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Sõnumid

Vinni valla infoleht

Vinnikad korraldasid
Rakvere linnapäevadel
jälle Seebikarbiralli

Huumorisoonega hiidlased on võtnud seebikarbindust tähttähelt: nende Soap Box koos reaalsete käsitsivalmistatud seepidega ja juhendaja Andres Laanejõega. Soap Box veeres Tõusu tänavast alla, nii et seebimullipilv taga. Hilje Pakkaneni foto

Et Vinni vallas korralikest mägedest nappus käes (korralik
tähendab meie mõistes pikka
korraliku asfaltkattega langust), aga Rakveres seda mägede-värki piisavalt, ongi viimase viie aasta Seebikarbirallid toimunud Rakveres.
Neile, kes veel ei tea, mis
on seebikarbiralli, siis tegemist
on iseehitet ilma mootoriteta
sõidukitega, mis varustatud
juhtimisseadmetega ja mis
võistu mäest alla veerevad.
Lisapunkte võistlustel annab
kõikvõimalike kostüümide,
butafooride jm kasutamine.
Seekordsel, järjekorras
viiendal Rakvere Seebikarbirallil oli võistkondi 15 (rekordaastal 2014-ndal oli osalejaid
24). Geograafiliselt oli osavõtjaid neljast paigast - kõige
enam, 8 masinat, Vinni vallast
- juhendaja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpetaja ning tööõpetuse- ja tehnoloogiaringi

juhendaja Rein Leichter, üks
masin Avinurmest - samuti
Rein Leichteri käealune -, 3
ekipaazi Viru-Kabalast (juhendaja Toomas Kala), 3
võistkonda Hiiumaalt, juhendajaks eeskätt lennumudelismi maailmas tuntud Andres
Laanejõe. Muide, tema lennutas eelmisel aastal koos kambajõmmidega Hiiumaalt Saaremaale drooni abil külakostiks porgandi, ja tema ongi see
mees, kes nüüd 25 km kõrgust
stratosfäärilennukit katsetada kavatseb...
Ja ehkki korralduslikke segadusi oli sel aastal rohkem
kui kõigil eelmistel kokku: Rakvere liikluskorraldusisand ei
tundnud ei kellaaegu, ei sulgetavaid teelõike, meie generaator, mis meile kõva hääle
jaoks elektrit pidi tootma, esialgu meile seda lõbu vaid minut korraga lubas, jne, jne,
laabus lõpuks siiski kõik ja
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võistlus sai täiega paarisaja
pealtvaataja ees ära peetud.
Kui aastaid oleme olnud sunnitud esikoha loovutama, siis
seekord jäi võit meile: võistkond Naksitrallid koosseisus
Raimond Järg, Vadim Vaikov,
Marelle Järg ja auto sabas sibav Hiireke edestas napilt
reisele kohale tulnud Hiiumaa
Seebikat. Kõige kiirem mäestlaskuja oli samuti vinnikas –
Kaspar Laulu juhitud Siil saavutas maksimumkiiruseks 37
km tunnis. Kiiruses järgnesid
36 km/h Kevin Pärlin ja 35 km/
h kihutanud Toivo Jukka. Ühtlasi sai ta ka vanima osaleja
eripreemia „Hingelt noor“.
Tõsi, ta ehtis end võõraste sulgedega - auto „Dynamo“, millel ta sõitis, oli valmis ehitanud Vinni koolipoiss Markus
Notta, kes aga haiguse tõttu
ise osaleda ei saanud. Ka noorima osaleja tiitlile käis tihe rebimine - napilt võitis selle 7aastane Naksitrall Marelle
Järg.
Ja lõpetuseks - aitäh neile
isadele-emadele, kes toetasid
oma lapsi nende masinate
ehitamisel, aitäh neile, kes ehitasid, monteerisid ja konstrueerisid! Teie tulemused olid
võrratud! Aitäh neile, kes viis
aastat järjest on selle võistluse elluviimist toetanud ja aidanud! Ilma Rakvere seebikarbinduse vaimse isa Rein
Leichterita poleks sellist sarja
sündinud, ilma Margo Mülleri
helitehnikata poleks meist raja
ääres piuksugi kuulda olnud,
ilma Heldur Erikuta ei teaks
me oma laskumiskiirusi, ilma
Katrin Palli rajaturvamise ja
Merike Laidvee arstipaunata
ei oleks meie laskumised olnud kuigi turvalised. Neid nimesid tuleks siia lisada veel
ja veel...
Viis aastat Rakve Seebikarbirallisaagat on lõppenud, aga
kes teab, mis saab edasi, sest
iga lõpp olevat millegi uue algus...
Mart Pitsner,
MTÜ Vinni Punn, Rakvere
Seebikarbiralli organisaator
2011-2015

Võidupüha tuleb tänavu vallas
maakaitsepäevaga

Meie laiuskraadi valgeim
aeg on käes ja aeg jaanipidusid
pidada. Meie vallas toimuvad
valla jaaniõhtud Tudus 20.juunil – koos kooli kokkutulekuga. 22.juunil Roelas – koos küladepäevaga, 27.juunil Kadilas
ning 23.juunil Pajustis – koos
Vinni alevikus samal päeval
toimuva Lääne-Viru maakaitsepäevaga, millega meie maakond tähistab koos võidupüha.
Tänavu on maakaitsepäev Vinni valla korraldada.
Maakaitsepäev algab kell
10.00 pärgade asetamise tseremooniaga Eesti vabaduse eest
langenutele Vabadussõja ausamba juures Viru-Jaagupi kalmistul. Auvalves on Kaitseliidu Viru maleva Roela rühma
liikmed eesotsas Arvo Lassiga ja noorkotkad. Mängib Rakvere Linnaorkester, kavas on
päevakohased sõnavõtud kokkutulnutelt.
Kell 11.00 algab maakaitse-

päev Vinnis gümnaasiumi esisel
väljakul. Kõigil huvilistel on päeva jooksul võimalik külastada
kaiteväeüksuste ja eriteenistuste
tehnika, varustuse ja relvastuse
väljapanekuid. Lisaks toimuvad
mitmed võistlused, on avatud õpitoad. Päeva juhib Samuel
Golomb. Kõhu täidab naiskodukaitsjate valmistatud maitsev sõdurisupp.
Traditsiooniliselt kuulub maakaitsepäeva juurde maavanema ja
vallavanema pidulik lõuna veteranidele ja jõustruktuuri juhtidele, mida pakume Vinni spordikompleksis, ning ühispildistamine.
Kell 12 algab kooli ees kontsert, kus esinevad Rakvere Linnaorkester, Võhu kapell
Reilender,
Pajusti
klubi
Tantsutriinude rahvatantsijad ja
Roela meesansambel.
Pärast kontserti demonstreerivad oma suurepäraseid oskusi
narko- ja politseikoerad.
Kell 14 algab Kaitseliidu pidulik rivistus ja rongkäik koos
omavalitsusjuhtide ja orkestriga
Vinni-Pajusti raamatukogu parklast Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
ette. Tule toob Vinni maakaitsepäevale Toril Eesti sõjameeste mälestuskirikus Eesti Vabariigi
presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt süüdatud võidutulest
Tapa kompanii pealik Urmas
Lindma.
Seejärel algab päeva üks peasündmusi - Vabariigi Presidendi
süüdatud võidutule vastuvõtmine
ja pidulik üleandmine maavanema
poolt Lääne-Viru valdade ja linnade juhtidele gümnaasiumi ees.
Ka kõik soovijad on oodatud võidutuld võtma, et sellest süüdata

oma jaanituli.
Maakaitsepäev on koguperepäev, mida aitavad sisustada
Kaitsevägi, Kaitseliidu Viru malev, naiskodukaitsjad, noored
kotkad, Rakvere politseijaoskond, Rakvere päästekomando,
Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet, Viru Vangla, meie vallast
Päästeameti Roela vabatahtlik
päästekomando, MTÜd Johanna ja Kadila Naisselts, Roela
noortemaja, Vinni-Pajusti Gümnaasium, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool jt. Vabatahtlikena on
abiks Vinni päevakeskuse noored.
Liiklemises tasub sel päeval
Vinnis olla tähelepanelik. Lähedalt tulijaid võiksid oma autod
üldse koju jätta, sest rahvast on
maakaitsepäevale oodatud rohkesti.
Korraldajad on edastanud ilmataadile ka palve saata meile
selleks päevaks ilus vihmavaba ilm.
Sama päeva õhtul Pajustis
peetav jaanituli süüdatakse päeval jagatud võidutulest.

peoplatsile rühma nime kajastavat plakatit kandes.
Pealtvaatajad said kõik esinejaid tervitada rõõmuhõisete
ja tervitustega.
Lastel olid seljas
Rakvere ja Muhu rahvariided
ning rahvuslikus stiilis riided.
Õpetajatel olid seljas rahvariideid erinevatest Eesti paikkondadest: Muhu, Rakvere,
Viru- Jaagupi, Vaivara, Saaremaa Karja kihelkonna,
Kadrina ja ka rahvuslikus võtmes stiliseeritud riided.
Pidu võiski alata.
Lauldi erinevaid rahvalaule
ja tantsuplatsile moodustati
tantsuringe ning kaari. Ka

lasteaia töötajad tegid väikese etteaste, lauldes laulu „Kui
Kungla rahvas“. Laulud ja
tantsud said lastel selgeks
tänu muusika õpetaja Kaja
Roovile ja liikumisõpetaja
Kristi Lichtfeldtile. Rühmade
ilusad liikumised peoplatsile
ja platsilt ära said selgeks
tänu õpetaja Helil Argele.
Kogu pidu juhtis kõlava häälega õpetaja Kristi ja Mõmmi
rühma esinemisi saatis akordionil õpetaja Marje Raud.
Lapsed laulsid ja tantsisid lustiga ja ma usun, et seda kõike
võib iseloomustada peol kõlanud laulu sõnadega: „Kiigu
kiike üles alla, et me kostuks

üle valla!“
Selleks, et üks pidu
õnnestuks näevad vaeva
paljud inimesed. Tänan kõiki
lasteaia õpetajaid ja õpetaja
abisid, kõiki meie maja töötajaid, lasteaia hoolekogu liikmeid Harro Vainomaad ja
Rauno Sipsakat abi eest. Tänan lapsevanemaid, kes oma
lapsed ilusate rahvuslike riietega ehtisid. Tänan kõiki
pealtvaatajaid ja kaasaelajaid. Lõpuks tänan ka ilmataati, sest ta tõesti saatis meile
selleks päevaks parima ilma!
Siivi Ebber,
Vinni Lasteaed
Tõruke direktor

Olgu ilm jahe või suvekuum,
kiire on kõigil ikkagi. Jahe kevad on lubanud nautida õiteilu
ja ehk pisut rahulikumat toimetamist aias-põllul, toonud kaasa
rohkelt murupügamist. Õppuritelgi on talutavam eksameiks
valmistuda, kui rannailmad välja ei meelita. Eksamitest rohkem erutavad meeli koolilõpuaktused – kas ma näen ikka piisavalt kena välja. Olen käinud
palju aastaid koolide lõpuaktustel ja võin julgelt öelda – iga
kord on lõpuaktused südamlikud, noored väga kaunid. Koos
lõpetajate ja õpetajatega rõõmustavad nii pered, sõbrad kui
kogu küla.

Kasutage head võimalust –
võidupüha tuuakse sel aastal
lausa koju kätte! Maakaitsepäev
kestab parajasti niikaua, kella 34-ni pärastlõunal, et sealt igaüks
veel edasi oma jaaniõhtule
jõuab.
Kutsun kõiki üles oma majaümbrused peopäevaks korda
tegema, võidupühal lippe heiskama ja peost ühiselt rõõmu
tundma.
Kaunist jaani ja suve kõigile!
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Vinni lasteaed tähistas
muusika-aastat folklooripeoga

Vinni lasteaia pere lustis rahvuslike laulude ja tantsude saatel päikest, ilusat ilma, rahvariideid
ja üksteist. Hilje Pakkaneni foto

22. mail toimus Vinni Lasteaias
Tõruke folklooripidu „Toa
teeks ma endal tamme alla“.
Nii tähistas meie lasteaed muusika-aastat lasteaia õuealal, mis
oli nagu päris laulu- ja tantsupidu.

Õpetaja Tiina Lõbu oli valmistanud ilusa folklooripeo
voldiku, mis kajastas peokava ja ühislaulude sõnu, et kõik
soovijad saaksid kaasa laulda. Lasteaia direktor jagas
voldikud peokülalistele nen-

de saabudes. Nii võis iga vanem kavast vaadata, kuna
tema laps esineb ja mis peoplatsil parasjagu toimub.
Pidu algas esinejate
rongkäiguga. Toodi sisse lasteaia lipp ja iga rühm marssis
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Vinni Vallavolikogu istungilt
Vinni Vallavolikogu 28.mai
2015.a. istungilt
1. Kinnitati Vinni valla konsolideerimisgrupi 2014. majandusaasta aruanne.
2. Otsustati määrata Vinni
vallas Koeravere külas asuva Triigi metskond 13 katastriüksuse (katastritunnus
90001: 003:0890, pindala 152,3
ha, sihtotstarva maatulundusmaa), jagamise tulemusena tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed alljärgnevalt: Triigi metskond 13 ka-

tastriüksus – sihtotstarve 100
% maatulundusmaa; Dolokivi
katastriüksus - sihtotstarve
100% mäetööstusmaa.

Ene Saaber: tantsides tunnen,
et elu on elamist väärt

3. Otsustati muuta Vinni
Vallavolikogu 25.02.2010
määrusega nr 5 kehtestatud
Vinni valla üldplaneeringu
punkti 2.1 ja sõnastada järgmiselt:„2.1 ”Detailplaneeringu koostamise kohustusega
alad asuvad Pajusti, Vinni,
Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu
alevikes ning kattuvad kompaktse hoonestusega aladega.“

Kulina lasteaed saab
energiasäästliku maakütte
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus nõukogu eraldas toetust
22 000 eurot, et viia lasteaiahoone üle maaküttele. Teist samapalju tuleb panustada ka Vinni vallal.
Hoonesisesed tööd, nagu radiaatorite ja küttetorustiku ning sooja
ja külma tarbeveetorustiku väljavahetamine teostatakse valla eelarvesse kavandatud vahendite
toel. Välja tuleb vahetada ka pumbamajast lasteaiahooneni viiv
veetrass ja osa lasteaia territoo-

riumi piiravat aeda. Kokku küündib valla kulu 60 000 euroni.
Hanke tulemusena osutus tööde
teostajaks TJ Hooldus OÜ Viljandist. Omanikujärelevalvet teostab
OÜ Doran. Vinni valla poolt
koordineerivad tegevust ehitusnõunik Peep Võrk ja arendusnõunik Gustav Saar. Rekonstrueerimistööd algasid juuni algul ja kestavad augusti lõpuni.
Gustav Saar,
vallavalitsuse arendusnõunik

Maakonna noorsootöötajad
tutvusid Roelaga
4.-5.juunil võõrustas Roela noortemaja maakonna noorsootöötajaid. Noorsootöötajad Laekverest, Rakverest, Väike-Maarjast,
Vaekülast, Kundast, Uhtnast,
Sõmerult, Haljalast, maavalitsusest tutvusid Roela tegemistega käidi Taali mesilas, käbikuivatis,
naisseltsi ruumes, põllutöömuuseumis, kuulati kontserti rahvamajas. Noorsootöötajatega lõi mesti ka maavanem Marko Torm, kes
tutvustas kokkutulnutele avaliku
esinemise nippe ja isiklikke kogemusi. Ja muidugi vaadati üle
kõik toad ja nurgad, mängud ja
võimalused Roela noortemajas.
Ühise arvamuse järgi on Roela
noortemaja kõige ilusam noorte-

maja tervel Lääne-Virumaal.
Noorsootöötajate vestlusringist selgus, et enamsti käivad
noortemajades need, kes spordija huvirngides ei käi, kuid tahavad ka kuhugi kuuuluda. Põhiline tegevus noortemajas on arvutikasutamine. Roela noortemajas
asub kenas kohas metsatuka servas ja majal on oma õueala. Nii
on Roela noortemajal soetatud
lisaks tubastele mängudele palju
vahendeid väljas mängimiseks.
Suve hakul, mil koolid läbi, on
noorsootöötajatel juhendada
noorte suvised töö- ja puhkelaagrid. Nii kulus kahepäevane kokkusaamine Roelas igati ära.
Hilje Pakkanen

Roela võõrustas maakonna
lasteaedade loomelaagrit
12.juunil 2015 toimus Roelas lasteaedade loomelaager, kus seekord osales 11 lasteaeda LääneViru maakonnast. Aitäh tulemast:
Rakvere lasteaed "Triinu", Tapa
lasteaed "Pisipõnn", Kadrina lasteaed, Vinni lasteaed, Sõmeru lasteaed "Pääsusilm", Lehtse lasteaed, Jäneda lasteaed, Sääse lasteaed, Tamsalu lasteaed, Rakvere
eralasteaed "Kaur", Kulina lasteaed, Roela lasteaed. Loomelaagri korraldasid seekord Kulina ja
Roela lasteaiad.
Päev nägi ette pikka jalgsimatka, mille käigus külastati Roela
Rahvamaja, Roela Noortemaja,
Roela käbimaja ja Taali mesilat.
Mööda terviseradu kõndides
kohtusime ka kahe Katlaaugu nõia
Ella ja Mallaga, kes meile oma
nõiarohtusid tutvustasid. Sügav
kummardus Teile: Reet Alavere,
Maire Eigi, Maimu Nurk, Aili ja
Tõnis Taal, Maire Männapuu,
Gerly Kanna. Te olite tasemel,
nagu alati. Me oleme Teie üle
väga uhked!
Ilm soosis meie ettevõtmisi ja
päevale pani ilusa muusikalise
punkti Peeter Põllu akordionil.
Loomelaagri lipp langetati Arvo
Pärdi "Ukuaru valsi" saatel.
Kõikidele osavõtjatele anti teele kaasa Roela kooli vilistlase Tarmo Elleri valmistatud kohalikku
toodangut: suitsuvorsti.

Annan edasi laagris osalejate
kiitva tagasiside:
"Kõik meeldis, uus koht, uued
avastused, toredad kohalikud inimesed."
"Matk ülitasemel, teadmisterohke. Tekitas tahtmise Roelasse elama tulla."
"Toredad giidid. Ilus loodus.
Huvitavad nüansid: rahapaja koht.
Väga tegus noortekeskus."
"Lõbusad teejuhid (lepatriinud),
väga informatiivne, andis ülevaate Roelast, ilus loodus, toredad
võõrustajad, olite uhked oma
kodukandi üle. Suur töö on tehtud. Nõiad olid ägedad koos
Ferdinandiga."
"Korraldus oli hästi organiseeritud. Punktid olid põnevad. Tervitage Katlaaugu Ellat ja Mallat.
Suure töö tegite ära!"
"Meeldis näha ja kogeda nii
kokkuhoidvat ja üksteist toetavat
kogukonda"
"Metsamatk oli super. Roela on
ilus kant oma looduse poolest."
"Hästi organiseeritud. Aeg oli
planeeritud, ilm soosis üritust.
Sõbralikud inimesed. Meeldis
kogukond ja koostegutsemine."
""Akordionisti tahaks siiralt tänada."
Aitäh kõikidele korraldajatele
nii Roela kui Kulina lasteaiast!
Ilusat suve Teile kõigile!
Aive Alavere

Ene Saaber ja Helve Ploom seeniortantsu õppepäeval Pajustis.
Hilje Pakkaneni foto

Ene Saaberita Lääne-Virumaal seeniortantsu ette ei kujuta – tema juhendab Pajustis klubis Särtsakate
seenioride tantsurühma, Rakvere
rahvamajas seeniortantsurühma
Anu, Sõmeru eakate tantsurühma
Kanarbiku Õied. Seeniortantsu
edendamise eest on teda tunnustatud Lääne-Viru kultuurkapital
ijärjepiduse preemiaga 2013.aastal.
Pajusti klubis tantsib tema käe all
ka naisrahvatantsurühm Tantsutriinud. Ene põhitegevus on olnudki rahvatantsu õpetamine vene ja
saksa keele õpetamise kõrval.
Tantsimisest üdini läbi imbunud
Ene Saabergia ajasime juttu vahetult enne maakondlikku seeniortantsupäeva tema vene keele klassis Rakvere Põhikoolis. Hakatuseks saigi küsitud, miks peaksid
eakad inimesed tantsima.
“Tantsime ja laulmine vanas eas
konti ei murra, kuid võimaldab
kenasti omavahelist läbikäimist ja
suhtlemist, annab kuuluvustunde.
Inimene ei pea üksinda kodus norutama. Tuled proovi, vaatad paarilisele silma, naeratad ja juba unustad valutavad põlved, muremõtted. Tantsimine on inimest toetav
tegevus.”
Kust sai sinu sisse rahvatants?
Olin kodune laps, lasteaias ei käinud. Rakveres KITi klubis olid las-

te laulu- ja tantsuringid, mida juhendas Evi Kivikink. Seal hakkasin neljaselt käima. See oli väga
vahva ring, samas rühmas käis tantsimas ka Eve Viilup koos oma
vennaga. Kui sealt edasi Rakvere
I Keskkooli läksin, sattus mu klassijuhatajaks ja ühtlasi ka tantsuringi juhendajaks õp. Naida Kohver.
Nii see algas. Samal ajal käisin esimesed neli klassi Rakveres pioneeride majas balletiringis. Kui õp.
Kohver ära läks, hakkasin käima
pioneeride majas Leonide Viirese
juures tantsimas. Keskkooli ajal
käisin Maie Karuse segarühmas,
millega käisime ka tantsupeol.
Lapsest peale on mul meeles
suured peod. Esimest korda käsin
tantsupeol 1962. aastal, pärast esimese klassi lõpetamist. Esimene
suurem esinemine oli aasta varem,
kui käisime pioneeride organisatsiooni aastapäeva peol Tallinnas.
Sellest päevast on meeles, et mul
oli ema kaasas ja et kohutavalt sadas vihma. Lipuriidest õmmeldud
seelikud värvisid punaseks aluspüksid ja valged põlvikud.
Keskkkoolist edasi läksin
1973.aastal Tallinna Pedasse (Pedagoogilisse Instituuti) vene keelt
õppima. Hakkasin tantsima Salme
kultuurikeskuses Kullaketrajates
Nelli Uustalu juhendamisel. Pedas
saime kõvasti balletitrenni, rahva-

tantsutrennid toimusid kolm korda nädalas. Toona oli esikohal seatud lavatants. Autoritants ehk kunstrahvatants, nõudis treenitud inimest. Kullaketrajates tantsiti autoritantse ja seal tuli ikka varvas välja sirutada. Tollal pidime tantsima
kõikide N Liidu rahvaste tantse ja
neid juba ilma ettevalmistuseta ära
ei õpi.
Tantsupedagoog Kristjan Torop
ajas tol ajal Leigarites kõvasti
folkooriasja. Kord viis ta meid
Peterburi folkooriaustajate trenni.
Siis sain aru, et meil on ka folkloorialane liikumine olemas.
Kullaketrajates tantsisin kuni
Peda lõpetamiseni 1977.aastal, siis
tulin tagasi Rakverre I Keskkooli
vene keele õpetajaks ning
Tarvanpää rahvatantsuansamblisse
Maie Orava käe alla tantsijaks ja
tema assistendiks. Aitasin tantsijatel klassikapõhja laduda. Ilma põhjata ei ole võimalik kõiki tantse
tantsida, näiteks vene tantsegi.
Tarvanpäässe tantsima saamiseks käis kõva konkurss. Ansambli
tase oli tollal kõige kõvem tase
Eesti NSVs, mis tuli suurtel kontsertidel esinemise ja komisjonile
ettetantsimistega välja teenida.
Eesti oli 80-ndatel ainus liiduvabariik, kus polnud oma kutselist tantsukollektiivi.
Kuidas sattusid vene keelt
õppima?
Meie koolis oli võõrkeelte klass.
Pooled õppisid süvendatult inglise, pooled saksa keelt. Saksa kee-
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bile rasked ajad ja klubi pandi kinni. Neemred (Helmi ja Heino) kutsusid meid Vinni klubisse, tantsisime seal. Kui seegi klubi kinni
pandi, siis harjutasime mõned aastad koolimajas. Kui klubi jälle avati, siis oli seal harjutamiseks väga
külm, nii et jätkasime mõnda aega
koolimajas. Selle rühmaga käisime raskusi trotsides järgmiselgi
tantsupeol ära. Tollesest rühmast
tantsib kaks tantsijat siiani
Tantsutriinudes.
Ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
õpetasin rahvatantsu koos Kersti
Riivitsaga. Kui Kersti koolist ära
läks, lagunes peagi ka rahvatants.
Tagasi Pajustis, nüüd juba koos
Inge Arulaga, hakkasin tegelema
seeniortantsuga.
Suhtumisest enne ja nüüd
Sel ajal, kui mina käisin tantsupidudel tantsijana, olid üldjuhid - Ullo
Toomi, Ilma Adamsoo - nii suured
autoriteedid, loojad, et vaatasid
neile alt üles. Mul on tänaseni aukartus ja lugupidamine nende loomingu ees, nii ei ole ma ise rahvatantse loonud, ehkki olen lapsepõlvest peale rahvatantsu sees olnud. Kui Nelli Uustalu tegi oma
„Kajakate randa“ ja Maie Orav
„Naiste tantsu“, siis nad katsetasid
oma ideid meie rühma peal. Niipalju olen tantsude loomises osalenud.
Nüüd on noorte ja lapsevanemate suhtumine muutunud. Praegu öeldakse minu arvates liiga
kergekäeliselt, et mu laps täna ei
tule, tal on ees kellegi sünnipäevale minek midagi muud. Rahvatantsus ei saa kogu rühma alt vedada, eriti esinemistel - kuidas tant-

Ene Saaber aasta tagusel Tuletulemise rattal Pajusti
klubi ees. Hilje Pakkaneni foto.
le huvi tuli sellest, et isal oli üks
kirjasõber Saksa DVs, kellega ta
vahetas marke. Ma tahtsin ka endale kirjasõpru saada. Saingi. Neile kirjutades omandasin ka saksa
keele.
Ise tahtsin küll minna saksa keelt
edasi õppima, aga öeldi, et koolides saksa keelt õpetama ei hakata.
Ema siis ütles, et mis sa tast õpid,
kui hiljem tööd ei saa. Valisin vene
keele. Saksa keele huvi aga jäi.
90-ndate algul läksin Tartu Ülikooli avatud ülikooli saksa keelt õppima. Sealt sain paberid, et võin
koolis saksa keelt õpetada. Vene
keele tunde annan Rakvere Põhikoolis, Rakvere Kolledzis, varem
ka mujal.
Kuidas leidsid tee Pajustisse?
Pajustisse sattusin 1978. aastal,
kui klubi juhataja Linda Hein otsis
endale tantsujuhti. Maie Orav soovitas mul minna proovima. Läksin. Tegime Pajustis tantsurühma
ja käsime ka tantsupeol 1981.aastal. Pajusti klubis vahetusid juhid,
kuid rahvatants jäi ikka alles, hiljem tantsisime naisrühmana.
Valdur Liivi ajal käisime ka tema
korraldatud suvemuusade päevadel esinemas. Siis tulid Pajusti klu-

sida paaristantsu, kui üks paarilistest puudub? Ma räägin ka pensionäridele, et tuleb kohal käia ja teisi
mitte alt vedada.
Mida on sulle andnud rahvatants?
Ta on andnud mulle emotsiooni, suhtlemise, muusikas liikumise
oskuse. Kui lähen proovi, elan
sellese nii sisse, et muud enam ei
olegi. Eriti siis, kui valmistume tantsupeoks, on pinge ja eesmärk peole saada väga suur. Siis on ainult
tants, ei muud.
Tallinnas tantsupeo tantsuproovides tantsimine mõjub sama hästi
kui välismaa reis. Hommikul lähed
staadionile, õhtul tuled. Kõik on
sinu eest mõeldud - söömine, puhkepausid, öömaja, isegi seltskond.
Ei ole mahti vaadata telerit, lugeda
lehti.
Nüüd, tantsuõpetajana on rõõm
suur, kui pärast esinemist saan öelda: tegime koos midagi ära. Tantsupeol tantsides on kummaline
tunne, kui oled osaline tuhandete
seas. Olen nii palju kordi pidudel
käinud, et näodki tulevad juba tuttavad ette. Publik elab kaasa. Võimas tunne. Tantsides tunnen, et elu
on elamist väärt.
Hilje Pakkanen
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Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kooliaasta:
palju häid tulemusi ja huvitavaid koolipäevi
Õppeaasta on lõpule jõudmas.
Koolipere ja lapsevanemad võivad rõõmustada oma õpilaste ja
õpetajate töökuse üle. Kooli esindamistel on õpilased saavutanud
väga häid tulemusi nii maakonnas
kui vabariigis.
Maakonnas saavutati auhinnalisi
kohti 43, vabariigis 9, Baltimaade
olümpiaadil üks 3. koht. Maakondlikust pranglimisest võtsid aktiivselt osa kõikide 1.-10. klasside õpilased. Online-finaali jõudis 25 õpilast. Osaleti ENTRUMi programmis, kus kaks start-up’i said auhinnad: Viru Ilu sai peavõidu ja teisi
võite, Veljegrill samuti auhinnatud.
Lisaks sellele osales ENTRUMIL
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi abiturient, kes tegi kaasa Virtuaalses
Töökogemuses ja oli parim ITK
alal.
Vallavanema vastuvõtule oli
kutsutud 42 õpilast ja 16 õpetajat
ning juhendajat. Sellel õppeaastal
lõpetab gümnaasiumi 14 õpilast,
kaks õpilast lõpetab medaliga: Linda Freienthal kuld- ja Raili Hahndorf
hõbemedaliga.
Õppeaasta jooksul toimus kaks
projektipäeva: oktoobris ja märtsis veerandi viimasel koolipäeval.
Projekti eesmärk oli laiendada õpilaste motivatsiooni ja silmaringi,
kaasata võimalikult palju õpilasi ja
õpetajaid veerandi viimast päeva
lõbusalt veetma, anda õpilastele
võimalus avastada midagi uut, mida
õppekavas pole. Projektipäeval
olid õpilased koos kaaslastega,
kellega nad tavalisel koolipäeval
ühes klassis ei viibi. Nii toimus
integratsioon klasside kui klassiastmete vahel, õpiti koos tehes ja
suheldes.
2014.-15. õppeaastal viidi koolis läbi erinevaid arendavaid üritusi ja koolitusi.
Septembri lõpus ja oktoobri alguses viibisid Lääne-Virumaal

Vinni-Pajusti gümnaasiumi kutsel
õpilasvahetuse raames 12 saksa
koolinoort ja kaks õpetajat, et kinnitada 1990. aastal alguse saanud
sõprussuhteid. Et saksa külalised
olid majutatud kodudesse, toimus
hulk ettevõtmisi koos peredega,
mis võimaldas neil saada osa kohalikust kultuurist ja eluolust. Koos
sõideti mööda Peipsi rannikut,
külastati vene vanausuliste elupaiku, Tartut ja Hiiumaad, matkati pankrannikul. Külastati tunde. 23. aprillist kuni 2. maini käidi vastukülaskäigul Saksamaale. Elati peredes,
külastati tunde, käidi väljasõitudel,
õpiti tundma kohalikku kultuuri ja
eluolu.
Novembris osalesid 9., 10., ja
12. klassi loodusteaduste huvilised
õpilased uurimusliku õppe projektis. Külas käis Tartu Ülikooli teadur Katrin Vaino suure salapärase
kohvriga, milles leiduvate vahendite abil lahendati n-ö kriminaalset
probleemi. Töö käigus õpiti DNA
eraldamist, elektroforeesi, vereproovi analüüsi ja tintide analüüsi
neeldumisspektrite järgi. Taoline
kaasaegne töömeetod aitab tõhustada õpilaste loodusteaduste alaseid teadmisi ja äratab ühtlasi huvi
kriminalistika vastu.
1.detsembril toimus teaduskonverents, kus 12. klassi õpilased
esitasid oma töid (6 uurimust).
Külaliseks oli vilistlane Triinu Visnapuu, Tartu Ülikooli Molekulaarja Rakubioloogia Instituudi teadur.
Konverentsi lõpetas ajalooõpetaja Jaan Nõmmiku koostatud ja juhitud mälumäng Kuldvillak.
18.detsembril toimunud abiturientide jõululõunast võtsid osa
kõik abituriendid ja õpetajad, kes
on neid alates esimesest klassist
saadik õpetanud.
10. märtsil oli Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi õpilastel võimalus
kohtuda Vilde aasta raames Vilde

nim. kirjandusauhinna laureaadi,
luuletaja, tõlkija ja kirjandusteadlase Livia Viitoliga, kes rääkis
Eduard Vildest kui oma aja suurkujust. Monograafia 350 leheküljele on mahtunud Eduard Vilde
ise, tema aeg ja ajakaaslased - nii
sõnastab Viitol ise oma raamatu
teema; koolitunni 45 minutisse
valis autor oma äranägemise järgi
selle, mida ta pidas oluliseks just
õpilasteni viia.
7. aprillil viis Tallinna Tehnikaülikool 9.-12. klassidele läbi elektriteemalise tunni “Elektrit iga hinnaga”.
9.aprillil toimus 1. klasside õpilaste ja koolieelikute projektipäev
poolesajale koolieelikule Vinni,
Pajusti ja Kulina lasteaiast ja kodustele lastele. Päeva eesmärgiks
oli valla lasteaedade ja kooli vahel
sidemeid luua ning avastamisrõõmu pakkuda.
10. aprillil oli VPG-s külas Rahvusooper Estonia, kes projektiga
“Ka ooper kõlab tuttavalt” aitas
õpilastele ooperit tuttavamaks ja
arusaadavamaks teha. Vestluse ja
võistluse vormis muusikatunni
viisid läbi Aare Kodasma, Triin
Ella ja Tuuli Potik. Nad tutvustasid
teatris käitumist, riietust, kiituse ja
vaimustuse avaldamist, rääkisid
muusikast, heliloojatest, esitajatest
ja ooperi numbritest. Kuulata sai
nii elavat esitust kui vaadata videolõike.
14. mail toimus 10. ja 11.klassi

õpilastele riskikäitumise ennetuskoolitus. Koolitaja Märt Treier käsitles oma loengus seadusandlust,
vastutust, väärteo ja tagajärje seoseid, noorte peamisi liiklusriske:
joobes juhtimist, oma võimete ülehindamist, vähest sõidukogemust,
turvavarustuse puudumist ning vajadust teiste ees silma paista. Vaadati Märt Treieri poolt tõestisündinud lugude põhjal valminud dokfilmi “Georgi ja Kaspari lugu”.
Autor andis filmidele kommentaare ja seejärel arutles õpilastega lihtsalt ja noortepäraselt nähtu üle.
9. ja 12. klassi õpilased said ka
sel kooliaastal karjäärinõustamist,
täitsid Rajaleidja karjärinõustamise
testi, mille järel igale õpilasele individuaalse vestluse käigus tagasisidet anti.
Mai viimane nädal oli tarkade
ehk tublide õpilaste nädal, kus terve õppeaasta tublisti tööd teinud
õpilased ei pidanud traditsioonilistes koolitundides osalema - nemad
said võtta osa erinevatest töötubadest ja õppekäikudest.
Kõik klassijuhatajad viisid läbi
erinevaid õppekäike ja ekskursioone, mis viisid õpilasi LääneVirumaa, Eesti või väljaspool Eestit asuvatesse huvitavatesse paikadesse.
Täname õpetajaid, õpilasi ja lastevanemaid tehtud tö eest!
Ilusat suvevaheaega!
Viivi Treier
VPG õppejuht

Vinnikad seebikarbitasid
Rakvere linnapäevadel

LÄÄNE-VIRU
MAAKAITSEPÄEV
23.JUUNIL

23.juunil kell 10.00 maakaitsepäeva pärgade
asetamise tseremoonia Eesti vabaduse
eest langenutele Vabadussõja ausamba
juures Viru-Jaagupi kalmistul.
23.juunil kell 11.00 Vinnis gümnaasiumi
ümbruses Lääne-Viru maakaitsepäev –
koguperepäev.
Kõigil huvilistel on päeva jooksul võimalik
külastada kaitseväeüksuste ja eriteenistuste tehnika, varustuse ja relvastuse väljapanekuid. Võistlused, avatud õpitoad, sõdurisupp. Päeva juhib Samuel Golomb.
12.00 kontsert: Rakvere linnaorkester,
Võhu kapell, Pajusti rahvatantsijad, Roela
meesansambel.
13.30 narko- ja politseikoerte näidisesinemine.
14.00 Kaitseliidu pidulik rivistus ja jalutuskäik koos omavalitsusjuhtide ja orkestriga
Vinni-Pajusti raamatukogu parklast gümnaasiumi ette. Seejärel Vabariigi Presidendi
süüdatud võidutule vastuvõtmine ja pidulik
üleandmine maavanema poolt Lääne-Viru
valdade ja linnade juhtidele. Ka kõik soovijad on oodatud võidutuld võtma, et sellest
süüdata oma jaanituli.
Tule kohale, Sinu jaoks ongi see päev mõeldud!

Kerge omavalmistatud sõidukiga mäest alal veereda, katsu üksi oma
seebikarpi üles tarida. Ühisel jõul koos pere ja sõpradega on sõiduki
ülestarimine käkitegu. Päevajuht, organisaator jne ehk kümme ühes Mart Pitsner, seekord autasustaja rollis. Vasakul Naksitrallide tiim koos
perega. All näide vana vanni mõnusast uuskasutusest seebikar-binduses.
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Pajusti klubi tänab
kõiki pidulisi
Pajusti klubi tänab kõiki, kes 23.
mail osalesid klubis toimunud kevadpeol. Kontserdiga tähistasime
klubi meesansambli 45. tegevusaastat.
Meesansambel alustas kooskäimist Rakveres 1970. aastal Relvavellede nime all ning on tänaseni
järjepidevalt koos käinud, seega
vanim meesansambel Lääne-Virumaal. Ammu küll teise nime all.
Repertuaari on jäänud isamaalised
ja kodupaigast jutustavad laulud.
1985. aastal asuti laulma Vinni
klubis ja 1998. aastal, pärast Vinni
ja Pajusti klubide ühendamisel
kuulub ansambel Pajusti Klubi
taidluskollektiivide hulka.
Nüüd on sünnipäevapidu peetud koos heade sõpradega lähedalt ja kaugemalt. On heameel
tõdeda, et kõik läks korda. Tänan
südamest Viru-Jaagupi naisansamblit Viisikera ja juhendajat
Aivi Õisi meeleolukate laulude ja
ilusa lillekorvi eest. Tänusõnad
tantsutrupile Faziyah ja juhendajale Külli Külanurgale, kelle esitatavad tantsud, kostüümid ja säravad naeratused jäävad kauaks
publikule meelde. Sõnakunstnik
Vilve Tombach esitas publikule
toredaid vahepalu, mis kõik .kõlasid esmaettekandes. Suur aitäh
hea esituse eest! Pajusti Mõttelõnga esinaine Maie Kongi kinkis pidulistele enda valmistatud
väga maitsva soolase võileiva
tordi, aitäh selle eest!
Kaugemad külalised olid Aidu
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Pilte Pajusti klubi meesansambli 45. sünnipäevast
Uno Inno, Oskar Rohila, Vello
Taremaa, Karl-Eduard Rohtaas,
August Kondoja ja Arnold Koor
oma sünnipäevapeol esinemas.

segaansambel Pajusi vallast Jõgevamaalt. Kahjuks ilma juhendajata, kes oli seotud muude kohustustega. Fonogrammi abil lauldi
aga oma laule väga kenasti. Repertuaar oli köitev ja südamlik.
Aitäh, et meie kutse vastu võtsite.
Pajusti meesansambel esines
peo alguse ja lõpus. Praegu laulab ansamblis kuus meest: Oskar
Rohila, August Kondoja, Uno
Inno, Vello Taremaa, Karl-Eduard
Rohtaas ja Arnold Koor. Kolm
nendest on kõrges eas II maailmasõja veteranid ja kolm meest
on ansambliga liitunud hiljem.
Lauldakse ja koos käiakse seni,
kuni tervis lubab. Seni, kuni mehi
esinema oodatakse. Juunis esinetakse Rakveres ja Viru-Jaagupis.
Tervist, jõudu ja vastupidamist
teile! Võibolla on just laul see võlusõna, mis teid hingelt noorena
hoiab!
Peale kontserti kõlasid soojad
õnnitlused nii esinejate poolelt kui
ka publikult.Vinni vallavalitsuse
õnnitluse ja kingid edastas kultuurinõunik Hilje Pakka-nen.Täname
ka väga maitsvate tortide eest.
Edasi järgnes suhtlemine kõrvalsaalis suupistelaua ümber. Loodi
uusi tutvusi ja vahetati peomuljeid. Juttu jätkus kaue-maks.Veel
mõned ühispildid ja kojuminek,
kus sel õhtul telerite taga võis jälgida Eurovisioni finaali.
Inge Arula

Uno Inno tänab juhendaja Inge
Arulat, et ta on mehi nii kaua “välja
kannatanud”.
Aidu ja Pajusti klubi mehed juttu
ajamas.

Pilte maakondlikust lasteaedade loomelaagrist Roelas

Suvised üritused
20.juunil 16.00 Tudu kooli
kokkutulek, 21.00 Tudu jaaniõhtu ans. Juhke. Korraldab MTÜ
Haridus- ja Spordiselts.
21.juunil 12.00 – 17.00 Rakvere rattamaraton, mis läbib ka
meie valla maid, 50 km distantsi
joogipunktid Pajustis, Keha-las.
Vt: http://www.mtbest.ee.
Korrraldab Rakvere Rattaklubi
MTÜ.
21.juunil kell 19.00 jaaniõhtu
Barto puhkemajas. Ans. Parvepoisid, õhtut juhib Toomas Lumi.
Lapsi sõidutab poni Mack. Pilet 7
eurot, lapsed, pensionärid 5
eurot, allameetrimehed tasuta.
Info
tel
5866
6698,
www.barto.eu.
22., 23.juunil Pajusti klubis:
12. etapp ja kokkuvõtete tegemine „Vinni-Pajusti liigub“
liikumissarjast. Korraldavad
MTÜ Pajusti VAK, TriinuSpin OÜ.
23. juunil surnuaiapüha
Viru-Jaagupis: kell 12 armulauaga jumalateenistus kirikus, kell 13

surnuaiapüha jumalateenistusega
kalmistul.
23. juunil kell 20 Pajusti jaaniõhtu. Rahvalikud mängud, ans.
MPS.
27. juunil 18.00 jaaniõhtu
Kadila külaplatsil. Rahvaliksportlikud mängud, orienteerumine,
tantsuks ans. Wesenberg. Korraldab Kadila Naisselts.
28.juunil kell 13.00 August
Lepasaare 100. s.a.p. tähistamine ja tema pingi avamine
klubi ees. Kalju Vaga koostatud
foto- ja medalite näitus, filmi „Eile,
täna, homme“ vaatamine, meeleolu
loob ans. Kungla. Korraldab MTÜ
Pajusti VAK.
4.juulil Kehala rahvaralli
Kehala ring territooriumil. Korraldab MTÜ Igaühe spordiklubi.
7.juulil Vinni päevakeskuse
ekskursioon Tallinna loomaaeda
ja põhjaranniku rannaküladesse.
Info Eve Kukor, tel 325 8300.
28.-29.juulil Roela Remmelga
klubi ekskursioon Hiiumaale.

Info: tel. 53 452308 Helle Sars,
5027086 Anne Väinaste,
5273878 Reet Alavere.
1.augustil 27. Tudu triatlon.
Registreerimine Tudu mõisapargis 14.00-15.30, ärasõit võistlejatele 15.30, start Tudu järvel
17.00. Alad: Tudu järve ületamisel 800m ujumist; 1,5 km jooksu
mööda laugastega raba ratasteni; 17 km rattasõitu; 5 km jooksu
maanteel, finið Tudu mõisapargis.
Autasustamine 19.30. Korraldab
MTÜ Tudu haridus- ja spordiselts,
Uno Muruvee.
2. augustil Tudu surnuaiapüha kell 12.00 armulauaga jumalateenistus Tudu kirikus ja kell
13.00 surnuaiapüha Tudu kalmistul.
8.augustil kell 12 Pajusti
klubis Siberi eestlaste kokkutulek, neile, kes elanud Tomski oblastis.
12. augustil Viru-Jaagupi
Elutarga klubi ekskursioon
Viljandimaale. Info Ülle Rajamart, tel 32 96 192

Hoia ja paranda tervist!
Igal
aastaga
väheneb
kehaliseaktiivsuse roll nii tööl kui
ka kodus ja seepärast peame ise
teadlikult enda liikumist suurendama. Et olla terve või saada tervemaks, tuleb endal palju ära teha.
Ei piisa sellest, et muretsed spordiklubi kuukaardi, aga jõuad sinna treeningutesse võib-olla korra nädalas. kusjuures sinna sõidad
ju ka autoga.
Seega on liikumissari „VinniPajusti liigub“ mõeldudki inimestele, kes sellest murekohast aru
saavad ja tunnevad, et tegelikult
oleks vaja rohkem liikuda. Ja miks
mitte teha seda koos teistega.
Sellest pisikesest sissejuhatusest on nüüd möödas juba paar
kuud ning ma pean nentima, et lii-

kumissari on ennast igati õigustanud. Igal esmaspäeval on olnud
meil õnne ilmaga ja grupp, kellega alustasime, on põhimõtteliselt
sama suurnea lõpuni vastu pidanud.
Oleme liikunud Pajusti-Kakumäe suunas, Pajusti-Piira, PajustiVinni ja Mõdriku teedel jne, läbinud neid radu kõndides, sörkides
või hoopis ratta-ga. Treeninguid
on toimunud nii Vinni kui
Mõdriku staadionil. Üllatusesineja oli ka Allar Mölder, kes juhendas BodyJam treeningut. Külastasime ka TriinuSPIN stuudiot, kus
kõik osavõtjad said proovida kangi- ja sisejalgratta treeningut.
Rahvas on olnud tubli, ja nagu
mainitud, toimus ka pisike grupi-

sisene võistlus kaalulangetamises. Enamikel on kaal tasapisi
muudkui langenud. Kaalumine
toimus sarja liikmetel kord kuus.
Suurimad kaalulangetajad on saanud ka tunnustuseks pisikese auhinna.
Nüüd on jäänud veel sarja kevadhooaja lõpetamine Pajusti jaaniõhtul ning selleks korraks saab
meie üritus läbi. Südamest loodan,
et juba sügisel leiame võimaluse
seda korrata ja siis juba märksa
suurema grupiga!
Loodan, et suudame motiveerida ka teisi meiega liikuma.
Küsimused ja info
www.triinuspin.ee
Olge terved!
Triinu Kunberg
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Vildelased tähistavad kuulsa esimehe
August Lepsaare 100. sünniaastapäeva
Pühapäeval, 28. juunil koguneb
end. Vilde kolhoosi rahvas Pajusti
klubisse, et tähistada omaaegse
kuulsa majandimehe, Eduard Vilde nim. kolhoosi esimehe August
Lepasaare (1915-1968) 100. sünniaastapäeva.

Mis mees oli see legendaarne kolhoosiesimees,
kes oli koolis käinud vaid kuus
klassi, pidanud tagasihoidlikku müüjametit ühiskaupluses, kuid tõusnuna kolhoosiesimeheks, tõstis majandi
tootmisnäitajad kõrgustesse,
mis tegi vaesest Vilde kolhoosist õige pea Rakvere rajooni esimese miljonärkolhoosi ja suutis esimesena
Eestis hakata töötajatele
natuuratasu asemel maksma
palgaraha; kes suutis meelitada maalt lahkunud inimesed koju tagasi; pani aluse
Pajusti alevikule, nagu me
seda tänagi tunneme; asutas
N Liidus esimese kirjandusauhinna ja kellel on nüüd
Pajustis rahva tahtel oma tänav, pink ja puu?

August Lepasaar sündis 24. juunil 1915. A. Virumaal
Oonurmes Tudulinna vallas. Ta
vanaisa pidas võrdlemisi suurt ja
jõukat talu (24 lehma, 4 hobust),
kuid et August Lepasaare isa Jüri
Lepasaar abiellus vastu vanemate tahtmist teisest kihelkonnast ja
suhteliselt vaesest perest pärit
Helmi Hannusega, tuli tal talust
lahkuda. Ta siirdus Roela valda
Rasivere külla, kus asus pidama
kehvade põldudega väiketalu. Jüri
Lepasaar oli eesrindliku mõtlemisviisiga mees, ühistegelane, koha-

oma kodu maha ei saanud jätta –
koduhoidjad säilitasid maaelu.
1955. aastal oli laudas
ainult 80 siga. Lehmalt saadi 2170
kg piima. Paarikümne hektari jagu
rukist jäi lume alla. Tegelikku elu
saanuks iseloomustada venelaste kõnepruugiga “dalðe nekuda”.
Selleks ajaks oli
August Lepasaar ennast Rakveres tööstuskombinaadis juba asjaliku majandusmehena näidanud,
teda kutsuti korduvalt Vilde kolhoosi esimeheks. Pikapeale andis ta keelitustele järele ning 27.
veebruaril 1956 koolimajas peetud üldkoosolekul valitigi ta Vilde kolhoosi uueks esimeheks.
Rahvas lootis Lepasaare energiale ja laialdastele sidemetele. Ise
oli ta öelnud, et tunne tänast põllumajandust kuigi hästi. Siiski, ta
oli oma isakodus saanud tunda
maameheelu kõiki tahke.
Valimiskoosolekul esitas Lepasaar oma programmi kolhoosis majapidamise kordaseadmiseks. Ta kavatses kõigepealt
tagasi kutsuda kolhoosist lahkunud inimesed. Tuli hoolt kanda
selle eest, et iga kolhoosnik
teeks korralikult tööd. Ahtrad ja
viletsad lehmad tuli esmajoones
välja prakeerida, tuli jalad alla saada veise- ja seakasvatusele. Ühe
võimalusena olukorda parandada
nägi ta abiettevõtete loomises.
Mis hakkas muutuma?
Igal järgneval koosolekul tuli uus
esimees juhatuse ette konkreetse plaaniga. Nii esitas ta vaevalt
mõned nädalad ametis olnuna
mõtte rajada Pajustisse karusloomafarm. Lisaks loodetavale kasumile arvas ta, et farmi tööle tulevad noored naised toovad enda-

allapanu - seegi oli probleem.
Juba esimese tööaasta lõpuks oli
laudas 80 sea asemel 900.
Kolhoosis toimusid
suured muutused juba esimesel
aastal, mil Lepasaar oli esimees.
Kolhoos sai suuremat tulu ja inimesed oma töö eest ka veidi paremat tasu.

Eripäraks abitootmine

liku haridusseltsi liige.
August Lepasaare enese haridustee pidi piirduma ainult
kuueklassilise algkooliga. Nõukogude Eesti esimesel aastal oli
ta pidanud ühiskaupluse müüja tagasihoidlikku teenistuskohta.
Oma varasemaid ühistegelase töökogemusi kasutades
asus August Lepasaar pärast sõja
lõppemist tööle ETKVLi süsteemis ja mõne aasta möödudes oli
ta ETKVLi Rakvere Tööstuskombinaadi direktor.
Viiekümnendate esimene pool oli Eesti NSV põllumajanduses üks halvemaid. Nii ka
Vilde-mail. Inimesed olid kolhoosist põgenenud. Vilde kolhoosis
oli 1955. aasta lõpuks alles jäänud veel vaid 65 mees- ja 96 naistöötajat. Küladesse jäid need, kes

ga kaasa ka mehed, kellest majandis oli suur puudus. Kolhoos
võttis laenu, rajas farmi, ostis sinija hõberebaste tõukarja.
Uue esimehe põhimõte oli maamehelikult lihtne – kolhoosist rasketel aegadel minema
läinud inimesed tuleb koju tagasi
tuua. Majandusmehena tuntud esimehe nimi tähendas inimeste
jaoks palju, teda usaldati ning hakatigi koju tagasi tulema: 40-70
inimest aastas. Ei oodanud mujalgi pudrumäed. Inimesed lõid oma
igapäevase tööga väärtusi, peredel tekkis mingisugunegi elamisvõimalus.
Majandis loodi 11-liikmeline ehitusbrigaad, hakati ehitama majandushooneid. Plaanis
oli varuda iga lehma kohta 8-10
tonni silo, muretseda sigalatesse

Austamaks kuulsat esimeest, algatas Pajusti
Vaba Aja Keskus endise Ed.
Vilde nim. kolhoosi esimehe August Lepasaarele
(1956-1968) 100. aastapäevaks mälestuspingi
toetuseks rahalise annetuse korjamist. Raha saab
üle kanda: MTÜ Pajusti
VAK,
Swedbank
EE572200221050862721,
märgusõna “Pink”.
Pink paigaldatakse pidulikult Pajusti klubi juurde
28. juunil kell 13.
Lepasaare meenutuspäeval annab ülevaate
kuulsast kolhoosiesime-

1958. aastal kasumis
Laen maksti tagasi ja 2,5 miljonit rubla jäi kasumiks. Tulu hakkasid andma piim ja karusloomad. Õnnestunud algus karusloomakasvandusega innustas
abitootmist laiendama. 1959.
aastal hakkas tööle tärklisetööstus. Juba esimestel aastatel töödeldi siin 500 tonni kartulit. Hoo
ja mõtte andis see ka kolhoosiperedele - tekkis koht, kuhu kartul
ära anda, kust defitsiitset tärklist
saada. Siit sai tuge ka majandi seakasvatus: 1959. aastal andis seakasvatus üksi 1,5 miljonit rubla
tulu.
Aasta 1960 oli väga
oluline teetähis - esimese majandina Eestis mindi siin üle töötasu
maksmisele rahas. Seda aastat mäletatakse endiste kolhoosnike
seas eredalt veel tänagi. Vilderahvas sai seeläbi saatuse silmis
eesrindlikuks ja väljavalituks. Siia
taheti tööle saada.
1962. aastal hakati senise saekaatri kõrvale ehitama
mööblitsehhi. Tekkis uusi töökohti ka meesperele. Mööblitootmine tõi kolhoosile juurde nii raha
kui ka sõpru ja töökäsi kiirete põllutööde tarbeks.
Kolhoosil oli tekkimas
siin toodetu (karusnahad, tärklis,
mööbel, forellid) näol oma “valuuta”. Elu põllul ja farmis oli kosunud sedavõrd, et Vilde kolhoosi tunti kogu toonases Eesti
NSVs. Vilde kolhoos oli nii haritava põllumaa suuruselt kui mullaviljakuselt vabariigi keskmine.
Rahvas hakkas August
Lepasaart peremeheks kutsuma ja
peremehena ta kolhoosi juhtiski.
Uus esimees, toetudes oma tublile juhatusele ning usaldades spetsialiste, rõhutas kollektiivi töötahet, entusiasmi, omaalgatuse tähtsust. Ta tuletas kolhoosiperele
meelde, et tuleb olla looja, mitte
ainult tootja ja ka kolhoosipere
tunnetas, et nende tööd hinnatakse.

Valitsuse suhtumine abitootmisse
oli aga väga heitlik. Kord kolhoosi kiideti, siis jälle kutsuti esimees
vaibale ja manitseti: tegelge põhitootmisega, milleks teile rebased, mööbel, vein ja kalad.
Lepasaar oskas kõrgete külaliste visiitidest kasu saada.
Kui Pajusti sööklas võõrustati
Nikita Hrustsovi väimeest ajalehe Pravda peatoimetajat
Adzubeid, siis kiitis viimane oma
lauakõnes eriliselt kolhoosi abitootmist. Suurest rõõmust koputas Lepasaar tema kõrval istunud
Eestimaa Kommunistliku Partei
esimese sekretäri Johannes Käbini õlale ja ütles, et näe –abitootmie
on hinnas. Pärast seda olid Lepasaarel käed vabad tegemaks abitootmises, mida tahtis.
Abitootmisega jäädi
Eestis põllumajandusettevõtete
seas ainulaadseks, kuni majandite
likvideerimiseni. Parimatel aastatel saadi pool kasumist just abitootmisest.
Vildesse toodi igasuguseid sõpru ja külalisi, näitamaks,
kui hea on kolhoosikord, kui hästi
elab kolhoosnik. Vastuvõtud olid
kolhoosile ja tema juhtidele omaette au, kohustus, ent ka vaimne

28. juunil on August
Lepasaare päev
Pajusti klubis
hest Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Emili Õun, kes koostas
õp. Maie Nõmmiku juhendamisel August Lepasaarest asjaliku, loogilise
ülesehitusega ülevaatliku
uurimuse.
Pajusti klubis saab
vaadata Kalju Vaga fotonäitust ning Tallinnfilmi
vändatud kuni 20-min.
dokfilmi aastast 1963
„Eile, täna, homme“, meenutada lugusid Vilde kuulsast majandijuhist.
Meeleolu loob ansambel
Kungla Rakverest.
Huvilised oodatud.

koormus.
Vilde kolhoosi pere oli
muidugi ka poliitiliselt ohjatud:
NLKP algorganisatsioon töötas
siin 1958. aastast alates. Ka August
Lepasaar kuulus parteisse, talle
anti koguni Lenini orden. Vilde
kolhoos sai Tööpunalipu ordeni
1967. aastal.
1967. aastal valiti põllumajandusministeeriumi eestvõttel vabariigi populaarsemaid põllumehi. Võitis Ülo Läänemets,
teine oli Kalev Raave kuues Heino Kallaste ja seitsmes August
Lepasaar. Noil aastail juhtide tasandil alanud kahe naabermajandi, Vinni ja Vilde vahelised Andrese ja Pearu kemplemised kestavad tänaseni. Jutud neist aegadest
on nagu rahvaluule, millele aeg
tuure lisab.
Lepasaar hoolitses inimeste elujärje parandamise eest
August Lepasaar pööras Vilde
kolhoosis algusest peale tähelepanu inimeste elutingimuste parandamisele. Majandi igakülgsel
toel kerkis eramuid Tartu maantee äärde Pajustis. Kolhoos eraldas individuaalmaja ehitajale krundi ja osa puitmaterjalist, aitas korraldada ehitusmaterjalide transporti. Ehitati ka kortereid.
Kolhoosi noorte kultuuriliseks arendamiseks vajati
klubi. Klubi asukoha suhtes ei olnud kõik ühel meelel, lõpuks otsustati klubi ehitada Pajustisse
koolimaja kõrvale. Klubi avati
12.märtsil 1960 avati pidulikult
majandi uus kontor-klubi. Alumisel korrusel oli 300- kohaline saal
koos kõrvalruumidega, teisel
korrusel ühismajandi kontoriruumid. Veidi hiljem ehitati Pajustisse
oma kauplus ja söökla, mis õhtuti
töötas restoranina. Pajustist kujunes kolhoosi keskus.
Lepasaar oli ka üks Narva-Jõesuu kolhoosidevahelise
puhkekodu asutajatest. Puhkekodust kasvas välja kooperatiivsetel alustel tegutsev sanatoorium.
Esimees premeeris oma töötajaid
tasuta kohtadega sanatoorimis,
öeldes, et tööinimene peab saama ka korralikult puhata. Lastele
organiseeriti Võsule suvila.
Koolis hakati juba 1958. aastal
andma tasuta koolilõunaid. Vähimagi kõhkuseta nõustus majandijuht Rakvere Kaugõppekeskkooli
konsultatsioonipunkti loomisega
Pajustisse. Majand kattis tehnikumi ja ülikooli edasi õppima suunatud inimestele kõik kulud. Inimeste kultuurihuvi ja haritustaseme tõus aitas kaasa ka paremate
töötulemuste saavutamisele.
Viimane soov
Esimees, kellele majandusmehena andis võrdset otsida, oma kooliharidusega kiidelda ei saanud.
Teda viisid elus edasi majandusmehe loogika ja taip.

1968. aasta augustis
edastas Lepasaar tollasele haridusministrile ühe oma soovi: me
vajame Pajustisse koolimaja. Selles nägi ta silda tulevikku. Vaid
päevade kaugusel sellest kõnelusest oli õhtu, mil kodus kirjutuslaua taga katkes 53-aastase
majandijuhi elutee.
1980. aastate algul, kui
“ristimiskomisjon” Pajusti tänavatele nimesid pani, nimetati puidutööstuse poole viiv teeots Lepasaare tänavaks. “Rahvas tahtis nii,”
meenutab arhitekt Tiit Hansen.
See tänav viib välja põldude vahele: Vinni-Vanakülla, Koeraverre, Merikülla, Injusse – kõikidesse kunagiste pisikeste kolhooside “südametesse”.
Mardi Kusti pidas lugu töötajatest ja naljast
Lepasaar, keda sõbralikult ka Mardi Kustiks ehk ka Kutiks kutsuti, oli aus ja abivalmis
mees. Juba ta silmad olid sellised
suured ja usaldavad. Ja naljast pidas lugu.
Tema eripära oli seegi,
et julges tööle võtta poliitiliselt
“kahtlasi”, sh ka Siberist tulnuid.
Edasine elu näitas, et ta ei olnud
eksinud – poliitilised põlualused
olid kõik karastunud inimesed ja
head töölised.
Üldkoosolekutel oli
saal täis ja esimees ei näägutanud
kunagi, ka siis, kui asi kusagil hästi
ei läinud. Tal oli taktitunnet.
Aga kaebamist ta ei sallinud. Koeraverest tuli Miili ja teatas, et naabrinaine karjatab oma
lehma kolhoosi heinamaal. Kutt
käskinud: mine, Miilikene, küsi
Joosepi laost üks lehmakett ja pane
oma lehm ka sinna kõrvale.
Lepasaar käis sageli
põldudel ja tööliste hulgas. Ta oli
suur rahvaga suhtleja: ei pidanud
ennast tööinimestest kõrgemaks,
oli kõigiga sõbralik. Jõulude ajal
ja juubelite puhul oli peremehel,
nii me teda kutsusime, kombeks
peredes käia. Pidas nõu ka vanemate inimestega.
Karusloomafami juhataja Endel Tikop on meenutanud,
et väga erilised olid detsembrikuus Leningradis toimunud igaaastased karusnahkade laadad.
„Sinna võttis esimees alati kaasa

ka farmirahvast. Kui äri aetud,
majutati ennast peenematesse hotellidesse, kus ka õhtustati. Ühel
sellisel restoraniõhtul andis esimees mulle 50 rubla ja käskis tellida orkestrilt “Mäeotsa talu”. Laulsin küll ette, kuid orkester ei võtnud vedu. Siis leppisin nendega
kokku, et sobiks ka “Püha öö”.
Et raha oli makstud tugevalt, mängiti pala mitu korda jutti. Oli tohutu aplaus. Ja külastajad, enamik välismaalased, imestasid - Venemaal
on siis jõululaulud lubatud.
Lepasaar oli hakkaja ja
pikalt ei heietanud. Ega tol ajal detailplaneeringuid ei tuntud. Kutsus
ajakirjanikud, parteijuhid ja oma
kolhoosi puhkpillimehed kohale
ning lõi toki maasse - nii alustati
lagedalt põllult puidutööstusega,
nii alustati Inju sigalaga, kalamajandiga.”
Rahva tegi elevaks ka
see Tallinna külaliste sage siinkäimine, need lippude ja ordenite üleandmised - õhtud, kui klubi tuli
jälle rahvast täis.
Kõige lühem pidu
Üks kolhoosiaegne lugu pajatab: Olnud nii, et seakasvatuse
eest määratud 1967. aastal Vildenimelisele kolhoosile Tööpunalipu orden. Tulnud siis ENSV
Ülemnõukogu Presiidiumi esimees sm. Aleksei Müürisepp
(Omski haridus, nagu ikka) seda
siia üle andma. Saabunud kell
kaks, pärastlõunal. Lihtne talurahvas, autasustamisest ja õnnest segased, olla kõrge külalise ootamisest ära väsinud ja hakanud juba
hommikust saati tsutike tähistama... Ja presiidiumi esimehel oli
vastas vaid üks kaine kolhoosnik,
seketär Rita. Tema, olles tuntud
hea käitujana ja olukordade lahendamise meistrina, - tänas töörahva nimel. Käepigistus. Nii jäi rahvale veel üks legend, aga sedapuhku ka kui lühimast peost!
Allikad: Ilme Post „Kolhoosijuhist
räägivad tema teod“, Emili Õun
kodu-uurimistöö Eduard Vilde nim.
Kolhoosi esimehe August Lepasaare
panus kohaliku elu edendamisse
aastatl 1956-1968 (juh. Maie Nõmmik)
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Kadila Kae Litsi mehed tantsisid
Rakveres meeste tantsupeol

JUUNI 2015

Õnnitleme
eakaid sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane

Kadila Kae Litsi mehed Rakveres oma staabis ehk tuttava koduõuel. Foto: erakogu.
Ehkki Rakveres peetud kolmandast
meeste tantsupeost on juba omajagu
päevi möödas, on Kadila meesterühmal
Kae Litsi emotsioonid siiani ülevad.
Koos kolme tuhande mehega ühiselt väljakul tantsida ja kogu tantsupeo melust
osa saada – seda juba ei unusta, kommenteeris teist korda Kadila mehi
meestetantsupeole juhendanud Leho
Leis.
Miks just Kae Litsi? Kuus aastat tagasi panime oma rühmale sellise nime.
Enam täpselt ei mäletagi, kuidas see nimepanek käis. Eelmisel tantsupeol keelduti meid selle nime all välja hüüdmast.
Tänavu polnud probleemi.
Kadila mehed tantsisid peol kolm tantsu. Tantsud ei olnud kerged – kõik tantsud olid autoritantsud, spetsiaalselt sellele peole loodud. Autoritantsud on folkloorsetest tantsudest keerulisemad. Tantsu teevad keeruliseks põhisammud, koordinatsioon. Kui ikka enne tantsinud ei ole,
siis lihtne ei ole. Kõige raskem oli Võnketants, ka juhendajale endale.
Aga mehed tahavad tantsida ja kuidas
veel! Üks meestest ütles, et ta pole terve
oma elu saanud ühel nädalal nii palju naerda, laulda ja tantsida, kui nüüd tantsupeo
ajal.
Harjutama kogunesid mehed Kadila
seltsimajja üle kahe nädala. Mehed töötavad üle ilma laiali ja raske on tihemini
kokku saada. Karepa rahvamajas peeti
maha ka üks tantsulaager. Treeninguteks

tullakse kokku meelsasti – see on võimalus võtta korraks aeg maha ja suhelda.
Pool treeninguaega kulubki suhtlemisele. See ei peagi õlu olema, mis meestel
keelepaelad valla päästab. Ka rahvatants
võib meeste suhtlemisel olulist osa mängida.
Kui viis aastat tagasi
meestetantsupeol käidi kaheksakesi,
nüüd oli rühm juba 16-liikmeline. Selle
koosseisu esmaettekanne oli Kadila seltsimajas toimunud naiste päev, kus mehed kinkisid naistele ühe tantsu.
Kae Litsi rühmas tantsivad mehed 17.
kuni 60. eluaastani, erialalt on seltskond
kirju: põllumehest kuni tuumafüüsiku ja
arstini välja. „Meie hulgas on ka kaks
erakordset meest: üks aastaid Eestis elanud shotlane, kes õppis tantsu üllatavalt
hästi ära. Teise mehe erakordsus seisnes
ülikiires õppimisvõimes – eelmisel õhtul õppis video pealt tantsud selgeks ning
järgmisel päeval juba tantsis väljakul
koos meiega.” Tänapäeval on võimalik
tantse õppida ka videode järgi, mis oluliselt lihtsustab tantsujoonistest ja -sammudest arusaamist ja õppimist. Ainult tantsujooniste järgi oleks tantse palju keerulisem selgeks õppida.
Leho juhendab Kadila meeste kõrval
veel kaht, Rakvere Vanalinna Kooli ja Pika
tänava poiste rühma. Nemadki esinesid
meeste tantsupeol. Poiste jaoks oli meeste tantsupidu samuti väga võimas tunne.
Üks lapsevanem ütles, et kui õhtuti tema

poiss peoproovidest koju tuli, siis poisi
küpsemist oli märgata lausa päevadega.
Leho Leis sattus rahvatantsu juurde
juhuslikult, paarkümmend aastat tagasi,
kuuendas klassis, kui juhtus lugema Virumaa Teatajast kuulutust, et Tarvanpää
otsib tantsijaid. Toona Kadilas elades tuli
õhtuti kaks korda nädalas proovis käies
pooleteise tunni pikkusele treeningule
teine trenn otsa, kui Pajustist kaheka kilomeetrit koju astus, sest busse õhtuti ei
käinud. Leho indu see ei kahandanud.
Maie Orava treeningud meeldisid talle väga. “Maie rääkis trennis, et iga tants
räägib oma loo. Ka mudilastele, kes tema
käe all harjutasid, rääkis ta, et igaüks peab
saama tantsust oma loo.” Esimesed tantsusammud õppis Leo selgeks Maie Filippova käe all Kadilas. Tantsupisiku arvab Leho saanud vanaema Valve Leisilt,
Põlva tantsuõpetajalt.
Meeste suurimad fännid on nende naised. Tantsupeo viimasel päeval tuli meestel anda kaks kontserti. Pärast seda sõitis
kogu meestevägi bussiga ühe tantsumehe naise sünnipäevale ja peeti sünnipäevalapse auks maha üks vägev tantsuõhtu. Selline sünnipäevaüllatus kõva rühmavaimuga meestelt.
Pärast tantsupidu on meestele esinemispakkumisi tehtud. Rühm pole neid
veel kinnitanud ega ümber lükanud. Kindel on, et need mehed tantsivad edaspidigi.
Hilje Pakkanen

Rattakiri pakub sügisel taas huvitavaid
koolitusi
Mais korraldas MTÜ Rattakiri Vinni
hostelis kirbuturu ja rohevahetuse, millega pandi vahepeal punkt, et sügisel uute
tegemistega edasi minna. Tagasivaatena
on viis kuud olnud Rattakirjale ja nende
liikmetele tegus, sest kõigil oli võimalus
osa võtta kuuest käsitööalasest ja kolmest toiduvalmistamise kursusest.
Kui eelmisel aastal tekkis mõte luua
Vinnis kunsti- ja kultuuritsunft Rattakiri,
siis võtsime eelkõige arvesse asjaolu, et
koha peal puudus inimestel võimalus
õhtuti või nädalavahetustel koolitustel
osaleda. Selleks, et välja sõeluda vajadused, said inimesed avaüritusel täita ankeedi, kus said avaldada oma arvamust. Tagasisidelehtedelt selgus, et kõige enam
soovitakse koolitust saada erinevate käsitöövõtete ja toiduvalmistamise kohta.
Neile pöörasimegi kõige enam tähelepanu ja Rattakirjas toimus igas kuus vähemalt kaks koolitust.
Lisaks erinevate oskuste omandamisele tahtsime läbi ürituse kaasata kogukonda. Esimese linnukesena saigi kevadel korraldatud talgud, kirbuturg ja rohevahetuse päev. Viimasele üritusele tulnud müüjaid ja ostjad arvasid, et piirkonda on sellist ettevõtmist vaja. Kindlasti
on plaanis kirbuturgu veelgi korraldada,
et inimestel tekiks võimalus ja harjumus
kodus mittevajavaid asju kas vahetada või
müüa.
Suveks teeme oma tegemistele väikese pausi, et sügisel uue hooga taas alustada. Saime kohaliku omaalgutuse prog-

Juulikuus:
91 Silvia Rebane
90 Erna Laansalu
88 Helmut Pastarus
86 Andrei Pitke
85 Ivan Aleksejev
85 Virve Jõemägi
84 Ingrid Tedre
82 Milvi Rääts
82 Alfred-Voldemar Jaago
82 Linda Uustalu
82 Ilme Tamm
81 Urve Veeväli
80 Õie Liiv
75 Marje Vilu
75 Valentine Jors
75 Maila Roostik
70 Ants-Martin Tanning
70 Hellja Borozdina
70 Helgi Soer
70 Leo Mägisoo
70 Rein Raju
Augustikuus:
93 Ilse Koovits
92 Evi Kadaja
91 Helena Golubeva
91 Klaudia Neemoja
89 Aino Epner

88 Eduard Lepik
87 Erika Rästas
87 Valda Onton
86 Valve Saarne
85 Elviine Ruben
85 Irja Vaarmets
84 Alma Kivisep
84 Hillar Tõnne
84 Hannela Mosin
83 Fridrich Rohtma
82 Karl Ruben
82 Elma Allikas
82 Leonhard Vakker
82 Arvi Mooses
81 Alma Rajando
81 Silvia Kikka
75 Ilme Prohorova
75 Tõnu Reissaar
75 Ilmar Lumiste
70 Aino Varju
70 Nikita Krasnov
70 Liia Sims
70 Imbi Lood
70 Aili Kukk
70 Aarne Piibemaa
70 Juhan Kula
70 Helle Sarjas

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

Sündis inimene!

Pajusti Lasteaed võtab tööle
õpetaja (1,0 ametikohta) ja
muusikaõpetaja (0,38 ametikohta).

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Oskar Herman Kuus 15. mail 2015

Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile
vastavust tõendavate dokumentide
koopiad tuua või saata 22. juuniks
Tartu mnt 9 Pajusti või e-posti aadressile pajusti.lasteaed
@vinnivald.ee.
Tööle asumine 24.augustil.

Õnne emale ja isale, õnne
maimukesele!

Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 8999
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999
Sise-, välisuksed, aknad, söögi-, diivanilauad, pingid, aiamööbel teile
sobivates mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust,
vahetab katkised lukud tervete vastu
oma ateljees Pajustis Vinni vallaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.

KÜTI SAEVESKI
du), osutab saeveski teenust, nelikant
hööveldus-teenust, met-samaterjali
transporti metsaveoautoga.
Leiad meid üles, kui pöörad Rakvere-Luige
19. km posti juurest paremale

(Töömõnu OÜ) müüb
saematerjali, voodri- ja
põrandalauda (ka kojuve-

www.toomonu.ee
Info tööpäeviti 8-17: tel 508 9215, e-post:
toomonu@toomonu.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 eurot /ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56111900

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Uno Kerma
Alfred Vahtre
Valve Kikas
Lempi Jagonen
Irenja Kosnikova
Arne Proover
Helmut Nirgi
Matvei Stüf

rammist toetust projekti „Taaskasutatud
või taastatud ilu“ läbiviimiseks. Septembris saavad Rattakirja liikmed fotokoolitust,
millele järgneb portselanimaal, seebivalmistamine, inglise lapitöö, maaliline nõelviltimine, quilling jne. Aasta lõpus korraldame ka näitus-esitluse hooaja jooksul valminud töödest.

Tore, et Rattakirja tegemisi on märgatud ja huvi on tekkinud lisaks liikmetele
ka mujalt Eestist. Jälgige alati Rattakirja ja
Vinni valla Facebooki lehekülge, samuti
vallalehte, kus ilmub igakuiste tegemiste
ja koolituste kohta infot.
Mari Riina Rist ja Tiina Vilu

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650,
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen, tel 32 58 657,
5565 9396,

05.05.1934 – 21.05.2015
06.06.1935 – 22.05.2015
31.01.1923 – 30.05.2015
12.05.1931 – 01.06.2015
22.12.1929 – 06.06.2015
03.12.1949 – 06.06.2015
25.07.1925 – 08.06.2015
02.11.1923 – 10.06.2015

e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu
eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
14. augustiks 2015.

