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Vallavolikogu
30. jaanuari istungilt
Vinni valla 2020. aasta eelarve II lugemine. Vinni Vallavolikogu lõpetas Vinni valla eelarve 2020 II lugemise.
Rägavere valla, Laekvere
valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine. Muudeti
ühinemislepingu punkti 6.2.5,
mis sõnastati järgnevalt: Põlula
Kool korraldatakse ümber seisuga 1.07.2020, põhikooli- ja
gümnaasiumi seaduse § 80 lg 2
p 3 toodud alustel, kus Põlula
Kooli põhikooli osa lõpetab
tegevuse ja koolieelse lasteasu-

tuse osa liidetakse valla teise
koolieelse lasteasutusega.
Volikogu kiitis heaks määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine“, mille raames korrastatakse Riigi Teatajat.
Majanduskomisjoni koosseisu muutmine. Gustav Põldmaa esitas 10.01.2020 tagasiastumisavalduse. Majanduskomisjoni uueks liikmeks sai
Rain Leichter.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsilist

Abivajajast ja hädaohus
lapsest teatamise kord

KINNITATUD Vinni vallavanema 5.02.2020 käskkirjaga nr 9
Käesolev kord reguleerib Vinni vallas abivajavast ja hädasolevast
lapsest teavitamist. Kord lähtub lastekaitseseaduse § 26, § 27, § 30,
§ 31. Kord avaldatakse Vinni valla kodulehel ning infolehes „Koduvalla Sõnumid“.
1. Abivajavast lapsest teavitamine
1.1 Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul
on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või
muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
1.2 Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on
olemas teave abivajavast lapsest.
1.3 Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada Vinni Vallavalitsuse
lasteheaoluspetsialistile telefonil 5399 4071, e-kirja teel gaidi@
vinnivald.ee, Vinni valla üldnumbril 325 8650, e-kirja teel vallavalitsus@vinnivald.ee või lasteabitelefonil 116 111.
1.4 Abivajava lapse kohta teate vastu võtnud ametiisik, kes ei ole
lasteheaoluspetsialist, on kohustatud teate viivitamata edastama
lasteheaoluspetsialistile või teda asendavale ametiisikule.
1.5 Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest
teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta
teavitamisel enda kohta andmed avaldamata.
2. Hädaohus olevast lapsest teavitamine
2.1 Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas
olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste
isikute elu või tervist.
2.2 Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.
2.3 Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.
3. Lasteabitelefon
3.1 Lasteabitelefonile on oodatud kõik pöördumised, mis on seotud
lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest.
3.2 Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad.
3.3 Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja
kõned on kõigile helistajatele tasuta. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. Kui helistada ei soovita, saab
nõuannet küsida ka interneti teel, kasutades selleks kas e-kirja
või online nõustamise võimalust kodulehelt www.lasteabi.ee
“Küsi abi” alt. Kõik pöördumised salvestatakse. Soovi korral saab
pöörduja jääda anonüümseks.
Gaidi Kasu,
lasteheaoluspetsialist
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Vallavanema veerg
Pikendati ettepanekute
algus möödub
esitamise tähtaega kaasavasse Aasta
sünnipäevade lainel hiljuti soovisime õnne
eelarvesse
vallaelanik
Ludmilla

Vastavalt 23. jaanuaril toimunud kaasava eelarve komisjoni koosoleku otsusele pikendati ettepaneku esitamise
võimalust 29. veebruarini 2020.
Kaasava eelarve ettepaneku esitamisel on oluline, et taotlus vastaks järgmistele tingimustele:
1) esitaja andmed (nimi, isikuvõi registrikood, kontakttelefon või
e-posti aadress);
2) ettepaneku nimetus (lühike fraas,
mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) ettepaneku eesmärk ja olulisus
(lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise
probleemi lahendab või millise uue
võimaluse avab, miks on ettepaneku
teostamine eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus,
kus ja millal ettepankus toodud idee
ellu viiakse, kas ettepanek investee-

ringu puhul on 12 kuu jooksul teostatav);
5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes
saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest otsest
kasu, hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja olulised tunnused);
6) eelarve või ettepaneku hinnanguline maksumus ning võimaluse korral
koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
7) muu oluline info (lühike kirjeldus
sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Vinni noortevolikogu, mis loodi
mullu novembris, kogunes juba kolmandat korda. Päevakorras olid volikogu liikmete kevadise väljasõidukoolituse arutelu, millest koorus soov
külastada mõne teise valla noortevolikogu, et kogemusi vahetada.
Omavahel jagati ülesanded, kuidas
korraldada noortevolikogu sümboolika avalik konkurss logo ja hüüdlause leidmiseks.
Istungit külastas ka Lääne-Virumaa
Noortekogu president Helina Reinol,
kes tutvustas Vinni noortele oma
noortekogu tööd ning pakkus ideid
noortevolikogude ja Lääne-Virumaa
Noortekogu vaheliseks koostööks.
„Meie organisatsioon loodi juba
2006. aastal, kuid viimastel aastatel,
kui valdades on noortevolikogude
arv kasvanud, oleme hakanud otsima
uut väljundit ning leiame, et selleks
võiks olla noortevolikogude vahelise koostöö loomine ja edendamine,“

tutvustas Reinol Lääne-Virumaa
Noortekogu plaane.
Esimese ühisprojektina pakkus Reinol välja Rakveres juba varemgi toimunud projekti „Koos saame hakkama“, kus noored vabatahtlikud käivad
aitamas eakaid nende kodudes. „Igas
vallas võiks olla piirkonna koordinaator, infot abivajajate kohta saaks
valdade sotsiaaltöötajatelt,“ selgitas
Reinol Vinni noortele.
Noorsoo- ja spordinõunik rääkis
noortevolikogule vallavalitsust külastanud rahvusvahelise noorsootöötajate projektis osalenute muljetest
meie noortevolikogu toimimise ja
elektroonilise
valimisprotseduuri
kohta.
15-liikmeline noortevolikogu on
Vinni volikogule nõuandvaks organiks, volikogu esimeheks on Kärt
Inno.
Rahel Lepp, kommunikatsiooni- ja
turisminõunik

Ettepanekud palume esitada Vinni
Vallavalitsusele tavapostiga aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti, Lääne-Virumaa. 46603, e-postiga vallavalitsus@
vinnivald.ee
Tiina Mäesepp, finantsnõunik

Toimus Vinni noortevolikogu
kolmas istung

veel nõukogu poolt kinnitamata,
on vallal seni teadmata, millal pakiautomaat Laekverre saabub. Piirkonnajuht Andrus Läll on pidevalt
kontaktis Omniva esindajaga ning
olulise info saabudes jagatakse seda
elanikega esimesel võimalusel.
„Postkontori sulgemine elanikke
kohutama ei peaks,“ kommenteeris
olukorda vallavanem Rauno Võrno,

kelle sõnul läheb olukord tulevikus
isegi mugavamaks: „ Postiljon toob
koju tasuta ka ümbriku, kui on kodu
kaugemal kui 5 km postipunktist.“
Vallajuhi sõnu kinnitas Omniva Põhja regiooni juht Ott Nauts:
„Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes
elavad või asuvad maapiirkonnas
postiasutusest kaugemal kui 5 km,
on võimalus kutsuda postikuller
koju või tööle ning kasutada postiteenuseid (nt saada kätte või saata

Arrole 100. eluaasta täitumise puhul, varsti tähistame pidulikult Eesti
Vabariigi 102. aastapäeva ning 3. märtsil tähistame meie kodukandi
rahvusliku aarde, kirjandusklassik Eduard Vilde
155. sünniaastapäeva.
Ilmselt ei osatud 1965. aastal Vilde kolhoosis arvatagi, et tollal esimest korda välja antud Eduard
Vilde nimeline kirjanduspreemia nii pika traditsiooni loob ning veel 51 aastat hiljem inimesi lugema õhutab. Kirjandusauhinna 13-liikmeline žürii
valis väljapakutud uudiskirjanduse hulgast välja
kuus teost, mille nimekirja leiate allolevast artiklist.
Žüriiliikmena loen läbi kõik need teosed ja esitan
siinkohal üleskutse: lugege teie ka! Saagu märtsikuust Vinni valla lugemiskuu. Nii saame aktiivselt
täita Vilde-nimelise kirjandusauhinna statuudis
seatud eesmärgi – tunnustada värskeimat kodumaist kirjandust ja väljendada austust kirjandusklassiku loomingu vastu.
Saabumas on ka Eesti Vabariigi 102. aastapäev.
Kutsun vallaelanikke sel tähtsa päeva hommikul
kell 7.34 Ulvi klubi ette lipuplatsile lipuheiskamise
tseremooniale.
Head vabariigi aastapäeva!
Rauno Võrno,
vallavanem

3. märtsil antakse
välja Eduard Vilde
kirjanduspreemia

4. märtsil möödub Virumaalt pärit kirjaniku Eduard
Vilde sünnist 155 aastat.
Eduard Vilde nimelist kirjanduspreemiat antakse
välja alates 1965. aastast. Kirjandusauhind väljendab
lugejate austust eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde
loomingu vastu ja on tunnustuseks kõige värskemale
kodumaisele kirjandusele. Tavaliselt antakse kirjanduspreemia välja Vilde sünniaastapäeval 4. märtsil,
tänavu aga erandina 3. märtsil.
Esmakordselt tegi kolhoosijuhtidele ettepaneku Vilde kirjanduspreemia väljaandmiseks Aadu Hint 1965.
aastal, kui saabumas oli Vilde sajas sünniaastapäev.
Algusaastatel olid kohalikeks eestvedajateks Pajusti
raamatukogu töötaja Emma Tamm ja Osvald Riibe
Kadilast.
Sel aastal antakse kirjanduspreemiat välja 51. korda.
Vääriliste teoste valiku aluseks on žürii ettepanekud.
13 välja pakutud teose hulgast valiti välja 6 kandidaati:
Mart Kivastiku „Taevatrepp“,
Andrus Kiviräha „Sinine sarvedega loom“,
Andrei Hvostovi „Kirjad Maarale“,
Piret Raua „Verihurmade aed“,
Tõnu Õnnepalu „Aaker“ ja
Mihkel Muti „Töö ja armastus“.

Foto: R. Lepp

Postiteenus Laekverest ei kao
Omnivale (AS Eesti Post) Laekvere
alevikus postipunkti tarbeks pinda
rentiv firma lõpetab lepingu 30. aprillil 2020, seega postiteenuse pakkumine praegusel kujul Laekveres
lõpeb. Postipunkti alternatiiviks on
Omniva lubanud Laekverre paigaldada pakiautomaadi. Kuna Omniva
esindaja teatel on 2020. aasta võrgu plaanid ja ümberkorraldused

www.vinnivald.ee 					

pakke, osta marke) oma elu- või
asukohast lahkumata. Postikulleri
kohalekutsumine on tasuta, maksta
tuleb ainult postiteenuste ja neile
kehtestatud teenustasude eest, nagu
tuleks maksta ka postkontoris.“
Kuni 30. aprillini töötab Laekvere
postipunkt endisel kujul.

Nende hulgast valibki 13-liikmeline žürii kirjanduspreemia laureaadi.
Esimeseks Vilde kirjandusauhinna saajaks oli Rudolf
Sirge teos „Maa ja rahvas“. 2019. aastal pälvis preemia
Martin Alguse raamat „Midagi tõelist“. Enim auhindu on aastate jooksul pälvinud Mats Traat (4) ja Veera
Saar(3).

Rahel Lepp, kommunikatsiooni- ja
turisminõunik

Tea Järvis,
Vinni valla raamatukogude koordinaator
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Lühidalt

Tartu rahu

Ettevõtlustoetus 2020
Ettevõtlustoetuse andmise eesmäk
on alustava ettevõtluse toetamine
vallas. Käesoleva aasta eelarves on
vastav eraldis kuni 15 000 eurot.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot, toetatava
omafinantseering peab olema vähemalt 40% taotluse üldmahust.
Ettevõtlustoetust saavad taotleda
äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või
on tegutsenud kuni 36 kuud.
Toetuse taotlemiseks on välja
töötatud taotluse vorm, aruan-

devorm ja abimaterjal äriplaani
koostamiseks. Ettevõtlustoetuse
määrus koos vormide ja abimaterjaliga on leitav valla kodulehelt:
http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse vastu kuni 30. aprillini 2020.
Gustav Saar,
vallavalitsuse arendusnõunik

Vinni saab riidekonteineri

Õige pea paigaldatakse Lääne-Virumaale esimesed kogumiskastid
riietele ehk inimestel on võimalik
panna sinna oma rõivad, mida nad
enam ei vaja, kuid mida saab taaskasutada. Koostöös Humana Eesti
OÜ, Lääne-Viru Jäätmekeskuse ja
Rakvere linnaga tuleb kolm konteinerit Rakveresse, üks Sõmerule
ja üks Vinni.
Riiete kogumiskaste hakkab haldama Lääne-Viru Jäätmekeskus,
mis neid tühjendab ja viib rõivad
hoiupinnale, kust Humana Eesti

OÜ toimetab need edasi oma sorteerimiskeskusesse. Konteineritesse võib panna terveid ja puhtaid
rõivaid, jalanõusid, kodutekstiile,
aksessuaare, mänguasju. Uued
konteinerid paigaldatakse veebruarikuu lõpuks.
Riidekonteinerid on juba paigaldatud Tallinnas, Tartus ja Kuressaares.
Rahel Lepp, kommunikatsioonija turisminõunik

Hajaasustuse programm
2020.a

Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ alusel kinnitati taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar
ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad
tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne
olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
• Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, mis
annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste
kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
• Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
• Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
• Aasta ringi läbitava juurdepääsutee rajamine.
• Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine
(tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67%
konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50%
kohalikult omavalitsuselt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblikest kuludest peab olema vähemalt 33%.
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2, tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660,
504 4116; e-post: gustav@vinnivald.ee
Gustav Saar,
arendusnõunik

Viru-Jaagupi Vabadussõja ausamba juures tähistati Tartu rahulepingu 100. aastapäeva. Kõnelesid vallavanem Rauno Võrno, Viru-Jaakobi koguduse õpetaja Tarmo Linnas, Siimona ja Juuda koguduse õpetaja Enn Salveste Simuna Kirikust ja Kaitseliidu Roela
rühma pealik Arvo Lass. Foto: Urmas Lindlo

Virumaa veekogude seisundi parandamiseks
17 miljonit

Algava LIFE IP CleanEST projekti raames parandatakse järgneva 10
aasta jooksul Ida- ja Lääne-Virumaa
veekogumite seisundit 17 miljoni
euro eest.
Keskkonnaministeeriumi juhtimisel
alanud projekt katab kokku 240 000
hektarit, hõlmates ühtekokku 574 km
ulatuses vooluveekogusid ja ligi 160
000 hektarit rannikuveekogusid.
Keskkonnaminister Rene Koka sõnul
on see esimene mastaapne ja integreeritud ettevõtmine Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamiseks. „Tahame tuua tagasi elu nendesse
veekogudesse, kus see inimtegevuse
tulemusena on tugevalt kannatanud.
Projektiga hõlmatud veekogumite
reostamise algus ulatub osaliselt eelmise sajandi esimesse aastakümnesse.
Olen kindel, et mõne aasta pärast avaneb neis paigus juba märksa ilusam ja
elusam pilt,“ lausus minister.
Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Harry Liivi sõnul on tööde teostamine jagatud etappidesse. 2020. aastal on
fookuses Rakvere linna läbiva Soolika
oja uuringute tegemine ja leevendavate
meetmete väljatöötamine, jääkreostuse
ohutustamine Kohtla-Nõmme endises rehvitehases, Pahnimäe jääkreostusobjektil puhastustehnoloogia väljatöötamine ja selle katsetamine, samuti
Püssi paisu eelprojekteerimine kalade

rändevõimaluste tagamiseks ning Erra
jõe puhastamist ettevalmistavad tegevused.
„Oleme koos partneritega alustanud
Erra jõe sängi ja kallaste 1,5 kilomeetri pikkuse jääkreostuse eemaldamise
ettevalmistamisega. „Erra jõe põhja
ladestunud pigi on kohati poole meetri
paksune. Pärast reostuse eemaldamist
tasandatakse puhastatud alad ning
taastatakse jõelised elupaigad,” märkis
Liiv.
CleanEST-i tulemusena eemaldatakse
endise Kohtla-Nõmme rehvide remonditehase territooriumilt umbes 1200
tonni õliseguseid jäätmeid ja saastunud
pinnast. Lisaks veekogude puhastamisele ja jääkreostuse tõrjumisele taastatakse Virumaa jõgedes kalade kudemisalasid. 10 aasta vältel asustatakse
regulaarselt lõhe ja meriforelli maime
puhastatud elupaikadega jõelõikudesse
eesmärgiga luua isetaastuvad lõheliste
asurkonnad.
CleanEST-i puhul on tegemist ka
pretsedenti loova pilootprojektiga,
kuna see selgitab, kas ja kuidas saab
veekogude puhastamiseks kasutatavaid
võimalusi rakendada muudel objektidel nii Eestis kui Euroopas.
Projekti käigus saadud praktilise kogemuse, uuringutest tehtud järelduste
ja seire tulemuste põhjal analüüsitakse ka võimalusi veemajanduskavade

meetmete uuendamiseks.
LIFE IP CleanEST projekt kestab
kümme aastat ja kogumaksumus on
ligi 16,7 miljonit eurot. Euroopa Komisjon rahastab projekti 60%, Eesti
40% omaosalus rahastatakse SA KIK
ja riigieelarve kaudu. Projekti juhtpartneriks on Keskkonnaministeerium.
Projekti partnerid on Keskkonnaamet,
Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Eesti Geoloogiateenistus,
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Teaduskeskus AHHAA, Eesti
Rahvusringhääling, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, NGO Rivers Trust ja
Viru alamvesikonda jäävad kohalikud
omavalitsused.
Viru alamvesikonna integreeritud
veevaldkonna projekt LIFE IP CleanEST 10 aasta jooksul Ida- ja Lääne-Virumaal:
• teostatakse pinna-, põhja- ja rannikuveeuuringuid,
• puhastatakse Erra jõe säng ja kaldad
1,5 km pikkuselt jääkreostusest,
• puhastatakse Kohtla-Nõmmel ja Pahnimäel jääkreostust,
• taastatakse jõgedes kalade kudemisalad,
• taastatakse kalade liikumisteid,
• Purtse jõkke taasasustatakse lõhesid.
Kätlyn Mets, keskkonna- ja
kommunaalnõunik

Puudega inimeste eluruumi
kohandamise taotluste vastuvõtmine

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja avatud taotlusvooru 3) köögitoimingute parandamiseks.
puudega inimeste eluruumi kohandamise taotluste esitami- Taotlused esitada Vinni Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse
seks. Taotluste esitamise tähtaeg 1. - 30. märts 2020.
aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, Lääne-Viru
Käesoleva korra alusel hüvitatakse eluruumi kohandamist Maakond 46603 või e-postile: vallavalitsus@vinnivald.ee
puudega isiku:
Täpsem info sotsiaalteenistusest telefonidel
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhul- 525 7171 Martin Kesamaa, 5343 3521 Mirjam Selli,
gas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahe- 5309 2488 Tiiu Ivanova, 5745 0313 Silvi Sirelpuu ja
lise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või 5399 4071 Gaidi Kasu.
piirde kohandamist;
Määrusega võib tutvuda Riigi Teataja kodulehel.
2) hügieenitoimingute parandamiseks;

Koduvalla Sõnumid

Veebruar 2020

3

Ettevõtja Valdek Haugas: „LEADER liidab“
9. jaanuaril toimunud Virumaa
Koostöökogu (VIKO) üldkoosolekul valiti mittetulundusühingule uus juhatus, kus järgmised
viis aastat esindab Vinni valla
ettevõtjaid Valdek Haugas.
V. Haugasel on pikaajaline kogemus nii ettevõtjana kui LEADER-maastikul – lisaks VIKO
juhatuse liikme kogemusele (varem Rägavere valla ettevõtjate
esindajana) on ta alates 2017.aastat olnud LEADER-tegevusgruppide katusorganisatsiooni Eesti
Leader Liit juhatuse esimees.
Viimases ametis on Haugas vedanud
LEADER-lähenemise
laienemist maaelu edendamisel.
„LEADER-lähenemine ehk otsuste tegemine alt-üles meetodil
kohalikul tasandil on end igati õigustanud ning väärib laiendamist
lisaks maaelu küsimustele ka sotsiaalvaldkonnas ning linnalistes
piirkondades,“ sõnas Haugas.
„Administratiivsed
üksused
ei liida inimesi, kuid LEADER
liidab. See ühendab erinevaid
huvigruppe - ettevõtjaid, koha-

likku võimu ja mittetulundusühinguid, kes kõik taotlevad Euroopa Liidu põllumajandusfondi
LEADER-programmi meetmest
rahastust projektidele oma kodukoha elu parendamiseks. Samuti
liidab LEADER erinevaid piirkondi, kuna tegevusgrupis üheskoos tegutsedes tuntakse paremini naabreid ning ühiselt tehtud
otsused on parema kvaliteediga.
Võib ka öelda, et LEADER-tegevusgruppide tegevus on teatud
mõttes kompenseerinud haldusreformi tagajärjel inimestes
tekkinud segadust piirkondliku
kuuluvuse ja identiteedi osas,“ on
Haugas kindel.
Ettevõtjakogemuse najal teab
Valdek Haugas, et ettevõtlus tähendab mitte ainult võimalusi,
vaid ka palju vastutust. „Ettevõtlusele tuleks inimesi suunata ja
julgustada, kuid pidada meeles
seda, et ettevõtlus annab vabaduse sellele, kes oskab vastutust
kanda. Tänane ettevõtja on osaliselt ka sotsiaaltöötaja, kellele
riik on pannud järjest enam ko-

hustusi inimeste heaolu tagamise
eest. Küsimus on, kui palju on
mõistlik ettevõtjate kaela veeretada, et elulust alles jääks,“ märkis
Haugas.
Virumaa Koostöökogu tegevjuhi Kadri Kuusmiku sõnul on
alati huvitav, kui juhatus vahetub.
„Enamasti tähendab see muutusi
ja toob kaasa uusi arenguid, mis
on alati positiivne. VIKO-l on 7
juhatuse liiget, kellest 2 vahetus.
Valimised võiksid alati tuua rohkem värsket verd, kuid aktiivsetel
inimestel pole tihti aega panustada. VIKO-l on käsil mitu projekti, teiste hulgas ka rahvusvahelised, ning igal juhatuse liikmel
on ka oma valdkonna põhised
reaalsed tööülesanded, millega
nad saavad tegevmeeskonda toetada,“ selgitas Kuusmik VIKO
edu saladust.
„LEADER-meede on mõeldud maaelu arendamiseks. Kuna
programmperiood on lõppemas
ja kõikidel tegevusgruppidel on
käsil viimased taotlusvoorud,
peaksid ettevõtjad ja mittetu-

lundusühingud üle vaatama,
millised on nende võimalused
projektitoetuse taotlemiseks –
kas ettevõte vajab uusi seadmeid
või hoopis turundustegevusi, kas
kogukond plaanib mõnd suur
üritust jne. Tasub käia ka infopäevadel,“ julgustab Kuusmik
Vinni valla Rägavere piirkonna
ettevõtjaid ja külade aktiivi osalema märtsis avanevas projektiteotuste taotlusvoorus.
Vinni valla piirkonnad kuuluvad kolme LEADER-tegevusgruppi. Haldusreformieelse
Vinni valla territoorium kuulub
(koos Haljala, Rakvere ja Viru-Nigula valla ning Kunda linnaga) tegevusgruppi Partnerid,
haldusreformieelse Laekvere valla territoorium (koos Tapa ja Väike-Maarja vallaga) tegevusgruppi
PAIK ning haldusreformieelse
Rägavere valla territoorium (koos
Lüganuse ja Viru-Nigula valla
Aseri piirkonnaga) tegevusgruppi Virumaa Koostöökogu.
Rahel Lepp, kommunikatsioonija turisminõunik Ettevõtja Valdek Haugas. Foto: R. Lepp

Kohaliku karusloomakasvatuse Lääne-Virumaa mõjukate edetabeli teise
eestvedaja Endel Tikop kirjutas koha vallutas Kaido Höövelson
Virumaa Teataja toimetus nas Kaido Höövelson, kellele
oma elust raamatu
selgitas juba teist korda välja tuli kõrge koht üllatusena.
Jaanuarikuisel eakate seltsi Mõttelõng
kokkusaamisel Pajusti klubis esitleti lisaks muudele toredatele ettevõtmistele
raamatut, mis räägib Vinni vallas elanud ja töötanud mehest Endel Tikopist.
Raamat pealkirjaga „Teekond läbi elu ja
karusloomakasvatuse ajaloo“ on valminud Endel Tikopi käsikirja põhjal.
Endises Ed. Vilde nim kolhoosis töötanud ja sealsele karuloomakasvatusele
end pühendanud Endel Tikop alustas
mälestuste kirja panemist 13 aastat tagasi, olles siis 75-aastane. Idee selleks
sai ta kirjanik Mats Traadilt, kes talle
ühel Ed. Vilde nimelise kirjanduspreemia üleandmise üritusel seda soovitas.
Mitu aastat tööd päädis mahuka käsikirjaga, mis tänu tütar Kaire ettevõtlikkusele 2019. aasta kevadel kirjastaja
kätte ja selle aasta alguses ka kaante vahele jõudis.
320-leheküljelises kõvaköitelises raamatus on lisaks Endel Tikopi eluloole
kirjas ka meenutusi Küti sovhoosist,
mis sai tema esimeseks töökohaks pärast EPA lõpetamist, ja Ed. Vilde nimelise kolhoosi ajaloost, millesse on põimitud mälestusi endistest esimeestest,

ühistest ettevõtmistest ja toonastest
kolleegidest. Oma meenutusi alustab
ta aga lapsepõlvest, mis möödus Tartumaal isatalus. Põhjalikumalt kirjeldab
ta üliõpilasaastaid EPA veterinaaria
teaduskonnas ja sedagi, kuidas saatus ta
praegusesse elukohta tõi.
Kokkusaamisel Pajusti klubis sai sõna
ka raamatu nimitegelane ise, kes rääkis
põgusalt raamatu saamisloost. Et Endel
Tikopil oli jaanuarikuus ka sünnipäev,
sai temagi koos teiste samal kuul sündinud eakate seltsi liikmetega õnnitlusi vastu võtta. Nii oli valminud raamat
eakale sünnipäevalapsele ka endale kenaks hällipäevakingituseks.
Raamatut „Teekond läbi elu ja karusloomakasvatuse ajaloo“ on võimalik lugeda Vinni valla raamatukogudes, Rakvere Linnaraamatukogus, samuti saab
seda endale muretseda Pajusti klubist,
Rakvere Kroonikeskuse Apollo raamatupoest või võttes ühendust Endel Tikopi tütre Kaire Ulstiga.

Lääne-Virumaa aasta mõjukaimad inimesed. Mõjukate
edetabel moodustub inimestest, kelle sõnal on keskmisest
suurem mõju ja kes on aasta
jooksul kõige enam panustanud oma tegude või ideedega
kohaliku elu edendamisse.
Esimese koha vääriliseks
hinnati teist aastat järjest Oleg
Gross, Kaido Höövelsoni järel
jäi kolmandaks Üllar Saaremäe.
„Aitäh kõigile, kes mind
esitasid ja toetasid. Annan ka
edaspidi endast parima ja töötan meie kauni Lääne-Virumaa ja kogu Eesti heaks,“ sõ-

Maakonna mõjukaid aitasid Virumaa Teataja toimetusel välja selgitada linna- ja
vallavolikogude liikmed ning
linna- ja vallajuhid, kelle hääled moodustasid 50 protsenti
lõpptulemusest, 50 protsenti
häältest tuli toimetuse ajakirjanikelt.
Esimest korda avaldas Virumaa Teataja Lääne-Virumaa
mõjukate edetabeli eelmisel
aastal ja ka siis võttis tabeli esikoha ettevõtja Oleg Gross.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja
turisminõunik
Foto: erakogu

Toomas Väinaste sai 70. sünnipäevaks
omanimelise pingi

Merike Kask
Autori foto

24. jaanuaril avati Vinni valla endise kauaaegse vallavanema, endise Riigikogu liikme, praeguse volikogu
liikme ja Vinni valla aukodaniku Toomas Väinaste
nimeline pink.
Samal päeval 70. juubelit tähistav Väinaste sai Roela
rahvamaja taha parki paigutatud omanimelisel pingil
istudes nautida sünnipäevaulu, mille kandsid laulula-

valt ette Vinni Vallavalitsuse töötajad.
Praeguse vallavanema Rauno Võrno poolt 2018.
aastal ellukutsutud ettevõtmise raames paigutatakse
tublidele vallakodanike auks avalikku ruumi 100 nimelist pinki.
Rahel Lepp, kommunikatsiooni- ja turisminõunik
Foto: R. Lepp
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Vinni valda külastas
Rakvere politseijaoskonna
uus juht

7. veebruaril külastasid Vinni
vallavalitsust Ida prefekt Tarvo
Kruup, Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi ja piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo.
Kohtumise põhieesmärk oli vallavalitsuse ja äsja tööd alustanud
Rakvere politseijaoskonna uue
juhi Katrin Satsi vastastikune tutvumine. Varem töötas Satsi Kagu
politseijaoskonnas piirkonnavanemana.
„Piirkonna- ehk kogukonnapolitsei töö, millega Katrin Satsi

Noored automudelistid võistlesid ja võitsid
Lõuna-Eestis
8. veebruaril toimus Põlvamaal Põlgastes noorte automudelistide offroad Eesti meistrivõistluste juunior-liiga kolmas
etapp. 38 võistleja seas oli rekordiline
arv – 19 - osalejaid Lääne-Virumaalt.
Nii mitmelegi võistlejale oli see esimene suur tuleproov, ja veelgi erilisemaks tegi võistluse see, et esimese
võistluskogemuse said ka kaks õrnema
soo esindajat, Vinni tüdrukud Eleri ja
Eliise Mihkelson. Seekord jäi õdedevahelises konkurentsis peale noorem õde
Eliise, üldjärjestuseski poldud sugugi
viimased.

Lääne-Virumaalt olid esindatud Vinni, Väike-Maarja, Rakvere, Kadrina ja
Haljala RC klubi.
Võistluse seis oli pingeline kuni viimase sõidu viimaste ringideni. Esikohta jahtinud kuuest võistlejast kolm olid
meie noormehed Caspar Kõrts, Robin
Jukka ja Romet Laurimäe. Võidu saigi
Caspar (Vinni RC klubi), teine koht
loovutati Paide klubile (Lauri Punapart), pronksi sai Robin (Vinni) ja neljandale kohale jäi Romet (Kadrina).
Juunioride
offroad-võistluskarussell kolib nüüd pealinna ümbrusse,

märtsikuus toimuvad võistlused Sauel
ja Sakus. Onroad-autode 2020. aasta
võistlussari aga algab 15. veebruaril,
kui Rakvere RC mudelihallis toimub
Tamiya Cup I etapp. Selle sarja tõmbenumbriteks pealtvaajatele on ilmselt
ülikiired touring-autod ja ülivähest kogemust omavad isad-emad, kes koos
noortega perevõistlust peavad.
Mart Pitsner, juhendaja
Foto: S. Kurgema

on pikalt kokku puutunud, ei ole
Lääne-Virumaal varem olnud
esindatud nii tugeva kompetentsiga,“ rõõmustas Kruup uue kolleegi tööle saabumise üle.
„Olen töötanud 18 aastat Põlva
maakonnas erinevates politsei
tööliinides, nüüd soovin anda
omapoolse panuse, et Lääne-Virumaal kõik hästi läheks,“ sõnas
Satsi.
Rahel Lepp, kommunikatsioonija turisminõunik
Foto: R. Lepp

Lääne-Virumaa aasta naissportlane Riho Rannikmaa ja Epp Mäe on riigi
2019 on Kelly Nevolihhin
spordipreemiate kandidaadid
15. jaanuaril jagas Lääne-Virumaa Spordi- orienteeruja Aleksander Pritsik.
liit pidulikult välja maakonna aasta sportlaste auhinnad.
Lääne-Virumaa aasta sportlase auhinna
pälvis Vinni vallast pärit keskmaajooksja
Kelly Nevolihhin.
Maakonna parimaks meessportlaseks
2019 tunnistati võrkpallur Martti Juhkami. Tiitlid Lääne-Virumaa noor naissportlane ja Lääne-Virumaa noor meessportlane pälvisid kergejõustiklane Marleen
Mülla ja suusaorienteeruja Sander Pritsik.
Lääne-Virumaa spordiveteraniks pärjati

Parimad selgusid rahvahääletuse tulemusel.
Lisaks hääletuskategooriatele tunnustas
Lääne-Virumaa Spordiliit veel aasta eaka
spordiveterani kategoorias Karl Tambergi
ning aasta sportliku pere kategoorias perekonda Pooland/Hõbemägi.
Vinni Vallavalitsus õnnitleb ja tänab Kelly Nevolihhinit!
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Tänavuste riigi spordi elutööpreemia kandidaatide hulgas on Vinni vallas aastakümneid tegutsenud sumo- ja judotreener ning alade edasiarendaja Riho Rannikmaa. Spordi aastapreemia kandidaat 2019. aasta tulemuste eest on Tudust pärit
maadleja Epp Mäe – MM pronksmedal naiste
maadluses ja Euroopa mängude 3. koht.
Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle
aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud
avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on
olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Aastapreemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi,
edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö
korraldamisel, panust spordi propageerimisse,

Huumoripäev „Aadama küljeluu“ Pajusti klubis
8. märtsil kell 13 toimub Pajusti
klubis pika traditsiooniga huumoripäev „Aadama küljeluu“ seekord juba 12. korda. Huumoripäevaga tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva, mil külalisesinejateks on huumoritrupid
Lõuna-Eestist ja Järvamaalt.
Ürituse korraldajaks on algusest peale olnud Pajusti huumori- ja satiiritrupp koostöös
Pajusti klubiga. Üritust korral-

datakse üle aasta. Varasematel
aegadel osales naljapäeval ka
teisi truppe Lääne-Virumaalt,
kuid kahjuks on rahvamajade
näitetupid hakanud harrastama
ainult näitemänge huumoritekstide nappuse tõttu. Üks hea huumorisketš on teadagi lühike ja
püändiga ning nõuab head väljamängimisoskust õiges kohas.
Sestap kirjutavad huumoriringide juhendajad enamasti tekstid

ise. Huumori kõrvale pakutakse
„Aadama küljeluul“ ka satiiri
- teemasid leiab meie igapäevaelust küllaldaselt.
Niisiis, tehke oma kallile kaasale ettepanek minna naistepäeval
Pajusti klubisse nautima õrnema
soo tähtpäeva huumorivõtmes.
Ülle Rajamart,
Pajusti huumori- ja satiiritrupi
juhendaja

spordipedagoogikasse või sporditeadusse, mis on
saavutatud või avalikustatud eelmise kalendriaasta jooksul.
Spordivaldkonnas laekus kokku 43 ettepanekut
– kahele elutööpreemiale 22 ning kuuele aastapreemiale 21 kandidaati. Igal aastal antakse välja
kaks spordi elutööpreemiat ja kuus aastapreemiat.
Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva eel, 22. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimuval tseremoonial koos riigi kultuuri- ja teaduspreemiate ning Ferdinand Johann
Wiedemanni keeleauhinnaga.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik
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Tore konverents 2020
7. ja 8. veebruaril pidas Tugiõpilaste
Oma Ring Eestis (TORE) Põlvas aastakonverentsi. Seal osalesid ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumi TOREkad.
Üle Eesti oli noori kokku tulnud 180,
koos juhendajate ja juhatusega üle
kahesaja. Kaks päeva olid täis tegevust: majandusaasta aruande kinnitamine, uue aasta plaanid ja pikem
vaade tulevikku; töötoad; hommikune orienteerumine õues; prügi ja
kliimamuutusi puudutavad loengud.
Koosoleku numbriline pool võis
noortele tunduda igav, kuid samas
said nad kõik täieõiguslike liikmetena hääletada millegi poolt või vastu
- nad tundsid, et nende arvamusega
arvestatakse. Sai küsida asjasse puutuvaid küsimusi, pakkuda uusi ideid
TORE veel paremaks muutmiseks.
Koos mõeldi, mis võiks olla viie aasta
pärast, kuni selleni välja, et keegi tegi
ettepaneku luua TORELAND, maakeeli TOREMAA. Aga miks mitte!!
Töötoad olid erinevatel teemadel
ja kokku pandud erinevate koolide
liikmetest, et saaks leida uusi sõpru. Teiseks päevaks pidi iga töötuba
tegema minutilise kokkuvõtte toimunust, esitamise viis jäeti valikuliseks. Kõik etteasted olid väga ilmekad töötoas tehtust. Juhendajatele
korraldati molutamise töötuba, mis
aga kujunes väga silmiavavaks, kuna
tutvustati värvikat koolimaja, kus

üritus toimus - Põlva Gümnaasiumi.
Koolimaja sisemus võlus kõiki - selline on õpilaste unistuste kool. Meie,
õpetajad, saime tutvuda ka kooli hingeeluga ehk õppeprotsessi, koolipäeva ülesehituse, õpilasesinduse rolli
ja õpilaste kaasamise võimalustega.
Häid mõtteid kogunes minulgi oma
“tööriistakohvrisse”, kuid paljud ongi
teostatavad ainult sellises koolis (10.12. klass), millest on muidugi kahju.
Juhendajate emotsioonidest valmis
räpplaul, mille siis ka oma töötoa
esitlusel ette kandsime ja mis sai suure aplausi osaliseks.
TORE oli ka see, et töö vaheldus
mõnusate puhkehetkedega värvikates lebolates koos mõttekaaslastega.
Jõudehetked aitavad mõtetel kinnistuda ja ka uutel tekkida.
Kas teadsite, miks on Põlva linna
pingid erilised? Orienteerumise ülesannet lahendades saime teada - need
on Euroopa Liidu riikide lipuvärvides. Pinke otsides saime väikese pildi
ka linnast, sest need asetsevad üsna
hajali. Samuti said õpilased näidata oma teadmisi riikide sümboolika
tundmises või siis telefonist otsimise
kiiruses - jällegi väga vahva idee oma
linna tutvustamiseks.
Ürituse muutsid huvitavamaks ka
loengud prügimajanduse, taaskasutuse ja kliimamuutuste teemal.
Jällegi kutsuti kõiki kaasa mõtlema,

küsimusi esitama, väitlema. See on
ju põlvkond, keda need teemad kõige enam mõjutavad ja kes ise samas
saaks juba midagi muutma hakata, st
ka eelnevaid põlvkondi distsiplineerida, et nad analüüsiksid oma praegust käitumist ega mõtleks, et pärast
meid tulgu või veeuputus - sest paraku täpselt nii võib minnagi. Usaldagem noori, kui nad ei taha süüa plastiknõudest, korraldavad heakorratalguid või kliimaproteste. Kuskilt tuleb
ju alustada, et probleemi märgataks,
olgu need siis väikesed sammud, aga
need on astutud. Kõige kurvem oleks
ükskõiksus, sest siis kohe kindlasti ei
muutu midagi.
Aega jäi ka eriliseks diskoks. Miks
eriliseks? Sest saal oli vaikne, kuigi
seal nautis pidu palju noori. Ütlete: ei
ole võimalik! Jah on, nägin ka mina
selle uue trendi ära. Nimelt jagatakse
kõigile kõrvaklapid, kust on võimalik
kuulata kahte lugu ja siis nende järgi
tantsida. Kõik ei pea tantsima sama
loo järgi. Tantsides ei olnud väga
vigagi, aga kõrvalt vaadates üsna
veider. Jah, kõrvalseisjaid tümps ei
seganud, aga ikkagi… Noorte arvamust küsides oli nii pooldajaid kui
ka vastaseid. Vähemalt ära nähtud ja
tehtud.
Kuna Põlva on ka lõõtsapealinn,
toimus hommikune äratus lõõtsamänguga. Ei mingit äratuskella, vaid

Tammiku talvine tantsupidu
25. jaanuaril toimus Pajusti klubis Pidu algas soojendustantsudega
Teine Tammiku talvine tantsupi- vanade seltskonnatantsude kavast
du meie tantsuõpetaja Ene Saabe- ning folkloorsete tantsudega.
ri eestvedamisel ja juhendamisel. Ühiste hõigete saatel astus poole

tõusjad ilmusidki lugude edenedes,
unised ja üllatunud. Väga TORE lähenemine sellisele raskele tegevusele nagu ärkamine, eriti kui magama
saadi alles öötundidel.
See on TORE, kui iga aastaga tuleb
juurde noori, kes hoolivad endast
ja kõigest ning kõigist enda ümber,
soovivad seda hoida, soovivad koos
teha maailma paremaks. Juhendajana tean, kui oluline on noori kuulata,
sest mitte alati ei ole meil, täiskasvanutel, õigus. Lõplik tõde selgub koostöös noortega, neid elukorralduslikesse küsimustesse kaasates. Mul on
hea meel, et leidsin VPG-s õpetaja,
kes on valmis algklassides (1.-4.
klass) alustama KiVa programmiga
(kiusuennetusprogramm koolis), sest
selle programmi läbinutest saame endale TOREkate järelkasvu. Usun, et
TORE on VPG-s jätkusuutlik!

Kuna praegustel TOREkatel seisab varsti ees põhikooli lõpetamine,
ongi nad murelikult küsinud, et kas
nad siis peavad TOREst ära minema.
Kindlasti mitte! TORE on mõtte- ja
eluviis, seda saab endaga edasi kanda
kogu elu, ka gümnaasiumis ja hiljem
vilistlasena. See aga näitab, et midagi
on neid õpilasi puudutanud - nende südames, nende mõttemaailmas,
nende eesmärkides. See annabki
mulle enesekindlust seda edasi teha!
Ja juba varsti ootab meid TORE suvekool.
Aitäh noored, et olemas olete, te
olete olulised! Aitäh lapsevanematele
igakülgse toetuse eest!
Ly Räpo,
VPG TORE juhendaja
VPG TORE noored
Foto: L. Räpo

Pajusti Klubi juhataja on aasta tegija
tunni pärast lavale rahvakunstiansambel Kundla, mille muusika
taktis möödus aeg lennates. Tuletasime meelde ja laulsime kaasa
vanadele ringmängudele ning vihtusime reilendreid ja polkasid.
Kohal oli tantsijaid Rakverest, Sõmerult, Väike-Maarjast, külalised
Seljametsa külast Pärnumaalt ning
muidugi oma küla tantsurahvas.
Kohtumiseni järgmisel aastal
Kolmandal Tammiku talvisel tantsupeol!
Urmas Lindlo.
Pajusti klubi juhataja
Foto: U. Lindlo

Pajusti Klubi juhataja Urmas
Lindlo pärjati Mäetaguse rahvamajas toimunud Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusüritusel Aasta tegija 2019
laureaadiks. Suure tunnustuse
pälvis Lindlo suvel kahepäevase laulupeotule teekonna
suurepärase organiseerimise
eest Lääne-Virumaal.
Eesti Rahvamajade Ühingu
auhind Kaheksakand antakse igal aastal välja järgmistes
kategooriates: Aasta tegija,
Noor tegija, Aasta tegu, Aasta
koostööpartnerid ja Kaheksakand, mis omistatakse isikule,
kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu
edendamisel ja rahvamaja
maine tõstmisel.
Rahel Lepp, kommunikatsiooni- ja turisminõunik
Fotod: erakogu
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Kodukihelkond mäletab küüditatuid
Kolmes Balti vabariigis märtsis 1949
toimunud suuroperatsiooni „Pri
boi“ käigus saadeti Siberisse u 95 000
metsavendade, „natsionalistide” ja
„kulakute“ perekonnaliiget, eesmärgiks kolhooside loomine, relvastatud
vastupanu murdmine, küüditatute
sulandamine Siberi elanikkonda.
ENSV julgeolekuministri asetäitja polkovnik Alekandr Mihhailovi
(s. 1909 Peterburis) 16. aprilli 1949
teatise kohaselt EKP I sekretärile Nikolai Karotammele küüditati Eestist
Siberisse 7552 perekonda ehk 20 702
inimest, kes pidid külmale maale jääma igaveseks ajaks. Uurijad on välja
selgitanud, et 15% küüditatutest ehk
umbes 3105 inimest jäid surnutena
Siberisse tõepoolest igaveseks ajaks,
nende seas 51 saatusekaaslast Sajaani
mägedes Verhne-Ussinski kalmistul,
keda jääb kohalikele inimestele meenutama nende haudadele mais 2018
püstitatud Eesti vapiga ausammas.

4. märtsil 2014 kirjutasin Maalehes: „Minu käsutuses olevate andmete
kohaselt küüditati märtsis 1949 Virumaalt Siberisse 2537 inimest, sealhulgas 64 inimest Arukülast, Aruväljalt, Kehalast, Koeraverest, Kulinalt,
Kupnalt, Lehtsest, Leolt, Pajustist,
Sooaluselt, Vinnist, Viru-Jaagupist
ja Võhu külast, mis kõik paiknesid
toonase Küti valla maa-alal.” Märtsiküüditamise 65. aastapäeval, 23.
Märtsil 2014 õnnistas Viru-Jaagupi
koguduse õpetaja Tarmo Linnas mälestusplaadi pealkirjaga „25.03.1949
Küti vallast Siberisse küüditatud
elanikud”, millele on raiutud 64 inimese nimi. Jätkus töö Roela ja Rägavere vallast Siberisse viidud inimeste väljaselgitamisel, eesmärgiks
luua EV100 ja märtsiküüditamise
70. aastapäeva vääriliseks tähistamiseks kiriku interjööri triptühonn
Küti, Roela ja Rägavere valla inimeste mälestuseks. Esialgne rahapuudus,

Memento Rakvere Ühingu esimehe
vastuseis ja OÜ Kiviraidur saamatus
olid põhjuseks, miks seatud eesmärk
jäi saavutamata.
Esimese plaadi avamisest möödunud aja jooksul on õnnestunud välja selgitada ja pädevate asjatundjate
abil kontrollida Viru-Jaagupi kihelkonnast Roela ja Rägavere vallast
asumisele saadetud inimeste nimed
ja nende arv. Roela vallast viidi tookord Siberisse 93 ja Rägavere vallast
36 inimest - kokku 129 Viru-Jaagupi
kihelkonna elanikku. Hoolt ja kannatust nõudis töö vajalike jooniste
pideval muutmisel. Eksimine oli välistatud.
Roela ja Rägavere valla inimeste nimed, nii nagu Küti valla 64 inimese
nimedki, põlistatakse igaveseks ajaks
Viru-Jaagupi kirikus, kus 26. märtsil
2020 kiriklikul talitusel õnnistatakse
triptühhon „KODUKIHELKOND
MÄLETAB”, millele on graveeritud

193 inimese nimi ja sünniaasta. Triptühhonni viimaste tahvlite valmistamine sai võimalikuks tänu Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Tarmo Linnase
jätkuvale koostöövalmidusele, Eesti
Represseeritute Abistamise Fondi
(Peep Varju), allakirjutanu, Eesti Memento Liidu (Arnold Aljaste) ja Eesti
Vabadusvõitlejate Liidu (Tiit Põder)
abile ning OÜ Kiviraidur (Margus
Loogna, Oleg Smolski) tööle plaatide
valmistamisel.
26. märtsil Viru-Jaagupi kirikus toimuvale pidulikule talitusele, mis on
pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale ja nõukogude genotsiidi ohvriks
langenud inimeste mälestuse põlistamisele, on oodatud möödunud
sajandi neljakümnendatel aastatel Siberisse küüditatud inimesed ja nende
järeltulijad, maakonna ja kihelkonna
elanikud, ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liidu liikmed, ajalehe

„Virumaa Teataja” toimetuse esindajad, Lääne-Virumaa kirikuõpetajad,
EELK peapiiskop, Eesti Memento
Liidu, Eesti Represseeritute Abistamise Fondi, Eesti Vabadusvõitlejate
Liidu juhatuse liikmed, Eesti Vabariigi kõrged võimukandjad.
Valmistab head meelt, et kutse
on vastu võtnud minu hea sõber ja
koostööpartner, Krasnojarski krai
Memoriali juht, füüsik Aleksei Babii,
kelle 32 aasta pikkune panus Krasnojarski krai vanglates ja asumiskohtades represseeritud inimeste,
ka eestlaste saatuse väljaselgitamisel
ning põlistamisel on pretsedenditu.
Möödunud aastal annetas Eesti Memento Liidu juhatus Aleksei Babiile
osutatud teenete eest Eesti Memento
Liidu Teenete Risti. Kohtumiseni Viru-Jaagupis!
Kuno Raude,
arhitekt, triptühhoni autor

Roela hariduselu juubeliaasta lasteaed-põhikoolis On alanud tegus aasta
Roela lasteaias on selle avamisest alaVana valge maja siiski püsib,
tes töötanud Maire Männapuu ja Roela
endiselt on selles majas kool.
koolis õpetajana uue maja avamisest saaKeegi tänaseni vastab-küsib,
ti Maire Eigi.
numbreid nüüd on rohkem ajalool.
Ott Arder ,,Koolitee“ Tänan teid kõiki, head kolleegid, kes te
olete lasteaias-koolis püsinud nii kaua,
et õpetada kahte või isegi kolme põlvkonda! Imetlen oma õpetajaid selle pärast, kui palju nad teavad, kui palju nad
hoolivad ja kui palju nad jõuavad. Tunnustan pikaajalise pühendunud töö eest
Roela lasteaias/koolis Marine Roosi, Ene
Raudsalu, Tiiu Saaret, Hille Supperit,
Liia Sikku, Anne Maalmani, Tiiu Kõrvet,
Ferdinand von Wrangelli nimeline Saima Kalmet ja Riina Ehasalu. Kogu
Roela Lasteaed-Põhikool tegutseb ühise maja meeskond on ühtehoidev, paikne
ja toetav. Tegutseme koos üksteisega arasutusena aastast 2011.
Tegutsemisajad on asutustel erinevad, vestades.
Käesoleval õppeaastal on Roela lasteaga juubeliaastad kattuvad.
Käesoleva aasta 10. jaanuaril algas Roe aia nimekirjas 36 last ja põhikooli nila lasteaial 45. tegutsemisaasta ja Roela mekirjas 60 õpilast. Kui võiks arvata, et
koolimaja sai 11. jaanuaril 40-aastaseks. nõnda väikese arvu laste jaoks on suur
Kuna kooliharidust on Roelas antud maja kõle, siis tegelikult tekib koolimajja
juba alates 1822. aastast, siis lihtne arvu- astudes alati ühtse pere tunne. Igal koolitus ütleb, et aastal 2022 täitub hariduse majal on oma lugu jutustada. Vilistlased,
andmisest Roelas 200 aastat. See on mär- praegused ja tulevased õpilased-õpetakimisväärne number, millest ei saa üle jad on need, kes kooli vaimu edasi kannavad.
ega ümber.
Tähistasime lasteaia ja kooli juubelit nii, Väikesel lasteaial-koolil on oma eelinagu sünnipäevadel ikka kombeks: sõime sed: kui on vähe inimesi, jõuab kõigiga
torti, laulsime sünnipäevalaulu, meenu- suhelda, kõiki märgata, vajaduse korral
tasime möödunut, kohtusime huvitava toetada.
külalisega, kes näitas meile põnevaid Kooli juurde kuulub õpilaskodu, mis
mustkunstitrikke, üllatasime Roelas ringi on tegutsenud 12 aastat. Õpilaskodu on
matkates meie häid koostööpartnereid ja oma olemasolu igati õigustanud. Lapsed,
kes on asunud elama õpilaskodusse, on
sõpru.
Külastasime Kärt Põllut, kes oli Roela leidnud seal turvalise ja toetava kesklasteaia loomisest alates, kokku 36 aastat, konna.
selle juhataja. Tema koges nende aastate Meie lasteaed-põhikooli väga head
jooksul nii rõõmsamaid kui ka raske- koostööpartnerid on läbi aastate olnud
maid aegu. Lasteaia juhtimine on tema kohalik omavalitsus, Roela raamatukogu, Roela rahvamaja, Roela noortemaja,
elutöö. Aitäh, Kärt Põllu!
Kohtusime kooli pikaaegse õppeala- MTÜ Roela Kodukant, Roela Vabatahtjuhataja ja oma viimastel tööaastatel lik Päästekomando, lapsevanemad, valdirektoriks olnud Maret Trallaga. Mee- la koolid ja lasteaiad, Rajaleidja keskus,
nutasime koolimaja nurgakivi panekut karjäärinõustajad, Rakvere Ametikool,
ja toredaid hetki koolielust. Maret Tralla vilistlased, politsei-, pääste- ja maanteepanus (rohkem kui 50 aastat) Roela ha- amet. Suur aitäh kõigile meeldiva koosridusellu on hindamatu. Aitäh, Maret töö eest!
Vaadates tagasi keskkooliks valminud
Tralla!

koolimaja sünniaega, ei saa mööda minna koolijuhtidest, kes on andnud oma
panuse kooli arengusse. Nendeks olid:
Rein Tralla (1973 – 1980), Enn Kreek
(1980 - 1981), Enn Roos (1981 – 1982),
Niina Lossi (1982 – 1988), Hannes Põllu
(1989 – 1998), Andy Tilk (1998 – 2003),
Ilmo Jaanimägi (2003 – 2010), Maret
Tralla (1988 – 1989 dir kt, 2010 – 2013).
PÕLVKONDADE KOKKUTULEK
13. juunil 2020 toimub Ferdinand von
Wrangelli nimelises Roela Lasteaed-Põhikoolis kokkutulek. Oodatud on kõik
Roelas erinevates koolimajades haridust
saanud õpilased, endised lasteaialapsed,
õpetajad ja töötajad.
Päevakava:
Kell 14.00
- algab registreerimine
- lõunasöök (eelregistreerimisega)
- näitused
- lasteaia ja klassiruumide külastus.
Kell 16.00 – aktus kooli aulas.
Kell 18.00 – kogunemine Roela rahvamajas.
Kell 18.30 – kontsert ja pidu.
Tantsumuusika Mait Maltiselt.
Külalisesinejad DUO ÕÕ.
Duosse kuuluvad Nadežda Tšuvpilo
(mandoliin) ja Aleksander Bondarev
(kitarr).
Disco Raul Kabalnitskilt.
Töötab baar.

Osalustasu 10 € tasuda Vinni
Vallavalitsuse arvelduskontole
EE532200001120121871 Swedpank;
EE501010502016846005 SEB Pank,
märksõna „Roela kool”.
Kohapeal on võimalik maksta ka
sularahas.
Eelregistreerimine:
roela.kool@vinnivald.ee või
tel 329 7151
Meeldiva kohtumiseni!

Aive Alavere,
Roela Lasteaed-Põhikooli direktor

Eelmine aasta kulges juubelihõngulisena. Senini saabub ainult
positiivset tagasisidet toimunust. Täname omalt poolt ka veelkord kõiki, sealhulgas loomulikult Vinni Vallavalitsust, kes aitasid juubeliaasta üritusi väärikalt korraldada, toetasid ja kaasa
elasid.
Püüamegi siis rahvamaja elu ja tegemisi ikka jätkata üksmeeles, rõõmsalt ja mitmekülgselt.
Oleme koos joonud kolmekuningapäeva kohvi, kohtunud
taas oma sõbra Arvo Ihoga ja kaasa elanud tema filmile „Impeeriumi lapsed“, tähistanud Tartu rahu 100. aastapäeva, kuulates Uno Trummi huvitavat ettekannet, seejärel nautinud mõnusat kontserti oma heade naabrite Liisa ja Richardi esituses.
Küünlakuu teisel laupäeval, 8. veebruaril kohtusime toreda
improteatriga „RUUTU 10“
Pidulik õhtu Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise ja vallavanema vastuvõtuga 21. veebruaril on samuti usaldatud meie
maja korraldada.
Veebruarikuu sündmustele paneb aga punkti harukordne
kontsertelamus – Riikliku Akadeemilise Meeskoori 75. juubeliaasta kontsertkava „PRIIUSE HOMMIKUL“ kõlab Roela
rahvamajas 28. veebruaril kell 19.00.
Meie maja kollektiivid on kõik juba tööhoos, sest ees ootavad
huvitavad väljakutsed ja ettevõtmised.
Kvartett „Sära“ esineb kontserdiga 7. märtsil Järvamaal Päinurme kultuurimajas.
Teine, väga auväärne esinemine, toimub „Säral“ 28. märtsil
Jõhvi Kontserdimajas Hans Hindpere laulude päeval.
Meesansamblil seisab ees aga osalemine vabariiklikul meesansamblite päeval 4. aprillil Aseris.
Näiteringil valmib uuslavastus, millega tullakse rahva ette
teatrikuu lõpus. 29. märtsil esietendub näidend „NELJA
PÄEV“, mille Wolfgang Kohlhaase ja Rita Zimmeri „KALA
NELJALE“ järgi on lavastanud Mare Hirtentreu.
Seeniortantsurühmal on käsil kevadise tantsupeo repertuaari
omandamine.
Aga meie „Sõbratarid“ ja nende toredad lapsed pakuvad silmarõõmu juba 21. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva auks
toimuval Vinni vallavanema vastuvõtul. Samal õhtul kõlab
Roe
la segakoori eeslaulmisel mitmehäälsena meie rahvushümn.
Segakoor jätkab dirigent Terje Andressoni juhtimisel Virumaa laulupäeva repertuaari õppimist. Sellel laulupäeval on
väga lahe kava, ilusad ja tuttavad laulud – soovitame lauluhuvilistel edaspidi esmaspäeva õhtud vabaks teha ja tulla kaasa
laulma! Pidu toimub 23. mail Rakvere Rahvaaias.
Märtsikuusse mahub veel meie eakate klubi REMMELGAS
kohvilõuna, mis on seekord üles ehitatud osavate käte ringina!
Ja ikka märtsis, teatrikuul, sõidame koos Laekvere rahvaga
Endla Teatrisse.
Soovin kõigile rõõmsat meelt ja tegutsemislusti!
Ootame alati uusi kaasalööjaid, uusi mõtteid, ideid ja soove.
Tarmo Alavere,
Roela rahvamaja juhataja
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Vinni valla eakaimal
elanikul täitus sada eluaastat

Vinni valla elanik Ludmilla Arro tähistas 23. jaanuaril oma sajandat sünnipäeva. Tähtsal päeval
käis teda õnnitlemas vallavanema Rauno Võrno.
Ludmilla Arro on sündinud 23. jaanuaril 1920
Tudus, siinkandis on ta suurema osa oma elust ka
elanud. Ludmillal on üks laps, üks lapselaps ja üks

lapselapselaps. „Kõrge eluiga on meie suguvõsas
tavaline,“ muheles Ludmilla, kui vallavanemaga
juttu puhus.
Kolm päeva varem, 20. jaanuaril tähistas oma 98.
sünnipäeva valla eakaim mees August Kondoja.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik
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Lasteheaoluspetsialist kolis uude
kabinetti
Vinni valla lasteheaoluspetsialist Gaidi
Kasu kolis vastremonditud ruumi ning
võtab nüüd kliente vastu vallamaja esimesel korrusel.
„Loodan, et kabineti privaatne asukoht
julgustab abi saamiseks minu poole pöörduma ka neid, kes varem pole ehk tihanud
tulla,“ ootab Gaidi Kasu uues ruumis vanu
ja uusi kliente. Vastuvõtuajad Pajustis on
teisipäev, kolmapäeval ja reedel kell 8-16.
Võimaluse korral tuleb kohtumine eelnevalt kokku leppida telefonil 5399 4071.

Vinni valla lasteheaoluspetsialist Gaidi
Kasu annab teada, et tema vastremonditud kabinetti võib tuua arendavaid mänge
ja mänguasju, et väikestel klientidel mööduks aeg lõbusamalt. „Sobivad asjad oleksid näiteks pusled, klotsid, lauamängud,
nukutarbed jms,“sõnas Kasu.
Palume, et toodavad esemed oleksid
puhtad ja terved!
Sobivate mänguasjade loovutamise soovi korral võtke ühendust Gaidi Kasuga
telefonil 5399 4071 või meiliaadressil: gaidi@vinnivald.ee

Ulvi noortetuba sai uue juhi

Foto: Rahel Lepp

Foto: Mirjam Selli

Vana foto meenutab...

... vastlapäeva tähistamist Viru-Jaagupi koolis 1966. aastal.
1966. aastal oli vastlapäev 22. veebruaril, mida Viru-Jaagupi kooli 7. klass oli võtnud nõuks tähistada
27. veebruaril.
Undritsi tehtud fotodel sõidab uhke saanikaravan läbi lumise Viru-Jaagupi. Kuid kuhu? Kus käidi
tollal vastlaliugu laskmas, vastlapäeva saanisõitu tegemas?
Neist seitsmenda klassi õpilastest on tänaseks saanud 67-68 aastased küpses eas inimesed. Ehk mõni
neist veel mäletab seda sõitu või toda aega. Andke endast märku!
Hilje Pakkanen,
Vinni vallamuuuseumi juhataja

20. jaanuaril alustas Ulvi noortetoas tööd
Sabina Beljakova. „Elan Ulvis ja olen kahe
lapse ema. 2014. aastal lõpetasin Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö
eriala. Noorsootöö kogemus on mul olemas ka varasemast, kuid lisaks olen töötanud ka erivajadustega inimestega ning
asenduskoduhooldusel olevate lastega,“
tutvustas Sabina ennast.
Uuel juhil on plaanis koos noortega külastada teisi noortetubasid, korraldada
üritusi, tegevusi ning väljasõite. „Noortetoas saab mängida piljardit, pinksi, laua
jalgpalli jne. Olemas on ka playstation ja
arvutid. Julgelt võib oma põnevaid ja uusi
ideid jagada ning ühekoos neid ellu viia,“
julgustab Beljakova ümberkaudseid noori
enda jaoks noortetoa võimalusi avastama.
Noortetuba on avatud teisipäevast neljapäevani kell 14-19 ja reedel 13-18.
Rahel Lepp, kommunikatsiooni- ja
turisminõunik
Foto: erakogu

Loengutsükkel Rakvere linna ja
Virumaa ajaloost

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab märtsis
LEADER-meetme projektitoetuste kevadise taotlusvooru

Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-PRIA
kaudu 16.-27. Märtsini 2020.
Avatud meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste ja -toodete arendamine
Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine
Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
Infopäevad taotlejatele:
17. veebruaril Mõedaku Puhkekeskuses Vinni vallas kl 17.00.
Registreeru infopäevale info@viko.ee .
Täpsem info jooksvalt Virumaa Koostöökogu kodulehel ja FB-lehel.
Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee ja www.pria.ee
Ootame taotlejaid (ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-id) Lüganuse vallast, Viru-Nigula valla

Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast)

SA Virumaa Muuseumid alustas jaanuaris loengusarja Rakvere ja Virumaa vanemast ajaloost, kus huvitavaid ajalooseiku
tutvustab ja tõlgendab ajaloolane Uno
Trumm.
29. jaanuaril alustatud loengusaril algas
üle ootuste menukalt – loengut Rakvere
kivilinnuse rajajast ja Virumaa asevalitsejast Dietrich von Kyvelist tuli kuulama
üle poolesaja huvilise.
Järgmiste loengute teemad:
26. veebruar „Rakvere linnuse tõus ja
langus – linnuse ehitamisest ja hävingust“.
25. märts „Rakvere linnus ja Virumaa

Liivi sõja algusaastail (1558-1579)“.
22. aprill „Rakvere linnus ja Virumaa
Rootsi-Vene ja Rootsi-Poola sõja ajal
(1570-1605).
Rehbinderi maja direktori Andrus Eesmaa sõnul on loengutsükli läbiviimise
eesmärgiks sihtasutuse teadurite viimastel aastatel kogutud teadmiste jagamine
kohaliku kogukonnaga.
Loengud toimuvad Rehbinderi majas
(Tallinna 5) algusega kell 17.30 kestvusega 2 akadeemilist tundi (90 minutit) ning
on kuulajatele tasuta.
Uno Trumm, 5341 4433
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Palju õnne, kallid märtsikuu
sünnipäevalapsed!

Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõme pillaks!
Ja et ka argipäevas hallis, kestma jääks kõik hea ja kallis!
Nagu päevad, nii korduvad aastad. Nendes on vihma, päikest ja tuult...
Olgu neis päevades päikese kulda! Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!
Olgu südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust!

94 Ada Silvere
92 Meeta Jürgenson
91 Helja-Melaine Veerg
90 Velli Aal
89 Ellen Remmelgas
88 Reiginald Leede
88 Silja-Juhanna Tamm
87 Lia Pikka
86 Aino-Amalie Rohtla
86 Ida Uigru
85 Märt Vilt
85 Aino Kalme
85 Elvi Muna
85 Elli Sarjas
84 Eha-Pärjala Kuusemets
84 Mall Moor
84 Maria Mooses
83 Elmi Sammel
83 Aili Lauri
83 Uno Kivisaar
82 Eve Suviste
82 Silvi-Maret Villemson
82 Rein Maasik
82 Väino Jürna
82 Laili Luht

81 Jüri Lunin
81 Malle Kriisa
81 Maimo-Koidula Nutonen
81 Malle Onga
81 Maie Pobbul
80 Viivi Salmu
80 Õie Valk
80 Lehte Järv
80 Elle Kaja
75 Anna Zubkova
75 Endel Soon
75 Mare Taal
75 Niina Karro
75 Elle Brinkmann
70 Astrid Reiner
70 Mai Laaspere
70 Tiit Pajupuu
70 Svetlana Mägi
70 Arnold Müürisepp
70 Liisi Veskis
70 Robert Kahre
70 Virve Kalmet

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

Sündinud lapsed!
Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!

Tommy Kruusement
Herta-Marii Ismael
Anete Niit		
Lisete Neidek		
Otto-Ulf Sarapik		
Aleks Tampere		
Ats Mattias Lepler
Robin Kontkar		
Klenet Lind		
Uku Heino Varimets
Erol Saksen		

20.12.2019
23.12.2019
28.12.2019
06.01.2020
08.01.2020
11.01.2020
11.01.2020
18.01.2020
20.01.2020
23.01.2020
25.01.2020

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

SÜNDMUSTE KALENDER
ULVI KLUBIS:
11. märtsil kell 14 eakate klubi Ajakangas „Kella Kahe Kohvik“.
5. märtsil kell 12.30 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
14. märtsil kell 12 emakeelepäeva tähistamine Uljastel,
Meinhard Laksi nimelise pingi avamine.
16. märtsil kell 19.30 Ulvi kinoklubis film `“Fred Jüssi. Olemise ilu“.
Pilet 5/3.50 eurot.
25. märtsil kell 14 eakate klubi Ajakangas „Kella Kahe Kohvik“.
21. märtsil kell 16 KaRakTer etendusega „Igaühele oma“. Pilet 7 eurot
Infot Ulvi klubi ürituste kohta: 5551 0735
PAJUSTI KLUBIS:
1. märtsil kell 14 perefilm „Sipsik“. Pilet 5/3.50 eurot.
1. märtsil kell 16 film „Fred Jüssi. Olemise ilu“. Pilet 5/3.50 eurot.
8. märtsil kell 12 huumoripäev „Aadama küljeluu“. Pilet 5 eurot.
10. märtsil kell 13 seeniorklubi „Mõttelõng“.
Esinevad Rakvere Gümnaasiumi rahvatantsurühmad.
12.märtsil 20 kell 12 Pajusti klubi 60 -tordile ja kohvile!
13. märtsil kell 20 „Tantsukas Pajusti klubi 60“ (piletid välja müüdud).
26. märtsil kell 12 pärgade asetamine represseeritute mälestusmärgi
jalamile. Palvus ja triptühhoni „Kihelkond mäletab“ õnnistamisele
Viru-Jaakobi kirikus.
4. märtsil kell 11 beebiklubi.
20. märtsil kell 11 beebiklubi.
VIRU-JAAGUPIS:
Üritused noortetoas:
6. märtsil kell 17 ajude ragistamine II etapp.
7. märtsil kell 19.35 multikaõhtu.
13. märtsil kell 18 kendama võistlus.
14. märtsil kell 17 ajude ragistamine III etapp, kus selgub Viru-Jaagupi
parima ajude ragistaja.
14. märtsil 19.35 multikaõhtu.
14. - 20. märtsini emakeelepäeva viktoriin.
Viktoriiniküsimused saab Viru-Jaagupi Noortetoast.
20. märtsil algab kevade alguse puhul joonistuskonkurss “Minu kevad”.
21. märtsil 19.35 multikaõhtu.
25. märtsil kell 17 toiduvalmistamine.
28. märtsil 19.35 multikaõhtu.
Viru-Jaagupi noortetoa sündmuste kohta lisainfo: Valentin Kurka, 5341 2782.
10. märtsil kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu endises Viru-Jaagupi koolimajas. Info Ingrid Laud, 503 5579.

KADILA SELTSIMAJAS:
4. märtsil kell 16 kogunevad Kadila vanas koolimajas Lustakad noored. Meenutame ja paneme kirja kodukandi lugusid olnud
aegadest. Huvilised alati oodatud. Info 5567 2658.
15. märtsil kell 18 Alburahva Teatri külalisetendus
“Realiseerimiskeskus”. Pilet 5 eurot. Info 5397 5544.
VINNI PÄEVAKESKUSES:
8. märtsil päevakeskus avatud kell 11-16.
9. ja 23. märtsil juuksuripäev kell 10-17.
Juuksuriaeg eelnevalt broneerida tel 325 7300.
Teisipäeviti kell 9.30 võimlemine (juhendaja Ly Jõe).
6. ja 20. märtsil kell 10.30 mälutreening Anuga ja nädala
lõpetamine kohvilauaga.
10. märtsil Rakvere Teatris Draamateatri etenduse
„Saraband“ ühiskülastus.
26. märtsil kell 12 ühiskülastus Rakvere Linnavalitsuse valges
saalis Hõbeakadeemia 2020 loengusarjale.
(esineja Kaido Höövelson, teemaks Jaapan: kauge ja lähedane)
Vinni päevakeskuse sündmuste kohta lisainfo: Eve Kukor, 325 7300
SPORDISÜNDMUSED:
29. veebruarist 1. märtsini Eesti omavalitsuste talimängud
(osaleb valla koondis) Viru-Nigula vallas.
Info Uno Muruvee, 527 3874.
1.-3. märtsini BBBL poiste korvpalliturniir Vinni
spordikompleksis. Info Ergo Prave, 5340 3581.
8. märtsil kell 10 maratoni start VIII Vinni-Rakvere talve
jooksusarja III etapp (kergliiklusteed, Rakvere tänavad).
Info Andrus Lein, 5660 3585.
15.-17. märtsini BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordikompleksis. Info Ergo Prave, 5340 3581.
14. märtsil rahvusvaheline sumoturniir West-Viru Open
(Euroopa KV etapp). Info Riho Rannikmaa, 5391 5160.
20.-22. märtsini laste iluvõimlemisvõistlus Lumikelluke 2019
Vinni spordikompleksis. Info Ergo Prave, 5340 3581.

ROELA RAHVAMAJAS:
21. veebruaril kell 18 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine.
Vallavanem Rauno Võrno vastuvõtt.
28. veebruaril kell 19 Riikliku Akadeemilise Meeskoori 75.
juubeli kontsert „Priiuse hommikul“. Dirigent Mikk Üleoja.
Pilet 8/5 eurot. Info, piletite müük, tellimine tel. 527 3878, 519 3525.
11. märtsil kell 13 klubi „Remmelgas“ kohvilõuna. Töötuba „Osavad näpud“.
13. märtsil teatri ühiskülastus koos Laekvere rahvamajaga.
16. märtsil kell 11 koolikontsert. Uku Suviste.
29. märtsil kell 15 näiteringi esietendus „Nelja päev“ Wolfgang Kohlhaase
ja Rita Zimmeri „Kala neljale“ ainetel, lavastanud Mare Hirtentreu.
LAEKVERE RAHVAMAJAS:
1. märtsil kell 15 suur film „Karu süda“. Kohal filmi autor Arvo Iho. Vaatamiseks üleval A. Iho ja T. Nooritsa fotonäitus „Põhjala saaga“. Üritus tasuta.
6. märtsil kell 19 film „Talve“. Pilet 3/ 2 eurot.
7. märtsil kell 12 eakate „Ilupäev“. Kohal erinevad ilutegijad. Võimalus proovida ja osta ilutooteid.
8. märtsil kell 12 film „Talve“. Pilet 3/2 eurot.
13. märtsil kell 19 film „Asjad, millest me ei räägi“. Pilet 3/2 eurot
13. märtsil kell 19 Meesteklubi õhtu.
13. märtsil väljasõit Pärnu „Endla“ teatri etendusele „Elu ja armastus“.
15. märtsil kell 12 klubi „Meenutus“ kohvilõuna. Emakeelepäev. Osavõtt
2 eurot.
20. märtsil kell 20 kevade alguse pidu „Retro-Video-Disco“. Plaati keerutab
Andrus Kuzmin. Pilet 7 eurot. Laudade broneerimine: 516 2993 Heli, 5198 7006
Liisa.
27. märtsil kell 12 Miksteatri etendus „Kulplased“ lastele ja
koolinoortele. Pilet 2 eurot.
27. märtsil kell 18 rahvamaja noortetoas „PlayBack“.
Info Laekvere Rahvamaja sündmuste kohta: Liisa Uukkivi, 329 5335.

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

Tauno Lavonen 		
Valentina Saar 		
Mirjam Sepnik 		
Helje Müürisepp

17.05.1942 - 2.01.2020
9.09.1941 - 8.01.2020
29.05.1954 - 24.01.2020
15.04.1935 - 30.01.2020

Sügav kaastunne omastele.
Väljaandja: Koduvalla Sõnumid (Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee) Tasuta. Tiraaz 3075. ✦ Küljendus ja trükk: Kalurileht OÜ. ✦ Kojukanne: AS Eesti Post. ✦ Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. ✦ Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/lehed. ✦ NB! Valla infoleht ei avalda ruumipuudusel kommertsreklaame. ✦ Aitäh kõigile kaastööde eest!
✦ Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt 7. kuupäevaks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

