaraidega ning tammikus kulgeva matka- ja õpperaja võsast puhastamist. Lisaks
paigaldatakse tammikusse viivate teede äärde prügikastid.
Gustav Saar
Vinni vallavalitsuse arendusnõunik

Teehooldus 2015: valla Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
teede sõidetavus on hea Veljegrill pääses Ajujahi TOP
Teed liigitatakse avaliku kasutusega ja mitteavaliku kasutusega
teedeks.
Avaliku kasutusega
teed on riigimaanteed, vallateed
ja era- ning metsateed, mille
kohta on sõlmitud vallaga tee
avaliku kasutamise leping. Mitteavaliku kasutusega teed on
era- ja metsateed, millega avaliku kasutamise lepingut ei ole
sõlmitud.
Suvist teede hooldust
ja greiderdamist, kruusa pealevedu, asfaldiaukude remonti
teostab vald vaid valla- ja avalikuks kasutuseks määratud teedel.
2015. aastal kulus teede suviseks hoolduseks 231 445
eurot. Kõige kulukamad olid
tööd kõvakattega teedel, kus ~ 9
kilomeetri pindamiseks kulus
156 445 eurot. Teedele veeti
kruusa 6000 tonni 55 000 euro
eest. 250 kilomeetrit teede kevad-sügisene hööveldamine
maksis 20 000 eurot. Summad
on suured, aga ka tulemus on
silmaga nähtav. Võib rahuloluga nentida, et valla teede sõidetavus on hea.
Siledamad teed on jälle suuremate liikumiskiiruste

tagajärg, mis aga omakorda tekitab tolmuprobleeme ja liiklusohtlikke olukordi. Kõikjale ei ole
ju mõtet kiiruspiirangu märke
paigaldada, ka ei ole võimalik
kõiki kruusateid tolmuvabaks
muuta. Probleem on pigem siiski seotud liiklejate üldise liikluskultuuri küsimusega ning lihtsalt tähelepaneliku ja hooliva
käitumisega. Sellest ka palve:
inimesed, ärge kihutage!
Jätkuvalt annab aga
soovida teeäärte korrastamine.
Kui järgmise s.o 2016. aasta sügiseks on avaliku kasutusega
teedel jäänud omanike poolt
hooldamata teeääri, siis võtab
vallavalitsus endale õiguse tellida ise teeäärte korrastamise teenus ja sellisel juhul saab kõrvaldatava materjali (võsa, oksad,
puit) endale töö teostaja.
2014/2015. aasta talihooldetöödeks kulus 75 000
eurot. Võrdluseks: 2011/2012.
aasta talvel maksis lumelükkamine 159 116 eurot, 2013/2014.
aasta lumetõrjetöödele kulus
vaid 25 000 eurot. Milliseks kujuneb järgnev talveperiood, näitab aeg.
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Reovee kohtkäitlus
ja äravedu Vinni vallas
Vinni vallavalitsuse 22.oktoobri
2015.a määrusega nr 7 kehtestati
Vinni valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri, mis reguleerib valla haldusalal reovee kohtkäitluse ja äraveoga seotud küsimusi.
Eeskiri kehtib juriidilistele ja
füüsilistele isikutele, kes teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad
reovee äraveo teenust, samuti isikutele, kes osutavad reovee äraveo teenust.
Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal on
heitvee või teiste vett saastavate
ainete suublasse juhtimiseks vee
erikasutusluba.
Nimetatud eeskiri on juba varem kehtinu kaasajastatud variant, mis keskkonnateadlikule
kodanikule midagi uut ei sisalda.
Samas peavad valla kõik kinnistu omanikud/kasutajad reovee
käitluskohtadele, kogumismahutitele, nende tühjendamisele ja
äraveole ning purgimisele esitatud nõuetest kinni pidama.
Käesolevaks ajaks on Vinni alevikus valminud uus reovee
purgimissõlm, kuhu on võimalik
üle anda hajaasustuses tekkinud
reoveed. Nimetatud rajatis on
abiks valla elanikele, sest
purgimisteenus asub nüüd lähemal, oma valla territooriumil.
Ei tohi aga unustada, et reovee
kohtkäitlusrajatise tühjendamise,
reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama registreeringut äriregistris
ning on kohustatud väljastama
igakordselt dokumendi teenuse

osutamise kohta kliendile. Teenuse osutamise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab
vastutust nimetatud ettevõtja.
Kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maasse
kaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud. Seda võib teha
vaid hajaasustuses ja ainult vegetatsiooniperioodil, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid. Komposteeritud kuivkäimla sisu lumele või külmunud pinnasele paigutada ei tohi.
Eeskirja nõuete täitmise eest
vastutavad
reovee
kohtkäitlusrajatise omanik või
kasutaja, kes peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.
Omapuhasti omanik peab pidama hoolduspäevikut ja säilitama viimase viie aasta jooksul tehtud kanded. Lekkekindluse või
omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal
õigus
nõuda
reovee
kohtkäitlusrajatise omanikult
pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.
Reovee kohtkäitlusrajatise
omanik on kohustatud koheselt
teavitama vallavalitsust igast avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud
reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse
tagamiseks.
Keskkonnasõbralikult
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

100 hulka

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased Siim Kikerpuu ja Mart Vaino on valmistanud omapärase
söegrilli nimega Veljegrill, mida
valmistatakse amortiseerinud
veljest. Veljegrill pälvis tänavu
Eesti Energia koolinoorte
ettevõtlikkusideede konkursi ja
arenguprogrammis ENTRUM
parima idufirma (start-up) tiitli
inseneeria-, energeetika- ja põlevkivi valdkonnas. Nüüd on Veljegrill pääsenud Ajujahi järgmisse
vooru ehk TOP saja hulka. Ajujahile laekus üle 300 idee, nende
hulgas oli nii IKT lahendusi, tehnilisi leiutisi kui ka sotsiaalset ettevõtlust
puudutavat
innovatsiooni. TOP 100 hulka
pääsesid aga lennukamad ja vingemad ideed, sealhulgas ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumi noorte
Veljegrill.
Veljegrilli idee sündis majandusõpetuse tunnis aastakene
enne seda, kui üldse ENTRUMile
otsustati osalema minna. Alguses
oligi kõik vaid idee tasandil, kuid
tänu ENTRUMile, toetavale mentorile ja ulatuslikule arenguprogrammile jõuti nii kaugele, et nüüd
esitati idee Ajujahile. 28.-29. novembril esitlevad Veljegrilli
meeskonnaliikmed oma ideed
züriile, kes otsustab 30 parima

edasipääsu.
Veljegrill valmib käsitööna ning
vastavalt kliendi soovile. Erilist
tähelepanu pööravad noored tootedisainile ja vastupidavusele.
Meeskonda kuuluvad VinniPajusti Gümnaasiumi õpilased
Siim Kikerpuu, Mart Vaino ja
mentor Olga Tsernikova.
Veljegrill tutvustab end oma kodulehel
(http://
veljegrill.weebly.com) nii: „Meie
toode on vastupidav ning kliendil pole vajadust seda igal hooajal
välja vahetada - see ei karda ei
vihma, lund ega tuld.“
Hilje Pakkanen

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpilased käisid Ida-Virumaal
keskkonnalaagris
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus nõukogu toetas Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud
programmi raames kolm õppepäeva kestva laagri korraldamist gümnaasiumi 24-le loodusvaldkonna õppesuuna õpilasele.
Keskkonnalaager toimus TTÜ
Viru Kolledzi tasemel laborites
ja looduses. Keemia töötoas
teostati vee kvalitatiivne analüüs ja uuriti põlevkivi. Toodeti ka väike kogus põlevkiviõli.
Füüsika töötoas uuriti soojusvahetusprotsesse, takistuse
temperatuurist sõltuvust, materjalide dielektrilist läbitavust.
Määrati soojuspaisumistegurit
vedelikes ja tahketes kehades.
Teisel õppepäeval tutvuti Põlevkivi Kompetentsikeskusega
ja käidi välitöödel põlevkivi
kaevandamisest mõjutatud aladel.
Aidu karjääri rekultiveeritud
alal tehti loodusvaatlusi ja lahendati ülesandeid, mis seotud
kaevandamise ja rekultiveeritud alade looduse taastumisega. Nähti praktikas ja läbi laboritööde, millise jälje on jätnud

kaevandamine ja tootmine
maastikule ning ökosüsteemile.
Nähtu lummas õpilasi ning nende tänu väljendub KIK-le arvamuses, et laager oli väga huvitav ja loodetakse järge uuel õppeaastal.
Projekti raames ostetud suure
paljundusja
projetseerimisvõimega bioloogiline mikroskoop leiab kasutamist välilaagris ning kooli loodusõppe praktikumides ja õpilaste värbamisüritustel õppeks
loodussuunal kui näide tehnoloogilisest innovatsioonist loodusõppes.
Keskkonnahariduse kontseptsiooni üheks eesmärgiks on
püüd, et keskkond ja säästev
areng on kõikide haridustasandite kohustuslikuks komponendiks. Haridussüsteemil on parimad võimalused inimeste väärtushinnangute mõjutamiseks.
Seda eesmärki täitis ka toimunud keskkonnalaager õpetajate
Anneli Vahesalu ja Mare
Hirtentreu eestvedamisel.
Gustav Saar, vallavalitsuse
arendusnõunik
projekti vastutav isik

Vinni Päevakeskuses
Tegevusplaan novembris-detsembris
Teisipäeval kell 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
Kolmapäeval kell 11 käsitöö-nööpidest kaelakee valmistamine.
Detsembrist jõulukaartide ja kingikarpide valmistamine.
Neljapäeval kell 10 – 11 võimlemine (Eve).
Neljapäev kell 11 – 15 juuksuripäev Maie Seinpere.
Juuksuriteenused ettetellimisel päevakeskuse telefonil 32 57 300
või 5099565 e-kirjaga paevakeskus@vinnivald.ee.
Reedeti 2 korda kuus kell 10–12 Anu Joonuksi mälutreening või
kell 10.30 – 11.30 võimlemine Maie Tammega.
26. novembril kadripäeva tähistamine.
27. novembril kell 10-12 Anu Joonuksi mälutreening.
4. detsembril 10-12 mälutreening Anu Joonuksiga.
11. ja 18.detsembril 10.30-11.30 võimlemine Maie Tammega.
21. detsembril jõulupidu koos jumalateenistusega. Teenistuse
viib läbi Viru-Jaakobi koguduse pastor Tarmo Linnas.
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, saab käia teistega suhtlemas, võimelda, osaleda mälutreeningutel jne.
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Vinnikad trügivad
kosmosesse
Kosmosesse minek on küll esialgu kerge liialdus, aga raketiehitusega on viimastel kuudel VPGs
küll tõsiselt tegedud. Loomulikult mitte päris kosmoselaevade,
vaid mudelitega. Eesmärk oli selge - osaleda Eest meistrivõistlustel raketimudelismis. Mudelismis
nagu pea igas muuski võistlusvaldkonnas on oma võistlusklassid. Meie valisime alustamiseks
võistlusklassi S-3, kus reaktiivjõul taevaavarustesse saadetud
rakett maksimumkõrgusele (ca
100 meetrit) jõudes langevarju
pidi avama ja siis võimalikult
pika aja jooksul õhus püsima.
Raketi mõõtmed ja reaktiivmootori parameetrid on FAI (Rahvusvaheline Mudellennunduse Föderatsioon) reeglitega kindlaks
määratud. Rakett valmistatakse
paberi, papi, balsapuidu, korgi,
nööri ja niidi abil, reaktiivmootorid on standardsed (st kõigile
võistlejatele võrdsed) ja need tuleb osta. Hetkel kasutame Saksast
ostetud mootoreid, nende hind
on u 2 eurot tükk. See on ka ainus
püsikulu, sest hästi valmistatud
rakett peab vastu mitmeid õhulende. Et rakett kõrgemale tõuseks, peab ta eelkõige olema kerge, võidumudelid kaaluvad ilma
mootorita alla 20 grammi. Aga
loomulkult pole ainult kaal see,
mis raketi võidule viib - käiku
läheb palju erinevaid füüsikaseadusi, lisaks peab langevari korra-

likult avanema ja õnne peab ka
olema - tõusvad õuvoolud võivad ka raskema raketi laskumisel hoopis pikemalt õhus hoida.
Ajaloolisel 7. novembril Hiiumaal Linnumäel Hiiumaa Mudeliklubi korraldusel toimunud üleriigilistel võistlustel osalesid VPG
juunior-tiimis seitse raketiehitajat: Roberta Jürna, Kaspar Kulp,
Robert Simuk, Rain-Victor Kippus, Kevin Marcus Tomperk,
Marten Pitsner ja Martin Ritson.
Karikad jäid esialgu küll koju toomata, ent arvestada tuleb seda, et
meie lastel olid need reeglina esimesed endatehtud raketid, samal
ajal konkurendid on neid ehitanud juba kümneid. Ja Roberta
ning Marteni kohad esikümne
piiril on vägagi lootustandev
edaspidiseks. Aga ega see polnudki ainult võistlus kohtade
pärast- oma raketi järele jooksmine ja selle tagasitoomine pärast
lendu oli umbes kilomeetripikkune jalutus-jooks heinamaal ning
omanäoline lõpuüritus VPG tervisenädalale. Ovatsioone ei teeninud mitte ainult võiduraketid,
vaid ka need, mis erinevatel põhjustel Apollo 13 ajaloolist lendu
imiteerisid. Ja õhku tõusid ning
seal rohkem või vähem püsisid
kõik meie raketid. Raketiehitajad
saavad kokku kooli tööõpetuse
klassis kolmapäeviti kell 18.
VPG meediapesa
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Küti küla elanikud said
kaasaegse veevärgi

Virumaa
Veepumbakeskuse
juht
Jaan
Nummert
Küti
pumbajaamas

Vinni valla Küti küla elanikud
said uued veetrassid kogupikkusega üle 300 meetri. Tänapäevane veetorustik parandab Küti
enam kui saja inimesega asula
elanike veevarustuskindlust
kvaliteetse joogiveega.
Magistraaltorudega ühendatud
peatrassi saab nüüd avarii korral
eraldi sulgeda. Varem tuli veetorude remondiks või avarii korral
sulgeda kogu asula veetrass.
Tööde käigus korrastati pumbamaja seadmeid ning asendati
kõik betoonkaevud maakraani-

dega.
Töid teostas Virumaa Veepumbakeskus OÜ, kes valiti vähempakkumisega riigihankel. Vallavanem Toomas Väinaste sõnul
vahetas ehitaja Virumaa Veepumbakeskus vanad torud välja
asulat üles kaevamata ning korraldas tööd selliselt, et igal õhtul
oli elanikele tagatud veevarustus.
Tööd läksid maksma 5000 eurot
ja need rahastati Vinni valla eelarvest.
Hilje Pakkanen

Lääne-Virumaalt esitati Aasta
põllumehe kandidaadiks
Tarmo Eller
Lääne-Virumaalt esitati Aasta
põllumehe kandidaadiks ainult
üks põllumees - Tarmo Eller,
kes kasvatab Vinni vallas OÜ
Elmi nuumalaudas superklassi
limusiine - parima lihakusega
lihaveiseid ja väärindab loomade liha oma vorstitööstuses
Roelas.
Tarmo Elleri esitas mainekale
põllumehe konkursile Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, kes kirjutas Tarmo Elleri kohta järgmist:
„OÜ Elmi nuumalaudas on ligi
300 lihaveist: limusiinid ning ristandid belgia sinise tõu ja
simmentaliga. Tarmo Eller on
põhjalikult välja töötanud loomade nuumamise ja ristamise süsteemi, tema töö oskuslikul karjaaretusel ning õige söödaratsiooni väljatöötamisel on silmapaistev. Nii on Tarmo Eller ainus lihaveisekasvataja, kelle kasvatatud lihaveised on jõudnud
Euroopa kvaliteedistandardi

SEUROP kõrgeimasse S-ehk superklassi. Teised Eesti parima
kvaliteediga lihaveised on jõudnud E-klassi. Lisaks toodab Tarmo Eller oma lihatööstuses umbes 36 tonni suitsuvorsti aastas.
Maad kasutab OÜ Elmi 1500 ha,
tegeletakse teraviljakasvatusega,
osa on rohumaad.“
Ehkki Tarmo Eller seekord
Aasta põllumehe tiitlit ei saanud,
väärib tema tubli töö igati kiitmist ja esiletõstmist.

Riigikogu liige Peeter Ernits
kohtus päevakeskuses rahvaga

Õudne ja hirmutav
Vinni lasteaias saab
halloweeni õhtu
vaadata vanu äsitööesemeid Reedel,
30. oktoobril toimus Vintut. Paljud neiud tegid ennast
ni-Pajusti Gümnaasiumi 6.-12.
nukuks. Ja poisid tulid kohale
ja tarberiistu
klassidele õudne ja hirmutav
õudusfilmi tegelastena. Õpetaja-

Vinni lasteaia saalis on avatud
mardi- ja kadripäevale pühendatud käsitöö- ja vanade tööriistade näitus, kus saab vaadata
käsitsivalmistatud esemeid
ajast aega.
Näitusele, kus on väljas üle 250
eseme, on toonud eksponaate
lapsed, nende vanemad, vanavanemad ja lasteaia töötajad. „Näituse muudab laste jaoks põnevaks see, et peale käsitööesemete
saavad lapsed näha ka vanaaeg-

seid tööriistu: vokke, triikraudu,
puulabidat, vaibakudumismasinat jne, samuti vanaaegseid mänguasju,“ ütles lasteaia direktor
Siivi Ebber.
Esimesteks külalisteks olid
Mõmmirühma 4-aastased lapsed. Kui nende õpetaja Sirje Veermets küsis suurt vanaaegset aidavõtit näidates, mis see on, sai ta
vastuseks: „Kruvikeeraja!“.
Hilje Pakkanen

Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
sai näha lõunamaised
ämblikke
27. oktoobril käis meie koolis ajakirja Rästik peatoimetaja Toomas
Pranstibel, kes rääkis meile oma
ämblikest, sellest, kust nad pärit
on, nende kehaehitusest ja sellest,
mida nad söövad. Tema toidab
oma ämblikke porgandite, kaerahelveste, õunaviilude, mandariinide, apelsinide ja kasside-koerte kuivtoiduga. Ta näitas ka nelja
ämblikku. Esimesena näitas ta
lokkiskarvalist linnutapikut, kaks
esimest olid pärit Kesk-Ameerikast ja kaks Lõuna-Ameerikast.
Kaks viimast ei olnud veel päris
täiskasvanud, kuid siiski olid nad
üsna suured. Kõik ämblikud

Linnutapik

maailmas on mürgised, ka need,
kes elavad Eestis, kuid nad ei ole
inimestele surmavalt mürgised,
ehkki nende hammustus võib
olla valus.
Eliise Uueni

halloweeni disko- ja filmiõhtu.
Kell 18 seati end mugavalt sisse,
et hakata vaatama õudusfilmi
“Nightmare on Elm street”. Paljude arvates ei olnud filmivalik
just kõige parem, sest see polnud
nii hirmutav ja kummitav, nagu
oodati. Mõned õpilased rääkisid
filmi ajal ja see häiris õpilasi,
muljetas Anett Triebstock 11.
klassist. Filmi ajaks said soovijad
ka plaksumaisi osta. Peale filmi
vaatamist hakkas tegutsema ka
DJ. Seekord oli DJ 11. klassi õpilane Kajar Kaasik. Fotograaf oli
samuti 11. klassi õpilane Siim
Kikerpuu. Noored tantsisid ja lõbutsesid. Katriin Kase arvates oli
tore, et õpilased on aktiivsed ja
tantsivad, mitte ei häbene. Paljud
õpilased olid ka vaeva näinud ja
tulid kohale kostüümis, mis oli
väga tore ning elavdas kogu õh-

te Terje Andressoni ja Sirli Vahula
arvates tulekski õpilasi üles kutsuda kohale tulema kostüümis.
Samuti lisasid õpetajad, et see
üritus oli õpilasesindusel hästi
õnnestunud, kõik oli korralikult
organiseeritud. Esimest aastat
meie koolis õppiv gümnasist
Sven-Severi arvates pole korraldusel midagi viga, tegevust oli
piisavalt. Üritusel oli külalisi ka
teistest koolidest. Külalised
Lizbet ja Brita kiitsid kogu õhtut,
kiitsid palju ka muusika valikut.
Nende sõnul oli see piisavalt rütmikas ja selle järgi oli mõnus tantsida ning kogu seltskond lõbusam ja lahedam kui Kadrinas.
Külastajaid kokku oli umbes
poolsada. Juba kell 22 sai disko
läbi ja bussid viisid pidulised
koju.
Liis Tammekand

Hoiame tervist!
2.-7. novembril toimus VinniPajusti gümnaasiumis tervisenädal. Nädala raames oli igal
päeval tegevus, mis rõhutas tervislikku liikumist ja toitumist.
Esmaspäeval, 2. novembril, oli
7.-9. klasside poistel kohtumine
meestearsti Meelis Tasuriga. Arutati meeste asju ja noormehed
said arstilt küsida erinevaid küsimusi.
Samal päeval korraldati ka 1.-3.
klasside lastele joonistusvõistlus
„Kuidas olla terve?”. Klassides
toimus omavahelgi võistlus, sest
ainult viis paremat tööd said edasisele klassidevahelisele konkursile. Samuti algas plakativõistlus
7.-9. klassidele teemal „Ei siutsule”.
Teisipäeval, 3. novembril, oli 4.12. klassidele tervise salatite konkurss. Valmistati palju hõrkusid
ja maitsvaid salateid. Oli nii puuviljasalateid kui ka juurvilja- ja
kanasalateid. Toitusid hindasid
10 erinevat õpetajat ja õpilast.
Teisipäeval ja kolmapäeval olid
ka lõbusad mängutunnid 1.-3.
klassidele aeroobikas. Lastele see

Raiman Kukk Lootuse külast.
Foto: erakogu

meeldis.
Juba neljapäeval korraldati 3.
tunni ajal 7.-12. klassidele tule- ja
veeohutusloeng. Räägiti, kuidas
ära hoida tulekahju ja veekogu
juures olevatest ohtudest.
Samal päeval oli 4.-6. klassidele
huvitav orienteerumismäng.
Orienteerumispunkte oli kokku
seitse, nendest osad olid koolis
sees ja mõned õues, kooli territooriumil. Tuli teha kaks pilti, üks
koolis sees ja teine õues. Pildid
olid 11. klassi poiste poolt valmis
tehtud ja ette antud, ning see tuli

Riigikogu liige Peeter Ernits
(keskerakond) kohtus 29.oktoobril Vinni päevakeskuses
rahvaga.
Ta rääkis Riigikogus menetletavatest eelnõudest, tundis muret Riigikogus menetlevate seaduste kvaliteedi üle. Ernits tõi
näiteks, et pooleteise aasta jooksul on Riigikogu vastu võtnud
370-380 seadust, millest on muudetud juba 340. Paljud neist seadustest pole veel jõudnud kehtima hakatagi, kui neid juba otsast
muutma hakatakse. Brüsselist
tuleb direktiirve sellise hooga, et
seadusandjad lämbuvad nende
all. Neile lisanduvad Eesti valit-

suse poolt esitatud seaduseelnõud.
Juttu oli ka seoses tööhõivereformiga muudetavat sotsiaalhoolekandeseadusest, mis kehtib
1995.aastast ja mida on 20 aastaga muudetud 50 korda. Muudatused sotsiaalhoolekandeseadusesse on kavandatud aga selliselt,
et see laob omavalitsuste õlgadele tohutu koorma, raha kohustuste täitmiseks tuleb hakata taotlema Brüsselist.
Neid “rindeteateid” ei olnud
kokkutulnutel rõõmustav kuulda, kuid rahvas peab teadlik olema, kuidas meie riiki juhitakse.
Hilje Pakkanen

noortel järgi teha võimalikult täpselt. Lisaks tuli väljas staadionil
visata lendavaid taldrikuid võrku ja selle vastavalt saadi punkte. Jalgpalli väljakul aga tuli lüüa
palliga torbikuid pikali, ning
sama moodi saadi vastavalt sellele punkte. Üheks punktiks oli
ka söökla, seal tuli ära täita ristsõna. Lisaks tuli käia ka muuseumis, kus olid ette antud küsimused ning neile tuli vastata. Ning
läbi tuli käia ka õpetajate toa juures. Küsimused koostas õpetaja
Tiit Transtok. Kõikide punktide
läbi käimiseks oli kokku aega 60
minutit. Lastele meeldisid kõik
punktid.
Tervise nädala viimasel päeval
külastas 7.-9. klasside noori
Raiman Kukk MTÜ Lootuse külast. Mees rääkis sellest, kuidas
tema langes narkootikumide
küüsi ja kuidas tema selle pahe
käest ka pääses. Alguses näitas
mees ühte videot narkosõltlasest
ja sõltuvuse nähtudest. Raimani
loeng pani noored kuulama ja
mõtlema. Mees rääkis, kuidas ta
alustas kanepi proovimisega ja
see järel hakkas kangemat kraami tarvitama. Lõpuks polnud tal
enam sõpru ja alati kui ta üksi oli

tundis ta, et see, mida ta teeb
pole õige ning ta on õnnetu.
Pidevalt ootasid teda maja ees
uued uhked autod, kes soovisid ta peale tõmmata ja metsa
viia, et mees võlgade pärast
läbi peksta. Ta kuuleb siiani
uudiseid, kuidas tema vana
sõber on üledoosi tõttu surnud. Mees ütles, et minevik
siiani kummitab teda. Ta ei
tohi enam alkoholigi tarbida,
sest siis langeb ta uuesti sama
pahe küüsi. Kuna ta oli kunagi diiler, siis pidi ta isegi vanglas aega veetma. Täna on ta
aga täiesti terve ja ei tarvita
narkootilisi aineid. Raimanil
oli unistus hakata noortele
loenguid pidama ja tänaseks
on ta lausa üle tuhande noore
sellel teemal rääkida. Kunagi
võttis vanaema tal käest kinni, vaatas silma ning see mis
ta ütles läks mehele väga südamesse. Aasta piiblikoolis
olles ütles Raiman oma unistuse välja ja sellest alates räägib mees noortele oma lugu.
Täna töötab Raiman Kukk
Lootuse külas vabatahtlikuna
ja nõustab noori.
Liis Tammekand
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Klubides ja rahvamajades
Roela Rahva Majas:
13. detsembril kell 12-15 jõululaat.
17. detsembril kell 13 kvartett “Sära” kontsert Sõmerul.
19. detsembril kell 13 eakate klubi “Remmelgas” jõulupidu.
21. detsembril kell 18 Roela kooli jõulupidu.
26. detsembril kell 19 aastalõpu pidu.
Pajusti Klubis:
26. novembrist kuni 5. detsembrini Kalju Vaga fotonäitus
"Vildelased". Väljas uued fotod eraarhiividest, näituse korraldab Pajusti VAK.
29. november kell 15 “Tervitame I adventi!” - advendiaja alguse tähistamine Pajusti klubi juures (õues). Süütame küünlad ja
tantsime koos klubi tantsuringidega. Korraldab Pajusti klubi.
5. detsember kell 15 vildelaste aasta pidulik lõpetamine Pajusti
klubis. Jälgige erireklaami! Korraldavad: Kalju Vaga Pajusti
VAK-st ja klubi.
12. detsembril klubi reserveeritud.
19. detsembril - suur jõulupidude päev:
kell 11.30 Pajusti-Vinni piirkonna koduste eelkooliealiste laste jõulupidu.
kell 13 Pajusti Lasteaia keskmise ja vanema (suurte) rühmade
ühine pidu klubis.
kell 18 Pajusti Klubi jõulupidu täiskasvanutele. Esinevad taidlejad. Tants Toits bändi muusika saatel. Jälgige ka erireklaami.
Kohtade ja laudade broneerimine algab 1.detsembril. Info tel: 505
7645 Pajusti Klubi juhataja Inge Arula
22.detsembril kell 13.00 Mõttelõnga klubi jõulupidu. Täpsustav
reklaam ilmub detsembris. Peo korraldavad Mõttelõnga juhatus
ja Pajusti Klubi.
Viru-Jaagupis:
15. detsembril kell 13 eakate klubi Elutark jõuluootuse pidu. Esineb ansambel Viisikera. Tupperware köögitarvikute esitlusmüük.

Koolides, lasteaedades
23.nov. kl 12.55 muusikalektoorium “Tsello on uus kitarr“ VPG 6.12.klassi õpilastele.
27.nov. kl 12.30 uurimuskonverents Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
28.nov. Virumaa matemaatika ülesannete lahendamise võistlus Vinni-Pajusti gümn-is.
30. nov. kl 8.45 I advendiküünla süütamine Pajusti lasteaias.
30. nov. kl 10 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm Roela käbimajas.
30.nov. kl 16.30-17.15 Kulina lasteaias jõulutule süütamine.
1.dets. kl 8 Vinni lasteaia õuealal ja Pajusti lasteaias piiluvad päkapikud.
1.dets. kl 15.15 Vinni lasteaia saalis I advendiküünla süütamine.
2.dets. kl 10.55 jõulurahu väljakuulutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
2.dets. Kulina lasteaed Roela käbimajas.
3.detsembril Roela lasteaialapsed käbimajas.
4.dets. kl 14 Vinni lasteaia Jänkupere rühm jõulumaal Roela käbimajas.
7.dets. kl 9 Vinni lasteaia saalis II advendiküünla süütamine.
7.dets. kl 16 A.Rosentali koolitus Roela õpetajatele „Kuidas stressiga sõbralikult toime tulla?“.
8.detsembril Roela kooli 1.-5.kl Rakvere Teatris jõuluetendusel
“Hansuke ja Greteke“.
9.detsembril kl 11 Vinni lasteaia Mesimummu ja Jänkupere rühm
Rakvere Teatris jõuluetendusel.
10.dets. kl 10-11.30 piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias.
11.detsembril kl 16 Vinni lasteaias jõululaat.
13.dets. Roela lasteaia- ja koolilaste kontsert jõululaadal Roela Rahva Majas.
14.dets. kl 9 Vinni lasteaias III advendi küünla süütamine.
15.-21.detsembril jõulupostkast Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Korraldab õpilasesindus.
15.-22.detsembril kl 8.30-14 jõulunädal Tudu Koolis: teemapäevad
koolimajas ja looduses: 15.dets. - jõuluhääled, 16.dets.- jõuluvärvid, 17.dets. - jõululõhnad, 18.dets.- osavad käed, 21.dets. - Tahmatondi päev.
16.detsembril kl 9 Pajusti lasteaia Mesimummude rühm küpsetab
piparkooke.
16.dets. kl 10 Roela piirkonna koduste laste jõulupidu koolimajas.
16.detsembril kl 16 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6.-8.klassi õpilaste
jõulupidu.
17.detsembril kl 16 Pajusti lasteaia Lepatriinude jõulupidu lasteaia
saalis.
17.detsembril kl 17.00-19.30 Kulina lasteaia jõulupidu Kulina mõisa saalis. Osalevad ka Viru-Jaagupi piirkonna kodused koolieelikud.
18. detsembril Vinni lasteaias jõulupäev.
18.detsembril kl 12 Roela lasteaia- ja kooli jõululõuna.
18.detsembril kl 18 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 8.-12.klassi õpilaste
jõuluball.
18. detsembril kl 19 Roela lasteaia- ja kooli töötajad Rakvere Kolmainu kirikus jõulukontserdil.
19.detsembril kl 11.30 Vinni-Pajusti-Piira-Kadila piirkonna koduste laste jõulupidu Pajusti klubis.
19.detsembril kl 13 Pajusti lasteaia Mesimummude ja Mõmmikute
rühma jõulupidu Pajusti klubis.
21.dets. kl 9 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-5.klassi õpilaste
jõulupidu.
21.detsembril kl 10 Roela lasteaialaste jõuluhommik koos
jõuluvanaga metsas.
21.dets. kl 13 Vinni-Pajusti gümnaasiumi abiturientide jõululõuna.
21. detsembril kl 18 Roela koolilaste jõulupidu Roela Rahva Majas.
22.detsembril jõululõuna Tudu Koolis.
22.detsembril II õppeveerandi lõpetamine.
22.detsembril kl 17 jõulupidu Tudu koolimajas. Osalevad ka kodused koolieelikud.
Jõuluvana toob kommipaki kõigile valla koolides õppivatele õpilastele ja lasteaialastele ning neile kodustele koolieelikutele, kes
olid Vinni valla elanikud 15.novembril 2015.

Euroopa noorte meistrivõistlused Rakveres olid
eestlastele edukad
Seekordne EM toimus eks-Ozeki
Kaito Baruto (Kaido Höövelsoni)
initsiatiivil ja tema abiga leitud
sponsorite toel 6.-8. novembril
Rakveres. Kaido oli nende võistluste patroon selle sõna kõige paremas tähenduses.
Nagu kõik eelnenud suurvõistlused, õnnestus noorte EM igati,
seda nii organisatsioonilise poole pealt kui sportlike tulemuste
osas.
Suur koormus langes Rain Arukaevu juhtimisel töötanud Spordiklubi Ookami meeskonnale.
Kiitus teile, saite hiilgavalt hakkama! Arikato!
Suur tänu ka kõigile sponsoritele ja toetajatele, seda eriti peasponsorile E-Piim ja suursponsorile Giga! Noorte Euroopa Meistrivõistlusi toetas ka Vinni vald 450
euroga.
46 medalit (7 kulda, 8 hõbedat
ja 31 pronksi) räägivad ise enda
eest ning tõestavad, et Eesti on
suudab konkureerida Venemaa-,
Ukraina- ja Poola-sarnaste suurriikidega.
Nende võistlustega kasvas meie
20 aasta jooksul tiitlivõistlustelt
võidetud medalite üldarv 276
medalini, mis teeb sumost Eesti
kõige edukama spordiala.
Rõõmsaks teeb treenerite arvu
kasv, kes on hakanud mõistma, et
sumost on kasu kõikide kontaktsete kahevõitluse aladel harrastajatel. Eesti koondises olid esinda-

tud sportlased nii maadlus- kui
judoklubidest, moodustades ühise sõbraliku pere.
Eesti noorte MV tulemuste põhjal kuulusid koondisse 13 klubi
sportlased: MK Aberg (Tallinn),
SK Buffen-do (Narva, Sillamäe),
SK Dodze (Tartu), SK Eesti Karud (Rakvere, Muuga, Sonda),
MK Juhan (Märjamaa, Rapla,
Vana-Vigala), SK Kibuvits (Tallinn), M-Dojo (Maardu), SK Nipi
(Põltsamaa), SK Ookami (Tallinn,
Keila, Paldiski, Viimsi), RSK
Ramm (Jõgeva), SK Sakura (Vinni, Tudu, Avinurme), SK
Sumotori (Valga), Väike-Maarja
RSK (V-Maarja, Tamsalu, Simuna).
Vaatamata järjest tugevnevale
konkurentsile ning tänu ühistele
jõupingutustele kasvab ka medalite arv. Tänavuse aasta tiitlivõistluste kogusaagiks jäi 64 medalit,
mis on 20 medalit rohkem kui
möödunud aastal.
Sumo on sündinud vaatemänguna, mis jaapani tavades on seotud põllumajanduslike tseremooniate ja pühade rituaalidega,
mida juba üle 2000 aasta tähistatakse sügisese saagikoristuse lõppedes.
Tänapäeval nauditakse sumot
spordialana, mis on emotsionaalne, lõbus ja äärmiselt lihtsate
reeglitega.
Riho Rannikmaa
Eesti Sumoliit

Sakura ja Eesti Karud spordiklubide
sportlaste tulemused EM-l
Kuni 12-a arvestuses sai hõbeda Kadi Arula (-60 kg, Sakura). Pronksile võistlesid end kuni 12-a arvestuses Kadri-Liis Tamm (-30 kg),
Alina Vassilenko (-50 kg), Evely Evart (+60 kg, kõik Eesti Karud),
Mariliis Vahter (+ 60 kg, Sakura), Jarmo Kalde (-65 kg, Eesti Karud),
samuti Ele Lokk (-33 kg, Sakura), kes võitis pronksmedali nii kuni
12-a ja kuni 14-a vanuseklassis ning Karmen Kukk (-55 kg, Sakura),
kes sai kuni 14a ja kuni 16-a vanuseklassis pronksmedali. Kuni 16-a
sumotoridest võitis pronksi Kaarina Igo (-45 kg, Sakura).

Õnnitleme
detsembrikuu 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!
94 Leida Nurk
94 Hilda Eliste
90 Väino Kasearu
89 Valda Allmäe
88 Vaike Aru
87 Lilian Kaasikmäe
87 Eha Kuusik
87 Luule-Rita Renel
86 Helgi Moor
86 Liidia Lass
86 Maimu Leht
85 Liidia Pitke
84 Aino Nõlvak
84 Elvi Leede
83 Helene Allikalt
83 Villem Altermann

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...
Kevin Pavlov - 19. oktoobril
Kren Astok - 23. oktoobril
Looreliis Laaspere - 25. oktoobril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.
Ostan nõukaaegse lihvitud
merevaigust kee, maksan
kuni 500 €. Tel: 5871 0351

nid. Küpsetame gruusia köögi
kõige tuntumat rooga - pitsataolist saia hatsapurit, mille sisse on
peidetud soolakas juust.
Tule proovi teistmoodi, aga
väga hea rahvusköögi toitusid!
Koolituse hind 15 eurot.
Registreerimine 19. novembrini ainult meili teel rattakiri.mty
@gmail.com.
Lisainfo Rattakirja FB kaudu või
rattakirimty@gmail.com,
Klaarika Ots, tel 522 7710

Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete vastu oma ateljees
Pajustis Vinni vallamaja I korrusel. Info tel 5343 2225.
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

KÜTI SAEVESKI

Rattakiri õpetab gruusia toite valmistama
Pühapäeval, 22. novembril kell
11 toimub Vinni hostelis MTÜ
Rattakiri eestvõttel toidukoolitus gruusia köögi toitudest.
Gruusia toidud on võitnud ülemaailmse tunnustuse ja seal maal
kehtib reegel, et armastus käib
kõhu kaudu ehk kui naine meest
armastab, siis valmistab ta nii hea
toidu, mis keele alla viib. Koos me
teeme hartso-suppi, keerutame
rahvusköögi pärlit - hinkaale, mis
näevad välja kui suured pelmee-

82 Rauli-Elmar Potti
82 Anton Floren
82 Uno-Heinrich Neelokse
82 Linda Kello
82 Silvia Põldme
81 Valentina Saar
81 Immi Õun
81 Anastasia Leiten
80 Ülo Miilo
80 Viivi Lehtpuu
80 Uuno Rannamägi
75 Zinaida Nikolajeva
75 Evi Kruusmaa
75 Aliftina Pisareva
70 Riine Org
70 Mare Pootsik

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 Inimeste Kojas

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.
(Rakveres Lille 8) eelneval etteregistreerimisel tel 324 2023. Vastuvõtuajad 19.11 ja 17.12. kl 12.

MTÜ Rattakiri koolituskalender 2015

Teostame valdele, linnadele ja eraisikutele

22. novembril gruusia toidud.
Valmistame nelja erinevat sorti
sellele maa rahvuskööki kuuluvat toitu.
29. novembril dekupaaz/salvrätitehnika. Kaunistame ühe
puidust südamekujulise karbi
salvrätitehnikas. Harjutame piltide kleepimist ja värvidega
kontrastide hajutamist. Karp on
sobilik jõulukink.
2. detsembril paberitöö töötuba.
Kõik, mis seotud paberitööga.
Juttu tuleb poes müüdavatest
paberitöömasinatest, missugused paberid on kõige paremad,

- ohtlike puude raiet majade ja
liinide läheduses, kalmistutel
- vanade puude ohtlike okste
eemaldamist
- puude seisukorra ja elujõu
hindamist
- kinnistu hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastami-

veel saab näha erinevaid töövahendeid. Lisaks harjutame kätt
paberitöömasinal ja valmistame
mõne jõulukaardi.
5. detsembril I portselanmaali
töötuba. Liikmetele. Kaunistame portselannõusid ehtsate
portselanivärvidega.
Kuupäev täpsustamisel - II
portselanmaali töötuba. Liikmetele. Ahjust tulnud portselaniesemete järeltöö ja viimistlus.
11. detsembril Rattakirja 1. aastapäeva tähistamine
Fotokoolitusel osalenute fotonäituse avamine

Mälestuskivi Vinni sovhoosile ootab
lahkeid annetajaid
Mälestuskivi on plaanis paigaldada Vinni Spordikomplekis
esisele haljasalale. Kivile paigaldatakse plaat tekstiga: „Vinni
Sovhoos 1940-1995, direktor
Heino Kallaste (1959-1990)“.
Plaani teostamiseks vajalik raha
kogutakse annetustest. Annetusi saab teha vastavalt võimalus-

tele 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.

ne, 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...
Ella-Pauline Kopli
Lembit Põder
Ants Võhma

02.01.1919 – 26.10.2015
29.03.1933 – 29.10.2015
28.12.1941 – 01.11.2015

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 7. detsembriks.

