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Vinni valla infoleht 		

Vallavolikogu istungilt
Kinnitati toimetulekutoe
tuse määramisel arvesse
võetavate eluruumi alaliste
kulude piirmäärad.
Kinnitati Vinni valla
sporditegevuse,
spordi
ürituste ning andeka sport
lase toetamise kord.
Kinnitati Vinni valla eel
arvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise
kord.
Määrati
ajavahemikuks
01.04. 2018 – 31.12.2019
Vinni valla Ulvi küla veega
varustamise ja reovee ära

juhtimise ning puhastamise
teenuseid osutavaks veeettevõtjaks OÜ Kunda Vesi
(registrikood 10108000).
Vabastati
vallavalitsuse
liikme kohustustest Ade
Murumägi ja kinnitati valla
valitsuse liikmeks Nele Aart.
Võõrandati Roela alevi
kus Veskikaare tn 3-10 asuv
korteriomand,
kinnistu
registriosa nr 4848431.
Kinnitati Vinni vallavara
eeskiri.
Inge Saar,
kantseleispetsialist

Projekt „500 kodu korda“

Eestis on u. 649 000 eluruu
mi, millest keskmiselt põleb
üle 700-800 kodu aastas.
Vabariigi valitsus eraldas
1,5 miljonit eurot toimetule
kuraskustes kodude korda
tegemiseks.
Tulekahjude
sagedasteks tekkepõhjusteks
päästeameti statistika koha
selt on mittekorras olevad ja
ohtlikud kütte- ja elektrisüs
teemid. Päästeamet algatas
projekti „500 kodu korda“,
mille eesmärgiks on toime
tulekuraskustest leibkonda
de kriitilised tuleohutusala
sed probleemid lahendada.
Projekti läbiviimise periood
on 2018. – 2019. aasta.
Projekti sihtrühmaks on
lastega pered - eelkõige
lasterikkad, puuetega inime

sed ja eakad – eelkõige üksi
elavad eakad inimesed.
Projekti raames teostata
vad tegevused on järgmi
sed: küttekolde ehitamine,
paigal
damine ja paranda
mine; kütteseadme paigal
damine; korstna ehitamine,
paigaldamine ja paranda
mine,
elektrisüsteemide uuen
damine, korstnapühkimise
teenus; suitsu- ja vingu
anduri paigaldamine, tule
kustuti ja tuleteki soetamine.
Vinni Vallavalitsus palub
anda teada, kes sooviks või
vajaks toetust läbi antud
projekti. Info palun edastada
tel 3258663 või 5343 3521.
Mirjam Selli,
sotsiaalteenistuse juht

EV 100 Vinni lasteaias

Fragment ühistööna valminud lapitekist.
Hilje Pakkaneni foto.

Aastapäevanädal Vinni lasteaias
algas lustaka õpetajate näidendiga
„Maal vanaisa juures“, kui vanava
nematele tulevad külla lapselapsed.
Ühel päeval saab vanaisa tähtsa kirja
- kutse Eesti Vabariigi presidendi
vastuvõtule. Ja mida põnevat siis
juhtuma hakkab.
See on lastepärane jutustus olu
listest väärtustest peres ja kodus.
Omaloomingulise näidendi autor
on õpetaja Milve Männik. Näidendi
õnnestumisele aitas suuresti kaasa
õpetajate loov ja aktiivne osalemine.
Osa näidendi tegevusest toimub sa
lapärasel pööningul ja sel hetkel oli
lasteaia saal ilma dekoreerimata näi
dendi läbiviimiseks ideaalne koht remondi ja kolimise tõttu on meie
saal just nagu pööning.
Näidendist kasvas välja kingiidee
Eestile – lapitekk, millele lapseva
nemad kudusid-heegeldasid hulga
värvilisi lapikesi. Vaibalt leiab hoo
likas vaataja neli aastaaega ja erine
vaid väikseid sümboleid. Teki hee
geldas kokku õp. Milve, keskmise

www.vinnivald.ee 					

Vallavanema veerg

2018. aasta hajaasustuse
programmist
Jõustus Riigi Teatajas avaldatud
riigi
halduse ministri 22.02.2018
määrus nr 14 „Hajaasustuse prog
ramm“, mille alusel viiakse alates
2018. aastast ellu hajaasustuse prog
rammi.
Programmi tingimused
Taotleja alaline elukoht on taotlu
se esitamise aasta 1. jaanuarist ha
jaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastiku
registri andmete kohaselt katke
matult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike mak
sude osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotle
ja(id). Kaastaotlejale kehtivad sa
mad tingimused, mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab eel
mise toetuse kasutamise aruanne, sh
varem hajaasustuse veeprogrammist
ja hajaasustuse programmist saadud
toetuse kasutamise aruanne, olema
kohaliku omavalitsuse poolt kinni
tatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus al
gab toetuslepingu sõlmimisest ning
projekti elluviimise maksimaalne
kestus on 15 kuud.
Taotlus toetuse saamiseks esitatak
se kohalikule omavalitsusele, kes an
nab taotlejale ka vajalikku informat
siooni meetme tingimuste kohta.

pildi kujundas õpetaja Annika. Tekk
sai nimeks „Iga lapike Eestimaast,
iga laps Eestimaal on oluline“.
Näidend „Maal vanaisa juures“ ja
lapitekk on omavahel tihedalt seo
tud. Ka näidendis võtavad vanaema
ja vanaisa presidendi vastuvõtule
kaasa kingituse Eestile - lapiteki.
Suur aitäh, kallid lapsevanemad ja
õpetajad - koostöös valmis omanäo
line kingitus Eestile, mis kindlasti
soojendab südameid ka aastate pä
rast tekki vaadates.
Meie lasteaia EV 100 pidulik ak
tus-kontsert toimus Vinni vallamaja
saalis. Lapsi sõidutas sellel päeval
bussijuht Heldur. Suur aitäh! Aktu
sel rändas kogu lasteaiapere möö
da Eestimaad. Lauldes-tantsides ja
luuletusi lugedes said lapsed Narvas
valvata piiri, Tartus käia ooperis,
Pärnus rannas päevitada, Otepääl
kelgutada ja suusatada, Saaremal
tantsida valssi, Tallinnas laulda
hümni jne. Oli meeleolukas rännak
mööda väikest kodumaad. Tore oli,
et ka vallamaja töötajad tulid meie
kontserdist osa saama ning vallava
nem Rauno Võrno avasõnad lausus.
Aastapäevanädala
lõpetuseks
esinesid Vinni lasteaia Mõmmi ja
Oravapere rühma lapsed valla lu
sikapeol, kui kõige noorematele
vallakodanikele kingiti nimelised
hõbelusikad. Lauldi, tantsiti ja loeti
ka luuletust.
Tänan lapsevanemaid, kes oma
võsukesed esinema tõid.
Siivi Ebber,
Juhataja

Programmist toetatavad tegevused
Majapidamises joogivee kättesaa
davuse tagamine.
Elamu heitvee nõuetekohase kana
liseerimist tagava süsteemi rajamine.
Aastaringselt ligipääsetava juurde
pääsutee rajamine.
Leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi rajami
ne (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahasta
takse Eesti riigi- ja KOV eelarvest.
Toetuse summast, mis on maksi
maalselt 66,67% konkreetse toe
tusprojekti abikõlblikest kuludest,
tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt
omavalitsustelt. Toetuse maksim.
suurus on 6500 eurot ühe majapida
mise kohta. Taotleja ja kaastaotleja
rahaline oma- ja kaasfinantseering
abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33,33%.
Taotlusvoor kuulutatakse kõikides
programmis osalevates kohalikes
omavalitsustes välja samaaegselt,
millest Ettevõtluse Arendamise Siht
asutus (EAS) teavitab kõiki kohalik
ke omavalitsusi kirjalikult. Taotluste
esitamise tähtaeg on programmi
avatuks kuulutamisest vähemalt
kaks kuud hilisem.
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu
Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt 2,
Pajusti alevik) või e-posti aadressil:
vallavalitus@vinnivald.ee.
Gustav Saar, arendusnõunik

Ulvi rahvas asus Eesti
aastapäeva tähistama
päikesetõusul

Vinni vallavanem Rauno Võrno õnnitlemas sajandi künnise ületanud
auväärset Aliide Pukki Tudust.

Vinni vallas tähistati Eesti Vaba
riigi suurt juubelit laialdaselt.
Koos Eesti Vabariigi juubeli
ga oli meil põhjust rõõmustada
Tudus elava pr Aliide Pukiga, kel
täitus veebruaris sajas eluring.
Palju õnne ja helgeid päevi meie
valla vanimale elanikule!
Aasta algus oli ülimalt tegus meie
kirjandusauhinna žüriile, kel tuli
möödunud aastal ilmunud ilukir
janduslikesse raamatutesse tõsiselt
süüvida. Seejuures vabatahtlikult,
töö ja pere kõrvalt. Et tekiks see
järel loetust nominentide nimeki
ri, kellele pärast arutelusid Eesti
vanim järjepidevalt ilmunud kir
jandusauhind üle anda.
Tänavu otsustas žürii valida
lõppvooru viis teost: Vahur Afan
asjevi „Serafima ja Bogdani“, Tõnu
Õnnepalu „Valede kataloogi. Ingli
se aia“, Valdur Mikita “Kukeseene
kuulamise kunsti”, Erni Kase “Lei
kude” ja Jan Kausi „Kompassi“.
Kõik lugemist väärt raamatud.
Otsustamine pole olnud kunagi
liiga kerge - eks ole siingi ilu vaata
ja silmades, õigemini, lugeja meel
tes-südames. Kui palju aitab žüriil
otsust langetada auhinna statuut,
mille kohaselt preemia antakse
kõige vildelikumale teosele? Oli
ju Vilde ülimalt viljakas kirjanik,
kes jõudis igale poole: reisijutte
kirjutama, kriminulle avaldama,
psühoogilisi ja naljajutte kirjuta
ma, poliitikat, teatritükke arvus
tama jne.

24. veebruari pidulik päev algas külmas ja karges Ulvi
külas päikesetõusul heisatud Eesti lipuga. See kena tra
ditsioon on juba üheksa aastat vana. Vaatamata külmale
ilmale oli kohal rekordarv rahvast. Heameel oli kohata
Vinni vallavanemat Rauno Võrnot ning kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimeest Arnu Lippasaart - järelikult
meie tegemist hinnatakse. Kui lipp hümni saatel masti
kerkinud, ootas soojas klubis suupistelaud kuuma kohvi,
värskete kiluvõileibade ja pisukese külmarohuga.
Keskpäeval astusid Ulvi klubi saalis üles piduliku kont
serdiga Põlula kooli ja Ulvi lasteaia lapsed, klubi isetege
vuslased ja segakoor Viroonia Rakverest. Vahetekste ja
vähemtuntud luuletusi luges raamatukogu direktor Tea Runovski. Pidupäeva
kõne pidas Rägavere piirkonna haldusjuht Virgo Koppel. Päeva kulminatsiooniks
kujunes Tiina Kippeli „Virumaa laul“, mida inimestest tulvil saal kätest kinni hoi
des ja püsti seistes koos laulis. Seda hingematvat tunnet ei ole võimalik sõnades
se panna, seda peab südamega tundma. Aitäh kõigile esinejatele, ringijuhtidele,
õpetajatele ja külalistele, kes Eesti juubeliaastapäeva imekauniks muutsid.
Teele Kallip, Ulvi klubi juhataja

EV 100 Roela koolis
Roela koolis avati näitus sajast vanast
hingega asjast. Koolipere oli näita
miseks toonud vanu esemeid, mil
lel tänastel omanikel emotsionaalne
suhe: Eesti lipp aastast 1930, sõjaväe
kohver koos Sevastoopoli mereväest
isalt-emale saadetud kirjadega. Oli
marjanui, vanaisa rahakott, linahari,
petrooliumlamp, kohviveski, pudel
aastast 1826, margapuu, raudteetöölise
latern, supitirin, salmik jpm.
Teisel korrusel oli õp. Hille Supperi
kureerimisel väljas 22 autori fotonäi
tus saja eriilmelise pildiga. Fotodele oli
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jäädvustatud see, mis meile eestlastele
armas ja omane - raba, meri, mets, ava
rad maastikud, meie kultuuriväärtu
sed, rahvarõivad.

Vaieldi mis vaieldi, tänaseks on
54. Vilde kirjandusauhinna lau
reaat teada - auhinna saab Tõnu
Õnnepalu „Valede katalogi. Ingli
se aia“ eest. Kirjanik tuleb Vinni
-Pajusti gümnaasiumisse rahva
ga kohtuma 19. aprillil kell 12.
Siis näeb ta ära ka oma nimelise
tammepuu tammikus. Kirjaniku
le on tee meie maile tuttav - 2010.
aastal anti talle gümnaasiumis esi
mest korda preemia üle.
Soovin tänada ka žüriid tehtud
suure töö eest kaalukaima valla
kultuurinähtuse
elushoidmisel.
Tänan ka Vinni vallaga liitunud
naaberid, kellega isegi ei pidanud
arutama, kas kirjandusauhinna
väljaandmisega jätkata. Oli niigi
selge, et jätkame!
Vinni vald on kaudselt, Lääne-
Viru omavalitsusliidu kaudu osa
line ka Virumaa kirjandusauhinna
väljaandmisel. Nii oleme üsnagi
kirjandust toetav vald.
Märtsi algul võistlesid Vinni
sportlased südilt Viljandis toimu
nud Eesti valdade talimängudel,
tuues koju üldkokkuvõttes kol
manda koha väikevaldade kate
goorias.
Suur-suur aitäh kõikidele Vinni
valla spordiau kaitsnud sportlaste
le! Aitäh, et leidsite aega tulla Vinni
valla eest võistlema.
Kena kevadet kõigile!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Viru-Jaagupis mälestati
vabaduse eest langenuid

24. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
puhul Viru-Jaagupi kalmistul Vabadussõja ausamba
jalamile lillede asetamise tseremoonia avaldamaks
tänu Eesti vabaduse eest langenutele. Vinni valla
poolt asetasid pärja volikogu esimees Meelis Maine ja
vallavanem Rauno Võrmo.
Hilje Pakkaneni foto
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Koduvalla Sõnumid

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.

Spordivaldkonna toetamist
reguleerib uus kord
Volikogu võttis hiljuti vastu uue spor
ditegevuse, -ürituste ning andeka
sportlase toetamise korra.
Rägavere, Laekvere ja Vinni valla
liitumisel oli vajalik välja töötada uus
sporditegevuse kord, mis oleks kõigile
osapooltele arusaadav ja selge toetus
te taotlemisel. Volikogus vastu võetud
sporditegevuse, spordiürituste ning
andeka sportlase toetamise kord või
maldab toetada sportimist rohujuure
tasandil. Korras on toodud põhimõt
ted, kuidas toimub andekate sportlaste
toetamine.
Vinni valla sporditegevuse, spordiü
rituste ning andeka sportlase toetami
se kord reguleerib Vinni valla eelarvest
kohalikuks sporditegevuseks, ürituste
korraldamiseks ja andekate sportlaste
toetamiseks raha eraldamise tingimusi
ning taotlemise, määramise ja maks
mise korda. Määrus ei reguleeri Vinni
valla poolt spordiühendustele üürile
antud kinnisvara ülevalpidamiskulu
de (küte, kindlustus, valvekulud, vesi
ja kanalisatsioon, elektrienergia, jäät
mevedu) katmist, personali palgaku
lude katmist, kui vastav kulu kaetakse
vallaeelarvest ning spordialase huvi
hariduse toetamist Vinni valla huvi
hariduse toetamise korras sätestatud
tingimustel.
Toetuste andmise eesmärgiks on
arendada ning propageerida harrastusja võistlusspordialast tegevust Vinni
vallas ning arendada valla täiskasvanu

te, laste ja noorte kehalist võimekust.
Spordiklubidele eraldatakse tegevus
toetust treeningrühmadele treening
tegevuse korraldamiseks, spordivõist
lustest osavõtmiseks, spordiinventari
soetamiseks, tervise- ja spordiürituste
korraldamiseks.
Toetuse arvestamise aluseks on Vinni
vallas tegutsevate spordiklubide ning
spordiklubi treeningrühmade arv,
nende iseloom ning juhendajate kvali
fikatsioon spordiregistri andmetel.
Toetuste eraldamisel arvestatakse nii
spordiala (üksik- või võistkonnaala),
treeningurühma suurust kui ka piir
konda, kus taotletav spordiklubi te
gutseb. Toetatava treeningrühma min.
suurus on individuaalalade puhul 5
inimest, pallimängualade jt võistkon
naalade korral 10 inimest.
Toetuse arvestamisel on vald jagatud
Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela,
Tudu, Laekvere, Muuga ja Ulvi piir
konnaks. Ühes piirkonnas eraldatak
se raha ainult ühele sama spordialaga
tegelevale treeningrühmale. Kui ühes
piirkonnas tegeleb mitu spordiklubi
sama spordialaga, siis otsustavad nad
rahastatava treeningrühma omavahe
lisel kokkuleppel.
Detailsemalt saab toetuse eraldamise
põhimõtete ja korraga tutvuda valla
kodulehel https://www.vinnivald.ee/
eeskirjad-ja-korrad.
Uno Muruvee,
noorsoo- ja spordinõunik

Lühidalt

Estonia poistekoor andis Vinnis kontserdi
Vinni spordikompleksis lauluaagris
viibinud peaaegu sajaliikmeline Rah
vusooper Estonia poistekoori noore
mad vanuserühmad Jukud ja Juhanid
andsid 11. märtsil gümnaasiumi au
las poiste vanemate, vanavanemate ja

kohaliku rahva rõõmuks meeleoluka
tunnipikkuse kontserdi. Koori diri
gendid Mariliis Kreintaali ja Jaanika
Muusiku sõnul jäi kooripere Vinnis
pakutavaga vägagi rahule.

Vinni automudelistide panus EV 100 heaks
18. veebruaril korraldati Paides EV
100 väärikaks tähistamiseks noorte
automudelistide seas Suur Võidusõit
„Eesti sada“, milles osalejad pidid
jää- ja lumerajal läbima raadio teel
juhitavate võistlusautodega sada ringi.
Sõit kestis järjepanu ligi tunni, mille
jooksul vahetasid võistlejad autodel
korduvalt akusid, puhastasid lumest,

teostasid kiiremaid remonttöid ja ki
hutasid jälle edasi.
Võit toodi paidekate käest hoopis Vin
ni, ja poistele tegi silmad ette VPG
neiu Roberta Jürna, kes esimesena
sada ringi täis sai. Südilt esines ka
VPG õpilane Caspar Kõrts, kes seda
korda napilt medalikolmikust välja jäi.
Vinni Tehnikapress

Vastaliug Mõedakul toob liulaskjaile
pikad linad
11.veebruaril tähistas Vinni valla Rägavere piirkonna rahvas traditsioonilist
vastlapäeva Mõedaku kelgumäel. Kui mitmel eelneval aastal tuli vastlapäeval
lund lausa luubiga otsida, siis sel aastal oli lund vastlaliu nautimiseks parasjagu.
Keskpäevaks oli Mõedaku liumäe harjale kogunenud hulk lapsi koos vanema
tega, et koos liulaskmises mõõtu võtta. Mäest alla vuhisesid nii suured kui väi
kesed, naeru ja nalja jätkus mitmeks tunniks. Vastaliuga tühjaks läinud kõhtu
täideti hernesupi
ja vastlakukliga.
Boonuseks mui
dugi punased põ
sed ja rõõm liiku
misest.
Teele Kallip

Vallaeelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmisel kehtib uus kord
Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord regulee
rib Vinni valla eelarvest MTÜ-de ja seltsin
gute toetamiseks raha eraldamise tingimusi
ning taotlemist, määramist, toetuse eralda
mist ja toetuse kasutamise üle järelevalve
teostamist.
Uus valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord oli vajalik
välja töötada Rägavere, Laekvere ja Vinni
valla liitumise järel, mis oleks kõigile osa
pooltele arusaadav ja selge toetuste taotle
misel.
Uus kord võimaldab vallaeelarvest toeta
da kultuuri-, sotsiaalhoolekande-, noor
sootööd ning Vinni valla elanike tervise
ja vaba
aja edendamise võimalusi, aren

dada kodanikualgatuslikku tegevust ning
soodustada valla elanike koostööd.
Toetust antakse tegevuseks, mis toimub
Vinni valla haldusterritooriumil, mis on
suunatud Vinni valla elanikele või mis esin
dab Vinni valda laiemale üldsusele.
Toetuste liike on kolm: tegevustoetus,
ühekordne toetus ja projektitoetus. Kui te
gevustoetuse taotlemisel on määratud täht
ajaks 1. oktoober, siis projekti- ja ühekord
seid toetusi saab taotleda jooksvalt.
Uues korras on ära toodud toetuste piir
määrad. Tegevustoetuse piirmäär on kuni
90% taotleja aasta eelarvest, ühekordse toe
tuse puhul kuni 90% ürituse eelarvest ning
projektitoetusele kaasfinantseeringuks kuni
10% projekti eelarvest.

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse kin
nitatud menetlemise komisjon 15. oktoob
riks.
Pärast alaeelarvete kinnitamist sõlmitakse
tegevustoetuse saajaga leping. Toetus kan
takse MTÜ või seltsingu esindaja arveldus
kontole pärast lepingu sõlmimist lepingus
sätestatud tähtajal.
Ühekordse toetuse ja projektitoetuse saa
jaga lepingut ei sõlmita, toetus kantakse
korralduse alusel taotleja arvelduskontole.
Detailsemalt saab uue MTÜde korraga tut
vuda Vinni valla kodulehel
www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike
suhete nõunik

”Aadama küljeluu„ naerutas jälle

Naistepäevanädala lõpetas Pajustis toimu
nud 11. huumoripäev „Aadama küljeluu“,
mis on traditsiooniliselt pühendatud naiste
päevale. Seekord olid Pajusti huumoripäe
val kohal ka külalisesinejad teisest Eestimaa
otsast - Tõrva huumoriklubi „Tõrva tilgad“
ja Tartu huumoriklubi „Kihva“.
Tartu trupi esituses sai rahvas muiata sket
še „Sensitiiv“ ja „Intervjuu“ vaadates. Selle
trupi esinäitleja Rein Annus on üks enam
nõutud harrastusnäitlejaid, kes teeb kaasa
Vilde ja Lendteatris ning mujalgi. Laval as
tus üles ka trupi juhendaja Malle Ruuben.
Tõrva huumoritrupi esitatud lühipalad
„Arsti juures“, „Järjekord“, „Sõbra naine“
panid rahva naerma, kuid Virve Osila jär
gi seatud „Küünlaravi“ võttis ikka paljudel
naerust silmad märjaks! „Sel trupil on ve
danud, et seal mängivad juhendaja Valde
ko Kalamees ja Ain Veebel - naksid tegijad
paljudes eluvaldkondades, kes juba oskavad
naljakad situatsioonid rahvani tuua,“ rääkis
Ülle Rajamart. Rajamardi sõnul on trupi
esimene juhendaja Tõrva Tilde klass oma

ette. „Kui Kihnu Virve tuuritab lavadel veel
90-seltki, siis ega Tõrva Tilde (Asta Mäeorg)
oma 87 aastaga temale rahva naerutamisega
alla jää. Ja nii juba 40 aastat!“
Pajusti huumori- ja satiiritrupp tõi rahva
ette mitu lühiksketši – „Torujüri tissivesti“,
„Internetikohtingu“, muusikalise panto
miimi „Mitmenaisepidamise Eesti moodi“,
kus vunki lisasid maskides näitlejad. Ülle
Rajamart esitas monoloogi meeste ja nais
te hiiliva võrdõiguslikkuse soovolinikust.
Tema ja Jaan Lõõniku esitatud „Nuhvlita
nohikut“ oli taas tore vaadata. Jaan on koos
Age Uustalu, Hellja Borozdina ja Ülle Raja
mardiga üles astudes laval lausa särama löö
nud. Truppi juhendab Ülle Rajamart, kes on
oma näitlejaskonna üle väga uhke. On ka
põhjust: esinemiskutseid peoõhtutele üle
Eesti jätkub. Paari aasta pärast täitub trupil
20 aastat koosmängu.
Naljalood sidus ühtseks tervikus Staarko
ristaja (Moonika Laud) koos oma töövarju,
esimest päeva Pajusti huumoritrupis kaasa
tegeva Helgi Koortiga.

Jaan Lõõnik ja Age Uustalu. Hilje Pakkaneni foto

Väga hästi sobisid „Aadama küljeluul“ la
vale Pajusti klubi tantsutrupi Faziyah tant
sijad. Kaunid naised, alati säravad, vormis.
Juba nende nägemine teeb tuju heaks.
Paljud naljanumbrid on juhendajate endi
välja mõeldud, kirja pandud ja lavastatud.
Eks proovige ise nalja teha, mis poleks laba
ne ega alandav. Pole ju enam ka nõukaaeg,
kus absurdini jõudnud kord tingis absurdi
nalju igal elualal ja igas žanris.
„Aadama küljeluul“ tuli naljategemise ras
ke töö seegi kord hästi välja. Huumor elab!
Pika traditsiooniga üritust toetasid Vinni
vald, Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuu
rikapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp.
Hilje Pakkanen

Eesti Karud müttavad Roelas
Kui Eesti Karud septembrist
Roela kooli võimla kolmeks
korraks nädalas enda valdusse võtsid, et Roela koolilastest
tõelisi sumotore kasvatada, ei
julgenud nad lootagi, et peaaegu kõik esimesse trenni tulnud
ka harjutama jäävad.
„Esimesse trenni tulijaid-uu
distajaid oli palju, kuid üllatus
oli see, et nad kõik jäid harjuta
ma,“ rääkis treener Meelis Höö
velson.
Sumotrennid toimuvad Roela
kooli võimlas kolm korda näda
las ja neis käib lapsi alatest las
teaiast kuni põhikooli õpilasteni
välja. Sekka mõni vanemgi.
Meelise ja tema abikaasa Tiina
käe all harjutab 35 last. Poole
kooli jagu. Laste tagasiside tree
ningutele on olnud väga posi
tiivne. Roela kool on suurelt jaolt
poiste kool ja maandamiseks so
bib sumotreening suurepäraselt.
„Sumotreeningud on hea viis
olenemata vanusest oma energia
maandamiseks. Sport on ka üks
eneseväljenduse vorme,“ teab
oma kogemusest treener Mee
lis Höövelson. Peale sportimise
õpitakse trennis idamaist viisa
kust, mis samuti igaühele kasuks
tuleb. Õpitakse võitma, õpitakse
kaotama. „Kõige parem võistle
ja saabki sellest, kes kõige pealt
õpib kaotama.“ Treener Tiina
lisab, et alguse nunnutamise faas
on ammu läbitud. Sellega kau
gele ei jõua. „Oleme oma hoo

lealustele selgitanud, et kui nad
soovivad trennis ainult mängida,
aga pingutada mitte, siis selleks
on muidki kohti. Mis ei tähenda,
et meie treeningutes mängulisus
puuduks,“ räägib Meelis.
Enamasti käivad Meelis ja Tii
na koos treeninguid andmas.
Tiina tegeleb uute tulijate ja noo
rematega, Meelis edasijõudnute
ja võistlustele minejatega. Neile
on moraalseks toeks SK Eesti
Karude spordiklubi kuulsaim lii
ge Kaido Höövelson, kes annab
nõu siis, kui vaja või kui kodus
käimas on.
Tiina on III kategooria treener.
Meelis on omandamas IV tree
nerikategooriat, Kaidol kõrgeim,
V kategooria. Lisaks treeneripa
beritele on Tiina ja Meelis Eu
roopa Sumoföderatsiooni serti
fitseeritud sumokohtnikud.
Nii Meelis kui Tiina peavad
kõige suuremaks ja lausa häda
vajalikuks koostööd lapsevane
matega. Võimalusel kaasatakse
lapsevanemaid treeningutesse.
„Algul nad vaatasid pealt. Siis
tahtsid ka ise dohyole maadle
ma tulla. Lapsevanemad käivad
usinalt laste võistlustel kaasa ela
mas, filmimas ning vajadusel ka
lohutamas,“ võtab vanemate rolli
kokku Tiina.
Hästi suhtub sumotreeningu
tesse ka Roela kool.
Veebruaris Jõgeval toimunud
Eesti U8, U10 ja U12 vanuse
klassi meistrivõistlustelt tõi

Eesti Karude noored sumomaadlejad Eeti noorte meistrivõistluste järel
Jõgeval. Foto erakogu.

Roe
la võistkond koju koguni
neli kuldmedalit. „Üks kuld ja
üks hõbe läks Rakverre, üks
pronks Haljalasse, üks hõbe ja
üks pronks Vinni ja ülejäänud
tulid Roela kooli.“ Võistkondli
kult klubide arvestuses tuli Eesti
Karude võistkond teisele kohale.
Üks sumotrenn kestab umbes
kaks tundi. Kes ei saa Roelas har
jutamas käia, need võivad tulla
treenima Rakvere spordikesku
sesse. Olenemata soost ja vanu
sest on kõik oodatud harjutama.
Roela omad käisid enne eesti
kaid lisaks Roela treeningutele
veel ka Rakveres trennis, et ikka
võimalikult hästi võistlusteks
valmistuda. Noorte tahtejõud ja
soov hästi võistelda oli suur.
Varem toimusid sumotrennid
ka Muugal, kuid huvi kahane
misel tuli treeningute andmisest
loobuda. Tõsisemad Muuga su
momaadlejad tulid Roelasse üle.
Sport nõuab palju, aga annab

veel rohkem tagasi. Meelis mee
nutab enda spordiaegu ja tõdeb,
et nii palju, kui tema oma su
mokarjääri jooksul ringi ränna
ta sai, ei ole ta mitte ühegi teise
spordialaga saanud teha. Sport
annab hea tervise, annab hea
enesetunde, annab eduelamuse.
Sport annab sõbrad – ja seda üle
maailma!
Järgmine võistlus, kus noori
Eesti Karusid maadlemas näha
saab, on Vinni spordikompleksis
Maiasmoka sumoturniiril april
lis Baruto-nimelisel dojol.
Ja sealt edasi ootab Eesti Karu
sid hulk võistlusi. Eesti Sumoliit
delegeeris Eesti Karudele täna
vu 25.-28. oktoobrini Rakveres
U14, U16 ja U18 vanuseklassile
peetavad Euroopa meistrivõist
lused sumos.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik
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Muuga tähistab künnipäeva

See jalg on ikka õigel teel, mis adra taga käib!
Eestlased on põllupidaja rahvas ja see Carl
Robert Jakobsoni väide peab senini paika –
vaatamata sellele, et tänapäeval kündmine
adra taga käimist otseselt ei nõua.
14. aprill on rahvakalendris künnipäev
– see on üks vanimatest pühadest, mil on
peetud ohvripidustusi. Künnipäevaks pi
did kõik põllutööriistad korras ja seatud
olema, sellest päevast algasid põllutööd.
Üldiselt on selle päeva kombestik kandu
nud üle jüripäevale, aga 2004. aastal hakati
sel päeval tähistama õues õppimise päeva.
Koolides soovitatakse vähemalt ükski tund
õues pidada. Lähtutakse vanast künnipäe
vakombestikust: see oli päev, kus tuli põllule
minna ja kas või lumme vähemalt üks vagu
ära künda. Igatahes tuli tingimata toast välja
põllule minna ja midagi väga olulist teha.
Muugas on otsustatud sel kevadel, täpse
malt reedel, 13. aprillil tähistada künnipäe
va, et vanu rahvakombeid elustada ning põl
lumajandust õpilaste hulgas propageerida.

Me alustame päeva kell 12 raamatukogus,
kus noortele jagavad oma kogemusi mit
mekordne Eesti künnimeister Raido Kunila
ja meie oma küla noor künnimees, Muu
ga-Laekvere Kooli Muuga õppekoha 7. klas
si õpilane Andres Tamm. Hiljem suundume
põllule, et künnipäeva tavad ellu viia, tutvu
da erinevate firmade traktorite ja atradega,
erinevate seemnetega jne. Tutvustatakse
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoo
lis õpetatavat põllumajandustöötaja eriala.
Kohale on tulemas agronoomist ajakirjanik,
100 teraviljapeenra külvamise autor Heino
Laiapea.
Lisaks Muuga-Laekvere Kooli lastele oo
tame künnipäevale põllutööst ja traktoritest
huvitatud õpilasi ka teistest valla koolidest.
Palun oma osalemissoovist meile teada
anda 5. aprilliks Muuga raamatukogusse
muuga.raamat@vinnivald.ee või telefonil
3294475
Maarika Lausvee

Pandivere Muusikafestivali
kevadkontserdid pakuvad 21.
aprillil võimaluse osa saada
kolmest erinevast ja erilisest
kontserdist Muuga mõisas.
Pandivere Muusikafestival
on uus festival, mis toob kord
kvartalis põnevaid artiste nii
Eestist kui välismaalt meie ko
dustesse kontserdipaikadesse.
Esinejad on hästi valitud, eri
lised ja omanäolised, pakuvad
elamust ja kõnetavad võimali
kult rohket ja erinevat publi
kut.
Muuga mõis avab kontse
dikülastajatele uksed kell 17,
misjärel on võimalik tutvuda
mõisaga ja veeta aega puhvetis.

Festivali avakontsert algab
kell 18 uue Soome akustilise
duo PULKKINEN & MOISIO esinemisega. Tuntud te
gijate Timo Väänäneni (laul,
akustiline kitarr) ja Jukka Hol
mi (bändzo) bändi repertuaa
ris on nii poppi, folki, rokki,
autorilaulu kui kantrit.
Kell 19.30 esinevad festivali
teisel kontserdil Mauno Meesit ja Tiit Kikas. Mauno Mee
sit, Eesti muusikaauhindadel
auhinnatud ja nomineeritud
muusik ja helilooja, on kirjuta
nud muusikat mitmele telese
riaalile ja teatrilavastusele ning
teinud koostööd paljude Eesti
ja välismaiste muusikutega.
Koos Meesitiga on laval Tiit
Kikas viiulil. Kikas on olnud
heliloojaks ja arranžeerijaks
rohkem kui saja muusikaal

bumi juures; loonud muusikat
filmidele, telelavastustele ja
raadiosaadetele; olnud heliloo
ja originaalmuusikalile; teinud
muusikalisi kujundusi teatri
lavastustele. Kirile Loo plaat
“Lullabies for Husbands”, mille
kaasprodutsendiks oli Tiit Ki
kas, jõudis Euroopa maailma
muusika edetabeli (European
World Music Chart) 20 parema
hulka.
Kell 21 algab festivali peaesineja - PROMETHEUS
AND THE SATYRS - kontsert. Bänd loob ja esitab kreeka
folkmuusika traditsioonidel ja
mütoloogial põhinevat muu
sikat. Bändi looming on tsere
moniaalne, ühendades okultset
ja maalähedast ning nende
muusika kõla on nii iidne kui
ka tänapäevane.

Lisainfot kontserdite kohta
leiad facebookist ja piletimüü
gikeskkonnast
fienta.com.
Müügil on nii päevapiletid
(eelmüügist 10 eurot, ukselt
15) kui ka igale kontserdile
eraldi pääsmed (5 eurot). Fes
tivali piletite eest kohapeal ja
puhvetis saab arveldada ka
pangakaardiga. Infot saab ka
meilitsi ristoku@gmail.com ja
telefonil 56618636.
Festivali toetab Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajan
dusfond. Leader tegevusgrupi
PAIK ühisprojekti “Pandivere
muusikafestival” veab MTÜ
Tumemaine Tuli ja partnerid
on MTÜ Muuga Maanaiste
selts Eha, MTÜ Venevere Hari
dus- ja Kultuuriselts ning MTÜ
Võivere Tuuleveski.
Risto Kukk

EV 100. aastapäeva tähistamine
Toeta rehepeksumasina renoveerimist! EV 100 tähistamine
Roela kooli ja külarahva ühise ettevõtmi 1000 eurot. Maret Tralla sõnul sündiski
Vinni-Pajusti
Kantkülas
sena 2003. aastal sündinud Roela põllu põllutööriistade muuseum tänu kohaliku
päris krõbedale tuke lühike, kuid seda aga
tööriistade muuseum saab 30. mail juba külarahva heale tahtele ja lahkeile anne
Gümnaasiumi moodi Vaatamata
külmale tähistasime Kant ram, sai sel korral endale
15-aastaseks. Muuseumi eksponaadid,
Roela kandist pärit vanad hobupõlluriis
tad, koguti peamiselt annetuste najal Ro
ela kooli endise ajalooõpetaja ja koduloo
lase Maret Tralla initsiatiivil Roela kooli
vanasse katlamajja.
Muuseum jätkab vanade tööriistade
kogumist praegugi. Muuseumi aastapäe
vaks plaanib MTÜ Roela Kodukant kor
da teha vana rehepeksumasina. Masina
renoveerimiseks algatas Roela Kodukant
annetuste kogumise, kuhu selts ootab lah
ketelt annetajatelt toetusi. Selleks kulub

tajatele. “Kohalikku päritolu renoveeritud
rehepeksumasin oleks igati sobiv kingitus
muuseumi aastapäevaks. Rehepeksumasi
naid enam ei tehta ja seepärast tuleb hoi
da neid, mis veel alles on jäänud,“ ütles
Maret Tralla.
Masina renoveerimise toetuseks on Ro
ela raamatukogus väljas annetuskast. An
netusi saab teha ka elektrooniliselt MTÜ
Roela Kodukant arvelduskonto numbrile
Swedbankis EE572200221030479529, lisa
des juurde märgusõna „Rehepeksumasin“.
Hilje Pakkanen

Haridusüritused

2.-7.aprill - stiilinädal Muuga-Laekvere kooli (MLK) Laekvere majas.
2.-13.aprill - Simuna kihelkonna koolide joonistusvõistluse näitus MLK Laek
vere majas.
2.aprillil lihavõttepühade tähistamine Põlula koolis.
2.aprillil 8.30 hea nalja päev Tudu koolimajas.
4.aprillil 13.00 ans. „Lõõtsavägilased“ kontsert Vinni-Pajusti gümnaasiumi
(VPG) 3.-8 ja 10.-11.klassi õpilastele.
6.aprillil 17.00 VPG 30: algklasside õhtu koolimajas.
9.-13.aprill - tervisenädal Tudu koolis.
9.aprill - tervisenädal Tudu koolis: „Minu tervis“.
10.aprill 8.55 lõpukell VPG-s.
10.aprillil MLK 9.kl projektiga „ Minu riik“ Tallinnas.
10.aprill - tervisenädal Tudu koolis: „Liigun terviseks“.
11.aprill - tervisenädal Tudu koolis: „Vaimne tervis“.
11.aprillil 10.00 Vinni valla koolide laulupäev Roela rahvamajas.
12.aprillil 9.30 Anne Velli lasteshow etendus „Kübarapidu“ Pajusti lasteaias.
12.aprill - tervisenädal Tudu koolis: „Minu suhted“.
12.aprillil 17.00 Vinni lasteaia orienteerumine koos lastevanematega “Teeme
head südamele“ Vinni mõisapargis.
13.aprill - tervisenädal Tudu koolis: „Annan abi“.
13.aprillil VPG 30: vilistlaste ja õpilaste vaheline jalgpallivõistlus.
13.aprillil 18.00 VPG 30: kontsert-aktus.
14.aprillil 19.00 VPG 30: vilistlaspidu.
16.aprillil 10.00 Pajusti lasteaia laste õppekäik Rakvere Aqva spordikeskusesse.
16.aprillil 10.30 Vinni lasteaia ühismatk Mõdrikusse.
17.aprillil 10.00 valla koolide näitemängupäev „Esimestest triibulistest kirjan
dusauhinnani“ Ulvi klubis.
16. - 20.aprill - südamenädal Roela lasteaed-põhikoolis (LPK).
19.aprillil 12.00 Vilde kirjandusauhinna üleandmine Tõnu Õnnepalule VPG-s
ning seejärel laureaadi nimipuu tervitamine tammikus.
19.aprillil Põlula ja MLK Lehtses üleriigilisel väikekoolide muusikafestivalil
“Muusika me sees ja ümber”.
20.aprill - IV õppeperioodi lõpetamine Vinni-Pajusti, Roela ja Tudu koolis.
20.aprill - Kulina lasteaia sünnipäev.
20.aprillil 18.00 kevadball VPG 8.-12.kl. õpilastele.
23.aprillil 10.30 Vinni lasteaia jüripäevajooks.
23.aprillil jüripäeva jooks MLK-s.
25.aprillil 10.00 Vinni lasteaia „Mõmmi“ ja „Oravapere“ rühmad Sõmeru folk
looripäeval „Käi ümber küla ringi“.
26.aprillil 10.00 Pajusti lasteaia „Mõmmikute“ rühma õppekäik veepuhastus
jaama.
26.aprillil 17.00 Vinni lasteaia jas lastevanemate ühismatk Pajustisse.
27.aprillil koristuspäev Muuga-Laekvere koolis.
27.aprillil tantsupäev Põlula koolis.
30.aprillil volbritrall Kulina lasteaias.
30.aprillil naljapäev Põlula koolis.
30.aprillil 10.30 Vinni lasteaia „Südamejaht“ mõisapargis.

Vinni-Pajusti Gümnaasium alustas aastapäeva
tähistamisega 20. veebruaril, moodustades terve
kooliperega kooliõuele EV 100 kujutise, millest
valmisid droonide abil nii fotod kui film. Droone
juhtis Madis Pitsner.
22. veebruaril oli 1.-5. klassil külas Lepatriinu
lasteteater, kes etendas lugu pealkirjaga “Eile,
täna, homme”. See oli lugu vanavanaisast, kes
maailmas pika elu jooksul palju ringi rännanud,
aga armas väike Eesti on ikka parim paik maail
mas! Vanavanaisal on tulemas sünnipäev, ta saab
sama vanaks kui Eesti Vabariik - 100-aastaseks!
23. veebruaril tähistasime vabariigi 100. sün
nipäeva, rännates 6.-12. klassiga ajas tagasi 100
aastat - 24. veebruarisse 1918. Toimus tolleaegne
vallavolikogu koosolek, kuhu oli tulnud ka palju
„uudishimulikke külaelanikke“, ette loeti iseseis
vusmanifest ja algas tuline arutelu selle ümber.
Loomulikult olid kõik osatäitjad õpilased. Vaata
sime veel filmi 1920-ndate koolioludest ja laulsi
me mõned ühislaulud.
Sündmuse organiseeris meie ühiskonnaõpetuse
õpetaja Maie Nõmmik.
Terje Andresson, VPG huvijuht

Aira Verbitski tänab
Kui Vinni valla haridusnõunik Margit Diits
valla lasterikka pereema Aira Verbitski sõb
rapäeval, 14. veebruaril vallamajja kutsus, ei
osanud Aira arvatagi, et ta kohtumiselt sõi
dab tagasi perele kingitud 7-kohalise autoga.
BT Isolatsioon OÜ, MTÜ Igale Lapsele Pere
ja Naerata Ometi kinkisid heategevusliku
annetusena Vinni valla lasterikkale Verbits
kite pere emale Airale vabatahtlike poolt
kordatehtud auto Ford Galaxy. Et aga pere
autoga ka edaspidi muredeta sõita saaks,
kutsusid lahked annetajad leidma autole
kodukandist vaderi. Siis saaks pereema Aira
pühendada oma vaba aja ja raha endale ja
lastele, ning et elus edaspidi oleks üks mure
vähem.
Rõõm uuest autost ei jõudnud perele veel
õieti päralegi, kui peret tabas suur õnnetus –
kärekülmal pakaselisel veebruariööl kaotas

küla külamajas sel aastal
esmakordselt ühiselt Ees
ti Vabariigi sünnipäeva.
Ilmselt sai tõukeks ka see,
et kogu eesti rahvas tähis
tas sel aastal sünnipäeva
suurejoonelisemalt kui ta
valiselt.
Nii asusid ka meie küla
tublid ja töökad naised
valmistama vastuvõtuks
põnevaid roogi. Meie pi
dulaualt ei puudunud ma
heveiseliha carpaccio ega
ka kukeseenekreem mere
marja ja küüslauguidude
ga. Samuti olid esindatud
traditsioonilised kiluleivad
vutimunadega ning metsa
seenesalat põdrasambliku
ja kuivatatud lehterkuke
seentega. Magustoiduks
puuviljad ja toorjuustu
kook vaarikatega. Kas juba
ainult kirjeldusest läks
kõht tühjaks? Tule järgmi
ne kord meie üritusele!
Meie küla Maali, küll na

Aira pere tulekahjus oma kodu. Paljud ini
mesed ja töökollektiivid tõttasid kurba uu
dist kuuldes Aira perele appi. Nüüd soovib
Aira abikäe ulatanud inimesi südamest tä
nada. Suur-suur tänu Vinni Vallavalitsusele,
Roela kooli ja lasteaia kollektiivile ja nende
töötajate peredele, Indrek Klammerile, Sir
je Mätasele ja Liina Kurvesele OÜ-st Voore
Farm, Roela vabatahtlikule päästekomando
le ja paljudele päästjatele lähedalt ja kauge
malt, Kersti Lipvarsile pere lemmiklooma
hoole alla võtmise eest, Eliise Kuknerile,
Riina Ehasalule, Meelis Höövelsoni perele,
Klaarika Välile, Aare Veedlale ja Roela noor
kotkastele, Ott ja Kätlin Varikule, Sõbralt
Sõbrale kauplusele, Lääne-Virumaa Suurte
Perede Ühendusele ja paljudele teistele oma
abi pakkunud inimestele.
Praegu on Aira pere kenasti tänu Vinni
valla abile ja headele inimestele soojas kor
teris Roelas. Ilmade soojenemisel plaanib
pere oma kodu taastamist. Oma jõududega

Kas märtsis algabki mai ehk Laekvere
rahvamaja tegemised
Päike näitab iga päev üha rohkem oma
palet. See teeb tuju heaks ja meele rõõm
saks. On olnud töine hooaeg paljude üri
tustega, neist meeldejäävamad vabariigi
100. ja rahvamaja 25. sünnipäev. Ent ka
haigused on kimbutanud ning nii mõnigi
projekt on seetõttu edasi lükkunud või ära
jäänud. Siiski on ürituste külastatavus ol
nud meeldivalt suur, olgu see siis kontsert
või uus Eesti mängufilm. See teeb rõõmu!
Mida sellelt hooajalt veel oodata?
25.märtsil kell 12 toimub veebruaris
ära jäänud kohtumine tervendaja Ervin
Hurdaga ja kell 15 linastub uus eesti film
„Seltsimees laps“, mis üles võetud Muuga
koolis. 26. märtsil kell 14 saame Simuna
koguduse ettevõtmisel valmistada liha

au olla presidendi asemik.
Peo alustuseks lauldi
ühiselt Eesti hümni. Tore
oli näha, et valdaval ena
musel olid ka kõik sõnad
ilusasti peas.
Külalised Ida-Virumaalt
Erra kultuuriseltsist tõid
kingituseks kevadlilli ning
raamatu suguvõsa uurin
gute alustamise kohta.
Lisaks Kantküla rahvale
oli pidulisi ka Rakverest ja
Lasilast.
Tuju
ülalhoidmiseks
korraldasime hulga põ
nevaid mänge. Eesti keele
kantseliidi oskust lihviti
eurovanasõnade äraarva
misega. Väga hoogsaks
läks räimeajamisvõistlus.
Loomingulisust
nõudis
mäng „Joonista mu lau
lu“. Räimeajamisvõistluse
auhinnaks oli kalasööja
stardikomplekt: esikoht sai
heeringa, sibula, kanamu
na ja viilu musta rukkilei

võttepühade kaarte ja kaunistusi. 1.ap
rillil toimub Simuna kihelkonna eakate
naljapäev Rakkes teemal „Kes koera saba
ikka kergitab, kui mitte koer ise“, kus iga
kollektiiv esitab 20-min. kava. 8.aprillil
koguneb ühisest laulmisest osa laulupü
hapäeva rahvas. Samale päevale otsime
veel toredat harrastusteatri etendust.
Rahvaõpistu kokkusaamine on 22.april
lil, kus mehed kokkavad köögis. Rahva
õpistu kevadine väljasõit toimub 12. mail
Prangli saarele. Soovijatel palun endast
teada anda ja tasuda sõiduraha 20 eurot
22.aprilliks.
Loodetavasti leidsite meelepärase üritu
se, mida külastada.
Õilme Lainesaar, Laekvere rahvamajast

Kohal oli ka Maali - Proua
President.

ba, teine koht kuivatatud
lesta, sibula, vutimuna ja
viilu musta leiba.
Ansambli Detail saatel
tantsides selgus, et eesti
mehed on tõesti tantsulõ
vid. Kuigi peo lõpuks oli
ilm tublisti külmenenud ja
autod ei tahtnud käivitu
da, võib öelda, et pidu läks
igati korda ning kindlasti
korraldame lähitulevikus
külamajas veel põnevaid
üritusi.
Angela Järvis

ei suudeta aga kõike korda teha ning või
malusel oodatakse lahkete inimeste anne
tusi Swedbanki arvelduskonto numbrile
EE532200001120121871, juurde palume
lisada märksõna „Aira toetuseks”. Arvele oli
13. märtsi seisuga kogunenud 870 eurot. Jät
kame toetamist!
Aira on saatnud valda järgmise sisuga
e-kirja: „Mul on hea meel, et ma elan just
siin meie vallas, sest vald on minu pere jaoks
kogu aeg olnud igati nõu ja jõuga meile
toeks. Ja eriliseks teevad meie valla just need
erilised inimesed, Roela kooli töötajad, meie
vallavanem ja haridusnõunik, minu ülemus
ja väga palju veel selliseid inimesi, kes oma
hoolivusega annavad jõudu edasi ikka min
na ja kes kokku teevadki meie valla. Mina
olen küll uhke, et elan just siin vallas. Ma ei
oska isegi väljendada seda, kui tänulik ma
kõige eest teile olen. Aitäh teile kõigile ikka
ja jälle!“
Hilje Pakkanen

Vinni vald sai Eesti
omavalitsuste
talimängudel III koha

Vinni valla spordiesindus sai 3.-4. märtsil Viljandis toimunud Eesti omavalitsuste talimängudelt kuni 8000 elanikuga omavalitsuste grupis kokkuvõttes kolmanda koha.
„Auhinnalise koha tagas valla spordikoondisele
edukas esinemine males, kus Vinni maletajad tu
lid kokkuvõttes viiendaks, ja ujumises, kus tõime
kokkuvõttes ära kuuenda koha,“ rääkis Vinni val
la noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruvee. Üksi
kaladest võitis kaks esikohta Anette Hallik 100m
vabalt- ja rinnuliujumises.
Muruvee sõnul võistles Vinni vald kuuel spor
dialal kavas olnud üheksast: juhtide võistluses,
murdmaa- ja mäesuusatamises, meeste korvpal
lis, ujumises, males.
Hilje Pakkanen
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Palju õnne, kallid 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.

Märtsis:
92 Ada Silvere
Aprillis:
93 Selma-Johanna Oja
93 Helgi Kuusk
93 Ilse Mändmets
92 Linda Lillepea
91 Endla Neelokse
89 Pilvia Taremaa
89 Juta Kongi
89 Meta-Sophie Anok

88 Anastasia Kivioja
87 Maria Ojam
87 Kalju Annus
87 Aliide Tsiukson
86 Helga Kuusk
85 Harry Brand
84 Leeni Saar
84 Alise Rohtla
84 Milvi Lahesoo
84 Ester Reinol
83 Elvi Siniorg
83 Helje Müürisepp
83 Villu Buddell
83 Einar Toming
83 Saimi Uibo
83 Rein Suurkaev
82 Lea Kukner
82 Epp Ojamäe
81Rimma Vara
81 Arvo Soone

81 Valve Preemel
81 Virve Kulev
80 Vilma Paas
80 Maria Avioja
75 Elga Soonsein
75 Velda Kullik
75 Jaan Ruut
75 Mati Aasamets
75 Õie Arula
75 Maire Urbanik
70 Irja Moor
70 Krista Koppen
70 Viive Aljaste
70 Toivo Vasemägi
70 Olev Nee
70 Viire Kaljos

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

Sündinud lapsed!
Tamara Terese Lill - 30. jaanuaril
Emilia Rannamägi - 6. veebruaril
Diana Lõhmussaar - 12. veebruaril
Ketlin Lindlo - 15. veebruaril
Kaius Jõemägi - 17. veebruaril
Kennert Varik - 26. veebruaril
Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

SÜNDMUSTE KALENDER

LAEKVERE RAHVAMAJAS:
1. aprillil kell 13 osavõtt Simuna kihelkonna eakate naljapäevast „Kes koera saba
kergitab...” Rakke kultuurikeskuses.
8. aprill kell 12 hooaja viimane laulupühapäev Tiia Paistiga.
8. aprill kell 15 uus eesti mängufilm „Seltsimees laps” Pääse 3/4 €.
22. aprill kell 12 rahvaõpistu hooaja viimane kokkusaamine: „Mehed köögis”.
26. aprillil kell 10 koolivaheaja väljasõit. Info noortejuht Heldi Aavalt.
Kõigi ürituste kohta info tel 329 5335.
MUUGA MÕISAS:
13. aprillil kell 12 künnipäev algusega Muuga raamatukogus ja seejärel põllul. Info Maarika
Lausvee, tel 329 4475.
21 .aprillil Pandivere muusikafestivali kolm kontserti algusega kell 18, 19.30, 21.
Info Risto Kukk, tel 5661 8636.
PAJUSTI KLUBIS:
7. aprillil kell 17 kontsert-etendus „Üts paigake“: Särtsakad Seeniorid 15 ja Tantsutriinud 10
juubelikontsert koos Faziyahi tantsutrupi, rahvamuusikaans. Kungla, tantsijate Kerstin Kose ja Mehis
Saaberiga. Pilet 5 €.
15. aprillil kell 16 Roela näitetrupp Kartoffel Margus Möll „Laip“ – väga „kriminaalne
naljalugu. Lavastaja Urmas Lindlo. Pilet 5 €
17. aprillil kell 13 seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine, külas Tiiu Alavere jagamas
reisimuljeid Araabia Ühendemiraatidest. Info Vilve Tomabch, tel 5646 3949.
30. aprillil kell 19 kogupere volbriöö – jälgige reklaami.
ROELA RAHVAMAJAS:
11. aprillil kell 10 Vinni valla lasteaedade ja koolide ühine laulupäev. Info Margit Diits,
tel 522 6510.
21. aprillil kell 10 maakondlik näitemängupäev. Info: Urmas Lindlo, tel 5190 2201.
25. aprillil kell 13 seeniorklubi Remmelgas kohvilõuna.
28. aprillil kell 14.30 Braoway kõhutantsu koolitus. Info Alima stuudio, Epp Kaljos,
tel 5563 8128.
28. aprillil kell 18 rahvusvahelise tantsupäeva kontsert. Info Alima stuudio, Epp Kaljos,
tel 5563 8128.
ROELA LAULUVÄLJAKUL:
13.-15. aprill - Roela laululava juures liitlasvägede sportlik võistlus (takistusrada) ning
kõrval parklas tehnika- ja relvastuse näitus. Rahvale sõdurisupp. Info Aare Veedla, tel 5524156.
ULVI MÕISAS:
14. aprillil kell 19 EV 100 kontsert-õhtusöök Ulvi mõisas koos ans.„Järsumäe poisid“.
Piletitega. Info Anni Rikker, tel 5373 3465.
17. aprillil kell 10 valla koolide näitemängupäev „Esimestest triibulistest
kirjandusauhinnani“: valla koolide näiteringid esitavad E.Vilde ja Vilde kirjandusauhinna ainelisi
näitetükke. Info Hilje Pakkanen, tel 55659396.
20. aprillil kell 18 Ulvi noortetoas noorteka ÖÖÖÖÖÖ. Info Teele Kallip, tel 5622 3653.
24. aprill Ulvi noortetoa mälumängu III voor noorematele kell 15, vanematele lastele kell 16.
VINNI PÄEVAKESKUSES:
14. aprillil kell 19 ühiskülatus Rakvere Teatrisse kontserdile „Kaunimate aastate
vennaskond“. Info tel 325 7300.
VIRU-JAAGUPIS:
10. aprillil kell 13 eakate klubi Elutark kokkusaamine. Külalised Ida-Päästekeskusest.
28. aprillil Viru-Jaagupi eakate ekskursioon Tallinna koos valla teiste eakate klubidega
Info: Anu Soon, tel 53733603.

Kuulutused:
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee.
Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 8999
MÜÜA KÜTTEPUID JA KLOTSE Vinnis.
Tel 5783 8999
SISE- JA VÄLISUKSED, AKNAD, SÖÖGI-,
DIIVANILAUAD, PINGID teile sobivates
mõõtudes. Tel 5349 6065
SOODAPRITSITÖÖD Saara külas.
Info:58365064

OÜ EHEL (Veski 8 Roela)
TEEB ELEKTRITÖID: valgustus, piksekaitse,
maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit,
hooldus, el. projektid jne.
E-post: oyehel@hot.ee, tel 529081
PUURKAEVUDE RAJAMINE
JA PUHASTAMINE. VEE- JA
KANALISATSIOONITORUSTIKE,
SEPTIKUTE JA SÜVAVEEPUMPADE
PAIGALDUS. MAAKÜTTESÜSTEEMIDE
RAJAMINE.
Tel 5021279, 5269604,
puurkaevumeistrid.ee.

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.

Metsakonsulendi vastuvõtt
Vinni vallamajas

Viru-Lemmu Metsaseltsi konsulent Aadu Raudla
võtab metsaomanikke vastu Vinni vallamajas
(Tartu mnt 2 Pajusti) üle nädala kolmapäeviti
kl 10 – 12 (I pa): 4., 18. aprill, 2., 16., 30. mai,
13., 27. juuni.
Metsakonsulent Aadu Raudla tel. 5248963
e-post: aadu.raudla@gmail.com.

PUHKA 1.-8. augustini
URUMARJA NOORTELAAGRIS

Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga
Info tel 325 8655, 522 6510 Margit Diits
Ootame avaldusi kuni 1. maini.
Mida varem, seda parem!
Rohkem infot Urumarja noortelaagri koduleheküljelt:
www.urumarjanoortelaager.ee
KÜTI SAEVESKI müüb 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.
Meid leiab üles, kui pöörata Rakvere-Luige
19. km posti juurest paremale.

Vinni-Pajusti Gümnaasium kutsub vilistlasi,
endisi õpetajaid ja koolitöötajaid kooli
30. aastapäeva pidulikule

KONTSERT-AKTUSELE reedel, 13. aprillil kl 18.00
ja VILISTLASPEOLE laupäeval, 14. aprillil kl 19.00.
Osamaks 15 eurot kanda hiljemalt 6. aprilliks 2018. a.
a/a EE571010011786698223 /Anneli Petrov/
(selgituses märkida lõpetamisaegne nimi)
Osamaks vilistlaspeo toimumise päeval tasudes 20 eurot.
Vilistlaspeol on fotograaf, fotod valmivad kohe - hind 3 eurot
(arveldamine sularahas).
Tervise Tugi OÜ jalaarterite ja vererõhu kontroll
Kas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.
10. aprillil alates 10.00 Roela noortemajas.
11. aprillil alates 10.00 Vinni päevakeskuses.
12. aprillil alates 10.00 Laekvere rahvamajas.
Vastuvõtt eelregistr. E-R 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 9 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge

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

Linda Õunapuu
Väino Kasearu
Viivi Lehtpuu		
Regina Õis		
Heli Kurs		
Vassili Dobrei		

26.05.1924 – 12.02.2018
11.12.1925 – 24.02.2018
27.12.1935 – 02.03.2018
07.09.1923 – 03.03.2018
12.01.1952 – 05.03.2018
24.11.1937 – 07.03.2018

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.) ✦ NB! Alates 2018. aprillikuust ei avalda valla infoleht ruumipuudusel enam kommertsreklaame. Aitäh kõigile kaastööde eest! ✦ Teie uued kaastööd on
oodatud hiljemalt iga kuu 7. kuupäevaks e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.

