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Vinni valla infoleht 		

Vinni valla eelarve läbis
esimese lugemise
Vinni valla 2018. aasta eelarve,
mille mahuks on kavandatud
12,9 miljonit eurot, läbis jaanuari volikogus esimese lugemise.
Eelarve on suurem kui kunagi varem, seoses kolme valla - Vinni,
Rägavere ja Laekvere valla liitumisega. Vinni vallavanem Rauno
Võrno sõnul jätkab Vinni vald
ka pärast kolme valla ühinemist
investeeringute kursil. „Suuremad investeeringud Vinni valla
eelarves on seotud Vinni lasteaia renoveerimisega kaasaegseks
energiasäästlikuks
lasteaiaks,
mille rekonstrueerimiseks on arvestatud miljon euot. Teine osa
suurematest investeeringutest on
kavandatud
spordivaldkonda.
Valla kergliiklusteede väljaehitamiseks Kakumäelt Viru-Jaagupisse ning Ulvist Viru-Kabalasse
on eelarvesse plaanitud kokku
0,9 miljonit eurot ning Vinni
Spordikompleksi rekonstrueer-

miseks 0,7 miljonit euot.“
Suuremad tuluallikad on maksutulud, millest füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on planeeritud 4,4 miljonit eurot. Riigieelarvest eraldatava toetusfondi suuruseks on 1,8 miljonit eurot ning
sihtfinantseerimised (eraldised
ministeeriumidelt, ametitelt, projektide jmt toetused) moodustavad 1,6 miljonit eurot.
Suuremad kuluallikad Vinni valla 2018.a eelarve eelnõus moodustavad kulutused haridusele
4,9 miljonit eurot ning kulutused
sotsiaalsele kaitsele 1,8 miljonit
eurot. Majanduse ja keskkonna
kulutusteks (valla teede korrashoid, veevarustus, tänavavalgustus, piirkondade majandus,
ehitus ja planeerimise, infotehnoloogia jmt) on arvestatud 1,3
miljonit eurot.
Hilje Pakkanen
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik

www.vinnivald.ee 					

Volikogu kinnitas alatiste
komisjonide koosseisud
Vinni Vallavolikogu kinnitas
jaanuari istungil alatiste komisjonide koosseisud. Vinni
vallavolikogul on viis alatist
komisjoni: revisjoni, eelarve-,
arengu- ja õiguskomisjon,
kultuuri- ja hariduskomisjon,
majanduskomisjon ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
Eelarve-, arengu- ja õiguskomisjon kinnitati järgmises
koosseisus: Meelis Maine esimees, Johannes Nirgi - aseesimees, liikmed: Ülle Allika,
Ruth Pulk, Toomas Väinaste,
Arnu Lippasaar, Rauno Võrno,
Vello Tafenau, Margo Klaasmägi, Aarne Laas.
Majanduskomisjon kinnitati
koosseisus: Toomas Väinaste
- komisjoni esimees, Indrek
Klammer - komisjoni aseesimees ning liikmed: Kalle Külaots, Aimar Põldme, Kalno
Vaarmets, Raigo Rebane, Ee-

rik Lumiste, Arne Urb, Gustav
Põldmaa.
Kultuuri- ja hariduskomisjon
kinnitati koosseisus: Arnu
Lippasaar - esimees, Vello
Tafenau - aseesimees, liikmed:
Toomas Väinaste,
Margit
Diits, Urmas Lindlo, Marko
Kask, Rene Metsla, Henry
Kallaste, Maarika Lausvee,
Marika Proover ja Eve Unus.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni kinnitati koosseisus: Ruth
Pulk - komisjoni esimees, Evelin Poolamets - aseesimees,
liikmed: Ülle Allika, Maarika
Koppel, Riina Sinisoo, Mirjam
Selli, Martin Kesamaa, Silvi
Sirelpuu, Eha Kokoreva, Urve
Vahula ja Külli Tamm.
Detsembri volikogus kinnitati
revisonikomisjon koosseisus:
Ülle Allika - esimees, Raigo
Rebane - aseesimees, Merje
Siimpere - esimees.

Vinni lasteaiahoone rekonstrueerimine
energiatõhusaks toetusmeetme kaasabil
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koos
töös Rahandus
ministee
riumiga viivad läbi meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine“ avatud taotlusvooru. Tegemist on CO₂ heitkoguste ühikute
enampakkumisel saadava tulu meetmega
ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem).
Vinni Vallavalitsuse poolt meetmesse esitatud taotlus Vinni lasteaia rekonstrueerimiseks sai positiivse otsuse ning Vinni lasteaia rekonstrueerimine, mis algas 2017.a

oktoobris, peab valmis saama 2018.a oktoobriks. Riigihangete tulemusena on teostatavate tööde maksumuseks pea miljon
eurot. Ehitustöid teeb Revin Grupp OÜ
ja omanikujärelevalve teenust osutab OÜ
Keskkonnaprojekt. Valla poolt hoiab kätt
pulsil ehitusnõunik Erik Keskküla.
Ehitustöid tehakse kahe rühmaruumi kaupa, Vinni lasteaeda kinni panemata. Kahe
rühma jagu lapsi omandab eelkooliharidust Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja nii
kuni remondi lõpuni. Töötava lasteaia osade kaupa remontimine on võimalik tänu

lastevanemate, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ja lasteaiatöötajate ning ehitaja Revin
Grupp OÜ paindlikule koostööle.
Vinni lasteaia remont on jõudnud niikaugele, et esimesena remonti läinud kahes
rühmaruumis tehakse siseviimistlust ja
paigaldatakse ventilatsiooni. Aluspõrandad
on valatud, uue keskküttesüsteemi torustik
on paigas ja osa radiaatoreidki sooja andmas. Ei pea ainult töösoojaga läbi ajama.
Kevadkuul saame ülevaadet anda järgmistes kahes rühmaruumis tehtavast.
Gustav Saar, arendusnõunik

Volikogu nimetas oma esindajad Eesti Linnade ja Valdade Liitu
Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL)
üldkoosolekul on Vinni valla esindajateks volikogu esimees Meelis Maine ja
vallavanem Rauno Võrno. ELVL üld-

koosolekul volikogu esimehe asendajaks
nimetas volikogu aseesimees Ruth Pulk’a
ja vallavanema asendajaks abivallavanem
Eerik Lumiste.

ELVL volikogus hakkavad Vinni valla
esindama volikogu esimees Meelis Maine ning teda hakkab vajadusel asendama
volikogu aseesimees Ruth Pulk.

Külaliikumise soonega abivallavanem Eerik Lumiste

Alates käesoleva aasta algusest on Vinni vallas taas üle
pikkade aastate abivallavanema ametikoht. Abivallavanema ülesandeid täidab Eerik
Lumiste, endise Laekvere valla viimane volikogu esimees.
Eeriku sõnul on tema ülesandeks Hiiumaa-suuruses Vinni
vallas
majandusvaldkonna
juhtimine ja kureerimine.
Majandusvaldkonna alla kuuluvad
maakorralduslikud,

keskkonna- ja kommunaalküsimused, teede korrashoid,
jäätmekäitlus, ehitus ja planeerimine jmt valdkonnad.
Oma varasema töö tõttu Lääne-Viru maavalitsuses maakorraldusspetsialistina tunneb Eerik Vinni valda suhteliselt hästi, teab, kus üks või
teine küla asub, ära ei eksi.
Kuid Eerikut tuntakse paljudes maakonna tegusates
külades ka kui Venevere küla
aktiivset külaliikumise eestvedajat. Venevere külaliikumise
eest on Eerik seisnud hea 15
aastat, st Euroopa Liidu rahastamise algusaegadest peale.
Eeriku meenutusel saigi külaliikumine hoo sisse esimesest
europrojektist. Tänaseks on
tema eestvedamisel Veneverre toodud üle poole miljoni
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euro investeeringuid erinevatest Euroopa Liidu fondidest.
Õigusega võiks öelda, et Eerikul on palju teeneid selles, et
vähem kui saja suitsuga Venevere küla on jõudnud Lääne-Virumaa kaardile. Venevere ja ümberkaudusete külade
- Arukse, Ilistvere, Kaasiksaare, Luusika eestvedamine on
koondunud MTÜ Venevere
Haridus- ja Kultuuriselts alla.
Selts tähistas rahvapeoga
veebruari algul oma 15.aastapäeva rahvapeoga. Seltsi korraldusel tähistatakse ühiselt
jõule ja aastalõppe, peetakse
jaanipidusid.
Eeriku vaba aeg on kulunudki peaasjalikult külaliikumise
peale. Praegu tmeeldib Eerikule sudokusid lahendada.
Tema õlul on mälumängude

ja maleturniiride korraldamine. 18. aprillil Veneveres
toimuv EV 100 sarja kuuluv
üle-eestiline noorte kiirmaleturniir toimub juba 14.korda.
Kui üks mees nii südamega
oma küla eest seisab, siis võiks
eeldada, et ta on sellest kohast
pärit. Kuid Eerik ütleb end
olevat hoopis Vändra kandi
poiss, kes pärast EPA (EPÜ)
maakorralduseriala lõpetamist siitkandist naise võttis ja
Virumaale elama asus. Mis ei
tähenda, et Eerik oma praeguse kodukandi eest hea ei seisa.
Vastupidi.
Tegusal Eerikul jagub jaksu ja
rahulikku meelt ka abivallavanema vankrit vedada.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik

Vallavanema veerg
Kukesammudega sammume iga
päev pikemasse päeva, kevadele lähemale. Väljas on kaunis talv, käib
hoogne kergliiklustee ehitus Kakumäelt Viru-Jaagupisse. Sportimisvõimalused avarduvad!
Lähenevad valdade talimängud,
mis seekord toimuvad 3.-4. märtsil Viljandimaal. Võistleme nüüd
uues, alla 8000 elanikuga omavalistuste grupis. Esinesime läinud
suvel Vinnis väga tublilt. Loodame
häid võistlemisi ka eesootavatelt
talimängudelt – oleme nüüd tänu
Rägaverele ja Laekverele suuremad-sportlikumad. Spordihuvilised, kel soovi valla eest võistelda,
palun võtke ühendust spordinõunik Uno Muruveega. Eriti on oodatud meie tiimi mäesuusatajad!
Spordiradadel jätkates näitasid
omad sportlikku sisu ja esindasid
Vinni valda Kanepi vallas toimunud omavalitsusjuhtide mitmevõistluses vallavanem ja abivallavanem, tuues täringujalgpallis koju
alavõidu.
Pärast valdade ühinemist on uuenduskursil ka Vinni Vallavalitsus
eesmärgiga olla haldussuutlikum
ja suurema kompetentsiga. Mitmel
valdkonnal, mida seni kureeris üks
nõunik, on nüüd eraldi nõunik või
spetsialist, nagu näiteks kommunaal- ja keskkonnanõunik, lisandunud on sotsiaaltööspetsialist.
Veebruarist on ametis uus haldusjuht Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu
piirkonnas. Sellest aastast on vallavalitsuses ametis abivallavanem,
kes aitab vallavanemal suure valla
juhtimisel koormust veidi maha
võtta.

Kohe-kohe on lähenemas kauaoodatud tähtpäev – Eesti Vabariigi
100. aastapäev 24. veebruaril. Eesti
Vabariigi 100. sünnipäev on meie
kõigi pidu ja selle tähistamiseks on
hea võimalus saada ja teha kingitusi. EV 100 toimkonna üleskutsele vastas ka Vinni Vallavalitsus.
Otsustasime teha kodumaa suure
juubeli puhul väärika kingituse
oma valla rahvale ning kinkida
majaomanikele ja korteriühistutele
sada Eesti lippu. Meie kingiidee on
vallarahva poolt väga soojalt vastu
võetud. Ilus ja ülev tunne on ringi
liikuda oma koduvallas ja armsal
Eestimaal, kui maa on sinimustvalges lipuehtes! Et kingitusest jääks
ka ilus fotomälestus, kutsun vallarahvast postitama Vinni valla Facebooki lehele fotosid endast koos
kingitud lipuga oma kodumaja seinal või õuel.
Hoidkem oma armast Eestit. Tundkem temast rõõmu, olgem tema üle
uhked. Meil on ainult see ja ainus
Eesti! Soovin kõigile head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!
Rauno Võrno
Vinni vallavanem

Valla sotsiaaltööspetsialistide vastuvõtuajad:
Silvi Sirelpuu võtab kodanikke vastu:
Roela teeninduskeskuses (Järve 1, Roela)
iga kuu neljandal esmaspäeval kell 9 – 11.
Viru-Jaagupi teeninduskeskuses (Kooli tee 7, Viru-Jaagupi)
iga kuu neljandal esmaspäeval kell 12– 14.
Tudu teeninduskeskuses (Allikvee 4, Tudu)
iga kuu kolmandal reedel kell 10 – 12.
Kontakt: tel 5745 0313, 322 2376, e-post: silvi@vinnivald.ee.
Martin Kesamaa võtab kodanikke vastu Pajustis vallamajas
(Tartu mnt 2) iga kuu kolmandal reedel kella 9 - 12.
Muudel aegadel vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Kontakt: tel 525 7171, e-post: martin@vinnivald.ee.
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Vinni vallas töötab keskkonna- ja
kommunaalnõunikuna Kätlyn Mets

Vallavalitsuses keskkonna- ja
kommunaalnõunikuna Kätlyn
Mets. Tegemist on uue ametikohaga ühinenud valla struktuuris.
Vinni vallavanem Rauno Võrno
sõnul on haldusreformi järel suurenud Vinni vallas on lisandunud
keskkonnaalseid küsimusi, mis
on tinginud vajaduse eraldi spetsialisti järele. „Vinni vald on intensiivse põllumajandusega piir
kond, kuid samal ajal on siin palju
kaitsmata põhjaveega alasid, ning
keskkonnaküsimustega tegelemine seetõttu pidevalt päevakorras.“
Nõuniku ülesandeks on keskkonnaalase tegevuse ja valla tehnovõrkude alase tegevuse korraldamine vallas: valal seiskukoha ku-

jundamine riiklike keskkonna- ja
komplekslubade taotluste kohta,
vastavate õigusaktide ettevalmistamine, jäätmehoolduse tegevuse korraldamine, sh korraldatud
jäätmeveo toimimise tagamine,
keskkonnanõuete ülevaatamine
planeeringutes ja ehitusprojektides, kaevelubade väljastamine, vee
erikasutuslubade menetlemine ja
taotlemine, looduskaitseobjektide kohta ülevaate omamine, valla
heakorra eeskirja korraldamine,
valla heakorrakonkursi „Kaunis
kodu“ läbiviimine, puude raielubadega seotud küsimuste lahendamine, lubade väljastamine jmt.
Kadilast pärit Tartu Ülikooli loodusteaduste magistri haridusega
Kätlyn Metsa sõnul on talle tuttavad nii töövaldkond kui ka tööpiirkond. Varem on Kätlyn Mets
töötanud keskkonnakorralduse
spetsialistina
Keskkonnaameti
Viru regiooni Rakvere kontoris
ning keskkonnaameti juhatajana
Viimsi Vallavalitsuses.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu
teeninduspiirkonnal uus
haldusjuht

Alates 5. veebruarist töötab Vinni Vallavalitsuse Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu teeninduspiirkonna haldusjuhina Nele Aart.
Tema ülesandeks on elanikele olu
liste
teenuste kättesaadavuse tagamine ja
nõustamine ning majandustegevuse korraldamine Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu
piirkonnas.
Haldusjuhi ülesandeks on olla vallavalitsuse käepikendus kohapeal ja vahendada
operatiivselt infot oma teeninduspiirkonna elanikelt vallavalitsusele.
Haldusjuht võtab vastu avaldusi ja taotlusi ning annab nõu ja juha
tust, kas küsimuse saab kohapeal lahendada või kuhu peab pöörduma.
Haldusjuhi vastuvõtuajad on Viru-Jaagupis teisipäeviti kell 9-12, Roelas neljapäeviti kella 8-12, Tudus kolmapäeviti kell 10-13.
Haldusjuhi poole saab pöörduda igal tööpäeval, kokkusaamine on
soovitav eelnevalt telefoni 58866370 või e-posti teel nele.aart@vinnivald.ee kokku leppida.
Hilje Pakkanen, kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Otsime lauluhuvilisi mehi
ja naisi Ulvi laulukoori!

Ulvi laulukoor on segakoor. Alates 1990. aastast oleme osa võtnud
kõikidest laulupidudest. 2019. aasta suvel on tulemas üldlaulupidu. Ootame oma ridadesse uusi lauluhuvilisi, et koos laulupeole
minna. Augustis on Paides väike eelproov “Vaba Rahva Laul”.
Imetore üritus! Oleme kindlalt osavõtjad. Proovid toimuvad esmaspäeviti kell 18.00 Ulvi klubis. Eriti oodatud on meeshääled!
Koorilauluhuvilistel palun võtta ühendust
merts.kallip@mail.ee või tel 56651305.
Merje Kallip

Armastusest. Aga mitte ainult
Vaikne kena kohakene. Vähe inimesi. Vähe
juhtumeid. Igav? Mina ei tunne igavust. Pole
kunagi tundnud. Tunnen hoopis, et aega oleks
juurde tarvis. Mida kõike teeks, kui oleks aega
rohkem. Ikka on mõni töö pooleli. On hobisid, mille jaoks ei jätku aega. Igavusest ei tea
ma midagi. Pole seda kunagi tundnud. Aga
miks siis aega ei jätku? Ei oska oma elu korraldada? Mis siin külakohas siis ikka nii väga
teha on, pole ju inimesigi? Mõned inimesed
arvavad just nii. Et kui on vähe inimesi, on
ka vähem kohustusi. Tegelikult on asi nõnda,
et mida vähemaks rahvast jääb, seda rohkem
vastutust langeb neile, olijatele. Miks ma siis
ikka veel siin olen? Paljud ju lähevad. Võibolla
olen selle vaikuse pärast? Või on see armastus?
Kindlasti hoiab mind siin armastus, aga küllap ka teadmine, et oled olnud sellele kohale
vajalik. Kindlasti on Tudu olnud minule sama
vajalik kui mina tema jaoks. Vastastikune armastus. Vähemalt nii ma arvan. Sellepärast
olengi siin.
Olen siin elanud päris suure osa oma elust
ning näinud küla elu paremaid ja mitte nii
häid aegu. Meenuvad eelmise sajandi 50datel ehitatud barakkmajad, nende ümber laste
poolt avastatud mängumaad ja palju eakaaslasi ühises suures liivakastis. Mäletan, kui
süüdati esimest korda tuled pargis kasvaval
näärikuusel ja liuvälja selle ümber. Ja karusselli. Mäletan mõnusat tunnet, mis tekkis, kui
kelk karusselli küljes vingeid tuure tegi. Mäletan hästi pea kõiki pargipidusid ja külameeste ühistööna valminud külakiike. Oh seda
kilkamist, kui kiik lapsi (sh ka mind ennast)
kõrgele üle puulatvade kandis. Minu lapsepõlv
jääb aega, mil Tudus oli piisavalt tööd ja töö-

tegijaid. Koolimaja oli lapsi täis, kusagil 150160 ringis. Ikka leidus neid, kes pärast mõne
ameti omandamist kodukülla tagasi tulid.
Tuldi mujaltki siia elama, sest leiti sobivaid
võimalusi eneseteostuseks, rajati kodu ja jäädi.
Tehti tööd ja panustati kohaliku elu arengusse.
Oli aeg, mil Tudu suutis kõiges ülejäänud Eesti
paikadega vapralt sammu pidada, vahel nende
seas silmagi paista. Oli palju koos tegutsemist
ning asjalikke eestvedajaid igas elu valdkonnas. Metsatöös tehti silmad ette suure NSVLi
metsatöötlejatele. Isetegevus oli au sees, samamoodi sport ja muud vaba aja tegevused.
Tegelikult meenutavad inimesed neid aastaid
ikka hea tundega, hoolimata sellest, et lipuvardas lehvis võõra riigi lipp ja kogu elu valitsesid kauged käsud. Sellegi poolest osati leida
tasakaalu käsutäitmise ja südamelähedaste
tegevuste vahel. Enamasti oli see, mis Tudu
rahva aktiivselt tegutsema pani, mitte suurriigi
ideoloogia või propaganda, vaid inimeste sisemine sund luua, areneda ja elust rõõmu tunda.
Kindlasti oli tähtis roll säravatel eestvedajatel,
keda samuti mäletatakse. On isegi võimalik,
et väikeses metsakülas suudeti mõnevõrra
kauem kui linnades vana hea Eesti aja väärtusi
alles hoida. Sõjajärgne põlvkond oli sündinud
ja üles kasvanud esimeses Eesti Vabariigis.
See määras tolleaegse kohaliku elanikkonna
vaimsuse ja kultuuriarmastuse. Koha väiksus
ei lugenud, taheti hoopis olla vaimult suur. Arvamine, et väikeses kohas ei toimu arengud nii
hoogsalt kui tarvis, tuli hiljem. Väljastpoolt.
Ühtäkki tekkisid jätkusuutlikud ja mitte jätkusuutlikud paigad. Hakati inimeste arvu kõikjal
ja kõiges liitma, lahutama ning selle järgi siis
ka hinnanguid andma. Tudu kahjuks oma ini-

Roela on laulnud end
meestelaulu kantsiks
Selle eest on hea seisnud Roela rahvamaja meesansambel, kes tähistas tänavu
jaanuaris kontserdiga õdusas kodusaalis
oma viiendat sünnipäeva. Meesansambel
andis Roela rahvamajale idee algatada viis
aastat tagasi üleriigilise meesansamblite
päeva, väärtustamaks meestelaulu.
Roela kooli poisidki on jõudumööda kaasa laulnud. Nii võib Roelat meestelaulukantsiks kutsuda küll. Jätkuks vaid laulust
innustunud mehi!
Roelast on saanud meestelaulukants.
Et Roela laulukants on, see on üldteada.
Nüüd, viieseks saanud Roela meesansambel on käinud laulma üle Eesti ja kasvatanud Roela tuntust.
Võiks ju arvata, et mis see viis aastat siis
nii ära ei ole. On ikka küll! Kõik laulumehed on väga hõivatud, käivad tööl kodust
kaugel, nii et neljapäeva õhtuks proovi
jõuda on paras kunsttükk.
Viis aastat on meeste taga väsimatult seisnud kaks Alaveret – Reet ja Tarmo. Reeda
õlul on meeste lauluhääled helisema panna, vajadusel ka mehi nende lemmikteemalt poliitikast lauluradedele sikutada.

Tarmo kanda on aeganõudev fonode
tegemine, kõlapildi kokkupanek ja helindus. Kodusaalis on ansambli helipilt
raudselt paigas! Publiku jaoks avaldub see
suur ja nähtamatu töö meeste kaunites
lauludes ja timmitud häältes.
Kontserdil said suure tänu osaliseks laulumeeste naised-pered, kes meeste harrastuse ja esinemised vapralt välja kannatanud. Jaksu teile edaspidigi vastu pidada!
Lähemateks sõpradeks on Roela meestega
saanud naabrid Rakverest - meesansambel Sõbrad dirigent Liivi Lukase käe all.
Naabrite lauludele lisasid vürtsi Kalle
Pentel lõõtspillil ja Margus Laugesaar
akordionil. Kui 13 meest oma lauluhääled valla päästsid, akordion ühelt äärelt
ja lõõtspill teisest kaasa mängisid, oli ikka
vägev tunne küll kuulata.
Roela rahvamaja algatatud meesansamblite päeva on järjega jõudnud taas Roela
korraldada.
Roelas näeme!
Hilje Pakkanen
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

meste arvu poolest jätkusuutlike hulka ei ole
kuulunud. Aga tublisid tegijaid on ikka olnud.
Iseseisvumine tõi siinse rahva ellu küll kirjeldamatu vabanemisrõõmu, kuid kahjuks
kaasnesid nagu mujalgi Eestimaal, ka vana
korra lagunemise vaevad ja valu. Seni üsna
kindla ja muutumatuna tundunud elukorraldus lagunes. Inimestele tööd andnud kohalik
metsapunkt likvideeriti ja selle vara liikus väga
kiiresti erakätesse. Kahjuks mitte kohalike inimeste kätesse. Kadus metsatööstus, kadusid
ka töökohad. Küla hakkas tühjaks jooksma.
Metskond jäi alles, oli aastaid aleviku tooniandev edendaja ja tööandja, kuid ühel päeval
kadus seegi. Eraettevõtlust prooviti, kuid alati
ei toonud see loodetud edu. Tänaseks on toonastest alustajatest püsima jäänud vaid Tender
Ehitus OÜ, mõned eraettevõtjad on ka juurde
tulnud. Iga väike aitab, ütleb vanarahva tarkus.
Ei saa öelda, et meie väike kogukond oleks alla
andnud. Täna on elu siin küll vaiksem kui aastate eest, kuid niipea, kui leidub mõni asjalik
eestvedaja, juhtub toredaid asju. Oma järge elu
korraldamiseks on ootamas noorem põlvkond
ja juba seegi on hea, et on keegi, kes soovib jääda. Veel parem, kui väljastpoolt kedagi juurde
tuleb. Viimasel ajal on sedagi juhtunud. Kõik,
kes täna siin toimetavad, on küla jaoks olulised. Ikka seepärast, et 777 aastat tagasi esmakordselt kirjalikult mainitud küla ikka edasi
elaks. Ehkki tilluke, on ta ikka armas meile
kõigile. Rõõmustagem koos oma kauni ja väärika koduküla ja peatselt 100-aastaseks saava
riigi üle. See on tõeliselt hea põhjus end õnnelikuna tunda. Palju õnne meile kõigile!
Helge Arro

Roelas kõlab taas
meeste laul!

Viis aastat tagasi sai alguse projekt „Meesansamblite kevadtervitus“. Maakondliku üritusena väljakäidud idee kujunes suure
huvi ilmnemisel vabariiklikuks!
Ansamblid on laulnud nii Võru-, Valga- kui ka Pärnumaal.
Kuna olemegi jõudnud viienda verstapostini, seega väike juubel, usaldati taas korraldamine Roelale – idee ellukutsujale.
Ja ongi ansamblid end kirja pannud – kohale tullakse ikka
Võru-, Valga-, Viljandi-, Pärnumaalt ja loomulikult meie oma
Lääne-Virumaalt. Kodumaakonnast siis HaLe MaJa, Sõbrad,
Viru-Nigula Mehed, Pajusti klubi ja Roela rahvamaja!
Saabuv laulupäev on ühtlasi ansamblitepoolne kingitus meie
kodumaa juubelile – lauldakse ainult eesti autorite loomingut
ja loomulikult ainult eesti keeles.
On väga suur rõõm teatada, et meie projekti on asunud
toetama VIROL, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskus, Vinni Vallavalitsus.
Alati on leidunud igas maakonnas toredaid kohalikke käsitöö
ja kodutoodangu pakkujaid, tehes mälestuskingitusi kollektiividele – ehk leidub ka meie vallas… Iga abi ja toetus on teretulnud. Andke vaid endist teada!
Ja ärge jätke end ilma suurejoonelisest laulmise päevast, mis
seekord toimub siis 17. märtsil kell 12 ikka Roela rahvamajas.
Jälgige vaid reklaame!
Reet Alavere

Maanaisteselts EHA 20
Tulge meeleolukale kandlepäevale! Muuga
Seltsi taastamisel otsustasime jätkata
3. veebruaril kogunes Muuga mõisa oma 20.
17. märtsil algusega kell 12 toimub Viru-Jaagupi vanas
koolimajas kandlepäev.

Tegemist on pärimuskultuuripäevaga, kus saab kuulata kaunist kandlemängu ja täiendada oma teadmisi kandlemängu kujunemisloost
Eestimaal. Vaadata saab näitust erinevatest väike-, duur- ja rahvakanneldest. Esinema on kutsutud tuntud rahvamuusik ja kandlemämgu pedagoog Tuule Kann Tallinnast, kandlemeister Heino Jäger
Ida-Virumaalt, väikekannelde meister Mihkel Soon Võrumaalt ja ka
koolinoortest kandlemeistreid-mängijaid Põlulast. Kandlemeistrid
räägivad erinevate kannelde valmistamisest ja lasevad kõlada ehedal
rahvamuusikal.
Kandlepäev on pühendatud kunagise kandlemeistri Walter Raudkivi
mälestusele, kes elas ja tegutses Viru-Jaagupis ja kelle siinvalmisatud
erilise ajalooga kannel jõudis viimaks eelmisel kevadel Ameerikast
koju, sedakorda Viru-Jaagupi muuseumi eksponaadiks. Näha saab ka
ajaloolist näitust Viru-Jaagupi kihelkonnast.
Kandlepäeva toetavad: Vinni Vallavalitsus, Virumaa pärimuskultuuriprogramm, MTÜ Viru Instituut.
Kandlepäev toimub EV 100 raames ja on kõikidele tasuta.
Olete oodatud!				Ülle Rajamart

sünnipäeva tähistama Muuga Maanaisteselts
EHA. Peol andis meeleoluka kontserdi korporatsioon Rotalia meeskoor.
EHA vanus on aga kaugelt väärikam: 16. detsembril 1928.a toimus Muuga Perenaisteselts
EHA asutamise koosolek. Selts hakkas tegutsema 1929. aastal 25 liikmega.
1936.a muudeti seltsi nimi Muuga Maanaisteselts EHA-ks. Seltsi esimene esinaine oli Alma
Tepomees-Riispapp.
1998.a tekkis Muuga naistel eesotsas Ilma Lausveega idee hakata tegelema kangakudumisega.
Kooskäimisest kasvas välja seltsi taastamine,
asutamiskoosolek toimus 3. veebruaril 1998.
Esinaiseks valiti Ilma Lausvee, endise seltsi esinaise Alma Tepomees-Riispapi tütar.
Algaastail korraldas selts kangakudumis-, keedu-, õmblemis-, tantsu-, hoidiste valmistamiskursusi ja peoõhtuid, tegutses laulukoor ja rahvatantsuring.

sama suunda: arendada maarahva kodumajandust, kultuuri, haridust, sportlikku tegevust, kohalikku elu. Vajadused ja ideed koondati Muuga piirkonna
arengukavva.
Selts käib koos Muuga spordihoones ja
Paasvere külamajas. Seltsi tegemistesse on kaasatud piirkonna viie küla: Muuga, Paasvere, Rajaküla, Alekvere ja Vassivere inimesed.
Selts kuulub erinevatesse ühendustesse: Kodukant, Virumaa Lootus, Eesti Kultuuriseltside
Ühendus, PAIK.
20 aasta jooksul on seltsi juures tegutsenud rahvatantsurühmad, näitering, kapellid, segakoor ja
käsitööring. Projektide toel oleme korraldanud
mitmesuguseid kursusi ja üritusi, renoveerinud
ruume jpm. Alati on aidanud omaosalusi tasuda
Laekvere vald.
Oleme korraldanud pidusid ja piirkonna külapäevi, jõululaatu. Meil on esinemas käinud Heli

Veskus, Maria Listra, Klaarika ja Kirsti Kuusk,
ETA Meeskoor jpt. Meie isetegevuslased on esinemas käinud üle Eesti ja ka Peterburis. EHA
naiste käsitööd on müügil olnud paljudel Eestimaa laatadel. Meie tegemisi on kaemas käidud
üle Eesti, aga ka Peterburist, Soomest, Rootsist,
Belgiast.
20 aastat on olnud täis huvitavaid üritusi ja kohtumisi. Tulevikus loodame sama joont jätkata ikka koostöös piirkonna inimeste ja asutustega,
et muuta elu meie külades huvitavamaks.
Täname kõiki, kes on seltsi tegevust toetanud ja
meie tegemistes osalenud.
Ilma Lausvee
Muuga MNS EHA esinaine

Koduvalla Sõnumid
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Esialgu maapeal - lennukalt siiski
Ja ongi kolme valla ühinemine teoks
saanud. EV 100 projektikonkursi raames oleme astunud esimesed reaalsed
sammud siinsest piirkonnast Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks lubatud
kingituse teokstegemiseks. Nimelt
oleme praeguse hetkega neljas Vinni
valla piirkonnas korraldanud noortele huvitegevusalaseid tutvustamisüritusi. Tehnika demopäeval Ulvis
said Põlula kooli õpilased kätt proovida drooniga lendamise kõrval ka
mudelautode offroad krossis ja ATV
sõidul, sedapuhku küll kaasreisijatena. Roela koolis toimunud droonikasutuse tutvustamise pärastlõunal sai
algselt simulaatoriga juhtimisvõtteid
harjutada ning seejärel siseruumis
põranda ja lae vahelises õhuruumis

Roela noored drooni uudistamas.
Foto: Gustav Saar.

droonilendu teha. Tehnikapäev Vinni-Pajusti Gümnaasiumis lisas drooni
simulatsioonile ja drooniga lendamisele veel drooniga pildistamise ning
teooriatunni pilditöötlusest. Tehnikaõhtu Viru-Jaagupis päädis droonilen-

nu katsetustega õhtuhämaruses
ja elektrivalgel.
Lubatud 100-st aerofotost on
nii mõnigi drooni mälukaardile
jäädvustatud, kuid hetkel siiski
õppimise ja käeharjutuse eesmärgil. Uut ja suuremat valda
iseloomustavaid paiku, mida
droonilt vaadatuna külastada,
on kogunenud piisavalt. Nüüd
tulebki igal aastaajal sünnipäevakingituse tegemises osalejatega pildistamise klõpsud drooni
pardalt ära teha ning väljaõppel
saadud teadmistega eksponeerimiseks kõlbulikuks tuunida. Tujuloovaid võtteid ja äratundmisrõõmu
pilvepiirilt!
Gustav Saar, arendusnõunik

Räätsamatk talvises rabas
Tänu KIK keskkonnateadlikkuse programmile, millest saab
taotleda toetust õppekäikude korraldamiseks aktiivõppeprogrammides osalemiseks loodus- või keskkonnahariduskeskustes, said Roela kooli 9. klassi õpilased osa väga toredast Endla looduskeskuse poolt korraldatavast aktiivõppeprogrammist – räätsamatkast talvises rabas.
Matka toimumiseks pidime ootama sobilikku ilma. Oli
vaja, et ilm oleks talviselt karge, et kinni oleks kaanetatud
kõik laukad ja rabajärved. Õnneks saabusid jaanuarikuus
sobilikud ilmaolud ning 23. jaanuaril saime asuda teele. Ilm
oli sel päeval rahulik, lumesajune ja külma vaid mõni kraad.
Jõudes Endla looduskeskusesse, võttis meid vastu rõõmsameelne ja sõbralik giid Elo Raspel. Elo andis meile tubastes
tingimustes väikese ülevaate looduskeskuse tegevustest. Ja
juba me asusimegi, esialgu räätsad õlal, talvisele rännakule
puhtasse loodusesse. Just puhas ja puutumatu loodus meeldis õpilastele väga. Samuti oli erakordne kõndida järvejääl,
puurida sinna auk, et mõõta ära jää paksus, millel oma
klassiga viibisime. Jõudes päris rabapinnale, tuli alla panna
räätsad ja nendega siis liikuda laugastel ja samblamätastel.
Oli päris väsitav, aga samas väga huvitav kogemus. Saades
vaatetorni juures räätsad jalast, tundusid jalad udukerged

ning koolist kaasa võetud pirukad ja looduskeskuses keedetud taimetee maitsesid imehästi. Kogu rännaku saatis meid
giidi lahke ja õpetlik jutt looduse, loomade ja rabaelu kohta.
Et oleme osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri
alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Matka pikkuseks kujunes 4,4 km, mida õpilased iseloomustasid sõnadega: uus ja huvitav kogemus, lahe, tore, õpetlik,
seikluslik, võiks korrata. Seega soovitame soojalt minna
rabasse just talvel ja imetleda selle puhta ning puutumatu
looduse talvist ilu ning mõelda seostele inimtegevuse ja
looduskeskkonna vahel.
Roela kooli 9. kl nimel õp. Anne Maalman

Ränne läbi kolme ajakategooria

Väikeses ja hubases Muuga-Laevere koolis toimub kord nädalas meisterdamis- ja tantsuring. Ma olen näinud õpetajaid, mõnda päris lähedalt, teinud lauasahtlisse meisterdusi,
läbi enda elu vahelduva eduga tantsinud ning laste seltsis
aega veetnud. Mitte kunagi ei ole olnud ma aga õpetaja.
Alguses puges minu hinge väike hirm, kas ma saan ikka
hakkama ning millised on lapsed koolitunnis? Hunt Kriimsilma ametit pidav sõber Google annab kiire otsingu korral
lapsi iseloomustavaid artikleid küll. Seoses Google’i leiuga
piilun korra aastasse 2011, et mõelda, mis oli enne, ning
näha, mis on nüüd, tsiteerides siinkohal Jaak Urmetit: “Nad
on saamatud, fantaasiavaesed, hädised, füüsiliselt nõrgad,
vaimselt väetid.” Olles nüüd ajas tagasi rännanud, tõden ma
rõõmuga, et kõik on hoopis teisiti. Lapsed on abivalmid,
hakkajad, kiired õppijad, lõbusad, energilised ja jutukad.
Olles abipalve õhku heitnud, piirab mind juba kätemeri.
Tantsusammud kätte näidanud või meisterduse lahti seletanud, asutakse energiliselt kaasa tantsima ning kibeletakse
ruttu-ruttu alustama. Hinge külvab rõõmu laste soov jagada: peale pikka vaheaega sain osa eredamatest aset leidnud
seikadest või teatab mõni, et tal saabub varsti sünnipäev.
Lastest peegeldub siirus ja rõõm, eriti väiksematest.
Mida me koos ette oleme võtnud, saavutanud oleme ning
mida plaanime ellu viia? Oleme meisterdanud kõrvu paita-

vaid tuulekelli, värvilisi fotoaksessuaare, peidetud sõnumiga jõulukaarte jpm. Hoolega meisterdasime paberist luiki,
et juhtida tähelepanu ökotoodetele ning osaleda üleskutses
“Puhas keskkond sinu kätes”. Ühe nüüdistantsu oleme selgeks saanud ning nüüd vallutavad teed juba ladina rütmid
ning mõttes mõlgub tants tiibadega. Väiksemate tantsijatega oleme ühe hoogsa Timbu-Limbu hommikutantsu
hindele „viis“ selgeks saanud, üles filminud ning loosiga ka
teatripiletid võitnud. Ees ootab üks avastamist väärt projekt
- Tartu võimlemispidu.
Palju emotsioone, energiat ja uusi ideid - seda olen mina
enda jaoks leidnud ning usun siiralt, et ka koolilapsed.
Aitäh!
Kristiin Kolpakov

Roela Kartoffel tähistab neljandat tegevusaastat
Roela Kartoffel saab 26. veebruaril nelja-aastaseks. Oleme
selle aja jooksul toonud lavale mitu näitemängu: J.Võõramaa „Mats von Kartoffel“ (2014), A.Kivirähki „Kakand ja
Kakand“, A.Kivirähki ja J.Smuuli „Logorhea Gradus Gravis“ (2015), E.Vilde „Kosilase“ (2016), Roela inimeste mälestuste ainelise dokumentaalloo „Mälu“. 2016. aasta Lääne-Virumaa näitemängupäeval pälvis see etendus parima
meesosatäitja, parima naisosatäitja, parima lavastaja, parima etenduse tiitli ja 2017.a Elvas monoteatrite festivalil eripreemia. J. Võõramaa „Mamma“ tunnistati 2017.a
Lääne-Virumaa näitemängupäeval parimaks etenduseks.
Suviti oleme kahel aastal Mare Hintertreu juhendamisel
toodud lavale muinasjuttude ja kohaliku folkloori teemadel kaks näidendit: „Heateod unustatakse“ ja „Oksjoni“,
milles lõi kaasa ka vallavanem Rauno Võrno.
26. jaanuaril toimus Võrumaal Harrastusteatrite riigifestival, kuhu läbi suure kadalipu pääses ka Kartoffel oma
„Mammaga“. Kohal olid üle Eesti tuntumad harrastus-

teatrid. Võrus oli võimalik vaadata 17 etendust, meie
nägime 16 etendust. Harrastusteatrite tase on väga kõrge
ja loodame, et mõningaid truppe on võimalik tulevikus
näha ka Pajusti klubis.
Kartoffeli kamp on uhke ja rahul, et meie saime osa võtta
sellest suurest ja vägevast ettevõtmisest ja loodame sinna
ka veel kord kunagi saada.
Kartoffeli uutest tegemistest. 25. märtsil esietendub Roelas Margus Mölli etendus „Laip“. Kes või mis on laip, seda
näeb see tubli teatrikülastaja, kes tuleb meid vaatama Roela rahvamajja. Aprillis näeb sama etendust Pajusti klubis.
21. aprillil toimub Roela Rahvamajas 13. Lääne-Virumaa
näitemängupäev, mille koos Roela rahvamajaga korraldab
näitetrupp Kartoffel. Kohale on oodata 4-6 teatritruppi
Virumaalt.
Jälgige reklaame ja olge kursis Kartoffeli tegemistega klubi
FB leheküljel.
Urmas Lindlo, näitetrupp Kartoffel juhendaja
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Detailplaneeringu teade
Vinni Vallavalitsus algatas korraldusega
02.veebruar 2018 nr 34 Mäetaguse küla
Liivakünka maaüksuse ja lähiümbruse
detailplaneeringu. Maaüksuse kü tunnus on 90001:001:0815, suurus 8,06 ha,
valla üldplaneeringu järgne maaüksuse
juhtfunktsioon on väikeelamute maa.
Algatatud detailplaneeringu eesmärgiks
on planeeringuala väikelamumaa kruntideks jaotamine ning kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, hoonete
ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste,
sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning
avalikule teele juurdepääsuteede võimali-

ku asukoha määramine; liikluskorralduse,
haljastuse, kujade ja kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine; keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine; servituutide seadmise ja kavandatava
tee avalikult kasutatavaks teeks määramise
vajaduse märkimine.
Detailplaneeringu koostamise vajadus
tuleneb valla üldplaneeringus sätestatud
detail-planeeringu kohustusega juhtumist
(enam kui 5 hoonest koosnev elamute
grupp). Võimalike täiendavate uuringute
vajaduse kohta planeeringu algatamisel
teave puudus.

Muutuste ajad
Üle Eestimaa otsivad paljud nüüdseks
endised vallamajad enesele uut rakendust. Meie vallalehes reklaamib end kaunis endine Laekvere vallamaja. Suured
hooned nõuavad ülalpidamiseks suuri
kulutusi.
Vinni pargi servas seisab kinnilöödud
akendega Vinni mõisahoone. Temal eelmisel muutuste ajal, valdade asutamise Vinni mõis 1900-ndate alguses. Foto: erakogu
ajal, hästi ei läinud. Ka eraisikule müüpalvus. Järgnesid hommikueine, vaba aeg ja siis
duna ei ole leitud rakendust.
õppetunnid. Lõuna oli kell 12.00 ja õhtusöök
Vinni mõisal on Eesti mõisate hulgas eriline kell 20.00. Kell 22.00 lõppes päev ühise palvega.
koht selle poolest, et ta kujunes üheks haridus- Alama rahva jaoks olid koolis järgmised töökoelu keskuseks, kuigi Vinni mõisas loodud tütar- had: lauakatja, virtin, kutsar, tallipoiss, eesratsulaste koolis said õppida ainult aadlisoost neiud. taja, aednik, öövaht, postipoiss, kaks köögitüd1776.a 6. aprillil sai Vinni mõisa omanikuks rukut, kaks piimatüdrukut, kaks karjatüdrukut
kindralmajor Johann-Dietrich Edler von Ren- ja terve hulk toatüdrukuid (kusjuures koolijunenkampf, kes ostis mõisa oma naisevennalt hataja jaoks oli ette nähtud kaks toatüdrukut).
Rakvere mõisniku pojalt von Tiesenhausenilt. Õppeasutuse tegevus Vinnis katkes ajutiselt
1775.a päranduse alusel asutati Vinni mõisa 1891.a, kui kool viidi üle Tallinna.1906.a arutati
aadlitütarlaste kool, kusjuures rahalised vahen- uuesti kooli tagasitoomist Vinni. See saigi teoks
did saadi mõisa sissetulekuist, õppemaksust ja ja pärast mõisahoone põhjalikku remonti avati
rüütelkonnalt. Vinni tütarlastekool, mis oli tun- kool uuesti 1908.a Järgmise aasta kohta on säilitud Johann Dietrichsteini asutuse nime all (õp- nud ka õpilaste arv:1909.a oli õpilasi 50.
peasutus), rajati abikaasade von Rennenkampfi- August Wilhelm Hupel kirjutas, et „Winni mõis
de poolt. Kooli tegelik avamine toimus küll alles (Finn) kujutas endast suurt nelinurkset kiviehi1794.a peale von Rennenkampfide surma.
tist ja oli nn Alloodimõis (Läänikohustustest
Õppetöö toimus saksa keeles ja kooli võeti õpi- vaba eramõis), kuhu on loodud „üks ilus õppelasi 10-17 aasta vanuses. Õppetöö kestis 6 aas- asutus”.
tat. Õpilaste arvu kohta kogu õppeaja jooksul Johann Dietrichsteini Vinni sihtasutus eksisandmed puuduvad kuid on teada, et ühel aastal teeris õppeasutusena ametlikult 1936. aastani
õppis Vinnis 60 tütarlast.
praktiliselt aga 1939.aastani (viimasel kolmel
Põhikirja järgi võisid selle „igaveseks ajaks ra- aastal elasid Vinni lossis ka aadlisoost vanad
jatud” õppeasutuse õpilasteks olla noored ja naised).
aadlisoost neiud, kes soovisid saada seisuseko- Pärast sakslaste lahkumist Eestist 1939.a teguthast kasvatust ja elukombeid. Õpilased pidid ses Vinni mõis endiselt koolide õppemajandi„õppeasutuse ja vaikse elu mugavuse nautimise na.1940.a oli Vinnis Kehtna kodumajanduskool
nimel” maksma kindlaksmääratud summa.
ja lühikest aega ka Arkna Põllutöökool.
Koolis õpetati häid kombeid, ratsutamist, käsi- Vinni NST päevil oli mõisahoones „eesrindlitööd, laulmist, klaverimängu, saksa keelt, vene ke kogemuste kool”. Anti täiendõpet peamiselt
keelt, ajalugu, geograafiat jt aineid. Õpilased tööliskaadrile. Samas oli ka ühiselamu kursusolid paigutatud tubadesse kahekaupa, kusjuures test osavõtjatele. Lektoriteks olid põllumajankahe õpilase peale oli ka üks toatüdruk.
dusspetsialistid ja ka teadlased.
Hommikul võisid õpilased tõusta nii vara kui Artiklis on kasutatud Mõdriku tehnikumi kauise tahtsid, kuid hiljemalt kell 6.00 pidid kõik gõppe osakonna juhataja ja õpetaja Endel Nõmüleval olema. Suvel kell 8.00, talvel kell 9.00 me materjale.
koguneti palvesaali, kus oli hommikulaul ja
Juhan Ratnik

Vinni Roboring pääses FLLi finaali
20. jaanuaril Tartus AHHAA Keskuses toimunud robootikavõistluse FLL-i poolfinaalis tagas
Vinni Roboringi tiim Vinni Hüdrohaid edasipääsu märtsis toimuvale finaalvõistlusele. Lisaks finaalipääsule saadi ka hinnaline Hindajate
Karikas. Haidele omaselt võeti päeva lõpus ka
vägevat AHHAA-dušši.

Visadus viib sihile…
Ehk kui jonni ei jäta, võid edu saavutada. Kadila Seltsimaja köök saab rõõmustada uue sisustuse üle - teisel katsel sai projekt LEADER-toetusest jaatava vastuse ja esimesed ostud on
teostatud. Hetkel on kööki paigaldatud uut
tehnikat – külmkapp, pliit, ahi ja kauaoodatud
nõudepesumasin. Tellimisel on uued lauad ja
koristamistehnikat. Tänu avaldame MTÜ Partneritele nõuandva rolli eest ja kohalikule aktiivile paigaldusabi eest.

Võidukasse tiimi kuulusid VPG õpilased: Roberta Jürna, Marten Pitsner, Caspar Kõrts,
Anett Sinijärv, Lisanna Tõnne, Kaspar Merivald,
Cristo Virunurm. Kampa juhtis Vinni Roboringi juhendaja Mai Pitsner, tänud ka kaasasolnud
lastevanematele- fännidele.
Vt. ka videot Robo Puhhi FBs.
Mart Pitsner

Kadilas saab praegu osa võtta ASHA-jooga
treeningutest, mis tavaliselt toimuvad esmaspäeviti. Teeme koostööd Pajusti VAKiga ja näitame jälle kinofilme. Koos Kadila noortetoa ja
kohalikega plaanime selle aasta augustikuusse
suurüritust - kooli ja külade kokkutulekut.
Jälgige reklaami ja tulge meile külla!
Kaili Kõrgesaar,
Kadila Naisselts
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Sünnipäevaõnnitlused ajalehes
Vastuseks soovidele avaldada valla infolehes inimestele sünnipäevaõnnitluste ja lähedaste surma
puhul kaastundeavaldusi lähtub Vinni Vallavalitsus Andmekaitseinspektsiooni seisukohast:
ajalehtedes inimestele sünnipäevaõnnitluste ja
lähedaste surma puhul kaastunde avaldamine
on kauaaegne tava. Kuigi nendes kuulutustes
töödeldakse isikuandmeid, mille kaitseks on
tänapäeval isikuandmete kaitse seadus, ei riku
inimese nime ja vanuse avalikustamine inimese
eraelu puutumatust sel määral, et juurdunud tavasid keelama hakata.
Mis puudutab õnnitletavate elukoha avaldamist
õnnitluses, siis seda saab teha ainult isiku nõusolekul, kuna elukoha avaldamine rikub eraelu

http://www.aki.ee/et/sunnipaevaonnitlused-ajalehes.

Kaja Inno,
kantseleispetsialist

Palju õnne, märtsikuu sünnipäevalapsed!

Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.

90 Meeta Jürgenson
89 Alma Petrova
89 Helja-Melaine Veerg
89 Maimu Aan
88 Velli Aal
87 Ellen Remmelgas
86 Reiginald Leede
86 Helmi Käär
86 Silja-Juhanna Tamm

EELK Simuna kogudustes algab leerikursus

puutumatust.
Kui isik on siiski sünnipäevaõnnitlusest häiritud,
on tal õigus keelata oma andmete avaldamist õnnitletavate nimekirjas. Kuulutuste avaldaja peab
inimese sellist soovi aktsepteerima ja arvestama,
et vastupidisel juhul saab puudutatud isik kaevata Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.
Mis puudutab aga vastsündinu nime ja sünniaja
avaldamist vallalehes, siis peaks hilisemate arusaamatuste vältimiseks vastsetelt lapsevanematelt selleks nõusoleku küsima. VT. ka

85 Helve Kirss
85 Lia Pikka
84 Aino-Amalie Rohtla
84 Erich Karro
84 Ida Uigru
83 Märt Vilt
83 Aino Kalme
83 Elvi Muna
83 Elli Sarjas
82 Eha-Pärjala Kuusemets
82 Mall Moor
82 Maria Mooses
81 Valentina Rannaberg
81 Elmi Sammel
81 Lehte Toivunen
81 Aili Lauri
81 Uno Kivisaar
80 Eve Suviste

80 Silvi-Maret Villemson
80 Rein Maasik
80 Väino Jürna
80 Laili Luht
75 Eva Mättas
75 Vello Valkmann
75 Juta Jaakson
75 Koidula Paenurme
70 Igor Smirnov
70 Kenno Merivald
70 Märt Inno
70 Ene Kirsipuu

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

Metsakonsulendi vastuvõtt Vinni vallamajas: Viru-Lemmu Metsaseltsi konsulent
Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu
Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle
nädala kolmapäeviti kl 10–12 (esimesel
poolaastal: 21.veebr., 7., 21. märts,
4., 18. aprill, 2., 16., 30. mai, 13., 27. juuni).
Info: Aadu Raudla tel. 5248963
e-post: aadu.raudla@gmail.com.

SISE- JA VÄLISUKSED, AKNAD,
SÖÖGI-, DIIVANILAUAD, PINGID
teile sobivates mõõtudes. Tel 5349 6065

4. jaanuaril
12. jaanuaril
19. jaanuaril
2. veebruaril

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

saematerjali, voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab palgisaagimise teenust
(al. 24 €/tm), nelikanthööveldust, metsamaterjali transporti metsaveoautoga.
Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee. saeveski.toomonu.ee.

Kuulutused:

MÜÜA KÜTTEPUID JA KLOTSE
Vinnis. Tel 5783 8999

Sündinud lapsed!

KÜTI SAEVESKI müüb

avalikult, et ta tunnistab omaks kristliku usu, millesse teda on ristitud;
teiselt poolt kinnitab Jumal teda käte
pealepanemisel ehk leeriõnnistusel
oma Püha Vaimuga. Konfirmatsioonil kinnitatakse ristitu osasaamist
Kristuse pühitsevast armust ning
tema ülesannet tunnistada oma usku
ja elada selle järgi, võidelda kurja vastu ja kasvada heas (1 Pt 2:9).
Koguduse liikme õigused
Konfirmatsioon on tihedalt seotud
ka õpetamisega, nõnda nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt
28:18-20). Leeri ja konfirmatsiooniga saab kirikuliige õiguse iseseisvalt
tulla armulauale, olla ristivanemaks,
oma abielu laulatada ning osaleda
kiriku tegevuses. Koguduse liikmeks

AUTO REMONT- ja REHVITÖÖD
Vinnis. Tel 5783 8999

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

Mikk Tarkusep
Lisbeth Matikainen
Iiris Veskilt 		
Adeele Kask 		

Palun leeri soovijail endast teada anda
kirikuõpetaja Enn Salvestele telefonil
53453967 või e-post: enn.salveste@
eelk.ee veebruarikuu jooksul. Leerikursusele saab alates 15. eluaastast ja
vanuse ülempiiri pole.
Kristliku kiriku tegevus ja kuulutus
on oma olemuselt suunatud usu äratamisele ja kinnitamisele. See ülesanne avaldub selgelt leeriõpetuses ja leeriõnnistamises ehk konfirmatsioonis.
Konfirmatsioon on tihedalt seotud
ristimisega ja nii nagu inimest ristitakse üksnes kord elus, nii on ka
konfirmatsioon ainukordne talitus.
See on varem ristitu ja tema usu ning
tema koguduseosaduse kinnitamine.
Selles talituses toimub kahesuunaline
tegevus: ühelt poolt kinnitab ristitu

Müügilolevad valla
korteriomandid
2-toaline kõigi
mugavustega korter
(üldpind 48,9 m²) Roela
alevikus Veskikaare tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas,
üldpind 69,2m², ahiküte,
majal lokaalne veevarustus
puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.
Täiendav info:
tel. 32 58 650.

OÜ EHEL (Veski 8 Roela) TEEB ELEKTRITÖID: valgustus, piksekaitse, maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit,
hooldus, el. projektid jne.
E-post: oyehel@hot.ee, tel 5290810.
OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja
PÕLLUMAAD. Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
SOODAPRITSITÖÖD Saara külas.
Info: 58365064.
Vinni Vallavalitsus otsib kontakte
ettevõtjaga, kes omab alusteraga kallurit
võimaliku töövõtulepingute sõlmimiseks
2018.a suvekuudel. Info: Peeter Kalvet,
peeter.kalvet@vinnivald.ee.

PUHKA 1.-8. augustini
URUMARJA NOORTELAAGRIS
Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga.
Ootame avaldusi kuni 1. maini.
Mida varem, seda parem!
Info tel 325 8655, 522 6510 Margit Diits.
Vt ka: www.urumarjanoortelaager.ee

astunud kiriku liige annab talitusel
lubaduse elada ristimises ja konfirmatsioonil antud tõotuste kohaselt
kristlikku elu, osa saama sõnast ja
sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees. Leeri võib
tulla isik alates 15. eluaastast. See
põhineb isiku õigusel otsustada et
vähemalt 15-aastasel on õigus otsustada selle üle, millise koguduse liige ta
soovib olla.
Kui leeriikka jõudnud inimene on
veel ristimata, toimub ristimine pärast leeriõpetuse andmist vahetult
leeriõnnistamise eelselt, või leeripüha
jumalateenistuse käigus.
Enn Salveste,
EELK Simuna koguduse õpetaja

Koolides ja lasteaedades märtsis

24.02-4.03 koolivaheaeg Vinni-Pajusti, Roela ja Tudu koolis.
5.03- 8.03 tüdrukute üritused Pajusti lasteaias.
5.03-9.03 Kulina lasteaias teemanädal “Vanaemade tarkus“.
5.03-9.03 Tüdrukute nädal Roela koolis.
5.03-9.03 Hiina nädal Roela lasteaias.
6.03 kell 10 alla koolide suusavõistlused Vinnis.
6.03 kell 13 muusikalektoorium “Rolf Roosalu - takistusi trotsides unistuste
poole“ Vinni-Pajusti gümnaasiumis (edaspidi VPG).
7.03 kell 9.30 tüdrukute pidu Pajusti lasteaias.
8.03 tüdrukute päev Põlula koolis.
8.03 kell 8.30 naiste ja tüdrukute päeva tähistamine Tudu koolis.
9.03 trimestri lõpuaktused VPGs.
12.-14.03 keelenädal Laekvere koolimajas.
12.03 kell 8 Põlula kooli ettevõtluse õppepäev Tartus.
Ettevõtlusküla külastamine.
13.03 kell 11 Kulina lasteaed ja Põlula kool Rakvere Teatris etendusel „Väike nõid“
14.03 emakeelepäeva tähistamine VPGs: koomiksite tegemine 1.-4.kl.,
kauni käekirja konkurss.
14.03 kell 8.30 minu lemmikraamat - emakeelepäev Tudu koolis.
14.03 kell 9.30 emakeelepäeva tähistamine Pajusti lasteaias.
14.03 emakeelepäev Kulina lasteaias, Roela lasteaias ja koolis.
14.03 kell 10.00 emakeelepäev Ulvi raamatukogus. Emakeelepäeva Kuldvillak.
14.03 kell 10.00 emakeelepäeva tähistamine Vinni lasteaias.
15.03 kell 9.15 Onu Ervini Lasteteatri etendus “Buratino õppetund”
Pajusti lasteaias.
15.03 Ulvi lasteaed tähistab emakeelepäeva Ulvi raamatukogus
raamatukogutunniga.
15.03 Känguruvõistlus koolides.
16.03 koolivaheajale minek - St Patricku päeva tähistamine Laekvere koolimajas.
17.-25.03 koolivaheaeg Põlula ja Muuga-Laekvere koolis.
20.03 matk-piknik “Kevadet otsimas“ Kulina lasteaias.
20.03 kell 10 Märt Treieri riskikäitumiskoolitus “Georgi ja Kaspari lugu” VPG
8.-9. klassidele.
22.03 nutiõhtu koos lastevanematega Roela koolis.
23.03 rammumehe võistlus VPG 4.-12.kl (korraldab ÕE).
23.03 kell 18.00 koolinäidendi „Lumekuninganna“ kordusetendus
Tudu rahvamajas.
27.03 kell 10.55 Lasteteater Sõber teatrietendus “Maailm kohvris“ VPG
1.-4.kl. (pilet 2.50).
28.03 kell 9.30 lihavõttepidu Pajusti lasteaias.
29.03 teemapäev Kulina lasteaias „Toks-toks, muna koks“.
29.03 rammuneiu võistlus VPG 4.-12.kl (korraldab ÕE).
29.03 kell 9-11.30 mängud koos lihavõttejänkuga Vinni lasteaias.

Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade
territooriumid enne haldusreformi toimumist)

võtab vastu projektitaotlusi, tulenedes maaeluministri
23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi
toetus ja LEADER-projektitoetus” muudetud 03.11.17 ning
tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015–2020 ja 2018. a
rakenduskavast:
Meede 2.1 – Ettevõtluse investeeringud
Esitamise periood 05.–09.03.2018 kuni kella 16
Hindamistähtaeg 30.05.2018
Meede 2.2 – Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Esitamise periood 05.–09.03.2018 kuni kella 16
Hindamistähtaeg 30.05. 2018
Infopäevad
08.02.2018 kell 16 Vinni Hosteli saalis
14.02.2018 kell 16 Haljala Grilli konverentsi ruumis
Taotlused esitatakse läbi uue e-PRIA.
Info ja registreerimine infopäevadele tel 514 8775 või 528 6307,
info@mtupartnerid.eu.

Mälestame lahkunud Vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee ...

Ilse Koovits 01.08.1922 – 17.01.2018
Jaan Parts 26.03.1954 – 26.01.2018
Marta Olt 21.10.1923 – 31.01.2018
Sügav kaastunne omastele

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee) Tasuta. Tiraaz 3150 ✦ Küljendus ja trükk: Kalurileht OÜ. ✦ Kojukanne: AS Eesti Post. ✦ Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali. Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.✦ Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/lehed.) Aitäh kõigile kaastööde eest! ✦ Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt iga kuu 7. kuupäevaks e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.

