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Volikogu määras täisealise isiku hooldajale hooldajatoetuse järgmiselt: sügava puudega isiku hooldajale
või eeskostjale 70 € kuus.
Volikogu delegeeris hajaasustuse programmis (riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14) sätestatud
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamise vallavalitsusele. Vallavalitsus esitab
programmi täitmise järel volikogule ülevaate programmi raames tehtud toetuste rahuldamise, osalise
rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustuste ning toetusteks eraldatud vahendite kohta.
Volikogu kinnitas Laekvere ja Rägavere valla 2017.
majandusaasta aruanded ning Vinni valla konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta aruande.

Projekt
„500 kodu korda“
Eestis on u. 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700-800 kodu aastas. Vabariigi valitsus eraldas 1,5 miljonit eurot toimetulekuraskustes kodude
kordategemiseks. Tulekahjude sagedasteks tekkepõhjusteks päästeameti statistika kohaselt on mittekorras olevad ja ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid.
Päästeamet algatas projekti „500 kodu korda“, mille
eesmärgiks on toimetulekuraskustes leibkondade
kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada.
Projekti läbiviimise periood on 2018. – 2019. aasta.
Projekti sihtrühmaks on lastega pered - eelkõige
lasterikkad, puuetega inimesed ja eakad, eelkõige
üksi elavad eakad inimesed.
Projekti raames teostatavad tegevused on järgmised: küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine; kütteseadme paigaldamine; korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine, elektrisüsteemide
uuendamine, korstnapühkimise teenus; suitsu- ja
vinguanduri paigaldamine, tulekustuti ja tuleteki
soetamine.
Vinni Vallavalitsus palub anda teada, kes sooviks
või vajaks toetus läbi antud projekti. Info palun
edastada tel 3258663 või 5343 3521.
Mirjam Selli,
sotsiaalteenistuse juht

www.vinnivald.ee

Sirtsi ja Tudusoo looduskaitse
alade soode veerežiimi taastamise
projektide avalik arutelu

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis.
Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert
Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise
tehnilisi aspekte. Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on
rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad
aladele ligi?
Samuti vastatakse huviliste temaatilistele küsimustele. Kohal on ka teised
soode taastamisega tegelevad eksperdid Tartu Ülikoolist, projekteerija Kobras
AS, Keskkonnaameti ja RMK esindajad.
Sündmus on järg Sirtsi ja Tudusoo taastamiskava avalikele aruteludele, mis
toimusid 2017. a.
Lisainfo ja registreerumine:
https://soo.elfond.ee/sirtsi-tudusoo-projektide-arutelu/
Ettepanekute ja kommentaaride esitamise tähtaeg taastamisprojektidele 5.
juuni 2018, palume need saata projekti koordinaatorile Jüri-Ott Salmile aadressil: jott@elfond.ee või kirja teel Eestimaa Looduse Fondile aadressil:
Lai 29 Tartu 51014.

President saatis Pajusti lasteaiale
tänukirja

Pajusti lasteaia pere sai 9.mail
presidendi kantseleist kirja presidendi tänusõnade ja esipaari
fotoga.
Projekti “Kingitus Eesti Vabariigile” raames meisterdasid
veebruari alguses kõikide rühmade lapsed õpetajate juhendamisel rahvusvärvides lilli. Väikeste nobenäppude töö tulemusena
sai lilli palju. Koos lilledega tehti
ka ühispilt. „Lasteaed saatis sada
lille Tallinnasse, paarkümmend
leidsid uue kodu Vinni vallamajas, osa jäi lasteaia saali kaunistama,“ rääkis Pajusti lasteaia direktor Ene Kruusmaa.
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Vallavanema veerg

Ammustest aegadest on meie inimesed püüdnud loodusega sammu
pidada, et endagi aia- ja kapsamaal
viljakat ja kaunist korda luua. Et siis
puhtas ilus ja meeles suvele vastu
minna.
Vinni vallaski on hea meel tõdeda, et meie inimesed hoolivad enda
ümbruskonnast. Kevadel kulub iga
kätepaar koduseski aiapidamises
ära, kuid ilumeelega inimene teab, et
rõõm kodusest aiailust pole täielik,
kui aia tagant kasimata ümbrus vastu
vaatab. Mis muud, kui rehad-labidad
kätte, värvipurgid-pintslid kaasa ning
koos pere ja tuttavatega talgutele.
Eesti sajanda aastapäeva aastal kutsus Teeme ära! toimkond väärtustama meie kihelkondade värviilu – viima kaunitelt rahvariiietelt värve ja
mustreid igapäevasesse elukeskkonda, värvima pinke, aedu, bussiootepaviljone, kõlakodasid jne kodukandi kihelkonnavärvidesse.
Peamiselt heakorra tähe all möödunud talgutel tehti värvitriipe Vinni vallaski. Venevere kevadtalgutel
paigaldati külla teadetetahvlid ja
värviti mänguväljaku pink Simuna
kihelkonna värvidesse. Uljaste külas
Porvastu talus tehti istutusalade ettevalmistöid, Tennu taluaed värviti kihelkonnatriipudesse. Viru-Kabalas
sai külarahvas postkastitalgutel oma
grupipostkasti. Kadila naised tegid
muude heakorratööde kõrval korda
ka küla teadetetahvli – küla kokkutulek ju tulemas. Laekvere naised võtsid
kätte ja korrastasid oma lapespõlve
kooskäimiskoha, vana kruusaaugu.
Palasi küla Niidu talu metsapäeval

istutas iga talguline sada puud uue
metsapõlve hüvanguks. Talgukorras
korrastati Kulina ja Muuga mõisaparki, tehti heakorratöid Miila külas
ja Viru-Jaagupi koristustalgutel, Pajusti aleviku korteriühistute heakorratalgutel. Sae küla Hiiekalda pühapaigas korrastati väepaika. Ulvi küla
sai puhtaks ja mänguväljak korda
Ulvi küla noortega. Kantkülas toimusid koguni kahed talgud: Tõnu talu ja
külatalgud. Heakorratalgud toimusid
veel Miila külas, Karuorus Aasuväljal, Kala talus Mõedakal, Liiva talus Vetikus. Vana-Vinnis korrastati
loomade kopleid. Piiral Vahtramäe
talu talgutel võeti kodukaunistamise
korras ette puude istutamine. Aarla
küla Ojasaare golfiväljaku heakorratalgutel tehti muru hooldamis- ja
heakorratöid.
Üle suure Vinni valla toimus ümmarguselt veerandsada talgut, kus
vana ühistegevuse kombe kohaselt
mõnusa talguseltskonnaga suur tükk
koduvalda oma kätega kaunimaks
muudeti. Mis mõnu pärast tööd ühiselt talgusuppi süüa, grillida, saunas
käia ja muidu koos mõnusalt aega
veeta.
Eks olnud neidki kohti, kus ilma
netti registreerimatagi ühistegevus
ette võeti ja silma riivav korda tehti.
Endalgi ilusam olla ja elada.
Aitäh kõigile, kes oma ümbruse
heakorda panuse andsid. Läheme
kodu- ja küla kaunistades suvele
vastu!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Rahvuslillede meisterdamise idee autor ja eestvedaja oli õpetaja Maie Alaots
koos aukirjaga. Foto: Ene Kruusmaa

Lühidalt
Vinni-Pajusti
Vinni veetorn-elamus
raamatukogu seina toimusid päästeõppused
ehib rõõmus
Maakonna kõrgeimas elumaraamatupoiss
jas, Vinni aleviku 9-korruselises
Vinni-Pajusti raamatukogu sai mai
algul oma seinale kena raamatusõbra poisiga pildi. Pildi autor on
volikogu liige Evelin Poolamets,
kes Tallinna ja Rakvere eeskuju
järgides Vinni raamatukogu seina
kaunistamise mõttele tuli. Ideed
vedas eest vallavanem Rauno Võrno, töö teostasid kunstnikud Helena Hanni ja Vahur Agur Tallinnast.

Vinni spordikompleksis avati
Omniva pakiautomaat
Mai algul avas Omniva
Vinni spordikompleksi peaukse juures pakiautomaadi,
mis muudab nüüd valla suurima aleviku rahva pakkide
saamise-saatmise kordades
mugavamaks. Pakiautomaat
paigaldati spordikompleksi
juurde Vinni vallavalitsuse
initsiatiivil.

veetornelamu ühes korteris oli 8.
mail “tulekahju”. Sündmuskohale olid tulnud nii korvtõstukiga
päästeauto Jõhvist, kiirabi kui ka
vabatahtlikud päästjad Roelast,
et testida oma võimekust elanike päästmisel tornelamust. Ida
Päästekeskuse korraldatud õppusel oli „kannatanuid“ – õppusel
kaasa mänginud majaelanikke,
hindajaid, publikut - nagu ühele
õppusele kohane.

Vinni vallas ametis jurist

Vinni vallavalitsuses alustas 2. maist tööd jurist Kersti Vilbo, kelle põhitööks on hinnangu andmine valla õigusaktide eelnõudele,
vallavolikogu ja -valitsuse, allasutuste juhtide ja teenistujate nõustamine, töö valla riigihangete õigusliku poolega ning valla esindamine kohtus.

Kadilas saab külateateid
lugeda uuelt teadetetahvlilt
Kadila tublid Teeme ära! talgulised mitte lihtsalt ei riisunud ega
koristanud, vaid panustasid ka küla ilmesse. Poiste spontaanselt
valminud uus teadetetahvel jääb loodetavasti oma ülesandeid teenima nii mõnekski aastaks, teatas Kadila naiseltsi eestvedaja Kaili
Kõrgesaar. Aitäh osalejatele!

Rohu küla valmistub kihelkonnapäevaks

Rohu pargi kevadtalgutel 28. aprillil tegid 16 talgulist pargis heakorratöid. Koos
arutati ka ühistegevuste edasise arendamise vajadusi, samuti vaadati üle koht
parginiidul, mida hakkab kaunistama
kohaliku omaalgatuse programmi toel
soetatud katusega kiik.
Üks talgupäev on aga veel maikuus ees,

kuna 16. juunil algusega kell 12 toimub
Rohu mõisapargis koostöös Viru Instituudiga Simuna kihelkonna pärandkultuuri päev. Üritus on osa EV 100. aastapäeva üritustest ning pakub teadmisi ja
tegevusi kogu perele. Olete oodatud!
Külli Seppa, MTÜ Rohu Park
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Raudkivi kannel helises tooja südamest saajate südameisse
Viru-Jaagupi vana koolimaja saal on 8. mail muusikat täis. Ikka seda kõige ehedamat, oma tehtut.
Piirkonna seenioride klubil ja rahvamuusikakapellil Reilender on külas kandleasjatundja - mees, kes
elab ise Ameerikas, kuid on korraldanud Eesti Rahva Muuseumis ja Viljandi Pärimusmuusika Aidas
rahvusvahelisi kandlekonverentse. Rootsis sõjapõgenike perekonnas sündinud mees õppis ja töötas
USA-s. Ain Haas on juhtinud soome-ugri teadlaste
ja Baltikumi teadlaste organisatsioone ning Indianapolise Eestlaste Seltsi. Ain Haas on kandlemängija
kahes rahvapilliansamblis “Tuuletargad“ Chicagos
ja “Siilikesed“ Inianapolises ja on avaldanud väga
põhjalikke teaduslikke uurimustöid eesti rahva vanima keelpilli kohta.
Ain Haas saabus MTÜ Viru-Jaagupi Seltsi kutsel,
sest poolteist aastat tagasi tõi ta Ameerikast Eestisse tagasi Viru-Jaagupis 1935. aastal valmistatud
kandle. Walter Raudkivi valmistatud kandle annetas
Viru-Jaagupi muuseumile kandlemeistri tütrepoeg,
Chicagos elav Verner Walter Esop. Koosviibimine
oli väike järg 17. märtsil Viru-Jaagupis toimunud
esimesele Raudkivi-nimelisele kandlepäevale, kus
esines ka eesti kandlevirtuoos ja pedagoog Tuule Kann. Võõrustajate palvel rääkis Ain Haas enne
ühist kandlekontserti veidi oma eluloost. Selgub, et
kauge külaline räägib väga heas eesti keeles. Enda
elust ja tegemistest publikule rääkides on Indiana ja
Indianapolise Ülikooli emeriitprofessor sotsioloogia
alal Ain Haas väga tagasihoidlik mees. Kuulajatel
tekib küsimusi: millega tegelevad sõjapagulaste järeltulijad, kas kannelt ka mängivad, kas eesti keelt ka
mõistavad? Ilmneb, et Ameerikas on väliseestlastel
väga hea kultuurialane koostöö seal elavate sõjapõgenikest lätlaste ja leedukate järeltulijatega. Mängitakse koos rahvamuusika kapellides, korraldatakse
sellealaseid festivale ja lätlased esitavad ka eesti vanu

rahvatantse. Ain räägib ka eesti keele selgeks õpetamisest oma tütardele ja nende järeltulijatele.
Eriti põnevaks läheb aga siis, kui küsitakse eesti folkloorimuusika asjatundjalt tema legendaarse
vanaonu, Tallinna Lennubaasi ülema kolonel Karl
Friedrich Haasi kohta. 15. veebruaril 1919 sooritas
tolleaegne lendur-lipnik eesti esimese lahingulennu
Venemaa kohale, olles paar nädalat varem hõivanud
ja ära remontinud Narva alla venelaste poolt kiirel
põgenemisel maha jäetud luurelennuki! Mälestustahvel kahe Georgi risti ja Vabadusristiga autasustatud ja Venemaal 1942. aastal Sverdlovski vangilaagris mahalastud kangelasele, eesti esimesele lendurile
ripub praegu Tori kiriku seinal. Selgub, et selles suguvõsas on terve rida legendaarseid lendureid, kõige
põnevam tegelane on esineja enda vend. Selgub ka,
et vanameistri üheks Eesti visiidi põhjuseks on oma
onu Rein Ratase auväärne juubel. “Kuidas siis teil
hoopis muusikahuvi tekkis?“ ei jäta kuulajad pärimist. “Vanemad suunasid,“ kõlab traditsiooniline
vastus. Kandlemängu õppis Ain ka Walter Raudkivi
tütre Lilian Esopi juures, kes oli Ameerikas tuntud
muusikapedagoog ja seetõttu saab ta meilegi demonstreerida nn Raudkivi mängustiili. Aini teatakse ka kui head torupillimängijat.
Kaugele külalisele kohalike rahvapillimängijate
tutvustamiseks tehtud väikestest humoorikatest
intervjuudest selgub mõndagi. Kapelli Reilender
kandlemängija Anna Torp õppis kandlemängu selgeks alles 68-aastaselt! Ja juba 12 aastat mängitud!
Kapelli juht Anu Soon on aga kapellis kaasa löönud
juba 20 aastat! Külalise auks kauni kontserdi andnud
Vinni päevakeskuse naisansambli juht Helve Ploom
aga on tegelnud muusikaga varsti juba 50 aastat. Külaline jääb väga rahule: paistab, et siinkandis pole
siiski rahvamuusikat unustatud. Publikus on mõned
näod aga imestusest pikad: äkki kadestamisväärselt

nooruslik ja kaunis proua Helve eksis arvutamisega?
Külalisega ühiselt leitakse vastus: muusika tegemine
teebki kauniks!
Kui Viru-Jaagupi kapell Reilender alustab eesti
tuntumate palade mängimist, löövad kaasa ka Juhan
Muruvee Tudust ja Raudkivi kannelt häälestanud
kandlemeister Heino Jääger oma pillidel. Kaunikõlalisel Raudkivi pillil mängib külaline ise. Kõlavad
Albert Uustulndi „Tüdruk“, Kihnu Virve „Mere
pidu“ jpt armsaks saanud lood.
Kui koolimaja väikeses saalist hakkab kostma rahvalik „Kaugel, kaugel, kus on minu kodu“, laulab
publik nüüd juba täiel rinnal kaasa. Tundub, et vana
koolimaja ümber alles jäänud eakad puud teavad:
siinkandis kasvasid ka need, mille materjalist veel
tookord noor mees Walter Raudkivi meisterdas oma
kandle. Kui vana pill saaks kõnelda, siis ta räägiks

Tõnu Õnnepalu rääkis kirjutamise teekonna
võluvalt ettearvamatusest
19. aprillil toimus Vinni-Pajusti gümnaasiumis Vilde-nimelise kirjandusauhinna
üleandmine tänavusele laureaadile Tõnu
Õnnepalule teose „Valede kataloog. Inglise aed“ eest.
Preemia andis laureaadile üle kauaaegne žürii esimees, Riigikogu liige Toomas
Väinaste, kelle sõnul tõusis auhinnatud
teos teiste seast esile oma lihtsuse, ent
sügavuse ja elukogemuse ning mõnusa filosoofiaga, õnnepalulikult väga hea
keelekasutusega. Raamatus toodud mõtisklused kutsusid lugejat kaasa mõtte
rännule, kõnetades kogenenumate kõrval
ka noori.
Kirjanik Tõnu Õnnepalule oli see Vinni
rahva poolt juba teistkordne tunnustus.
Esimese tunnustuse pälvis ta luulevormis päeviku „Kevad ja suvi ja“ eest 2010.
aastal.
Koolirahvaga kohtuma sõites eksis kirjanik tee peal ära ja jäi ligi tund aega hiljaks. Kuid ega publik seepärast veel koju
läinud! Kohtumisele tulnud koolipere oli
kannatlik - hea, et kirjaniku elu ja tervisega teel õnnetust ei juhtunud ning nii
pääses ka tundidest. Eksimist võrdles kirjanik raamatu kirjutamisega. Teinekord
jõuad kohale, aga võib juhtuda, et eksid
ära. Raamatu kirjutamisega on peaaegu
alati nii, et idee peab olema ja ka suund,
kuhu tahad välja jõuda. Igakord see ei

õnnestu. Mis sinna vahele jääb ja mida
kirjutaja selle teekonna jooksul kogeb,
see on täiesti ettearvamatu. Ja see on ka
tegelikult põhjus, miks üldse raamatuid
kirjutada, kõneles Õnnepalu raamatu kujunemisest. Raamatute kirjutamine viib
autori kohtadesse ja olukordadesse, kuhu
muidu ei satuks. Viib inimestega kokku,
võrdles laureaat oma eksirännakut Vinni
kirjutamisega.
Kirjanik kõneles, et kirjutamisel on oma
valud ja vaevad, aga ta peab end õnnelikuks, et saab seda teha tööna, elada elu
koos kirjandusega. Noorena meeldis talle raamatuid lugeda, kuid ise raamatuid
kirjutada tundus müstika. Ühel hetkel
aga tuleb teha otsus, millist teed minna.
Ta õppis bioloogiat ja töötas lühikest aega
isegi õpetajana, kuid otsustas, et tema tee
on kirjutamine ja hakkas seda tasapisi astuma. Nii on läinud siiamaani. Sellelt teelt
kõrvalepõikeid tehes on ta ikkagi lõpuks
kirjutamise juurde tagasi jõudnud.
Kellele mõtleb kirjanik kirjutades? Mõtleb iseendale kui lugejale, sest ta ise on
ainus inimene, keda ta lugejana tunneb.
„Kui kirjutad, mis endal südames on ja
südamesse läheb, selgub vahel, et see läheb ka teistele korda. Mida isiklikum see
Foto kirjaniku ja tema puu kohtumiselt. Hilje
on, seda üldisemaks see osutub.“
Pakkaneni foto.
Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilased
esitasid oma kooli õpetaja Ly Kaasiku luuletuste põhjal õpetaja Marge Guljavini
seatud kava „Noored luules ja laulus“, mis
ka laureaadile muljet avaldas.
Kui jutud räägitud, intervjuud-autogrammid antud, siirduti Pajustisse laureaatide tammikusse Tõnu Õnnepalu
tamme tervitama. Õnnepalu tamm on
oodanud kohtumist kirjanikuga neli
aastat, kui preemia juubeli puhuks kõik
laureaadid endale oma nimepuud said.
Nüüd ehib Tõnu Õnnepalu tamme kahe
aastaarvuga tammeplaat: aastale 2010 lisandus tänavu aasta 2018. Mine tea, ehk
lisandub tammeplaadile kunagi veel kolmaski number. Kõnetavad ju Tõnu Õnnepalu raamatud väga paljusid ja tema ausalt kirjutatu jõuab otse lugeja südamesse.

Kohtumise ühispilt (vasakult): Hilje Pakkanen, Marge Guljavin, Urmas Lindlo, Toomas Väinaste,
Vaike Kingsepp, Tõnu Õnnepalu, Henry Kallaste, Inna Grünfeldt. Foto: erakogu.

Hilje Pakkanen

oma imelisest pääsemisest, põgenikelaagrite vaevadest, murelikust teadmatusest, suundudes ohtlikule
teekonnale koos perega üle ookani Ameerikasse.
Aga ta räägiks ka tolleaegse teismelise tütarlapse Liliani väärtushinnangutest, kelle muusikamehest isa
on küll heal järjel kaupmees, kuid kes viimasel minutil arreteerijate eest koos perega põgenedes haarab
ainsa asjana kaasa lapseohtu neiu kohta väga raske ja
suure isa valmistatud kandle. Palju on neid, kes sellel imekombel pääsenud pillil ja tema järgi valmistatud koopiatel on kaugel Ameerikamaal mänginud
nii suures rõõmus kui ka kõige sügavamas mures.
Kahjuks on kandlemeister ja kandle päästnud tütar
ammugi puhkamas viimset und kodumaast kaugel.
Aga täna mängib see väga kauni kõlaga 83 aasta
vanune Raudkivi kannel koos teiste eestimaa pillidega oma sünnikülas Viru-Jaagupis eesti lugusid
Eestimaa juurtega Ain Haasi süles. Eheda, isetehtud
rahvamuusika kaudu mõistavad inimesed üksteist
sõnadetagi. Isegi suured ookeanitagused vahemaad
enam ei loe. Ja mis kõige tähtsam: nii mängijate kui
ka kaasalauljate silmist peegeldub siiras äratundmisrõõm, millised asjad ja inimesed siin tänapäeva pealiskaudses ja ülepea tormavas maailmas olulised on.
Lahkudes asetab auväärne külaline Raudkivi
kandle hellalt tema praegusesse asupaika Viru-Jaagupi muuseumis. Teada on, et ka kandlemeistri lapselaps soovib peagi oma esiisa kodupaika külastada.
Veidi hiljem hüvasti jättes ütleb Ain laialt naeratades: “Oli see vast kirev päev! Tead, Ülle, see Raudkivi kandlepäevade jätkamise idee siinkandis on sul
tõesti hea mõte!“
Ülle Rajamart,
MTÜ Viru-Jaagupi Selts juhatuse liige

Koostöögruppide projekt
2018. aasta kevadel

Huvitegevuse kättesaadavuse suurendamiseks ja selles osalemise võimaluste
laiendamiseks on haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa
Sotsiaalfondi (ESF) kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kaasabil võimalik seda teha.
Vinni vallas on tegevustena talveperioodil noortele läbi viidud ujumise
algõpet ja ujumistreeninguid. Liikumisharrastuse valdkonnas hangitud paarkümmend paari murdmaasuuski olid
aktiivses kasutuses noortele suusatamisrõõmu pakkujatena. Septembris käivitunud robootika ringid Vinnis ja Roelas
on jätkuvalt töös ning mudelismiringi
tegemisi oleme käinud tutvustamas
Muugas, Laekveres, Ulvis ja Viru-Jaagupis. Laekveres sportliku huvitegevusena
laskmis- ja ohutusring toimib edukalt.
Tehnikaalase huvitegevuse arendamine
Ulvis rollerite ja mootarrataste maailmas, kus oskuste arendamine toimub

läbi praktika, on kaasaegne moodus
noore loovuse arenguks.
Koostöögrupi projektiga arendatavad
huvitegevusalad loovad maapiirkonnas täiendava kodulähedase võimaluse
noorsootöös osalemiseks.
Täname Eesti Noorsootöö Keskust
Euroopa Sotsiaalfondi ja riiklikest
struktuuritoetusvahenditest rahastatava
programmi läbiviimise eest, mille tulemusena saame reaalsete tegevustega
edasi arendada kohaliku tasandi noorsootööd.
Gustav Saar,
arendusnõunik

Laekvere naised korrastasid
talgupäeval Laekvere kruusaaugu
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Põlula koolipere teistmoodi koolipäev Beebiklubi Laekveres
24. aprill algas Põlula kooliperel nagu iga eelnev- Kogu ettevõtmine sai teoks Põlula kooli ja Ulvi
gi. Päev võttis aga teise pöörde pärast lõunasööki, Klubi koostöös. Olen väga tänulik, et eestvedajad
kui kõikide klasside õpilased ja õpetajad kogunesid andsid mulle võimaluse seda vähemängitud meesUlvi mõisa.
konnamängu just nende noortega mängida.
Õpilased said särada koolis õpitud teadmistega
Tiia Paist
mängus “Suur reis umber maailma”. Mängus, kus
Foto: Tiia Paist erakogu
tuli platsil olla kaks koolitundi järjest, näitasid oma
keskendumisvõimet püsimatumadki koolijutsid.
Mängu käigus tuli vastata tervele hulgale küsimustele, mis puudutasid Eesti ajalugu, lähiminevikku,
aga ka päevakajalisi teemasid.
Minule kui mängujuhile jäi silma selle väikese
maakooli õpilaste ülisõbralik suhtumine kaasõpilastesse ja korralik distsipliin. Võisin päriselt ka
ühtki märkust tegemata kogu kooliperega üksinda mängu läbi viia. Rõõm on tõdeda, et õpilastel
(olenemata vanusest) on märkimisväärselt lai silmaring. Julgen arvata, et osaliselt on tegu pidevalt
mälumänguga tegelevate noortega.
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Beebiklubi on vahva ürituste sari, mis on toimunud neljal korral. Kokku saame korra kuus,
et klubitada lastemuusika saatel. Istume ringis, jutustame, lapsed tutvuvad ja mängivad.
Mängitakse pallimere pallidega, kuid põnev
on avastada ka üksteise mänguasju, mis on kodust kaasa võetud. Lisaks on põnevuse pakkumiseks kaks kiike: üks pisematele, teine veidi
suurematele lastele, lamamistool ja mängukaar koos lambanahaga.
Juba teist korda on meie väikest ettevõtmist toetanud sponsorid, kes on kingikotti poetanud mõne
toote või testri. Koostööd on nõustunud tegema Hipp, Salvest, Orto, Linea Shop ja Merike Leichter.
Klubitama tulnud põnnid on olnud erinevas vanuses, on päris pisikesi beebisid, kuid ka 3-aastaseid
lapsi. Hubast pesa on pakkunud nii Laekvere Rahva Maja kui ka Laekvere Päevakeskus. Viimased
korrad on üritus toimunud Laekvere Päevakeskuses, mis on plaanis ka edaspidi! Lisainfot järgmise
ürituse toimumise kohta saab Laekvere Päevakeskuse Facebooki lehelt. Ootame teid klu-bi-ta-ma!
Kristiin Kolpakov

Valla koolide näitemängupäev - ära tegime!

Kui talvel sai koole kutsutud
asuma Vilde kirjandusauhinna teemal näitemänge
kokku kirjutama, neid selgeks õppima ja siis teistelgi
näitama, ei julgenud lootagi
sedavõrd aktiivset osavõttu,
kui 17. aprillil Ulvi klubis
valla koolide näitemängupäeval „Esimestest triibulistest kirjandusauhinnani“ näha võis.
Muuga algklasside lapsed võlusid näiteringide
juhtidest koosneva žürii ja publiku ära noore aidamehe poja Eedi kannatustega, kui ta saadeti parunipere noorhärraga mängima. Laval rullus lahti
Eduard Vilde raamatu „Minu esimesed triibulised“
tegevus, mis ju ongi kirjutatud Vilde lapsepõlveajast Muugas. Seda näitemängu näitab koolirahvas
ka Muuga mõisa päeval. Aitäh juhendajatele Ülle
Tikkerbergile, Jaana Hamerile ja Urve Vahulale.
„Minu esimesed triibulised“, igat sorti triibuline
teema jooksis läbi teistegi näitemängude. Oli huvitav vaadata, kuidas nägid seda aegumatut temat
Vilde lasteraamatust tänased noored. Vinni-Pajusti
gümnaasiumi seitsmenda klassi õpilased etendasid

„Triibulist kassi“ ja „Tüdruku esimesed triibulised“.
Mitte ainult noorte enda valusad õppetunnid elust
ei või olla triibulised, triibulist elu saab näidata ka
triibuliseks värvitud lemmikloomaga... Sama kooli kaheksanda klassi õpilased esitasid omaloodud
etenduse „Rikas ja vaene“. Edukuse ja asjade kultuse keskel valusalt päevakohane seegi. Lood olid
õpilased ise välja mõelnud ja lavastanud, õpetaja
Mart Pitsneril tuli vaid veidi näitemängimist juhendada-kohendada.
Põlula kooli algklassid valisid õpetaja Merje Kallipi juhendamisel oma teema Andrus Kivirähki
raamatust „Oskar ja asjad“, nagu ka Vinni kooli
kuuenda klassi õpilased õpetaja Ly Kaasiku juhendamisel.
Noortele näitlejatele vaid häid nõuandeid jaganud žürii liikmeil (Pille Lumiste, Ülle Rajamart,
Urmas Lindlo) oli hea meel selle üle, et õpilased
olid ise välja mõelnud lühikesed, elust enesest võetud sisukad ja puändikad lood ning need oskuslikult lavastanud ja esitanud. Näitemängimise võlu
ei seisne ju üksnes laval esinemises. Loeb kogu
protsess - mis vahva on koos oma kaaslastega kõiksugustest väljapakutud ideedest lõpuks näitemäng

Ja see toimus jälle Roelas
Juba 13. korda toimus Lääne-Virumaa näitemängupäev. Seekord toimus
see taas Roelas 21. aprillil. Traditsiooniliselt on korraldajaks eelmise
näitemängupäeva parima lavastuse
välja toonud trupp ja nende kodurahvamaja, milleks oli Roela rahvamaja.
Eelmisel aastal valiti Lääne-Virumaa
näitemängupäeval žürii poolt välja
parimaks lavastuseks Jaan Võõramaa
etendus „Mamma“, mille tõi lavale
Roela näitetrupp Kartoffel allakirjutanu juhendamisel.
Sellel aastal oli rekordarv näitetruppe, lausa kaheksa. Oma etendustega
olid laval Läsna teater, Tapa Kultuurikoja näitetrupp, teater Jabloko, Viru-Nigula näitetrupp, Karakter Teater,
Sõmeru näitetrupp, Aseri näitering ja
Roela Kartoffel.
Näha sai väga suures valikus näidendeid kaheteistkümne tunni jooksul alustades keskaja klassikutest kuni
tänapäevani välja. Ei puudunud Tšehhov ja Tammsaare. Kartoffel oli laval
oma viimase etendusega „Laip“, mille
on kirjutanud Margus Möll.
Truppide tööd hindas väärikas žürii kooseisus: näitleja-teatripedagoog
Aita Vaher, teatripedagoog Katrin
Nielsen ja dramaturg-lavastaja Urmas
Lennuk.
Jagati välja järgmised preemiad: parim meesosatäitja Ivo Leek (Karakter
teater, Tapa kultuurikoja näitetrupp),
parim naisosatäitja Lea Pallon (Läsna
teater).
Parim lavastaja: Alina Klimova Viru-Nigula näitetrupp eteduse „Farss
isand Pathelinist“ lavastuse eest.

Roela näitetrupp Kartoffel näitlejad
Kartin põllu ja Jüri Kormik etendusest
„Laip“. Urmas Lindlo foto

Parim lavastus: J. Smuul „Vallini
kõrtsis“, lavastaja Tiit Alte Karakter
Teatri esituses.
Eripreemiad: olulise sõnumiga lavastuse eest „Mamki“ teater Jabloko.
Klassika elustamise eest „Karu“ Tapa
kultuurikoja näitetrupp. Elegantse
tõlgenduse eest Aseri näitering. Lavastuslikult nauditava terviku eest
Läsna teater. Mare Hirtentreu Kartoffelist – iginoor näitleja. Dmytro
Popov hurmava hundi eest.
Eripreemiad silmapaistnud näitlejatele: Tanja Sõtšova, Andrus Remiküll, Helja Borozdina, Silva Eigi, Alari
Preis, Raido Parve.
Rahvalemmiku tiitlid said Uno
Trumm ja Lea Pallon.
Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa näitemängupäeva korraldamisele!
Urmas Lindlo

kokku kasvatada. Nalja saab
seejuures palju ja tegemist
veel enam, et ikka võimalikult lahe asi välja kukuks.
Nägime rohket fantaasialendu lavadekoratsioonide
kasutamisel - triikraud-tüdruk, peegel-tüdruk, lastekaitsetöötaja, omapärane päeva ja öö vaheldumine,
Muuga elu-olu jt.
Päeva kokku võttes liikus asjaliste mõte juba iseenesest järgmisele näitemängupäevale esialgse
kohaga Muuga mõisas. Koolide näitemängupäeva
ellukutsumise mõte, tuua Vilde kirjandusauhinna
juurde ja valla kirjandusellu rohkem noori on päevakohane edaspidigi.
Nüüd jääb noortel näitlejatel üle nautida osalemise eest saadud auhinnaväljasõite.
Valla koolide näitemängupäev toimus projekti
„Esimestest triibulistest kirjandusauhinnani“ raames Leader-programmi ja Vinni vallavalitsuse toel.
Ülal: Põlula kooli õpilased esitamas Kivirähkist
Suur tänu kõikidele asjaosalistele õnnestunud
inspeeritud lühikava, all: Muuga kooli õpilased Vilde
näitemängupäeva eest!
„Minu esimesi triibulisi“.Fotod: Hilje Pakkanen
Hilje Pakkanen

Roela tähistas rahvusvahelist tantsupäeva

28.aprillil toimus Roela Rahvamajas meeleolukas tantsukontsert tähistamaks rahvusvahelist
tantsupäeva. Kuna tegemist on
Eesti juubeliaastaga, oli sündmuse eestvedaja,tantsuõpetaja
Epp Kaljose sõnul eesmärk kokku tuua koos tantsijatega sada
tantsuhuvilist.
Kohaletulnud
rahvas sai peaaegu kahe tunni jooksul nautida huvitavaid
esitusi ja erinevaid tantsustiile.
Üles astus hulgaliselt tantsutruppe, aga ka karismaatilisi sooloesinejaid.
Tarmo Alavere,
Roela rahvamaja juhataja

Väärikaid mootosõidukijuhte oodatakse
koolitusele registreerima
Kuigi koolitus toimub alles 6. novembril Sõmeru Keskusehoones (Kooli 2, Sõmeru), oodatakse väärikaid mootorsõidukijuhte end varakult kirja panema.
Oodatud on vähemalt 60-aastased iganädalaselt autot
juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus ja kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks
on 20 inimest.
Koolitusel osalemiseks helistada
Mirjam Selli tel 53433521, Nele Aart tel 5886 6370,
Virgo Koppel 5783 3232, Andrus Läll 504 6009.
Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest.
Teoreetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid
autojuhte koolitanud Toivo ja Jana Õnneleid Õnneleid
Liikluskoolist annavad ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste põhjuseid, räägivad suurematest
muudatustest Liiklusseaduses ning igapäevastest autosõitu-

dest ja sellega kaasnevatest võimalikest riskidest.
Tartu Ülikooli Kliinikumi kardiokirurgia osakonna intensiivraviõde Liia Raud räägib eaka autojuhi tervisest ja ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise
seisukohalt.
Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks
akadeemilist tundi. Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka
säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse koos
spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab kokku leppida teooriakoolitusel ja need viiakse läbi
koolitusele järgnevatel päevadel.
Täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht” korraldab Maanteeamet koos Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga
Rakvere ja Vinni valla eakatele autojuhtidele ning see on
osalejatele tasuta.
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Palju õnne, juunikuu 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.

98 Gerda-Johanna Ülesoo
95 Marta Rego
94 Helvi Kupp
94 Velli Vahi
91 Salme Kutsar
91 Valve Põldmaa
90 Heinrich Part
90 Udo Pedius
89 Aino Lauri

89 Arnold Vaarmets
89 Vello Taremaa
88 Heino Kuslap
88 Linda Laur
88 Valve-Miralda Pulken
87 Kuno Veski
87 Marta Mäeots
85 Elfriede Kongi
85 Ilda Pulman
85 Kalju Raja
84 Liia Kivissaar
83 Ants Jõe
83 Jolahte Raam
83 Olga Kanep
83 Paulina Lääne
83 Salme Kikerpuu
82 Ants Laimets
81 Ilme Sild

80 Anto Roosileht
80 Kalju Vestenberg
80 Paul Karu
80 Pärja Vahtra
80 Silvi Kübarsepp
80 Vello Vallistu
75 Hillar Pärtelpoeg
75 Jüri Maasi
70 Leili Kaljula
70 Meeri Metsmaker
70 Ülleke Laherand
70 Lembit Klaos
70 Jüri Koidu
70 Kalju Kaulen
70 Vello Karro

Pandivere Muusikafestival
liigutas Muugas hingekeeli
ja tantsitab juulis Venevere
seltsimajas
Kui Pandivere Muusikafestivali kevadkontserdid pakkusid
20. aprillil kaunis Muuga mõisas elamuse kolmest erinevat
hingekeeli liigutavast muusikalisest maiuspalast, siis 14.
juulil Venevere seltsimajas kaikuv Pandivere Muusikafestivali Suvekräu on seitsme esinejaga päris pika festivaliõhtu
mõõtu ja tõmbab ka kõige karumal festivalikülastajal tantsujalad kõhu alt välja.
Artikli kirjutamise hetkeks on just välja hõigatud suvekräu
peaesineja, kelleks on oma 30ndat tegutsemisaastat tähistav
elektroonilise musklimuusika legend LEÆTHER STRIP.

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

Sündinud lapsed!
Miia Lehtme - 1.aprill
Kirke Kuutma - 2. aprill
Viktoria Kens - 22.aprill
Isabel Selter - 5.mai
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Tudu vabatahtlikud päätjad said endale teise päästeauto

14.mail sai Tudu vabatahtlik päästeühing lisaks olemasolevale senisele päästeautole Kiviõli päästekomandost teise samasuguse, veepaagiga päästeauto GAZ-66.
„Auto on küll vana Kiviõli päästekomando auto, aastast 1980, kuid abiks seegi! Proovisime auto samal päeval kohe õppusel ka ära, kuidas masin vett paaki imeb ja selle
hiljem välja pumpab, kuidas auto abivahendid töötavad,“ rääkis Uno Muruvee Tudu
vabatahtlikust päästeühingust. Paagivesi kasutati aleviku kergliiklustee ja trahteri esise
parkla pesuks talvisest tolmust.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Haridusüritused

31. mai - 5. juuni - Põlula Koolis õuesõppenädal.
1. juunil kell 13-16 Vinni lasteaia Mõmmi rühma lõpupidu vallamajas Pajustis.
1. juunil kell 16.00 Pajusti lasteaia lõpupidu.
4. ja 5. juunil 8.30 Tudu kooli metsakool - koduümbruse mets.
5.-6. juunil valla põhikoolide 5.-7. klasside õpilased KEAT-laagris.
6. juunil kell 14.00 vallavanema vastuvõtt tublidele õpilastele ja õpetajatele.
6. juunil kell 10.00 jalgrattasõidu eksam Tudu koolis.
7. juunil kell 10.25 Tudu kooli ajaloo päev.
8. juunil Roela koolilaste matkapäev
11. juunil Roela koolilaste spordipäev.
11. juunil kell 18.00 lastevanemate tänuõhtu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
12. juunil kooliaasta lõpuaktused Vinni-Pajusti gümnaasiumis: kell 9.00 6.-8., 10. ja
11.klassile, kell 9.45 1.-5.klassile, Tudu koolis kell 15.00 ja Roela koolis.
15. juunil kell 16.00 Muuga-Laekvere kooli Laekvere õppehoone lõpuaktus.
15. juuni kell 18.00 Muuga-Laekvere kooli Muuga õppehoone lõpuaktus.
16. juunil kell 14.00 Roela kooli lõpuaktus rahvamajas.
19. juunil kell 18.00 Põlula Kooli lõpuaktus.
21. juunil kell 18.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus.
22. juunil kell 16.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi lõpuaktus.

Tulekul Simuna-Laekvere rahvajooks

3.juunil kell 12.00 XVI Simuna-Laekvere rahvajooks
Start Simuna kooli eest kell 12.00, lõpp Laekvere staadionil. Distants 10 km.
Kõigi osalejate (ka käijate) vahel loositakse välja
maastikujalgratas Rademarist.
Jooksjate vanuseklassid: M1 - kuni 16, N1 - kuni 18; M2 - 17-29,
N2 - 19-34; M3 - 30-44, N3 – alates 35; M4 - alates 45.
Stardimaks: 5 €, noored M1 ja N1 3 €.
Registreerimine lõpeb 15 minutit enne starti kohapeal.
Peale põhijooksu on lastejooksud kõige pisematele Laekvere staadionil.
Vanuseklassid lastele: 3-4a, 5-6a, 7-8a, 9-10a.
Buss stardipaika väljub Laekverest 11.00. Pärast jooksu ja autasustamist
sõidab buss Laekverest Simunasse (umbes kell 13.45).
Laekvere koolimajas pakutakse kõigile osalejatele suppi.
Mehed saavad leilisauna ja pesta vallamaja esimesel korrusel.
Naised saavad kasutada Laekvere kooli dušširuumi.
Info: sport.laekvere.eu või 511 35 77,
http://sport.laekvere.eu/laekvere-simuna-rahvajooks

Leæther Strip on Taani elektroonilise muusika artisti
Claus Larseni sooloprojekt. Ta alustas 1988. aastal, sõlmides lepingu legendaarse Saksa plaadifirmaga Zoth Ommog,
misjärel hakkas kiiresti kuulsust ja fänne koguma, olles üks
põnevamaid esile kerkinud elektroonilise muusika esitajaid
90ndate alul. Kõik need aastad on Leæther Strip inspireeri-

nud noori bände ja ka praegu on tegemist oma žanri bändidest ühe produktiivseima ja tihedaima esinemisgraafikuga,
olles suurte publikurohkete suurfestivalide peaesineja või
üks tõmbenumbritest. Seetõttu on eriti hea meel Leæther
Strip välja kuulutada peaesinejana meie oma väiksel Venevere laval. Leæther Stripi kontserdid on energeetilised ja
kaasahaaravad. Seda lihtsalt peab kogema!
Teine tuntum bänd RANDOLPH’S GRIN (USA/Austria)
on suurepärane naisvokaaliga elektroonilise muusika eri
stiile ühendav duo. Eestisse jõuavad nad esmaskordselt
oma tänavuse Euroopa tuuri raames. AUS TEARS (Soome)
on 2013. aastal alguse saanud hoogsat synth-punki /minimal wave esitav duo.
Öiste tantsude mooduli sisustab Eesti tuntuima heliarhitekti ja ERMi uues hoones maailma suurima kõrgtehnoloogilise heliinstallatsiooni projekteerinud Taavi Tulevi kõige
rajum projekt HAPE.
Vallalehe ilmumise hetkeks on ka need kolm hetkel saladuseks olevat esinejat välja hüütud.
Lisainfot leiad festivali näoraamatust ja kodulehelt pandiverefestival.eu.
Festivali Facebooki lehelt leiad ka põneva fotogalerii ja videoklipid 20. aprillil toimunud kevadkontserdite esinejate
Prometheus and The Satyrs (Kreeka / Suurbritannia), Pulkkinen & Moisio (Soome) ning Mauno Meesiti ja Tiit Kikase
ülesastumistest Muuga mõisas.
Risto Kukk

SÜNDMUSTE KALENDER
30. mail kell 12.30 Roela põllutööriistade muuseumi 15.
aastapäeva tähistamine vastrenoveeritud rehepeksumasina
„avamisega“, tuulamisriistade demostreerimise jmt. Info MTÜ Roela
Kodukant Tiina Alavere, tel 5130553.
Valla raamatukogudes algab 1. juunist laste raamatumäng
„Suveraamat 2018“.
Täpsem info raamatukogudest.
1. juunil kell 11.00 põnnide paraad Laekveres: rongkäik
Laekvere rahvamaja juurest Laekvere parki koos lasteteater
“Lepatriinu” näitlejatega. Pargis lasteetendus “Eile, täna, homme”.
Pärast etendust väike piknik. Info: Õilme Lainesaar, tel 5044582.

(47 km), kell 13.10 noorte ja matkasõidu start (20 km) Rakverest, rada
läbib ka Vinni valda. Info: Vahur Leemets, tel 56495439,
http://www.rattamaratonid.ee
19. juunil kell 19 start Mõedaku jooksusarja III etapi
Jaanijooksule. Info Mõedaku spordibaasi facebooki lehel https://
www.facebook.com/atvmatkad/ ja Lääne-Virumaa spordiliidu
kodulehel http://lvsl.ee/ . Registr. kohapeal, osalustasu olenevalt
võistlusklassist 1-3 eurot. Info: Mart Suursu, tel 5166009.
22. juunil jaaniõhtu Laekvere pargis: kell 19 mängud ja
võistlused lastele, kell 21 kontsert, kell 22. jaanitule süütamine ja
tantsuõhtu ans. Malbe Tuul Tartust. Vaheaegadel tantsud ja mängud
täiskasvanutele. Õhtut juhib Raul Kivi. Lastele batuut ja ZORB-pallid.
Toitlustab AS Laglepesa. Info: Õilme Lainesaar, tel 5044582.

1. juunil kell 12.00 kevadkontsert Vinni päevakeskuses,
päevakeskuse hooaja lõpetamine.

22. juunil kell 19 Venevere jaaniõhtu. Info: Eerik Lumiste,
tel 511 3595.

3. juunil kell 13.00 Roela lauluväljakul eakate maakondlik
pidupäev „Ei me ette tea...“.
Esinevad Roela isetegevuslased, eakate liikumistantsud,
tantsumuusika Tarmo Alaverelt.
Müügil Oriflame tooted. Pääsme esitajatele soe supp.
Osalustasu 3 eurot.Info: Tiiu Alavere, tel: 527 8162, e-post: tiiu.
alavere@mail.ee, Tarmo Alavere, tel 5273878.

23. juunil kell 19 Paasvere jaaniõhtu mõisapargis. Sportlikud
ja rahvuslikud mängud lastele ja täiskasvanutele, tantsuks mängib
Meelis. Info: Mäidu Maurus tel 5098317.
23. juunil kell 20 Kadila jaanik külaplatsil. Tantsuks ans.
Felixband. Info: Kaili Kõrgesaar, tel 53974443.

3. juunil kell 12.00 XVI Simuna-Laekvere rahvajooks. Start
23. juuni kell 20 Pajusti klubi lõkkeplatsil Pajusti jaanituli.
Simuna kooli eest kell 12.00, lõpp Laekvere staadionil. Distants 10 km. Esinevad Pajusti klubi taidlejad, lasteala, võimalik sõita poniga, tants.
Info: tel 511 35 77.
Üritus on tasuta. Info: Urmas Lindlo, tel 51902201.
13. juunil alustavad tegevust laste töö- ja puhkelaagrid
23. juunil Tudu jaanituli mõisapargis, esineb Ly Kättmann.
Vinnis, Pajustis, V-Jaagupis, Roelas, Tudus, Ulvis, Laekveres.
Kellaaeg täpsustamisel. Info Marily Olesk, tel 5146322.
Info Uno Muruvee, tel 5273874.
27. juunil Vinni päevakeskus Arkna mõisa külastusel koos
16.juunil kell 12 Simuna kihelkonna pärimuspäev Rohu
Rakvere Teatri etenduse „Lõikuspeo tantsude“ vaatamisega.
mõisapargis. Info: Laine Paulus 5623 9087.
Info: Eve Kukor, tel 5099565.
16.juuni Viru ralli 2018. Ralli keskmeks on ka seekord Kehala ring. 13. juulil Vinni päevakeskuse väljasõit Riia vanalinna.
Rohkem infot https://www.autoralli.ee/viru-ralli/tutvustus
Info: Enne väljasõite osalistel palun võtta ühendust Eve Kukoriga
17. juunil XVI Rakvere rattamaraton: kell 12.00 põhisõidu start

tel 5099565.

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

Eha Kalaus		
Jaak Rannala		
Aliide Pukk		
Ülo Nurmsalu
Elvi Toovis 		

03.01.1934 - 17.04.2018
25.08.1936 - 22.04.2018
28.02.1918 - 23.04.2018
12.05.1938 - 07.05.2018
19.06.1939 - 07.05.2018

Sügav kaastunne omastele
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