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Vinni valla infoleht

Volikogu 27. aprilli istungi
materjale
Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks.
Volikogu nõustus Keskkonnameti Põhja regiooni poolt Avalor
Invest OÜ-le geoloogilise uuringu loa andmisega uuringuruumis, mis paikneb Veadla külas, ettevõttele kuuluvale Karja-Kõrtsi
katastriüksusel (90001:003:0610).
Arvamus geoloogilise uuringu
loa andmise kohta ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et
talle hiljem antakse maavara kaevandamise luba, samuti ei teki
geoloogilise uuringu loa saamisel
õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks. Kaevandamisloa
andmise aluseks võimaliku liiva
ja kruusa kaevandamise kohta on
korraldatav keskkonnamõjude
hindamine, et välja selgitada
kavandatava tegevusega kaasnev
eeldatav oluline keskkonnamõju.
Vinni Vallavalitsus ei nõustu
geoloogiliste uuringute tegemisega kohaliku Neeno tee nr
9001168 kaitsevööndis, st ligemal
kui 30 m teekatte servast.
Loa taotlemine kinnistu võõrandamiseks ja kinnistu võõrandamine. Volikogu otsustas taotleda
keskkonnaministrilt luba Kehala
külas asuva Klubi kinnistu võõrandamiseks. Loa saamise korral
võõrandatakse OÜ-le Viru Mets
kinnistu registriosa nr 5362731,
(katastriüksus katastritunnusega
90002:003:0085, pindala 4.32 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa
90%, ühiskondlike ehitiste maa
10%) asukohaga Vinni vald
Kehala küla, Klubi.
Vee-ettevõtjate määramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine. Volikogu määras ajavahe-

mikuks 01. 05.2017 – 31.12.2022
Vinni valla Mõdriku külas veega
varustamise ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuseid osutavaks vee- ettevõtjaks
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
(registrikood 700006174).

Vilde-preemia särav täht
Mihkel Mutt käis Vinnis
Põhjuse Virumaale Vinni maile tulla andsime literaadile ise, kui kutsusime teda 4. mail Vinni valla poolt
väljaantavat Vilde nim. kirjandusauhinda vastu võtma.

Korteriomandi võõrandamine.
Volikogu otsustas võõrandada
Viru-Jaagupi alevikus Kesk tn
19-11 asuv korteriomandi (kinnistu registriosa nr 4955331).
Eesti Maaomavalitsuste Liidu
(EMOL) üldkoosolekule esindajate ja esindajate asendajate
nimetamine. Volikogu nimetas
EMOLi üldkoosolekule (Maapäevale) Vinni valla esindajateks
volikogu esimehe Meelis Maine
ja vallavanem Rauno Võrno,
volikogu esimehe asendajaks
aseesimehs Kaido Klaatsi ja
vallavanema asendajaks vallavalitsuse liikme Mirjam Selli.
Volikogu täiendas volikogu
25.02.2016 määrust nr 11 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“ paragrahviga
2¹. Uus täiendus sõnastatakse
järgmiselt: „ § 2¹. Koduteenuse
sisu: koduteenuse osutamisel
abistatakse isikut toimingutes,
mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast
tulenevatel põhjustel ei suuda
sooritada kõrvalabita, kuid mis
on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine,
toiduvalmistamine, eluruumi ja
riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja
majapidamistarvete ostmine
ja muu asjaajamine“.

Johanna keskuse maja saab
oodatud silmad ja näo

EL Leader programm toetab
Lepiku külas asuvat erivajadustega inimeste keskuse
rekonstrueerimist.
Alates 2010. aastast tegutseb
MTÜ Johanna erivajadustega
inimeste keskuses Lepiku külas
Vinni vallas.
MTÜ Johanna kirjutas Leader programmi elukeskkonna
investeeringute taotlusvooru
taotluse erivajadustega inimeste keskuse lõplikuks rekonstrueerimiseks, et 2010. aastal
keldrikorruse väljaehitamisest
alguse saanud Johanna keskuse
maja viimaks ometi lõplikult
korda saaks.
MTÜ Partnerid hindamiskomisjon hindas taotluse rahastamiskõlblikuks, samuti ka PRIA.
Projekti kogumaksumus koos
Vinni valla kaasrahastusega
on 326 000 eurot. Toetuse abil
soojustatakse ja viimistletakse
terve maja, maja saab uue küt-

www.vinnivald.ee

tesüsteemi, maja ümbrus uue
haljastuse ja korras sissesõidutee. Johanna keskus maja
pääseb plaatidega kinnilöödud
akendest ja aastatega kulunud
välisilmest – saab uued silmad
ja näo.
Ehitus peab valmima kahe
aasta jooksul. MTÜ Johanna
juhatuse liikme Ülle Allika
sõnul on projekti seis sealmaal, et riigihangete registris
on üles pandud hange ehitise
projekteerija leidmiseks. Kui
projekteerija on leitud, asub
MTÜ hankega leidma ehitajat.
„Kuigi päris ehitamiseks
kulub veel aega, on Johanna
keskus suurest toetusest positiivselt meelestatud – laias
laastus ühe aastakümnega
saab erivajadustega inimestele
nii vajalik ja armsaks saanud
maja viimaks valmis,“ lisas
Ülle Allika.
Hilje Pakkanen

Vinni vallavanem Rauno Võrno literaat Mihkel Mutile kirjandusauhinda üle andmas. Foto: Hilje Pakkanen

Oodatud kohtumine Vinni-Pajusti gümnaasiumis kujunes
vägagi meeliülendavaks - literaat Mihkel Muti särav sõnavõtt avaldas kuulajatele muljet
oma sügavuse ja huvitavate
seoste leidmisega.
Esimene kirjandusauhind
anti välja 1965. aastal Rudolf
Sirgele „Maa ja rahva“ eest.
Teos ise ilmus aga palju varem, 1956. aastal. „Kujutlen
Vilde-preemiat nagu ajatoru,
kus kuskil kaugel taga on
Rudolf Sirge ja sealt vaid 2526 aasta kaugusel Tammsaare
“Tõde ja õigus“ – algmeeter
meie kultuuris. Sirge järel tulid
Hando Runneli „Maa lapsed“,
Ott Kooli „Tähed allikal“...
Selle pika toru teises otsas olla
ja seda vaadata võida – juba
selle pärast tasus seda preemiat saada,” rääkis ajaloolisi
võrdlusi tõmmata armastav
Mihkel Mutt.
Kooli 8. klassi õpilased esitasid katkendeid pärjatud romaanist „Eesti ümberlõikaja“.
Alam-Kolkaküla elu-olu tuli
kuulajaile tuttav ette. Kirjanikule meenutas õpilaste etteaste
kunagi tema koolis (toona
Tartu 8. KK) tegutsenud kõnekoori.
“Eestis on viis valda, mis
annavad välja oma kirjandusauhinda. Kui auhinda annaks
välja 50 valda, või viisteistki,
siis jõuaksime kaugele,” ütles
laureaat Vinni valda tunnustades ja tänades.
Laureaat arutles, miks see

raamat, mis pole mitte kerge
lugemine, lugejaid sedavõrd
kütkestab, et on osutunud tema
taasiseseivumisaja menukaimaks teoseks. Ta leidis, et inimesi huvitab see, mis toimub
nende ümber ja neile korda
läheb. “Mis ikkagi Eestist saab,
mis saab Alam-Kolkakülast,
mis on ju tegelikult Eesti. Kuigi see raamat on groteskne ja
irooniline, aegajalt visatakse
naljagi Alam-Kolkaküla üle,
saab ilmselt lugeja aru, et autor
tunneb Alam-Kolkakülale kaasa. Ta süda kuulub Alam-Kolkakülale.“
Vallavanem Rauno Võrno
sõnul oli Vinni-Pajusti tammik
juba ammu olemas, aga eesti
kirjanduse sündi tuli veel kaua
oodata. „Nüüd kohtuvad tammikus kaks eesti alustala – meie
oma kirjanike kirjutatud raamatud ehk keel ja sõna ning iidne
mets ja puu. See on igati väärikas koht eesti kirjarahvale.”
Kohtumine kirjandustammikus oma nime kandva vägeva
tammega valmistas laureraadile meeldiva üllatuse. Selle
üle oli meil, korraldatajatel ja
kirjaniku ande austajail, väga
hea meel. Suutsime äärmiselt
erudeeritud ja palju ilmas
ringi käinud literaati veidigi
üllatada!
Aitäh, austatud laureat Mihkel Mutt, auhinna žürii, külalised, VPG koolipere meile
imelist päeva kinkimast!
Hilje Pakkanen

Pajustis koolitee
ääres asuv “vastavatud“ Mihkel
Muti tamme all:
(vasakult) kirjaniku abikaasa
kunstnik Tiina
Tammetalu,
laureaat Mihkel
Mutt, vallavanem
Rauno Võrno.
Foto:
Hilje Pakkanen
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Vallavanema veerg
Nartsissid isadepäevaks, gladioolid emadepäevaks – tundub, et tänapäeva maailmas
on enamjagu asju saadaval
24/7. Kuid siiski on veel midagi, mida inimene endale koju
tellida ei saa, näiteks ilma. Ja
nii ootab inimene, et tuleksid
ometigi soojad ilmad, saaks aknalaual pikaksveninud tomatitaimed maha panna, näpud
mulda torgata, varbad rohtu
pista, grillida, selja paljaks võtta. Kuid küll tuleb ka see aeg!
Ehk on rõskest kevadest mingit
kasugi - eksamiteks valmistujatel ja teistel tubaste tööde
tegijatel - kui õue ei ahvatle, on
ka kiusatus tubased tegemised
sinnapaika jätta väiksem.
Kooliaasta lõpu eel soovin
kõikidele tarkuse taganõudlejatele veel pisut kannatust viimaseks pingutuseks ahvatleva
suvevaheaja eel. Enam pole
palju jäänud!

loodan vallarahva mõistvale
suhtumisele.

Oleme vallas alustanud
remondihooajaga. Tänavune
vallateede remondikava sisaldab nii kruuskattega teede korrastamist, kõvakatte rajamist,
aukude lappimist kui ka teede
pindamist. Kruusateedele on
plaanis peale vedada 6000 tonni
kruusa ja parandada sel viisil
50 km kruuskattega vallateid.
Tänavune erakordne kevad
on muutnud põldude vahel
kulgevad kruuskattega teed
juba kivikõvaks, samal ajal kui
metsavahel esineb teedel veel
jäätunud teelõike. Sellistele teedele on keeruline õiget hööveldamisaega leida. Kogu tee tuleb
aga greiderdada ühekorraga,
mitte paarisaja meetri kaupa,
sest just esimese kevadise hööveldamisega valmistatakse
muldkeha suveks ette. Sel suvel muudetakse tolmuvabaks
neli ja pinnatakse 12 km vallateid. Teetöödega käivad kaasas
tolmupilved, kiirusepiirangud
jt ebamugavused. Kuid et head
teed on meie kõigi huvides, siis

Läheneb tänavusuvine valla
tippsündmus – valdade suvemängud. Tänavu suvel kümneseks saaval Vinni staadionil
on kavas läbi viia enne mänge
uuenduskuur.
Vinni alevik saab valdade
suvemängude võõrustamisega
tänavu suurema tähelepanu
osaliseks – meile tuleb võistlema kaugelt üle poolesaja
vallaesinduse. Nende seas ka
vallavanemad – küll nemad
juba oskavad tähele panna, mis
ja kuidas me siinmail elame.
Osavõttu on seekord oodata
rohkesti, kuna 2017. aasta läheb
valdade mängude ajalukku sellega, et enamik valdu võistleb
viimast korda senises suuruses.
Vinni vald pakub konkurentsi
kõigil kavas olevatel spordialadel. Meie koondis on peagi
komplekteeritud.

Kütteperioodi lõpus oleme
alustanud ka soojatrasside
rekonstrueerimisega Roela
alevikus korrusmajade piirkonnas. Edaspidi suureneb
soojusenergia kokkuhoid ning
kaovad ära inetud õhutrassid,
mis kütsid ilma soojemaks ja
risutasid aleviku üldmuljet.
Torutööd käivad ka Pajustis,
vallale kuuluval klubi ja lasteaia
vahelisel alal, kus olemasoleval
trassil vahetatakse vanad torud
uute vastu. Seejuures hoolega
tammepuid jälgides, et tüvesid ja juuri võimalikult vähe
kahjustada. Teetööde käigus
laiendame Pajusti klubisse
viivad teelõigud, et autodega
neil edaspidi paremini nii parkida kui liikuda saaks, ning
asfalteerida klubi kõrval asuva
tantsuplatsi.

Soovin vallarahvale ilusat
kevadet!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Vinni lasteaed saab sügiseks
kaasaaegsed tehnosüsteemid
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist
(EASi poolt kureeritav meede)
toetatakse tegevusi, mis on seotud kohaliku tasandi teenuse
säästlikuma korraldamisega.
Vinni valla tehnosüsteemide
rekonstrueerimise projektitaotlusega soovisime lasteaiahoones rekonstrueerida soojussõlme, mille
tulemusena eraldatakse hoone
keskküttesüsteemis ringlev vesi
Vinni aleviku keskküttesüsteemis ringlevast veest. Teise tööna
oli ette nähtud lasteaia väliskanalisatsiooni väljavahetamine
ja rasvapüüduri paigaldamine,
mis väldiks reoveetorustiku
sagedasst ummistumist ja minimeeriks reovee bioloogiliseks
puhastamiseks kasutatavate
kemikaalide hulka.
Programmi komisjoni poolt

tehtud otsusega tunnistati investeeringu kaudu kohaliku tasandi
teenuse säästlikumaks korraldamiseks ja abikõlbulikuks
kuluks soojussõlme vahetamisega seotud tööd. Võtame ette
ka lasteaia väliskanalisatsiooni
rekonstrueerimistööd, seda küll
Vinni valla eelarvest rahastatuna. Ettevõetavad tööd saavad
tehtud uue õppeaasta alguseks,
s.o septembriks.
Kavandatud tehnosüsteemide
rekonstrueerimisega anname
avalöögi Vinni lasteaia üleüldiseks rekonstrueerimiseks, et
lähiaastatel saaksid enam kui
sada Vinni lasteaia last käia ja
areneda kaasaja nõuetele vastavas kasvu- ja õpikeskkonnas.
Gustav Saar,
arendusnõunik
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Roela Kartoffeli „Mamma“
on tänavune parim lavastus

Mare Hirtentreu (Mamma), Silva Eigi (Karmen) ja Armin
Dunkel (Ants) kodulaval esinemas. Hilje Pakkaneni foto

22. aprillil Roelas toimunud
12. Lääne-Virumaa näitemängupäev pärjas kuue osalenud
trupi seast parimaks lavastuseks Roela näitetrupi Kartoffel
esitatud ja Urmas Lindlo lavastatud Jaan Võõramaa etenduse
„Mamma“.

Näitetüki kaks peategelast: Mamma rollis esinenud Mare Hirtentreu ja Daanieli rollis üles astunud
Rainis Aal pälvisid võrdsete häältega ka publiku lemmiku tiitli.
Roela näitemängutruppi
juhendaja Urmas Lindlo sõnul
tuli parim lavastajaauhind Roela

Viru-Jaagupi noored korrastasid sõjas
langenute mälestusmärgi ümbrust
Kümme Viru-Jaagupi aleviku
noort tegid laupäeval, 6. mail
talgukorras heakorratöid aleviku keskel asuva sõjas langenute
mälestusmärgi ümbruses.
Talgujuht Valentin Kurka
sõnul arvasid talgulised, et töö
läheb kiirelt, sest korrastamist
vajas ainult väike ala, aga siiski

osutus see parajaks pähkliks,
kuna tööd jagus sealgi küllaga.
Talgulistele keetis maitsva
supi kokaneiu Olga Kesa.
“Koostegutsemine andis südamesse hea tunde ja teadmise,
et inimesed hoolivad oma kogukonnast,” lisas Kurka.
Hilje Pakkanen

trupile kõige terviklikuma lavatüki eest. „Žürii andis meile väga
pedagoogilist tagasisidet, häid
näpunäiteid, kuidas oma lavatükki veelgi paremini esitada, mida
ühes või teises rollis rõhutada.
Mina oma kolmeaastase näitetrupi juhendaja staažiga olen alles
noor ja roheline lavastaja, kelle
jaoks professionaalne nõuanne
kindlasti mööda külgi maha ei
jookse.“
Tänavuseks parimaks lavastuseks tunnistatud „Mamma“ tegevus toob vaatajani ühe perekonna
purunemise ja taaskohtumise
traagilise loo, mille esitasid publikule Roela näitetrupi näitlejad
Mare Hirtentreu (Mamma), Rainis Aal (Daaniel), Armin Dunkel
(Ants), Katrin Põllu (Daam),
Silva Eigi (Karmen), Jüri Kormik
(Kojamees), Kelly Maidla (Älis),
Urmas Lindlo (Isa).
Lääne-Virumaa näitemängupäeva traditsioon näeb ette, et
järgmise näitemängupäeva korraldab võitja. Seega on lasub ka
tuleval aastal maakondliku näitemängu korraldamise koorem
Roela näiteringi Kartoffeli õlul.
Hilje Pakkanen

Tänuavaldus
Pajusti lasteaed
Tõrutõnn tänab kõiki
endisi ja praegusi
lasteaias käinuid ning
lapsevanemaid ja
Pajusti klubi
meeldejääva
sünnipäeva peo eest!

Tammed, Kased, Saared, Vahtrad....

Tänuväärne materjal tööõpetuse tundidesse. Foto: Gustav Saar

Tegu pole infoga suguvõsa
kokkutulekust, vaid keskkonda
puudutavast teadlikust tegevusest.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas
Vinni vallale looduskaitse programmist 2016.a toetusraha, et
saaksime hooldada kaitstavaid
ja kultuuriloolisi loodusobjekte. Konkreetselt teostati Vinni
mõisa pargi dendroloogilise

hinnangu alusel pargi puistus
raide esimene etapp. Raidesse
määrati puud kas vigastuste, mädaniku tunnuste või
kasvuraskuste tõttu. Siiski oli
võimalik prakeerimise läbi
leida kogus 3 meetri pikkuseid tüveosasid, millest võis
saematerjali lõigata. Esmane
kasu oli pargi korrastamise näol
saadud. Kas on võimalik teisene kasu saamine? Küsimusele

Roela alevikus käivad
soojatrassi renoveerimistööd
Vinni valla munitsipaalettevõte Roela Soojus OÜ alustas Roela aleviku kaugküttetorustike
renoveerimistöödega, mille
järel vähenevad trasside soojakaod, paraneb varustuskindlus
ning aleviku üldmulje.

Endine amortiseerunud torustik oli valdavalt maapealne ja
ebaefektiivne, mistõttu soojusenergia kaod oli paratamatult suuremad kui maa-aluste
trasside puhul.
Kütteperioodi lõppedes on

Meie esisuusataja Laura Alba võtab hooaja
kokku: hooaeg läks keskmiselt

Eesti parim
naissuusataja
Laura Alba
Lahti MM
sprindidistantsil.
Laura on võtnud sihikule
2018.a olümpiamängud,
sest olümpianorm on tal
juba täidetud!
Suvel näeme
Laurat aga
võistlemas
Vinni valla
eest.
Foto: erakogu

Oli häid tulemusi, keskmisi - ja
mõned võistlused läksid kehvasti. Ettevalmistus suvel ja sügisel
läks väga hästi, kõik mis oli treeningplaanis paneeritud, sai tehtud. Suurendasin treeningmahtu
võrreldes eelmise hooajaga 60
tundi. Samuti suutsin parandada
oma isiklike rekordeid erinevatel
testjooksudel ja jooksuvõistlustel. Kogu hooaja vältel suutsin
püsida terve, ei olnud vigastusi
ega külmetushaigusi. Hooaeg
algas väga hästi, enesetunne ja
tulemused olid head. Tundsin,
et kiirust ja jõudu on rohkem kui
eelneval hooajal.
Paraku veebruari keskpaigast
alates tekkis väsimus, millest ei
õnnestunud Lahti MM-iks välja
tulla, ja seoses sellega ei suutnud
selliseid tulemusi välja sõita, mida
ma soovisin. Tagantjärgi mõeldes
ja treeneriga arutades sain aru, et
väsimus tekkis veebruari alguses,
kui olid Soome MV-d ja kohe
nädal hiljem Eesti MV-d, üheksa
päeva sisse jäi kolm sprinti. Sprint

on väga kulutav ja energiat sööv
distants. Varasematel hooaegadel ei ole ma niipalju sprinte nii
lühikese aja jooksul võistelnud,

seega puudus selline kogemus
ega osanud arvata, et sprindivõistlused selliselt mõjuvad.
Tean seda, et kui suudan vormi
ajastada õigeks ajaks, siis olen
võimeline sõitma palju paremaid
tulemusi. Sellest väsimusest ei
õnnestunud mul enam kuni
hooaja lõpuni välja tulla. Suutsin
oma keskmist distansi FIS punkti
parandada pea 20 punkti võrra
ja sprindi FIS punkti 70 punkti
võrra. Järgmise hooaja eesmärk
on pääseda 2018.a PyeongChangi
olümpiamängudele. Hetke seisuga on minul nii head FIS punktid,
millega Eesti koondis on saanud
naistele ühe koha. Uuel hooajal on plaanis parandada veel
treeningu kvaliteeti ja tõsta veel
natuke treeningute koormust.
Teen omalt poolt kõik, mis
võimalik, et järgmisel hooajal olla
veel parem ja kiirem!
Ma tänan teid koostöö eest
- ilma teieta ma ei oleks saavutanud selliseid tulemusi, mis ma
olen saavutanud!
Loodan, et meie koostöö jätkub!
Laura Alba

Torutööd aprilli lõpus on tänaseks edenenud märgatvalt
kaugemale. Foto: Hilje Pakkanen

Volbrinõiad tegid Pajustis
heakorratalguid
MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus
tähistas volbriõhtut Pajusti
klubi juures 30. aprillil väikeste nõidade rongkäigu ja prügikorjamisega ning volbritule
paistel tantsu lüües.
Kui lapsed olid end klubis
nõidadele kohaselt „üles löönud“, suundus kirev, lõbus ja
lärmakas nõiaseltskond Pajusti

aleviku vahele rongkäigule.
Meeldivat kasulikuga ühendades korjasid nõiad ka teele
jääva prügi.
„Nagu vana-aja targad räägivad, siis volbriõhtuga tähistati
millegi uue algust, suure lärmiga peletati eemale kõik halb. Nii
ka meie tegime rongkäigus liikudes pasunatega suurt lärmi,“
ütles volbirõhtu läbiviija Õnne

uus maasisene soojustorustik
paigaldatud keskküttesooja
tarnimiseks kolme Järve tänava
korterelamusse ja koolihoonesse. Tööd on ajastatud selliselt, et
uue kütteperioodi alguseks on
kõik ehitus- ja seadistustööd
teostatud, haljastus ja teekatted
taastatud ning vana maapealne
trass likvideeritud.
Töid rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu Ühtekuuluvusfondi
vahenditest, kus toetuse määr
on kuni 50% abikõlbulikest
kuludest. Läbiviidud hangetega kujunes abikõlbulike tööde
maksumuseks ligi 60 000 eurot.
Renoveerimisprojekti koostas
OÜ Sovekal, ehitustöid teostab
SV Torutööd OÜ ja omanikujärelevalvet osutab OÜ Doran.
Hilje Pakkanen

Arba MTÜst Pajusti VAK.
Nõidade volbriõhtu trall ja
pürgikorjamiskäik oli sissejuhatuseks Pajusti klubi ümbruse
koristustalgutele järgmisel
päeval.
Korraldajad tänavad nõidade
peol vahvalt kaasa teinud Vinni
perekodu lapsi.
„Õnnestunud volbriõhtu
julgustas meid ka järgmisel
aastal volbriõhtut pidama,“
lisas Õnne Arba, kes loodab
järgmistel kordadel ka kohaliku rahva aktiivset osavõttu.
Hilje Pakkanen

Viru-Jaagupi noortetuba saab täiendust ja
Vinni-Pajusti piirkonna noortekeskus uue sisu
Avatud noortekeskuste projektikonkursi toel täieneb
Viru-Jaagupi noortetuba ja
sisutatakse Vinni-Pajusti piirkonna noortekeskus.

Laura Alba koos Eesti naiste suusakoondise treener Kalmer
Trammiga ja vallavanem Rauno Võrnoga vallamajas 11. mail
koostöölepingu pikendamise järel. Kohtumisel vallavanemaga
andis Laura Alba ülevaate lõppenud võistlushooajast.
Kohtumise aeg sattus olema vägagi teemakohane - väljas sadas
paksu laia lund. Foto: Hilje Pakkanen

saime vastuse VPG tööõpetuse
õpetaja Rein Leichteriga aru
pidades. Tööõpetuse tundides
on puit üheks tänuväärseks materjaliks, millega omandada oskusi ja lihvida käelist tegevust,
luues asju või detaile. Puidu
omapäraks on suhteliselt kerge
allumine kasutaja tahtele. Siiski
peab arvestama, et saeteraga või
kirvega tehtut enamasti algseisu taastada ei õnnestu.
Punti oli vaja saada veel
saekaatrimees Aimar Põldme
ja koorem tammede, kaskede, saarte ja vahtrate tüvedest
planguks saetuna on staablisse laotuna kuivamas VPG
tööõpetusklassi kõrval oleval
haljasalal.
Ei ole nii, et ainult sae ja kirvega vehkida oskame. Mõte ja
tegu ulatub kaugemale. Ikka
looduslähedaselt ja keskkonnasõbralikult, eriti keskkonnakuul!
Gustav Saar
arendusnõunik

Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi
eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada
kohaliku tasandi noorsootöö
kättesaadavust. MTÜ Vinni Valla Noored, kel tegevuspaigad
mitmel pool vallas, esitas kaks
taotlust, millele ka toetust saadi, seda küll taotletust oluliselt
vähemal määral. Kuid ega me
jäta, teeme võimaluste piires.
Projekti „Tiigrihüpe Viru-Jaa-

gupi noortetoas“ toel ostetakse
teler, lauaarvuti ja veebikaamera kui vajalikud vahendid
noorsootööks Viru-Jaagupi
noortetoas.
Projektiga „Automudelism
kui loovust arendav huvitegevus“ toel loome noortele avaramad võimalused tehnikaalaseks
huvitegevuseks Vinni-Pajusti
piirkonna noortekeskusele.
Konkreetne tegevuspaik on
sisustamisel Vinni-Pajusti gümnaasiumi keldrikorrusel. Toetuse kaasabil ostetakse treening/
võistlusauto mudelid koos
varuosadega ja vahendeid harjutus/võistlusraja ehitamiseks
ning ajasõitude läbiviimiseks.
Kuna mainitud rada on võima-

lik mobiilsena maha panna ja
üles võtta, s.o teisaldada, siis on
huviliste olemasolul kavas pakkuda tehnikaalast huvitegevust
automudelismi näol ka teistes
Vinni valla külades ja alevikes.
Huvitegevus, olgu automudelismis või mõnes muus
tegevuses, loob maapiirkonnas
täiendava kodulähedase võimaluse noorsootöös osalemiseks,
vabaaja veetmiseks.
MTÜ Vinni Valla Noored
tunnustab Eesti Noorsootöö
Keskust projektikonkursi läbiviimise eest, mille tulemusena
saame reaalsete tegevustega
edasi arendada kohaliku tasandi noorsootööd.
Gustav Saar
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Vallavanema vastuvõtt õppeaasta tublidele
Igal kevadel toimub vallavanema vastuvõtt õppeaasta tublidele. Tänavused vastuvõtule
kutstud koos oma saavutustega
on teie ees.
HARIDUSFONDI
LAUREAADID
Valla haridusfondi preemiad
pälvisid tänavu 1.-6.klassi vanusegrupis Vinni-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) õpilased Karlis Kütt (1.) ja Lisanna Tõnne
(5.a), 7.-9. kl. vanusegrupis F.
von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikooli 9.kl. õpilane
Triinu-Liis Kullik, VPG õpilased Madli Freienthal (7.b kl) ja
Kaspar Laul (8.a kl), gümnaasiumisastmes VPG 12. kl. õpilased
Adele Alavere ja Mart Vaino.
Neist pikemalt allpool.
1.-6. klass
Karlis Kütt - VPG väga hea
õppeedukusega ja väga meeldiva
käitumisega, vaikne ja viisakas
1.a kl. õpilane, kes koolis antud
ülesandeid täidab kohusetundlikult. On abivalmis ja hea sõber
kõigile klassikaaslastele. Võtab osa
robootika-, meisterdamise-, male-,
spordiringist, on suur tantsulõvi
Just Dance tantsutoas. 1. koht (edaspidi kohad ainult numbriga) L-Viru
pranglimise 2017.a finaalis sirgujate,
5. üleriigilises 1. klasside arvestuses.
Osales hästi matem. võistlusel
“Känguru” ja 1.- 2. kl. õpilaste
maakondl. looduslooviktoriinis ja
Vinni Robotid 2 projektis vabariikl.
FLL JR üritusel.
Lisanna Tõnne - VPG 5.a kl.
sõbralik ja abivalmis õpilane, kes
on kõik aastad õppinud ainult
„viitele“. 3. maakondl. inimeseõpetuse olümpiaadil, võistkondlik 3. õpioskuste olümpiaadil,
edukas „Känguru“ võistlusel, kus
sai VPG õpilastest kõige suurema
punktide arvu. Lisanna käib Rakvere loovuskoolis, raamatukogu-,
robootikaringis ja tantsimas.
7.-9. klass
Triinu-Liis Kullik – F. von Wrangelli nim. Roela Lasteaia-Põhikooli (Roela LPK) 9.kl. õpilane,
õpib hindele „viis”. 5. käsitöö- ja
kodunduse olümpiaadil, eripreemia kunstikonkursil “Art Nouveau tuleb kooli” “Väljapaistev
naivism juugendis” meeskonnatöös; osaleb aktiivselt kooli
õpilasomavalitsuse töös ja kooli
bändis; korraldas koolis Halloweeni-, sõbra- ja filminädalat,
pildistab kooli üritusi ning hoolitseb kooli kodu- ja Facebooki lehel
kajastavate ürituste piltide eest.
Triinu-Liis sai kutse "Rahvusvahelise Junior Ranger 2017" laagrisse Šveitsis Habkernis, osaleb
sügisel keeltelaagris Brightonis
Inglismaal.
Madli Freienthal - VPG 7.b kl.
väga kohusetundlik ja õpihimuline, õpib hinnetele „väga hea“ ja
„hea“. Sõbraliku ja tasakaaluka
oleku tõttu on ta hinnatud klassikaaslane oma sõprade hulgas.
Rõõmsameelne ja aktiivne suhtleja, töökas ja sihikindel, viisakas,
arukas, laia silmaringiga. Algatusvõimeline, kohandub hästi
uutes situatsioonides. Rühmas
töötades oskab ka kaasõpilasi
kaasata ning rühmatööd suunata.
Ta on heaks eeskujuks klassikaaslastele, hoolib klassikaaslaste
käekäigu pärast ning vajadusel
abistab õppimisel, julgustab ja
motiveerib kaasõpilasi aktiivsemalt õppetegevusega tegelema.
Tulemused maakondl. olümpiaadidelt: 1. maakondl. inglise keele
olümpiaadil, 1.-2. inimeseõpetuse olümpiaadil. Madli osales
ka vabriiklikul inimeseõpetuse
olümpiaadil (tulemused pole
veel teada). Õpib klaverit, laulab
VPG lastekooris, käib Kadrinas
vibutrennis.
Maryte Mooses on väga tubli
ja aktiivne VPG 8.a kl. õpilane,

kes õpib „viitele“ ning tema
käitumine on eeskujulik. Tegeleb
kooliväliselt rulluisutamisega
klubis „Bont“ ja laulab Virumaa
Tütarlastekooris, koolis käib näite- ja lauluringis.
Kaspar Laul on tubli, aktiivne
eeskujuliku käitumisega VPG
8.a kl õpilane, kes õpib „neljadele-viitele“. 1. maakondl. geograafiaolümpiaadil. Kaspar esindab
oma klassi kooli õpilasesinduses,
tegeleb korvpalliga, osaleb näiteringi tegevuses. Ta on ka väga
hea ja empaatiline suur vend oma
kolmele väikesele õele.
10.-12. klass
Adele Alavere - VPG 12.kl õpilane,
lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Ta on näidanud häid teadmisi
erinevatel maakondl. ja vabariikl.
olümpiaadidel ja ainevõistlustel.
Kohad esikolmikus maakondl.
olümpiaadidelt geograafias, eesti
ja inglise keeles, lingvistikas, keemias, bioloogias, matemaatikas ja
majandusõpetuses; esindas kooli
vabariikl. majandusõpetuse ja
geograafia olümpiaadil. Häid teadmisi inglise keeles näitab 41.koht
üle-euroopalisel võistlusel „Best
in English“. Gümnaasiumiaastate
jooksul on ta olnud Virumaa matem. võistluse ning gümnaasiumide
vahelise mälumängu turniiri võistkonna liige. Võistkond saavutas sel
õppeaastal üldarvestuses 5., mälumängu turniiril 3.koha. Kooli õpilasesinduse liige. Väljaspool kooli on
aktiivne kodutütar, käib Esteetikaja tantsukooli treeningutel. Adele on
kohusetundlik ja töökas, abivalmis
ja hooliv klassikaaslane.
Mart Vaino - VPG 12.kl. õpilane,
lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga. Mart on läbi kogu kooliaja
näidanud väga häid teadmisi reaalainetes – matemaatikas, füüsikas,
keemias. 3. maakondl. geograafia
olümpiaadil (tal oli võimalus oma
teadmisi panna proovile ka vabariikl. geograafia olümpiaadil). 1.
saksa k. olümpiaadil „Wortopia“.
3. pranglimises L-Viru noormeeste
arvestuses. Ta on olnud Virumaa
matem.võistluse meeskonna ja
gümnaasiumite vahelise mälumängu võistkonnas. Tubli sportlane,
tema jalgpallimeeskond saavutas
3. koha. Väljaspool kooli on Mart
aktiivne kaitseliitlane ja tantsib
rahvatantsu Tarvanpääs. 10. klassis
oli Mart üks kolmest noormehest,
kes pani aluse õpilasfirmale „Veljegrill“. Mart on kohusetundlik ja
töökas noormees. Rahulik, sõbralik
TÄNUKIRJA JA MEENEGA
TUNNUSTATUD
Aivi Õis - Roela ja Kulina
lasteaia muusikaõpetaja. Pühendunud ja väga kohusetundlik lasteaia muusikaõpetaja. Väga hea
koostööpartner teemanädalate ja
pidude korraldamisel. Tänavuse
lusikapeo üks korraldajatest.
Cristo Virunurm - VPG 5.a kl õpilane, 3. L-Viru 5.klasside õpioskuste olümpiaadil.
Aaron Veskilt - VPG 3.b kl. õpilane, 3.L-Viru pranglimise fin.
võistlusel sirgujate klassis.
Annika Valving - L-Viru Rakenduskõrgkooli (LVRKK) juhiabi
õppekava II kurs. tudeng, kelle
õpitulemused on väga head.
Ta on heade õpitulemuste eest
saanud nii eelmisel kui sel õppeaastal tulemusstipendiumi. Kohusetundlik, püüdlik ja põhjalik
üliõpilane, kes oskab seostada
teooriat praktikaga ning seetõttu
on seni läbitud ettevõttepraktika
juhendajate hinnangud praktikaülesannete täitmise osas olnud
väga head. Rõõmsameelne, abivalmis ja alati toetav kaaslane, tal
on lai silmaring ja ta julgeb oma
arvamust välja öelda.
Tiit Vaino - VPG 11.kl. õpilane, 2.
L-Viru geograafia-, 3. matemaatika-, 2. bioloogia- ja 2. keemiaolümpiaadil.

Sirli Vahula - tulemuslik VPG
inglise keele õpetaja, lisaerialana
koolitab end tantsuõpetajaks.
Georg-Daniel Vahtramäe - VPG
8. kl. õpilane, võistkondlik 1. koht
L-Viru keemiaviktoriinil.
Anneli Vahesalu - VPG tulemuslik keemia- ja füüsikaõpetaja.
Dominik Uueni - VPG 8. kl. õpilane, 1. L-Viru geograafiaolümpiaadil.
Anett Triebstock - VPG 12.kl. õpilane, uurimistöö „Kergliiklusteed,
nende planeerimine ja areng Vinni
vallas ning L-Virumaal“ märgiti
ära üle-eestilisel koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil. Tubli
mälumängur.
Teele Susi - VPG 12. kl. õpilane,
kuldmedali kandidaat, siseministeeriumi eripreemia õpilasuurimuste võistlusel, 3. L-Viru eesti k.
olümpiaadil.
Viivi Treier - VPG õppejuht, kelle
sõnul majas teatakse, et ta on kõigi
jaoks alati olemas.
Tiit Transtok - tulemuslik VPG kehalise kasvatuse õpetaja ja treener.
Maririin Tepp - Tudu kooli 2. kl.
väga püüdlik ja kohusetundlik
õpilane, hea laulja ja näitleja. Osaleb tüdrukute klubi tegemistes ja
kergejõustiku treeningutel. Aktiivne ja sihikindel õpilane kõigis oma
ettevõtmistes.
Diana Tandru – tulemuslik VPG
majandusõpetuse õpetaja.
Liivi Štšjogoleva - rohke pedagoogilise pagasiga Vinni lasteaia
õpetaja, kes on kooliks ettevalmistanud järjekordse rühmatäie toredaid lapsi. Ta on lasteaias olnud
lastele vahva mängukaaslane ja
tarkuste jagaja 45 aastat.
Hille Supper - Roela kooli klassija kunstiõp. innovaatiline õpetaja,
õpilaste ettevalmistamine kunstikonkursiks, emakeele nädala üks
korraldajatest.
Anett Sinijärv - VPG 5.a kl õpilane, 3. üleriigilisel robootikavõistlusel RoboMiku Lahing, 3. L-Viru 5.
klasside õpioskuste olümpiaadil.
Siiri Seljama - tulemuslik VPG
geograafiaõpetaja.
Eveli Sarap - LVRKK raamatupidamise õppekava III kurs. tudeng.
Võitis 2016.a. koolisisese raamatupidajate võistluse ja osales edukalt
ka vabariikl. raamatupidajate
kutsevõistlusel. Tubli ja hakkaja.
Urve Saar - Vinni perekodu algatusvõimeline ja toimekas juhataja.
Marine Roos - Roela lasteaia
õpetaja. Üks tänavuse lusikapeo
korraldajatest. Alati osavõtlik ja
abivalmis nii lasteaias kui koolis,
suureks toeks nii lastele, lastevanematele kui kolleegidele, kui on
vaja nõu või abi.
Enn Roos - Roela kooli mitme aine
õpetaja, loovtöö „Liiklusvanker”
juhendamise ja värskete ideede
rakendamise eest.
Elis Riispapp - LVRKK majandusinfosüsteemide korraldamise
õppekava III kurs.tudeng; lõpetab
heade õppetulemustega majandusinfosüsteemide korraldamise
õppekava. Õpingute kõrvalt on
ta leidnud aega ja tahtmist hoida
üleval ka kaaslaste õpitahet ja
innustanud neid. Vabatahtlikuna on ta panustanud õppekava
arendamisse: organiseeris 2015.
a erialase õppekäigu Tallinna IT
valdkonna ettevõtetesse, pidevalt
annab õppejõududele ja lektoritele
vajalikku tagasidet ainete sisuliste
puuduste kohta. Elis töötab ise IT
valdkonnas ja seetõttu on õppejõud väga tänuliku erialasest tööst
toodud näidete eest, mida Elis
loengutes on tihti jaganud.
Helen Rennel – toimekas Kulina
lasteaia direktor.
Ulvi Rembel - tulemuslik VPG
klassiõpetaja.
Helina Reinol - VPG 8. a kl. õpilane, edukas kirjandivõistlusel
„Kirjutaja 2017“, võistkondlik 1.
koht L-Viru keemiaviktoriinil.
Helena Reimann - VPG 10. kl.
õpilane, eripreemia L-Viru võistu-

joonistamisel, 2. L-Viru pranglimise finaalis neidude vanuseklassis.
Sirje Püss - VPG saksa keele
õpetaja.
Tambet Põllu - Roela kooli 2. kl.
õpilane, 3. poiste/solistide maakondlikul konkursil oma vanusegrupis, tubli robootik.
Kaivi Põldma - VPG 11.kl. õpilane,
3. maakondl. bioloogiaolümpiaadil.
Indrek Puusepp - Roela kooli
1.kl. õpilane, 2. poiste/solistide
maakondlikul konkursil oma vanusegrupis, tubli robootik.
Karl Poolakese - VPG 3.b kl. õpilane, 2. L-Viru pranglimise finaalis
sirgujate klassis.
Marten Pitsner - VPG 4.b kl. Õpilane, 2. FLLi Tallinna poolfinaalis
põhiväärtuste võistlusel.
Mart Pitsner – tulemuslik VPG
emakeele õpetaja, tubli ringijuht,
aktiivne Vilde-kirjandusauhinna
žürii liige, õpilaste juhendaja.
Carmel-Merith Pikhof - Roela
kooli 8. kl õpilane, osales maakonna inglise keele olümpiaadil,
eripreemia “Art Nouveau tuleb
kooli” kunstikonkursil “Väljapaistev naivism juugendis”
meeskonnatöös, aktiivne õpilasesinduse ja kooliansambli liige,
korraldas koolis Halloweeni-,
sõbra- ja filminädalat, kooli üritustel pildistaja, hoolitseb kooli
kodu- ja Facebooki lehel avaldavate ürituste piltide eest.
Silvia Pedova – Vinni Perekodu
kasvataja abi, suurepärane kolleeg,
väärtuslik töötaja kollektiivis, alati
abivalmis ja rõõmsameelne, on
peremajadesse oodatud nii kasvatajate kui laste poolt.
Katrin Pall - VPG muusikaõpetaja,
koorijuht, õpilaste ettevalmistaja
vabariiklikuks laulupeoks.
Kai Otsa - Tudu Kooli 5. kl hea
õppeedukusega õpilane. Aktiivne
klassivälises tegevuses, osaleb näiteringi ja tüdrukute klubi tegemistes. Tubli spordis, maakondlikelt
kergejõustikuvõistlustelt: TV 10
olümpiastarti L-Viru etapil 5. 60m
tõkkej., 10. Vallimäe karikavõistlustel 500 m jooksus (tagas kooli meeskonnale põhikoolide seas 5. koha),
tegi kaasa laste loodushariduslikus
projektis “Tere, kevad!“, RMK
metsaviktoriinil ning “Känguru“
arvutusvõistlustel.
Birgit Otsa - Tudu Kooli 3. kl õpilane. Väga hea õppetöös. Tubli kergejõustiklane, on esindanud kooli
maakondlikel võistlustel: 1. koht
60m jooksus, 7. kaugushüppes
talvistel kergejõustikuvõistlustel.
Rõõmsameelne ja loov laps. Näitleb ja laulab suure lustiga, osaleb
tüdrukute klubi tegevuses.
Oliver Olesk - LVRKK sotsiaaltöö
eriala III kurs. tudeng Võrumaalt.
Hea õppija, sotsiaalselt aktiivne.
Tal on huvitavad ideed ja plaanid,
ei pelga uusi asju proovida - olgu
selleks siis praktika välisriigis või
inglise keeles koolituse läbiviimine.
Erialast innustununa on temas
missioonitunnet, teeb tegevusi
südamega. Väga kohusetundlik
ja põhjalik ülesannete sooritamisel,
igas asjas otsib mõtet. Abivalmis,
usaldusväärne ning väga hea koostööpartner: meeskonnas mõtleb ja
töötab kaasa, säilitades seejuures
oma arvamuse ja nägemuse asjadest. Sotsiaaltöötajale iseloomulikult on ta loomulikult empaatiline,
abivalmis ja avatud suhtleja ning
seltskonnas hea kaaslane.
Maie Nõmmik - VPG ajaloo- ja
ühiskonnaõp. õpetaja, Tamsalu
gümnaasiumi poolt esitatud aastaõpetaja kandidaadiks, maakonnas
aasta gümnaasiumiõpetaja 2017.
Rutt Nurk – tulemuslik VPG bioloogiaõpetaja.
Kirsti Notta - VPG käsitöö ja
kodunduse ning inimeseõpetuse
õpetaja, kelle õpilased esitasid
maakonna aasta klassijuhataja
kandidaadiks. sōbralik, abivalmis,
töökas. Teeb kōik selleks, et ōpilane
tahaks koolis käia.
Helle Noorväli – aktiivne L-Viru

Rakenduskõrgkooli rektor.
Tiina ja Johannes Nirgi - väga
tublid lapsevanemad, eeskujuks
paljudele. Kooli väga head koostööpartnerid. Peres kasvab kolm
tublit ja sõbralikku last, kes osalevad edukalt erinevatel ainevõistlustel ja olümpiaadidel. Nad on
alati olemas, kui on vaja kaasa
minna matkadele või ekskursioonidele. Võõrustavad ja toetavad
oma kodus igati abivajavaid lapsi.
Maie Männiste - õpioskuste olümpiaadiks õpilaste ettevalmistaja,
raamatukoguringi juht.
Annika Mäekivi – uuendustele
avatud positiivne ja tasakaalukas
õpetaja, kes toimetab rühmas
erivanuseliste lastega ja on kõige
selle juures jõudnud kooliküpseks
vormida kolmandiku oma rühma
lastest.
Rein Murs - tulemuslik VPG matemaatikaõpetaja.
Kertu Miller - VPG 4.a kl. Õpilane,
2. FLL-i Tallinna II poolfinaalis
põhiväärtuste võistlusel.
Magnus-Martin Mesi - VPG 12.
kl. õpilane, 1. L-Viru pranglimise
finaalis noormeeste van. klassis.
Kaspar Merivald - VPG 5.a kl.
õpilane, 3. maakondl. 5. klasside
õpioskuste olümpiaadil, 2. FLLi
Tallinna II poolfinaali põhiväärtuste võistlusel.
Kelly Maidla - Roela kooli 9. kl.
õpilane, kunstikonkursil “Art
Nouveau tuleb kooli” eripreemia
“Väljapaistev naivism juugendis”
meeskonnatöös, aktiivne õpilasesinduse ja kooli ansambliringi töös,
uute ürituste algataja ja läbiviija,
korraldas koolis Halloweeni-, sõbra- ja filminädalat ja Roela näiteringis „Kartoffel”, mis pärjati tänavu
maakondl. näitemängupäeval
parima etendusega.
Malle Mager – tulemuslik VPG
klassiõpetaja, kel on väga hea
koostöö lapsevanematega.
Anne Maalman - Roela kooli
mitme aine õpetaja, õpilaste väga
hea ettevalmistaja matemaatika- ja
käsitööolümpiaadiks; projektides
osalemise, suurepärase klassijuhatajatöö ning loovtööde juhendamise eest.
Kadri Liis Liuhka - Tudu kooli 5.
kl. väga hea õppija. Armastab tantsida, laulda ja näidelda. Kuulub
tüdrukute klubisse. Käib kergejõustikutreenigutel, tantsutrennis
Rakvere Esteetika- ja tantsukoolis,
osaleb maakondl. ja vabariikl.
tantsuüritustel. Osales tublilt loodushariduslikus projektis „Tere,
kevad!“ ja RMK metsaviktoriinil
ning „Känguru“ arvutamisvõistlusel.
Paula Linde - VPG 6. kl. õpilane, 2.
maakondl. bioloogiaolümpiaadil.
Eha Liivaleht - Pajusti lasteaia õpetaja abi, kohusetundlik ja täpne,
lapsi toetav ja abistav, õppetegevustes ja mängude organiseerimisel õpetajat abistav, kollektiivi
tegevustes kaasalööv töötaja.
Hannaleena Liiv - Tudu kooli 5. kl
õpilane, tubli õppimises, aktiivne
klassivälises töös, osaleb näiteringi ja tüdrukute klubi tegevuses.
Hakkaja sporditüdruk, kes edukalt
esindab kooli maakondlikel kergejõustikuvõistlustel, on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi: TV
10 olümpiastarti Lääne-Viru I
etapil 5. 60m jooksus, II etapil
3. kõrgushüppes, 4. Lääne-Viru
jõuluvõistlusel kaugushüppes, 10.
Vallimäe karikavõistlustel 500 m
jooksus (tagas kooli meeskonale
põhikoolide seas tubli 5. koha).
Osales tublilt loodushariduslikus
projektis ”Tere, kevad!” ja RMK
metsaviktoriinil ning ”Känguru”
arvutusvõistlusel.
Karel Liblekas – VPG 10. kl. õpilane, 2. L-Viru pranglimise finaalis
noormeeste van. klassis.
Marianne Lepler - tulemuslik
VPG inglise keele õpetaja.
Margarita Leok - tulemuslik VPG
klassi- ja vene keele õpetaja.
Siret Leiste - LVRKK kaubandusökonoomika õppekava III kurs.
tudeng, usin õppija, kohusetundlik, abivalmis. On suutnud osavalt

oma praktilised teadmised siduda
teoreetilistega, kõrge saavutusvajadusega innukas üliõpilane,
kelle pingutused on kandnud
vilja. Organiseerimisvõimeline ja
teotahteline. Tal on oma arvamus
ja julgeb seda välja öelda.
Caspar Kõrts - VPG 4.a kl. õpilane,
2. FLLi Tallinna II poolfinaalis
põhiväärtuste võistlusel.
Silvia Kuusik - VPG 10. kl. õpilane, 3. maakondl. Liivide/Koidulauiku etluskonkursil.
Karin Kuusik - Pajusti lasteaia
muusikaõpetaja, kes lastele meeldivas vormis tutvustab folkloori,
õpetab muusikat, mitmete pidude
ettevalmistamise ja läbiviimise eest
ning seoses TLÜ Rakvere Kolledži
lõpetamisega.
Ivi Kull - toimekas ja abivalmis
Vinni lasteaia õpetaja abi, kes on
igati toeks õpetajale ja vahvaks
kaaslaseks lastele.
Ene Kruusmaa - 45. ap. tähistava Pajusti lasteaia „Tõrutõnn“
direktor.
Luule Koppel - tulemuslik VPG
klassiõpetaja.
Sten Kilm - VPG 9.b kl. õpilane, 1.
koht maakondl. põhikooli saksa
keele olümpiaadil.
Kätlin Kikerpuu - VPG 9. kl. õpilane, võistkondlik 1. koht maakondl.
keemiaviktoriinil.
Triinu-Katre Kautlenbach - VPG
9. kl. õpilane, võistkondlik 1. koht
maakondl. keemiaviktoriinil.
Hendrik Kaurla - VPG 9.kl. õpilane, võistkondlik 1.koht maakondl.
keemiaviktoriinil.
Anu Kadaja - Kulina lasteaia
õpetaja, pikaaegse tulemusliku
töö eest.
Henry Kallaste – sõbralik VPG
direktor.
Raimond Järg - VPG 7.b kl. õpilane, 2. maakondl. loodusteaduste ja
geograafiaolümpiaadil.
Roberta Jürna - VPG 4.b kl. õpilane, 3. üleriigilisel robootikavõistlusel RoboMiku Lahing, 2. FLLi
Tallinna II poolfin. põhiväärtuste
võistlusel.
Kerli Hahndorf – seoses alushariduse pedagoogi magistriõppe
lõpetamisega TLÜ-s. On aktiivne ja
õpihimuline Vinni lasteaia õpetaja,
kes uuendusena töös lastega kasutab „Persona Dolls“ metoodikat.
Marge Guljavin - tulemuslik VPG
emakeele õpetaja, Vilde-kirjandusauhinna žürii liige.
Maire Eigi - Roela kooli õpetaja,
MTÜ Roela Noortemaja juhataja,
MTÜ Roela Kodukant liige, aktiivne ja tulemuslik projektide algataja
ja eestvedaja. Õpilaste ja õpetajate
kaasaja ühistegevustesse nii noortemajas kui koolis. Väga osavõtlik
ja abivalmis kolleeg.
Siivi Ebber - Vinni lasteaia direktor.
Helge Arro – toimekas Tudu kooli
direktor.
Oliver Arder – VPG 3.b kl õpilane,
3. maakondl. inglise k. etluskonkursil.
Reimo Arba - VPG 10. kl. õpilane,
2. maakondl. keemiaolümpiaadil.
Terje Andresson – VPG huvijuht
ja muusikaõpetaja, õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikuks
laulupeoks.
Viktoria Anton - VPG 5.a kl.
õpilane, 3. maakondl. 5. klasside
õpioskuste olümpiaadil.
Aive Alavere - Roela LPK direktor,
kelle kolleegid esitasid L-Viru
aasta haridusjuhi kandidaadiks,
iseloomustades teda kui innustava,
demokraatliku, kaasava juhtimisstiilga ja innovaatilise mõttelaadiga
direktorit, kes on mõne aasta
jooksul lahendanud Roela koolis
ja lasteaias erinevaid probleeme,
parendanud õppetingimusi, loonud asutuses töötajate, lastevanemate ja õpilastega arvestades
suurepärase sisekliima.
Simar Alama - VPG 4.b kl. õpilane,
2. L-Viru pranglimise finaalis oskajate vanuseklassis.
Mare Akel – tulemuslik VPG kehalise kasvatuse õpetaja ja treener.
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Sündmuste kalender
25. mail kell 18 rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali
avakontsert „Tuulemuusikat aegade hõlmast“ Viru-Jaakobi kirikus. Pilet 7/5 eurot Piletimaailmas ja tund enne algust kohapeal.
Korraldab MTÜ EELK Simuna kogudus, info Ainar Ojasaar, tel
5165236.
26. mail kell 13 Pajusti klubi ja Roela rahvamaja seeniortantsijad
Virumaa seeniortantsupäeval Rakvere Teatri õuel. Seeniortantsupäevale on oodata esinejaid üle Virumaa, külakosti pakuvad
Rakvere gümnaasiumi tantsulapsed. Info Ene Saaber, tel 56611452
31. mail kell 12 Vinni päevakeskuse hooaja lõpupidu. Info Eve
Kukor, tel 3257300
3. juunil kell 17 Mõdrikul kooli õppeklassis Sõmeru lauluklubi
„Külast külla“ hooaja lõpupidu. Info Küllike Pajula, tel 56917379
4. juuni kell 12.30 Lääne-Virumaa lahtised meistrivõistlused
rulluisutamises. Start Ringtee 2 (Bauhofi kaupluse juures). Võistlus
toimub eraldistartidena ning kulgeb 9 km pikkusel marsruudil
Pajusti-Piira-Tõrma-Rakvere kergliiklusteedel. Kavas mini-, laste,
juunioride rull, põhiklass (prorull), rahva- ja veteranide rull. Korraldab MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi, http://rulluisuklubi.eu/
meistrivoistlused.
10. juunil Pajusti seeniorklubi bussiekskursioon Tartusse Eesti
Rahva Muuseumi. Info: Vilve Tombach, tel 56463949.
11. juunil kell 13 Lääne-Virumaa pensionäride suvepidu „Mina
ka!“ Roela laululaval. Muusika ja laul Sõmeru lauluklubi „Külast
külla“ Küllike Pajula juhtimisel, esinevad Roela kooli õpilased ja
Roela tantsijad ning seeniortantsijad Lätist, tantsule kutsub Tarmo.
Pidusupp. Info: tel 5027086.
17. juunil kell 18 Roela Rahvamajas Roela põhikooli lõpuaktus.
Info tel 5073849.
22. juunil kell 20 Tudu jaaniõhtu Tudu pargis. Kavas rahvuslikud
mõõduvõtmised, muusikat teeb Tudu diskor, puhvet. Korraldab
MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts. Info Uno Muruvee, tel 5273874.
22. juunil kell 20 Kadila jaanik. Info: Kaili Kõrgesaar, tel 53974443.
22. juunil kell 18 Roela jaaniõhtu. Tantsumuusika ans. Bondband.
Info tel 51935250 ja 5273878.
22. juunil kell 20 Pajusti jaanipidu ja võidupüha tähistamine
klubi lõkkeplatsil. Kavas: rahvalik-sportlikud mängud lastele ja
täiskasvanutele, Pajusti klubi taidlejate esinemised, tantsumuusika
ans. Toits Bänd, puhvet.
28. juunil rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali kontsert
„Renessansi ilu“ Viru-Jaakobi kirikus. Korraldab MTÜ EELK
Simuna kogudus, info Ainar Ojasaar, tel 5165236.

Koolides, lasteaedades
1.-5. juuni - õppekäikude nädal Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
1. juunil kell 8.30 väljasõitude ja matkapäev Roela koolis.
1. juunil kell 9 ohutu ja turvalise elu teemaline lastekaitsepäev Tudu
koolis.
1. juunil kell 16 Vinni lasteaia Jänkupere rühma lõpupidu.
1. juunil kell 18 perega sportima - piknik Tudu kooli staadionil.
2. juunil kell 8.30 koolilaste õppekäikude päev Tudu koolis.
2. juunil kell 8.30 Roela kooli sportlike mängude ja tegevuste päev
Roela noortemajas.
2. juunil kell 11 kokkutulek „60 aastat raamatupidamist Mõdrikul“. vt
http://www.lvrkk.ee/60-aastat-raamatupidamist-modrikul/
2. juunil kell 16 Vinni lasteaia Oravapere rühma lõpupidu.
5. juunil kell 8.30 spordipäev Roela koolis.
5. juunil kell 9 maastikumäng Tudu koolis.
8. juunil kell 8 õppeaasta lõpetamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
6. juunil kell 8.30 õppeaasta lõpetamine Roela koolis.
6. juunil kell 15 lõpupidu Tudu koolis.
7. juunil kell 9 Roela lasteaia väljasõit Tallinnasse.
17. juunil kell 14 Roela kooli lõpupidu Roela rahvamajas.
20. juunil kell 16 põhikooli lõpuaktus Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
21. juunil kell 16 gümnaasiumi lõpuaktus Vinni-Pajusti gümnaasiumis.

Vinni valla laste töö- ja
puhkelaagrisse on veel vabu kohti
Laager Vinni valla lastele alates 13. eluaastast toimub ajavahemikul 7. -22. juuni.
Laagripäev kestab kella 8-13-ni.
Laagris tehakse heakorratöid
Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis,
Vinnis, Pajustis ja Kadilas. Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja
lõunasööki. Laagri lõpus toimub
ekskursioon.
Avalduse blankett Vinni valla
kodulehel www.vinnivald.ee/

hariduse- ja noorsootööalased
blanketid, töö-ja puhkelaagri
avaldus.
Täidetud avaldusi ootab vallavalitsus 27. maiks e-posti
aadressil uno.muruvee@vinnivald.ee või paberkandjal Vinni
Vallavalitsuse aadressil Tartu
mnt 2 Pajusti 46603.

Uno Muruvee
tel 5273874 või 3258664

Rahvusvaheline Gustav
Normanni orelifestival kutsub
kodukandi oreleid kuulama

Palju õnne,
maikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

Gustav Normanni valmistatud orel Viru-Jaakobi kirikus.
Foto: erakogu

25. mail algusega kell 18 toimub Viru-Jaakobi kirikus
rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali avakontsert „Tuulemuusikat aegade
hõlmast“, kus musitseerivad
ans. Cantores Vagantes´i plokkflöödiansambel (Reet Sukk,
Taavi-Mats Utt, Andres Siitan)
ja organist Marju Riisikamp.
Festivali kunstiline juht on organist Marju Riisikamp. Kavas:
Desprez, Agricola, Ghizeghem,
Hofhaimer.
Rahvusvaheline Gustav
Normanni orelifestival toimub
tänavu esimest korda maikuust
kuni septembrini Simuna,
Viru-Jaakobi ja Väike-Maarja
kirikutes. Kokku üheksa kontserti: kolm igas kirikus, kus
on esinejaid Eestist, Soomest,
Šveitsist ja Itaaliast. Lisaks
oreli soolokontsertidele on
ka kontserte, kus esinevad
erinevad pillide kooslused:
viiul ja orel, trompet ja orel,
renessanss-plokkflöödid ja orel
(nagu avakontserdil Viru-Jaagupis), erinevad vokalistid ja
orel jne. Stiililt on muusikat
alates renessansist kuni kaasaja muusikani (nt Arvo Pärdi
muusika) välja.
Tegemist on orelifestivaliga,
kus on tähelepanu all ühe
meistri orelid. Gustav Norman-

ni (8.8.1821 – 18.1.1893 ) näol
on tegemist esimese eesti soost
oreliehitajaga, kes jõudis oma
elu jooksul ehitada arvukal
hulgal oreleid nii Eestisse kui
ka Soome. Gustav Normann on
pärit koguni siitkandist - sündinud Põlula külas Rägavere
vallas.
Festivali pillideks on valitud
meistri kõige vanem säilinud
pill Väike-Maarjas (1848.a),
kõige suurem säilinud pill Simunas (1889.a) ja kõige viimane pill Viru-Jaagupis (1893.a).
Kõik need kolm orelit on nii organistide kui ka orelimeistrite
poolt väga hinnatud ajaloolised
pillid.Kontserdi korraldajad
loodavad luua Gustav Normanni orelifestivalist igasuvise
traditsiooni, kuhu soovivad
esinema tulla interpreedid nii
Eestist kui välismaalt ning
millel tekiks lai kuulajaskond.
Festivali toetavad Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Laekvere,
Vinni ja Väike-Maarja vald,
EELK Simuna Siimona ja Juuda
Kogudus.
Täpsema ülevaate festivalist
saab koduleheküljelt https://
ainarojasaar.wixsite.com/orel
Hilje Pakkanen

Tere tulemast 8.-9. juulil
Vinni, Eesti
valdade suvemängudele!
25 aastat tagasi võõrustas
Vinni Eesti VII maatalimängudest osavõtjaid. Siis kahjuks
üldkokkuvõtet ei saanud teha,
kuna lume puudusel jäid osa
võistlusi pidamata. Aasta oli
siis 1992.
Nüüd on Vinni vallal avanenud võimalus korraldada
25. Eesti valdade suvemängud
koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud. Järelikult meid
on märgatud ja usaldatud
Eesti suurima spordivõistluse korraldamine. Kokku on
võistlema oodata üle tuhande
sportlase ja õigust mõistma
pea sada kohtunikku.
Tahame võistlused korraldada parimal moel ja näidata ka
teistele valdadele oma sportlikku sisu. 2017. aasta lõpus
toimub valdade ühinemine,
siis on oodata ka rohkemat
osavõttu, et tulla veel viimast
korda oma koduvalda esindama.
Praeguse seisuga on paigas
võistluskohad ja korraldustoimkonnad, ajakava.
Võistlused algavad esimesel päeval kell 11, teisel päeval
kell 10. Kavas olevad alad on:
kergejõustik, petank, võrkpall,
jahilaskmine, jalgrattakross,
orienteerumine, juhtide võistlus, mälumäng, köievedu.

Käimas on meie valla võistkonna moodustamine. Ootame kõiki Vinni valla sportlasi
ennast kirja panema ja aktiivselt osalema oma koduõuel
(tel. 5273874)! Samuti ootame
rohkelt pealtvaatajaid, et omadele kaasa elada. Vinni valla
võistkond võtab osa kõikidest
toimuvatest spordialadest.
Meie valla koondise tunneb
võistlusel ära ühesuguste heleroheliste särkide järgi, mille
seljal on innustav lause: “Vinni, Vinni, Vinni - pane võistlus
kinni!”.
Loodame, et suvemängud
mööduvad meile igati edukalt
ja osalejad saavad korrakski
unustada argimured ning Vinnis veedetud päevad oleksid
neile suve ilusaimad.
Rohkem infot leiab valla
kodulehel www.vinnivald.ee
ning EMSL Jõud kodulehel
www.joud.ee.
Uno Muruvee

97 Gerda-Johanna Ülesoo
94 Marta Rego
93 Velli Vahi
93 Helvi Kupp
90 Salme Kutsar
89 Udo Pedius
89 Heinrich Part
88 Vello Taremaa
88 Arnold Vaarmets
88 Aino Lauri
87 Heino Kuslap
87 Valve-Miralda Pulken
86 Marta Mäeots

85 Aino Sepik
84 Kalju Raja
83 Liia Kivissaar
82 Olga Kanep
82 Paulina Lääne
82 Ants Jõe
82 Salme Kikerpuu
80 Ilme Sild
75 Liubov Mikhaylova
70 Rein Laherand
70 Aimar Uukivi
70 Leili Nõmme
70 Tiina Kiili

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

Sündis inimene!
Emma Laanemägi - 7. aprillil
Kristella Kriisa - 10. aprillil
Gerth-Lucas Pikhof - 13. aprillil

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Kuulutused
KÜTI
SAEVESKI

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 19 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Müügilolevad valla
korteriomandid

Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

www.saeveski.toomonu.ee

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind
48,9 m²) Roela alevikus
Veskikaare tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks Leparea, Lepiku
külas, üldpind 69,2m²,
ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust,
kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade
Murumägi tel. 5259 924.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. Ostame Toyota, Mercedes marki
sõidukeid, võib ka pakkuda muid marki sõidukeid. Tel 55678016

Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või varuosadeks.
Tel 56721410

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Toini Laanemaa
Aime Nuut
Viktor Gerdt
Heldur Muusik
German Saar

12.01.1966 – 16.04.2017
18.07.1941 – 03.05.2017
02.04.1956 – 06.05.2017
14.06.1940 – 15.05.2017
20.05.1951 – 17.05.2017

Sügav kaastunne omastele

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2200.

Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest. Reklaami avalmise

tingimused ja hinnakiri (vt
valla veebileht: http://www.
vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 7. juuniks.

