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Volikogu nimetas Jüri Allikalti ja Toomas
Väinaste Vinni valla aukodanikeks

Volikogu esimees Meelis Maine annab Jüri Allikaltile üle
aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi.

Vinni vallavolikogu nimetas Jüri Allikalti ja Toomas Väinaste
Vinni valla aukodanikuks. Aukodaniku nimetused koos aukodaniku märgi ja tunnistusega andsid volikogu esimees Meelis
Maine ja vallavanem Rauno Võrno üle pidulikul kontsert-aktusel Roela rahvamajas 23. veebruaril.
Eesti taasiseseisvumise ajal oli Jüri Allikalti juhtimisel toimunud
Vinni valla moodustamine oli üks esimesi Eestis ja nii eeskujuks
teistele Eesti piirkondadele omavalitsuste moodustamisel.
Jüri Allikalt oli aastatel 1990 –1992 ühtaegu nii vallavanem kui
volikogu esimees, sest Eesti omavalitsussüsteem oli alles välja
kujunemas. Aastatel 1993 – 1994 ja 1996-1999 oli Jüri Allikalt volikogu esimees ja seejärel kolm aastat volikogu liige.

August Kondoja - kauaaegse üleriigilise
tööpataljonlasi koondava kodanikuühenduse
eestvedamise eest. Tööpataljonlaste ühingu
eestvedamisel on taastatud ja püstitatud
mälestusmärke Rägavere, Porkuni, Loksa,
Palistvere küladesse ja Viru-Jaagupisse.
August Kondoja on andnud olulise panuse
kohaliku elu edendamisse maakaitsepäevade
ja ajalookonverentside ning koolinoortele
suunatud isamaaliste ürituste korraldamisse.

Leeni Jannole – edukate projektide algatamise ja läbiviimise eest Kadilas. Leeni
Janno on olnud üle kümne aasta üks Kadila
naisseltsi eestvedajatest. Naisseltsi olulisim
projekt oli Kadila seltsimaja renoveerimise
korraldamine.

Volikogu esimees Meelis Maine annab Toomas Väinastele
üle aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi.

Volikogu nimetas valla aukodanikuks ligi 15 aastat vallavanema
ametis olnud Toomas Väinaste. Toomas Väinaste juhtimisel on
olnud Vinni valla areng igas eluvaldkonnas tuntav ja nähtav.

Vallavalitsus tunnustas Vinni
teenetemärgiga üheksat tublit
inimest
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel 23.veebruaril Roela rahvamajas andis vallavanem Rauno Võrno üheksale
teenekale inimesele üle Vinni teenetemärgid.

Tuntud, tunnustatud ja mitmekülgne käsitöömeister Elvi Karu, kes on üle poole sajandi tegelenud erinevate käsitööliikidega,
esinenud oma töödega näitustel vallas, naabervaldades, maakonnas, Tallinnas, Tartus.
Endel Molotokile - Eduard Vilde
kirjandusauhinna elushoidmise ja valla
kodulooliste raamatute koostamise eest.

Inna Arula pälvis teenetemärgi suure panuse eest Vinni valla rahandusvaldkonna
arendamisse 23 aasta jooksul, mil ta on
arendanud ja juhtinud Vinni valla rahandusvaldkonda.

Ilme Postile - pikaajalise aktiivse kirjanduselu elavdamise eest Vinni vallas. Ilme Post
on Ed. Vilde kirjandusauhinna žürii liige
peaaegu algusaegadest peale, aktiivne ideede genereerija ja arvestatav arvamusliider.

Mirjam Sellile – kauaaegse Vinni valla
sotsiaalvaldkonna arendamise eest. 25 aastat on Mirjam Selli tegelenud Vinni vallas
sotsiaaltöö arendamise ja eestvedamisega.
Ta on tuntud ja tunnustatud sotsiaaltöötaja.

Märts 2017

Vallavanema veerg
Aeg liigub kevadisse mühinal – olgu lumega või ilma, päike käib
kõrgemalt ja päev on pikem, nüüd on rohkem aega teha ja näha,
päike ja suveaeg sunnivad varakult ärkama.
Enne kui edasi, vaatame korraks tagasi.
Veebruarikuusse jäi Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine.
Ehkki enne aastapäeva räägiti palju Eesti Vabariik 100-st, on iga
vabana ja rahus elatud aasta meile kallis. Nii oli ka 99. aastapäev
igati väärikas number riigi sünnipäeva tähistamiseks. Mis jäi
meelde? Peost jäi meelde särtsakas, publiku südamed vallutanud
C-Jami kontsert. See, et Vinni vallas on palju tublisid ja tegusaid
inimesi. Üle mitme aasta sai Vinni vald aukodanikele lisa Jüri
Allikalti ja Toomas Väinaste näol. Mõlemad värsked aukodanikud on rahvale teada-tuntud inimesed, vallajuhid, kes on väga
palju teinud Vinni valla arengu heaks. Jäid meelde tublid valla
kultuurivankri vedajad. Meie vallas ei toimu vallas ühtegi üritust,
pidu või olulist sündmust ilma meie kultuurirahva panuse või
osaluseta. Juba liiguvad kultuurirahval mõtted Eesti Vabariigi
100. aastapäeva väärika tähistamise ümber.
Veebruarist jäi meelde lusikapidu – noorte peredega kohtumise
rõõm. Vabariigi aastapäeva puhul on Vinni vallas saanud kenaks
kombeks kinkida eelmisel aastal Vinni vallas sündinud 39 beebile
nimelise hõbelusika. Me ei tea, kuhu viib inimese elutee, kuid
see hõbelusikas jääb last saatma kogu eluks ja meenutama talle
tema koduvalda. Soovin beebidele jõudsat kasvamist, et kohtuksime teiega veel mitmeid kordi – olgu selleks lasteaia lõpupidu,
esimene koolipäev, kooli lõpuaktus või mõni muu tähtis päev,
lihtsalt vahva üritus.
Valla tuntuim ja olulisim kultuurisündmus on Eduard Vilde
nimelise kirjandusauhinna väljaandmine. Et traditsioon jätkuks
ning kirjandusauhind kirjanikegi seas oodatud oleks, selleks loeb
ja vaagib igal aastal eesti ilukirjandust kirjandusauhinna žürii.
Enamasti tuleb žüriil raamatuid lugeda töö, pere ja kodu kõrvalt,
unetundide arvelt. Aga žürii liikmed saavad sellega hakkama,
sest nad teevad seda tööd suure hoole ja pühendumusega. Tänavune Vilde kirjandusauhinna laureaat on kirjanik Mihkel Mutt,
kellega kohtumine ja preemia ülaendmine toimub 4. mail. Olge
kohal, tulge tunnistama!
Valla spordielu olulisim sündmus on võistlemine Eestimaa valdade mängudel. Talimängudel märtsi algul Otepääl võistlesid
meie sportlased mitmel alal ja edukalt. Tänan kõiki sportlasi,
kes leidsid aega ja tahtmist Vinni valla egiidi all võistelda. Nagu
spordirahvale omaselt, algab uus treeningptrosess kui nii võib
öelda, võistlemisele järgnevast päevast. Kevade edenedes liigub
meiegi tähelepanu keskmesse suvel Vinni valla kanda olevad
valdade suvemängude korraldamine. Vinni staadion läheb enne
suurt spordipidu uuenduskuurile, üle käiakse ka kõik teised
võistlusega seotud paigad.
Igal aastal korraldab Vinni vald heakorrakonkursi eesmärgiga
parandada üldist heakorda vallas. Vinni vald koosneb meie
kõigi panusest ja kui suhtume sellesse sama hoolsalt nagu teie,
head kaunite koduaedade rajajad ja aedade eest hoolitsejad, siis
saabki meie vald olema palju parem ja kaunim. Vallavalitsus on
juba kuulutanud välja tänavuse heakorrakonkursi. Olge varmad
märkama ja kauneid koduaedu esitama!
Rauno Võrno
vallavanem

Vallavalitsus müüb avalikul
suulisel enampakkumisel
kaks korterit ja garaažiboksi
Vinni Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevad varad:
- Kolmetoalise mugavustega korteri (kinnistu reg-osa nr
3669831) asukohaga Roela alevik, Järve tn 6 – 8, alghinnaga
3000 eurot, tagatisraha 300 eurot;
- Kolmetoalise mugavustega korteri (kinnistu reg-osa nr
3671931) asukohaga Roela alevik, Järve tn 6 – 29, alghinnaga
3000 eurot, tagatisraha 300 eurot;
- 165/994 mõttelist osa (garaažiboks) kinnistust (reg-osa nr
5039831) asukohaga Lepiku küla, Lepagaraaži, alghinnaga 600
eurot, tagatisraha 60 eurot.

Eugen Õisile - suure panuse eest Vinni valla kergliiklusteede võrgustiku ehitamisele kaasaitamise eest.

Vaive Korsile –Vinni valla omavalitsussüsteemi toimimise väljaarendamisse antud suure panuse eest. Ta on aktiivselt aidanud
kaasa Vinni külanõukogu ümberkujundamisel edukaks ja üle
Eesti tuntud Vinni vallaks. Vaive Kors on valla teenistuses töötanud vallasekreträna valla loomisest peale ja kauemgi - 32 aastat.

Osavõtutasu 10 eurot objekti kohta tasuda enne enampakkumist Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele SEB
EE501010502016846005 või Swedbank EE532200001120121871.
Vara müügihind tuleb tasuda enne müügilepingu sõlmimist.
Enampakkumine toimub 29. märtsil 2017 kell 13.00 Vinni
vallamajas aadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik.
Müüdava varadega tutvumiseks on vajalik eelnevalt kokku
leppida tel 5259924 (Ade), 5133380 või 32 58 668 (Anu).

2

Vallavalitsus korraldab ka
tänavu heakorrakonkursi

Vinni Vallavalitsus korraldab ka
tänavu heakorrakonkursi, mille
eesmärk on korruselamute,
elamute, ärihoonete ja hallatavate asutuste ümbruse, samuti
asulate üldise heakorra taseme
parandamine, sellele kaasaaidanud isikute tunnustamine ning
ilu väärtustamine.
Kandidaate võib konkursile
esitada iga vallakodanik ja
teeninduskeskuse haldusjuht,
teatades teatades pakutavast
kandidaadist (nimi, objekt,
asukoht) kirjalikult või suuliselt
Vinni Vallavalitsusele aadressil:
peeter.kalvet@vinnivald.ee või
telefonil 32 58 650. Kandidaatide konkursile esitamise tähtaeg
on 19. mai 2017.a.
Komisjon teostab konkursil
osalevate üksikobjektide ülevaatuse 22.-23. mail.
Samuti tuuakse konkursi
käigus esile ettevõtted ja isikud,
kelle territoorium ja hooned on
hooletusse jäätud.
Konkursil hinnatakse ela-

muid, talutüüpi maakodusid,
korruselamuid, ärihooneid,
külasid ja alevikke järgmiste
hindamiskriteeriumide põhjal:
objekti välishooldus, sobivus
maastikku, haljastus (lilled,
hekid, puud jne), väikevormide
olemasolu (piirdeaiad, kõnniteed, mänguväljakud, terrassid,
välikaminad jt), riigilipu heiskamise koht, jäätmekonteineri olemasolu krundi piirides,
kinnistu, s.h elamu aadressi
tähistav nimesilt koos numbriga, üldmulje.
Konkursi läbiviimiseks moodustas vallavalitsus komisjoni
järgmises koosseisus: komisjoni
esimees Marve Morgen (vallavalitsuse liige), liikmed: Tõnis
Nurk (vallavalitsuse liige), Ade
Murumägi (Roela, Tudu, Viru-Jaagupi teeninduskeskuse
haldusjuht), Hilje Pakkanen
(kultuuri- ja avalike suhete
nõunik), Peeter Kalvet (majandusnõunik).
Info konkursi kohta Peeter
Kalvet, tel 59198799.

Kui turvaline oli eelmine
2016. aasta Vinni vallas?
Vinni valla territooriumil
tehti politseile möödunud
2016. aastal kokku 449 erinevat väljakutset, millest 38 olid
seotud lähisuhtevägivallaga.
Suureks probleemiks olid
isikuvastased ehk vägivallakuriteod, mille arv suurenes
eelmise 2015. aasta 15-lt 18-le.
Vägivallatsejatest 13 olid Vinni
valla elanikud ning üheksal juhul kasutati vägivalda lähedaste suhtes ja kõigil neil juhtudel
alustati vägivallatsejate suhtes
kriminaalmenetlus. Kokku
registreeriti üldse 39 lähisuhtevägivalla juhtumit. Ülejäänud
29 lähisuhtevägivalla juhtumiga tegelesid süvenenult
nii politsei, sotsiaaltöötajad,
lastekaitsjad, kui ohvriabi.
Registreeriti esmakordselt üks
alaealise alkoholi tarbimisele
kallutamine ehk täiskasvanu
pakkus alaealisele alkoholi,
mis on kuritegu. Oluliselt on
tõusnud ka narkootikumidega
seotud kuritegude arv: kuuelt
üheksale, millest seitsmel juhul
omati suures koguses narkootilist ainet ja kahel juhul
kasvatati kanepit. Alaealiste
poolt toime pandud kuritegude registreerimise arv vähenes
eelmise perioodiga võrreldes
kaheksalt neljale, millest kaks
olid vargused ning kaks vägivallakuriteod.
Vähenenud on ühe kuriteo
liigina liiklussüütegude arv
29-lt 20-le, kuid murekoht on
see endiselt, sest suurem osa
neist 16 olid joobes juhid ning
neli süstemaatiliselt ilma juhtimisõiguseta sõiduki roolis.
Samuti on probleemiks varavastased kuriteod, mille arv

suurenes 27-lt 34-le, millest 25
olid vargused ning kaks sõiduki omavoliline kasutamine ehk
ärandamine.
Väärtegude arvu suur tõus
462-lt 639-le on enamus liiklusseaduse rikkumised ehk 547.
Neist omakorda 322 kiiruse
ületamised ja 34 juhtimisõiguseta juhid. Võrreldes 2015.
aastat 2016. aastaga vähenes
inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv viielt kolmele ja
vigastatute arv neljalt kolmele.
Hukkunuid ei olnud õnneks
ühtegi.
Alaealiste poolt toime pandud väärtegusid registreeriti
võrreldes eelmise perioodiga
üks vähem ehk siis vastavalt
57 ja 56 tegu. Samuti on vallas
probleemiks alaealiste poolt
toime pandud alkoholiseaduse
rikkumised 33 juhtumit.
Selline sai ülevaade politsei
töömailt seoses Vinni vallaga.
Olukord ei ole just katastroofiline, aga politsei vaatevinklist
tööpuuduse üle kurta ei saa.
Tänan kõiki, kes aitasid oma
elukeskkonda turvalisemaks
muuta. Oli siis tegemist vägivalla õigeaegse märkamisega
ja teavitamisega või lubadeta
kahtlase sõidustiiliga juhtidest
teavitamisega. Teie ise oma
õigeaegse sekkumisega aitasite
seeläbi ära hoida nii mõnegi
võimaliku õnnetuse. Suur tänu
Teile selle eest!
Märgakem ka tulevikus abi
vajavaid ja teavitage sellistest
inimestest ka kohalikku omavalitsust või politseid.
Turvalisemat 2017. aastat
kõigile!
Jaagup Nõmmeloo
piirkonnapolitseinik

Sild kahe kodu vahel
Väidetavasti on kool õpilase teine
kodu. Aga seda, kuidas seal teises
kodus elamine ja toimetamine
välja näeb, ei tea lapsevanemad
alati kuigi täpselt, sest selge on
see, et läbi lapsesuu jõuab koduni
vaid valitud ja sageli läbi kõverpeegli nähtud teave. Selleks, et
ühendada kodu ja kooli vahel
haigutavat kuristikku, ongi Vinni-Pajusti gümnaasiumis viimase
aasta jooksul korraldatud erinevaid kooli ja kodu ühendavaid
tegevusi. Üheks selliseks oli 16.
märtsi õhtul toimunud kooli ja
kodui koostööpäev, õigemini küll
–õhtu, kus psühholoog Rutt Kaja
Pekk rääkis kohaletulnud lastevanematele suhtlemisprobleemidest, lapsed said samal ajal saalis
lustida ja pärast näitasid VPG
õpilased ja õpetajad, millega majas lisaks õppetööle tegeldakse. Ja
ehkki võrreldes möödunudsügisese analoogse üritusega oli osalejaid vähem, said kohaletulnud
toreda elamuse osaliseks. Avatud
oli ainukordne ja ainulaadseid
hõrgutisi pakkuv kohvik, osaleda

sai erinevates osavusmängudes - mängida sai nii pinksi kui
elektroonilist jalgpalli, malet või
siis hoopis lasketiirus tulistada.
Ka kooli uus (õigemini küll uueks
tehtud vana - koolipoiste taastatud) õhuhokilaud leidis pidevat
kasutamist. Kes soovis, kihutas
RC-mudelautodega kooli kledris
oleval uuel multifunktsionaalsel
auto/minigolfirajal, kes uudistasVinni robootikute tegemisi,
kes õppis seltskonnatantse või
tutvus huvitava nimega käsitöö-Qullinguga, võimalus oli tutvuda kuuenda klassi teatritegijate
kaisukateatriga või hoopis poiste
tehnikaringi võrridega ümber
koolimaja kimada. Kooli talveaias
oli avatud Lõbus fotosalong, kus
fotografeeritavad kohe ka endi
pildid kätte said. Kel soovi sellest
kõigest takkajärgi osa saada, vaadaku fotosid kooli kodulehel. Ehk
on need pildid ka argumendiks
tulevastel kodu ja kooli vahelistel
üritustel rohkem osalema.
Leedi Kaaga,
VPG Meediapesa

Südamekuul liikuma!
Südamekuu üritused toimuvad Vinni vallas seekord 1.
aprillist kuni 31. maini. Rõhuasetus on seekord kahele
uudsele ja populaarsust koguvale liikumisele: Roelas
ootab liikumisest lugu pidavaid inimesi seiklusliikumise ja Vinnis Vinni-Pajusti
discgolfi rada.
Roelas ootab seiklusliikujaid
rajakaart, kuhu on märgitud
punktid ja lisatud küsimused.
Raja läbimiseks tasub varuda
aega orienteeruvalt 2-3 tundi.
Rajakaardid koos küsimustega
on alates 1. aprillist saadaval
Roela koolis ja noortemajas.
Tulevikus saab kaarti ja küsimusi kasutada ürituste korral-

damiseks ning Roela aleviku
tutvustamiseks.
Teine huvitav tegevus on
Vinni-Pajusti discgolfi pargi
üheksa korviga raja läbimine.
Selleks on võimalik kettaid ja
raja läbimise tabeleid laenutada Vinni spordikompleksist ja
Vinni-Pajusti gümnaasiumist.
Kõigi osalejate vahel loositakse korraldajate poolt välja
mitmesuguseid auhindu.
Täpsem info: http://seiklusliikumine.weebly.com/
Uno Muruvee
Vinni valla noorsooja sporditöö spetsialist

Baltic Fibres kinkis Kulina
lasteaiale tekid

Palgapäevaks projektipäev

Uute tekkide all tuleb nüüd magusam uni ja ilusamad unenäod! Foto: Helen Rennel

Eks me kõik ela suuremal või
vähemal määral palgapäeva nimel. Vinni-Pajusti gümnaasium
püüab õpilastele iga trimestri
lõpul pakkuda viimast koolipäeva palgapäevana põneva projektipäevana, kus õpilased saavad
tegeleda millegagi, mis nii põnev
kui arendav. Mõni klass kasutab
seda päeva õppekäigul käimiseks, osa õpilasi saab aga osaleda
erinevates õpitubade koolimajas.
Selle trimestri viimane koolipäev,
17. märts, möödus taas erinevate
projektide tähe all. Osa õpilasi

nautis kärtsu ja mürtsu keemiakatsete vallas, kes tegeles kaunite
kunstidega, kes sportis või tegeles tehnikavaldkondadega, kes
kuulas loengut õpilasvahetusest
- soovijad said osaleda eri valdkondade tegelustes. Ja kui mõni
ei leidnud selles päevas endale
kohe mitte midagi huvitavat, siis
peab küll vist peeglisse vaatama
ja kusagilt sealt süüdlast otsima.
Tiit Tuhvel
VPG Meediapesa
Foto: Kristel Jaska

Kulina lasteaed sai märtsi
keskel kätte kingituse - neile
spetsiaalselt Haljalas tegutseva
mahuliste vooditarvete tootja
Baltic Bibres OÜ poolt valmistatud 40 tekki.
Kulina lasteaia juhataja Helen
Renneli sõnul tuli Kulina lasteaiale üllatuspakkumine Baltic
Fibers OÜ poolt möödunud
aasta lõpus. „Baltic Fibres OÜ-l
on hea tava üllatada vooditar-

vetega igal aastal üht lasteaeda
või muud taolist asutust,” selgitas Helen Rennel pöördumise
põhjust.
Lasteaed andis tekivabrikule
vajalikud mõõdud, mille järgi
töötajad Kulina lasteaiale tekid
valmistasid. Täna oli lastel uutest tekkidest rõõmu kui palju!
Kulina lasteaed on Baltic Fibresi kollektiivile tekkide eest
väga tänulik!
Hilje Pakkanen

Pajusti klubis tähistati
naistepäeva

Koolieelikud tutvusid
tulevase kooliga

MTÜ Pajusti VAK korraldas Pajusti klubis 11. märtsil meeleoluka
naistepäevapeo, kus rahvas võis osa saada mustkunstnik Charleka võlutrikkidest ja Richard Sepajõe lauludest, nautida tantsulisi
etteasteid tantsutruppidelt Panter ja Faziyah, naerda kaasa päevakohastele sketsidele Pajusti huumori- ja satiiritrupi esituses ja ka
ise tantsida Eesti GUN ja Liisa tantsumuusika saatel. Mehed tegid
naistepäeva puhul ka üllatuse, esitades naistele ühe vägeva suguharutantsu! Pildil esineb tantsutrupp Panter. Hilje Pakkaneni foto.

Viru-Jaagupi noored elasid
Eesti Laulule kaasa võrgupeol
1. märtsil läksid valla Vinni, Pajusti, Kulina lasteaia koolieelikud lasteaia asemel kooli - Vinni-Pajusti
gümnaasiumisse, et tutvuda oma
tulevase kooli ja koolikaaslastega ning uudistada töötubades.
Koolipere oli lasteaia vanemate
rühmade laste jaoks ette valmistanud meisterdamise, pildipusle
kokkupanemise, muinasjutu- ja
teatritoa ning nukuteatri, fotosalongi ja trükitehnikatöötoa,

ring- ja laulamängude, keemiakatsete ja tehnoloogia töötoad.
Liikumist lustiti elektroonilist
jalgpalli tagudes, autodega võidu
sõites ja võimlas teatevõistlustel
võistkonniti mõõtu võttes. Päeva
lõpetas ühine lõuna kooli sööklas.
Kooli ja lasteadede ühine koostööpäev toimus juba kolmandat
korda.
Hilje Pakkaneni tekst ja foto

Viru-Jaagupi noortetoas toimus 4. märtsil vastu 5. märtsi
võrgupidu, kus 21 noort tulid,
sülearvutid kaasas, ühiselt Eesti
Laul 2017 finaalsaadet vaatama
ja arvutimänge mängima ning
hilisõhtul multifilme vaatama.
Kui arvutist korraks küllalt sai,
mängiti piljardit, lauajalgpalli ja
lauatennist.
Eesti Laulul andsid võrgupeo
noored kõige rohkem hääli

Koit Toome ja Laula laulule
„Verona“.
Viru-Jaagupi noortetoa juhataja Valentin Kurka sõnul tekkis
võrgupeo mõte ühel noormehel,
kelle heast ideest teisedki tuld
võtsid ja asja käima lükkasid.
Viru-Jaagupi noortetuba tänab
Kadila noortekeskuse perenaist
Milvi Tublit võrgupeo jaoks
projektorit laenutamast.
Hilje Pakkanen
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Küla raamatukogu on küla süda sajand Viru-Jaagupi raamatukogu!

Raamatukogu hubased ruumid kutsuvad külla.

Alguste algus
Viru-Jaagupi avalik raamatukogu „Hommik“ moodustati ja
kanti Eesti kubermangu Ühingu
registrisse 8. aprillil 1917. a,
s.o peale nn.Veebruarirevolutsiooni. Septembris 1916 toimus Viru-Jakobi Haridusseltsi
koosolek raamatukogu moodustamiseks. Koostati põhikiri,
et esitada see kubermanguvalitsusele registreerimiseks ja
kinnitamiseks.
Tsaarivalitsuse ajal olid talupoegadele lubatud ainult nn
lugemisringid. Lugejate ringide
nime all tegutsesid Kehalas ja
Koeraveres tillukesed raamatukogud. Lugemisringi liige sai
laenutada raamatuid kaheks
nädalaks, kui ta kviitungi alusel
oli maksnud 3-kopika suuruse
osamaksu. Laenutati nädalavahetusel Jaan Metsiku pool
kodus, kus lugemisvara oli ühes
suures raamatukapis. 1905.a
käisid tsaariaegsed ametnikud
Jaan Metsiku ja Jaan Otsa talust
otsimas tsaarivõimuvastaseid
raamatuid, kuid ei leidnud neid.
Lugejateringist
raamatukoguks
Koeravere lugejate ring oli asutatud 1905.a kolme edumeelse
taluperemehe poolt, kõik Jaanid, perekonnanimedega Metsik, Ots ja Kreek. Ühiselt pandi
rahad kokku, et natukenegi
jagada talupoegadele vaimuvalgust. Kehala lugemisringi asutajaks oli legendaarne Rudolf
Meier - haridusseltsi esimees,
tuletõrjeseltsi esimees (ja veel
hulgaliselt muid asjatoimetusi),
kellest sai ka Viru-Jaagupi raamatukogu esimene koguhoidja,
nagu neid tollel ajal nimetati.
Peeti pidusid raamatute
ostmiseks
Tollel ajal peeti pidusid, kus
esinesid näidendite, laulude
ja tantsudega isetegevuslased.
Peod olid rahva seas väga populaarsed - ei olnud ju mingit
muud meelelahutust, saati siis
veel telekat või internetti! - ja
nii kogunes peopiletitest raha,
millest osa kulutati hea meelega
kogule raamatute ostmiseks.
Raamatukogu esialgseks asukohaks sai Küti vallamaja ehk
siis praeguse nimega Kehala
klubihoone. Sellel oli ka oma
põhjus: nimelt pidas raamatukoguhoidja Rudolf Meier ka vallavanema ametit. Kui ta sellest
ametist lõpuks vabanes, kolis

raamatukogu ära Viru-Jaagupi
koolimajja.
Seadus lubas laenutada
kuni kolm kindla valdkonna
raamatut

Raamatukogu on asunud Küti
vallamajas, kaasajal tuntud
Kehala klubi nime all.

1930. aastal anti välja avalikkude raamatukogude seadus,
milles oli öeldud, et igas vallas
peab olema avalik raamatukogu
ja vald peab selleks eelarves
ette nägema kulutused raamatukogu ülevalpidamiseks, koguhoidja palgaks ja raamatute
soetamiseks. Ühtlasi pidi iga
lugeja tasuma 50 kopikat liikmemaksu. Välja laenutati korraga
kolm raamatut: üks ilukirjanduslik, üks põllumajanduslik ja
üks tehnika- või geograafia-alane.1945.a registris on raamatukogu aadressiks kirjutatud
Viru-Jaagupi ja nimetuseks Küti
valla keskraamatukogu. Ajalehti
ja raamatuid kokku 2987, lugejaid 217.
Niisugune algus on Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogul, mis
tähistab sellel aastal oma 100.
aastapäeva. Palju kordi on raamatukogu rännanud ühest
hoonest teise, ent ikka on tema
koduks endiselt Viru-Jaagupi-alevik, mille järgi oli nimetaud ka kihelkond. Raamatukogus on töötanud selle aja jooksul
kaheksa raamatukogu juhatajat,
kõige kauem neist Ene Kadaja
(1967 – 2011).
Raamatukogu kroonika
pajatab
1997. aastal valmis Viru-Jaagupist pärit Rakvere Gümnaasiumi õpilastel Alla Basmanoval
ja Kristin Mattil legendaarse
koduloouurija ja Viru-Jaagupi
kooli õpetaja Alise Vaasma
juhendamisel raamatukogu
kroonika – 80 aasta jagu raamatukogu ajalugu!
Keerulisel ajal ei talletata just
eriti palju märkmeid, ka lähevad
nad siis kergesti kaduma. Aitäh
neile selle suure ja ilmselt väga
palju aega ja uurimist nõudnud
töö eest!
Raamatukogu kroonikas on

järgmine lõik:
1981 - aastad pole vennad.
Suurem osa lugejatest siirdus
elama mujale.
1988 - see aasta oli eesti rahva
ärkamise ja poliitilise aktiivsuse
aasta. Lugejaid käis ootamatult vähe. Raamatukoguhoidja
küsimise peale vastati – pole
aega, ei jõua lehtegi läbi lugeda.
Jätkuvalt on palju muresid raamatukogule kütte muretsemisel.
1990 - lugejaid on väga vähe –
kõik seisid lihakraami sabas!
Ent kirja on pandud ka lugejaterohkeid aastad: 1991, 1992,
1993, 1989.
1960. aastatel on raamatukogu juhataja ... kirja pannud
järgmist:
Ilukirjaduse osas tuli raamatukoguhoidjal teha individuaalset
tööd luulekogude lugemise
pärast. Meeslugejad tunnistasid
üles, et nad ei saa luuletustest
aru ning nende lugemine on üks
tühi töö ja vaimu närimine. Samuti pidi raamatukogu juhataja
viima läbi individuaalvestlusi
teaduslik-atestliku maailmavaate tugevdamiseks. Põhjalikku
tööd tuli teha kahe usklikuga, kes küll uurisid atestlikku
kirjandust, kuid jäid kindlalt
oma väljakujunenud uskumuste juurde. Tollele ajal nägi
kommusistlik propaganda ette
ainult ühte usku: inimese usku
helgesse tulevikku!
Tööd häiris külmal perioodil see, et pool tööpäeva tuli
töötada mantlis, kuna ruumid
olid väga külmad. 1964. aasta
kroonikast selgub, et raamatukogu süüdistati selles, et
seal ei propageeritud piisavalt
põllumajadusteaduse saavutisi
ja eesrindlikke kogemusi. Põhjuseks toodi raamatukoguhoidja
dekreetpuhkus. Eks ametimeestel olid andmed olemas:
1964. aastal said kommunistliku
lööktöölise nimetuse 10 sohvoosi töötajat, kuid ainult üks
neist luges raamatuid, vaatas
televiisorit, kuulas raadiot ja
õppis Viru-Jaagupi Kooli 8. klassis! Raamatukogu juhataja käis
sohvoosi ametiühingu esimehe
juures kohvil.
Populaarsete eneseabiraamatute asemel nõutavaim raamat
„Uued lüpsimasinad“
Pahameelt valmistas lugejatele
näiteks 1967. a ilmunud uudiskirjandus. Suurtes tiraazides oli
välja antud punast propagandat, ent selliseid raamatuid nagu
„Uued lüpsimasinad“ ja „Traktorite hüdraurilised rippsüsteemid“, mida sohvoosi töötajad
hädasti vajasid, tuli tikutulega
taga ajada –defitsiit! - ent ülivajalik hakkamasaamiseks nii
laudas kui põllul. Sellel ajal toitis
veel Eestimaa põllumees eesti
rahvast! Näputäis raamatuid
saabus müügile ka kohalikku
kauplusesse. Vähemalt 40 peret
soovis endale uudiskirjanudust
osta ja suuremate tülide ärahoidmiseks ostjate vahel pani
kaupluse juhataja saabunud
kaks eksemplari müüki siis, kui
poes oli kõige vähem rahvast.
Loeti loomulikult ka ilukirja-

dust, neist populaarseim sellel
ajal Tammsaare „Tõde ja õigus“.
Väga hea koostöö oli raamatukogu ja kooli vahel: lapsed
olid kõige aktiivsemad lugejad,
valmisid toredat näidendid,
näitused ja muud üritused.
Lugejad edetabelisse
1965. aasta kohta on kroonikas
toodud üksikasjalikud kvartaliplaanid, mille oli kinnianud
täitevkomitee kultuuriosakond
ja millest selgub, et Viru-Jaagupi raamatukogu on täitnud
kvartaliplaanid 160 protsendiliselt! Koostati lugejate edetabeleid! Näiteks võib siinkohal ära
tuua parimad lugejad seisuga
15.04.1965: 1.koht- V.Tepomees
- 78 eks., treial. Meie raamatukogu praegune kõige aktiivsem
lugeja Meida Inno oli sellel kiirel
tööajal 16.koht - 27 eks., õpetaja.
Nn kohustuslik kirjandus
koosnegu üksnes õhukestest
raamatutest
Tänu internetile on saabunud
info ülekülluse ajastu. Lapsed,
kes tulevad tihti koos lapsevanemaga raamatukokku küsima koolitundides vajalikku
kirjandust, näpivad sellel ajal
nutitelefoni, kui ema imestunult
küsib, et kas siis tõesti mõnda
õhemat raamatut kohustuslikus
kirjanduses pole. Kurb, groteskne, aga tõsi! Teada tõsiasi: kes ei
loe raamatuid, sel puudub ka
hea väljendusoskus: ei tea häid
ja vajalikke sõnu.
Viru-Jaagupi raamatukogu
praegu
Meie praegused lugejad armastavad lugeda armastus-, ajaloo-,
reisi-, krimi- ja populaarteaduslikke raamatuid, aktiivselt
laenutatakse ajakirju. Liikumispuudega inimestele saadame
või viime raamatud võimalusel
koju. Raamatukogu on tänulik
oma annetajatele (loen läbi ja
toon raamatukokku-las teised
ka loevad!). Raamatukogu pole
ammu enam ainult laenutamise koht - siit jookseb läbi
ka põhiline info kodukandi ja
vallas toimuvate ürituste kohta,
raamatukogu aitab kaasa eakate pidude ja ekskursioonide
korraldamisel, annab abi vanemaealistele arvutikasutamisel,
aitab vajadusel täita vajalikke
dokumente jne.
Kogus on 9136 raamatut, käib
6 nimetust ajakirju, üleriigilised
ajalehed ja maakonnaleht, mida
vanem generatsioon armastab
lugeda paberlehena. Ka ajalehti
saab koju laenutada. Populaarne
on ristsõnade lahendamine - see
hoiab vanema inimese meele
erksa.
Raamatukogu sünnipäev
on lugejate pidupäev
Tänu lugejatele ongi Viru-Jaagupi raamatukogu pika sajandi
vastu pidanud ja teie jaoks tahab
raamatukogu veel kaua-kaua
olemas olla! Tänan südamest
oma lugejaid, kes mind tööle
tulles nii kiiresti omaks võtsid,
samuti kõiki häid kolleege. Ilusat
sünnipäeva, raamatukogu!
Ülle Rajamart,
Viru-Jaagupi
Rahvaraamatukogu juhataja

Viru-Jaagupi raamatukogu asub praegu Viru-Jaagupis end. koolimaja kolmandal korrusel alates 2005. algusest. Enne seda
asus raamatukogu kümmekond aastat avariilisel pinnal ühe Kesk tänava korrusmaja kitsukeses kolmetoalises korteris (keskmine foto). Veel varem sama tänava eramajas, mis tagastati õigusjärgsele omanikule (vasakpoolne pilt).

Näitemängupäeval Roelas
selgub maakonna parim
harrastusteater
Peale selle, et eestlased on
tuntud laulurahvana, on kindel ka see, et oleme tubli
teatrirahvas. Selle kinnituseks
saavad kõik huvilised tulla
vaatama Roela rahvamajas
22. aprillil kell 11 algavat 12.
maakondlikku näitemängupäeva nelja Lääne-Virumaa
harrastusteatri osavõtul.
Haljala näiteseltskonna esituses saab vaadata Erki Aule
etendust „Torm jõe kaldal“, mille
on lavastanud lavastaja Martti
Samolberg. Harrastusteatrilt
KaRaKter näeb publik Ülo Tuulik
„Kena keik“ K.Kivi lavastuses.
Sõmeru näitetrupilt V. Liapini
„Kaasaegsed vodevillid“ Tiina
Rummi lavastuses ning Roela
näitetrupilt Kartoffel Jaan Võõramaa (Dajan Ahmet) „Mamma“
Urmas Lindlo lavastuses.
Harrastusteatrite esinemisi
hindab kolmeliikmeline professionaalne žürii. Kõigile esinenud
truppidele annab žürii personaalselt tagasisidet. Päeva lõpus
kuulutatakse välja maakonna
parim meesnäitleja, naisnäitleja,
lavastaja, etendus ja eripreemiad.
Tava kohaselt korraldab eelmine
maakondlikul näitemängupäeval parima harrastusteatri tiitligia
pärjatud harrastusteater järgmise
näitemängupäeva. Tänu Kartoffeli õnnestunud esinemisele see
näitemängupäev Roelasse jõudis.
Näitemängupäeva peakorraldaja
Urmas Lindlo tõdeb: „Näitemängupäev on ennast aasta-aastalt
tõestanud kohalike harrastusteatrite ja teatrisõprade kohtumispaigana. Olulisel kohal on

Roela Kartoffeli esituses näeb
sel päeval J.Võõrmaa (D.
Ahmeti) etendust „Mamma“.
Urmas Lindlo foto.

truppide omavahelise läbikäimise soodustamine. Kõigil on
huvitav näha, mille uuega on
teised maakonna trupid aastaga
hakkama saanud.“
Roela rahvamaja juhtaja Tarmo
Alavere sõnul ollakse teatripäevaks valmis. Soetatud on valla
toetusel uut valgustehnikat ja
valguspult.
Näitemängupäevast valmib
video, mille alusel Eesti Harrastusteatrite Liit valib parima
lavastuse 2018. aastal toimuvale
üleriigilise harrastusteatrite
päevale.
Näitemängupäevale on kõik
huvilised oodatud. Päevapilet
on 5 eurot.
Korraldajad tänavad toetajaid: Vinni valda, Kultuurkapitali, Rahvakultuurikeskust,
VIROL-lit, Eesti Harrastusteatrite Liitu, MTÜ-sid Roela Rahva
Maja ja Urmase Koolitus.
Kartin Põllu

Vinni vald osales Eestimaa
talimängudel Otepääl

Madis Rõuk, Andrus Lein, Madis Sildvee, Roland Toome, Rita
Toome võistlesid Otepääl suusatamises. Foto: Uno Muruvee

Vinni valla spordiesindus osales Otepääl, Valgas ja Valkas
toimunud 13. Eestimaa talimängudel 19 sportlasega, kes kaitsesid Vinni spordiau murdmaa- ja
mäesuusatamises, males ning
juhtide võistlusel.
Vinni vallavanem Rauno Võrno
saavutas juhtide võistlusel osalenud 44 omavalitsusjuhi seas igati
tubli 9. koha. Kirkaima saavutuse
eest hoolitses meie vallast pärit
Laura Alba, kes saavutas naiste
5 km vabatehnikas suusatamise
distantsil esikoha. Veel aitasid
meie spordiau kaitsta suusatamises Margus Rõuk, Andrus Lein,
Roland Toome, Madis Sildvee,
Rita Toome, Maryte Mooses,
Gerli ja Grete Eltermaa. Mehed
saavutasid M-40 vanuseklassis
teatesõidus tubli 5. koha 27 võistkonna seas. Teatevõistkonnas
sõitsid Roland Toome, Andrus
Lein ja Madis Silvee. Naistest Rita
Toome, Maryte Mooses ja Gerli
Eltermaa. Maletajad eesotsas Eino
Vaheriga saavutasid võistkondlikult 6. koha 14 osalenud valla
seas. Mäesuusatamises oli Vinni
valla eest väljas Lauri Miller.
Suur tänu kõigile Vinni valla

sportlastele meie sportliku sisu
näitamise eest teisele valdadele!
Oleme väga uhked, et meil on
tublid tegijad, kes suudavad
rinda pista teiste tippudega
valdade mängudel.
Eestimaa talimängudel võistlesid maakondade, linnade ja
valdade esindused kokku 18
spordialal. Vinni vald võistles
suurte, üle 2000 elanikuga valdade arvestuses ja jäi Vinni 19.
kohale. Enamat saavutamast
takistas asjaolu, et meil ei olnud
kahjuks ühtegi võistlejat välja
panna naiste ja meeste korvpallis, kabes, lauatennises.
Suvi pole enam kaugel: tänavu
tuleb meil oma taset näidata nii
valdade suvemängudel võisteldes (n-ö viimast korda oma senises suuruses) ja kui ka ise neid
korraldades. See, üks suurema
osavõtjaskonnaga spordipidu
toimub Vinnis 8.-9. juulil. Korraldajate koosolek koos alade
peakohtunikega ootab ees juba 4.
aprillil vallamajas Pajustis.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsooja sporditöö spetsialist
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Sündmuste kalender
PAJUSTI KLUBIS:
18. aprillil kell 13 Mõttelõnga klubis ülestõusmispühade
ja kuu sünnipäevade tähistamine. Esinevad Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi õpilased.
23. aprillil kell 14 jüripäeva tantsukontsert. Esinevad tantsukollektiivid Laekvere, Rägavere ja Vinni vallast.
ROELA RAHVAMAJAS:
Aprillikuu lõpuni avatud näitus „Viru Säru läbi kolme aastakümne“. Info Tarmo Alavere 5273878.
12. aprillil kell 13 Roela Rahvamajas külas Jõhvi eakate
klubi Maikelluke-Landõs. Info Reet Alavere 51935250 ja Anne
Väinaste 5027066
22. aprillil kell 11 Lääne-Virumaa näitemängupäev, kus
saab näha nelja etendust harrastusteatrite truppide esituses
Rakverest, Haljalast, Sõmerult ja Roelast, selguvad 2017.a
harrastusteatrite parim mees- ja naisnäitleja, lavastaja, etendus.
Pilet 5 eurot. Info Urmas Lindlo 53716767
VINNIS:
25.-26. märtsil kell 10 rahvusvaheline iluvõimlemisvõistlus
Märtsikelluke Vinni spordikompleksis. Võistlevad iluvõimlejad (sünd. 2002-2011) Eestist, Soomest ja Venemaalt.
25.-26. märtsil West-Viru Open 2017 - Euroopa karikavõistluse etapp sumos Vinni Spordikompleksis
20. aprillil kell 14 Tervise Neljapäev Õendushoolduskeskuses Loojang. Külastajaid ootab lisaks lektorile väike tee- ja
kohvilaud. Osalustasu 2 eurot.

Koolides ja lasteaedades
2. aprillil Roela lasteaed-kooli lapsed osalevad AHHAA-s näitusel
„First Lego League Junior“.
4. aprillil kell 12 Komöödiateatri „Ruutu 10“ etendus VPG 5.-12.
klassile, pilet 2 eurot.
6. aprillil Vinni valla koolide õpilased Rakvere Ametikoolis „ Ideede
laadal“.
7. aprillil kell 10.40 KEAT raudteeohutusõppus VPG 6.klassile.
7.aprillil Roela kool Vanemuise teatris etendusel „Õhtu Kalmaniga“.
10. aprillil kell 10 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm jalgrattamatkal.
11. aprillil kell 9.30 Pajusti lasteaia Mesimummude rühm värvib
mune koos lapsevanematega.
11. aprillil kell 10 Pajusti lasteia Mõmmikute rühm Rakveres muuseumitunnis.
11. aprillil kell 17.30 lastevanemate infopäev Tudu koolimajas.
12. aprillil kell 9 Vinni lasteaia Jänkupere, Mõmmi ja Oravapere
rühm Jääajakeskuses.
12. aprillil kell 9.30 munadepüha mängupidu Vinni lasteaia saalis.
12. aprillil kell 9.50 KEAT ellujäämisõpetus ja matkatarkused VPG
6. klassile.
12. aprillil kell 10.15 Pajusti lasteaias Onu Ervini lasteteater „Hajameelne jänkuema“.
12. aprillil teatrietendus “Buratino õppetund” Kulina lasteaias.
12. aprillil kell 11.30 teatrietendus “Buratino õppetund” Roela kooli
aulas, pilet 2.50.
12. aprillil kell 15.45 lihavõttepidu Pajusti lasteaia saalis.
13. aprillil kell 13.55 VPG - 29! 8.-12. klass kohtub vilistlastega.
17.-21. aprill – südame- ja tervisenädal Roela lasteaed-koolis.
17.-21. aprill - südamenädala üritused Vinni lasteaias.
17.-21. aprill tervisenädal „Minu tervise kilomeetrid“ Tudu koolis ja
lasteaias: 17. aprillil teemaks „Toitun tervislikult“, 18. aprillil sportmängude päev, 19. aprillil mõttespordipäev, 20. aprillil „Tantsin end
terveks“, 21. aprillil nutivaba koolipäev.
18. aprillil kell 8.55 gümnaasiumilõpetajate lõpukell.
19. aprillil kell 9.30 Nipitiri lasteteatri etendus „Sinisaba seiklused“
Pajusti lasteaias.
19. aprillil kell 11 Vinni lasteaia saalis Nipitiri lasteteatri etendus
„Sinisaba seiklused“.
19. aprillil tervisepäev Kulina lasteaias.
19. aprillil kell 17.30 Pajusti lastaia Mõmmikute rühma lastevanemate koosolek.
20. aprillil Kulina lasteaia sünnipäev.
20. aprillil kell 17.15 Pajusti lasteaia südamenädala üritus koos
lastevanematega.
21. aprillil Roela lasteaia- ja koolilaste jüriööjooks.
21. aprillil kell 9.30 Lääne-Virumaa lasteaedade üritus “Kapteni
kadunud naer“ Rohuaia lasteaias.
21. aprillil kell 18 VPG 8.-12.klassside kevadball.
24. aprillil kell 17 jüripäeva lõkketuli Tudu kooli pargis.
26. aprillil Kulina lasteaia Mesimummu rühm õppekäigul Viru
rabas KIK-i programm “Rännak tuhande lauka maal”.
25. aprillil Roela kool Rakvere Teatris etendusel „Jõud“.
27. aprillil volbritrall Kulina lasteaias.
27. aprillil loomaajakirjade väljaandja ja roomajate kasvataja Toomas Pranstibel vestleb lindudest VPG 1.-8.klassile. Pilet 2 eurot.
28. aprillil kell 18 volbrijooks VPG-s.

Vinni valla 2017. aasta eelarves on eraldatud kokku 8000
eurot ettevõtlustoetuseks.

TEGEVUSED:
Teisipäeviti kell 10 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
Neljapäeviti kell 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere ja idamaine
jalgade massaaž Kaire Mäelt. Teenused ettetellimisel: juuksur
tel 53915231, massaaž tel 5258333.
Reedeti, 7. ja 21. aprillil kell 10.30–12.00 Anu Joonuksi mälutreening; 12., 28. aprillil 10.30–12.00 võimlemine Maie Tamme juh.
ÜRITUSED:
6. aprillil kell 19 Rakvere Teatri etenduse „Küllus“ ühiskülastus.
Olete oodatud päevakeskusse T-R kella 11-16. Info tel 32 57 300
või paevakeskus@vinnivald.ee.

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

Ettevõtlustoetuse määramise korra järgi tuleb vastav taotlus
esitada Vinni Vallavalitsusele sel aastal 3. aprilliks. Toetuse suuruseks on kuni 1000 eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks
peab olema vähemalt 25% taotluse üldmahust.
Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud
kuni viis aastat.
Ettevõtlustoetuse määramise kord lisadega on leitav valla
kodulehelt: http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Gustav Saar
Vinni Vallavalitsuse arendusnõunik

94 Richard Pihlak
90 Ilmi Murdjõe
90 Endla Neelokse
88 Pilvia Taremaa
88 Juta Kongi
88 Meta-Sophie Anok
87 Anastasia Kivioja
86 Maria Ojam
86 Kalju Annus
86 Aliide Tsiukson
84 Mia Tikop
84 Harry Brand
83 Leeni Saar

83 Milvi Lahesoo
83 Ester Reinol
82 Helene Karro
82 Villu Buddell
82 Einar Toming
82 Rein Suurkaev
81 Epp Ojamäe
80 Rimma Vara
80 Arvo Soone
80 Valve Preemel
80 Virve Kulev
75 Enda Nurmsalu
70 Erik Rutnik

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

Sündis inimene!

Puhka Urumarja noortelaagris
Pakume noortelaagri tuusikuid Urumarja noortelaagrisse ajavahemikuks 3.-10.
august Urumarja külas Tori
vallas Pärnumaal.
Soodustuusik maksab 77
eurot.
Peredele, kelle sissetulek
jääb alla madala sissetuleku
piiri, so alla 210 euro kuus
ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka
lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse
ja tuuakse koju tagasi ühise
transpordiga. Bussi eest tasub
vallavalitsus.
Palume esitada taotlused
hiljemalt 1. maiks elektrooniliselt margit@vinnivald.ee või
paberkandjal vallamajja või
osavalla kontorisse.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks Vinni

vallavalitsuse arveldusarvele
EE501010502016846005
SEB
pangas
või
EE532200001120121871
Swedpangas.
Avalduse vormi leiab Vinni
valla veebilehelt http://www.
vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2
Mida kiiremini avaldus vallamajja jõuab, seda suurem
on tõenäosus tuusik saada,
kokku läheb jagamisele 20
tuusikut.
Ootame avaldusi kuni 1.
maini. Mida varem, seda
parem!
Vt ka Urumarja noortelaagri
veebilehte: http://www.urumarjanoortelaager.ee
Info Margit Diits,
tel 325 8655, 522 6510

KÜTI
SAEVESKI

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

saeveski.toomonu.ee

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

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Kalev Kaunismaa		
Mai Roosme		
Aino Mägi		
Rein Lillemaa		
Vilhelmine Parts		
Lemmik Meltsa		

06.06.1952 – 14.02.2017
21.10.1940 – 19.02.2017
09.12.1928 – 24.02.2017
05.12.1948 – 25.02.2017
20.02.1929 – 02.03.2017
28.04.1934 – 08.03.2017

Sügav kaastunne omastele

Vinni päevakeskuses

Palju õnne,
aprillikuu
sünnipäevalapsed!

Vallavalitsus ootab taotlusi
ettevõtlustoetusele

Kuhu teatada rikke korral
Elektrikatkestused- rikketelefon 1343 (elektrilevi).
Tänavavalgustuse rikked - tel 32 58 650 (vallavalitsus).
Veevarustus ja kanalisatsioon - Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi,
Vetiku, Inju, Kulina, Kakumäe - tel 32 24 774, 514 1153,
askoterm@gmail.com (OÜ Askoterm).
Vesi ja kanalisatsioon - Tudu, Roela, Küti, Lepiku - tel
53 45 57 58, e-post: vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus).
Kaugküte - Vinni ja Pajusti - tel 32 24 774, 514 1153, e-post:
askoterm@gmail.com (OÜ Askoterm), Roela - tel 53 45 57 58,
e-post: vornot@gmail.com (OÜ Roela Soojus).

Andre Laaspere - 11. veebruaril
Oliver Sikka – 19. veebruaril
Gren Marten Truss – 28. veebruaril

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Kuulutused

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid
2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind
48,9 m²) Roela alevikus
Veskikaare tn 3-11.

Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862

3-toaline ridaelamuboks Leparea, Lepiku
külas, üldpind 69,2m²,
ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust,
kanalisatsioon kogumiskaevu.

Küttepuud Simunas.
Tel 5157741

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade
Murumägi tel. 5259 924.

ÕIE ÕMBLEB
•
•
•
•

Settekaevude tühjendamine.
tel 5137633

rõivaste õmblus
parandus
lukuvahetus,
kardinate õmblus jne
oma ateljees Pajustis Vinni
vallamaja
I korrusel. Info tel 5343
2225.

Ostan vanu keeksi, juustu,
kala, redise, põldmarja, draakoni piltidega lauanõusid ja
vaase. Tel: 56655551
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Tule refleksoloogia seansile!

Terviseakadeemia õpilane
pakub neljapäeviti (Vinnis ja
Pajustis) refleksoloogi teenust,
Tai jala- ja käemassazi ning India
peamassaaži Champi.
Info ja registr. tel 5258333 Kaire

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200.

Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
Reklaami avalmise tingimused ja
hinnakiri (vt valla veebileht: http://
www.vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. aprilliks.

