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Volikogu kehtestas sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastaks
Matusetoetuse suuruse on 350 eurot, küttetoetus kuni 275 eurot
Vallavolikogu kehtestas alates 1. jaanuarist 2019 sünnitoetuse suuruseks 400 eurot. Mitmikute sünni puhul arvestatakse sünnitoetus aastas ning ranitsatoetus 125 eurot. Eakate sünnipäevatoetuse suurus on 75-, 80-, 85-aastastele 30 eurot, 90-99-aastastele 50 eurot,
kahekordses määras lapse kohta ning makstakse kahes jaos.
100-aastastele ja vanematele 100 eurot.

Volikogu kehtestas madala sissetulekupiiri 2019. aastaks
Volikogu kehtestas madala (neto)sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 2019.
aastal sõltuvalt toetuse liigist 230, 320 ja
460 eurot kuus.
Piirmäärad on 2018. aastaga võrreldes
tõusnud, arvestades elukalliduse tõusu ja
keskmise pensioni suurust 30-40 töötatud
aastate alusel.
230 euro suurust madala sissetuleku piiri
rakendatakse järgmiste toetuseliikide kohta:

haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia õppekulu ning ühiselamu üüri katmise,
sõidukulude kompenseerimise, tervisega
seotud kulude hüvitamise toetuse, küttetoetuse ja lastelaagritoetuse arvestamisel.
Proteeside (v.a hambaproteesid) ja muude
erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu, laste prillide ning
täiskasvanutel prilliklaaside ning haigla
väljastatud omaosalusarve ja perearsti poolt

määratud konsultatsioonid või uuringud
hüvitatakse 100 % ulatuses kuludokumendi
alusel.
Madalat (neto)sissetuleku piiri 460 eurot
kuus arvestatakse riikliku pensioni saajale
ühe pereliikme kohta täiendava ravimitoetuse maksmisel. Ülempiiriks aastas on 180
eurot taotleja või tema perekonna kohta.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Vallavalitsus tunnustas Roela noortemaja juhti Vinni teenetemärgiga
1. novembril Vinni valla 28. aastapäeva puhul toimunud pidulikul õhtul
Laekvere rahvamajas andis vallavanem
Rauno Võrno MTÜ Roela Noortemaja
juhatuse liikmele Maire Eigile üle Vinni
teenetemärgi.
Maire Eigi on teinud tulemuslikult
koostööd kohalike seltside, kooli ja rahvamajaga ning teiste noortekeskustega.
See on suuresti Maire Eigi teene, et
Roela noortel on kasutada maakonna
kauneim noortemaja, kus nad saavad
kasulikult koos aega veeta. Noorte juhendamise kõrval on ta kirjutanud arvukalt
kõikvõimalikke projekte noortemaja varustuse ja tegevuse rikastamiseks.

Roela noortemaja on väga aktiivses kasutuses ja noorte seas populaarne koht,
kus kokku saada ja midagi ette võtta:
korraldada matku, ekskursioone, kursusi,
võistlusi, konkursse, kohtumisõhtuid ja
teha palju muud huvitavat.
Vinni teenetemärk on Vinni valla aumärk austuse ja tunnustuse avaldamiseks,
mis antakse inimesele, kelle aastatepikkune töö ja tegevus on positiivselt mõjutanud valla arengut ja mainet, samuti
muude saavutuste eest, mis on toonud au
ja tunnustust vallale.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Vallavanem Rauno Võrno Vinni teenetemärki
Maire Eigile üle andmas. Hilje Pakkaneni foto

Veneveres valmis kalatrepp
Veneveres, Avijõel on valminud kalatrepp,
mis peaks nüüd olema vastuvõetav kõikidele
selles piirkonnas elutsetavatele kaladele – jõeforellidele, harjustele, ojasilmudele, haugidele,
lepamaimudele, trullingutele, luukaritsatele ja
võldastele ning rohelistele kalasõpradele.
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts soovis
koos külaelanikega head lahendust ning ilusamat keskkonda ja on seetõttu pidanud 15
aasta jooksul päris keerukaid hetki läbi elama.
Lõpuks kroonis külaelanike pingutusi edu –
paisjärves valmis betoonkärestik ja loodetavasti nii jääbki.
„Kui paljud arvasid, et kaladele on Veneveres
pais raskesti läbitav, siis nüüd peaks olema see
neile ideaalne,“ ütles kalatrepi üks algatajaid
Eerik Lumiste Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsist.

Selts on teinud kaks suurt projekti. Aastatel
2004-2007 taastati EL Regionaalarengu Fondi
abil paisjärv. Paisjärve taastamine läks maksma 141 000 eurot. See oli keeruline periood,
sest 25 protsendi suuruse omaosaluse pidi katma vald. Seltsi juhatusel tuli tööde teostamiseks pool miljonit krooni laenu võtta. Lõpuks
aga tulemus ikkagi paljudele ei meeldinud.
Nüüd on külaselts 2015. aastast uuesti kalade
heaolu eest seisnud. Kalatrepi maksumuseks
kujunes 317 000 eurot, mis on õnneks kõik
Keskkonnainvesteeringute Keskusest saadud.
Tööd said valmis oktoobri lõpus ning nüüd
on rajatud 111-meetrine tehiskärestik, millest
21 meetrit on betoonseintega lõik paisjärves.
Lisaks on rajatud põhjalase, mis võimaldab
paisjärve tühjaks lasta, et seda saaks puhastada setetest ja prahist ning see töö tuleb juba
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Vallavanema veerg

Lehe ilmumise ajaks on Vinni valla
28. aastapäev juba ajalugu. Tagasi
vaadates oli Vinni vald üks esimesi kohalikke omavalitsusi, millele
omistati kohaliku omavalitsuse
staaatus veel enne Eesti taasiseseisvumist - 1. novembril 1990. Endine
Rägavere ja Laekvere vald olid samuti tubli, nemad said omavalitsusliku staatuse poolteist aastat hiljem,
1992. aasta aprillis.
Vinni valla loojad võtsid kohe
alguses suuna suurele vallale ja nii
pääses meie vald kuni eelmise aastani haldusreformi tõmbetuultest.
Aasta tagasi panime leivad ühte
kappi Rägavere ja Laekverega. Nii
Rägavere kui Laekvere valla jaoks
ei olnud Vinni vald esimene valik.
Rägavere vaatas algul lootusrikkalt Sonda, Laekvere Väike-Maarja
valla poole. Kuid riigi poolt seatud
kriteeriumid ja rahvahääletus said
lõpuks määravaks, et me nüüd
üks vald oleme. Teisisõnu, meil on
mõistuseabielu.
Ajaloos tagasi minnes on meie
aladel valdu liidetud varemgi.
Üks suuremaid ühinemisi toimus
1930-ndatel. 80 aastat tagasi asusid
praeguse Vinni valla maadel Paasvere, Roela, Küti ja Rägavere vald,
osa Avanduse, Assamalla ja Rakvere vallast, pisut ka Sõmeru, Mahu,
Erra, Maidla, Tudulinna ja Vao valla
maadest. Möödunud sajandi alguses on paarkümmend aastat eksisteerinud isegi Venevere vald.
Valdade ühinemine näitab selgesti, kui palju on meie elukorraldus
ajas muutunud ja edasi arenenud.
Oleme tänapäeval vägagi autostu-

nud. Oleme maailmaga ühenduses
interneti ja mobiilside kaudu. Mõni
elab üldse virtuaalmaailmas.
Poes meeldib meile käia suurtes
ostukeskustes, kultuuri nautimas
teatrites-kontserdisaalides. Lapse
kooli valik on osale lapsevanematest muutumas juba omaette teadusharuks... Seda vajaduste-eelistuste rida võiks pikalt jätkata, sest
eks ihka inimene ikka paremat ja
suuremat valikut, suuremat palka ja head töökohta kodu lähedal,
mugavamat elu. Maavallad, nagu
meie, seisavad aina enam küsimuse
ees, kuidas korraldada kohalikku
elu, tagada vajalikud teenused, kui
maa inimestest aina hõredam. Sestap on arusaadav ka haldusreformi
vajalikkus. Ja siit meie kolme valla
aasta tagasi liitunute mõistuseabielu. Kuid kui inimese süda kuulub
kodule ja kodukohale ning ta langetab otsuseid arukalt, siis usun, et
see on püsiv liit. See on hea pinnas
mõistuseabielule sõprust kasvatada.
Ja kohe-kohe on saabumas parim
aeg rahu sõlmimiseks, sõpruseks –
jõuluootuse aeg. Aeg, mil võime julgesti avada oma südame jõuluimele.
Kaunist jõuluootuse aega kõigile!
Rauno Võrno
Vinni vallavanem

Lennukalt Virumaal - lõpulugu
lähiaastatel ette võtta.
Avijõest, paisjärvest ja kalatrepist räägitakse
Venevere seltsimajas pikemalt 6. detsembril
kell 18, kui külarahvale on lubanud oma teadmisi jagama tulla ka tuntud kalateadlane Rein
Järvekülg.
Hilje Pakkanen
Eerik Lumiste foto

Riho Rannikmaa ja Kaido Höövelson
pälvisid Jaapani kõrge tunnustuse

Vahur Veermäe toodab
õhukesel mullakihil piima

26. oktoobril andis Jaapani suursaadik Yoko
Yanagisawa Rakvere spordikeskuses toimunud noorte Euroopa sumomeistrivõistluste
ajal peetud pidulikul tseremoonial sumomaadluse propageerijale ja sumotreenerile
Riho Rannikmaale üle Jaapani riigi kõrge
tunnustuse - kuldsete ja hõbedaste kiirtega
Tõusva Päikese ordeni. Tõusva Päikese ordeniga tunnustakse välismaalasi, kel on erilisi
teeneid Jaapani riigi ees.
Jaapani välisministeeriumi aukirja pälvis
endine profisumotor Kaido Höövelson, kes
ka pärast võistlejakarjääri lõppu jätkab panustamist Jaapani ja Eesti riigi vaheliste suheVasakult: Riho Rannikmaa, Jaapani suursaadik
te arendamisse.
Yoko Yanagisawa, Kaido Höövelson.
Hilje Pakkanen, Hilje Pakkaneni foto
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Virumaa Põllumeeste Liit esitas tänavusele
aasta põllumehe konkursile oma nominendina Vinni vallas tegutseva põllumajandusfirma Trovador OÜ juhi Vahur Veermäe.
Trovador OÜ on Vahur Veermäe juhtimisel
laiendanud piimakarja ja viljakasvatust ning
suurendanud käivet ja kasumit. Trovadori
lautades lüpstakse 680 lehma. Piima väljalüps
lehma kohta aastas on ligi 11 tonni. Maad haritakse 2650 ha, sellest teravili kasvab 1300, raps
270 ja mais 160 hektaril. Firma plaanib uue
laudakompleksi ehitust 1700 lüpsilehmale.
Kuigi aasta põllumehe tiitlit seekord ei tulnud, on suur saavutus olla kümne parema
Eesti põllumehe seas. Õnnitleme Vahur Veermäed ja soovime palju kordaminekuid edaspidiseks!

EV 100 projektiga oleme lõpusirgel.
Valla koolides ja noortetubades läbi
viidud drooninduse demopäevadel
ja õpitubades nähtud ja õpitud võtted, kuidas drooni juhtida, sellega
pildistada ja filmida ning pilditöötlust teha, võimaldavad seda kõike
praktikas rakendada.
Lõpptulemusena on trükitud ja
raamitud 100 aerofotot, mis annavad pildi valla erinevatest paikadest.
Pilte eksponeerimine korraldatavatel väljanäitustel, praegu Laekvere
rahvamajas. Viimase ettevõtmisena
koostasime aerofotodest pildiraamatu, et oktoobrikuu lõpuks kirjas-

tusest trükivalmina meie lugemislauale maanduda nagu lennukale
tootele kohane. Raamat on kasutatav kingitusena silmapaistnud õppuritele, tublidele vallakodanikele,
muidu kingi ära teeninud isikutele.
Projektiga seotult saab tõdeda, et
osa Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpilasi sidus huvitegevuse õppetööga, koostades loovtöö just Vinni valla paikadest drooniga pildistatu ja
nähtu kohta. Oma oskusi demonstreerisid noored novembris toimunud Vinni tehnikapäeval.
Soovime väljanäitustel inimestele
äratundmisrõõmu pilvepiirilt!
Gustav Saar,
arendusnõunik

Vinni Spordikompleksis algasid tööd
ventilatsioonisüsteemi uuendamiseks
Vinni Spordikompleksi ASi juhatuse liige Ergo Prave sõlmis 1.
novembril lepingu Viljandi Õhumeistri OÜ-ga spordikompleksi
ventilatsioonisüsteemi uuendamiseks ja väljaehitamiseks seni
puudunud ruumides. Tegemist on
esimese etapiga spordikompleksi
rekonstrueerimisel, mille valmimistähtaeg on 2019. a 2. mail.
Ergo Prave sõnul on ventilatsioonisüsteemi tööjooniste ja projekteerimisega on juba alustatud.

Raha, 700 000 eurot, eraldas selleks riik käesoleva aasta eelarvest.
Vinni Spordikompleksi rekonstrueerimine oli üks praeguse Riigikogu liikme ja endise vallavanema
Toomas Väinaste suuremaid eesmärkidest ja lubadustest.
Eesti Olümpiakomitee tunnistas
2017. aastal Vinni Spordikompleksi
maakondlikuks multifunktsionaalseks spordikeskuseks.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Hariduskuludest Vinni vallas 2019. aastal Haldusjuht on vägagi vajalik lüli

Lapsevanemate osalustasu lasteaias
25. oktoobri volikogu koosolek kehtestas Vinni valla lasteaedades 2019. eelarveaastaks kulude vanemate poolt kaetava osa suuruseks õppekulu määra 240 eurot lapse kohta
aastas. See tasutakse kuumaksetena 20 eurot, st et õppekulu määr ei muutu, vaid jääb 2018. aasta tasemele.
Neil peredel, kel lasteaeda käib korraga kaks või enam
last, on võimalik taotleda osalustasust vabastust. Avaldus
esitatakse laste lasteaeda tulekul. Kui lapsed käivad püsivalt lasteaias, siis 1. juuliks perioodi juuli-detsember kohta
ja hiljemalt 10. jaanuariks perioodi jaanuar-juuni kohta.
Hüvitis ei laiene perele juhul, kui juuli- ja augustikuus
erandkorras kasutab lasteaiateenust sügisel koolikohustuse täitmist alustav laps. Ehk siis: üldreeglina sügisel kooliminev laps suvel lasteaias ei käi ja kui ta seda erandkorras
teeb, siis maksab pere nende kuude eest ka kohatasu.
Taotlusi vabastuseks (sh ka alla madala sissetuleku piiri
elavatele peredele toidukulu vabastuseks) saab esitada nii
elektrooniliselt kui paberkandjal Vinni vallamajas või piirkonna teeninduspunktis.
Huvitegevust pakkuvate institutsioonide lepingupartner on lapsevanem
Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimise korras pole
samuti võrreldes 2018. aastaga muudatusi. Selles on vaid
täpsustatud taotluste menetlemise korda. Vinni vallas on
huviharidust ja -tegevust pakkuvate institutsioonide lepingupartner huviharidust saava ja huvitegevuses osaleva
lapse vanem. Vallavalitsus kompenseerib 7-19-aastaste
noorte huvitegevuse kulusid avalduse esitamisel 85% ulatuses esitatud kuludokumentides fikseeritud summast.
Erandina kompenseeritakse huvihariduse kulud 100%
muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates
koolides (Rakvere Muusikakool, Väike-Maarja Muusikakool jts). Muusikakoolis õppivate õpilaste puhul on
lepingupartneriks Vinni vald, kes finantseerib otse oma
eelarvest õpinguid. Muusikakooli eelklassi, laulustuudio,
lisapilli ja lisa-aasta maksumust ei kompenseerita, kuna
vald panustab põhiõpingute kulude katmisele. Vastavalt
Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse
Vinni Vallavalitsuse poolt Rakvere Muusikakooli eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisa-aastal õppiva õpilase
vanemale igas kuus tasumiseks arve.
Avaldusi võib esitada elektrooniliselt e-postiga, sisselogitult valla kodulehe kaudu
(vt http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2) või
paberkandjal vallamajas või piirkonna teeninduspunktis.
Avalduste ja kuludokumentide esitamise sageduse võib
iga lapsevanem ise valida. Huvikulude kompensatsiooni
õigus kehtib kalendriaasta ulatuses. Kulude kompenseerimise ülempiiri ei ole. Laps võib osaleda mitmes huviringis, -koolis, treeningul. Kõikide tehtud kulutuste kohta
laieneb kompenseerimise õigus.
Kõik küsimused oodatud tel 325 8655;
margit.diits@vinnivald.ee

Tasuta koolilõuna ja töövihikud on garanteeritud valla
koolides
Kõikides Vinni valla koolides on koolilõuna korraldatud
nii, et omavalitsus katab nii toiduainete kui toiduvalmistamise kulud. Oskusliku majandamise korral on võimalik
pakkuda ka tasuta hommikuputru ja oodet pikapäevarühmas viibivatele õpilastele. Tasuta koolilõuna võimaldatakse kõigile valla koolides õppivatele õpilastele.
Kui koolilõuna tegelik maksumus teiste omavalitsuste
koolides, kus õpib Vinni valla registrisse kuuluvaid lapsi,
ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, siis
Vinni vald nende õpilaste koolilõuna kulude vahet ei kata,
v.a Laekvere ja Rägavere piirkonnast gümnaasiumiastmes
õppivatele õpilastele kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni.
Toetust ei maksta välja õpilastele ega nende vanematele,
vaid toetuse arvel kaetakse õpilaste toitlustamisega seotud kulud koolides. Madala sissetulekuga perede lastele,
kes õpivad teiste omavalitsuste koolides, on vanematel
õigus taotleda kooli toiduraha toetust sotsiaalhoolekande alaeelarvest vastavalt vallas kehtivale sotsiaaltoetuste
maksmise korrale.
Tasuta õpilastransport tagatakse elukohajärgse põhikoolini
Tasuta õpilastransport tagatakse Vinni vallas õpilase elukohajärgse koolini. Laekvere ja Rägavere piirkonnas elavatele gümnaasiumiastme õpilastele tagatakse tasuta transport õpilase poolt valitud gümnaasiumisse kuni 2020/21.
õppeaasta lõpuni. Õpilasliinide marsruudid korraldab
vallavalitsus arvestusega, et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi
kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit ja koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei ole pikem
kui 3 kilomeetrit. Õpilasliinidega võivad lisaks kooliõpilastele tasuta sõita koolieelikud, tingimusel, et lasteaed
jääb õpilasliini marsruudile, ning ka teised valla elanikud
arstile, apteeki, valla asutustesse ja muudesse neile vajalikesse kohtadesse tingimusel, et nende marsruut ühtib õpilasliini marsruudiga ja bussis on vabu kohti.
Lasteaiaõpetajate palgad lähenevad kooliõpetajate
alampalgale
Eesti Vabariigis on võetud suund lasteaia ja kooliõpetajate palgaerinevuste vähendamisele. 2019. aastal on Vinni
valla lasteaiaõpetaja palga alammäär 90% kooliõpetaja
palgaalammäärast, s.o 1125 eurot kuus täistööajaga töötamise korral, ja magistrikraadiga lasteaiaõpetaja palgamäär
on võrdsustatud kooliõpetaja palga alammääraga ehk on
täistööaja korral 1250 eurot kuus.
Margit Diits,
haridusnõunik

Teisi vallavolikogu 25. oktoobri materjale

2019. aasta maamaksumäärad
Vallavolikogu kehtestas 25. oktoobril 2019. aasta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas,
välja arvatud haritav maa ja looduslik rohumaa, mille
maamaksumäär on tuleval aastal 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
Kinnisasja omandamiseks loa andmine. Vallavolikogu andis loa Ellisoo OÜ-le omandada Miila külas asuv
Ellisoo kinnistu. Ellisoo OÜ-l on plaanis Rakvere Metsaühistu liikmeks astuda, tellida ühistu kaudu metsamajanduskava ning vastavalt sellele metsa majandamine (metsa
istutamine, valgustus- ja harvendusraie jms).
Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine. Volikogu kehtestas valla munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäärad. Eluruumide üüri maksimaalseks määraks on 2 eurot m² kuus. Üüri minimaalne
suurus on 0,30 eurot m² kuus.
Volikogu kinnitas Vinni valla lemmikloomade põhimääruse ning koerte ja kasside pidamise eeskirja. Uues

eeskirjas on välja toodud, et koer ja kass peab kandma
märgistusena mikrokiipi. Enne 2012. aastat sündinud
koerad võivad kanda märgistusena vallavalitsusest väljastatud registreerimisnumbrit. Kiibistama ei pea need, kel
number olemas, kuid registreerida tuleb. Koerad ja kassid
peavad olema registreeritud Vinni valla lemmikloomaregistris, endise Laekvere ja Rägavere valla territooriumil
peetavad loomad peavad olema registreeritud hiljemalt
aasta pärast.
Volikogu kinnitas heakorra- ja kaevetööde eeskirja.
Määruse eesmärgiks on tagada Vinni valla haldusterritooriumil puhtus ja heakord ning kaevetööde korraldatus. Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile Vinni
valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele
isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Vinni vald soetab õpilaste veoks uue bussi
Vinni volikogu andis vallavalitsusele loa võtta viieks aastaks kasutusrendile 50-kohalise või suurema bussi, mida
hakatakse peamiselt kasutama õpilaste veoks.
Volikogu seadis summaarseks bussi kasutusrendi aastakuluks kuni 40 000 eurot.
Vajadus uue või uuema kasutatud bussi soetamiseks
tekkis olemasoleva bussi sagedaste rikete tõttu. Praeguse
valla õpilasliine teenindava bussi väljalaskeaasta on 2007
ja bussi läbisõit on üsna suur, 740 000 km. Seetõttu ei

ole suuremahulise remondi tegemine otstarbekas, kuna
töökindlust selle remondi tegemine ei taga, aga laste veol
peab see tagatud olema.
Oma buss võimaldab vallal operatiivselt korraldada
transporti. Valla bussi kasutatakse peale õpilaste veo ka
ühisteks väljasõitudeks võistlustele, teatrisse, ekskursioonidele jm. Bussi soetamiseks korraldab vallavalitsus hanke.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

elaniku ja vallavalitsuse vahel
Valdade liitumine tõi lisaks olemasolevale Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu piirkonna haldusjuhile juurde Laekvere ja Rägavere piirkonna
haldusjuhid. Virgo Koppeli juhtida-teenindada on Rägavere ja Vinni-Pajusti piirkond ning
Andrus Lällil Laekvere piirkond. Kuidas on
haldusjuhtidel esimene aasta läinud?
Virgo Koppeli igapäevane tööpiirkond ulatub
Uljastelt kuni Veadla
külani, ühest piirkonna
otsast teise teeb 35 km.
Rägavere piirkond on
endisele Rägavere vallavanemale Virgole une
pealt tuttav, aastaga on
ta tuttavaks saanud ka Vinni ja Pajusti piirkond.
Virgo sõnul on tal aastaga tulnud kõige rohkem tegelda hulkuvate kasside ja koertega.
Hulkuvate loomade asjus võtab Virgo ühendust koerte varjupaigaga looma vastuvõtmise
ja ka äraviimise asjus, kui teatajad ise looma
varjupaika ei vii. Eriti sageli tuleb Virgol hulkuvate loomadega tegelda Vinni piirkonnas.
Talvel on igapäevakses tööks lumelükkamise, suvel heakorratööde koordineerimine.
Virgo rida on ka tema piirkonnas asuvate
valla allasutuste pisiremontide küsimuste lahendamine.
Kuigi probleeme tuleb Virgol lahendada
üksjagu, on inimesed talle tänulikud, kui nende mure saab lahendatud.
Haldusjuhid teavad sedagi, et ka lihtsalt inimeste kuulamine osa nende tööst.
Laekvere
piirkonna haldusjuhi
Andrus Lälli päev
algab ringkäiguga
Laekvere aleviku
vahel, suhtlemisega oma töömeeste
ja majahoidjatega
ning arvutisse tulnud kirjadele vastamisega. Et Laekvere piirkonna asutustes eraldi remondimehi
ei ole, siis on pisiremontide korraldamine
koolimajas jm Andruse töö. Andruse kor-

raldada on ka piirkonna heakorratööd, teede
hoolduse, lemmikloomade, tänavavalgustuse,
jäätmemajanduse, Laekvere kaugkütte jm majandusküsimuste lahendamine. „Kohapeal olles näed tekkivaid probleeme ja võimalusi kiiremini kui kaugemal olles,“ teab Andrus, kel
endise Laekvere valla majandusjuhi ametist
olemas põhjalikud teadmised ja kompetents.
Andrus meenutab, et kui aasta algul alustas
Laekvere piirkonnas uus vee-ettevõtja Emajõe Veevärk, siis tuli teha palju selgitustööd
kortermajade elanike hulgas, et veenda neid
vee-ettevõtjaga teenuselepinguid sõlmima ja
selles, et keegi kortermajast peab hakkama
raha korjama. Aega läks, tagasilöökegi oli,
kuid sügiseks said kõigi majadega teenuselepingud sõlmitud. „Rõõm on sellest, et keegi ei
jäänud ilma veeta. Probleemide lahendamisel
ei tohi üle reageerida, on probleeme, mida lahendab aeg.“
Haldusjuhi kätte antakse vallamajja toimetamiseks elukohateated, avaldused jm paberid. Haldusjuht annab inimestele ka nõu, kelle
poole nad teaksid pöörduda, et oma küsimusele kõige kiiremini vastus saada. Andruse
sõnul jääb vald inimese jaoks kaugeks, kui kedagi kohapeal ei ole, kellel saaks kohe nööbist
kinni võtta. „Paljudel pole julgust neile võõraste ametnike poole pöörduda, küsivad enne
minu käest, mis ja kuidas. Inimesed küsivad
nõu ka nendes asjades, mis otseselt valla kompetentsi ei puutu. Kui oskan, püüan aidata,“
räägib Andrus, kes suhtleb tihedalt ka kohalike ettevõtjatega.
Haldusjuhid on ka valla ametnikele väga
vajalikud inimesed, kes tunnevad hästi oma
piirkonna inimesi ja olusid. Haldusjuhid on
ka vallavalitsuse liikmed, et nii nemad kui
vallavalitsus oleksid kursis vallas toimuvaga. Mõlemad kuuluvad ka oma Leader-tegevusgrupi juhatusesse, sealtki saavad mehed
hüva nõu, mida teistega jagada.
Aastajagu haldusjuhi ametit on nii Virgo
Koppelile kui Andrus Lällile näidanud, et nad
on oma piirkonnas vägagi vajalikud inimesed
ning haldusjuhi töökoht on end õigustanud..
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Tervitusi iidse tammiku äärest!
Sügis on alanud siin tammiku ääres väga
tormiliselt. Septembri alguses tuulutasime
rahvariideid, kuulasime Viru-Jaagupi rahvariietest loengut, laulsime regilaule ja tantsisime rahvatantse. Septembri lõpus pidutsesime
koos Muikudega Saaremalt ja pidasime meeles väärikaid Vinni valla kultuuriinimesi.
Oktoober algas koos lasteaialastega rahvusvahelist muusikapäeva tähistades. Külas käis
puhkpilliorkester Nissi Trollid, kes tutvustas
lastele puhkpille läbi etenduse „Trollid kutsuvad loomaaeda“. Oktoobris oli võimalik vaadata kahel pühapäeval teatrietendust. Külas
käisid Alle-Saija teatritalu etendusega „…Ja
õunapuud õitsevad“ ning Sõmeru näitering
etendusega „Siis kui lapsed näevad und“. Lasteaialapsed vaatasid festivali Kino Maale raames Ramsese sarja multikaid. Oktoobri keskel oli üks vägev retropidu koos Retrokiirabi,
Tuttuute Naiste ning Pajusti huumori- ja satiiritrupiga. Kuu lõppes tsirkusega Leedust ning
novembris oli Vinni ja Pajusti lastevanemate
korraldatud karneval, millele pani oma õla ka

alla Lääne-Viru Rakenduskõrgkool.
Klubi korraldas koos VIROLiga eakate ohutuspäeva, kus eakad võisid mõõta vererõhku
ja -suhkrut, kuulata ja ammutada teadmisi
ohutumalt elamiseks.
Novembri algul toimus taas lauluõhtu koos
Külast Külla lauluklubiga.
Kuid klubis ei toimu ainult üritused, vaid
meil käivad ka koos taidlus- ja huviringid.
Sel hooajal on meil lausa kaks linetantsuringi,
üks Pajustis ja teine Viru-Jaagupis.
Septembris alustas kooskäimist Pajusti beebiklubi, mida veab Katrin Jaanimägi ja beebisid meil on. Viimane kord oli kohal lausa
14 toredat väikest inimest, kes hõivasid terve
saali ja olid väga tegusad.
On hingede aeg ja aeg mõtiskleda. Mõtisklegem siis selle üle. Kas meie klubides on järelkasvu? Mina arvan et on, lihtsalt kõik võtab
aega, et lapsed ja noored jõuaksid ka klubisse.
Ilusat ja mõtliku hingede aega!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Tore isadepäeva pidu Tudu koolis

7. novembri õhtul kogunes Tudu koolimajja väikese asutuse kohta päris kopsakas
seltskond lapsi ja lapsevanemaid, et tähistada peagi saabuvat isadepäeva. Alustuseks
toimus väike tervituskontsert, kus esinesid
kõik lapsed vanusest hoolimata. Hea meeleolu oli sellega loodud. Me jõudsime kõik väga
kiiresti n-ö „ühisele lainele“ ja pärast seda
sai minna ainult paremaks. Ja läkski! Kõigile
hästi teada ringmäng tõi saalipõrandale mitte
ainult tüdrukud ja emmed - tavaliselt kipub
see ikka nii olema - vaid kogu peoseltskonna, isadega eesotsas. Uskuge, see oli tõeliselt
vahva vaatepilt. Selle eest kohe pidid issid medalid saama! „Oled parim!“ oli autasul kirjas.
Õpetajate korraldatud võistlusmängudest,
milles oli põhirõhk suunatud isade ja laste

koostööle, võtsid samuti kõik aktiivselt osa.
Mõõduvõtmine sopsus ja rahvastepallis tõi
välja isside sportliku ja elurõõmsa olemuse
ning tekitas pealtvaatajates peale põnevuse ka
tõelise imetluse. Küll meil siin Tudus on ikka
vahvad isad! Muhedad, targad, sportlikud
ja parasjagu hasartsed. Ei ole hullu sellest, et
isade võistkond „õige napilt“ rahvastepalli
võitis. Tähtis on see, et kõigil oli lõbus. Lastel
on nüüd motivatsiooni harjutamiseks, et issid taaskord mängule kutsuda ja võitu endale
üritada võtta. Tahan tänada kõiki peresid, kes
oma lastele, iseendale ja korraldajatele nõnda
toreda õhtupooliku kinkisid. Aitäh lasteaia
ja kooli õpetajatele hästi läbimõeldud ürituse
eest.
Helge Arro
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Kantküla tegemised

Oma külamaja on meie jaoks alati olnud suureks unistuseks. Alates 2012. aasta esimestest päevadest oleme
saanud selles suunas liikuda paljude erinevate projektide
ja toetajate abiga. Väikeste sammudega oleme oma eesmärgile lähenenud.
Kuni tänavu suveni olid tööd majas väljastpoolt vaatajale nähtamatud. Neist teadsid ainult külalised, kes meie
korraldavatest üritustest osa võtsid. Sel aastal õnnestus
saada rahastust läbi külaliikumise Kodukant projektivooru maja välimuse parendamiseks. Selle suure töö oli
nõus ette võtma OÜ Rommex. Nüüd võime uhkelt kõigile oma külamaja näidata!
Selle aasta välitööde lõpetuseks avasime külamaja külastajatele 13. oktoobril. Pakkusime kohapeal valmistatud suupisteid ja kooki. Rääkisime maja saamisloost,
juba tehtud remonditöödest ning ka tulevikuplaanidest.
Meie suurim väärtus on inimesed. Külaelanikud, seltsi
liikmed, sõbrad, tuttavad, abilised... Hea meel oli korraga
võõrustada nii paljusid küla sõpru! Suur tänu kõigile, kes
on meid nõu ja jõuga aidanud sel teel!
Külamaja avamisele järgnes üsna lühikese aja järel esimene külaelanikele mõeldud üritus: hingedepäeva tähistamine. 2. novembril süütasime ühise küünla kõigile
lahkunud külaelanikele. Igaüks sai ka süüdata küünla
just nende mälestuseks, keda ta ise meeles pidada soovis.
Soojas ja hubases majas kujunes välja väga sõbralik

Matk Loobult Joaveskile

õhkkond. Tutvusime küla uute elanikega, rääkisime küla
ajaloost, taludes toimunud huvitavatest ja naljakatest
sündmustest. Sündis mõte need jutud kokku koguda ja
üles kirjutada. Lisaks arutasime selle üle, kuidas kaasata
edaspidistesse tegemistesse naaberkülade elanikke ning
millised üritused on järgmisel aastal plaanis korraldada.
Selline kokkusaamine meeldis inimestele väga ja ka remonditööd said positiivset tagasisidet.
Vaadates, kuidas inimesed ühise laua taga mälestusi jagasid ning kuidas nooremad kuulasid vanemate lugusid
küla tegemistest, sai selgeks, et külamaja on meie inimestele kokkusaamiskohana väga tähtis. Võibolla on see just
selle väikese maja võlu, mis inimesed kokku toob ning
nii rõõmsa ja sõbraliku õhkkonna loob!
MTÜ Külaselts KAI

Hilje Pakkaneni foto külamajast

Raamatukogupäevad Laekvere raamatukogus

Igal aastal tähistatakse Eestis 20.-30. oktoobrini raamatukogupäevi, mil korraldatakse mitmesuguseid üritusi.
Laekvere raamatukogutöötajad alustasid üritustega
juba 18. ja 19. oktoobril osalemisega Rakveres peetud
raamatukoguhoidjate kongressil.
19. oktoobri hommikul külastasid raamatukogutöötajad Muuga-Laekvere Kooli õppehooneid. Vanematele
klassidele ja õpetajatele toimus viktoriin lemmikraamatutest „Pätu, Pimmi ja teised lemmikud”. Kohalikud jahimehed Argo Veskilt ja Margo Klaasmägi lugesid ettelugemispäeva teemal „Kus hundist räägitakse” algklasside õpilastele raamatuid, rääkisid jahimeeste tegemistest
ning näitasid jahitrofeesid.
19. oktoobri õhtul toimus Veneveres VII küpsetiste ja kodunapsi päev. Huvilised olid toonud kaasa nii
soolaseid kui magusaid omavalmistatud küpsetisi ning
koduveine. Külas oli Simuna Priitahtlike Pritsimeeste
näitering „Vesi peale” etendusega „Rämps”. Pärast lusta-

ka etenduse vaatamist sai maitsta kooke ja napse ning
vahetada retsepte.
Koolivaheaeg oli meie kõigis raamatukogudes, Laekveres, Muugas ja Veneveres sisustatud koolivaheaja pärastlõunatega „Kohtume raamatukogus!” Võimalik oli koos
sõpradega meisterdada, mängida lauamänge, nuputada,
küpsetada ja lihtsalt niisama aega veeta.
Muugas, kus ruumi kõige mõnusamalt, käis külas Tiia
Paist mänguga „Suur reis ümber maailma”- mängulusti
jagus nii suurtele kui väikestele.
Raamatukogupäevad lõpetasid töötajad Kehtnas, kus
osaleti maaraamatukoguhoidjate päeval.
Üritusi toimub raamatukogudes ka muul ajal kui raamatukogupäevadel. Jälgige reklaame kuulutustestendidel ja raamatukogu Facebooki lehel.
Kohtume raamatukogus!
Maarika Lausvee

Uus huvitegevus valla noortele - laskmisring Laekveres

Laekvere noored on saanud juba käesoleva aasta kevadest osaleda laskmistreeningutel Laekvere jahimeeste
ühingu lasketiirus. Lasketreeningutest on välja kasvanud
nii mõnigi Eesti meister laskmises.
Selleks, et treeninguid saaks läbi viia aasta ringi, lõime
koostöös Laekvere rahvamajaga võimaluse lasketreeninguteks ka siseruumides. Nii alustaski Laekvere rahvamaja keldrikorrusel selle aasta sügisest laskmisring, millele
soetati vajalikud õhkrelvad.
Laskeringi tegevuse eesmärgiks on tekitada ja kasvata-

da noortes huvi laskmise kui spordiala vastu. Laskeringi
on oodatud Vinni valla lapsed ja noored, nii poisid kui
tüdrukud, alates 10. kuni 27. eluaastani.
Laskmine toimub õhkrelvadest kümne meetri kauguselt. Ringitunnid toimuvad kord nädalas ja kohapeal on
olemas juhendaja, kes tutvustab lastele laskmise algtõdesid, relva ohutut käsitsemist.
Ring toimub tänu Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriski noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.
Meelika Villers,
laskeringi juhendaja
tel 5263297

Laekvere rahvamaja fassaadi ehib suitsupääsuke

19. oktoobril tõmbasid kunstnikud Helena Hanni ja Vahur Agar viimased pintslijooned Laekvere rahvamaja fassaadile maalitud hiiglaslikule
suitsupääsukesele ja Simuna kihelkonna värvi
triipudele.
Vinni vallavanem Rauno Võrno sõnul on rahvas väga hästi vastu võtnud varasemad maalingud Vinni-Pajusti raamatukogu ja Vinni lasteaia
seintel, mis on andnud jõudu jätkata avaliku
ruumi kaunistamist suurte seinapiltidega. Ka
koostöö kunstnikega on sujunud väga ladusalt.

Sudokusõprade turniiri võit läks Tartusse

20. oktoobril peeti Venevere seltsimajas paarikümne osalejaga sudokusõprade turniir, mille võitis Ragnar Kruberg Tartust, kel on ette näitata Eesti meistrivõistlustelt
ka teine ja kolmas koht.
Teise koha jättis koju korraldajate rõõmuks Eerik Lumiste. Kolmandaks tuli Viktor Mestilainen Vinnist. Naiste arvestuses oli parim Kaari Helstein Jõgevalt, ka temal
on ilusaid kohti Eesti meistrivõistlustelt ette näidata, pa-
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rim eelmise aasta 10. koht.
Võistlused läksid hästi. Ülesanded koostas Jaanus Laidna, kelle hinnangul oli tase väga hea - üle poole võistlejaist lahendas ülesanded 90 minutiga ära. Samas väiksed
vead on kerged paljude numbrite hulgas tulema. Õigesti
ja aja sees lahendas sudokud kaheksa võistlejat.
Eerik Lumiste

13. oktoobril toimus huvilistele matk Loobult kaunile Joaveski
joastikule. Matk kulges läbi soise
palumetsa, mida ilmestasid mändide latvu puutuvad maa poole suunduvad valgusvihud, muutes metsaaluse veel kaunimaks. Teeäärseid
mudavalle kaunistasid päikesekiiri
peegeldavad kastepiisku täis ämblikuvõrgud, juhtides tähelepanu kõrvale lirtsuvast porist.
Kõigi matkajate rõõmuks oli meiega kaasas sõbralik, väike ja väga ambitsioonikas koerake Rubbi. Oma
ambitsioonikust tõestas Rubbi mitmel korral
jämedaid, ligi kahemeetriseid mahakukkunud
oksi tassides. Koomiliseks tegi selle asjaolu, et
Rubbi ei ole suurem taksikoerast. Terje Andressonil tuli mitmelgi korral koerale öelda: „Ei,
seda ei võta! See on liiga suur!“. Koer kuulas
teda.
Nagu sügisel kohane, ei saa metsa sattudes
jätta juhust kasutamata ning öelda ei seente
korjamisele. Nii otsustas üks matkajate paar
korjata kõndimise käigus kõige kvaliteetsemaid seeneriigi esindajaid, peamiselt puravikke, millele öökülm polnud liiga teinud. Tahes-tahtmata meenus nii mulle kui ka õpetaja
Anneli Vahesalule Pärnumaal saadud seenesaak, mis oli ikka vägagi meeldejääv loodusharu reisist.
Olles lasknud Rubbil otsida kapjadega karu
jälgi ning tutvuda sama tõugu Jack Russeliga,

jõudsime me pärast 12 kilomeetrit käimist Joaveskile, kus kohtasime kepikõndjaid. Joaveski
juga mõjus suursuguselt oma tohutu veehulga
ja astangult alla voolava vee lakkamatu kohinaga. Joa juures oli mõnus lõunatada ning
astangutel sai püüda imeilusaid pilte meenutuseks sellest kohast.
Kord juba Joaveskile jõudnud, otsustasime
käia kaemas ka Nõmmeveski joa ilu. Sealses
vaates ei tulnud pettuda. Maastikule lisasid
ilmet mahajäetud hüdroelektrijaama hiiglasliku turbiini osa, mis oli ehitisest järele jäänud,
ning kõrged paekiviseinad.
Rohkelt tänusõnu matka korraldajale õpetaja
Maiu Vahkalile ja tema abilisele Evi Aluojale,
kes jutustasid meile koha ajaloost ning kelleta
poleks meil õnnestunud näha taevas laululuiki
ega avastada ühte Eestimaa imelist paika.
Terje Andresson,
VPG huvijuht

Loodusõhtud Venevere seltsimajas
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts korraldas KIK-i projekti „Eestimaa loodus algab
kodust“ raames 25. septembril rahvarohke
seeneõhtu. Eelmisel päeval korjasid Kristel
Oja, Pille Lumiste ja Jarko Arold metsast üle
saja liigi seeni ning koos Sagadi looduskooli
metoodiku Tiina Reintaliga määrati ära üle 70
ja neist pandi üles näitus. Tiina Reintali pidas
ka väikese loengu seentest ja tutvustas näitusel
olevaid liike.
22. novembril kell 18 tuleb põnev loodusõh-

tu koos tuntud loodusgiidi ja jahimehe Peeter
Hussariga. Ootame kõiki, keda huvitab loodus
ja jaht.
6. detsembril kell 18 algab huvitav loodusõhtu kalateadlase Rein Järvekülgiga teemal „Eesti jõgede kalastik, Avijõe elustik“. Kindlasti on
tekkinud hulk küsimusi kalatrepist ja selle vajalikkusest Veneveres. Oodatud on huvilised.
Loodusõhtud on tasuta, toetavad KIK ning
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts.
Eerik Lumiste

Reet Alavere valiti Remmelga klubi juhtima
Roela rahvamaja juures tegutsev eakate klubi
Remmelgas valis 24. oktoobril uueks presidendiks Reet Alavere.
Anne Väinaste juhtis Remmelga klubi tööd
viis aastat ning soovis nüüd uue hooaja alguses presindendi tööst loobuda. Eakate klubi
kohvilõunal osalenud Vinni vallavanem Rauno Võrno tänas Anne Väinastet tehtu eest ja
soovis edu Reet Alaverele uues ametis.
Roela eakate klubisse Remmelgas kuulub 42
eakat, kes saavad regulaarselt kokku rahvamajas, korraldavad üritusi, ekskursioone ning tähistavad klubiliikmete sünnipäevi.

Remmelga klubi tegevust toetavad nii selle
liikmed kui ka Vinni vald.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalik suhete nõunik

Vinni vald paigaldab lähiaastail sada nimelist
pinki tublide inimestele
Vinni vallavanem Rauno Võrno kutsus
Laekvere rahvamajas 1. novembril peetud valla aastapäevapeol vallarahvast üles
märkama inimesi meie ümber, et vald
võiks lähiaastail paigaldada sada tublidele
inimestele pühendatud pinki.
„Vinni vallas on 76 küla ja alevikku, 25
kilomeetri jagu jalgrattateid, mitu parki.
Nii ruumi kui inimesi peaks pinkide tarvis
jaguma,“ ütles vallavanem peokõnes. Rauno
Võrno sõnul paigaldatakse nimelised pingid
avalikku ruumi ja need jäävad avalikuks kaPink Ulvi külas. Foto: Martin Kesamaa
sutamiseks.
Vallavalitsus ootab järgmisel aastal paigaldatavate nimeliste pinkide avaldusi 15. detsembriks vallavalitsuse e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee. Avalduses tuleb märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon,
e-posti aadress), isiku nimi, kellele soovitakse nimeline pink paigaldada. Avaldus peab sisaldama ka selgitust, miks just see isik väärib nimelist pinki. Vajalik on lisada pingile jäädvustatav
pühenduse tekst ning märkida täpne asukoht, kuhu pink tuleks paigaldada.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane…

97 Leida Nurk
95 Helje Ansla
91 Vaike Aru
90 Eha Kuusik
90 Luule-Rita Renel
89 Liidia Lass
89 Maimu Leht
87 Elvi Leede
86 Elvi Kullamägi
86 Helene Allikalt
86 Villem Altermann
85 Vaike Kivisep
85 Uno-Heinrich Neelokse
85 Leida Jalast
85 Maria Juninen
85 Linda Kello
85 Silvia Põldme
84 Laine Rahuoja
84 Valentina Saar
84 Immi Õun
84 Anastasia Leiten
83 Eevi Mandel

Tegusad seeniorid

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldab jõulukuu alguses, 6. detsembril algusega kell 11.00 Rakvere Spordikeskuses (Kastani pst 12)
83 Tuomo Juhani Pärenkö
messi “Tegusad seeniorid”.
81 Maria Vassiljeva
Mess on suunatud kõigile Lääne-Virumaa inimestele, kes peavad lugu
81 Eevi Kiik
aktiivsest eluviisist, sportlikest tegevustest ja heast meelelahutusest, sa81 Kersti Minin
muti neile, kes soovivad jõulukingitusi soetada.
81 Aldona Avinene
Messil esinevad eakate kollektiivid – nii tantsijad kui ka lauljad, samu81 Eino Trumm
ti toimuvad ettekanded tervise teemadel, teenuste tutvustamised, tervi-

81 Vaike Ussin
81 Albert Tiks
80 Helve Freiental
80 Hans Kivimäe
80 Mati Pärnik
75 Jaan Pärs
75 Helle Tamm
75 Elvi Karu
75 Paul Veevo
70 Aare Moones
70 Malle Meltsa
70 Volli Heinsaar
70 Marge Eespõld
70 Vello Nurk
70 Aino Ott

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

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

Germo Karits - 5. oktoobril
Eliisa Pauliine Altsaar - 10. oktoobril
Triinu Eskel – 12. oktoobril
Lucas Teichmann – 21. oktoobril
Jarek Kotkas - 4. novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Karavan liigub...

...ehkki kerge see pole. Mälestusi on palju ja ikka kõike ei mäleta. 1.
novembril kogunes taas 15 inimest Kadila raamatukogusse, et meenutada ja kirja panna Kadila ja ümberkaudsete külade elu-olu nii
nõukogude kui ka varasemast ajast.
Algus on tehtud ja iga sõna viib edasi. Huvitatutele teadmiseks,
et hakkame kogunema iga kuu esimesel neljapäeval kell 15. Samas
võin öelda, et individuaalsed kohtumised on ka väga produktiivsed,
nii et kes tahab tulla ja rääkida, lepime aja kokku ja panen kirja kõik.
Ja isegi kui siinset ajalugu ei tea, siis seltskonda võib ikka tulla!
Edaspidi mõtleme üheskoos igaks kohtumiseks ka veidi meelelahutust välja. Kohtumiseni 6. detsembril Kadilas!
Milvi Tubli

Päkapikukontor teatab

2018. aastal saavad kommipaki kõik Vinni valla koolides õppivad
õpilased, kõik Vinni valla lasteaedades käivad lapsed ja kõik kodused koolieelikud, kelle elukohaks rahvastikuregistris oli seisuga
15.11.2018 Vinni vald.

Veaparandus

Noortevolikogu juhatusse kuuluvad Valentin Kurka ning Vinni-Pajusti gümmnaasiumi õpilased Kuldar Vakkeri ja Liis Tammekand, mitte Laura Lillepuu, nagu oktoobri lehest ekslikult lugeda
võis. Vabandan eksitamast.
Hilje Pakkanen

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Valdor Õunapuu
25.10.1947- 23.10.2018

Ain Normak
26.03.1947-1.11.2018

Astrid Kuldväli
20.12.1957-29.10.2018

Aili Soini
6.03.1956-2.11.2018

Sügav kaastunne omastele.

seandmete mõõtmine jpm huvitavat. Head muusikat esitab Voldemar
Kuslap.
Kõik huvilised on oodatud müüma isevalmistatud toodangut. Ostes
jõuluvana kotti kingitused kohalikelt eakatelt, väiketootjatelt ja –ettevõtjatelt, toetame oma piirkonna ettevõtlust ja säästame keskkonda.
Mess on tasuta, ka müüjatele kohatasu ei ole. Kõik on oodatud! Tule
ise ja kutsu sõber ka kaasa!
Registreeru laadale: pillekoit@lvrkk.ee või 3295962

Roelas tulevad jõulud jõululaadaga
Aina rohkem juhtub, et ilm enam jõulutunnet looma ei kiirusta. Roela
rahvas on asja vastu rohtu leidnud ja peab taas jõululaata 16. detsembril
algusega kell 10 Roela rahvamajas.
Hea kombe kohaselt saab osta ja müüa, kuidas kellelegi rohkem sobib.
Osta saab magusat ja soolast, suurt ja väikest, midagi kõhtu või kingikotti. Loterii suurtele ja väikestele. Töötab „Laadalaterdamise kohvik”.
Pakume meelelahutust ja väikseid üllatusi.
Oled oodatud tooma oma küpsetisi laadaoksjonile, mis sellel aastal
kogub raha loomade söögiplatsi rajamiseks. Kui kõik õnnestub, ehitame kitsedele söögisõime „Nukitsamehe maja” juurde. Kõik me oleme
näinud, kuidas talvel kitsed seal toimetavad. Tore oleks ju neile siis ka

süüa panna.
Omavalmistatud küpsetistele määrab alghinna meister ise.
Hea lugeja, kui sul tekkis soov tulla Roela laadale oma kaupa müüma
või osaleda oksjonil, siis anna endast teada hiljemalt 11. detsembriks
Roela rahvamajja
roelarahvamaja@vinnivald.ee,
tiinaalavere@gmail.com või
tel. 527 3878 ja 329 7299.
Laadal näeme ja siis laterdame!
MTÜ Roela Kodukant nimel
Tiina Alavere

SÜNDMUSTE KALENDER
Laekveres:
7. dets. 18.00 Laekvere laste- ja noortetoa sünnipäevapidu rahvamajas.
9. dets. 12.00 Eesti mängu finaalmäng rahvamajas.
9. dets. 14.00 Indrek ja Paul Kristjan Kalda kontsert „Lumevälju ja lilli ka“
rahvamajas. Pääse 7/10€.
14. dets. 10-14 jõululaat rahvamajas koostöös Muuga-Laekvere kooliga.
19. dets. 19.00 Komöödiateatri etendus “Hotell California” - Katrin Karismaa ja Tõnu
Kilgas. Pääse 12/14 € eelmüügis piletilevis, Laekvere rahvamajas ja Muuga raamatukogus.
20. dets. 18.00 Laekvere kooli jõulupidu rahvamajas.
23. dets. 12.00 laulupühapäev rahvamajas: jõulueri.
Laekvere päevakeskuses:
12. dets. 15.00 beebiklubi jõulupidu.

21. dets. 10 – 12 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.
21. dets. 12.00 väike jõulupidu.
Päevakeskus vajab juuksurit.
Päevakeskus avatud T-R kl 11-16. Kontakt: tel 32 57 300, e-post:paevakeskus@vinnivald.ee
Vinni spordikompleksis:
30. nov. -2. dets. 10.00 Balti liiga korvpalliturniir U-15 poistele.
Viru-Jaagupis:
18. dets. 13.00 eakate klubi Elutark jõulupidu end. Viru-Jaagupi koolimajas.
Teema: Lydia Koidula 175.
11. dets. 19.00 Inga ja Toomas Lungelt advendikontsert „Kingitus“. Tasuta.
24. dets. 18.00 jõuluõhtu jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus.
25. dets. 12.00 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga Viru-Jaakobi kirikus.

Muuga mõisas:
2. dets. 13.00 advendi tähistamine Ka Bo Chani jõulukontserdiga.Pääse 3/5€.
8.dets. 10-15 Muuga MNS Eha jõululaat. Laadalisi lõbustavad kapellid Muugast ja Viru- Haridussündmused detsembrikuus
Jaagupist, Ants Habakuk lõõtsal. Avatud kohvik. Eelnev registr. tel 58044463 või 32594475. 3. detsembril 8.00 Vinni ja Pajusti lasteaias piilub päkapikk.
16. dets. 13.00 eakate jõulupidu.
3. detsembril kell 8.00 esimene advent Põlula koolis, 1.-6. kl.
3. detsembril kell 9.30 I advendiküünla süütamine Pajusti lasteaias.
Pajusti klubis
3. detsembril kell 10.35 advendiaja algus, jõulurahu väljakuulutamine VPG 5.-12. kl.
2. dets. 16.00 I advenditule süütamine, Henry Laksi kontsert. Tasuta.
2. detsembril kell 11.40 advendiaja algus, jõulurahu väljakuulutamine VPG 1.-4. klassile.
9. dets. 16.00 piparkoogi kaunistamise töötuba. Osalustasu 5€.
3. detsembril kell 17.00 advendiaja alguse tähistamine Tudu koolimajas.
14. dets. 20.00 jõulutantsukas. Pääse 10€.
4.-7. detsembrini teemanädal „Tean, mida teha prügiga“ Tudu koolimajas
18. dets. 13.00 seeniorklubi Mõttelõng jõulupidu.
5. detsembril kell 9.00 jõuluaeg loomadel. Pajusti lasteaia väljasõit Savi tallu.
19. dets. 16.00 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu.
6. detsembril kell 9.00 teatrietendus „Sinisaba jõulud“ Pajusti lasteaias koos Kulina
20. dets. 16.00 Pajusti lasteaia jõulupidu.
lasteaiaga.
27. dets. 12.00 Vinni valla suurte perede jõulupidu. Info 53994071 Gaidi Kasu
6. detsembril kell 10.15 Vinni lasteaias Nipitiri lasteteater etendusega „Sinisaba jõulud“.
7. detsembril kell 9.00 päkapikupäev Ulvi lasteaias koos kooliga.
Roela rahvamajas:
7. detsembril kell 14.00 valla haridusjuhid Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu aastalõpu üritusel.
2. dets. 12-14 I advenditule süütamine: kohv, piparkook, jõulumuusika.
8. detsembril kell 9.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi matkaring Käsmu poolsaarel.
3.-13. dets. plakatite, raamatute, ajakirjade väljapanek „Meenutame“: Arne Oit 10. detsembril kell 8.00 II advent Põlula koolis, 1-6. kl.
– 90, Gustav Ernesaks 110. aastapäeva puhul. Kõlab autorite muusika.
11. detsembril kell 8.30 Roela kooli 7.-9. kl Väike-Maarja gümnaasiumi värkstoas.
4. dets. 17.30-19.00 Oriflame tootetutvustus.
11. detsembril kell 8.55 etendus „Kõige helgem päev“ VPG 1.-4. klassile, pilet 3 eurot.
7. dets. päästeameti õppepäev. Info Kalno Vaarmets, tel 5201163
11. detsembril kell 9.00 Roela lasteaed Sagadi mõisa jõulusaginas.
16. dets. 10-13 jõululaat. Päeva juhib jõuluavana.
11. detsembril kell 11.00 Tudu kool Rakvere Teatris etendusel “Pipi peab jõule“.
18. dets. 13-16 Roela eakate klubi Remmelgas jõulupidu. Külas muusik Olev Mäe. 11. detsembril kell 11.00 Põlula kool Rakvere teatris etendusel „Pipi peab jõule“.
20. dets.18.00 Roela kooli jõulupidu.
13. detsembril kell 8.30 Roela kooli päästering Rakvere pääste- ja politseimajas.
29. dets. 20.00 - 30. dets. 02.00 aastalõpupidu: retrodisko, DJ. Andrus Kuzmin,
13. detsembril kell 9.00 piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias.
tantsutrupp Faziyah.
13. detsembril kell 16.00 Vinni lasteaia Oravapere rühma jõulupidu.
13. detsembril kell 17.00 Vinni lasteaia Mesimummude rühma jõulupidu.
Tudus:
14. detsembril kell 9.00 Pajusti lasteaias küpsetatakse piparkooke.
24. dets. kell 15 jõuluõhtu jumalateenistus Tudu kirikus.
14. detsembril kell 16.00 Vinni lasteaia Sipsiku rühma jõulupidu.
28. dets. 20.00 aastalõpupidu ansambliga PS Troika Tudu rahvamajas. Pääse 10
16. detsembril kell 10.00 Roela kool rahvamajas jõululaadal.
eurot.
17. detsembril kell 8.00 III advent Põlula koolis.
17. detsembril kell 10.00 Roela lasteaed perek. Jürgensoni talus piparkooke küpsetamas.
Ulvi klubis:
17. detsembril kell 15.00 Kulina lasteaia Mesimummude rühm Rakvere Teatris etendusel
2. dets. 18.00 jõulutulede süütamine Ulvi klubi jõulukuusel.
“Pipi peab jõule“.
6. dets. 11.45 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
18. detsembril kell 9.30 Vinni lasteaia Sipsiku ja Lepatriinu rühm Toolse jõulumaal.
16. dets. 16.00 jõulupidu. Esinevad klubi isetegevuslased, külalised naabervallast,
18. detsembril kell 18.00 1.-5. klasside jõulupidu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
muusikat teeb Meelis. Sissepääs 2 eurot. Oodatud on kõik pidulised lähedalt ja kaugelt.
19. detsembril kell 11.00 Roela algklassid Rakvere Teatris etendusel “Pipi peab jõule“.
Peolaua katame ise.
19. detsembril kell 11.30 jõulupidu Kulina lasteaias koos piirkonna koduste lastega.
18. dets. 16.00 noorte mälumängu III voor.
19. detsembril kell 19.00 MLK Muuga õppehoone jõulupidu.
20. dets. 16.00 Ulvi noortetoa jõulupidu: sööme torti, küpsetame piparkooke,
20. detsembril kell 10.00 Roela piirkonna koduste laste jõulupidu lasteaia Oravate rühmas.
saadame ära Teele ja Anni, tervitame uut noortetoa noortejuhti.
20. detsembril kell 16.00 Roela lasteaia jõulupidu koolimajas.
20. detsembril kell 16.00 Pajusti lasteaia jõululaat ja jõulupidu Pajusti klubis.
Ulvi lasteaias:
20. detsembril kell 18.00 Roela kooli jõulupidu Roela rahvamajas.
16. dets. 17.00 Rägavere piirkonna koduste laste jõulupidu.
20. detsembril kell 15.00 Vinni lasteaia Mõmmi rühma jõulupidu.
20. detsembril kell 16.00 Vinni lasteaia Jänkupere rühma jõulupidu.
Vinni päevakeskuses:
20. detsembril kell 17.00 Vinni lasteaia Lepatriinu rühma jõulupidu.
K, 10.30 - 11.30 võimlemine Maie Tamme juhendamisel.
20. detsembril kell 18.00 Põlula kooli jõulupidu.
N, 11-14 meisterdamine: valmistume jõuludeks.
20. detsembril kell 18.00 jõulupidu Tudu koolimajas koos piirkonna koduste lastega.
6. dets. ühiskülastus „Tegusad seeniorid“ messile Rakvere Spordikeskusesse.
21. detsembril kell 18.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 6.-12. klasside jõulupidu.
7. dets. 10 – 12 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.
21. detsembril I õppeperioodi lõpetamine valla koolides.
12. dets. 12.00 vestlusring Inge Arulaga Vinni lähimineviku teemadel.
22. detsembril Roela kooli- ja lasteaiatöötajad Rakveres jõulukontserdil.
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