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Vallavolikogus 27. septembril otsustatust Vinni noortekogu
Kinnitati uus Laekvere Rahvamaja
põhimäärus. Senine nimi (rahva maja
lahku kirjutatult) tekitas üksjagu segadust. Uus põhimäärus on kaasajastatum ning selgem ja arusaadavam.
Volikogu andis loa vallavalitsusele
9-kohalise mahtuniversaali (väikebuss) soetamiseks hinnaga kuni 30
000 eurot. Väikebussi hakatakse kasutama Laekvere piirkonnas hariduse,
sotsiaal- ja kultuurivajadusteks.
Vinni vallale kuulub Pajusti alevikus Naaritsa tn 13 kinnistu, mille sees
paikneb eraomandis olev Naaritsa tn
15, sihtotstarbega tootmismaa. Vallavalitsus soovib omandada Naaritsa
tn 15 kinnistut, et moodustuks ühtne
tervik. Vastutasuks pakuti vahetamise
korras detailplaneeringuga kehtestatud Aedniku tn. 17 sihtotstarbega
elamumaad Piira külas. Võõrandatava
kinnistu väärtus on võrdne omandatava kinnistu väärtusega. Vallavolikogu
andis loa võõrandada kinnistute vahetamise korras Vinni vallale kuuluv
Aedniku tn. 17 maaüksus Piira külas.
Vallavolikogu otsustas seada Vinni
valla omandis olevatele Pajusti alevikus asuvatele Naaritsa tn 13 ja Naaritsa tn 15 kinnistule tasuline hoonestusõigus OÜ FVneli kasuks. Hoonestusõiguse sisuks on päikeseelektrijaama
ja alajaama ning nende teenindamiseks vajalike ehitiste rajamine.
Vallavolikogu andis vallavalitsusele

loa läbirääkimiste pidamiseks AS-iga
Emajõe Veevärk, et esitada avaldus
sooviga saada AS Emajõe Veevärk
aktsionäriks. Vallas tegutsevatest
vee-ettevõtjatest on AS Emajõe Veevärk ainus äriühing, kes on huvitatud
laienemisest aktsionäride ringi suurenemise teel ning on valmis asuma
vallaga läbi rääkima vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks.
Vallavolikogu otsustas lubada Vinni Vallavalitsusel võtta laenu 400 000
eurot Mittetulundusühingu Johanna
projekti „Erivajadustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse ehitamine“ kaasfinantseerimiseks.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme. Vinni
vald osaleb toetuse saamiseks projektiga “Vinni valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimine”. Toetuse eesmärk
on tänavavalgustuses elektrienergia
kasutamise efektiivsuse suurendamine. Esitatavas taotluses käsitleme Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere aleviku
ning Kakumäe, Küti ja Muuga küla
tänavavalgustust, lisaks ka Piira-Pajusti ja Roela-Saara jalg- ja jalgrattatee
valgustuse renoveerimist praeguste
valgustite asendamiseks LED-valgustitega. Kokku on renoveeritavaid valguspunkte 634.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Vinni lasteaiahoone
energiatõhusaks! Lõpulugu

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) koostöös Rahandusministeeriumiga
viivad läbi meedet „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“. Tegemist on CO₂ heitkoguste ühikute
enampakkumisel saadava tulu ehk EL HKS
(Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem) meetmega.
Ehitustöid tehti kahe rühmaruumi kaupa
lasteaeda kinni panemata. Kahe rühma jagu

valis esimehe ja juhatuse

3. oktoobril valis 19 Vinni
vallamajja kogunenud aktiivset noort noortevolikogu esimeheks Viru-Jaagupi noortetoa noorsootöötaja Valentin Kurka
ning volikogu juhatusse
tema kõrval veel Vinni-Pajusti gümmnasiumi
õpilased Kuldar Vakkeri
ja Laura Lillepuu.
Valentin Kurka. Foto erakogust.
Vinni vallavanem Rauno
Võrno andis ülevaate valla juhtimisest ning tutvustas kokkutulnutele vallavalitsuse ja volikogu tööd. „Vinni Vallavalitsus on pööranud varasemast rohkem pilgu noorte poole
– meil on põhimõtteks, et üks vallavalitsuse liige on alla
23-aastane noor.“
Valentin Kurka sõnul tuli talle esimeheks valimine üllatusena, sest kohal oli teisigi aktiivseid õpilasi ja häid kandididaate. „Kuid kui nii pidi juhtuma, siis tahan selles rollis
noorte volikogu tööle panna.“
Roela noortemaja juhataja Maire Eigi tutvustas programme, kust noortevolikogu oma tegemistele toetust saaks
küsida.
Järgmine kord koguneb noortevolikogu Vinni vallamaja
volikogu saali 6. novembril kell 16 arutama volikogu põhikirjaga seonduvat.
Noortevolikogu tegutseb Vinni vallavolikogu juures nõuandva õigusega osaluskoguna ja esindab valla noorte
huve. Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve
vallas, rääkida kaasa noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu
korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

lapsi omandas eelkooliharidust Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis ja nii kuni remondi lõpuni.
Töötava lasteaia osade kaupa remontimine oli
võimalik tänu lastevanemate, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi ja lasteaiatöötajate ning ehitaja

Vinni lasteaed. Gustav Saare foto.

Revin Grupp OÜ paindlikule koostööle. Valla poolt koordineeris tegevust ehitusnõunik
Erik Keskküla.
Mullu sügisel alanud Vinni lasteaia remont
on selle meetme raames lõpule jõudnud. Kes
lasteaia territooriumile satub, see näeb, et ehitusmehi on ikka liikvel. Käib mänguväljaku
väljaehitamine. Ees ootab piirdeaia paigaldamine. Suvi on Vinni lasteaias teguderohke
olnud ja ega sügiselgi omad viljad valmimata
jää mänguväljaku ja piirdeaia näol. Talvega
saame tõdemuse, kuidas õnnestus lasteaiahoone energiatõhusamaks muutmine: kas
energiatõhususarv vastab ikka klassile C,
nagu eesmärgiks seati. Igal juhul on Vinni lasteaed läbi teinud uuenduskuuri, mis silmale
ilus vaadata, kus lastel hea olla ja mis rahakotile mõnus tunda annab.
SA KIK meetmes osalemisega oleme Euroopa Liidu heitmekaubanduse turul tulemuslikult kaupa teinud. Tänu meetme läbiviijatele,
et meid turule lubati!
Gustav Saar,
arendusnõunik
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Vallavanema veerg

Enam kui aasta on möödas päevast, mil üheskoos loitsisime vallad üheks, soovist anda kaasa ühinenud vallale riigiprääniku kõrval
veelgi suuremat ühisväge. Ühiselt
sügises õhtus külapesades tuletõrvikuid süüdates soovisime, et me
hakkaksime käima ühte sammu.
Valimiste järel saime ühe juhtorgani ja hakkasime vähehaaval
aduma, kuidas ühes või teises valla nurgas asju aetakse. Aastajagu
päevi on näidanud, et sel teel on
ette tulnud ka konarusi, kuid me saame hakkama! Küllap tuleb takistusi
ette edaspidigi, kuid eks vald olegi ju selleks loodud, et me ühiselt neist
jagu saaksime ja oma maanurgas elu edendaksime. Omaksvõtmine, kuidas asju ajada, kuidas ühtse organisatsioonina toimida, võtab aega. Seda
ennustasid ette ka haldusreformi septsialistid.
Kui varem võis väikses vallas iga pisemagi murega astuda sisse lähedal
asuvasse vallamajja, vallavanemal n-ö nööbist kinni võtta ja oma mure
ära rääkida, siis arusaadavalt pole see Hiiumaa suuruses Vinni vallas iga
kord võimalik. Vallal on umbes nelikümmend maja-asutust ja teegi on
vallamajja pikem kui varem. Kuid nagu varemgi, on ka praegu iga inimene oma murega oodatud vallamajja. Samas võib oma murega alati pöörduda piirkonna juhi poole.
Kõige rohkem rõõmu tunnengi sellest, et elu ei ole meil seisma jäänud,
asjad edenevad.
1. novembril saab Vinni vald 28-aastaseks. Tähistame vallarahvaga oma
koduvalla aastapäeva samal päeval piduliku õhtuga Laekvere rahvamajas.
Tunneme üksteisest rõõmu, naudime kontserti, ütleme toosti valla terviseks ja ajame pidupäevatordi kõrvale juttu.
Soovin meile kõigile palju õnne valla aastapäeva puhul!
Rauno Võrno
Vinni vallavanem

Ulvi Kodu ja lasteaia katla
maja viidi üle automaatsele
pelletiküttele
Lõppenud on ühes majas asuva
hooldekodu Ulvi Kodu ja Ulvi lasteaia katlamaja rekonstrueerimine,
uue tehnika seadistamine ja katsetamine, dokumentatsiooni vormistamine, saadud on kasutusluba. Varem
köeti katlamaja halupuudega, mis on
aga inimtöömahukas soojatootmine.
Rekonstrueerimise käigus paigaldati
uus katel koos vajalike lisaseadmetega ning õue pelletipunker, mida täidetakse otse vastavast autost. Kogu
süsteemi töö on automaatne, vajaduse korral kaugjuhitav.
Vanad küttesüsteemid ei võimaldanud enam hoonet nõuetekohaselt
kütta, katlad, suitsukäik ja katlaruu-

mi seadmestik olid amortiseerunud.
„Prognoositavad küttekulud jäävad ka pärast renoveerimist samasse
suurusjärku kui ennegi, kuid nüüd
võivad 80 kasusaajat elada ja töötada
soojades ruumides,“ ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.
Rekonstrueerimistööd, mis kätkesid endas nii süsteemi projekteerimist, seadmete tootmist, paigaldamist ja häälestamist, tegi kevadel läbi
viidud riigihanke võitja Rapla Metall
OÜ, projekti juhtis soojustehnikainsener Kerttu Põld.
Tööd rahastati valla eelarvest ja
läksid maksma 45 000 eurot.
Hilje Pakkanen

Põlula kool mälestas August Traksmaad

Põlula koolipere tähistas 12. septembril Põlula külas sündinud kindralmajor August Traksmaa 125. sünniaastapäeva ajalootunniga, mille viis läbi endine kauaaegne koolijuht ja koduloolane Ilmar Järg.
August Traksmaale on Põlula kooli muuseumis üleval
püsinäitus. Esimese klassi õpilased viisid kooli õuel asuvale Traksmaa mälestuskivi jalamile lilli.
August Traksmaa (1893-1942) oli Eesti sõjaväestruktuuri rajaja, kindralmajor, diplomaat ja sõjaajaloolane.
Tema mälestuseks avati Põlula kooli kõrval 8. septembril
2009 mälestuskivi kirjaga “Siin sündis 27.08.1983 kindralmajor August Traksmaa”.

Fotol annab Rapla Metalli hooldustehnik Ragnar Mednikov vallavanem Rauno
Võrnole, katlmaja töötajale Meelis Keskülale ja piirkonnajuhile Virgo Koppelile
viimaseid näpunäiteid katlmaja kohta. Hilje Pakkaneni foto.
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Vinni valla 2019. aasta kaasav eelarve Viru-Jaagupi rahvas istutas perepuid
Esmakordselt on Vinni valla elanikel võimalik otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarve raha.
Vinni valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike
kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku
kogukonna liikmetel on seeläbi võimalus vallaeelarve
koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks
on Vinni vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt
peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning
objektist ei tohi tekkida järgnevatele aastate eelarvetele
ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks on
planeeritud 2019. eelarveaastal 25 000 eurot.
Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 01.11-31.12.2018. Ettepanekud tuleb
Vinni Vallavalitsusele esitada tavapostiga
Tartu mnt 2 Pajusti 46603 või
e-postiga vallavalitsus@vinnivald.ee.
Ettepanek peab sisaldama: esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi; ettepaneku nimetust (lühike

fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu); ettepaneku
eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Vinni
valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Vinni
valla eelarvest vajalik ja oluline).
Idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul; sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu;
nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm
olulised tunnused); eelarve ehk ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)
e või maksumuse kalkulatsiooniga; muud olulist infot,
ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis,
foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail
lisaks oluline teada).
Inna Arula,
finantsjuht

Viru-Jaagupi rahvas istutas uue kergliklustee äärde sügise alguse puhul 23. septembril poolsada perepuud.
Kergliiklusteel liiklejaid tervitavad Viru-Jaagupi perede istutatud pihlakad,
tammed, kased, männid, kirsi- ja iluõunapuud, vahtrad ning põõsastest istutatud kahemeetriste tähtedega sõna „Viru-Jaagupi“.
Vinni vallavanem Rauno Võrno, kes istutas tee äärde oma pere iluõunapuu, ütles, et iga pere võis istutada oma lemmikpuu kergliiklustee rajamisel mahavõetud
Foto autor Valentin Kurka
inetuks muutunud ja risustunud võsa asemele.
Aednikunõu andis istutajaile Karin Güldere. Perepuude istutamise korraldas Viru-Jaagupi noortetuba.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

VPG õpilased käisid välipraktikalaagris Pärnumaal
Sügise poole teel olles said Vinni-Pajusti Gümnaasiumi loodusharu õpilased taaskord käia KIK-i
keskkonnaprojekti raames õppepraktikal. Seekordne reis viis entusiaste kolmeks päevaks Pärnumaale,
peatuspaigaga Jõulumäel. Selleaastasel ettevõtmisel
koosnes seltskond nii kogenud gümnaasiumi lõpetavatest vanakaladest kui ka äsja rebasteks retsitud
maimukestest, kes loodetavasti reisi lõpuks noorkala
staatuse lunastasid.
Pärast majutuspaigas söödud isuäratavat lõunasööki jätkus kõigil jõudu, et teha õppekäik Tolkuse
rabas, mida ääristavad ühed Baltimaade kõrgeimad
luited. Kuigi sisalikumatk kõrgsoos nägi ette nii kivikui arusisalikku ja teisi eesti roomajaid, ei õnnestunud sel päikesepaistelisel päeval kedagi neist kohata.
Küll said kõik huvilised tutvuda sipelgalõviga, kes
liivale tehtud koonusekujuliste süvenditega sipelgaid
püüab.
Järgmisel päeval käidi Kabli linnuvaatluspunktis
uudistamas rõngastajate tööd. Vinnikatel vedas, sest

saadi näha nii haruldast musttihast, porri, sabatihast
kui ka Eestimaa kõige väiksemat lindu - pöialpoissi.
Linnuvaatleja Jaak Tammekänd tutvustas rõngastamistööd ja kinnipüütud linde, kes peagi end rännakule sätivad. RMK majas oli võimalik veelkord tutvuda paljude eesti lindude, imetajate ja putukatega.
Rannas tutvustati, kui olulist rolli mängib rannaniitude hooldamine rohusööjate loomadega ja millist
võimalust pakub toiduahelale üks lehmakook kui ka
lehm ise.
Jõulumäele naastes ootas noori imeline õhtusöök.
Õhtune aeg sisustati jalgrattasõiduga, viitmiinust
mängides või matkaradadel jalutades. Samal ajal aga
tegid õpetajad Anneli Vahesalu ja Rutt Nurk seeneluuret. Kui hommikul söögisaali jõuti, oli ühe laua
hõivanud õpetajate peaaegu 20-kilone seenesaak,
mis oli majutuspaiga ümbrusest varahommikul korjatud. Isegi kohalikud imestasid, et seeni üldse leiti.
Viimane päev nägi ette mitu töötuba Pernova Loodusmajas. Õpilased said määrata kivistisi ja nende

Koostöö on olnud tulemuslik!
Mõdrikul (loe: Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis) algas õppeaasta heade sõnumitega. Eesti Kõrghariduse
Kvaliteedihindamise Agentuur andis rahvusvahelise
kvaliteedihindamise komisjoni otsusele tuginedes
kõrgkoolile akrediteeringu maksimummääras – seitsmeks aastaks. Hindamine läbiti edukalt nii institutsionaalses akrediteerimises kui ka kõikide õppekavade
osas. Muuhulgas tõstis hindamiskomisjon kõrgkooli
tugevusena esile tihedat koostööd kogukonna, tööandjate, vilistlaste ja üliõpilastega ning õppeasutuse
head mainet kvalifitseeritud spetsialistide koolitajana.
Vinni vald on olnud meie kõrgkoolile heaks koduks
ja koostööpartneriks juba pikki aastaid. Vinni vallavalitsus on märganud ja tunnustanud tänukirjaga
kõrgkooli kui heakorrastatud asutust vähemalt kolmel
korral (2006, 2008, 2014). Mõdriku üheks oluliseks
väärtuseks on unikaalne, korrastatud mõisakompleks,
mis loodusliku ilu keskel pakub vaatamisväärsuse
ning muinsuskaitseobjektina huvi nii kohalikele kui
välismaistele turistidele, suurendades ühtlasi valla atraktiivsust. Mõdriku hoolitsetud pargialal käivad valla
lasteaialapsed matkamas ning jalgrattaretkedel, kooliõpilased aga staadionil palli mängimas.
Kuna Mõdrikul asub regiooni parim avalik, uusimaid traditsioonilisi ning virtuaalseid teabeallikad sisaldav majandus- ja sotsiaalvaldkonna raamatukogu,
siis kasutavad seda aktiivselt ka vallaelanikud.
Kõrgkooli naabrusse on endale kodu ehitanud mitu
noort peret, kasutades meie poolt pakutavat vee- ja
osaliselt ka puhastusseadmete teenust. Teadupärast on
üliõpilasküla loodustsäästev majandamine (maasoojuskütte, päikesepaneelide abil toodetava elektri ning
oma biopuhastusseadmete abil) ja sellest tulenev kuluefektiivsus eeskujuks olnud nii mõnelegi (valla)asutusele.
Kõrgkooli 950 üliõpilasest ligi 40% elab ning töötab
Virumaal, mis näitab kooli tähtsust regionaalse õppeasutusena. Lõpetanute erialane tööhõive on keskmiselt 80%, viidates suurele vajadusele kõrgkooli lõpetajate järele õpetatavatel erialadel. Kõrgkool on aastaid
olnud stabiilseks tööandjaks ligi 60 töötajale, kellest
23 elab Vinni vallas. Paljud kõrgkooli vilistlased töö-

tavad Vinni vallas erinevatel ametikohtadel. Ka Vinni vallavanem Rauno Võrno on meie tubli vilistlane.
Valla töötajate toetus kõrgkooli tegevusele on olnud
tuntav. Hindame väga endise vallavanema ja praeguse
riigikogu liikme Toomas Väinaste panust sellesse, et
raamatupidajaid jt Eestile vajalikke spetsialiste koolitatakse jätkuvalt Mõdrikul.
Vinni vallavalitsus ning allasutused on juba aastaid
olnud heaks praktikabaasiks meie üliõpilastele. Vallaametnikud ja ettevõtjad on praktikutena kaasatud
kõrgkooli õppetöösse ning ettevõtlust propageerivatesse sündmustesse. Mittetulundusühingud on lahkesti nõustunud jagama õppekäikudel üliõpilastele
projektitöö kogemusi. Oleme aastaid toetanud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste majandusõpinguid.
Kõrgkooli rahvusvahelise projekti Villages on Move
Baltic raames on suurendatud vallaelanike, sh laste
füüsilist aktiivsust, sotsiaalset kaasatust ning võrdset
ligipääsu sportimisvõimalustele. Üliõpilased on algatanud heategevuslikke ettevõtmisi Vinni Perekodu
toetuseks jne, jne.
Eespool toodu põhjal saab väita, et hea koostöö
lähtepunktiks on avatus ning valmidus jagada oma
kompetentsi ja kogemusi, soov leida ühisosa ning
luua sünergia ühiste tegemiste kaudu, et sünniks kasu
mõlemale poolele. Rakenduskõrgkooli ja Vinni valla
koostöö on olnud pikaaegne ja kahtlemata tulemuslik.
Oleme ikka avatud mitmekülgsele koostööle Vinni valla ettevõtjate ja vabaühendustega, pakkudes
täienduskoolituse, nõustamise ning ühisprojektides
osalemise võimalust. Meilt saab tellida ettevõttepõhiseid rakendusuuringuid, mille tulemused võiksid
olla abiks tegevuse tõhustamisel ja muudatuste elluviimisel. Kutsume tööandjaid olema meie partnerid
praktikaettevõttena, sest tänane praktikant võib olla
homne tubli töötaja. Ja ikka ootame kõrgkooli usinaid
õppijaid!
Jõudu kõigele edaspidiseks vastastikku kasulikuks
koostööks!
Kaie Kranich,
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppejõud

vanust, tõestada ioonide olemasolu merikarbis ja salatilehes. Kuigi katsete käigus
tundus enamikule, et salatilehes on mõni
ioon puudu, naeratas nii ühele kui teisele
keemikule õnn neid siiski tuvastada. Kõikide loodushuviliste südame võitsid muidugi kohalikud loomakesed, kes ei peljanud end näidata. Sellele järgnes
kahekäiguline maitseteelamus Hahni pubis. Lõpetuseks vaadati planetaariumis tähistaevast, galaktikate
parvi, räägiti universumi kärgstruktuurist ja viimastel aastatel laineid löönud gravitatsiooni- lainetest.
Kuigi giidi jutt võis lõunasöögi järel mõne jaoks
uinutavalt mõjuda, saadi maailmaruumis toimuvast
nii mõndagi uut teada.
Ees ootas pikk kojusõit. Taas tuli tõdeda, et hea asi
sai läbi, kuid mällu talletusid meeldivad mälestused,
mida hiljem taaskohtumisel hea meenutada.
Uued kogemused ja teadmised tõstsid nii noorte
keskkonnateadlikkust kui andsid ka värsket mõtteainet. Suur tänu KIK-ile kui kaasrahastajale, õpetajate-

Tihane linnuvaatleja Jaak Tammekändi peos. Foto erakogu

le, bussijuhile ning giididele suurepärase ettevõtmise
eest.
Viited valminud videodele YouTube’is: https://youtu.be/VtBu6WBzIFc, https://youtu.be/Qfr9KbMNu48, https://youtu.be/p9unXuazJAs
Ander Mägi
10. klass

Viru-Jaagupi noortetoas septembris
8. septembril käisid Viru-Jaagupi noortetoa noored Tallinnat avastamas. Pealinna jõudes liikusime
kõigepealt loomaaeda. Noorte suurimad lemmikud
olid jääkarud ja ahvipärdikud. Edasi suundusime
Rocca al Mare kaubanduskeskusesse, kus veetsime
teise poole päevast.
10. septembril askeldasid noored helkurvestidega
Viru-Jaagupi alevikus. Mis toimus? Nimelt markeerisid noored uuele kergliiklusteel kooli ja kortermajade juurde ning Kehala maantee äärde sõnad
“Peatu, vaata, veendu!”. Plaanime teha seda veel Kehala-Mõdriku teel kui ka Kakumäel.
16. septembril liikusime ratastega Vinni-Pajusti
tammikusse, et ülemaailmse koristuspäeva puhul
puhtaks teha Eesti vanim tammik. Mõte torkas
pähe sel päeval, kui alustasime augustis rattasõittu
Viru-Jaagupist Vinni. Iga päev liikusime seda rada
ja mida rohkem me sõitsime, seda rohkem riivas
silmi prügi, mis maas vedeles. Muidugi me ei sõitnud ükskõikselt mööda, vaid tulime rataste pealt
maha ja koristasime suurema osa prügi ära. Aga
ülemaailmsel koristuspäeval tuli seda prügi veel
rohkem... Peamine on nüüd see, et kohalik rahvas
hoiaks vanimat tammikut puhta ja ilusana.
23. septembril toimus Viru-Jaagupis kogupereüritus “Istutame perepuu”. Kokku istutati kergliiklustee äärde ligikaudu 75 puud ja üritusest võttis osa
71 inimest.
Loodame, et saame tehtud tööst droonipilte, mis

kajastuks Facebookis ja ehk isegi järgmise kuu vallalehes.
28. septembril käis Viru-Jaagupi noortetoas külas
Maris Mirt, kes tutvustas oma projekti “Läbi kogemuste tolerantseks”, mis sai 2014. aastal Archimedese noorteprogrammi rahastuse.
Noortele näidati nelja lühifilmi kiusamisest ning
hiljem pidid noored kirjutama paberkleebistele iseloomustavaid häid sõnu ja kleepima selle nt sõbra
peale. Noortel oli väga-väga lõbus!
Aitäh Marisele toreda õhtu eest!
Tänan üritustel ja tegemistes osalenud tublit ja
aktiivset rahvast!
Valentin Kurka,
noorsootöötaja

Laekvere bussipeatuse juures on taas
helkuripuu

20. septembril sai kuusepuule taas helkurid kinnitatud. Kui sul ei ole helkurit, tule ja võta VÕI kui
sul on neid üle, siis jaga seda teistega ja riputa helkuripuule.
HELKURIPUU eesmärk on eelkõige teadvustada
ja meelde tuletada, et pime aeg on saabumas ja kõige odavam kaitsevahend pimedal ajal liikudes on
HELKUR.

Loodame, et kõik meie elanikud ja meie külalised
käituvad helkuripuuga ettevaalikult ja sõbralikult,
koos muudame liikluse meie tänavatel ohutumaks.
Helkureid võib ka ise koos lastega teha nii lasteaias, noortekeskuses, päevakeskuses, koolides kui
ka kodus perega ning neid siis kinkida sõpradele
või riputada helkuripuule võtmiseks.
Silvi, Elika ja Tiina algatusmeeskonnast
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Andres Tamm näitas Olustveres kõrget taset
Madisepäeva paiku Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis toimunud rahvusvahelisel koolinoorte künnivõistlusel võistles kõvas konkurentsis
väga hästi Muuga-Laekvere kooli Muuga õppehoone 8. klassi noormees 14-aastane Andres Tamm,
kes 33 võistleja seas saavutas teise koha. Eesti noorkündjatele pakkusid konkurentsi Läti, Austria, Leedu, Luksemburgi, Prantsusmaa, Inglismaa, Slovakkia, Ukraina ja Soome noored. Esimesel päeval tehti
proovikündi, võistluspäeval künti kõrrepõldu kohapeal komplekteeritud tehnikaga, mille võistleja sai
loosi teel. Võistlust hindasid tuntud künnimehed.
Andres Tamme sõnul tõi teda kündmise juurde
isa, kes õpetas talle traktoriga sõitmist. Millal täpselt, seda ta ei mäletagi, sest isa võttis teda maast
madalast kaasa traktoriga sõitma. Umbes kolm aastat tagasi pandi traktorile juba ader taha ja kündmine võis alata. Kaks aastat tagasi käis Andres koos juhendaja ja künnimeistri Raido Kunilaga Võrumaal
põllumeeste kündi jälgimas. „Kohtunike kõrval nägi
ja kuulis noormees, mida künnivõistlustel hinnatakse. Juba sama aasta sügisel kündis Andres Olustveres noorte künnivõistlustel Raido Kunila võistlustraktori ja adraga ning saavutas elu esimesel võistlusel 27 osavõtja seas tubli 9. koha. Kevadel andis
Baltic Agro kasutada traktori John Deere 5100M,
Kaspar Järvala vana Kvernelandi võistlusadra, mida
täiustati Raido Kunila võistlusadra järgi.
Niiviisi ühiselt ja suurema kärata on lühikese ajaga edenenud noore künnimehe tiim. Andres teeb

nüüd talus kõiki masinatöid. Tagasihoidlik noormees õpib ka koolis hästi ja on aineolümpiaadidel
häid tulemusi saavutanud,“ on kirjutanud õpetatud
agronoom Heino Laiapea.
Praegu on Andresel oma plats, kus ta harjutab
kündmist tava- ja pöördadraga jmt. Kui künd tuleb
selline, millega noor kündja rahule jääb, paneb ta
adra seadistamise näidud kirja. Ilus ja hästi tehtud
künd on selline, kus künniviilud on tihedalt koos ja
tugevad, puuduvad tühimikud ja traktoriratta jäljed,
kõrred ega umbrohi turrita mullast välja. Andres
hindab aeglast ja korralikku kündi. Enne viimast
võistlust harjutas Andres poolteist kuud, osa ajast
ka eesti künnilegendi Kunila juures Tormas. Harjutamisel on suurem siht kui vaid kõrged kohad võistlustel – Andres tahab saada põllumeheks.
Hilje Pakkanen

Võistlustelt Olustveres. Erakogu.

Tantsurühm Kanarbik valmistub novembri lõpul toimuvaks maakondlikuks sügispeoks „Daamid valges“.
Ka naisrühm Sõbratarid ja tantsustuudio Alima
(siia ootame lahkesti osavõtjaid!) on tänaseks hooaja avanud.
Kaks päeva nädalas kõlab majas pillimäng – harjutavad kohaliku kooli muusikahuvilised.
Nädalavahetustel, kui ei ole parasjagu saal üritustega
kinni, seavad samme aga peotantsijad.
Rahvamaja on tublisid taidlejaid täis, proovid käivad
ja kohati peame tõdema, et ruumipuudus pitsitab!
Peale ringide töö peab aega leidma ka erinevatele üritustele.
21. oktoobril kell 15 tuleb külla Väike-Maarja seltsimaja näitering, 27. oktoobril kell 16 saate osa tsirkuseetendusest.
10. novembril on salongiõhtu.
17. novembril toimub ajaloopäev.
Vahepeale mahuvad ka väiksemad seltsielu ettevõtmised.
Jälgige vaid erireklaame ja olge aktiivsed osalema!
Jõulukuul juba uued tegemised.
Tundub, et selline aktiivne, rõõmus, sõbralik ja soe
hooaja algus on juba omamoodi ettevalmistus järgmisse aastasse astumiseks – Roela rahvamaja saab
50-aastaseks!
Hoidkem siis üksteist, tundkem rõõmu kõikidest ettevõtmistest!
Ilusat ja sündmusterohket hooaega kõigile!
Reet Alavere

Valmis trükis Simuna kihelkonna pärimusest

Viru Instituudi ja MTÜ Rohu Pargi koostööna on valminud brošüür „Simuna kihelkonna pärimus“. Trükis
on loodud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks korraldatud Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval 16. juunil Rohus kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide
põhjal. Kingituse jäädvustamist on toetanud Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Väljaandest saab lugeda Simuna kihelkonna olulisematest rahvaluulekogujatest, rahvariietest ning koduloost.
Jakob Hurda 1888. aasta rahvaluule kogumise üleskutsega liitus esimese naiskogujana Julie Sepp, kes saatis
Simuna kihelkonnast nii enda kogutud rahvaluulet kui
ka kooliõpetaja Kaarel Mõiki üleskirjutusi. Rahvaluulekoguja Villem Viirmanni kaastööd Eesti Rahvaluule
Arhiivile tutvustab oma artiklis folklorist Mall Hiiemäe. Viirmann saatis arhiivile rikkalikult kirjapanekuid, mh kalendripärimusi, kohalikku ütlusfolkloori,
kõrtside ajalugu, lugusid nõiaoskustega meestest ja
mõistatusmuinasjutte. Simuna kihelkonna naiste rahvariietest kirjutab tunnustatud rahvarõivaste uurija
Kersti Loite. Võrreldes teiste Virumaa kihelkondadega
on Simunast säilinud vähe esemelisi näidiseid, kuid
rohkesti kirjalikke ülestähendusi. Kohalike inimeste

Lühidalt

Õpetaja olla on uhke ja hää

Mõni aeg tagasi tuli Kulina lasteaia perel mõte
proovida sarnaselt kooliga juba tavaks saanud õpetajate päeva tähistamist. Mõeldud-tehtud. Meie üllatuseks võtsid lapsed seda väljakutset väga tõsiselt.
Väikesed õpetajad viisid läbi hommikuringid ja
liikumistunnid mõlemas rühmas ning olid selleks
kodus tublisti eeltööd teinud. Lisaks õpetajatele said
lapsed tegelda lasteaia juhtimisega ning kaks paari
kärmeid abikäsi aitas köögis boršisuppi valmistada. Enne õue minekut tehti energiapaus kakao ja

kringliga, aga samal ajal ikka „tööasju“ ajades. Ühiselt arutati ja pandi kirja, milliseid üritusi lasteaias
edaspidi korraldada võiks: ööpidu, aardejaht, pidžaamapidu...
Aitäh teile Ketter, Kerli, Sandra, Meribel, Indro-Illimar, Mirtel, Meril, Hanna Loore, Grete ja Mia toreda õpetajate päeva eest!
Helen Rennel,
Kulina lasteaia juhataja

Muuga õppehoone osales liiklusohutuskampaanias

Maanteeamet korraldas koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga kampaania „Peatu, vaata ja veendu!“,mille eesmärgiks oli juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks
riskigripiks just 8-14 aastased jalakäijad.
Kampaania ühe tegevusena viisid kooliõpilased
linnades ja asulates läbi markeerimisaktsiooni, kus
märgiti ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum „Peatu, vaata, veendu!“
Muuga õppehoone 2.-5. klassi õpilased osalesid
selles projektis. Arutasime koos läbi, millised on

meie koolimaja lähedal ohtlikud kohad ning pärast
Maanteeametiga kooskõlastamist asusime tööle.
Kuna hommikud muutuvad päev-päevalt üha pimedamaks, siis on taaskord aeg meelde tuletada,
kuivõrd oluline on kanda helkurit ja olla pimedal
ajal kaasliiklejatele nähtav. 12.-19. oktoobrini toimus projekt „Helkurinädal koolis“, mida toetasid
Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.
Kui nähtav sa liikluses pimedal ajal oled, on sinu
enda teha, kasuta helkurit ja OLE NÄHTAV!
Jaana Hamer

Kadila hakkab kodukandi ajalugu kirja panema

Roelas on hooaeg täiega käima läinud!

Kui tavaliselt lõpetame taidlushooaja jaaniõhtute
kontsertidega ja juulis-augustis laeme patareisid, siis
sel suvel neid kahte kuud rahulikuks puhkuseks võtta
ei saanud.
Nädal pärast jaanipäeva oli kvartett Sära koos Toomas Väinastega esindamas oma koduvalda VIROL-i
korraldatud rahvapeol Viru Värk, seejärel jätkas Sära
uue kava kokkulaulmisega, millega astuti üles Lammasmäel 19. augustil Eesti taasiseseisvumise päevale
pühendatud pidulikul vastuvõtul.
Ja proovid jätkusid kõigil. Sära, nais- ja meesansambel asusid harjutama sügislaule - selleks, et lõpetada
suvi ja tervitada sügise saabumist meeleoluka piknikuga. Mis sest, et tujukas ilm sundis meid terrassilt
tuppa, sügise sünnipäevapiknik kulges toredas seltskonnas rõõmsalt lauldes, tantsides, mõistatades.
Septembrikuu lõppes aga imelise kõhutantsijate pühapäevakuga, selle nimetuse all küll kahjuks viimast
korda, kuid küllap sünnivad uued projektid.
Tänaseks on tegutsema asunud kõik meie vahvad
kollektiivid ja võime ainult rõõmustada!
Segakoor pürib laulupeole. Juba on kokku lauldud
esimene laul – ja kõlab hästi! Teadmiseks, et repertuaar pole kaugeltki kergete killast!
Teised laulukollektiivid valmistuvad aga 10. novembril toimuvaks salongiõhtuks „No olid ajad…“ (või
midagi taolist!), kus kõlavad unustamatud „Horoskoobi“ laulud ja nõukaaegsed estraadipalad. Et sõna
ja meloodia oleks tasakaalus, selle eest kannab hoolt
näitering Kartoffel.
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meenutusi saab lugeda
ka ülevaateartiklist. Eesti
Kultuuriloolise
Arhiivi
digiteeritud materjalist on
tehtud väljavõtted Rohu
külas sündinud Heino
Aasa 1967/68 koostatud
koduloost koos fotodega
– kirjutis tutvustab küla
talusid, koolimaja, kivikalmeid ja Rohu mõisa.
Oktoobrikuu
jooksul
jõuab trükis ka Simuna, Väike-Maarja, Vinni-Pajusti ja
Laekvere raamatukokku, samuti Lääne-Viru Keskraamatukokku.
Üritused ja projektid Rohu külas saavad aga hoogu
juurde tänu väliürituste korraldamise tingimuste paranemisele. KOP kevadvoorust saadud toetusega on
soetatud ilmastikukindel pop-up telk ning töös on Kogukondade EV100 toetusega projekt, mille raames paigaldatakse Rohu küla peoplatsile mõisapargis katusega
lava. Projekti toetab MTÜ Külaliikumine Kodukant.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park

Kadila raamatukokku kogunes 2. oktoobril kümmekond kesk- ja vanemapoolset inimest, kes arvasid üksmeelselt, et kodukandi ajalugu ja mälestused
on säilitamist väärt. Samas oli palju neid, kes seekord tulla ei saanud, kuid on edaspidi nõus ajaloo
talletamisel kaasa lööma. Kutsun veelkord inimesi,
kellele teema südamelähedane, liituma. Järgmine
kord saame kokku 1. novembil kell 15.30. Looda-

me, et saame iga kuu esimese neljapäeva kooskäimisteks jätta, siis lihtsam meeles pidada. Seekordse
kohtumise vestlused kujunesid nii huvitavaks, et
pilditegemine meenus alles siis, kui mõni olid juba
lahkunud. Koduseks ülesandeks jäi kõigile tuletada
meelde olnut jm infot, otsida fotosid. Uuel kokkusaamisel hakkame mälestusi otsast kirja panema!
Milvi Tubli

Roela koolipere meenutas Imbi Valgemäed
Roela koolipere meenutas reedel,
28. septembril Roela raamatukogus
Imbi Valgemäed - Roela lähedalt
Tammiku külast pärit andekat näitlejat ja sõnakunstimeistrit tema 95.
sünniaastapäeva puhul.
Koolilapsed kuulasid Imbi Valgemäe esituses laste õhtujutte. Lemmiklooks osutus “Mari Kisakõri”.
lapsed elasid kuuldud lugudele häälekalt kaasa.
Roela lasteaed-põhikooli direktor
Aive Alavere, kes osales õpilasena ka Imbi Valgemäe mälestustahvli avamisel 1980. aastal tema sün-

nikodu maja seinal, andis südamliku
ülevaate näitleja kurvast lapsepõlvest, kooli- ja loometeest Roelas ja
Tallinnas.
„Lapsed olid hiirvaiksed, kui ma
temast rääkisin. Pärast tundides
rääkisime veel ja kuulasime tema
lugusid. Oli väga hingesoojendav
meenutus.“
Kohalikud inimesed ei ole kodukandi andekat inimest unustanud.
Imbi Valgemäe elab edasi heliplaatidel, raadiosalvestistes, laste õhtujuttudes, filmis.
Sirje Raudmäe, Roela raamatukogu juhataja

Kõhutantsu pühapäevakutele pandi punkt
Koos septembrikuuga lõppes
Roelas üks pikk
traditsioon –
üle-eestilis ed
kõhutantsu pühapäevakud,
mida korraldas
tantsustuudio
Nabaratoorium.
Alates kõige esimesest, 2005. aasta jaanuaris toimunud pühapäevakust, on Roelas igal aastal mitmel korral kokku saanud parimad õpetajad ja sajad
innukad idamaise tantsu harrastajad. Sel, viimasel
korral, olid osalejad kohale tulnud Tallinnast ja
Harjumaalt, Tapalt, Tartust, Järva-Jaanist, Roelast,
Paidest, Pärnust ja Ida-Virumaalt.

Foto Tarmo Siirak

Nabaratooriumi tantsustuudio ja kogu Eesti idamaise tantsu kogukonna nimel tänan südamest alati
vastutulelikku, abivalmis ja külalisahket Roela rahvamaja, kõiki tantsusõpru ning publikut lähemalt ja
kaugemalt, kes meile kaasa on elanud!
Jane Paberit

Viru-Jaagupi klassikokkutulek 40 aasta järel taas
23. septembril toimus Viru-Jaagupi 8-klassilise
Kooli 1978. aasta lõpetajate kokkutulek endises
koolimajas. Koosviibimisest võtsid osa ka klassi
esimene õpetaja Pilvia Taremaa,
direktor Vello Taremaa ja saksa
keele õpetaja Meida Inno. Vaatasime Viru-Jaagupi vanu fotosid ja
materjale, meenutasime. Meiegi
istutasime kaks tamme kergliiklustee äärde.
Toona lõpetas meid 28, kellest
kokkutulekule tuli 24! Enne läinud kokkutulekut saime kokku 20
aastat tagasi.
Täname südikaid ja heasoovlik-

ke koolmeistreid ning kokkutulekul osalenud klassikaaslasi!
Mirjam Selli, Viru-Jaagupi kooli vilistlane
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Palju õnne, novembrikuu
sünnipäevalapsed!

Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.

94 Meinhard Kutsar
92 Valli Talur
92 Hermine Õunapuu
91 Meeri Kuusk
90 Asta Õis
90 Selma Savastver
89 Linda Ebber
88 Harri Müür
86 Ruth Telling
85 Heljo Ehand
85 Mairolt Dõnne
84 Hilja Endjärv
84 Evald Liivak
83 Aime Almiste
83 Vaike Rosenthal
83 Helve Lillemägi
82 Eino Vilu
82 Hilja Siil

82 Helgi Liuhka
82 Riita Suder
82 Aleksandr Heiskonen
81 Galina Erik
81 Leili Kaljuveer
81 Leeni Leichter
81 Viivi Albi
80 Helmi Rehkolainen
80 Meedi Soon
80 Reet Kuusmann
80 Jüri Õun
80 Vello Järv
75 Ester Vallas
75 Linda Neumann
75 Asta Rast
75 Liidia Malva
70 Jüri Kaasik
70 Reene Kirs
70 Endla Saluvee
70 Maie Liivak
70 Elle Linamaa
70 Klavdia Oolma
70 Liivi Soova
70 Üllar Heinsaar

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!

Teras Tarto - 26.augustil
Glen Josten Võrno - 3. septembril
Marcus Kael - 4. septembril
Markus Koor - 17. septembril
Hugo Põldoja - 18. septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Muuga Maanaisteseltsi
EHA projektidest
Viimane suvi oli Muuga Maanaisteseltsile mitme projekti
elluviimise aeg.
Kulka rahastamisel korraldasime külastusmängu „Unustatud mõisad” raames Eesti Vabariik 100 tähistamiseks 2
kontserti: 4. augustil esines Muugas Simuna kapell ning
18. augustil esinesid Ago ja Eha Niglas akordionil ja kontrabassil.
Kohaliku omaalgatusprogrammist taotlesime raha projektori ostmiseks ning saime positiivse vastuse. Nüüd on
võimalik projektorit kasutada ürituste korraldamisel nii
seltsil, raamatukogul kui ka spordihoonel.
Teade: Muuga Maanaisteseltsi EHA XV jõululaat 8. detsembril algusega 10.00 Muuga Spordihoones. Ootame
kõiki ostma ja müüma!
Registreerimine müügikoha saamiseks: muuga.raamat@
vinnivald.ee, telefon 329 4475, ilma.lausvee@mail.ee, telefon 5804 4463
Ilma Lausvee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Jaan Haav
Matti Vello
30.03.1942-6.09.2018
6.08.1953-22.09.2018
Vambola Sander
Juhan Kulmet
21.09.1945- 7.09.2018 4.05.1948-29.09.2018
Koidu Paate
17.09.1938-2.10.2018

Sügav kaastunne omastele.

Vinni valla noored saavad käia tasuta ujumistreeringutel

Vinni vald osaleb ka sel õppeaastal Eesti Noorsootöö Keskuse projektis, millega meie valla
noortel võimalik osa saada tasuta ujumistreeringutest Vinni spordikompleksis.
Ujumistreeningud toimuvad Vinni ujulas kord
nädalas 11. oktoobrist kuni aprillini ning sinna
on oodatud ujumisoskusi omandama ja täiendama 7-27 aastased noored üle valla.
Vinni noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruvee
sõnul käis möödunud õppeaastal sama programmiga ujumistreeningutel üle saja lapse. „See
näitas, et noortel on huvi ujumise vastu olemas

ja innustas valda ka tänavu ujumistreeninguid
projekti toel korraldama.“
Vinni noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruvee
sõnul organiseerib vald bussi sõitmiseks ujumistreeningutele ja tagasi koju ka neile noortele,
kelle elukoht jääb Vinni keskusest kaugemale.
Buss väljub igal neljapäeval alates 11. oktoobrist: 17.45 Tudu bussipeatus, 18.00 Tammiku
küla, 18.05 Roela bussipeatus, 18.10 Küti bussipeatus, 18.15 Viru-Jaagupi bussipeatus, 18.20
Kakumäe bussipeatus, 18.30 Vinni Spordikompleks. Tagasi hakkab buss Vinni Spordikomplek-

sist liikuma 20.00.
Ujumistreeringute läbiviimist rahastab haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidav ESF kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.
Info: Uno Muruvee, tel. 527 3874,
e-post: uno.muruvee@vinnivald.ee

Vinni-Pajusti laste rattasõit toimus vihma kiuste
30. septembril toimus juba kuuendat korda lastele mõeldud Vinni-Pajusti rattasõit.
Vinni koolimaja ja perekodu teedel kulgenud 1-4 kilomeetri pikkuse sõidu võttis
vihmasadu trotsides ette ligi poolsada noort
rattahuvilist. Kõige rohkem oli võistlejaid
osalema tulnud 5-7aastaste ja 8-11aastaste
vanuseklassis. Iga vanuseklassi kolm paremat said autasuks medali, kõik osalejad val-

lasümboolikaga meene.
Maanteeamet pakkus staadionil proovida
vigursõitmist ning räägiti ohutust liiklemisest, kuidas liigelda ning olla liikluses nähtav. Vaadati üle noorte ratturite turvavarustus, ratta helkurid ja kellad.
Rattasõitu aitasid läbi viia Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppejõud ja tudengid.
Uno Muruvee

Muudatused Laekvere perearstikeskuses

Alates oktoobrist võtab Laekvere perearstikes- Perearst Piret Metsa vastuvõtt Laekvere pere Muudatused Laekvere perearstikeskuse töös
on tingitud perearsti haigestumisest. Kuni uue
kuses patsiente vastu Väike-Maarja Tervisekes- arstikeskuses toimub kaks korda nädalas:
perearsti leidmiseni teenindab Laekvere rahvast
kuse perearst Piret Mets, kellega Terviseamet esmaspäeviti kell 9.00-13.00 ja
Vinni tervisekeskuse perearst Sirje Korsten.
on sõlminud lepingu 1. oktoobrist kuni 28. kolmapäeviti kell 14.00-18.00.
Lisateave ja registreerimine tel 329 5273
veebruarini 2019.

SÜNDMUSTE KALENDER
Laekvere rahvamajas:
1. novembril kell 19.00 Vinni valla 28. aastapäeva pidulik õhtu.
Kontsertosas vennad Johansonid ja ans. Brassical, pidupäevatort.
4. novembril kell12.00 laulupühapäev Tiia Paistiga.
11. novembril kell 12.00 rahvaõpistu “Õnne ja tervise valem läbi idamaiste õpetuste”.
Külla tuleb tervendaja Ervin Hurt.
14. novembril kell 11.00 eakate esinemine Voore aktiviseerimiskeskuses.
18. novembril kell 12.00 Eesti mäng II.
18. novembril kell 15.00 mustlasansambli Maljarka kontsertetendus
“Kui me veel linnud olime.” Pääse 5 €.
23. novembril 18.00 “Kolhoosi pulm. 80-ndad aastad!“
Pulmakingiks 2-rublane loteriipilet.
25. novembril kell 12.00 Laekvere eakad maakonna eakate kadripeol Tamsalus.
Pajusti klubis:
3. novembril kell 16 tsirkuseteemaline karneval. Kogupereüritus, disko, mängud,
töötoad, parimatele kostüümidele auhinnad. Korraldamisele aitavad kaasa Vinni ja Pajusti
lapsevanemad, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. Info tel 5190 2201.
6. novembril kell 13 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine.
10. novembril kell 13 lauluklubi Külast Külla Küllike Pajula eestlaulmisel.
Laudade broneerimine tel 5190 2201. Pilet 3 €.
14. ja 21. novembril kell 11 beebiklubi kokkusaamised.
Roela rahvamajas:
10. novembril kell 19.00 salongiõhtu ,,Oi aegu ammuseid...“
Meenutame ,,Horoskoobi“ lauluvõistlust. Esinevad Roela rahvamaja taidlejad.
Tantsuks Urmas Soosalu.
17. novembril kell 12.00 Roela ajaloopäev „Suured ja väikesed viidad”.
Traditsiooniline kogukonna päev.
Balti kroonik Christian Kelch (Anti Poolamets).
Hernuutlased ja 18. saj. vaimuelu Eestis (Peter Kienitz).
Põhjasõja lahingutest Virumaal, mis ulatusid ka Roela maile (Virumaa Muuseumid
vanemteadur Uno Trumm).
Näitleja Imbi Valgemäe (Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi teadur Iivi Lepik).
Näitus Imbi Valgemäest. Info Roela Kodukant, tel 513 0553.
Ulvi raamatukogus:
6. novembril kell 14-15 lugemistund Ulvi Hooldekodus.
9. novembril lasteaia lapsed marditamas.
12. novembril Põhjamaade raamatunädala raames ettelugemine Põlula Koolis 1.-6. kl.
15. novembril muinasjutuhommik kodustele väikelastele.
20. novembril kell 14-15 lugemistund Ulvi Hooldekodus.
22. novembril kell 18 koolinoorte mälumäng.
29. novembril ettelugemine Põlula Kooli Ulvi lasteaias.
Ulvi klubis:
1. novembril kell 11.45 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
8. novembril kell 9.00 Maanaiste Seltsi koosviibimine. Külla tuleb Hilje Pakkanen.
9. novembril kell 19.00 mardipäeva trall noorega. Mardijooks Ulvi külas.
22. novembril kell 18.00 noorte mälumängusarja II etapp.
Viru-Jaagupis:
11. ja 25. novembril kell 12.00 jumalateenistused Viru-Jaakobi kirikus.
13. novembril kell 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu end. Viru-Jaagupi
koolimajas. Kavas reisimuljed Türgist ja Rumeeniast.

Vinnis:
3. novembril kell 10.00 Vinni tehnikapäev 2018 Vinni-Pajusti gümnaasiumis
ja selle ümbruses. Kavas: Robootikavõistlus Espitsjoon - juubelimaiguline, 5. korda
puldiautode Eesti meistrivõistluste JUUNIOR-liiga 2. etapp. Korraldab MTÜ Vinni Punn,
info Mart Pitsner, tel 5808 1829.
Vinni päevakeskuses:
K 10.30 - 11.30 võimlemine Maie Tamme juhendamisel.
N 11.00 - 14.00 meisterdamine - pärlite valmistamine.
R 2., 11., 30. novembril 10.00 – 12.00 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.
P, 25. novembril kell 16.00 kadripäev tähistamine laulude, mängude, tantsudega.
29 .novembril Rakvere Teatri ühiskülastus etendusele „Kuni ta suri“.
Lauluproovide kuupäevad täpsustamisel.
Päevakeskus vajab juuksurit! Päevakeskuse kontakt: tel 325 7300 või
e-kiri: paevakeskus@vinnivald.ee
Päevakeskus avatud T-R 11-16.
Koolides ja lasteaedades
30. oktoobril kell 9.00 lahe geograafiatund (GIS-päev) Muuga õppehoones.
1. novembril kell 8.00 kool mõisas - Muuga mõisas asuva kooli aastapäev.
2. novembril kell 18.00 halloweeni õhtu VPG 6.-12. klassile, korraldab õpilasesindus.
6. novembril kell 10.55 töötukassa töötuba VPG 11. klassile.
6. novembril kell 11.00-13.00 turvaline interneti kasutamine Muuga õppehoones,
läbiviija Diana Poudel.
7. novembril kell 12.00 Roela kooli aulas etendus “Kiusupunn“, pilet 2.50.
7. novembril kell 17.00 Vinni lasteaia Sipsikute rühm koos isadega Rakvere Politseimuuseumis.
7. novembril kell 17.00 Vinni lasteaia Oravapere rühma isadepäev lasteaias.
5.-9. novembrini kell 9.00 poiste nädal Pajusti lasteaias.
8. novembril kell 9.30 Pajusti lasteaia poiste pidu, “Tõrutõnni” Tõnni valimine saalis.
8. novembril kell 16.30 isadepäevapidu Kulina lasteaias.
8. novembril kell 17.30 isadepäeva pereklubi Tudu koolimajas.
9. novembril kell 8.30 Roela koolimajas mardi- ja kadripäeva kombestiku tutvustamine.
9. novembril kell 17.00 Pajusti lasteaia isadepäeva üritus Vinni spordikompleksi judosaalis.
9. novembril kell 18.00 isadepäeva kontsert Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
12.-14. novembrini helkurnädal Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-4. klassi õpilastele
12. novembril kell 8.30 Roela lasteaia sportlik isadepäev.
15. novembril kell 9.00 etendus “Kiusupunn” Pajusti lasteaia saalis, osaleb ka Kulina lasteaed.
15. novembril kell 9.00 õppus “Mis toimub Eesti metsaga?“ VPG 10.-11. klassile.
15. novembril kell 13.00 muusikalektoorium „Sissi ja Jessica“ rännakud VPG 7.-12. klassile.
16. novembril kell 8.00 töötukassa töötuba VPG 8. klassile.
16. novembril kell 9.00 Muuga õppehoone 9. klass Väike-Maarja värkstoas.
19. novembril kell 9.30 teatrietendus “Nähtamatu poiss“ Tudu koolimajas.
19. novembril kell 10.55 LT Lepatriinu etendus „Terves kehas terve vaim“
VPG 1.-4. klassile, pilet 2.50.
23. novembril kell 9.25 kadrihommik kostüümides Tudu koolimajas.
23. novembril kell 9.30 kadripäeva pidu Pajusti lasteaia saalis.
23. novembril kell 10.25 uurimistööde konverents Vinni-Pajusti gümnaasiumi 9.-12. klassides.
23. novembril kell 10.30 kadritrall Kulina lasteaias.
23. novembril kell 11.00 Muuga-Laekvere Kooli raamatukangelaste karneval
Muuga mõisahoones.
26. novembril kell 8.00 kadripäeva tähistamine VPG algklassidega (korraldab õpilasesindus).
27. novembril kell 8.55 jäätmekäitlusprogramm „Ferda sorteerib prügi“ VPG 1. klassides.
27. novembril kell 8.55 jäätmekäitlusprogramm
„Kuidas vähendada ökolooglist jalajälge“ VPG 5. kl.
30. novembril kell 15.30 jõulutule süütamine Kulina lasteaias.
2. detsembril kell 12.00- advendikontsert Muuga mõisas.
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