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Vilde kirjandusauhinna
laureaat Mart Kivastiku sai
tervituse üle videosilla

E
Ulvi bussijaama ootepaviljon
sai pärimusliku kaunistuse
Ulvis bussi oodates saab nüüd aega parajaks teha kahe kihelkonna rahvariide triipe uurides.
Idee ja kavandi autor on Ulvi raamatukogu juhataja Tea
Järvis. „Viimasel ajal on kombeks kasutada bussijaamade
kaunistamisel rahvariideseeliku triibukirja. Otsustasin minagi selle lahenduse kasuks,“ rääkis Järvis idee sünnist. „Kuna
Ulvi küla on Viru-Nigula ja Viru-Jaagupi kihelkondade piiril,
siis on kasutatud mõlema kihelkonna triipe – ovaalsel taustal Viru-Jaagupi ning tekstil Viru-Nigula triip. All paremas
nurgas on 15. sajandil kasutusel olnud Ulvi mõisa nimetus –
Oehrten ning aastaarv 1489, mis tähistab Ulvi mõisa esmamainimise aastat,“ selgitas Järvis.
„Kindlasti jätkame valla bussipeatuste kaunistamist, hoides rahvuslikku stiili, et aidata sel moel kaasa kodukohatunde
tekkimisele,“ sõnas vallavanem Rauno Võrno. „Oma kogemusele toetudes arvan, et kihelkonnatriip on piirkondliku
identiteedi alus ning on väga vajalik, et see sööbiks lapse mällu noorest east saati. Vanasti kandsid emad triibuseelikuid –
tänapäeval tuleb see asendada kihelkonnatriibulise bussiootepaviljoniga,“ sõnas Võrno muigamisi.
Rahel Lepp
Kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Laekvere valmistub jõuludeks
20. aprillil istutasid vallavanem Rauno Võrno ja Laekvere
piirkonnajuht Andrus Läll Laekvere koolimaja ette noore
kuuse, millest saab aleviku uus jõulupuu.
„Jõulupuu istutamisel just praegu, kevadel, on lisaks
praktilisele vajadusele ka sümboolne tähendus. Tahame inimestesse süstida positiivsust ja tuletada meelde, et pidagem
vastu – peale koroonat tulevad jälle jõulud, “ sõnas vallavanem rõõmsalt. „Muidugi loodame ka, et puule siin meeldib
ja ta võtab juured kenasti alla, et juba detsembrikuus ehituna
Laekvere elanikke rõõmustada,“ lisas Võrno.
Kuusepuu istutamisel sai käe mullaseks ka MuugaLaekvere kooli direktor Arne Labe.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik
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Selle asemel on valminud
vallajuhi videotervitus

riolukord nõuab erilahendusi – Vilde kirjandusauhinna laureaat
Mart Kivastik (pildil) raamatuga „Taevatrepp“ sai täna
oma e-kirjakasti videotervituse Vinni Vallavalitsuse poolt,
mis ﬁlmiti Pajusti laureaatide
tammikus.
Traditsiooni järgides oli
piduliku sündmuse puhul laureaatide lipsu kaela saanud ka
Eduard Vilde monument, mille
kõrval ütlesid kirjanik Kivastikule tänusõnad ja tervituse vallavanem Rauno Võrno ja Vilde
kirjandusauhinna võistluse kor-

INTERVJUU
MART KIVASTIKUGA
LOE LK 2 
raldaja ja žürii liige Tea Järvis.
Võrno juhtis tervitus- ja tänusõnades tähelepanu sellele, et
kirjaniku puule pandud sildil on
jäädvustatud kaks aastaarvu –
2002 ja 2020 –, kuid ühele arvule on veel ruumi. 2002. aastal
pälvis Kivastik Vilde auhinna

teose eest „Hinged lähevad“.
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind on Eesti pikima
traditsiooniga kirjandusauhind.
2014. aastal, auhinna 50. aastapäeva puhul, avati Pajustis laureaatide tammik, kus igale auhinna võitjale pühendati „oma

tamm“. See märgistati puust
tahvliga, millel peal kirjaniku
nimi ning auhinna pälvimise
aasta.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Laekvere noortetuba sai korraliku ventilatsiooni

S

elle kuu alguses paigaldati Laekvere noortetuppa ventilatsiooniseade. „Tegu on kauaoodatud sammuga, mis lõpuks tehtud sai.
Tänu kaasaegsele ja energiatõhusale ventilatsiooniseadmele
on noortetoas tagatud tervislik
õhk,“ sõnas vallavanem Rauno
Võrno. „Oleme teadlikud, et
sellega pole tööd majas lõppe-

K

äimas on eriolukorra teine kuu. Tahan tunnustada kõiki
vallaelanikke, õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi, kes on
andnud endast parima, et ebamugavas olukorras jääda
kannatlikuks ja mõistvaks. Oleme saanud targemaks – esialgne
põnevus distantsõppe ja teatud elualadel kohustusliku kodukontori osas on asendunud mõistmisega, et see ei sobi kõigile,
ja stabiilse elu edenemise aluseks nii perekondlikul kui ühiskondlikul tasemel on siiski vajalikud rutiin ja distsipliin.
Seepärast oleme ka meie vallavalitsuses üritanud infojagamise osas säilitada sundolukorras võimalikult tavapärast elu ja
mitte külvata paanikat. Oleme teadlikult vältinud iga koroonauudise kajastamist ja pole jaganud iga kätepesuõpetust. Selle
asemel võite tänases lehes lugeda muu hulgas rõõmsaid uudiseid mullu istutatud krookustest, kirjandusest, lusikapeost jne.
Nagu näete, on seekordne ajaleht saanud uue kujunduse. Otsustasime keerulisel ajal kasutada iga võimalust, et toetada oma
piirkonna väikeettevõtjaid – seega valisime ajalehe tegijaks
Vinnist pärit ja Rakveres tegutseva pereettevõtte. Terve Eesti –
nii valitsuse, ettevõtja kui üksikisiku tasemel otsib lahendusi,
kuidas kriisi negatiivsetest tagajärgedest võimalikult kiiresti ja
vähem valuliselt väljuda. Kutsun teid üles toetama omasid – tarbigem meie oma piirkonna, võimalusel Vinni valla, või LääneVirumaa maakonna tootjate teenuseid ja tooteid. Kui valid poes
suitsuvorsti, võta see, mis on toodetud võimalikult lähedal. Kui
teed kevadist suurpuhastust ja viid rõivad või vaiba keemilisse
puhastusse, vii need oma maakonna tegija juurde. Nii saame
kõik anda oma panuse, et meie väikeettevõtjad taastuksid kiiremini kriisi löögist, et meie vallas oleks vähem töötust, et meie
inimesed saaksid naasta tavalise elurütmi juurde. Valides kohalikke tooteid ja teenuseid võib ees terendada koguni parem
tulevik, kui oli enne koroonakriisi.
Ilusat kevadet!
Rauno Võrno
vallavanem

nud – noortetuba vajab remonti
ja kaasajastamist. Tegeleme sellega edasi. Praegusel kujul on
Vinni vald eksisteerinud kaks
ja pool aastat. Valla haldamine
ühendamisjärgsel perioodil on
olnud keerukas ning töid, mida
suures vallas tegemist ootab, on
palju. Aegamööda püüame kõik
elutähtsad objektid korda teha,“
jätkas ta.
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Tuletame meelde, et kaitsealadel kehtivaid piiranguid

K

evade saabumisega on sagenenud juhtumid, kus kaitsealadel sõidetakse mootorsõidukitega.
Kaitsealadel kehtivad erinevad nõuded ja piirangud, sõltuvalt konkreetse kaitseala eesmärkidest, kuid üldine
reegel on, et sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.
Vinni vallas on mitmeid kaitsealasid ja üks, mis meelitab sõitma on Vinni-Pajusti maastikukaitseala (Vinni-Pajusti
tammik). Tammikus, nii Vinni alevikus kui ka Pajusti aleviku
poolses osas, on pidevalt näha ja kuulda ATV- ja krossisõitjaid, talvel liigeldakse ka mootorsaanide ja muu tehnikaga.
Maastikukaitseala kaitse-eeskirja kohaselt on sõidukiga ja
maastikusõidukiga kaitsealal väljaspool selleks ettenähtud
teid kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) nõusolekuta sõitmine
keelatud, va erandjuhud (nt järelevalve- ja päästetööd, kaitseeeskirjaga lubatud töödel, hooldustööd jms). Näiteks ei ole lubatud mootorsõidukiga sõita kõvakattega kergliiklusteel, mis
asub Pajusti aleviku ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi vahelisel
alal ega tammikut läbivatel radadel. Lisaks ei ole jalutajate vahel kihutavad mootorsõidukid metsaradadel kõige ohutumad.
Huvi korral leiad infot kaitsealade kohta nt Keskkonnaregistri avalikust teenusest http://register.keskkonnainfo.
ee. Kaitse-eeskirjad on leitavad Riigi Teataja kodulehelt
www.riigiteataja.ee
Rikkumisest teavita keskkonnavalvetelefonile 1313. Kui
on lisada tõendusmaterjali video või fotode näol, saab need
edastada e-postiga 13313@112.ee. Kaitstava loodusobjekti
kasutamis- või kaitsenõuete rikkumise eest karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot) või
arestiga.
Mõistlik ja hooliv inimene ei jäta endast loodusesse märgatavaid jälgi. Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) info kohaselt
on Vinni-Pajusti tammik üks Eesti vanimaid ja suuremaid tammikuid. Hoiame ja kaitseme meie kodukandi väärtusi!
Kätlyn Mets
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Terviseamet hoiatab eriolukorra
ajal levivate pettuste eest
Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa
erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või ära
hoida.
Levinud on petturite kõned, milles pakutakse Terviseameti
või Tervise Arengu Instituudi nimel raha eest koduseid teste viiruse tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik sellised kõned on libakõned, mida tasub ignoreerida. Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni teel. Ühtlasi tuletame meelde, et praegu
ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19
tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid pakkumisi on imeravim, mis lubab anda viiruse eest paaritunnise
kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame meelde, et kui
pakutakse midagi, mis tundub liiga hea, et tõsi olla, on suure
tõenäosusega tegemist pettusega.
Palume jagada hoiatust oma eakate lähedastega, kes on
tihti petturite sihtmärgiks!

Kuldpulmapaare oodatakse
endast teadma anda
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere
kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Sündmusele oodatakse kõiki paare, kellel sel aastal täitunud/täitumas 50-nes või 5-aastase sammuga (55, 60, 65 jne.)
kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Ootame lähedasi ja sõpru austamisüritusele kirja panema
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi, andes teada nendest paaridest
hiljemalt 5. augustiks e-postile ingrid.parnamae@virol.ee või
telefonil 53040823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamisüritus juba kümnendat korda ning leiab esialgsete plaanide kohaselt aset 4.
septembril 2020 a. kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
tegevdirektor, tel 5300 5652, e-mail sven.hobemagi@virol.ee

Kaasava eelarve 2020 tulemused

V

inni Valla 2020. aasta kaasava eelarve
e-hääletus toimus ajavahemikul 1.-30. aprill ning
sellel osales kokku 211 inimest.
Hääletusele minevad ettepanekud olid:
Vetiku külla laste mänguväljak (liivakast, kiiged, korvpallirõngad);
Laekvere aleviku bussijaama ringipaigutamine vana
söökla vastas olevale asfalteeritud platsile;
Viru-Jaagupi
disc-golﬁ
park Viru-Jaagupi kaasikusse
koos grillimisplatsiga;
Küti bussipeatusesse
parkla;
Maantee ääres paiknevatele bussiootepaviljonidele
päikesepaneelid;
Vinni
Dash
parkuuri

kompleks „Vault&Precision“
Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi
kõrval oleva staadioni alale;
Muuga bussijaama bussiootepaviljon;
Kadilas spordiväljaku taastamine ja uuendamine.
Enim hääli said Viru-Jaagupi disc-golﬁ park Viru-Jaagupi
kaasikusse koos grilliplatsiga
(83 häält) ning Laekvere aleviku bussijaama ringipaigutamine vana söökla vastas olevale
asfalteeritud platsile (30 häält).
Vinni Vallavalitsus teostab
enim hääli saanud ettepaneku
2020. aasta jooksul.
Täname kõiki ettepanekute/
ideede autoreid ja hääletusel
osalejaid.
Tiina Mäekivi
ﬁnantsjuht

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

A

lates 8. maist saavad
hakata riigilt toetust
taotlema ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja
reoveemahuti paigaldamiseks
ka need eraisikud, kes elavad
alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.
Keskkonnaminister Rene Kokk kinnitas
toetuse taotlemise korra ja tingimused.
2018. aastal töötas Keskkonnaministeerium välja lahenduse, mis aitas eraisikutel
liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisaladel. Nüüdsest laieneb toetus ka alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalade
elanikele, kes tollasest lahendusest välja jäid.
Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 2023. aasta jaanuaris või kuni taotlusvooru
eelarve täitumiseni. Taotlemise
tähtaeg pikeneb ka neile, kelle
majapidamine asub üle 2000
tarbijaga reoveekogumisalal.
Kuidas aga kindlaks teha,
kellel on võimalik toetust
taotleda? Seda saavad kõik
huvilised kontrollida Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kodulehel olevast otsingumootorist
https://kik.ee/
et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
Toetust saab taotleda reoveekogumisaladel
elamu
ühendamiseks
ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga või ko-

gumismahuti rajamiseks ning tustööde mahust ning rajatava
alla 2000 tarbijaga reoveeko- torustiku pikkusest. Toetuse
gumisalal ka elamule
osakaal on 66% stanomapuhasti rajamidardiseeritud ühiseks või ümbekuhinnast. ToetuNüüdsest
rehitamiseks.
se summad on
laieneb toetus ka
Seda
juhul,
määrusega ﬁkkui piirkonseeritud ning
alla 2000 tarbijaga
nas puudub
jäävad vahereoveekogumisalade
ühiskanalimikku 1132 –
elanikele, kes tollasest
satsioon ning
3792
eurot.
lahendusest
on teada, et
Toetust
ei
välja jäid.
ühisveevärki ja
anta elamusises-kanalisatsioote torustike ehitusni lähima viie aasta
tööde, sh veemõõjooksul ei rajata.
dusõlmede
rajamiseks,
Toetuse suurus lähtub sar- varasemalt tehtud tööde rahasnaste ehitustööde keskmisest tamiseks ning hoonestamata
maksumusest ning sõltub ehi- või pärast 21.05.2018 ehitatud

elamutega kinnistule torustiku,
omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks jagatakse
toetust ühtekokku 17 miljonit
eurot, millest tänaseks on rahastusotsusega kaetud ligikaudu 8 miljonit eurot. Rahastatud
taotlusi on hetkeseisuga üle
2700.
Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020
meetmest „Veemajandustaristu
arendamine”.
Keskkonnaministeerium

Rakvere–Rannapungerja
maantee suletakse osaliselt
Seoses Riigitee nr 88 Rakvere–Rannapungerja km 21,3 - 33,1,
Sae–Anguse–Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla (sild üle
Kunda jõe) rekonstrueerimisega suletakse Rakvere–Rannapungerja maantee kilomeetritel 21,3 kuni 24,7.
Tee sulgemise planeeritud perioodiks on 18.05.202025.09.2020.
Ümbersõit korraldatakse mööda järgmisi teid: kõrvalmaantee nr 17118 Saueaugu–Kantküla, Kõrvalmaantee nr 17103
Mõdriku–Kehala, Tugimaatee nr 21 Rakvere–Luige, Kõrvalmaantee nr 17121 Roela–Anguse.
Töid teostab AS Nordecon.
Aivar Lainjärv
teede- ja ühistranspordinõunik
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Sõnumid

Intervjuu Mart Kivastikuga
Kust tuli Taevatrepi idee?

Mul oli pidevalt silme ees
pilt, kui ma Päeva tänaval lapsena aknast alla aeda vahtisin.
Ja siis oli mul üks sõber, kes
ootas, et James Webbi teleskoop taevasse lastakse, et
saaks näha aja algusse. Aga ei
jõudnud ära oodata.

Oled öelnud, et Taevatrepp on
su teine pikk romaan. Miks
just nüüd, küpses eas?

Mis tähendab küpses eas?
Ma loodan, et ma veel küps ei
ole. Minu esimene romaan oli
„Vietnami retsept“. Pikki asju
on hea lugeda, need ei saa kohe
otsa. Kirjutamisega on sama.
Saab tükk aega loos sees olla,
see on päris tore tunne. Veidi
imelik ka. Pole aimugi, mis
välja tuleb.

Kas raamatu peategelase ja
kirjaniku vahele saab võrdusmärki tõmmata?

Võib, aga pole mõtet. Lugemisele see midagi juurde ei
anna. Rohkem segab.

Kas plaanid tulevikus ka end
romaanile pühendada või jääd

proosa lühivormile truuks?

Ma ei tee erilisi plaane. Ma
teeks hea meelega kõike. Pikad asjad on sellepärast toredad, et on pikad, ja lühikesed,
sest nad on lühikesed. Et oleks
vaheldust.

Enne vabakutseliseks kirjanikuks „hakkamist“ töötasid
rohkem
ﬁlmirežissöörina.
Kumb on südamelähedasem –
raamat või ﬁlm?’

hästi läbi Vaike Uibopuuga,
siiamaani saan. Siis olid meil
veel Heino Kostabi ja Aare Allikvee. Muusikaliteratuur mulle väga meeldis. Allikvee oli
suurepärane õpetaja.

Joon veini, käin ringi, kohtan inimesi. Nii et kõik algab
punasest veinist.

Ilmselt ei saa ümber ka eriolukorrast - kuidas mõjub loomele praegune olukord?

Hakatuseks õppisid ka koorijuhtimist. Kas muusikapisik
saadab Sind siiani?

Mis on Su enda öökapiraamat?

Muusika meeldib mulle
ikka, aga Elleri koolis ma sain
aru, et muusikut minust ei saa.
Aga ma ei kahetse üldse, et ma
seal käisin, ma nägin elu muusikapoolset külge. Põnev oli,
keeruline ka. Mu erialaõpetaja
oli Alo Ritsing, aga ma sain

K

Kust leiad inspiratsiooni? Kuidas end laed?

Minu pikad ﬁlmid on „Üks
mu sõber“ ja „Õnn tuleb magades“. Need ma kirjutasin ja lavastasin ise. Lühiﬁlme on mul
pagasis rohkem.
Mõlemad on südamelähedased, nii ﬁlm kui raamatud.
Õnneks ei pea valima.

Rusuvalt. Mulle ei meeldi, kui mind piiratakse ja käsutatakse. Ja siis veel mingid
maskid. Põgeneda tahaks, aga
kuhu.

Mul pole öökappi, aga kui
oleks, siis paneks sinna mingi
Baturini romaani. Just soovitati, et ta on eriline. Tahaks lugeda midagi erilist. Ei teagi, miks
ta mul lugemata on.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Kirjaniku puule Pajusti laureaatide
tammikus on märgitud aastad, millal Mart Kivastik sai Vilde
kirjandusauhinna.

Hakkame kuskilt otsast pihta!

E

R

õik inimesed, kes on viimase 28 aasta jooksul helistanud vallavalitsuse üldtelefonile, on rääkinud meie
juhiabi Tuuli Teivaga, kes peab 14. mail ümmargust
sünnipäeva.
Nii kirjeldavad Tuulit inimesed, kes teda tööalaselt hästi
tunnevad:
Inga Saar (kantseleispetsialist; töökaaslased 27 aastat,
Tuuli toakaaslane 15 aastat): „Tuuli tuli vallamajja tööle otse
lasteaiast. Peale Rakvere Pedagoogikakooli lõpetamist töötas
Tuuli mõned aastad Pajusti lasteaias kasvataja asendajana. Kui
töö lasteaias otsa sai, kutsuti Tuuli tööle vallavalitsusse, kus ta
alustas 1. jaanuaril 1992.
Meie Tuulike on meie päike, alati elurõõmus ja hea huumorimeelega. Ta on alati abivalmis kõiki aitama ning jagama head
soovitust või nõu. Ta on väga hooliv, heatahtlik ja suurepärane
meeskonnamängija. Tuuli trumbiks on tema optimism, mida ta
süstib ka teistesse.“
Kätlin Pugri (kantseleispetsialist; Tuuli toakaaslane kaks
aastat): „Koostasin selle aasta alguses Tuulile horoskoobi ja
siinkohal on talle seda hea meelde tuletada: tänavu on soodustatud igasugune õppimine, eriti aga ﬁlosooﬁa, religioon jms. Tohutult
perspektiive avardav aeg
arenguks.
Tuuli on abivalmis – õhutab alati
kõiki kooki sööma,
väites, et see olevat
puusadele hea.“
Rauno Võrno
(vallavanem):
„Tuuli särav optimism ja imeline
huumorimeel aitavad alati ka keerulistest olukordadest
kergemini läbi tulla.
Tuuli on vaieldamatult
meie suure meeskonna
hing!“
Palju õnne, Tuuli!

Ojasaare Golﬁ väljak. Foto: Ojasaare Golf Facebooki leht

Mais hakkab Rägavere Valla
Huviklubi taas pakkuma ATV
matku kuni kaheksa-liikmelistele seltskondadele koos kahe
instruktoriga.
Lisaks oodatakse Mõedakule ka peresid ja väga lähedalt
läbi käivaid sõpruskondi, kes
ise vastutustundlikult teavad,
et teineteisele nakkusohtlikud
ei ole. „Tulge meie Grillikotta
värskesse õhku aega veetma ja
saunamõnusid nautima. Meil
on kümblustünn ka. Ja
ka disc-golﬁ rada on
Mõedakul avatud,
tegevust jagub“
kutsub Metsla
ja jätkab: „Senini on inimesed väga vastutustundlikud
olnud,
isegi
autod pargitakse
teineteisest kaugele.“ Kuigi Rene tun-

Mõedaku spordikompleksi tenniseväljak. Foto: moedaku.eu

nistab, et teadmatus tuleviku
eet teeb ettevaatlikuks ja murelikuks, möönab ta ka, et elu
peab ju edasi minema:
„Hakkame kuskilt
mäe
ips
otsast siis pih- an L
a
ta
sellega,
hoiame aga
15 meetrit
turvalist
pikivahet
ATV-dega
ja
naudime
loodust,“
lisab ta lõpetuseks muheledes.
Vastutustundlikke
teenusekasutajaid kiidab ka
Jaan Lipsmäe Ojasaare Golﬁst, kelle sõnul eriolukorra
mõju golﬁmängu võtmes on
keerukas hinnata: „Golf on
olnud paljude teiste spordialade suhtes eelisolukorras, kuna
mäng on kontaktivaba, vabas
õhus ja mängijad üksteisele
lähedale minema ei pea. Tuleb
tunnustada meie külastajaid,
kes on väga vastutustundlikult
käitunud. Saaksime läbi viia
ka võistlusi 2+2 reeglit rikkumata, kuid senini seda luba
kõrgemalt poolt kummalisel
kombel tulnud pole.“ Veel toob
Jaan välja, et erilise talve tõttu
on golﬁväljak lõppenud talvel
kogu aeg kasutusel olnud ja
eriolukorra ajal on nad pakkunud ka golﬁmängu populariseerimiseks võimalust igal
mängijal mängukorra kohta
kaasa võtta kellegi, kes pole
J

riolukord on sundinud
raskete
katsumuste
ja valikutega silmitsi
seisma nii mõnegi ettevõtja.
Oodates piirangute järk-järgulist leevendumist on aga meie
piirkonnas ettevõtjaid, kes kõigest hoolimata püüavad leida
ka üsna lootusetus olukorras
midagi, millega ennast või oma
sõpru rõõmustada.
„Oi-oi-oi… Ohjahh…. Ei,
pankrotti ei terenda,“ naerab
Rene Metsla, kes Rägavere
Valla Huviklubiga Mõedakul
spordi- ja majutuskompleksi
peab ja ATV matku korraldab,
oma mürisevat naeru. „Päris
eriolukorra alguses juhtus nii,
et mitte ainult kohalik tervisesportlane ei leidnud meie kaunist loodust ja terviseradu üles,
vaid ka ühe Tallinna asenduskodu noored, kes kogu perega
meile distantsõpet ja oma elu
korraldama tulid. Kuni aprilli
lõpuni elasid meie juures,“ räägib Rene. Edasi plaanib
Metsla vaikselt
a
etsl
jälle erinevaid ne M
e
teenuseid
pakkuma
hakata,
nii nagu
eriolukorraj ä rg s e d
regulatsioonid
võimaldavad.

„Tere päevast! Vinni
vallavalitsus kuuleb.“

kunagi golﬁ proovinud. Kahjuks on seda võimalust üsna
vähe kasutatud, nendib Jaan:
„Nii et teen üleskutse, et kui
jõuate, võtke mõnel
oma tuttaval golﬁmängijal nööbist
ja tulge Ojasaarele,
praegu
oleme avatud
igapäevaselt, kuniks
hooldustööde maht muru
niitmise arvelt
kasvab.“ Tulevikuplaanide osas on
Jaan sarnaselt Renega
ettevaatlik: „Ojasaare väljakuga lepingulises suhtes oleval
golﬁklubil on kavas lähiajal
korraldada golﬁ demoüritusi
vastavalt praegustele ohutusnõuetele, aga kuidas ja millal, praegu veel konkreetselt
öelda ei oska, peab reklaami
jälgima.“
Seega kokkuvõtlikult võib
öelda, et vastutustundlik ja
enda ning teiste tervist väärtustav teenusetarbimine on juba
mõnda aega võimalik ning üha
hoogustumas. Kasutage võimalust ja veetke mõnus päev
Ojasaarel golﬁ mängides ja
suunduge siis Mõedakule grillima ja sauna.
Virumaa Südame ettevõtjad-teenusepakkujad ootavad
teid!

VÄLJAANDJA VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald
Tel: 325 8650 e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075
TOIMETAJA RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
KÜLJENDUS AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS

Kaastöid ootame iga kuu 3. kuupäevaks.
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Mõdrikus jätkub
õppetöö täie hooga

Vinni valla
koolimajad:
ülalt vasakult Tudu
Kool, Vinni-Pajusti
Gümnaasium, MuugaLaekvere Kool ja Ferdinand
von Wrangelli nimeline
Roela LasteaedPõhikool

Lasteasutuste toimimine eriolukorras

E

riolukord tõi lasteasutuste töösse suuri muudatusi. Koolimajad on
õpilastest tühjad ning ka lasteaedades, mille uksed on küll
avatud, on laste arv minimumini viidud. Peale eriolukorra
lõppu hakkavad aga ka piirangud ja senine korraldus vaikselt
muutuma.
LASTEAIAD
Vinni vallas on lasteaed seitsmes majas. Me ei ole ühtegi
maja sulgenud ega rühmi liitnud, sest arvame, et kui lapsel
on vajadus lasteaeda tulla, siis
on tema jaoks kõige turvalisem
olla keskkonnas, millega ta
harjunud on. Igapäevaselt käib
valla lasteaedades üksikuid
lapsi. Maksimaalselt on olnud
ühes majas korraga viis last.
Ka peale 18. maid jätkame
sama süsteemiga, see tähendab, kui lapsevanemal on vajadus tuua laps lasteaeda, siis
tuleb sellest direktorile teatada
ja laps saab olla oma õpetajaga oma rühmas. Oleme seda
meelt, et lasteaeda tulevad lapsed, kelle vanem(ad) käivad
tööl. Lasteaialapsed peavad
olema täiesti terved (nohune

ja köhiv laps ei ole terve). Koduste vanemate lapsed peaksid
ikka kodus olema ja lasteaeda
tulema sügisest. Nii saame laste
arvu rühmades hoida väiksema
ja vältida tihedaid kontakte ning
viiruse võimalikku levikut.
Õppetöö alal nõustavad õpetajad jätkuvalt ka koduste laste
vanemaid, jagavad töölehti ja
ülesandeid, korraldavad veebinäitusi ja -kohtumisi.
Samal ajal on õpetajatel võimalik korrastada õppevahendeid ja laste arengumappe, viia
läbi arenguvestlusi, koostada
koolivalmiduskaarte, tegeleda
järgmise aasta õppetöö planeerimisega, mõned õpetajad töötavad ka muudes valdkondades,
näiteks aitavad luua valla muuseumi.
Lasteaiad kasutavad tööaega ka heakorratöödeks: värvitakse paviljone ja mänguvahendeid, rajatakse ja taastatakse
muru, täidetakse liivakaste ja
taastatakse turvaalasid.
Lõpupeod traditsioonilisel
kujul jäävad suure tõenäosusega sel kevadel ära, kuid lasteaiaõpetajatel ja lapsevanematel on siiski erinevaid ideid,
kuidas lasteaia lõpetamine

meeldivaks muuta ja kuidas
seda jäädvustada. On räägitud
videopöördumistest, igale lapsele korraldatavast personaalsest ärasaatmisestt, augustikuu
piknikust – kõik ikka nii, nagu
hetke olukord seda võimaldab.
Käesoleva aasta suvel osutab suvist hoiurühmateenust
Vinni lasteaed. Kõige lihtsam
on selle kohta infot küsida oma
kodulasteaiast.
Teen sügava kummarduse
kõigi lapsevanemate ees, kes
olukorra tõsidust mõistes on
leidnud oma lastele alternatiivse hoiuvõimaluse. Teie panus
viiruste leviku ärahoidmisel on
väga suur.
Samuti tänan kõiki lasteaedade juhte, et olete olnud imeliseks ﬁltriks ja suutnud säilitada
rahu ja positiivsuse ning koostöö lasteaiatöötajate ja lapsevanemate vahel.
KOOL
Valdavalt arvavad õpilased, et
distantsõpe on raskem. Kuid
on ka neid, kellele see sobib ja
kelle motivatsioon õppida on
hoopis suurenenud. Kindlasti
aga tunneb enamik õpilasi puudust suhtlemisest eakaaslastega

ja õppetööd mitmekesistavast
huvitegevusest ja ühisüritustest.
Üha keerulisem on leida motivatsiooni distantsõppel jätkamiseks.
Meie koolide töötajad on
panustanud tohutult energiat,
teadmisi ja hoolivat suhtumist.
Aga veel rohkem on panustanud suurem osa lapsevanemaid. Välja arvatud mõned
pedagoogidest lapsevanemad,
kelle jaoks ehk sellises olukorras oma last toetada on küll
raske, aga toetudes erialasele ettevalmistusele täiesti võimalik.
Kõigi ülejäänud vanemate õlul
on aga peaaegu ületamatu koormus. Olen püüdnud vanemaid
rahustada. Vanema ülesanne ei
ole lapse õpetamine, vaid lapse toetamine. Kõige tähtsam, et
lapsevanem jälgiks, et õpilane
oleks kooliga kontaktis, oma
raskusi tunnistaks ja pakutud
abi vastu võtaks. Küll siis kõik
laabub.
Eeldades, et 18. maist eriolukord lõppeb, on ka muudatusi
koolikorralduses. Kõik koolid
on teinud oma plaanid, kuidas
õppetöö jätkub. Teadaolevalt on
õppeaastas 175 õppepäeva, seega õppeperioodi ametlik lõpp

on 9. juunil (NB! Õppeaasta ise
lõpeb 31. augustil). Kui üheksandad klassid sel aastal ei pea
lõpetama põhikooli eksamitega,
siis abiturientidel on võimalik
sooritada riigieksamid eesti
keeles 29. mail ja matemaatikas 5. juunil, saksa ja inglise
keeles riigieksameid ei toimu,
kuid saab sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksami
8.-22. juunini.
18. maist alates toimub valla
koolides nii kontakttunde, kuid
ka distantsõppevorm jätkub, rakendatakse avastus-, projekt-,
õues- ja muud tavapärast õppetööd rikastavat õpet. Täpsema
info selle kohta saavad õpilased
ja vanemad ikka oma õpetajate
käest. Olgem vaid kontaktis!
Sama kehtib ka õppeaasta lõpetamise kohta - ikka info
oma õpetajatelt.
Soovin kõigile päikest ja
positiivset suhtumist ning olgem ikka terved!
Margit Diits
Haridusnõunik

Tallinna Tehnikakõrgkooli
teenusmajanduse instituudis
(endine Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) on uute üliõpilaste vastuvõtt juba alanud
ning
sisseastumisavaldusi
saab esitada 9. juulini.
Kandideerida saab keskvõi
kutsekeskharidusega
päeva- või kaugõppe erialadele. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt
lõputunnistuse keskmisest
hindest. TTK on ühinenud
elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja avaldus tuleb esitada internetis.
Need, kelle lõpetatud kooli
andmeid ja hindeid ei ole
andmebaasides, samuti kutseõppeasutuste lõpetanud,
peavad haridusandmed enda
avaldusele laadima või kõrgkooli vastuvõtule edastama.
Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui
avalduse esitamine SAIS-is
ei ole võimalik) toimub 25.
juunist 9. juulini tööpäevadel
kl 9-12 teenusmajanduse instituudis aadressil Lääne-Virumaa, Mõdriku, Tiigivahe
tee 2. Täpsemat infot saab ka
telefonil 53 487 075.
Teenusmajanduse instituudis on võimalik õppida
ärijuhtimise,
majandusarvestuse, sotsiaaltöö ning
teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise erialadel. Lisaks olemasolevatele
erialadele lisandub sel aastal
tootmise ja tootmiskorralduse eriala, mida seni õpetati ainult Tallinnas. Kõikidel Mõdrikus õpetatavatel erialadel
toimub õppetöö kaugõppe
vormis, v.a sotsiaaltöö, kus
avatakse lisaks kaugõppele
ka päevane õpe.
TTK-st saadav rakenduskõrgharidus on tasemelt
võrdne ülikooli bakalaureuseõppega, kuid on sisult
rakenduslik, lõpetajad saavad
bakalaureuse kraadi ning rakenduskõrghariduse diplomi.
Jaana Siik

TTK Teenusmajanduse instituudi
kommunikatsioonispetsialist

Pilt on illustreeriv.

Noored laagrisse!
Pakume ajavahemikus 26.07 – 01.08.2020 tuusikuid Vinni
valla 7-14-aastastele lastele Pariisi Noortelaagrisse sõjalissportlikusse rühma.
Soodustuusik maksab 120 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetuleku piiri,
s.o alla 230 eurot kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib
vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju ühise transpordiga, mis on peredele tasuta.
Palume esitada taotlused hiljemalt 01.juuniks elektrooniliselt gaidi@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks Vinni
Vallavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE532200001120121871
SEB EE501010502016846005
Avaldusevormi leiab Vinni valla koduleheküljelt
www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2
Info: Gaidi Kasu 5399 4071, gaidi@vinnivald.ee
www.pariisi.ee/lastelaager

L

aekvere koolimaja katuse remont on täies hoos. Koolimaja katuse vahetamise ja maja ühekorruselise osa
soojustamistööde teostab OÜ Restaure. Tööde maksumuseks kujuneb umbes 300 000 eurot, millest kolmandik tuli

valdade liitumislepingu järgi Laekvere vallast ning ülejäänud
Vinni valla eelarvest. Projekti kavandatav lõpptähtaeg on august.

Mai 2020 Koduvalla

Märts tekitab alati
ootusärevust, sest ootame kevadet, valgust,
päikest. Nii oli see
kindlasti ka sel aastal,
kui siis ühel hetkel
muutus kõik.
Ly Räpo
VPG sotsiaalpedagoog

Ootusärevus asendus hirmu
ja teadmatusega, tundus, et
valguse asemel ootab meid
pimedus, millest me peame
hakkama valgust otsima. Miski ei olnud enam iseenesest
mõistetav. Tühjaks jäid koolid,
mänguväljakud, spordisaalid –
püsige kodus! Tehti stopp, ikka
selleks, et võimalikult vähe
inimesi saaksid uuest viirusest
puudutatud. COVID-19 on
meie hirmu nimi. Meedia edastas meile igapäevaselt negatiivseid uudiseid, räägiti „mustast
stsenaariumist“, kõlama jäid
pessimistlikud noodid. Ma
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pean ennast optimistlikuks inimeseks, kuid ka minul hakkas
mõnel hetkel kõhe ja pähe tulid
erinevad küsimused. Tundsin,
et pean leidma enda sees tasakaalu, ainult nii saan arukalt
mõelda ja oma tööd teha. See
aitas.
Meiegi kool, Vinni-Pajusti
Gümnaasium, läks üle distantsõppele. Olen saanud kogeda
sedalaadi õpet läbi mitme rolli- õpetaja, lapsevanem, tugispetsialist. Alguses oli segadust ja küsimusi – mida minult
nendes rollides oodatakse, kui
hästi ma hakkama saan, kas
teen kõik õigesti? Üsna ruttu
tekkis rahunemine, sain aru
oma kohustustest ja töö võis
alata. Väikesed tähelepanekud,
kuidas osapooled tööle asusid:
ÕPILANE – algus uus ja
põnev, edasi tõdemus, et nii on
palju raskem, kuid kuna teisiti
ei saa, pean hakkama saama.
Tasakaalu leidmine, rahunemine. Veebitunnid päästavad
päeva!
ÕPETAJA – kõige efektiivsemate õppemeetodite otsing,
kokkulepped õpilasega, õpe sai

korrast tingituna on hakanud
toimima.
LAPSEVANEM – olukorra ilmnema väsimuse märgid- raomaksvõtmine, lapse rahusta- hutus, suur vajadus lähedaste
mine, toetamine, motiveerimi- järele, kurbus, allaandmine.
ne, tunnustamine.
Siinkohal tahaksingi äratada
TUGISPETSIALIST – pole teie meeli positiivsele mõtlemõnda aega tundnud
misele, mis aitab alati.
nii head koostööd
Me saame hakkalapsevanemate
ma!
ja õpilastega,
Aitäh, õpikõik suhtulased, et suutMISKI EI OLNUD
vad
koolisite ennast
ENAM ISEENESEST
poolsesse
uuele oluMÕISTETAV. TÜHJAKS
sekkumisse
korrale ruttu
JÄID KOOLID,
positiivselt,
ümber hääMÄNGUVÄLJAKUD,
räägivad
lestada. Olete
SPORDISAALID.
probleemidest
mõistvad, teeja tänavad abi
te õpetajatega
eest.
koostööd, püüate
Oleme jõudnud
parimat, mida suumaikuusse. Üha rohkem
date! Aitäh, et olete suutnäeme päikest, hommikune nud olla kodus, kuigi see on
ärkamine toimub linnulaulu väsitav ja muudab päevad ühesaatel. Metsaalused on täis suguseks! Aitäh, et olete vastu
sinililli, ülaseid. Looduse hal- pidanud!
lus asendub värvidega. Kevad
Aitäh, lapsevanemad, et
jõudis ikkagi, vaatamata meid olete oma lapsel olemas ja kantabanud kriisile. Loodus elab natate ära tema erinevad tujud,
oma elu, oma tsükli järgi, seda mis võivad antud olukorras
ei muuda miski. See annab ka muutuda rutem kui eesti ilm!
meile lootust edasiminekuks ja Aitäh, et toetate ja suunate last,
toimetulekuks. Pikast eriolu- te ei pea olema õpetaja! Aitäh

koostöö eest kooliga, see liidab
meid meeskonnaks! Te olete
andnud endast parima!
Aitäh, õpetajad, et olete
suutnud oma muutunud rolliga sõbraks saada ja leidnud
õpilaste jaoks toimivad õppemeetodid! Aitäh, et olete olnud
paindlikud, arvestanud olukorra eripära ja sellest tulenevaid
võimalikke raskusi ja olnud
õpilastele igati kättesaadav!
Aitäh, et olete nii kohanemisvõimelised, st aitate ka õpilastel kohaneda!
Aitäh, tugispetsialistid, et
olete üles leidnud abivajajad ja
neid suutnud aidata ! Aitäh, et
veedate suure osa päevast telefoniga suheldes, sest nii saab
kõige paremini ja kiiremini inimesteni jõuda! Neil on vajadus
rääkida, meie peame oskama
kuulata ja ridade vahelt mure

üles leida! Peame jõudma igaüheni, kedagi ei jäeta maha!
Nii vähe on tegelikult vaja, et
vahel „musta“ auku kukkudes
ulataks keegi käe sealt välja ronimiseks ja aitaks näha valgust
tunneli lõpus.
Aitäh, armas vallaelanik,
et oled püsinud kodus ja seeläbi hoidnud ka teisi! Aitäh, et
mõistad, kui oluline on igaühe
käitumine! SINA oled oluline!
Maikuu on lehekuu, kõik
ärkab elule. Minge loodusesse, saama sealt tugevust ja uut
hingamist, et vastu pidada. Nii
on hea minna edasi ja kirjutada see peatükk elus ajalukku.
Leidke igast päevast üks väike
suhkrutükk, mis teeks pipratera
magusaks! Mõelge positiivselt,
siis hakkab kõik liikuma selles
suunas! Jääge terveks!

Pesakastimeister Grete Eltermaa andis linnukodu Vinni vallavanemale
Rauno Võrnole. Foto: Rahel Lepp

Mats Traadi puu
saab oma pesakasti

V

Noortevolikogu e-istung

N

oortevolikogu liikmed istusid 30.aprillil kell 15 arvutite ja telefonide taha, et pidada üks e-istung. Noored
arutasid mitmetel teemadel: kriisiolukorrast, heaoluküsitlusest, logo kasutamise võimalustest. Noortevolikogu

liikmed soovivad vallaelanikele rohket tervist ja rõõmu kevadest!
Kärt Inno
noortevolikogu esimees

inni-Pajusti Gümnaasiumi õpilane Grete Eltermaa
ehitatud pesakast hakkab kaunistama Pajusti laureaatide tammikus Mats Traadi puud.
„Võib öelda, et valmistasin pesakasti Mats Traadi tellimusel,“ muigas tüdruk ise, kui jäädvustasime fotole pesakasti saabumise tammikusse.
2016. aastal valmistasid Vinni-Pajusti kooli lapsed koduste
abiga erinevaid pesakaste, mis paigaldati tammikusse puude
külge – osad kastid said kodu laureaatide puu küljes, osad „tavaliste“ tammede küljes. Kui kirjanik Mats Traat, neljakordne
Vilde kirjandusauhinna laureaat tammikus jalutas, hakkas talle Grete valmistatud pesakast nii väga meeldima, et ta võttis
ühendust Vilde kirjanduspreemia žürii pikaaegse liikme Ilme
Postiga ning avaldas soovi saada enda puu külge samasugune
tsirgupuur. Linnumajal oli kirjas vaid tegija eesnimi – Grete.
Ilme Post hakkas jälgi ajama, kes on linnupuuri „disainer“,
et talle uus tellimus esitada. Selgus, et puuri autoriks oli Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Grete Eltermaa, kes
võttis rõõmuga Mats Traadi poolse soovi vastu ning meisterdas
isa abiga kirjaniku puu jaoks samasuguse pesakasti.
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Tantsupedagoog
Ene Saaber –
65!

HARIDUS

Tänane päev Muuga-Laekvere Koolis

O

leme ikka distantsõppel. Tundub, et
ka nõnda on võimalik koolis käia,
kuigi me kõik vajame otsest suhtlemist ja soovi kokku saada. Viirus on muutnud
meie igapäevast elu väga suurel määral. Samas
oleme seda aega kasutanud koolimajas sees
väikeste värvimistööde tegemiseks. Kõige
tähtsamaks peame siiski meie koolimaja katuse vahetust, millega tehti algust 13. aprillil

POLITSEI
prillikuu möödus Vinni valla haldusterritooriumil politsei vaates suhteliselt rahulikult. Lähisuhtevägivalla
teateid laekus seitse, mida oli kahe juhtumi
võrra rohkem kui eelmisel 2019. aastal, kuid
sama palju kui 2018. aastal. 2+2 reegli vastu
eksisid 28 isikut, kellele selgitati olukorda ja
tehti suulised hoiatused. Inimesed on olnud
üldiselt mõistvad ja korduvalt ei ole politsei
kellelegi pidanud Vinni vallas uut hoiatust tegema või menetlust alustama.
Ilmad lähevad aina soojemaks ja kuna lapsed liiguvad rohkem õues, on politseil pidanud

A

SOTSIAALVALDKOND
otsiaalteenistuse juht Mirjam Selli ja
sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova soovivad tänada vallaelanikke mõistlikku-

S

2020. Loodame, et ehitus ei sega laste kooli
tulemist maikuu teises pooles. Ootame tänase
olukorra kergenemist ja soovi tähistada kooli
100. aastapäeva sügisel juba koolimaja uue katuse all
Arne Labe
Muuga-Laekvere Kooli direktor

14.

aprillil tähistas
65. sünnipäeva
tantsupedagoog
Ene Saaber, kes on siinmail
õpetanud rahvatantsu juba
40 aastat. Tantsuõpetaja tööd
alustas Ene Vinni klubis; Vinni
klubi liitumisel Pajusti klubiga
jätkas tööd Pajusti klubis, kus
töötab siiani. Praegu on Ene juhendada kaks rahvatantsurühma – Tantsutriinud ja Särtsakad
Seeniorid.
Vinni Vallavalitsus soovib
Enele palju õnne!

juba korduvalt juhtima tähelepanu erinevate
liiklusnõuete rikkumisele. Head lapsevanemad! Kuna kooli hetkel ei ole, siis palun tuletage oma lastele meelde jalgrattaga liiklemise
reegleid ja kiivri kandmise nõuet. Samuti vaadake palun üle laste ja ka enda jalgrattad, et
need oleksid tehniliselt korras, küljes helkurid,
kellad ja tuled.
Turvalist kevadet!
Jaagup Nõmmeloo
piirkonnapolitseinik

< Ene Saaber ja Urmas Lindlo XX
tantsupeol juulis 2019. Foto: U. Lindlo erakogu

se ja kannatlikkuse eest, mida elanikud on üles
näidanud vaatamata eriolukorraga kaasnenud
ebamugavustele.

MUUGA SPORDIHOONE

M

uuga raamatukogu
ja spordihoone on
täitnud eriolukorra kõiki nõudeid. Raamatute
laenutamine käib läbi kastide
hoone ees.
Sporditegevust ei ole
siiani lubatud ja seepärast toimetame spordisaali
remontimisega.
Tänaseks on kulunud on
7 kg pahtlit, 2 m liivapaberit, 11 l värvi – värvi läheb
kolm korda rohkemgi veel,
sest siiani toimus alles kruntimine. Eriolukorra lõpuks
saavad saali seinad uue kuue.
Vaimar Abel
Muuga spordihoone juhataja

PAJUSTI KLUBI
„Kaunimate aastate vennaskonna“ kontsert toimub 20. septembril. Kehtivad 11. aprilliks ostetud
piletid.
Urmas Lindlo
Pajusti klubi

VINNI LASTEAED TÕRUKE
aprillil
saabusid
Vinni lasteaia hoovile koormatäied
mulda, et lasteaia õueala ära
siluda ja muru külvata. Lasteaiatöötajad asusid usinalt
mulda laiali vedama, siluma ja muruseemet külvama.
Oleme riisunud, istutanud
lilli ning koristanud kõik ruumid. Hea on näha, et esimene
külvatud muruseeme hakkab
juba ka tärkama.

3.

Maarika
Lausvee
– 50!

2.

mail tähistas juubelit
Laekvere raamatukogu juhataja Maarika
Lausvee, kes on raamatukogu kindlal käel juhtinud juba
aastaid.
Vinni Vallavalitsus soovib
Marikale palju õnne!

Valla raamatukogude koordinaator Tea Järvis õnnitlemas Maarika Lausveed
(vasakul). Foto: R. Võrno

Roela Rahvamaja tegemistest

P

ärast eriolukorra väljakuulutamist tuli asuda
oma tegevus- ja üritusteplaane ümber vaatama,
külalisesinejatele ära ütlema
ja oma kollektiividele planeeritud sündmuste ärajäämisest
teada andma.
Samuti tuli tõdeda, et taidlejate iganädalased proovid ja
kooskäimised peavad ära jääma seni kuni viiruseoht püsib.
Rõõmu need uudised loomulikult ei teinud.
Aeg aga ei peatunud, kevad andis saabumisest märku

Siivi Ebber
Vinni Lasteaed Tõruke direktor

Ole kursis Vinni valla tegemistega ka Facebookis

www.facebook.ee/Vallavalitsus
Jüripäev Roelas. Foto: Tarmo Alavere

ja oli vaja alustada heakorratöödega õues.
Kui tavaliselt oleme Jüripäevaks rahvamaja ümbruse ja
lauluväljaku korrastanud koos
oma tublide isetegevuslaste ja
külarahva abiga siis seekord
võisime toimetada vaid 2+2
„meeskonnas“. Aega võttis,
aga asja sai – maja ümber õitsevad kevadlilled, laulukaare
ja staadioni ümbrus sai prahist
koristatud, rahvamaja saalid
on läbinud suurpuhastuse. Ja
väikese Jüripäeva tule süütasime 23. aprillil Roela lauluväl-

jakul samuti!
Suur tänu piirkonna haldusjuht Nelele, kes on abiks
olnud nii nõu kui jõuga. Täname meie häid inimesi, kes on
muret tundnud ja abi pakkunud – teie hea sõna ja suhtumine julgustab olema positiivne.
Kõigile kannatlikku meelt
ja tugevat tervist! Ja heitke
vahel pilk Roela Rahvamaja
Facebooki lehele!
Tarmo Alavere
Roela Rahvamaja juhataja
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Kodukokkade retseptikonkurss –
uued ja põnevad kevadised
Põhja-Eesti maitsed

Perekond Kaulen on lusikapeol käinud kolm korda. Vasakult: Gerda (8), Iti (1), Geiti (7).

Lusikapidu asendab
seekord videotervitus
2019. aasta II poolel tõid kured Vinni valda
47 uut ja ilusat beebit, 21 poissi ja 26 tüdrukut. Kõige viljakam oli septembrikuu, kui
ilmavalgust nägid ühed kaksikud ja ühed
kolmikud.
Rahel Lepp
Kommunikatsiooni- ja turisminõunik
Väike Iti lusikapeopäeval täpselt aasta tagasi.

Traditsiooniliselt
toimub
lusikapidu,
kus
vald
õnnitleb
uusi
ilma-

kodanikke pidulikul koosviibimisel, kaks korda aastas –
enne emadepäeva ja enne isa-

depäeva toimuv lusikapidu.
Seekord jääb pidu inimeste kogunemiskeelu tõttu tavapärasel
kujul ära.
Selle asemel on valminud
vallajuhi videotervitus, mille
avaldasime valla Facebooki lehel. Vallapoolsed kingitused –
graveeritud hõbelusika ja raamatu – asjaosalistele koju
piirkondade haldusjuhid, kes
võtavad enne tulekut perega
telefonitsi ühendust.

Kuu aega kontaktivaba
raamatulaenutust

Krookused
kasvavad
jõudsalt

Kontaktivaba laenutuse teenust hakkasid Vinni valla raamatukogud pakkuma märtsi lõpust ning esialgsete plaanide järgi
kestab see eriolukorra lõpuni.
Eriolukorra väljakuulutamise alguses, kui raamatukogud
olid suletud, tehti neis sisetöid – telliti uusi raamatuid, korrastati raamatufondi, tehti suurpuhastust; Muuga raamatukogus
viidi läbi ka inventuur. Alles seejärel alustati kontaktivaba laenutusega. Varsti said raamatukogud (v.a Tudu) omale õue ukse
taha raamatute tagastuskastid. Raamatukogud on varustatud
isikukaitsevahenditega. Vajadusel puhastatakse ka raamatuid.
Teated uue laenutamise võimaluse kohta pandi välja raamatukogude ustele, kauplustesse, Facebooki ning teavitati ka
lugejaportaali URRAM kaudu. Viimase kaudu said teavituse
need lugejad, kes olid lugejaks registreerides andnud raamatukogule oma e-posti aadressi.
Kontaktivaba raamatulaenutus tähendab seda, et raamatukogust tellitakse raamatuid erinevaid kanaleid kasutades. Kes
valib helistamise, kes e-kirja, kes kasutab raamatukogude tööprogrammi URRAM. Tellitud raamatud asetatakse ukse taha
vastavasse kasti.
Eriolukorra ajal viivist ei võeta.
Otsus hakata märtsi lõpust pakkuma kontaktivaba raamatulaenutust osutus õigeks. Kui 2019.aasta aprillis oli Ulvi raamatukogus kuu aja jooksul laenutatud 408 raamatut, siis tänavu
aprillis mullusega võrreldes enam kui kaks korda rohkem –
816 laenutust.
Vinni-Pajusti raamatukogu lugejad laenutasid aprillikuus
1224 teavikut (eelmisel aastal samal perioodil 1746). Ca 75%
laenutatud raamatutest on ilukirjandus, mis viitab, et inimestel
on rohkem aega ning õpilastel vajadus lugeda kohustuslikku
kirjanudust.
Kuigi laenutamine on läinud hästi ja olnud aktiivne, ootame
pikisilmi, millal oma lugejatega taas silmast silma kohtume!

E

elmise aasta novembris ostis vallavalitsus
1500 krookuse sibulat ja valla noortemajade
noored koos juhendajatega
istutasid need maha. Kevadel
pistis kollased ja lillad krookused kõikjal ninad mullast
välja.
Valentin Kurka, ViruJaagupi noortemaja juhataja
osales sügisel istutamistöödel ning käis lilledest mai
alguses pilte tegema.

Leiuta ja valmista Põhja-Eestis kasvanud või valmistatud toorainest toit, jäädvusta protsess, pane retsept ja lugu kirja ning
saada konkursile – osalejaid ootab võimalus näha oma retsepti
valmivas kokaraamatus ja võtta osa kokakunsti töötubadest!
Sel kevadel on meil kõigil tulnud palju aega kodus veeta.
Toiduvalmistamine on tore võimalus midagi koos perega ette
võtta. Võib-olla oleme avastanud metsaradu, kus korjata kevadel ka midagi head ja tervislikku oma toidulauale. Põhja-Eesti
kohaliku toidu võrgustiku meeskond kutsub kõiki toiduhuvilisi
osalema kodukokkade retseptikonkursil ja avastama põnevaid
Põhja-Eesti maitseid.
Kandideerima sobivad kõik suure armastuse ja pühendumusega valmistatud toidud, milles on:
•Kasutatud Põhja-Eestis kasvatatud toorainet
•Puhtast loodusest varutud värsket söödavat – kase- ja
pärnalehed, pungad, põdrakanep, nõges, nurmenukk, kuuse- ja
männikasvud, naat, võilill, karulauk jms
•Põhja Eesti toidukultuuri pärandit
•Tervislikkust
•Fantaasialendu ja loomingut
Tingimused: http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/meie-margis/retseptikonkurss-2020
Tööde esitamise tähtaeg on 20. mai. Kõik, kes saadavad
tingimustele vastava konkursitöö, saavad osaleda 2021. aastal
talvistes kokakunsti töötubades, parimad retseptid avaldatakse
Põhja-Eesti toidu kokaraamatus.
Lisainfo: Maren Rits, maren.rits@rmk.ee, 503 8848 või
piirkonna kohalikust Leader tegevusgrupist:
MTÜ Partnerid info@mtupartnerid.eu
Arenduskoda, projektijuht Eha Paas eha@arenduskoda.ee,
517 0214 PAIK, paik@pandivere.eu

Krookused õitsemas Viru-jaagupis.

Tea Järvis
valla raamatukogude koordinaator

Ka Laekvere krookused on õide puhkenud.

Eriti uhkes mustris õitsevad Kadilas krookused.
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Vinni aleviku sümbol vaatab meie tegemistele taevastest kõrgustest

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...
Õnne vanemataele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele
Loviisa Valk 24.03.2020
Isabell Kanna 30.03.2020
Dein Siak 9.04.2020
Laurell Taelma 14.04.2020
Keron Palmi 19.04.2020

Juunikuu sünnipäevalapsed
04.05.2020 seisuga
100

82

Gerda-Johanna Ülesoo

Anto Roosileht
Paul Karu
Pärja Vahtra
Kalju Vestenberg
Silvi Kübarsepp
Vello Vallistu

93

Valve Põldmaa

92

81

Udo Pedius
Heinrich Part

Viktor Kainelainen
Aare Mänd
Valve Kanarbik
Tiiu Kasemets
Leida Kaasik
Esta Külmhallik
Linda Tikkerberi

91

Vello Taremaa
Arnold Vaarmets
Aino Lauri

90

80

Heino Kuslap
Linda Laur

Taisi Kikkas

Alevtina Jeﬁmova
Õie Reinholdy
Eeva Jõearu
Rudolf Ramul
Kalju Valgepea

87

75

86

70

89

Elfriede Kongi
Kalju Raja

Heino Jää
Evi Joonas

Liia Kivissaar

Liilia Siht
Anu Kadaja
Heldur Eerik
Veera Dmitrijeva
Merike Etti
Lidia Seljamäe

85

Jolahte Raam

84

Ants Laimets

August on ikka olnud.
Kogu meie Vinnis elatud aja on olnud meie
keskel ka August.
Tema kohalolu tundus
nii loomulik. Oli ta ju
ikka optimistlik, teotahteline. Kuid 2. mail
kustus selle vägeva
mehe süda..
Hilje Pakkanen

Igal meist on midagi temast
mäletada. Nii minulgi, sest kes
poleks teda tundnud.
Mu tihedamad kokkupuutumised Augustiga algasid pärast seda, kui ma 2013. aasta
kevadel Vinni vallamaja kultuurinõunikuna tööle asusin.
August oli üks esimesi, kes
töökabineti uksest sisse astus
ja uuel tööpostil edu soovis.
Andis oma korralikult paberile
pandud tööplaanid, käis vallamajas raamatupidamisest Memento tööpataljonlaste ühingu
rahaasjadel silma peal hoidmas. Vanakooli mehena olid tal
asjad alati korras.
Olen oma töö tõttu pidanud
aastaid käima riiklikel tähtpäevadel ausammaste juures pilti
tegemas. Alati oli seal kohal ka
August. Lillede ja kõnega meenutamas endisi aegu ja inimesi.
Ikka koos oma Pajusti meesansmbliga. August elupõlise
pilli- ja laulumehena oligi selle
„poistebändi“ hing. (Maakonna vanimat järjepidevalt tegutsenud meesansamblit kutsuti
meeste kõrge ea tõttu teinekord
ka poistebändiks). Mis sest et
meeste kuulmisaparaadid segasid kooslaulmist ja hääledki
polnud neil enam need, mis
nooruses. Soov oma langenud
sõjameeste mälestuseks ja Eesti auks laul üles võtta kaalus

August Kondoja 2016.a Eesti iseseisvuspäeval Viru-Jaagupi Vabadussõja
mälestussamba juures. Fotod: H. Pakkanen

üles kõik muu.
Vinni spordikompleksist
raamatut kokku pannes küsisin
ka Augustilt materjale. Ta tõigi terve porfellitäie kaustikuid.
Ütles, et kuna tal tuli Vinni
NST-s töötamise ajal alatasa
aru anda, siis hakkas ta oma

töid ja tegemisi kellaajaliselt
kirja panema. Neist märkmetest võis välja lugeda, et tema
töös partorgina oli mõndagi
sarnast tänaste pressiesindajate
tööga – tuli kirjutada majandist artikleid maakonnalehele,
leppida kokku fotograaﬁga pil-

August Kondoja mängis pilli kõrge eani. 2015. a
Pajusti klubi jõulupeol koos poja Väino Kondojaga.

August Kondoja ja Aino Kiiver – kaks mementolast
küüditamise aastapäeval 2014 kevadel Pajusti klubis.

KOOLIVAHEAJAL LAPSED HOITUD!
Lapsehoiud Inglitiib ja Männirahu Mõttemaja korraldavad
koolivaheaegadel raske ja sügava puudega lastele
(vanus 0-17a) pikaajalist lapsehoiuteenust.

83

Ilme Sild

Palju õnne!

MÄLESTAME LAHKUNUID
Villu Buddell
Ene Valliste
Lehte Raja
Leida Ruberg
Ago Säde
Jaan Aksiim
Paulina Lääne
Heljo Ehand
Vaike Kivisep
Elvi Mendes
Mart Saarne
Aare Hirs
Juta Galõnin
Maie Mihhailova

August Kondoja 20.01.1922 - 2.05.2020

distamised, kirjutada kõnede
tekste, olla ürituste korraldamise juures, panna kokku majandi infolehte jmt. Seda parteid
ja valitsust ülistavat sõnavahurohket aega August ise meenutamisväärseks ei pidanud.
Tema südames olid laulmine ja
pillimäng, koduloo talletamine
ja uurimine.
Pöördusime ikka Augusti
poole, kui midagi oma kodukandi ajaloost teada tahtsime.
August oli meie küla tark, kes
teadis, mis oli ja kuidas oli. Oli
ta ju pea kogu oma elu, eriti vanemas eas, pühendunud koduloo uurimisele ja talletamisele.
Viimati kohtusin Augustiga sel kevadel, kui ta hooldekodust Vinnis kodus käimas
oli. August pani mulle südamele, et otsiksin üles Viru-Jaagupi
muuseumist kokkutulekuteks
laenatud selle kõige õigema
Vinni NST punalipu ja üht-teist
veel, mida pole tema teada tagasi toodud. Soovin, et saaksin
tema viimase soovi täita.
Kui vallavanem algatas
pinkide avamise traditsiooni,
leidis Vinni aleviku rahvas ühel
meelel, et meie alevikus väärib
kindlasti nimelist pinki August.
Möödunud suvel avasimegi
koos Augustiga Vinni pargis
talle nimelise pingi. Hiljem
ta ise oma pingil jalgu puhata
enam õieti ei saanudki. Seda
enam saame meie tema pingil
vahel istet võttes meenutada
hea sõnaga oma küla sümboliks tõusnud vägevat meest
August Kondoja.
Aitäh, Sulle, August! Jää
hüvasti!

17.04.1935 - 02.04.2020
28.05.1954 - 04.04.2020
05.02.1930 - 03.04.2020
19.05.1936 - 02.04.2020
28.01.1956 - 17.04.2020
05.08.1950 - 20.04.2020
01.06.1935 - 18.04.2020
04.11.1933 - 20.04.2020
19.12.1933 - 24.04.2020
16.03.1942 - 26.04.2020
11.10.1952 - 24.04.2020
28.04.1954 - 25.04.2020
05.05.1956 - 29.04.2020
22.05.1942 - 24.04.2020

Suvine lapsehoiuteenus 2020:
JUUNI 15.06-19.06; 22.06-26.06; 29.06-03.07
JUULI 06.07-10.07; 13.07-17.07; 20.07-24.07; 27.07-31.07
AUGUST 03.08-07.08; 10.08-14.08; 17.08-21.08; 24.08-28.08
Asukohad: Inglitiib (Harkujärve) ja Männirahu Mõttemaja (Keibu).

Huvi korral võtke ühendust: doris.rass@estodiac.eu
Kohtade arv piiratud!
Lapsehoiuteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

