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Vinni valla infoleht

Maakondlikul kauni kodu tänuüritusel
jagus tunnustust meiegi valda

Vinni vallavanem Rauno Võrno õnnitleb kauni kodu perenaist Külli Tamme. Fotokollaaz perek. Tamme kodu taustal.
Foto: Hilje Pakkanen

15.septembril toimus energiasäästlikuks renoveeritud Rakvere Rohuaia lasteaias maakondlik kaunis kodu 2017 parimate
tunnustamine. Meie vallast pälvisid tunnustuse Külli ja Andres
Tamme kodu Mõdrikul. Nende
koduaed pälvis ka vabariigi
presidendi tunnustuse.
Iga-aastase kaunite kodude
ülevaateraamatus „Eesti kaunis
kodu 2017“ on perek. Tamme koduaia kohta kirjutatud järgmist:
„Kauni maja servas on õiehtes
kiviktaimla ja sealt avanevad
vaated tiigile ja jaanituleplatsile.
Tiigi kaldale jääb suitsusaun, mille juures on väike paadisild, kallastel kõrguvad sõnajalad, kuutõverohud, piibelehed, hostad jt
niiskuslembesed taimed. Kogu

haljastus on minimalistlik, mis
väga hästi harmoneerub vanade
põlispuudega. Perekond Tamm
on oma sümbolid, Vinni-Mõdriku piirkonnale iseloomulikud
põlistammed oma koduaias ja
selle ümbruses võsast puhastanud ja kogu ilus nähtavale
toonud. Köögiviljaaeda ja väikest
mesilat varjab palkidest kõrvalhoone. Aeda ehib 2013.a taastatud vana maakelder.“ Pererahva
toimekust on jagunud väljapoole
aedagi - koduaia ümbrusse ja tee
äärde on nad istutanud paraja
okapuude salu, mis koduaeda
uudistajate pilkude eest kenasti
varjab.
Maakondlikul tunnustusüritusel jagus tänusõnu ka perek.
Kalmu kaunile koduaiale Piiral,

Vinni valla noorte
sportimise ja tehnikaharrastuste ring laieneb
Tänu Haridus- ja teadusministri
poolt kinnitatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ rahastusele laienevad Vinni
valla noortele uued kodulähedased võimalused osalemiseks
noorsootöös. Vinni vald kuulub
ühe omavalitsusena Lääne-Viru
koostöögruppi koos Kunda
linna ning Laekvere, Rakke,
Aseri, Rägavere ja Viru-Nigula
vallaga. Üheskoos kavandatud
tegevuste eesmärgiks on laiendada noorsootöö võimalusi ja
viia noorsootöö teenused uute
noorteni.
Vinni vallas on tegevusena
kavas sportliku huvitegevuse
valdkonnas võimaldada noortele osalemine ujumise algõppel
ja ujumistreeningutel ja seda
vähemalt 30 noorele. Noorte
liikumisharrastuse edendamiseks hangitakse paarkümmend
paari murdmaasuuskade komplekti, et võimaldada noortele
suusatamist pärast õppetööd ja

puhkepäevadel talvisel perioodil. Kolmandaks valdkonnaks
on tehnikaalase huvitegevuse
võimaluste laiendamine läbi
roboringi ja mudelismi huviringi
umbes kahele tosinale noorele.
Septembris ongi juba käivitunud roboringid Vinnis ja Roelas
ning mudelismiring Vinnis.
Oktoobrist hakkab vallas kord
nädalas liikuma nn ujumisbuss,
mis toob noored valla kaugematest piirkondadest Vinni ujuma
ja viib pärast koju tagasi. Lähima
paari nädala jooksul selgitame
piirkondades noortele võimalusi huviringides osalemiseks
ja täpsem teave kõigi tegevuste
liitumiseks avalikustatakse ka
Vinni valla kodulehel.
Vinni Vallavalitsusel ja vabaühendusel MTÜ Vinni Valla
Noored on hea meel koostööprogrammi tegevuste üle, tänu
millele on kohaliku tasandi
noorsootööl võimalus Vinni vallas ja kogu koostööpiirkonnas
areneda uuele tasemele.
Gustav Saar,
arendusnõunik

perek. Nurgale Roelas, Helen
Rennelile ja Villu Soosalule Vinnis, samuti Vinni valla heakorrakonkursi komisjoni esimehele
Marve Morgenile. Energiasäästliku ja kauni ümbruse eet pälvis
tänukirja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool.
Hilje Pakkanen
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Lõpuks ometi lahe laste mänguväljak!

Sestpeale, kui 6. septembri hommikul Vinni-Pajusti
gümnaasiumi koolitee ääres
ekskavaator muru ülesvõtmist
alustas ja laste mänguväljakut
rajama hakkas, oli laste uudishimu raugematu.
Lõpuks ometi! Kui lahe! oli suur
laste rõõm, kui nad 13. septembri
õhtul viimaks Vinni-Pajusti gümnaasiumi Vinni Puhhi maskotiga
linnakesse turmina ja liugu laskma lubati.
Vinni vallavanem Rauno Võrno sõnul sündis Vinni lastemänguväljak aktiivsete lastevanemate ja valla koostöös. „Esialgu
pakuti välja rajada väljak Vinni
aleviku korrusmajade vahele,
ent arutelude käigus leidsime
sobivaimaks asukohaks koolitee
ääres ja välijõusaali kõrval oleva
muruplatsi. Just hea kättesaadavus paljudele lastele ning samas
lähedal asuvad teised väljakud ja
muud tegelusalad said asukoha
valikul määravaks.“
Vahva atraktsiooni pani kokku
ja töö teostas Vinni alevikus asuv
firma Gardenistas.eu. Firma
müügijuhi Taimo Kaldmaa sõnul rajataksegi paljudes teistes
riikides laste mänguväljakud
arvestusega, et neis jaguks tege-

vusi ka lastevanematele.
Kogu töö läks maksma alla
10 000 euro ja tehti ära valla
eelarvest.
Avamisjärgsel hommikul
ootas vallavalitsust aga järgmise
sisuga e-kiri: „Mäletan, kui kolm
ema käisid allkirju kogumas
Vinni ja Pajusti inimestelt, et see
väljak saaks ikka teoks. Nüüd
on tulemus käes ja lastel meeled
rõõmsad, et said väljaku. Väga
super suured tänud kõikidele,
kes selles projektis asjaosalised.
Erilised suured tänud Gerlile
(Teichmannile. toim.), kelle ideest
ja unistusest see alguse sai. Mäle-

tan, kui õhinas ja lootusrikkalt ta
sellest rääkis, kui allkirju kogus.
Kuna üksi on raske teostada ja
asju ajada, siis kutsus kampa ka
teised emmed, Marge (Seppingu) ja Mirgeti (Karlson-Karva).
Suured tänud vallale, et toetasite
toredat projekti ja kõigile, kes
abiks olid. Usun, et meie lapsed on väga õnnelikud ja rahul
kauaoodatud väljaku üle.“
Rõõmustame koos lastega ja
nende peredega ning hoiame
oma uut Vinni Puhhi mängulinnakut.
Hilje Pakkanen

Ehitusnõuniku ja fotokaameraga valla objekte kaemas
Rohkem tuntav kui nähtav - seda nii mugavas soojas
toas olles, vett tarbides kui ka energiasäästult raha kokku hoides. Suuremat turvalisust andvad videovalve-

Torutööd Vinnis ja Pajustis, uus kaev
Viru-Jaagupi kalmistul, õhtuti valgem
Viru-Jaagupi aleviku peatänav...

Sel suvel sai Vinni lasteaed uue
soojussõlme, uue väliskanalisatsiooni ja paigaldati rasvapüüdur, mis väldib reoveetorustiku sagedast ummistumist ja
vähendab reovee bioloogiliseks
puhastamiseks kasutatavate
kemikaalide hulka.
Tehnosüsteemide rekonstrueerimisega anti avalöök lasteaia
suureks rekonstrueerimiseks.
Soojussõlm paigaldati EASi

Viru-Jaagupi kalmistu sai suvel
uue kaevu, mis nüüd liskas olemasolevale kergendab inimestel
omaste haudade hooldamist.
Kalmistu on üsnagi suur, ja seal
oli inimestel raske vett käe otsas
oma platsile tassida.
Nüüd, kus ühe pumbaga midagi
juhtuma peaks, on vesi kalmistul
igal ajal võtta.

regionaaltoetuste investeerimisiprogrammi rahadega,
väliskanalisatsioonitrasside
kaasajastamist rahastati valla
eelarvest. Tänaseks on trasside
kaevamiskohale murugi kasvada jõudnud.
Pajusti lasteaia esine sai uue
kena katte, kus lastel mõnus
liikuda. Maja vundament aga
soojustuse.
Pajusti alevikus ühendati aleviku üldise veetrassiga Vanaküla tänav. Veetrasside ehitust
rahastati valla eelarvest.
Suvega said uued soojatrassid
nii Pajusti klubi, Pajusti lasteaed kui ka vallamaja. Pajusti
klubi ja Pajusti lasteaia vaheline
üle saja meetri pikkune soojustrass vahetati Askotermi ja Vinni
valla koostöös. Valla kinnistutel asuvate trasside vahetus
finantseeriti valla eelarvest,
magistraaltrasside ehitus Pajusti
alevikus kuni valla kinnistute
rahastas Askoterm.
Lisaks ühendasime Pajusti
klubi kanalisatsiooni aleviku
ühtsesse kanalisatsioonivõrku.
Enam ei jookse klubi kanalisatsioonivesi otse loodusesse.
Viru-Jaagupi aleviku peatänav uuenes kümnekonna uue
tänavavalguslambiga. Pimedal
ajal on nüüd valgem ja turvalisem aleviku vahel liikuda.

süsteemid. Nii võib kokku võtta Vinni vallas sel aastal
kordatehtud objektid, mida koos valla ehitusnõuniku
Erik Keskkülaga käisime üle vaatamas ja toimetaja
fotokaamerasse jäädvustamas.

Roela sai uue soojatorustiku, koolimaja
soojustatud otsaseinad, paisjärv suplusranna
ja selgema vee
Vinni valla munitsipaalettevõte Roela Soojus OÜ
renoveeris Roela aleviku
kaugküttetorustikke, paigaldades uue maasisese
soojustorustiku kolme
Järve tänava korterelamusse ja koolimajja. Sellega
vähenesid trasside soojakaod, paranes varustuskindlus. Endine amortiseerunud torustik oli
valdavalt maapealne ja suurte soojakadude tõttu ebaefektiivne. Suve
lõpuks olid aleviku pildist kadunud inetud õhus vongelnud soojatrassid, jõutud üleskaevatud haljasaladel mitu korda murugi niita
ning taastatud teekatted. Soojustrasside vahetust finantseeriti KIKi
toel Euroopa Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Vallavalitsuse spetsialistid osutasid Roela Soojusele abi
asjaajamisel, taotluse ja projekti
koostamisel.
Roela koolimaja sai suvega
rõõmsavärvilised
soojustatud otsaseinad ja soojustatud vundmendi. Energia
kokkuhoidu tõotavad needki tööd.
Roela paisjärv tegi
läbi tänavu suvel
uuenduskuuri,
kui järv puhastati
põhjasetetest ning
järve kaldale rajati
liivarannaga supluskoht. Rannale
paigaldati ja vetelpäästestend koos
päästerõngaga.

Turvalisem vald
Sel aastal on Vinni vald panustanud jõuliselt valla üleüldisesse
turvalisusse, paigaldades Roela,

Pajusti ja Vinni alevikesse ning
Kulinale videovalvesüsteemid.
Videokaamerate jäädvustatud
pilt jookseb politseile.
Töid rahastati vallaeelarvest.
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Kandidaadid Vinni vallavolikogusse
Vinni valla valimiskomisjon registreeris 15. oktoobril 2017 toimuvateks
Vinni vallavolikogu valimisteks 160 kandidaati.
Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit:
nr 101 AARNE LAAS
nr 102 INDREK KLAMMER
nr 103 MARGO KLAASMÄGI
nr 104 KRISTI LICHTFELDT
nr 105 TRIIN MÄGI
nr 106 MARION TALLI
nr 107 GUSTAV PÕLDMAA
nr 108 IVO JÕGISTE
nr 109 KAIDO KLAATS
nr 110 RAIN LEICHTER
nr 111 MAREK AASAMETS
nr 112 MAARIKA LAUSVEE
nr 113 TIINA PUDEL
nr 114 MARCO ŠVETERS
nr 115 TOOMAS TALI
nr 116 LEMBIT TALLI
nr 117 KERSTI ALTPERE
nr 118 PIRET RANDMAA
nr 119 BIRGIT REMIKÜLL
nr 120 HENRIK KLAMMER
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond:
nr 121 EERIK LUMISTE
nr 122 RUTH PULK
nr 123 RAINE MARTON
nr 124 ARNU LIPPASAAR
nr 125 AARE REIMANN
nr 126 AILI EHAMAA
nr 127 AIVAR TAMM
nr 128 ENNO MANDEL
nr 129 HELI MARK
nr 130 IRINA KUHLBACH
nr 131 KAAREL ŠESTAKOV
nr 132 KARDO SMOLJAR
nr 133 KERSTI NAARITS
nr 134 MERLE UNUS
nr 135 MÄIDU MAURUS
nr 136 RANDO KRISTMANN
nr 137 TERJE KULL

nr 138 TIINA RAUDMÄE
nr 139 TIIT ALTE
nr 140 TOOMAS MUNA
nr 141 TOOMAS MÄESALU
nr 142 VAHUR VEERMÄE
nr 143 VERNER JÕGISALU
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
nr 144 EVELIN POOLAMETS
nr 145 JOHANNES NIRGI
nr 146 KALNO VAARMETS
nr 147 ANDRES NIRGI
nr 148 KERSTI LIPVARS
nr 149 KALMER KALAUS
nr 150 ELINA VAARMETS
nr 151 SVEN ARUKAEV
nr 152 MARKO KASK
nr 153 LAURI ILVES
Eesti Reformierakond:
nr 154 EVI TORM
nr 155 KATRIN TEICHMANN
Valimisliit Ühtne Vald:
nr 156 RAIGO REBANE
nr 157 VELLO TAFENAU
nr 158 EHA KOKOREVA
nr 159 TEA RUNOVSKI
nr 160 MATI RILLO
nr 161 SVEN VALLER
nr 162 INDREK KAJAR
nr 163 VIRGE TAURAFELDT
nr 164 KÄTHLIN PAKKAS
nr 165 SVEN TROFIMOV
nr 166 OLARI VALTER
nr 167 MARGIT BASTIG
nr 168 ANDRUS LÄLL
nr 169 KALJU VAGA
nr 170 SIIRI ŠTŠJOGOLEVA
nr 171 MERLE MATIKAINEN
nr 172 TÕNU PETERSON

nr 173 HELE MÕTTUS
nr 174 AGE SEILENTHAL
nr 175 KRISTJAN ALT
nr 176 ALDOR AVARLAID
nr 177 MERLE KRÜÜTS
nr 178 MAIRE VALTIN
nr 179 ARLE AUNAPUU
nr 180 ARVO LASS
nr 181 JÜRI RAAL
nr 182 KRISTO ROHTLA
nr 183 ANNI RIKKER
nr 184 AARE UUSTALU
nr 185 MAARIKA KOPPEL
sünd. 08.04.1969
Eesti Keskerakond:
nr 186 TOOMAS VÄINASTE
nr 187 RAUNO VÕRNO
nr 188 MEELIS MAINE
nr 189 VIRGO KOPPEL
nr 190 ARNE LABE
nr 191 AIMAR PÕLDME
nr 192 ÜLLE ALLIKA
nr 193 KÜLLI TAMM
nr 194 UNO MURUVEE
nr 195 MAARIO MAALMAN
nr 196 RENE METSLA
nr 197 MARGIT HALOP
nr 198 AARNE URB
nr 199 MILVI TUBLI
nr 200 MARVE MORGEN
nr 201 KALLE KÜLAOTS
nr 202 ENN HABAKUK
nr 203 HENRY KALLASTE
nr 204 TAIVO TEPP
nr 205 SIIVI EBBER
nr 206 KATRIN PALL
nr 207 JOONAS ARDER
nr 208 MARGIT RAJA
nr 209 LEENI JANNO
nr 210 RIINA SINISOO
nr 211 URVE SAAR
nr 212 HELEN RENNEL
nr 213 RIINE ORG
nr 214 RIINA HUNT

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
15. oktoobril 2017
Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni
vallaga liitumisel suureneva Vinni
valla volikogu valimised
15. oktoobril 2017. a toimuvateks Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega suureneva Vinni
valla volikogu valimisteks on
moodustatud üks 17-mandaadiline valimisringkond,
mis hõlmab Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla
haldusterritooriumeid. Valitav Vinni Vallavolikogu saab
olema 17-liikmeline.
Moodustatud on 12 valimisjaoskonda, olgu märgitud, et valimisjaoskondade
asukohti (v.a Küti) ja nende
teeninduspiirkondi ei ole

muudetud võrreldes eelmiste
valimistega. Valimisjaoskonna
numeratsioon on muutunud
Laekvere ja Rägavere vallas.
Valija saab vajaliku info
oma valijakaardilt. Valijakaart
saadetakse valijale hiljemalt
25.septembriks. Kui paberil
valijakaart ei ole nimetatud
kuupäevaks kohale jõudnud, tuleks selgituse saamiseks pöörduda elukohajärgse
vallavalitsuse registripidaja
poole. Vinni vallas tel 325
8665; Laekvere vallas tel. 322
2370, Rägavere vallas tel. 329
5412. Kui olete tellinud e-valijakaardi, kontrollige oma
elektronposti.

Valimisjaoskondade numeratsioon
ja asukohad:
1) valimisjaoskond nr 1 – Vinni
Spordikompleksis (Sõpruse tn
16, Vinni alevik, Vinni vald). Tel.
5887 3850
Valimisjaoskonnas saavad hääletada Vinni aleviku, Mõdriku ja
Vetiku külade elanikud.
2) valimisjaoskond nr 2 – Pajusti Klubis (Tartu mnt 11, Pajusti
alevik, Vinni vald). Tel. 5887 3864
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Pajusti aleviku, Kakumäe, Vana-Vinni, Inju ja Aru-

välja külade elanikud; eelhääletamise päevadel väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletajad ning valijad, kelle
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Vinni vald.
3) valimisjaoskond nr 3 – end.
Viru-Jaagupi koolimajas (Kooli
tee 7, Viru-Jaagupi alevik, Vinni
vald). Tel. 5887 3876.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Viru-Jaagupi aleviku,
Kehala, Voore, Allika, Aruküla

ja Kannastiku külade elanikud.
4) valimisjaoskond nr 4 –
Roela Rahvamajas (Sinilille tn
1, Roela alevik, Vinni vald). Tel.
5887 3893.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Roela aleviku, Lähtse,
Ristiküla, Rünga, Saara, Puka,
Soonuka, Obja, Lepiku, Tammiku, Rasivere ja Alavere külade
elanikud.
5) valimisjaoskond nr 5 – Tudu
Rahvamajas (Allikvee tn 4,
Tudu alevik, Vinni vald). Tel.
5887 3897.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Tudu aleviku, Anguse, Palasi, Kaukvere ja Suigu
külade elanikud.
6) valimisjaoskond nr 6 - Vet.
keskus (C. T. von Neffi tn 2, Piira
küla, Vinni vald). Tel. 5887 3899.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Piira, Mäetaguse,
Karkuse külade elanikud.
7) valimisjaoskond nr 7 – Kadila
Seltsimajas (Pärna tn 4, Kadila
küla, Vinni vald). Tel. 5887 3902.
Valimisjaoskonnas saavad hääletada: Koeravere, Kadila, Nurmetu, Veadla külade elanikud.
8) valimisjaoskond nr 8 – Küti
noortetoas (Mõisa tn 3, Küti
küla, Vinni vald). Tel. 5887 3923.
Valimisjaoskonnas saavad hääletada: Võhu, Aravuse, Küti,
Kulina külade elanikud.

9) valimisjaoskond nr 9 - Laekvere Rahva Majas (Kesk tn 12,
Laekvere alevik, Laekvere vald).
Tel. 5887 3928.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Laekvere aleviku,
Kellavere, Moora, Padu, Rahkla, Rohu, Salutaguse, Sirevere,
Sootaguse, Vassivere külade
elanikud; eelhääletamise päevadel väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletajad
ning valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Laekvere vald.
10) valimisjaoskond nr 10 Muuga Spordihoones (Alekvere tee 1, Muuga küla, Laekvere
vald). Tel. 5887 3948.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Rajaküla, Alekvere,
Muuga ja Paasvere külade elanikud.
11) valimisjaoskond nr 11 Venevere Seltsimajas (Kooli,
Venevere küla, Laekvere vald).
Tel. 5887 3957.
Valimisjaoskonnas saavad
hääletada: Arukse, Ilistvere,
Kaasiksaare, Luusika ja Venevere külade elanikud.
12) valimisjaoskond nr 12 –
Rägavere Valla Rahva Majas
(Mõisa tee 5, Ulvi küla, Rägavere
vald). 5887 3962.
Valimisjaoskonnas saavad hääletada kõik Rägavere valla külade
elanikud, eelhääletamise päevadel
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletajad ja valijad,
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Rägavere vald.

nr 215 JULIA ŠIMUK
nr 216 MERIKE ROOTSMAA
nr 217 MAARIKA KOPPEL
sünd.11.12.1961
nr 218 TÕNIS NURK
nr 219 TÕNU VÕRNO
nr 220 MERJE SIIMPERE
nr 221 TARMO ALAVERE
nr 222 URMAS LINDLO
nr 223 MERIKE TÕNNIS
nr 224 JANNE PALM
nr 225 IVAR KALJUVEE
nr 226 ILMAR OLT
nr 227 AIN HEISKONEN
nr 228 JAANEK PÕLDMA
nr 229 ÕIE PÄRLIN
nr 230 KRISTJAN RÄÄK
nr 231 ELLE MÄNNI
nr 232 HEINO RÜNDLA
nr 233 ENE KRUUSMAA
nr 234 VILVE TOMBACH
nr 235 ARVO JAAKSON
nr 236 SIRJE MÄTAS
nr 237 REIN TENSON
nr 238 RAUL BAMBERG
nr 239 MARET JAAGO-KIPS
nr 240 TOOMAS SEPAJÕE
nr 241 STEIN-ANDERS
RASMUSSEN
nr 242 ELIKA ANIER
nr 243 MARGUS MAASIK
nr 244 HEINO SAMMA
nr 245 JÜRI JÜRNA
nr 246 ANDRUS LEIN
nr 247 TRIINU KUNBERG
nr 248 MARGUS KOLMRIST
nr 249 PEETER LAURI
nr 250 ANNA KULIKOVA
nr 251 GENNADI GRAMOTIN
nr 252 ERE TAMMEORG
nr 253 TOOMAS MAAS
nr 254 MARE KRIEL
nr 255 ERICH KARRO
nr 256 OLAV NURME
nr 257 TEET OTTIN
nr 258 ELVIS EFERT
nr 259 MARTIN VALTIN
nr 260 PRIIT MOOR

Lennukalt Virumaal –
100 pildiga 1000 km²
Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit.
EV100 korraldustoimkond koos
KÜSK-iga (Kodanikkuühiskonna Sihtkapital) korraldas taotlusvooru toetamaks piirkondlikke
algatusi, mis sobivad Eestimaale
kingituseks Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Vinni Vallavalitsuse
poolt esitatud kingitusidee leidis
kaasrahastamist ning nüüd viime selle kaaskondsete abil aasta
jooksul ellu.
Kingitusideest lähemalt.
Järgmist sajandit alustame uues
olukorras riigis, kus Eesti territooriumi haldusjaotuses on
toimunud olulised muudatused.
Vinni vald suureneb liitumise
teel kahe piirneva kohaliku
omavalitsuse üksusega pea kolmandikuni maakonna territooriumist. Et teha inimestele
hoomatavamaks haldusreformi
mõnda aspekti – pinna suurust,
kontuuri, vahemaid ja ümbritsevat elukeskkonda, vahendame
Vinni valla 1000 km² suurust
pindala 100 aerofotoga.
Protsess ei piirdu pelgalt saja
klõpsuga drooni pardalt ning
hilisema piltide eksponeerimisega. Selle töö kavandame ära teha
piirkonnas elavate huviliste kätega. Väikese tagamõttega, et nii
tugevdame liitunud kogukondade loodavat ühtekuuluvustunnet
ja identiteeti.
Aerofotografeerimine drooni-

ga nõuab oskust ja seega väljaõpet drooni juhtimises, filmimises ja pilditöötluses. Kõike seda
kavandame huvilistele õpetada,
et tulemina eksponeerida tehtud
pilte väljanäitustel, andmaks
ülevaadet Lääne-Viru maakonna ida- ja lõunaosas ühinenud
Vinni vallast õhust vaadatuna.
Ajahetkeline sünnipäevakink,
mis tehtud hõljudes pilvedes,
kuid jalad kindlalt maas.
Meie kingitus haakub EV100
olulise põhimõttega, et kuigi
tähistame ajaloolist verstaposti
Eesti Vabariigi eluloos, on kingitusega seotud tegevused suunatud tulevikku, eesmärgiga olla
uudne, õpihimuline ja uskuda
iseendasse. Droonindusalane
huvitegevus on tulevikku suunatud tegevus, mahub EV100
sünnipäeva ajaraami, on avalik
ja võimaldab osalemist paljudel
huvilistel, pole tulu teeniv, ei
õhuta viha, vägivalda ega vaenu.
Pigem vastupidi. Toob rõõmu nii
isikule kui ka kogukonnale.
Kutsume praegusi Laekvere,
Rägavere ja Vinni valla kaaskondseid pakkuma välja piirkonda iseloomustavaid paiku,
mis õhust pildistatuna ja piltidel
eksponeerituna toovad äratundmisrõõmu ning tekitavad
uhkustunde Eestimaa selle osa
suhtes, kus me elame.
Gustav Saar,
arendusnõunik
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Valimiskomisjonid

Vinni valla valimiskomisjoni
asukoht on Tartu mnt 2, 46603,
Pajusti, Lääne-Virumaa.
Valimiskomisjoni kontaktandmed: valimisjaoskond@
vinnivald.ee; tel 3258654.
Valimisinfo: vvk.ee; vinnivald.ee/kov-valimised-2017.
Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel
valimisliitude ja kandidaatide
registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste

kindlakstegemine.
Valla valimiskomisjon moodustab hääletamise korraldamiseks 12 jaoskonnakomisjoni.
Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine hääletamisruumis, valija
elukohas või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja
ööpäevaringses hoolekandeasutuses, samuti teha kindlaks
valimisjaoskonna hääletamistulemused.

Hääletamine
Valimispäev on 15. oktoober 2017. Kõik valimisjaoskonnad
on avatud kella 9.00 - 20.00. Hääletamine toimub ainult oma
elukohajärgses jaoskonnas. Toimub kodus hääletamine.

Eelhääletamised
05.10 - 08.10.2017 kella 12 – 20 (maakonnakeskuses) Rakvere
linna valimisjaoskonnas nr 2, asukohaga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Lai tn 7, Rakvere.
Elektrooniline hääletamine: 5.oktoobril kella 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 11.oktoobril kell 18.00
Eelhääletamine: 09.10. – 11.10.2017 – kõigis valimisjaoskondades kella 12.00 - 20.00.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav
dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: (ID-kaart),
pass, juhiluba, pensionitunnistus (fotoga).
Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele
loovutada ka volikirja alusel.

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda
hääletamist kodus.
Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella
14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks: terviseseisund, kõrge iga,
rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st
kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1. valija nime;
2. valija isikukoodi;
3. valija aadressi;
4. valija sidevahendi numbrit;
5. kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, tea
vitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamisõigus
Volikogu valimistel saavad hääletada Eesti kodanikud, teiste
Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, samuti välismaalased (pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse
olemasolul), kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht asub vastavas vallas.
Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas
teovõimetuks tunnistatud ja isikutel, kes on kohtu poolt süüdi
mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE
TÄIENDUSKOOLITUSE KURSUSED
SÜGIS 2017
Väike-Maarja Õppekeskuses toimuvad ajavahemikul september – detsember 2017
Haridus-ja Teadusministeeriumi riikliku koolitustellimusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames alljärgnevad
tasuta tööalased täienduskoolituse kursused.
Kursustel ei saa osaleda koolikohustuslikud ja kutse- või kõrgkoolis tasemeõppes
riigieelarvelisel kohal õppijad
Kursuse nimetus
Eripuhastustööd
Ettevalmistus abikoka
kutseeksamiks
T- kategooria mootorsõidukijuhi
koolitus
Toitude valmistamine erinevat
liiki vastuvõtulaudadele
Turunduse ja müügi
alusteadmised
Menüü koostamine ja
hinnakujundus
toitlustusettevõtte töötajatele

Tundide
maht
40 tundi
80 tundi

Kursuse toimumise aeg
05.10-02.11.2017 (neljapäev)
26.09-21.11.2017 (teisipäev)

Grupi
suurus
8 inimest
10 inimest

80 tundi

23.10-18.12.2017(esmaspäev)

20 inimest

60 tundi

27.09-08.11.2017 (kolmapäev)

10 inimest

60 tundi

11.10-06.12.2017 (kolmapäev)

10 inimest

40 tundi

10.11-08.12.2017 (reede)

10 inimest

Täienduskoolituse kursuste sihtrühmadeks on erialase hariduseta täiskasvanud, ilma
keskhariduseta täiskasvanud ja vananenud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Konkreetsele ettevõtte töötajatele ilma või madala kvalifikatsiooniga.
Õppetöö toimub 9.00-16.00
Kursuste info ja eelregistreerimine telefonil 326 1892, 5103585
E-post: vmok@vmg.v-maarja.ee
Kodulehekülg: vmok.v-maarja.ee (täiendõpe/tasuta kursused)

Hei, hea inimene…
...Kes Sa arvad, et Pajusti klubi
on Sinu kultuuritempel ja Sa
soovid seal kangesti käia, aga
teadmised meie tegemistest on
vähesed. Püüan anda väikese
ülevaate. Pahatihti oleme me nii
hõivatud oma toimetamistega,
et kodunt välja tulemine on üks
raskemini sündivaid otsuseid.
Tea, et Pajusti klubi ootab Sind
alati!
Esmaspäevati käivad klubis
harjutamas Fazyahi tüdrukud
koos juhendaja Külliga. Teisipäeviti ja neljapäeviti tunnevad
mõnu rahvatantsust Tantsu-Triinud. 2019. aastal tuleb taas
tantsupidu, kus Triinud tahavad
kangesti tantsida, kuid seekord
koos meestega! Nii ootavad
nad endi sekka meestantsijaid
ja segapaare. Tublisid tantsijaid
juhendab energiline Ene Saaber.
Neljapäeviti toimetavad klubis
line-tantsijad, kes ootavad endi
hulka energilisi naisi. Ja ka mehi,
kes tahavad end mõnusalt tunda
ja veidi liikuda hea muusika saatel tubli juhendaja Katrini seltsis.
Oktoobris tulevad kokku
seeniortantsu harrastavad teises
nooruses olevad tütarlapsed.
Juba käivad koos maakonna
vanima meesansambli mehed
Inge Arula juhendamisel. Peale
kooslaulmise tuntakse rõõmu
lahedast seltskonnast. Septembris alustas Viru-Jaagupis kooskäimist valla ainus kapell Anu
Soone juhendamisel. Kord kuus
saavad kokku seeniorklubid
Mõttelõng Pajustis ja Elutark
Viru-Jaagupis. Neid seltskondi
juhivad ja suunavad Vilve Pajustis ja Anu Viru-Jaagupis.
Klubis toimub tegelikult
kogu aeg midagi. Kuni oktoobri lõpuni on võimalik näha
ja ka osta Tiina Erala maale.
Tiina on Venemaal sündinud
ja Virumaal töötanud Virumaa
naine, kes peab nüüd Pärnus
vanaema-ametit. Tasub tulla
vaatama tema fantaasiarikkaid,
ent mõtlemapanevaid maale,
mis kutsuvad vaatajatki pildi
sisse minema ja pildis avastama.
9. septembril käisime Pajusti
klubi ringijuhtidega Tallinnas
Kirjandustänava festivalil nautimas vihmast Kadriorgu ning
kirjanduslikult harimas. Kes
julges, see sai ka kirjanikelt küsimusi ja autogramme küsida.
Repliik Inderk Harglalt, kes
pakkus Melhciori apteeginapsu,
ja lubaduse, et Süvahavva kahele
romaanile kirjutab ta ehk kunagi
kolmandagi, esimese romaanis
lubatud järje.
17. septembril nägi ka Pajusti
rahvas Roela näteringi Kartoffel
esituses „Mammat“.
Madisepäeval toimus Vinni
lasteaia õuealal Vinni lasteaia,
Vinni noorteka ja Pajusti klubi

koostöös mitmekesiseid tegemisi pakkunud Vinni perepäev.
Peale lapsi sõidutanud poni olid
kohal päästekoer Nublu koos
tuletõrjetehnikaga, helkureid
jaganud lõvi Leo, L-Viru Rakenduskõrgkooli maskott Part ning
traditsiooniline madisepäeva
heategevuslik laat kogu hea-parema sügiskraamiga.
Peagi algav oktoober tõotab
tulla kultuuritihe. Hea kultuurisõber, oled oodatud 1. oktoobril
koos laulma ja tantsu keerutama
elava muusika saatel, kui klubis
võtab koha sisse Sõmeru lauluklubi “Külast külla“. Ühtlasi
tähistame peoga rahvusvahelist
muusika- ja eakate päeva.
Tänavune sügis ja talv on
mõneti väga erilised. Vinni vald
suureneb kaks korda, Rägavere ja Laekvere vald jätavad
hüvasti oma armsaks saanud
vallanimega. Alanud on kingituste tegemine Eesti Vabariigi
juubeliks. Meie armsale Eestile
kõige paremat soovides sündis
mõte tähistada neid sündmusi
4. oktoobri õhtul omalaadse kokkusaamisega „Loitsime vallad
üheks!“. Keskendume sel õhtul
küladele, puhastavale tulele,
headele sõnadele. Klubi soov on,
et igast külast oleks esindatud
vähemalt üks inimene, parem,
kui meid on rohkem – seda
vägevam saab olema ühisloits
ja tulevärk. Paremaks korraldamiseks palun anna enda tulekust
klubisse teada.
Oktoober toob Pajustisse Rakvere harrastusteatri KaRakTer
etenduse „Igaühele oma“ ning
20. oktoobril tantsuõhtu koos
ansambliga VäliHarf. (Mulle on
juba teada pajustilaste tantuslembus!) Selleks ajaks peaksid
olema aiatööd tehtud, pere koolirutiiniga harjunud ja jõulud õnneks veel kaugel. Miks siis mitte
tulla peole, tantsida telesaatest
Rahvabänd tuntust kogunud
muusikute duoga. Vahepaladeks
pakuvad oma tuntud headuses
tantsu meie oma klubi ilusad,
seXikad ja alati säravad tantsijad.
Hea Pajusti klubi praegune ja
tulevane külastaja! Ootan Sind
alati klubisse! Võid tulla koos
oma huvitavate ettepanekutega
ja koostehatahtmisega. Või tule
niisama. Kiika ka Pajusti klubi
Facebooki lehele, kus eelmainit’
uudiseid ja muud huvitavat
laikida-jagada saad. Kirjuta ja
joonista, tunne rõõmu alanud
sügisest!
Mõtle vahel sellegi peale, et
kultuur elab meie sees, kui me
seda korralikult toidame heade mõtete ja neid kinnitavate
tegudega.
Sind tervitades
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Palju õnne,
Luule ja Jüri Mägi!

Reedel, 15. septembril õnnitleti Rakveres Kolmainu kirikus
kauaaegsed pulmapaare. Vinni vallast olid kaunil pulmatseremoonial Luule ja Jüri Mägi, kel tänavu möödub abiellu
astumisest 55 aastat. Palju-palju õnne Teile ka Vinni valla poolt!
Fotol õnnitleb abielupaari Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
Hilje Pakkaneni foto.

Vinni lasteaed sai uue
soojussõlme

Tähtajaks, so augusti lõpuks
ühendati Vinni lasteaed aleviku keskküttesüsteemi läbi
uuendatud soojussõlme.
Toasooja reguleerimiseks pole
vaja enam mingeid klappe
ega siibreid avada ega sulgeda, nüüd käib kõik automatiseeritult. Ka silmale on
uus soojussõlm pilkupüüdev.
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist
(EASi poolt kureeritav meede)
saadud toetuse kaasabil saame
toasooja teenust säästlikumalt
korraldada, mis ongi meetme

eesmärk.
Riigihanke tulemusena sai
töö teostajaks TJ Hooldus OÜ
ja omaniku järelevalveteenuse
osutajaks OÜ Veka Inseneribüroo. Kavandatud tehnosüsteemi 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,
vallavalitsuse arendusnõunik

Kingitus Eestile - loitsime
vallad üheks!
Tänavune sügis ja eesootav talv
on mõneti väga erilised – alanud
on haldusreform. Lääne-Virumaa Rägavere ja Laekvere valdadega liitumise järel suureneb
Vinni vald kaks korda, Rägavere ja Laekvere vallad jätavad
hüvasti oma armsaks saanud
vallanimega. Kõigi kolme valla
jaoks on tegemist ajaloolise
sündmusega – kunagi varem
pole ei Vinni, Laekvere ega Rägavere vallal taolist ühendamist
kogeda tulnud.
Samuti on alanud kingituste tegemine Eesti Vabariigi juubeliks.
Nii oma koduvallale ja armsale
Eestile kõige paremat soovides
sündis mõte tähistada neid
sündmusi 4. oktoobri õhtul kell
17 algava omalaadse kolme valla
rahva kokkusaamisega „Loitsime vallad üheks!“.
Keskendume sel õhtul valla küladele,
ühistundele, puhastavale tulele,
headele sõnadele.
Soovime, et igast külast oleks
esindatud vähemalt üks inimene. Parem, kui meid on rohkem
– seda vägevam saab olema
ühisloits ja tulevärk. Meie ühist
loitsupalvet aitab läbi viia teadmamees Tõnu Talimaa, kes on
ka ühisloitsimise stsenaariumi
autor.
Korralduslikult näeb asi välja selliselt, et Pajustis, Vinni
vallamaja esisel haljasalal on
kaardina maha märgitud suureneva Vinni valla piirid ja kõik
valla 75 küla. Külapesad on
tähistatu külanimede ja tõrvikutega. Vallapiiri tähistab rahvas
küünaldega. Kella 17-st algab
külade esindajate kogunemine
ja rahva jaotamine valla piirile.
Rahva liikumist juhendavad
valla rahvatantsijad, tuleohutuse
eest hoolitsevad vabatahtlikud
päästjad.
Ühisloitsimise ajal „kaovad“
piirid kolme valla vahel. Igas
külapesas teeb külaesindaja läbi
teatud kindlad rituaalid, mis
ürituse läbiviija teadmamehe
Tõnu Talimaa sõnutsi soodustavad ühistunde teket meie
suurenevas vallas. Vallapiiri

tähistaval rahvalgi on oma osa
ühise liikumisega täita. Nii on
sel õhtul iga osaleja ühttaegu nii
esineja kui pealtvaataja - igaühel
on oma roll ja igavust tunda ei
tule! Rituaalide mõte on selles,
et vallamaja ees toimuvatest
ühistest tegevustest sünniks hea
energia ja positiivsed impulsid,
mis kanduksid edasi ka konkreetsesse küladesse.
Õhtu lõpeb ühise külasupi
söömisega vallamaja ees.
Ühiselt läbitehtud rituaalid
annavad vallarahvale indu ja julgust uuele vastu minna. Aitavad
meid omavahel paremini tuttavaks saada, ühistunnet luua.
Läbiviimise meetodi valisime
teadlikut võimalikult kaugesse
aega ulatuva, et saaksime läheneda oma juurtele ning oleks
kõigile arusaadav. Õhtune aegki
on valitud seetõttu, et saaksime
efektselt jäädvustada tõrvikutega ühisloitsimise ka filmilindile
nii drooniga õhust kui kaameraga maa pealt.
Üritus on kavandatud umbes
2,5 tunni pikkune.
Ühisloitsimisele on oodatud
osalema nii kolme valla külade ja
alevike rahvas, vabaühendused,
taidluskollektiivid, sõpruskonnad, kui ka publikut väljaspoolt
valda. Parema korralduse huvides palune oma osalusest teada
anda 28. septembriks oma lähimasse kultuuriasutusse.
Soovime oma eriilmelise sündmuse „Loitsime vallad üheks!“
kinkida Eestile 100. sünnipäevaks. Korraldajatena soovime,
et meie ühisloits toob rõõmu
ja õnne inimestele, meie kogukonnale ja kujundab nii meie
paremat tulevikku.
Rohket osavõttu soovides
korraldajad: Vinni Vallavalitsus,
Laekvere Vallavalitsus, Rägavere Vallavalitsus ja valdade
kultuuri- jm asutused.
Kontaktid: Urmas Lindlo, Pajusti klubi juhataja: tel 51902201,
Hilje Pakkanen, Vinni Vallavalitsuse kultuuri- ja avalike suhete
nõunik: tel 55659396.
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Sündmuste kalender
Laekveres:

P, 1. oktoobril kell 12 eakate päeva tähistamine Laekvere
rahvamajas. Info Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582
P, 8. oktoobril kell 12 rahvaõpistu - kohtumine tervendaja
Ervin Hurdaga Laekvere rahvamajas. Info Õilme Lainesaar,
tel tel.504 4582
L, 14. oktoobril kell 19 varietee-etendus „Kabaree“ Laekvere
rahvamajas. Pääse 12/14€. Info Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582
P, 15.oktoobril kell 12 Eesti filmide päev Laekvere rahvamajas. Info Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582
N, 19. oktoobril kell 15 laste multifilmipäev Laekvere rahvamajas. Info Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582
P, 22. oktoobril kell 12 laulupühapäev koos Tiia Paistiga,
kell 14 harrastusteatri etendus Laekvere rahvamajas. Info
Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582
P, 29. oktoobril kell 19 rahvaõpistu teemal „Köögiuudised“
Laekvere rahvamajas. Info Õilme Lainesaar, tel tel.504 4582

Pajustis:

P, 1. oktoobril kell 14 Sõmeru lauluklubi „Külast külla“
Pajusti klubis. Kooslaulmine, tants, pillimuusika. Rahvusvahelise eakate päeva ja muusikapäeva tähistamine. Pilet 4 eurot.
Info Urmas Lindlo, tel 51902201.
K, 4.oktoobril kell 17 kolme valda ühendav ühisüritus
„Loitsime valla üheks!“ Pajustis Vinni vallamaja esisel alal.
Tõrvikutega tulevärk, uue vallapiiri tähistamine koos kolme
valla rahvaga (külade ühendused, taidluskollektiivid jne), ühisloits koos teadmamehe Tõnu Talimaaga, külasupp jmt. Registr.
kohalikes rahvamajades. Info: Hilje Pakkanen,tel 55659396,
Urmas Lindlo, tel 51902201
P, 8. oktoobril kell 16 harrastusteater KaRaKter etendus
Ray Cooney „Igaühele oma“ Pajusti klubis. Pilet 8/10 €. Info
Urmas Lindlo, tel 51902201
R, 19. oktoobril kell 10 Ivar Lett teatrilt Sõna Ja Tants lasteetendus „On vaid hetk“ Pilet 2,50 €.
L, 20. oktoobril pidu koos ansambliga VäliHarf Pajusti
klubis. Pilet 8 €. Laudade tellimine tel 51902201.
T, 24. oktoobril kell 13 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng
sünnipäeva tähistamine Pajusti klubis. Info Vilve Tombach,
tel 56463949
Kuni 23.oktoobrini on võimalik vaadata Pajusti klubis Tiina
Erala autorinäitust.

Roelas:

P, 8. oktoobril kell 14 kogu pere pidu Roela rahvamajas:
naisansambli 5. aastapäeva tähistamine, kaasa teeb rahvatantsurühm Sõbratarid, tantsule kutusb ans. Tarmo, pakutakse
kohvi ja kringlit. Info Tarmo Alavere, te 5273878
Stuudio Alima tantsutreeningud Roela rahvamajas al.
28. septembrist neljapäeviti 19.30. Võimalik õppida erinevates stiilides tantse. Oodatud on kõik huvilised igas vanuses ja
kehavormides, eelnev tantsukogemus ei ole vajalik! Info: Epp,
tel 55638128, e-post: epp.kaljos@mail.ee.

Tudus:

R. 6. oktoobril kell 19 Tudu rahvamajas hubane istumine.
Esineb Lisett Aasamets, räägime külaelust, tutvume Tudu
raamatukogu uute raamatutega, kuulame muusikat ja oleme
seltskondlikud. Info Marili Olesk, tel 5146322

Ulvis:

N, 5. oktoobril Rägavere eakate väljasõit Salme kultuurikeskusesse 60+ eakate festivalile. Info Teele Kalllip, tel 56223653
R, 6. oktoobril kell 14.00 Ulvi raamatukogu 70. sünnipäev
Ulvi rahvamajas. Info: Tea Runovski, tel 329 3224
P, 8. oktoobril kell 14 Rägavere vallas viimase aasta jooksul
sündinud laste lusikapidu Ulvi rahvamajas. Info Teele Kallip,
tel 56223653
23.- 27. oktoobril koolivaheaja üritused Ulvi noortetoas.
Meisterdamised, kokkamised, disko. Info Teele Kallip, tel
56223653

Vinnis:

P, 1. oktoobril kell 12 Vinni-Pajusti laste rattasõit kogunemisega Vinni staadioni parklas. Info Uno Muruvee, tel 5273874.
N, 5.oktoobril 60+ festivali külastamine Tallinnas Salme Kultuurikeskuses
E, 16. oktoobril kell 19.00 Vinni päevakeskuse ühiskülastus
Rakvere Teatrisse Endla Teatri etendusele „Mitte praegu,
kallis“. Info Eve Kukor, te 3257300

Viru-Jaagupis:

T, 10. oktoobril kell 13.00 seeniorklubi Elutark hooaja avapidu end. Viru-Jaagupi koolimajas. Info Anu Soon, tel 53733603

Vinni päevakeskuses:
Iganädalased kokkusaamised:
Teisipäeviti, kell 10–11 eakate võimlemine Vaike Altvälja juh.
Kolmapäeviti kell 11– 12 eakate kokkusaamised kooli staadioni
virgestusalal või päevakeskuses.
Neljapäeviti kell 11 -15 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisel tel 53915231)
Reedeti, 6., 20.okt. kell 10.30 – 12 mälutreening Anu Joonuksiga.
Võimlemise Maie Tamme juh. või vesivõimlemise ning lauluproovide ajad Helve Ploomi juhendamisel - täpsustamisel.
Päevakeskus avatud T-R 11.00-16.00. Kontakt: tel 3257300
või e-post: paevakeskus@vinnivald.ee

Vinni Spordikompleksis:
Jõusaalis:
Raymo Korkma ringtreening teisipäeviti kell 19 – 20
ja pühapäeviti kell 16 – 17.
Sven Hõbemägi ringtreening neljapäeviti kell 17.30 – 18.30.
Ujulas:
Kerstin Hulkko vesiaeroobika treening teisipäeviti kell 19 - 20.

Vinnis tuleb taas laste
rattasõit

Palju õnne, oktoobrikuu
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!

Foto mullusest Vinni rattaõidust, kus hoolimata tuulisest ja
külmast ilmast lapsed rattasõidust rõõmu tundsid.

Pühapäeval, 1. oktoobri
keskpäeval kell 12 antakse
start Vinni-Pajusti rattasõidule, kus 3-15aastased
jalgrattasõbrad läbivad
olenevalt vanuseklassist
1,3 km pikkuse raja üks
kuni kolm korda.
Korraldaja Uno Muruvee
sõnul toimub seekordne rattasõit kooli ja perekodu ümbruse
asfaltteedel, kuna tammiku
liikumisrajad on vihmade tõttu
liiga porised. “Rattasõiduga
soovime populariseerida jalgrattasporti kui huvitavat ja
tervislikku ajaveetmise viisi
ning soovime pakkuda sel koguperepäeval lastele sügisest
võistluselamust.”
Võisteldakse neljas vanuseklassis: 3-4-a, 5-7-a, 8-11-a ja
12-15-aastased.
Registreerumine toimub
võistluspäeval Vinni staadioni
kõrval stardipaiga sekretariaa-

dis kell 10-12.
Stardimaks 8-15aastastele
noortele on 2 eurot, 3-7-aastased lapsed saavad võistelda
tasuta. Stardimaks tasutakse
sularahas võistlusnumbri kättesaamisel.
Iga võistlusklassi kolme
paremat võistlejat autasustatakse medali ja diplomiga. Iga
osavõtja saab osavõtudiplomi.
Mullu osales Vinni-Pajusti rattasõidul 55 last, kes hoolimata
jahedast ja niiskest ilmast ning
tugevast tuulest nautisid ühist
rattasõitu.
Rattasõidu korraldajad Vinni
Vallavalitsus ja AS Vinni Spordikompleks ootavad rohket
osavõttu.
Meenutame, et Eesti naiste
triatleetide esinumber Kaidi
Kivioja sportlasetee üks algustähiseid oli just Vinni rattasõit!Seda sõitu on Kaidi hea sõnaga
meenutanud veel hiljemgi.
Info Uno Muruvee,
tel 5273874

Haridusüritused
5. oktoobril 8.30 õpetajate päeva tähistamine Roela ja Tudu koolis.
6. oktoobril õpetajate päeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
6. oktoobril 16.30 õpetajate päeva väljasõit Vanemuise teatri etendusele „Mamma Mia“.
9.-13. oktoobril leivanädal Kulina lasteaias.
9.- 13. oktoobril Vinni lasteaed Tõruke sünnipäeva nädal.
9. oktoobril 8.30 Roela kooli 1. - 4. klass loodusmatkal.
9. oktoobril 10.00 Vinni lasteaia sünnipäeva puhul Marko Mölderi
mustkunstietendus.
10. oktoobril 9.30 lasteaiarühmade ja klasside pildistamine Roela
koolis.
11. oktoobril 10.00 Tudu kool külastab Valdre peret tutvumaks
talupere aastaringiga.
11.-12. oktoobril klasside pildistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
12. oktoobril 9.00 Vinni lasteaia Mõmmi, Sipsiku ja Oravapere
rühma väljasõit Viru rabasse.
12. oktoobril 9.30 Teater Rõõmurull etendus „Ettevaatust sebra“
Pajusti lasteaias.
13. oktoobril 8.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-3.klasside liiklustund.
13. oktoobril 9.00 Pajusti lasteaia õppereis Sagadisse programmi
„Kes elab metsa sees?“ raames.
19. oktoobril 10.00 Vinni valla lasteaedade teatripäev Ivar Letti teatri
„Sõna ja tants“ etendusega „On vaid hetk“ Pajusti klubis.
20. oktoobril ettelugemise päev Vinni-Pajusti gümnaasiumis
ja Tudu koolis.

Kuulutused
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, raieõigust ja põllumaad. Aus tehing, õiglane
hind ja kohene tasumine. Tel
5080065, info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee
OÜ Ehel Veski 8 Roela teeb elektritöid: valgustus, piksekaitse,
maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit, hooldus, el. projektid
jne.oyehel@hot.ee, tel 5290810.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Ingrid Tedre		
Hilda Leppik 		
Astride Rosenfeldt
Asta Aasmaa		

09.07.1931 – 08.09.2017
16.05.1924 - 12.09.2017
29.01.1936 - 15.09.2017
17.11.1935 - 19.09.2017

Sügav kaastunne omastele

94 Marta Olt
94 Atilje Roosiväli
94 Rosalie Saar
93 Alize-Elvine Pugovkina
93 Viktor Lutus
91Marta Lutus
91 Herbert Urbanik
90 Erna Lume
90 Vilma Adama
89 Helmi Reks
88 Matti Merede
88 Anete Laaspere
88 Heiner-Markvart Moor
87 Heli Oksanen
86 Paavo Laigo
86 Milvi Pehk
85 Vilma-Laine Värv
85 Elda Pihlak

83 Eha Kabanov
83 Maie Klammer
82 Laine Rannamägi
82 Laine Kurves
82 Ilme Dõnne
82 Leonora Perand
81 Anna Tolbuzova
80 Linda Lünekund
80 Enno Roost
80 Laine-Lehte Altermann
80 Raisa Poida
80 Väino Kereme
80 Alvi Kasik
75 Virve Tammiste
70 Eve Mitendorf
70 Liidi Põldmaa
70 Helle Sarnet
70 Tiina-Koidula Harjo

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

Sündis inimene!
Magnus Aasamets - 6. septembril
Rasmus Peterson - 13. septembril
Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Kuulutused

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Ostan vanu naiste ehteid : merevaigust kaelakee (maksan kuni 800
EUR), sõled, prossid, sõrmused,käevõrud, vanad kuld ja hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbli esemed, nõud, kujud,
maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja parim
hind! Tel. 56397329 Liina

OSTAN vene aegseid ja vanemaid rahasid, medaleid, ordeneid,
rinnamärke, dokumente, postkaarte, tehnika ajakirju, raamatuid,
kellasid ja palju muud. Kõik vana huvitab! Tel. 58725458

KÜTI
SAEVESKI

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.

www.saeveski.toomonu.ee

Müügilolevad valla
korteriomandid
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

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

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
Sise- ja välisuksed, aknad, söögi-, diivanilauad, pingid teile
sobivates mõõtudes. Tel 5349 6065

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 2100.

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
8. oktoobriks.

