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Vinni valla infoleht 		

Vallavolikogu 24. mai istung
Volikogu kinnitas eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni 10-liikmelisena järgmises koosseisus:
Meelis Maine (komisjoni esimees), Evelin Poolamets (komisjoni aseesimees), Ülle Allika, Ruth Pulk, Toomas Väinaste, Arnu Lippasaar, Rauno
Võrno, Vello Tafenau, Margo Klaasmägi, Aarne Laas (liikmed).
Volikogu kinnitas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 11-liikmelisena järgmises koosseisus:
Ruth Pulk (komisjoni esimees), Andres Nirgi (komisjoni aseesimees),
Ülle Allika, Maarika Koppel, Riina Sinisoo, Mirjam Selli, Martin Kesamaa,
Silvi Sirelpuu, Eha Kokoreva, Urve Vahula, Külli Tamm (liikmed).
Volikogu kinnitas Tammiku Kodu ja Ulvi Kodu põhimääruse.
Volikogu algatas Vinni valla üldplaneeringu koostamise eesmärgiga lahendada planeerimisseaduse §75 määratud üldplaneeringu ülesanded ja
keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Volikogu kinnitas Vinni valla
haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.

Vinni Vallavalitsus annab teada Kadila veisefarmi
rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju
hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (katastritunnus 90001:003:0119). Kavandatavaks tegevuseks on olemasoleva farmikompleksi rekonstrueerimine ning uute täiendavate laudahoonete ja abirajatiste (sh
sööda- ja sõnnikuhoidlad) ehitamine eesmärgiga kaasajastada
tootmine ja suurendada farmi tootmismahtu. Rekonstrueerimise ja laiendamise järgne farm mahutab kavandatud tegevuse
kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Vinni Vallavalitsuse 17.05.2017 korraldusega nr 194.
Tegevuse arendaja on Kadila Põllumajanduse OÜ (Pärna tn 15,
Kadila, Vinni vald; kontaktisik: Vahur Veermäe, vahur[at]trovador.ee, tel. 5036413). Otsustaja on Vinni Vallavalitsus (Tartu
mnt 2, Pajusti, Vinni vald; kontaktisik: Kätlyn Mets, katlyn[at]
vinnivald.ee, tel. 53040597). KMH ekspert on Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3a-15, Tallinn; kontaktisik: Pille Antons, pille[at]environment.ee, tel. 6117690).
KMH programmiga on võimalik tutvuda Vinni Vallavalitsuses ja veebilehel www.vinnivald.ee ajavahemikus 2.-15.07.2018.
KMH programmi kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 15.07.2018 Vinni Vallavalitsuse või
KMH eksperdi kontaktidel.
KMH programmi avalik arutelu toimub 19.07.2018 kell
17.00 Kadila seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila).

Vinni lasteaiahoone
energiatõhusaks! Jätkulugu
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) koostöös Rahandusministeeriumiga viivad läbi meedet „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamine“. Tegemist on CO₂ heitkoguste ühikute
enampakkumisel saadava tulu meetmega ehk EL HKS (Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem).
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. Valla poolt
koordineerib tegevust ehitusnõunik Erik Keskküla.
Vinni lasteaia remont on jõudnud niikaugele, et esimesena remonti läinud
kaks rühmaruumi on lastele kasutada aprillikuust ja kaks järgmist on valmis
saanud just äsja. Käsile võetakse kaks viimast rühmaruumi ja administratsiooniplokk. Jaanipäevast peaks kõnnitee kivide ja välisvalgustuse paigaldamiseks minema. Järge ootab mänguväljak ja piirdeaed. Suvi on Vinni lasteaias teguderohke, et sügisel vastavalt meetmele energiatõhusana jätkata.
Gustav Saar
arendusnõunik

www.vinnivald.ee 					

Vinni vallas kehtivad avaliku
ürituse korraldamise ja
pidamisel ühtsed nõuded

Volikogu võttis 24. mail vastu määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“, millega kehtestas ühtsed nõuded ja juhised ürituste korraldajatele
Vinni valla praegusel haldusterritooriumil.
Seni kehtis Vinni vallas kaks määrust, mis reguleerisid
avaliku ürituse korraldamist ja pidamist: üks endise Vinni valla ja teine endise Rägavere valla oma.
Ürituse korraldaja, kes soovib üritust Vinni vallas
korraldada, peaks eelnevalt tutvuma mainitud korraga
ja kaaluma, kas tema ürituse puhul on tegemist avaliku
üritusega. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, ralli, etendus,
kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos
olemine, mis ei ole koosolek. Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata
isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk. Avaliku ürituse korraldamise
kohta peab ürituse korraldaja esitama teate koos vajalike
dokumentidega vallavalitsusele.
Kui on tegemist avaliku üritusega, siis tuleb korraldajal vähemalt viis päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele esitada avaliku ürituse teade koos vajalike
kooskõlastustega (e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee või
postiaadress: Tartu mnt 2, Pajusti). Tulenevalt ürituse
iseloomust tuleb lisada vallavalitsusele esitatavale teatele vajalikud kooskõlastused: kas on kavatsus korraldada
kaubandust, teha lõket, sulgeda teid-tänavaid, püstitada
lava, tribüüni vmt.
Vinni valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/avalik-uritus on olemas kogu avaliku ürituse korraldamist
puudutav info, k.a. väljavõtted seadustest, mis otseselt
puudutavad antud korda. Nendega tutvumine on ühtlasi
heaks abimeheks ürituse korraldajale vajalike instantsidega asju ajades.
Vajaduse korral küsige nõu vallavalitsuse kultuuri- ja
avalike suhete nõunikult telefonil 325 8657, 5565 9396.
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Vallavanema veerg

Lõpuks ometi suvi! Sellist kuumalt alanud algust ei julgenud
oodatagi. Meie siin põhjataeva all
juba teame, et iga päev võib olla
see viimane suviselt soe ja päikseline. Nii leiame, et Eestimaa põhjamaisest suvest tuleb võtta, mis
võtta annab. Üritusi, festivale,
kontserte, vabaõhuetendusi toimub üksteise otsa. Suudaks vaid
valida, jaksaks vaid käia. Vinni
vallaski on käimas (loe: jätkub)
ja tulekul sündmusterohke aeg.
Algas see lõpupidudega lasteaedades, jätkus lõpupidudega
põhikoolides ning kulmineerub
gümnaasiumi lõpuaktusega. On
ju ammugi teada, et koolilõpupidu on sündmus tervele külale,
lõpetaja perest ja sõpruskonnast
rääkimata. Soovin kõigile lõpetajaile palju õnne lõpetamise puhul
ning arukaid valikuid haridustee
jätkamisel.
Vaevalt aga saavad aktuste lillesülemid koju kantud, kui juba
ootavad ees jaanikud. Aktiivsete
külaelanike eestvedamisel ja valla toel toimub üle valla mitmeid
jaanikud. Korraldajad ootavad
neist lahkesti osa saama. Ikkagi
selle aasta valgeim aeg on käes on, mille üle rõõmustada.
Valla kultuurisuvi jätkub kontsertidega – Viru-Jaakobi kirikus
toimub kaks rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali kontserti, neile lisaks armastatud laulja Siiri Sisaski kontsert. Venevere
seltsimaja võõrustab Pandivere

Hilje Pakkanen

muusikafestivalil rahvusvahelist
elektronmuusika seltskonda pika
kontserdiööpäevaga Suvekräul.
Muuga mõis on aastaid osalenud populaarses külastusmängus
„Unustatud mõisad“ ning ootab
rahvast tänavugi külla. Ettevalmistused käivad taludes, et
üle-eestilisel avatud talude päeval oma tegemisi teistelegi tutvustada. Valla spordiesindus saab
kokku suurel valdade ja linnade
spordipeol Haapsalus, kus meil
on kaitsta varasemast kõrge koht.
Suvi on ka remontide aeg, mis
mitmes valla asutuses ette võetakse. Neist edaspidi.
Suvi on loomulikult puhkuste,
patareide laadimise aeg, möödugu see siis aias, rannas, metsas,
reisil – kuis kellelgi. Peaasi, et
saaks välja puhatud, et siis hea
tundega taas edasi minna.
Soovin kaunist suve ja kosutavat
puhkust kõigile!
Rauno Võrno
vallavanem

Valla võimsaim suvesündmus on Pandivere
Muusikafestivali Suvekräu 2018 Veneveres
14. juulil on Venevere seltsimaja Pandivere Muusikafestivali Suvekräu 2018 päralt ja lavalaudadele astuvad seitse erinevat elektroonilise muusika bändi kuuest riigist. Peaesineja on
30ndat tegutsemisaastat tähistav elektroonilise musklimuusika
legend LEÆTHER STRIP.
Festival on mugavalt liigendatud mitmeks osaks, et võimaldada
osalemist ka neile, kes kogu festivalist osa saada ei jõua. Uksed
avanevad kl 17 ja esimene kolme bändiga kergete tantsude osa
alustab kl 18, kui lavale astub kodumaine artist CLY/SUVA, viies
kuulajad kaasa meloodilisele rännakule läbi erinevate elektroonilise muusika žanride, olles kord tantsulisem ja siis jällegi mõtlikult
melanhoolsem, taustaks lummusesse haarav originaalne videopilt.
Cly/Suvale omane käekiri on hõljuv atmosfäär ja jõulised bassiliinid – instrumentaalmuusika oma parimas kuues.
Järgmisena astub lavale hoogsat synth-punki /minimal wave’i
esitav Soome duo AUS TEARS. Esimese osa lõpetab kaasahaaravalt ja sujuvalt elektroonilise muusika eri stiile ühendav naisvokaaliga USA/Austria duo RANDOLPH’S GRIN. Eestisse jõuavad
nad esmaskordselt oma tänavuse Euroopa tuuri raames.
Pärast pisikest pausi kl 22 hakkab teine pool ehk rajumate tantsude kontserdite osa, mida alustab GAS OF LATVIA - üks kõige
tähelepanuväärsemaid eksperimentaalse elektroonilise muusika
projekte Lätis. Gas of Latvia on näiteks ka Tricky’ga lava jaganud.
Pandivere Muusikafestivalil astub Gas of Latvia üles uue, koos videokuntsniku Zane Zelemenega spetsiaalselt festivali rajumateks
tantsudeks mõeldud audiovisuaalse programmiga.
Seejärel võtab lavalauad üle temperamentne Hispaania elektroindustriaali raskesuurtükk LARVA, kes tuleb ja paugutab Venevere selstimaja maast laeni energiat täis. Larva plaadid on saanud
kriitikutelt suurepäraseid hinnanguid, bänd on oodatud esineja
nii Euroopa kui ka USA /Mehhiko festivalilavadel ja kogunud ainuüksi facebookis ligikaudu 50000 fänni.

Ja siis ongi aeg, et publiku ette astub legendaarne LEÆTHER
STRIP. Leæther Strip on Taani elektroonilise muusika artisti Claus
Larseni sooloprojekt. Ta alustas 1988. aastal ja oli üks põnevamaid
esile kerkinud elektroonilise muusika esitajaid 90ndate algul. Kõik
need aastad on Leæther Strip inspireerinud noori bände ja ka
praegu on tegemist oma žanri bändidest ühe produktiivseima ja
tihedaima esinemisgraafikuga, olles suurte publikurohkete suurfestivalide peaesineja või üks tõmbenumbritest.
Väsimatutele melomaanidele ja neile, kes on hilised kohalejõudjad või varajased ärkajad, on varuks veel kl 2 öösel algav öiste tantsude moodul, mille sisustab Eesti tuntuima heliarhitekti ja ERMi
uues hoones maailma suurima kõrgtehnoloogilise heliinstallatsiooni projekteerinud Taavi Tulevi kõige rajum tehnomuusika
projekt HAPE. See kontsert on kõigile vaba sissepääsuga.
Lisainfot ja võimaluse osta päevapileti või pääsme pooleks päevaks leiad festivali kodulehelt pandiverefestival.eu.
Pandivere Muusikafestival on modernne külapeo tüüpi butiikfestival, seetõttu on formaadi säilimise tagamiseks ja publiku mugava äraolemise huvides maksimaalselt müügis ainult 300 piletit.
Eelmüügist on piletid soodsamad.
Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud maapiirkondadesse. See on Leader tegevusgrupi PAIK ühisprojekt “Pandivere muusikafestival”.
Projekti veab MTÜ Tumemaine Tuli ja partneriteks on MTÜ
Muuga Maanaisteselts Eha, MTÜ Venevere Haridus- ja Kultuuriselts ning MTÜ Võivere Tuuleveski.
PANDIVERE MUUSIKAFESTIVAL
http://pandiverefestival.eu/
https://fienta.com/et/pandivere-muusikafestivali-suvekrau
https://www.facebook.com/pandiveremusic/
https://www.facebook.com/events/359794661093942/
Risto Kukk
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Tänavused valla hariduselu tublid

Vinni vallavanem Rauno Võrno andis 6. juunil vastuvõtul tublimatele õpilastele ja õpetajatele üle valla hariduskapitali
preemiad ning tänas valla hariduselus silma paistnud õpilasi ja õpetajaid.
Vinni valla hariduskapitali preemia saajad

1.-6.klassi arvestuses:
Karlis Kütt - Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) 2.a
kl. õpilane, aktiivne, väga hea õppeedukusega, osaleb
meisterdamis-, male-, inglise keele ja ujumisringis,
laulab mudilaskooris, spordib jalgpalliklubis Tarvas.
Saavutusi: L-Viru pranglimise fin.s 1.–3. kl. arvestuses I, vabariigis 2. klasside arvestuses 5.koht; matem.
võistlusel Känguru vabariigis 31. koht 5662 õpilase
hulgas; üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud
2.a klass 11. koha 677 klassi seas, sh Karlise ind. tulemus tõi talle Superahvi tiitli. Karlis osales hästi 1.-2.
klasside looduslooviktoriinis Haljalas.
Lisanna Tõnne - VPG 6.a kl. õpilane, on kõik kuus
aastat õppinud ainult viitele. Saavutusi: maakondl.
bioloogiaolümpiaadil II; maakondl. ajalooolümp.
I.; rahvusvah. robootikavõistluse First Lego League
Lõuna-Eesti I poolfinaali hindajate karikas ja finaalipääse. Aktiivne TORE ringi õpilane, kooli õpilasesinduse liige.
7.-9.klassi arvestuses:
Andres Nirgi - Roela kooli 9.kl õpilane, õpib hinnetele „väga hea“, kohusetundlik, viisakas, töökas, arukas,
väga püüdlik, uudishimulik, sõbralik, rõõmsameelne,
aus, isikliku arvamusega, mida suudab ka põhjendada.
9 a jooksul on Andres toonud koolile ilusaid tulemusi
erinevatelt olümpiaadidelt ja konkurssidelt. Sel õppeaastal maakondl. ajaloo-olümpiaadil II koht, mis tagas
osavõtu vabariikl. ajaloo-olümpiaadist.
Anastasia Šimuk – VPG 8.b kl õpilane, õpib väga
headele hinnetele, eeskujuliku käitumisega, käib mitmendat aastat tennisetrennis, osaleb aktiivselt klassivälistel üritustel. Saavutusi: maakondl. pranglimise
finaal III, maakondl. vene keele ainepäev II koht.
Raimond Järg - VPG 8.b kl motiveeritud ja laia
silmaringiga õpilane. Väga tubli reaalainetes. Õpib
hinnetele „väga hea” ja „hea”. Saavutusi: maakondl.
keemiaolümp. III, maakondl. geograafiaolümp. 8. kl.
arvestuses II koht. Teda võib pidada klassi IT-spetsialistiks, kuna kõik arvutiga seonduv on tema ülesanneteks. Käib ujumistreeningutel.
Madli Freienthal - VPG 8.b kl õpilane, õpib hinnetele „väga hea” ja „hea”, osalenud väga paljudel maakondlik. olümpiaadidel ja saavutanud häid tulemusi.
Saavutusi: maakondl. inglise keele olümp. III, maakondl. põhikooli kirjandivõistlustel III, maakondl.
käsitöö konkursil III, maakondl. võistujoonistamisel
I koht. Osaleb huviringides, laulab kooli lastekooris,
käib Kadrinas vibutreeningutel, osaleb aktiivselt klassivälistel üritustel.
Paula Linde – VPG 7.kl. õpilane, õppimises väga
kohusetundlik ja tulemuslik, õpib viitele. Saavutusi:
maakondl. muusikaolümpiaadil 7.-9.kl arvestuses
I koht, vabariikl. olümpiaadil pronksdiplom, maakondl. biol.olümp. 7. kl arvestuses 7. koht, maakondl.
emakeele olümpiaad, maakondlik kirjandivõistlus.
vabariiklik instrumentalistide konkursil “Parim
noor instrumentalist 2018” kandle erialal II, mängib
üle-eestilises kandleorkestris “Sotto Voce”, Virumaa
noorteorkestri pärimusmuusikutes.
10.-12.klassist:
Tiit Vaino - VPG abiturient, kes on aastaid edukalt
esindanud kooli aineolümpiaadidel. Sel õppeaastal
I koht maakondl. geograafia-, keemia- ja bioloogiaolümpiaadil, matem. olümpiaadil II, maakondl.
saalijalgpalli võistlustel 10.-12.kl poiste grupis II koht,
vabariikl. biol. olümpiaadi III koht, vabariikl.geogr.
olümpiaadil I koht. Ees ootavad Baltimaade geograafiaolümpiaad Lätis ja rahvusvaheline olümpiaad
Kanadas. Vabal ajal tegeleb Tiit kitarri õppimisega
Rajaotsa muusikakoolis, mängib jalgpalli, harrastab
laskesporti ja on aktiivne Kaitseliidu liige.
Vallavanema vastuvõtule kutsutud meenetega tunnustatavad õpilased ja õpetajad
Aigar Reinol - VPG 9.b kl õpilane, 3. maakondl.
saksa keele olümpiaadil, 3. L-Viru 2018. a saalijalgpalli
võistlustel 6.-9.kl. poiste grupis. Aive Alavere - Roela
kooli direktor, huvijuht, muusikaõpetaja, sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator-kõik ühes ametis ja ühes
inimeses koos. Ander Mägi - VPG 9.b kl õpilane,
2.maakondl. vene keele ainepäeval, 3.keemiaolümpiaadil, põhikooli kirjandivõistlusel ära märgitud
töö, 1. maakondl. keemiateadmiste võistlustel. Andra Erapart - VPG 8.a kl õpil. 2. maakondl. vene keel
ainepäeval. Andres Tamm - Muuga-Laekvere Kooli
(MLK) 7. kl õpilane, olümpiaadidel väga eduka osalemise eest. Anete Jõgiste - Põlula Kooli hariduskapitali
preemia kandidaat 7.klassist. Anete Normak - Põlula
kooli hariduskapitali preemia kandidaat 4.klassist.
Anett Sinijärv – VPG 6.a kl õpilane, rahvusvahelise
robootikavõistluse First Lego League Lõuna-Eesti I

poolfinaali hindajate karikas ja finaalipääse. Anette
Klaasmägi - MLK 6.kl õpilane, õpilasesinduse (ÕE)
liige, olümpiaadidel osalemise eest. Anette Valter hariduskapitali preemia kandidaat Põlula kooli 3.klassist. Annabel Lepik - VPG 6.b kl õpil., 3. maak. ajaloo-olümpiaadil. Anna-Liisa Kruusmann - MLK 8.kl
õpil, ÕE liige, olümpiaadidel osalemise eest. Anne
Maalman - Roela kooli käsitöö-, matemaatika-, keemia- ja arvutiõpetaja, õpilaste hea ettevalmistamine
matemaatikaolümpiaadiks, loovtööde juhendamine
ja lõplik vormistamine, suurepärane klassijuhataja,
aktiivne Tervist Edendava Kooli eestvedaja, „Sädeinimene 2017“ nominent, õpilaste seas valitud parimaks
õpetajaks, kolleegide seas asendamatu abiline, MTÜ
„Roela Kodukant“ tegus liige. Anneli Vahesalu - VPG
õpetaja ja tänavune abiturientide klassijuhataja, õpilaste ettevalmistamise eest keemiaolümpiaadideks ja
loodusainete projektide ettevalmistamise eest. Anne-Ly Linde - VPG 11.kl õpil., 3. maak. muusikaõpetuse olümpiaadil.
Annika Valving õpib juhiabi eriala lõpukursusel
LVRKK-s, õpitulemused on väga head ja seda just
tänu tema põhjalikule töössesuhtumisele, ta on inimene, kes täidab oma ülesanded pigem varem kui viimasel minutil. Argo Larionov-VPG 5.b kl õpil., Hiiumaa ja Põlva seebikarbiralli võistkondlik 1.koht. Arne
Labe - Muuga-Laekvere kooli direktor. Carmel-Merith Pikhof - Roela kooli 9. kl õpil, õpib hinnetele
„hea“ ja „väga hea“, osales edukalt kunstikonkursil,
võtab osa ÕE ja kooli bändiringi tööst. Caspar Kõrts
- VPG 5.a kl õpil, rahvusvahelise robootikavõistluse
First Lego League Lõuna-Eesti I poolfinaali hindajate karikas ja finaalipääse. Cristo Virunurm - VPG
6.a kl. õpil, 1. töö- ja tehnoloogiaõpet. meisterdamise
võistl. Sepapoisid, rahvusvahelise robootikavõistluse
First Lego League Lõuna-Eesti I poolfinaali hindajate karikas ja finaalipääse. Egert Veskilt - MLK 9.
kl õpil, kogu kooliaja aktiivne, tubli õpilane. Egert
Üksik - VPG 5.b kl õpil., 3. 5.kl õpioskuste olümpiaadil. Eino Vaher - VPG õpilaste malevõistlusteks
ettevalmistamise eest. Eliise Uueni - VPG 11.kl õpil.,
2. maak. biol. olümpiaadil. Ene Kruusmaa - Pajusti
lasteaia Tõrutõnn direktor. Ene Udevald - töökas ja
abivalmis Vinni lasteaia Tõruke logopeed. Enn Roos
- Roela kooli tööõpetuse ja tehnoloogia, füüsika ning
matemaatika õpetaja, puutööringi juhendaja, lööb
kaasa erinevates projektides: „100 x 100“ pesakasti,
„Noortelt meistritelt loodusele“, „Nukitsamehe maja“,
loovtööde juhendamine, sel aastal õpilaste poolt valitud lemmikõpetajaks, on abivalmis, töökas ja „kuldsete kätega“ kolleeg. Ergo Pähelbu - Roela kooli 5.kl
õpil., 1. vabariiklikul sumo meistrivõistlustel oma vanusegrupis, väga tubli robootik. Erik Vilumaa - Roela
kooli 7.kl õpil., 13.maak. matemaatikaolümpiaadil,
valla koolide kergejõustikuvõistlusel 2. 60m jooksus,
3.palliviskes. Evi Liis - Kulina LA õpetaja, pikaaegse tulemusliku töö eest.Gea Murakas - VPG õpilaste matemaatikaolümpiaadiks ettevalmistamise eest.
Georg Daniel Vahtramäe - VPG 9.a kl õpil., 1.maak.
geogr.olümpiaadil 9.kl. arvestuses, maakondlikul keemiateadmiste võistlusel. Gerda Väli - VPG 7.kl õpil.,
3. maak. ajaloo-olümpiaadil. Gregor Tristan Võrno
- VPG 5.b kl õpil., Hiiumaa ja Põlva seebikarbiralli
võistkondlik 1.koht. Hannaleena Liiv - Tudu kooli
6. kl õpilane. Tubli õppimises. Edukas sporditüdruk,
võtab treenimist ja sportimist südamega. On esindanud kooli maakondlikel kergejõustikuvõistlustel, aga
ka TV 10 olümpistardi vabariiklikel etappidel. Kuulub
maakondlikku kergejõustikukoondisse. Osales tublilt
„Känguru“ arvutusvõistlusel. Hanno Vahula - MLKi
9.kl õpil., kogu kooliaja aktiivne, tubli õpilane. Helen
Rennel - Kulina lasteaia direktor. Helena Reimann
- VPG 11.kl õpil., 1. L-Viru pranglimise finaalis,
3.maak. võistujoonistamisel. Helerin Lokutšievski VPG 9.b kl õpil, 2. maak. vene k. ainepäeval, 1.maak.l
keemiateadmiste võistlusel. Helge Arro - Tudu kooli
direktor. Helina Reinol - VPG 9.a kl õpil., 2. maak.
keemiateadmiste võistlusel. Helis Poolamets - VPG
1.a kl. õpil., 3. L-Viru koolide meistrivõistlustel kiirmales. Helle Noorväli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli pikaajaline rektor. Hendrik Kaurla - VPG 10.
kl õpil., 3.maak. keemiaolümpiaadil. Henry Kallaste
- VPG direktor. Indrek Puusepp - Roela kooli 2.kl.
õpil., tubli laulupoiss, laulab kooli poisteansamblis
ja Virumaa Poistekooris, esindas Vinni valda laulukaruselli maakondlikul eelvoorul, aktiivne robootik.
Jaan Nõmmik - VPG õpilaste ajaloo-olümpiaadiks ja
mälumängudeks ettevalmistamise eest. Jaana Hamer
- MLK õpetaja, õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest. Jakob Klaasmägi - MLK 2. kl õpil., kel
aastahinded „5“. Jana Põhjala - MLK väga tubli, aktiivne ajaloo- ja klassiõpetaja, õpilaste olümpiaadiks
ja ainepäevaks ettevalmistamise eest. Jane Karu - LVRKK kaubandusökonoomika eriala suurepäraste tule-

mustega lõpetav tudeng. On kohusetundlik ja abivalmis. Innustab kaaslasi saavutama parimaid tulemusi.
Joosep Alliksoo - MLK 2.kl õpil., kel aastahinded „5“.
Jürgen Rebane - hariduskapitali preemia kandidaat
Põlula kooli 3.klassist. Kadri Liis Liuhka - Tudu kooli väga hea õppeedukusega 6. kl õpilane. Tubli huvitegevuses. Kai Otsa - Tudu Kooli 6. kl õpilane. Hea
õppeedukus. Aktiivne klassivälises tegevuses. Kaila
Mäesalu - VPG 8.b kl õpil. 3. maak. kunstiõp. olümpiaadil, 12.-13. vabariikl. kunstiolümpiaadil. Kaile
Kink - usin Põlula kooli 4. kl. õpil., kel tunnistusel
neljad ja viied. Kaisa Aunapuu - VPG 5.b kl õpil.,
3. 5.klasside õpioskuste olümpiaadil,3. L-Viru 4.-5.
kl. rahvastepalli võistlustel, Eesti Koolispordi Liidu
(EKL) teatejooksuvõistlustel pendelteatejooksus 2.,
murdmaateatejooksu 6., 2. L-Viru maak. algkl. kergejõustikuvõistl. pendelteatejooksus. Kaivi Põldma, VPG 12.kl õpil., kuldmedali kandidaat, 3. maakondl.
keemiaolümpiaadil. Kaja Roov - Vinni Lasteaia Tõruke muusikaõpetaja, kes on lastele õpetanud laule ja
tantse esinemisteks Vinni valla lusikapeol, laulupäeval ja Sõmeru folklooripäeval „Käi ümber küla ringi“.
Karel Liblekas - VPG 11.kl õpil, 2. L-Viru pranglimise finaalis, 2. L-Viru 2018.a saalijalgpalli võistlustel
10.-12.kl poiste grupis. Karin Kriisa - Põlula Kooli
9. kl õpil., aktiivne õpilane, õpilasesinduse president,
koordineerib Põlula Kooli sotsiaalmeedia lehekülge.
Karin oli aabitsa “Rägavere radadel” oluline kokkupanija. Karin Rand - Pajusti LA „Tõrutõnn“ sihikindel ja
tulemustele orienteeritud õpetaja, kaasaegseid õppemeetodeid ja tehnilisi vahendeid kasutav, meeskonna,
laste ja lapsevanemate poolt hinnatud pedagoog. Karl
Martin Lepa - MLK 8. kl õpil, 2. maakondl. ajaloo
olümpiaadil, hea saavutus inglise keele olümpiaadil.
Karolina Karp - MLK 5.kl õpil, aastahinded „5“.
Kaspar Merivald-VPG 6a kl õpil, rahvusvahelise
robootikavõistluse First Lego League Lõuna-Eesti I
poolfinaali hindajate karikas ja finaalipääse. Kasper
Kulp-VPG 8b kl õpil, Hiiumaa ja Põlva seebikarbiralli
võistkondlik 1.koht. Kati Pärn - MLK 3.kl õpil., aastahinded „5“.Katrin Pall - VPG õpilaste muusikaõpetuse olümpiaadiks, Laulukarusselliks, mudilaskooride
laulupeoks ettevalmistamise eest. Kertu Miller - VPG
5.a kl õpil., 3.maakondl. matem.olümpiaadil.Kirsti
Notta - VPG õpilaste ettevalmistamine kodunduse
ja käsitöö konkursiks, võistujoonistamise ja kunstiõpetuse olümpiaadiks ning kooli juubeliks näituse
ettevalmistamise eest. Koit Soodla - VPG 8.a kl. õpil.
2.-3.maak. ajaloo-olümpiaadil.
Kristina Varik-Kilm - Roela kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuseõpetaja, õpilaste väga hea ettevalmistamine ajaloo-olümpiaadiks. Kärt Inno - VPG
9.b kl. õpil., 1.üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil, 3.Riigikohtu 98.ap. püh. kaasuskonkursil. Lena
Komkova - lõpetab tänavu LVRKK sots.töö eriala v.
heade õppetulemustega. On iseseisev, kohusetundlik
ja motiveeritud õppija, osalenud üliõpilasena kooli
kvaliteedihindamise protsessis. Liisa Bauvald - hariduskapitali preemia kandidaat Põlula kooli 3.klassist.
Lisette Klaasmägi - MLK 4.kl. õpilane, aastahinded
„5“. Lizette Morozov, VPG 5.b kl õpil, Hiiumaa ja
Põlva seebikarbiralli võistkondlik 1.koht. Mai Pitsner
- tubli robootika-ala eestvedaja. Mart Pitsner -seebikarbirallitajate eestvedaja, Vilde kirjandusauhinnaga
seonduvate ürituste aktiivne korraldaja. Maia Lippasaar - MLK staažikas algklassiõpetaja. Maie Männiste
- VPG 3. ja 5.kl. õpil. õpioskuste võistluseks ettevalmistamise eest. Maie Nõmmik - VPG õpil. üleriigiliseks kodanikupäevale pühendatud viktoriiniks ja
Riigikohtu 98.ap. püh. kaasuskonkursiks ettevalmistamise eest. Maire Männapuu - Roela LA Pähklikese rühma suurepärane õpetaja oma väikese rühma
lastele, tasakaalukas ja kõigiga arvestav kolleeg, laste
rõõm on ka tema rõõm. Malle Mager - VPG õpilaste matetalguteks, pranglimise võistluseks ja känguru
konkursiks ettevalmistamise eest. Mare Akel - VPG
õpilaste ettevalmistamine spordivõistlusteks.
Margarita Leok - VPG õpilaste ettevalmistamise
eest vene keele ainepäevadeks. Marge Guljavin - VPG
õpilaste ettevalmistamine põhikooli kirjandivõistluseks, luulekava ettevalmistamine kooli juubeliks, tulemuslik eesti keele õpetamine, aktiivne oslemine Vilde
kirjandusauhinna zürii töös.
Margus Maasik - Põlula kooli direktor. Mari Bauvald - hariduskapitali preemia kandidaat Põlula
kooli 1.klassist. Maria-Helena Kaarepere - LVRKK
tudeng, väga kohusetundlik õpingutes ning on saavutanud kõrge keskmise hinde. Avatud väljakutsetele
ja julge, õppinud ühe semestri Portugalis ning sooritanud ühe praktika Norras. 3. kursusel kandideeris
ja võitis konkursi audiitori assistendi ametikohale.
Marje Raud - rohke pedagoogilise pagasiga Vinni LA
Tõruke õpetaja, kes on kooliks ette valmistanud järjekordse rühmatäie toredaid lapsi. Marje Tarto - MLK

õpetaja, õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise
eest. Marten Pitsner - VPG 5. kl õpil., 3. 5.kl. õpioskuste olümpiaadil. Rahvusvahelise robootikavõistluse
First Lego League Lõuna-Eesti I poolfinaali hindajate
karikas ja finaalipääse. Martin Lepp - MLK 7. kl õpil,
ÕE liige, olümpiaadidel osalemise eest. Martin Väljaots - VPG 11.kl õpil., 3. maak. keemiaolümpiaadil.
Maryte Mooses - VPG 9.a kl õpil., 2.maak. geogr.
olümpiaadil, 3. üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil, 2. maak. keemiateadmiste võistlusel.Mati Kesma
- VPG 11. kl õpil., 2. maak. geograafiaolümpiaadil.
Meribell Susi - VPG 8.a kl õpil., 2. maak. kodunduse
konkursil.
Merje Morozova - VPG õpetaja, pranglimise võistluste juhendamise eest. Mia Proover - MLK 8. kl õpil.,
olümpiaadidel osalemise eest. Milve Männik - Vinni
LA Tõruke õpetaja, kes on EV 100 õpetajate näidendi „Maal vanaisa juures“ autor, lavastaja ja osatäitja;
kingituse „Iga lapike Eestimaast, iga laps Eestimaal
on oluline“ lapiteki sündimise idee autor ja teostamise eestvedaja. Mirttel Tovstsik - VPG 8.b k.l õpil., 2.
maak. vene keele ainepäeval. Märt Rämmar - VPG
3.a kl. õpil., 1. L-Viru koolide meistrivõistlustel kiirmales. Pille Lumiste - MLK õpetaja, õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest. Raigo Lill - LVRKK
majandusinfosüsteemide korraldamise eriala suurepäraste õpitulemustega lõpetav tudeng. Raigole on
omane jõuda asjade tuumani, teda ei huvita lihtne ja
kiire edasi liikumine. Ta on alati valmis jagama oma
IT-valdk. teadmisi kaaslaste ja õppejõududega, toetades seeläbi ka teiste erialast arengut. Esindab eriala
üliõpilasi õppekava nõukogus ja tema panus õppekava arendamisse on olnud väga oluline. Rain-Victor
Kippus-VPG 8b kl õpil, Hiiumaa ja Põlva seebikarbiralli võistkondlik 1.koht.
Reimo Arba - VPG 11.kl õpil., 1. maak. bioloogiaolümpiaadil, 2. L-Viru 2018.a saalijalgpalli võistlustel 10.-12.kl poiste grupis. Rein Leichter - VPG
õpilaste ettevalmistamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse võistlusteks, aktiivse tegevuse eest ringijuhina.
Rein Murs - VPG õpilaste ettevalmistamine matemaatikaolümpiaadiks, tulemuslik matemaatika õpetamine. Rein Väli - MLK 4. kl õpil., olümpiaadidel
osalemise eest. Roberta Jürna -VPG 5.b kl. õpil., 3.
5.klasside õpioskuste olümpiaadil, 3. RIMI jalgpalli
osalusfestivalil 4.-5,kl grupis, 3. Lääne-Viru 4.-5.kl
rahvastepallivõistlustel. Hiiumaa ja Põlva seebikarbiralli võistkondlik 1.koht. Roland Järg -VPG 5.b kl.
õpil., 3.RIMI jalgpalli osalusfestivalil 4.-5.kl. grupis,
2. L-Viru pranglimise finaalis, EKL teatejooksuvõistlustel 2. pendelteatejooksus, 6.murdmaateatejooksus. Rahvusvahelise robootikavõistluse First Lego
League Lõuna-Eesti I poolfinaali hindajate karikas
ja finaalipääse. Ronald Dreifeldt – VPG 6.a kl. õpil.,
1. töö- ja tehnoloogiaõpetuse meisterdamise võistlustel. Sepapoisid. Rutt Nurk - VPG õpilaste ettevalmistamine bioloogiaolümpiaadideks, loodusainete
projektide läbiviimine. Siiri Seljama - VPG õpilaste
ettevalmistamine geograafiaolümpiaadideks. Siivi
Ebber - Vinni LA Tõruke direktor. Silva Truman Pajusti LA Tõrutõnn õpetaja abi, laste sõber ja abiline
nii õppetöös kui muudes tegevustes, toimekas ja tegus
meeskonnakaaslane rühma pedagoogidele. Simar
Alama - VPG 5.b kl. õpil., 3. RIMI jalgpalli osalusfestivali 4.-5.kl grupis, 3. 5.kl. õpioskuste olümpiaadil, 3.
L-Viru pranglimise finaalis. Sirje Püss - VPG õpilaste
ettevalmistamine saksa keele olümpiaadiks. Sirli Vahula, Sirli Reimets - VPG õpilaste ettevalmistamine
inglise keele olümpiaadiks. Sivone Vinkel - MLK 9.
kl õpil., ÕE esimees. Stefani Kruusimäe - VPG 8a
kl õpil, 2. maakondlikul vene keele ainepäeval. Sten
Kilm - VPG 10. kl õpil., 3.maak. saksa k. olümpiaadil.
Teija Heiskonen - VPG 9.b kl õpil., maak. põhikooli kirjandivõistlusel ära märgitud ning raamatukogu
ergutusauhinnaga töö. Tauri Põllu - Roela kooli 1.kl.
õpilane, tubli laulu- ja spordipoiss, laulab kooli poisteansamblis ja Virumaa Poistekooris, esindas Vinni
valda laulukaruselli maakondlikul eelvoorul, aktiivne
robootik. Terje Andresson - VPG 30 ettevalmistamine ja läbiviimine. Tiit Transtok - VPG õpilaste ettevalmistamine spordivõistlusteks. Tiiu Saare - Roela
lasteaia Oravate rühma õpetaja, kohusetundlik ja pühendunud õpetaja oma rühma lastele. Varvara Klemmer - Roela kooli inglise ja vene keele õpetaja, särasilmne, õpihimuline, aktiivne ja tulemuslik õpetaja,
õpilaste ettevalmistamine inglise keele olümpiaadiks
ja maakondlikuks vene keele päevaks. Viire Kaljos Kulina lasteaia kokk, kauaaegse tulemusliku töö eest.
Vlad Antonov - VPG 9.a kl õpil, 2.maak. vene keele
ainepäeval. Väino Kondoja - õpilaste ettevalmistamise eest spordivõistlusteks ja spordivõistluste läbiviimise eest.
Koostas: Margit Diits
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Noor saab peagi omavalitsuselt rohkem tuge
Maikuus alustavad noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 35 kohalikku
omavalitsust, mis tähendab, et üle Eesti on valmisolek pakkuda vajaduse korral tuge ligi 36% noorele vanusegrupis
16–26.
Kindlasti on igaühel tutvusringkonnas mõni noor, kes hetkel ei tööta ja ei
õpi ning pole ka märgata, et ta teeks tulevikuplaane. Natuke murelikuks teeb,
mis noorest saab ja kuidas teda aidata.
Hea uudis on see, et üha rohkem on
omavalitsusi, kes soovivad oma piirkonna noori senisest enam toetada.
Mais alustavad noortegarantii tugisüsteemi kasutamist need 35 kohalikku omavalitsust, kes on selleks
valmisolekut ja soovi avaldanud. See
tähendab Sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregistris (STAR) noortegarantii tugisüsteemi kasutuselevõttu, mis
võimaldab saada teavet oma piirkonna
16–26-a noortest, kes tõenäoliselt vajavad tuge kas haridustee jätkamiseks või
tööturule jõudmiseks, samuti kohustust saadud teabe alusel noortele tuge
pakkuda. Seejuures tuleb järgida noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorralduse mudelit ja nii noorsootöö kui ka
sotsiaaltöö häid tavasid.
Taotluste esitamiseks vajalik info,
taotluse esitanud omavalitsuste nimekiri ja noortegarantii tugisüsteemi rakendamiseks vajalikud materjalid on
leitavad tööelu portaalist (www.tooelu.
ee/tugisysteem).

Kuidas ära tunda tuge või abi vajavat noort?
Kahjuks ei pruugi keegi tuge vajavat
noort kohe ära tunda, sest väliselt ei
viita sellele üldjuhul miski. Tegemist
on inimese eraelu puudutava küsimusega, seetõttu tihti ei julge lähedased ja
sõbradki noore tulevikule tähelepanu
juhtida või uurida noorelt mittetöötamise ja õpingute katkestamise põhjusi. Kiire elutempo tõttu vahel isegi
ei märgata, et noor on kõigele käega
löönud, õpingutest loobunud, ei suuda pikemat aega tööd leida ja on sihi
kaotanud. Noore probleemid tulevad
ilmsiks enamasti siis, kui seda oskavad
märgata lastevanemad, sugulased, sõbrad või pedagoogid, sotsiaaltöötajad,
karjäärinõustajad. Kui noor käib veel
koolis, võivad ka õpetajad oma kogemustele tuginedes märgata, et noor on
muutunud, mis tähendab, et tal võivad
olla mured. Seda peegeldab muu hulgas noore käitumine, hinded, suhtumine ellu ja õpitavasse.
Üldjuhul võib öelda, et kui noorel
on jäänud kool pooleli või kui täisealine noor ei ole juba aasta aega töötanud
ning ka ei otsi tööd ega tee plaane, vajab ta tuge.
Millised on peamised riskitegurid?
Noorte Tugila eelmise aasta analüüs
näitas, et sagedamateks riskiteguriteks,
miks satutakse hätta, on nii noormeeste kui neidude puhul lõpetamata haridus ja seejärel päritolu maapiirkonnast,
mis tähendab, et elatakse piirkonnas,

kus pole töökohti, perede sissetulekud
on väikesed ja puudub piisav ühistranspordisüsteem, et käia kaugemal
tööl. Üheks noorte probleemiks on ka
vähesed sotsiaalsed oskused.
Kui 2015. aastal sügisel käivitus
15–26-aastaste mitteõppivate või -töötavate noorte toetamiseks Noorte Tugila programm, siis kahe aasta töö tulemusel võib öelda, et ligi 52% noortest
ei oleks programmi ise jõudnud, kui
keegi poleks nende olukorda märganud või noore murele viidanud. Seega
on oluline osata märgata noori ja lugeda väliseid märke.
12% puhul on Noorte Tugila poole
pöördunud noor ise või tema pere. 36%
puhul on noored jõudnud teenusesse,
sest noorsootöötajad on liikunud kohtades, kus noored käivad ning kus on
võimalik noortega suheldes võimalikke
probleeme või toe vajadust selgitada.
Kuidas uus süsteem ja juhtumikorralduse mudel töötama hakkab?
Juba praegu on olemas noortegarantii
tugisüsteemi olulised osad, mis eraldiseisvalt töötavad, näiteks karjääri- ja
tööturuteenused, noorsootöö toel elluviidav Noorte Tugila programm, kohaliku omavalitsuse enda teenused ja
noortele suunatud tegevus. Noortegarantii tugisüsteem aitab kõigil tuge vajavatel noortel nendeni paremini jõuda
ja süsteemi terviklikumaks muuta.
Noorte kohta, kes võiksid tööle ja õppima asumisel tuge vajada, hakkavad
STAR-i riiklikud registrid infot andma

Me tantsime vihmas ja …
Tants - see on tervis ja ellujäämine meie igapäevases stressirohkes maailmas. Selle põhimõttega on hea tõdeda, et meie seeniorid möllasid
25. mail Rakveres Virumaa 15. seeniortantsupeol. Kohal oli 240 tantsijat 22 tantsutrupist
Ida- ja Lääne-Virumaalt, Hiiumaalt, Raplast,
Lätist. Vinni vallast tantsis kolm rühma: „Särtsakad seeniorid“ Pajusti klubist, „Rukkililled“
Ulvi klubist ja „Kanarbik“ Roela rahvamajast.
Kava pani kokku juhendaja Ene Saaber tantsudest, mida on seenioritega õpitud-tantsitud
juba mitmeid aastaid.
Seeniortants on eraldi tantsuliik, mis mõeldud eakatele inimestele nende füüsilist võimekust arvestades. Tants aitab kaasa mälule,
koordinatsioonile, hoiab inimese vitaalse. Ene
Saaber: „Vananevas Eestis peaks võimalikult
kaua tantsima, et säiliks vaimne ja füüsiline
erksus.“
Muheda kommentaari andis päevale Kärdla
rühma „Kohvitantad“ juhendaja Ille Savioja:
(tekst muutmata kujul) „Einoh, tore oli, päike
oli, ja soe ilm oli tellitud. Ja ei me poln’d ennem
selle platsi peal käin’d. Ja tore oli näha paljusid
tuttavaid ja tuli välja, et meidki mäletatakse.
Eks me ole endi üle uhked ka, et me hästi tantsida oskame ja meid külla kutsutakse. Me pole
siin Rakveres ju esimest korda.“
Pärast Rakvere pidu kogunes sadakond tantsijat Pajusti klubisse järelpeole ehk mood-

samalt öeldes after partyle. Tore oli näha ka
Pajusti noori, kes tulid koos eakatega pidu panema ja tantsima. Järelkasvu veel on ka meie
kandis!
… Ja ega siis nooremad rahvatantsulembesed naised maha jäänud. Pajusti „Tantsutriinud“ ja Ulvi „Metsalilled“ pidasid vägeva peo
maha Toilas 27. mail toimunud Virumaa tantsupeol koos Ida-Virumaa rahvatantsijatega.
Lääne-Virumaad esindas Toilas seitse rühma,
neist kaks Vinni vallast.
Meie vallas on kihvtid naised, kes tahavad
tantsida ja olla noored - teeb ju tants nooreks
ja ilusaks.
Tänavustel tantsupidudel vihma ei sadanud,
päikest oli palju!
Urmas Lindlo
Pajusti klubi juhataja

Kas see just kõige otsem tee on,
pole kindel, aga just sellise teekonna võtsid ette Vinni-Pajusti Gümnaasiumi tehnoloogiaringi õpilased, kes kogu eelmise õppeaasta
usinasti Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks ja kevadistel seebi
karbirallidel esinemise jaoks uhket rongi ehitasid. (Seebikarp on
iseehitatud ilma mootorita sõiduk,
millega kaldteelt võistu alla kihutatakse.) Sedakorda siis ehitas iga
õpilane oma vaguni, mis võistluste
tarbeks üheks rongiks ühendati.
Lisaks tehnoloogia-alastele oskustele tulid õpilastele ehitamisel kasuks ka ajaloo- ja kultuuriloolised
teadmised ning kursisolek igapäevauudistega - vinnikate valminud
rongi kuuluvad Vabadussõja soomusrongi koosseisu kuulunud sõjavagun Wambola, raskeid küüditamisaegu meenutav loomavagun,
meie põllumajandustoodanguga
omal ajal idanaabrit toetanud piimavagun, raudteendusesse uusi
tuuli toonud „porgandiajastu“

„Sära” ja „Sõbratarid” tänavad

vapralt kaks aastakümmet vastu pidanud ja tundub,
et läheb veel tugevamakski.
Me täname toetuse eest Vinni Vallavalitsust ja Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgruppi.
Me täname kõiki, kes meid lillede, kingituste, heade
sõnadega meeles pidasid.
Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa suurepärase
peo korraldamisele!
Tants ja laul teevad
südame soojaks ning
panevad hinge helisema!
Järgmiste
rõõmsate
kohtumisteni!
Tarmo Alavere
rahvamaja juhataja

„Sõbratarid” (kollases) ja „Sära” (roosas) täiendasid südamlikul kontserdil kenasti
teineteist. Kartin Kruusi foto.

litest. Samuti arvestab kindlasti noore
soovidega ja keegi vastu noore enda tahet talle tuge ja teenuseid peale ei suru.
Loodud lahendus annab ühtlasi noorele võimaluse kohe enda toevajadusest ja soovidest kohalikule omavalitsusele teada anda. Selleks tuleb vastata
lühikese ankeedi küsimustele kohaliku
omavalitsuse pöördumisega saadetud
veebiaadressil. Kui noor soovib tuge,
siis kohaliku omavalitsuse töötaja ehk
juhtumikorraldaja jõuab koostöös
noorega temale vajalike ja sobivate lahendusteni. Noore eesmärkidest lähtuvalt koostatakse ja arutatakse koos läbi
plaan, kuidas lahenduseni jõuda. Vajaduse korral kaasab juhtumikorraldaja
teenuste osutajad. Kõige olulisem on
see, et kohaliku omavalitsuse töötaja
nõustab ja toetab noort tema teekonnal
eesmärgi seadmisest kuni selle saavutamiseni.
Noortegarantii tugisüsteemi kasutamist reguleerivad sotsiaalhoolekande
seaduse ja teiste seaduste muudatused
jõustusid 15. aprillil. Tugisüsteemiga
liitumine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik, kuid tegemist on hea
võimalusega panustada oma piirkonna
noorte abistamisse, et toetada noorte iseseisvat toimetulekut, hariduse
omandamist, töövalmiduse suurendamist ning tööturule minekut.
Artikkel on valminud Sotsiaalministeeriumi ja Tugila koostöös
Gaidi Kasu
lasteheaoluspetsialist

Rail Balticuga Vinnist üle
Kärdla otse Põlvasse

Pajusti „Tantsutriinud” koos juhendaja Ene
Saaberiga pärast pidu. Foto: Urmas Lindlo.

Ühes Vinni valla alevikus elavad mehed ja naised,
ühes ajas ja ühes tunnetuses, rõõmustades, tantsides
ning muidugi lauldes. Lauldes ja tantsides, nii et argised toimetused otse kiirgavasse kosmosesse hajuvad.
19. mail kogunesid Roela rahvamajja naiskvartett
„Sära” ja naisrühm „Sõbratarid”, et tähistada koos
kahekümnendat aastapäeva.
Tunneme, et meie tantsimise-laulmise rõõm on

kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.
Rahvastikuregistrist saadakse ühendusevõtuks vajalikud kontaktandmed
– e-posti aadressid, telefoninumbrid
ja elukoha aadressid. Alaealise noore
puhul annab register ka noore hooldajate – näiteks tema ema ja isa kontaktandmed, mis on vajalikud, et kohaliku omavalitsuse töötaja saaks noorega
toevajaduse täpsustamiseks ühendust
võtta. Alaealise noore puhul saab kohaliku omavalitsuse töötaja teavitada
lapsevanemaid, et nende lapse poole
on toepakkumisega pöördutud.
Kohaliku omavalitsuse pöördumise
saavad need 16–26-a noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:
ei õpi, ei tööta; ei ole töötuna arvel, ei
ole tuvastatud puuduvat töövõimet või
üle 80%-list töövõime kaotust; ei saa
töötamise toetamise teenust või hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest; ei tegele ettevõtlusega; ei
kanna vangistust või eelvangistust; ei
viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.
Arvestades seda, et tegemist on registrite andmetega, mis ei pruugi peegeldada alati tegelikku olukorda, tuleb
kohalikul omavalitsusel üle täpsustada
noorega registrist saadud info ning
noore toe vajadus. Näiteks, kui noor on
asunud elama ja õppima välisriiki, kuid
pole rahvastikuregistris elukohamuudatust kajastanud, võib noortegarantii
tugisüsteem registritest saada info, et
noor pole aktiivne ja võib vajada abi.
Kohalik omavalitsus lähtub noorte
andmeid kasutades andmekaitsereeg-
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esindaja ja, last not least, liikuv
tselluloositehas...
Miks just teekond Vinni-Kärdla-Põlva-Vinni? Sest saatuse tahtel
korraldatakse kaks Eesti suurimat seebikarbirallit sel aastal just
ühel ja samal päeval - 25.mail, üks
Kärdlas, teine Põlvas. Aga vinnikad pole kunagi „papist“ olnud ja
nii otsustasimegi tehtut tutvustada hiidlastele ja ka mägieestlastele.
Kahjuks jääb meie rongi projekt
oma täies hiilguses sedakorda
küll „kodukamaral“ vist tutvustmata. Sest Rakvere seebikarbiralli,
mida me mõne aasta eest korda
viis Tõusu tänaval Tarva terase
jälgimise all korraldasime ja mis
ka juba traditsiooni mõõtu võtma hakkas, jäi ilmselt linnaisade
uhkemate ja ambitsioonikamate
tegemiste varju ning soorollide
selgitamise tuhinas ei huvitanud
noorte nokitsemishuvi suurt kedagi.
Aga taas loo algusse. Tuhatkond
kilomeetrit autosõitu ja mõned

Pealinna kaemas

28. aprillil käisid valla eakad Viru-Jaagupi
Elutarga klubi eestvedamisel Tallinnas kultuuriekskursioonil. Huvilisi oli Roelast, Viru-Jaagupist, Võhust, Kadilast, Vinnist, Pajustist
jm. Et oleks aega rahulikult süveneda, oli eesmärke vaid kolm. Kadrioru Kunstimuuseum,
kuhu Russalka juurest jalutasime, polnud veel
avatud ning jõudsime ringi peale teha ka presidendilossile. Kunstimuuseumis huvitas meid
eelkõige armeenlasest marinisti Ivan Aivazovski meremaalide väljapanek. Tema merevaated,
lainete värvid ja läbipaistvus olid nii ehtsad,
nagu oleks tegemist värvifotodega. Kaht kõrvutiasetsenud suuremat ja väiksemat maali
Capri saarest vaadates tekkis meie pillimehel
Peetril kohe tahtmine mängida lugu “Kord
Capri saarel ma südame kaotsin...”
Külastasime ka Mikkeli kunstimuuseumis
avatud ulatuslikku väljapanekut Nikolai Kor-

mäestlaskumised paljude pealtvaatajate aplausi ja ergutuste saatel veidi vähem kui ühe ööpäeva
jooksul - kas mõttetu ajaraisk ja
kütusekulu või mõttestatud ja
arendav tegevus, mis mitmekesistab meie noorte igapäevaelu? Kõik
sõltub muidugi vaatepunktist –
need noored, kes aastajagu vaeva
näinud ja nüüd ka tehtu tulemust
nautisid, jäid rahule. Koju toodi
kaks esikohta. Ja küllap oskavad
nad lisaks sellele, et mõnd tööriista õigetpidi käes hoiavad, ka
edaspidi oma väärtushinnanguid
seadistada.
Rein Leichter, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi tehnoloogiaring,
Mart Pitsner, MTÜ Vinni Punn

mašovi poolt Venemaalt kogutud ja restaureeritud ikoonidest, mis pärit Arhangelski ja Vologda oblastist.
Loomaaias veetsime lausa neli tundi, aga ega
jõua selle ajaga veel kõike näha - territoorium
on nii suur ja kõik loomad ei näita ennast. Jääkarud, elevandid, ninasarvikud, šimpansid,
kääbusjõehobu, alpakad, kaamelid, piisonid
ja palju erinevaid kitsi-lambaid, ilusa saba ja
koleda häälega paabulinnud, kirjud faasanid,
tiigil kanada lagled jt.
Tagasiteel põikasime Jägala juga vaatama. Kevadvee maksimum oli juba möödas, kuid kosel
võimu ja ilu veel küllalt.
Palju tänu giidiks olnud Üllele ja bussijuht
Heldurile!
Anu Soon
Elutarga president
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Juuni 2018

Koduvalla Sõnumid

Palju õnne, juulikuu 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.

97 Elsa Laur
94 Miralda Paeste
94 Juta Tars
93 Erna Laansalu
91 Hilja Eglit
91 Helmut Pastarus
89 Andrei Pitke

88 Ivan Aleksejev
88 Virve Jõemägi
85 Milvi Rääts
85 Alfred-Voldemar Jaago
85 Linda Uustalu
85 Ilme Tamm
84 Urve Veeväli
84 Boris Uibo
83 Toini Luiv
83 Õie Liiv
82 Leida Leon
82 Heino Eerik
82 Eve Siimut
81 Aino Liiv
81 Aili Kongi
81 Lidia Tõruke

94 Helena Golubeva
94 Klaudia Neemoja
90 Erika Rästas
90 Valda Onton
89 Valve Saarne
88 Irja Vaarmets
88 Elviine Ruben
87 Alma Kivisep
87 Hillar Tõnne
87 Hannela Mosin
86 Marta Andre
85 Karl Ruben
85 Elma Allikas
85 Arvi Mooses
84 Geeni-Velanda Kitshard
84 Silvia Kikka
84 Helga Laimets

83 Aino Välba
82 Ella Rannamägi
82 Niina Aleksejeva
82 Heinur Paalimäe
82 Jakob Kanep
81 Valve Noormägi
81 Linda Koplik
81 Elgi Noorlind
81 Aleksander Jazõkov
80 Helma Aru
80 Maie Kongi
80 Elve Kaasik
75 Ants Ernits
75 Valdu Rajamets
75 Rein Tenson
75 Toomas Jürna
75 Ilmar Reimann

81 Eevi Mändla
81 Aime Vain
80 Õilme Treial
80 Salme Bachhaus
80 Rozine Keptsov
75 Lii Essi
75 Niina Budilova
75 Helgi Saar
70 Ilma Lausvee
70 Tõnu Võrno
70 Anne Väinaste
70 Arvo Nõmme
70 Enno Rämmar
70 Nadežda Võrno
70 Nikolai Soima
70 Anne Allas

Palju õnne, augustikuu sünnipäevalapsed!

75 Virve Lill
70 Mati Allas
70 Aleksander Gaver
70 Mare Soone
70 Valdur Janno
70 Valeri Malinovski
70 Jaak Normak
70 Malle Baidak
70 Virge Topro
70 Jekaterina Leipalu
70 Eha Bastig
70 Andres Nurm

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

Sündinud lapsed!
Katarina Rebane - 21. mail
Oliive Desiree Olt - 16. mail
Helerin Oja - 12. mail
Aleksei Antonjev - 11. mail
August Onton - 9. mail
Sofia Seppa - 8. mail
Carlos Polski - 1. mail
Ralf Lehtmets - 24. aprillil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Üleskutse Vinni valla
asutustele-ettevõtetele

Vinni valla raamatukogudes läheb sel suvel käima ühine „Suvebingo
2018”. Korraldajad ootavad auhinnatuge ka valla asutustelt-ettevõtetelt.
Need ju meie endi lapsed, keda suvel mänguga lugema utsitame!
Tegemist on lugemisprogrammiga koolilastele bingo mängu põhimõttel.
Lapsed loevad raamatuid, täidavad oma bingo pileteid ja suve lõpetame
vahva üllatuspeoga.
Aga nagu teame, bingoga kaasnevad auhinnad – nii nurkade, diagonaalide kui täismängu korral. Raamatukogud on programmile saanud toetust
Vinni vallast, aga ...kui meie oma valla asutused-ettevõtted tahavad meie
ühist programmi toetada kas firmat reklaamivate toodetega (helkurid,
pastakad, kruusid jne) või soovite toetada kinkekaartide ostmist tublidele
lugejatele, siis võtke palun ühendust lähima raamatukoguga!
Tänulikult Vinni valla raamatukogutöötajad

Mälestame lahkunud vallakodanikke

Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Aldor Avarlaid
Erlanda Freienthal
Marta Rego 		
Laine Biltse 		
Lehte Toivunen

06.11.1984 - 20.05.2018
26.03.1947 - 21.05.2018
13.06.1923 - 25.05.2018
13.05.1931 - 02.06.2018
20.03.1937 - 05.06.2018

Sügav kaastunne omastele

Lühidalt
Roela põllutööriistade muuseum tähistas 31.mail 15. aastapäeva annetuste toel kordatehtud vana rehepeksumasina esitlemisega. Katte masinalt eemaldasid Riigikogu liige Toomas Väinaste ja Uno Neelokse. Ühtlasi andis muuseumi eestvedaja Maret Tralla üle teatepulga ehk muuseumivõtme MTÜ Roela Kodukant
juhatuse liikmele Tiina Alaverele. Hilje Pakkaneni fotod.

SÜNDMUSTE KALENDER

22. juunil Venevere jaanituli – kell 19 võrkpall, kell 20.30
tegevused lastele, 21.00 esinevad saalis Roela näitering ja Venevere naiskoor, kell 22 kutsuvad tantsule ansamblid Bakenbard
ja Günf. Vahepeal korraldab Pommionu keskaegseid mänge.
Info: MTÜ Venevere Kultuuri- ja Haridusselts Eerik Lumiste,
tel 5113595.

Peasineja LEÆTHER STRIP (Taani) - 30th Anniversary Show.
LARVA (Hispaania), GAS OF LATVIA (Läti), RANDOLPH’S GRIN (USA/
Austria), AUS TEARS (Soome), CLY/SUVA (Eesti), HAPE (Eesti).
Kl 17 uksed, avatud puhvet
Kl 18 kergete tantsude kontserdid (RANDOLPH’S GRIN, AUS TEARS,
CLY/SUVA) pilet eelmüügist 9.99 €.
Kl 22 rajumate tantsude kontserdid (LEÆTHER STRIP, LARVA, GAS
22. juunil 19 Barto puhkemaja jaaniõhtu - Simuna päästeOF LATVIA) pilet eelmüügist 16.66 €.
komando vahupidu, õhtujuht Margus Hussar.
Kl 02 öiste tantsude kontsert (kõigile tasuta) (HAPE)
Info: bartomaja@gmail.com, tel: 58 666 698
Lisainfo ja piletid: pandiverefestival.eu. Päevapilet eelmüügist
22. juunil jaaniõhtu Laekvere pargis: kell 19 mängud ja võist- 19.99 €, ukselt 25 €, kokku müügis vaid 300 piletit!
lused lastele, kell 21 kontsert, kell 22 jaanitule süütamine ja tant15. juulil kell 18.00 Siiri Sisaski kontsert „Oma laulud“
suõhtu ans. Malbe Tuul Tartust. Vaheaegadel tantsud ja mängud
Viru-Jaakobi kirikus. Piletid müügil Piletilevist (15 €),
täiskasvanutele. Õhtut juhib Raul Kivi.
valla raamatukogudest, kohapeal 17 €.
Lastele batuut ja ZORB-pallid.
Info: Urmas Lindlo, tel 51902201.
22. juunil kell 18 Roela külade päev ja jaaniõhtu. Ponisõit,
21. juulil külastusmäng „Unustatud mõisad“ Muuga mõikülasupp, rahvamaja taidlejate esinemine, ans. Kalev Band. Korralsas – kell 15 Roela näiteringilt etendus „Laip“. Mõis avatud
dab Roela rahvamaja ja MTÜ Roela Kodukant, info Tarmo Alavere,
10.00-18.40. Igal täistunnil giidiga jalutuskäik mõisas, töötab
tel 5273878.
kohvik, käsitöö näitus-müük.
23. juunil kalmistupüha Simuna surnuaias.
Külastustasu: pered 5 €, täiskasv. 2 €, õpilased, pensionärid 1 €.
Käigus buss: 9.30 Kaasiksaare, 9.33 Venevere, 9.40 Paasvere,
22. juulil külastusmäng „Unustatud mõisad“ Muuga mõi9.45 Muuga, 9.55 Rahkla, 10.00 Laekvere, 10.03 Moora,
sas - kammerkontsert, kell 15 esinevad Tähe-Lee ja Diana
10.07 Padu, 10.10 Sirevere. Tagasisõidu aeg Simuna surnuaia
Liiv klaveril. Mõis avatud 10.00-18.40. Igal täistunnil giidiga jalujuurest pärast jumalateenistuse lõppu. Bussijuht Teet Põldoja,
tuskäik mõisas, töötab kohvik, käsitöö näitus-müük.
tel 5029941.
Külastustasu: pered 5, täiskasv. 2 €, õpilased, pensionärid 1 €.
23. juunil Paasveres Jaaniussi pargis jaanituli ja Muuga
22. juulil kell 12.00 jumalateenistus Viru-Jaakobi kirkus.
piirkonna külade VI külapäev “Ununenud külade nimed”:
Ühtlasi tähistame Vinni valla aukodaniku Madis Oviiri 110.
kell 18 osalejate registreerimine, kell 18.30 meenutusi küladest
sünniaastapäeva. Jälgige reklaame. Urmas Lindlo, tel 51902201.
kell 19 kontsert: esinevad Heli Veskus, Margit Saulep, Ülla Millistfer. Lastele sportlikud mängud, täiskasvanutele sangpommi 22. juulil kell 18.00 II rahvusvahelise Gustav Normanni oretõstmine ja köievedu. Tantsuks Meelis.
lifestivali kontsert Viru-Jaakobi kirikus - Christian Tarabbia
Kohal kauplus ALDAR Market. Kontserti toetab LEADER.
(orel / Itaalia). Piletid müügi kohapeal ja Piletlievis.
Info: Maarika Lausvee, tel 329 4475.
Info: Ainar Ojasaar, tel 5165236.
23. juunil kalmistupüha Viru-Jaagupi kalmistul: kell 12
Viru-Jaakobi kirikus armulauaga jumalateenistus,
kell 13 mälestustalitus Vabadussõja mälestussamba juures,
kell 13.30 surnuaiapüha jumalateenistus Viru-Jaagupi kalmistul.

24. juulil 19.00 Mõedaku jooksusarja IV etapp – Annejooks.
Registr. enne starti kohapeal.
Osavõtutasu: lastele 1€, täiskasv. 3 €, al. 60+ 2 €.
Info: http://lvsl.ee/, https://www.facebook.com/atvmatkad/,
Mart Suursu, tel 5166009.

kell 13.00 Viru-Jaagupi kalmistupüha ja võidupüha mälestustalitus Vabadussõja mälestussamba juures Kannastiku 4. augustil külastusmäng „Unustatud mõisad“ Muuga
külas. Info: Urmas Lindlo, tel 51902201.
mõisas – kell 15 esineb Simuna kapell. Mõis avatud 10.0018.40. Igal täistunnil giidiga jalutuskäik mõisas, kohvik, käsitöö
23. juuni kell 20 Pajusti jaaniõhtu klubi lõkkeplatsil näitus-müük. Külastustasu: pered 5 €, täiskasv. 2 €, õpilased ja
ansambel Juhhei, klubi taidlejate esinemine.
pensionärid 1 €.
Lastele ponisõit, mängud, näomaalingud. Info: Urmas Lindlo,
tel 51902201.
4. augustil XXX Tudu triatlon stardiga kell 17.00 Tudu
järvelt. Pärast autasustamist kell 20.30 ans.
23. juunil kell 20 Kadila jaaniõhtu külaplatsil ans Felixband.
Väliharf kontsert pargis. Õhtujuht Ants Viermann.
Info: MTÜ Kadila Naisselts, Kaili Kõrgesaar, tel 53974443.
Info Uno Muruvee, tel 5273874.
23. juunil kell 20 Tudu jaaniõhtu Tudu pargis:
5. augustil 12.00 kontsert Muuga mõisas: üleilmse eesti
esineb Ly Kättmann, taidlejad, rahvalikud mängud.
kultuuriseltside festivali «Sajaga seltsis» raames esineb Peterburi
Info: Marily Olesk, tel 5146322.
Eesti Kultuuriseltsi folkloorirühm Neevo. Tasuta.
27. juunil Vinni päevakeskuse Arkna mõisa külastus koos
11. augustil kell 18.00 II rahvusvahelise G. Normanni oreRakvere Teatri etenduse „Lõikuspeo tantsude“ vaatamiselifestivali kontsert Viru-Jaakobi kirikus,
ga. Info: Eve Kukor, tel 5099565.
esinevad Larisa Carjkova (orel / Läti) ja Anu-Mari Uuspõld
30. juunil kell 11.00 Rahvasprint 2018 Kehala ringrajal.
(sopran / Eesti). Piletid müügi kohapeal ja Piletlievis.
Info Eesti Autospordi Liidu kodulehelt:
Info: Ainar Ojasaar, tel 5165236.
http://autosport.ee/rallyreg/index.php?page=41&race_id=422&
18. augustil külastusmäng „Unustatud mõisad“ Muuga
30. juunil kell 13.00 valla taidlejad Lääne-Virumaa oma- mõisas – kell 15 Ago ja Eha Niglase kontsert (akordion ja
valisuste kultuuripeol Viru Värk Rakvere Rahvaaias.
kontrabass). Mõis avatud 10.00-18.40. Igal täistunnil giidiga
14. juulil Pandivere Muusikafesivali Suvekräu Venevere jalutuskäik mõisas, kohvik, käsitöö näitus-müük.
Külastustasu: pered 5 €, täiskasv. 2 €, õpilased ja pensionärid 1 €.
seltsimajas
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