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Vinni valla infoleht 		

Vallavolikogu 30. augusti istung
Volikogu kinnitas Vinni valla finantsjuhtimise korra.
Vallavolikogu määras eluruumi
tagamise teenuse osutamiseks kasutatavad eluruumid sotsiaalkorteriteks ja sotsiaalühiskorteriteks. Vinni vallale kuulub 7 sotsiaalkorterit
ja 4 -ühiskorterit.
Volikogu kinnitas Vinni valla
kalmistute kasutamise eeskirja ja
Vinni valla kalmistute andmekogu
põhimääruse. Vinni vald haldab
Viru-Jaagupi ja Tudu kalmistuid.
Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks esitati vallavalitsusele
25 taotlust, millest vastavaks tunnistati 24. Vallavalitsus rahuldas
(14.08.2018 korraldus nr 317) 16
hajaasustuse programmi esitatud
taotlust.
Informatsioonina toodi välja Vinni valla eelarve täitmise aruanne
k.a. 31. juuli seisuga tekkepõhiste

tulude ja kulude kohta 2017.a kolme liitunud valla võrdlevate andmete kohta.
Informatsioonilise punktina selgitati tänavavalgustuse taristu renoveerimistöid. Keskkonnainvesteeringute Keskus avas tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme,
mille eesmärk on suurendada tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsust. Esitatavas taotluses käsitletakse Vinni, Pajusti, Roela
ja Laekvere aleviku ning Kakumäe
ja Küti küla tänavavalgustust. Vald
soovib taotlusesse lisada ka jalg- ja
jalgrattatee valgustuse renoveerimise, millega asendatakse praegused
valgustid LED-valgustitega. Toetusraha tuleb Ühtekuuluvusfondist.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist
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On alanud taotluste vastuvõtt
MTÜ-delt ja eraisikutelt
2019. aasta eelarve koostamiseks
Vinni Vallavalitsus algatas 2019. aasta eelarve
koostamise, mille käigus ootab valla finantsteenistus kõigilt seltsidelt, MTÜ-delt ja eraisikutelt taotlusi projektide, ürituste või muude
tegevuste toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni 01. oktoobrini 2018. a
posti teel Vinni Vallavalitsusele või e-posti
aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks vajaliku blanketi leiab Vinni
valla kodulehelt
(http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad),
MTÜde taotlused ja korrad
(https://www.riigiteataja.ee/akt/410032018003)
Infot taotluste esitamise kohta saab küsida
telefonil 32 58656 või e-posti aadressil
inna.arula@vinnivald.ee.

Head kooliteed!

Vinni valla koolide esimestes klassides alustas õpinguid 79 õpilast: Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kolmes klassis kokku 49, Muuga-Laekvere Koolis 8, F.v.Wrangelli nim.
Roela Lasteaed-Põhikoolis 3, Tudu Koolis 2 ja Põlula koolis 7 õpilast. Vinni valla
koolides õpib septembri alguse seisuga 639 õpilast, väljaspool valda õppijate arv on
selgitamisel.
Õnnelikku ja teadmisterohket kooliaastat kõigile!
Põlula Kooli 1. klass. Meelis Kesküla foto

Vinni valla tuiksoonel
käib vilgas remont

lk 1 muuga kooli 1.september
Laekvere kooli 1.klass

Roela kool. Mari-Liis Rootsi foto

Vallavanema veerg

Millal on põhjust rääkida kooli lõpetajatest? Kas kevadel lõputunnistuse kätteandmisel või sügisel, mil
on näha haridust tõendava dokumendi reaalset sisu,
kui tuleb astuda uude kooli või tööellu?
Sügisel. Tibusid loetakse sügisel, ütleb vanasõnagi.
Meie sügisene tibude saak, kui nii võib ütelda, on
seitsme tuhande elanikuga valla peale tervelt tuhat
inimest, kes läks tänavu kooli haridust omandama!
Enamikule on selleks kodukandi kool Laekveres,
Muugas, Põlulas, Vinnis, Roelas, Tudus, meie kodukõrgkool Mõdrikul. Neile paljudele, kes valisid
haridustee jätkamise Rakvere, Tartu, Tallinna jm
koolides, on käes põnevad ajad: uued on kaaslased
ja õppejõud, loengusaalid, katselaborid, õppeklassid,
ühikad.
Nii suur arv haridustee omandajaid on iga valla jaoks
suur rõõm. Lisame siia lasteaiad, kus esimesed tähed-numbrid ja tantsud-laulud selgeks õpetatakse,
on õppijate arv veelgi uhkem. Usun, et meie koolides
antavat haridust ei pea keegi häbenema ja see võimaldab õppijal oma haridusteed soovitud suunas jätkata.
Seda need numbrid ju näitavadki. Aitäh, õpetajad!
Ja ega’s ainult koolipingis õpita - tarkusi ja kogemusi omandatakse ka huvingides. Huviringe pakuvad
meie valla koolid, lasteaiad, rahvamajad ja spordiasutused omajagu. Oleme otsapidi linnalähedane vald,
kus on otstarbekam toetada valla õpilaste huvihariduse omandamist Rakvere muusika-, spordi-, kunsti- jt huvikoolides kui neid kohapeal dubleerida. Olgem varmad võimalusi kasutama,
vald toetab!
Klubides, rahvamajades alustab kooskäimist omakorda rida ringe, kuhu uusi liikmeid
lahkesti oodatakse. Tule ainult! Motivatsiooni proovides käia peaks jaguma – järgmisel suvel toimuv üldlaulu- ja –tantsupidu on ihaldusväärne esinemispaik igale vähegi
rahvakultuurist pidavale inimesele.
Spordisaalid ja ujula kutsuvad - on aeg tulla tuppa! Ujuma, joogasse, jõusaali, võimlema, palli mängima jne jne.
Ja siis on veel täiesti tasuta saadaval, ainult kättevõtmise asi, minna jalgrattaga sõitma,
rulluisutama, jooksma, kõndima. Meil on ju nüüd jalgrattateid 20 kilomeetrit, kuni
Viru-Jaagupisse välja.
Nüüd, kus esimene samm on tehtud, tuleb vaid valitud teel edasi minna.
Soovin kõigile kasutoovat ja õnnelikku kooliaega! Õpime mõnuga!
Rauno Võrno
Vinni vallavanem

Tudu koolipere 1.sept 2018. Arne Otsa foto.

Uus õppeaasta arvudes
Lasteaedadest. Vinni valla seitsme asutuse 19 rühmas käib 314 last, avatud on üks
hoiurühm, kaks sõimerühma ja 16 aia- ja
liitrühma. Vinni valla kõigis lasteaedades
käib ka teiste omavalitsuste sissekirjutusega
lapsi, kokku 12. Vald on taganud lasteaiakoha kõigile seda vajavatele lastele, ometi tuleb
teha kulutusi teiste omavalitsuste lasteaias
käivate laste kulude katmiseks.
Mõni lapsevanem on valiku mitteelukohajärgse lasteaia kasuks teinud logistilistel
põhjustel, mõnel lapsel aga ei kattu registrija tegeliku elukoha andmed. Vinni valla sooviks on viia väljaspool valda haridusteenust
saavate õpilaste arv minimaalseks.
Koolidest. Valla koolides õpib 639 õpilast.
Vinni valla esimestes klassides alustas kooliteed 69 õpilast, s.h Vinni-Pajusti gümnaasiumis 49, Muuga-Laekveres 8, Põlulas 7, Roelas
3 ja Tudus 2.Vinni-Pajusti gümnaasiumi

10.klassis alustas õpinguid 24 õpilast, neist
viis väljastpoolt Vinni valda. Roela kooli juures asuvas õpilaskodus elab hetkel 14 õpilast.
Valla koolides on teiste omavalitsuste sissekirjutusega õpilasi kokku 67.
Väljaspool Vinni valda erinevate omavalitsuste ja riigi- ning erakoolides õpib kokku
172 (!) õpilast. Neist algharidust omandab
55, kellest omakorda eriõppel on 11 õpilast.
Kolmandas kooliastmes õpib 49 õpilast,
neist eriõppel 7. Gümnaasiumiastmes õpib
68 õpilast, neist omakorda täiskasvanute
gümnaasiumis 20. Alghariduse omandamiseks on populaarsemad Rakvere gümnaasium (14), Sõmeru põhikool (7) ja Rakvere
reaalgümnaasium (6), põhikooli kolmanda
kooliastme õpilastest õpib 9 õpilast Sõmeru põhikoolis ja Rakvere gümnaasiumis
ning 7 õpilast Rakvere reaalgümnaasiumis.
Gümnaasiumiharidust omandab 18 õpilast

Rakvere reaalgümnaasiumis, üheksa õpilast
Rakvere gümnaasiumis ja Rakvere Eragümnaasiumis.
Eesti 32 koolis õpib meie valla inimesi koku
273. Erialaõppes (kutseõppes) 120, rakenduskõrghariduses 54, bakalauruseõppes 39,
magistriõppes 43, doktoriõppes 7 ja intergreeritud õppes 8. Populaarsemad koolid on
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (29), Rakvere
Ametikool (62), Tartu Ülikool (48), Tallinna
Tehnikaülikool (17), Eesti Maaülikool (16)
ning Tallinna Ülikool (13).
Soovin Teile kõigile, head õpetajad, (üli)
õpilased ning lapsevanemad, edukat uut
õppeaastat. Jätkugu teil jõudu ja head tahet
anda iga päev endast parim!
Haridusasutuste ja EHIS-e andmetel
Margit Diits

Juba kesksuvest saadik toimetavad kollastes-oranžides helkurvestides teetöölised ja teetehnika nn valla peateel, Rakvere-Luige maanteel, pärssides sellega
küll kiiret liiklust, kuid parema ja ohutuma tee nimel on sõitjad kannatlikud.
Koduvalla Sõnumid uuris Ida regiooni ehitusvaldkonna juhilt Anti Palmilt
täpsemalt järele, milliseid töid kahes suuremas, Vilgu-Voore ja Saara-Venevere remondisolevas teelõigus ette võetakse.
Saara-Venevere teelõigu kilomeetritel 28,9 - 44,5 tehakse rekonstrueerimistöid. Töid teostab TREV-2 Grupp AS ning omanikujärelevalve tegijaks on AS
Teede Tehnokeskus. Tööd maksavad kokku kuni 5,62 miljonit eurot.
Sellel teelõigul on töö eesmärk nõrga kandevõimega tee kandevõime parandamine ja tee laiuse liikluskoormusele vastavaks ehitamine. Rekonstrueerimistööde raames ehitatakse ümber ka Viru sild. Töid tehakse sellel objektil
kahe aasta vältel, kuid need teelõigud, mis on sellel aastal lahti võetud, tuleb
enne talve tulekut ka asfalteerida. Praeguseks on kate lahti võetud objekti algusest kuni Paasvere ristmikuni ning Viru silla piirkonnas. Need lõigud ehitatakse sellel aastal valmis.
Vilgu-Voore teelõigu kilomeetritel 7,2 - 17,7 tehakse taastusremonti ehk rajatakse asfaldist ülekate. Töid teostab Viamer Grupp OÜ ning omanikujärelevalve tegijaks on OÜ Novica. Tööd maksavad kokku kuni 1,77 miljonit eurot.
Töö eesmärk on teelõigu tasasuse taastamine ja pikiroobaste ja defektide
likvideerimine. Tööde raames parandame lisaks ka liiklusohutust Pajusti alevikus. Alevikus ehitatakse valmis seni puudu olnud ülekäigurajad (lasteaia
juures) ning aleviku Rakvere poolsesse otsa ehitatakse liiklust rahustav šikaan. Aleviku Viru-Jaagupi poolses otsas ehitatakse Vinni viiv ristmik ümber
tõstetud ristmikuks.
Vinni vallavanem Rauno Võrno sõnul saab Pajusti alevik teeremondi käigus kogu aleviku ulatuses peateele kaasaegse tänavavalgustuse.

Kadila kutsub kodukandi ajalugu talletama
On viimane aeg panna kokku meie küla ja kodukandi ajaloo mälestustekogumik. Ajalootubades on juba päris palju fotosid, aga kindlasti on kodudes
alles rohkemgi. Sama olulised on inimeste mälestused aegadest ja oludest.
Igaüks mäletab midagi ja iga aeg on ajalugu! Saame kokku 2. oktoobril kell
14.30 vanas Kadila koolimajas. Arutame ja hakkame tegutsema!
Milvi Tubli, tel 55672658
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Juriidilistel isikutel on kohustus esitada tegelike kasusaajate andmed

1. septembril jõustus rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse muudatus, mille alusel peavad juriidilised isikud hakkama äriregistri ettevõtjaportaalis avaldama infot oma tegelike kasusaajate kohta.
Kui varasemalt oli klientide taustauuringu tegemiseks tegelike kasusaajate tuvastamise kohustus ainult krediidi- ja finantseerimisasutustel, siis edaspidi laieneb see ka teistele juriidilistele isikutele. Nõnda tuleb nüüdsest tegelikud kasusaajad ära märkida

ka mittetulundusühingutel ja paljudel sihtasutustel,
aga ka erisugustel äriühingutel (loe täpsemalt KKK).
Eestis on ligikaudu 120 000 sellist juriidilist isikut,
kellele kõnealune kohustus nüüdsest kehtib. Kohustus ei hõlma korteri- ja hooneühistuid ega füüsilisest
isikust ettevõtjaid. Info tuleb avaldada füüsilistest
isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne
osalus või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25
protsendi.

Mees, kes tõmbas Pajusti klubi käima
Kui Urmas Lindlo möödunud
suvel Pajusti klubi juhtima asus,
leidus arvajaid, et mida üks kooli
tippkokk ka kultuurimajas teha
mõistab. Aasta jagu mitmepalgelisi üritusi ja rahulolev rahvas
saalis on tõestanud Urmase võimeid ka kultuurivallas, mida ta
jagab siikohal lugejatega.
Sul on seljataga väga mitmesuguseid töökohti ja ameteid, miks
otsustasid just kultuuritööle tulla?
Urmas Lindlo: Kultuuritöö annab võimaluse olla teiste ja oma

mõtetega vaba ja loominguline,
arendada mõtteid tegelikkuses
ja viia need ellu, mis sinnamaani
ongi olnud ainult mõtted. Arvestades seda piirkonda, kus elame,
pakkuda erinevaid variante, väljakutseid ja väljundeid selle elanikele kultuurivallas.
Milliseid tegemisi/ettevõtmisi
pead kõige õnnestunumateks?
Terve aasta, mis ma olen olnud
siin iidse tammiku veerel, on olnud väga töö- ja elamusterohke.
Meelde on jäänud „Loitsime vallad ühte“, Pajusti klubi tantsuõhtud elava muusika saatel, Siiri
Sisaski kontsert Viru-Jaagupi kirikus, igakuised teatrietendused
Pajusti klubis. Klubi on jõudnud
välja klubi majast ning on nähtav
ka väljaspool Pajustit. Me oleme
olemas ka sotsiaalmeedias.
Elu on näidanud, et üksi ei tee
midagi. Kes on Sinu kaasteelised
kultuurivallas?
Pajusti klubi ringijuhid, kollee-

gid teistest rahvamajadest, Vinni
valla lasteaiad, Vinni spordikompleks, vallavalitsuse ametnikud ja kohalikud inimesed, kes ei
pea paljuks tulla oma ideedega ja
kaasa aidata. Kaasteelised on kõik
need, kelle jaoks on tähtis see, mis
toimub ja üldse toimub, mitte ainult oma isiklikud ambitsioonid ja
nende täideviimine.
Milline võiks olla Pajusti klubi
kümne aasta pärast?
Keskus, mis on multifunktsionaalne ega ole kinnitatud ainult
ühe maja ruumidesse. Mille ümber on korralik park meie laureaatide tammede ja väliürituste jaoks
mõeldud abivahenditega. Maja ise
on korraliku statsionaarse ja mobiilse valgus- ja helipargiga. Maja
on täidetud kultuuriga ja inimestega, kes tahavad olla osa kultuurist seda tehes ja nautides.
Küsis Hilje Pakkanen

Ulvi-Kabala vahelise kergliiklustee
ehitus jätkub, kui ...
Ulvi mõisa ja Viru-Kabala rongipeatuse vahelise
kolme kilomeetri pikkuse kergliiklustee trass on ette
valmistatud koos tagasitäitega. Vaja on panna veel
killustik ja asfalt ning haljastada teeääred. Ometigi
tööd kauaoodatud kergliiklusteel seisavad. Milles
asi?
Selguse saamiseks tuleb alustada algusest. Alates
2018. aastast ehk pärast haldusreformi on Ulvi-Viru-Kabala kergliiklustee ehituse korraldamisega tegelnud Vinni vallavalitsus. Enne seda oli kergliiklustee ehitamine Rägavere valla korraldada.
2017. aastal korraldatud riigihanke kohaselt kavandas tellija, siis veel Rägavere vald, kõigi tööde
lõpetamist 31. detsembriks 2017. Hange oli korraldatud projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks.
Hankeleping sõlmiti 30. augustil 2017, kus kõigi
kavandatud tegevuste jaoks nähti aega neli kuud: nii
projekteerimise, kooskõlastuste kui ehitamise jaoks.
Rägavere vallavalitsus sõlmis lepingu OÜ-ga Sinear.
Rägavere vald alustas ehitustegevusega. N-ö kopp
löödi maasse, kuid paraku ilma projekti ja kehtivale
õigusele vastava ehitusloata ehk ebaseaduslikult. Iga
kohalik omavalitsus peab järgmina kehtivaid õigusakte ja reegleid, ka toonane Rägavere vald.
Protsessile ei tulnud kasuks ka peatöövõtja objekti
juhi vahetamine tellija (Rägavere valla) soovil, tellijapoolse projektijuhi lahkumine esimeste ebakõlade
tekkimisel ning omanikujärelevalve lahkumine süüdimõistva kohtulahendi tulemusel.
2017. aasta lõpus pikendas tellija ehitajaga lepingut
2018. aasta sügiseni. Vahepeal toimunud haldusreformi järel võttis kogu kergliiklustee ehitamisega
seonduva üle Vinni vallavalitsus. Vinni vallavalitsus
ajab asju õigusaktides sätestatu kohaselt, mistõttu
tuli seisata ehitustööd kuni vajalike kooskõlastuste ja
lubade saamiseni. Alates sellest ajast on objektil valitsenud vaikus ja rahu. Peatöövõtja asus koostama
tee-ehitusprojekti.

Peatöövõtja suutis küll kevadeks esitada lepingus
ettenähtud projekti, kuid seda tuli korduvalt täiendada ning parandada vigade kõrvaldamiseks. Korrigeerida tuli nii konstruktiivseid lahendusi, ja mis
kõige olulisem, ka ohutusega seonduvaid lahendusi.
Antud projekti raames seda, et Ulvist tegelikult head
ja turvalist pääsu kergliiklusteele ei ole, ei saanudki
lahendada - need lahendused tuleb läbi mõelda juba
tee asukoha kavandamise käigus. Seda aga kahjuks
ei tehtud.
Rajatav kergliiklustee asub nii riigimaantee kui ka
raudtee kaitsevööndis, mistõttu pidi Vinni vallavalitsus taotlema vajalikud kooskõlastused Maanteametilt, Eesti Raudteelt ja võrkude valdjalt. 23. augustil
sai Vinni vallavalitsus Eesti Raudteelt vajaliku kooskõlastuse, kuid nüüd on selgunud, et vallavalitsus
peab sõlmima Eesti Raudteega veel ka hoonestusõiguse lepingu.
Hetkeseis on selline, et vallavalitsus on väljastanud
kehtivale õigusele vastava ehitusloa ning peatöövõtja
on koostanud uue ajagraafiku tööde lõpetamiseks.
Kokkuvõttes on Vinni vald pidanud helpima segadust kergliiklusteega, mis haldusrefomiga Vinni
vallale üle tuli. Oleks pahatahtlik süüdistada tänast
Vinni valda selles, et Ulvi ja Viru-Kabala vahel ikka
veel kergliiklustee valmis ei ole. Kuna nii ehitamist
kui vajalikku dokumentatsiooni asuti vormistama
valest otsast, siis ei saa välistada sedagi, et tee ehitamise lõpetamiseks tuleb korraldada uus ehitushange.
Artikli ilmumise ajal ei ole vallavalitsusel võimalik
anda välja mingeid kindlaid lubadusi, millisel kuupäeval täpselt linti lõikama saaks hakata. Eeskätt sõltub see sellest, kas peatöövõtja saab oma lepingulised
kohustused lõpuni täita. Kuid seda võib Vinni vallavalitsus küll kinnitada, et Ulvi ja Viru-Kabala vaheline kergliiklustee tuleb.

Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi 2015. aastast
väldanud projekt „Kalade rändetee avamine Venevere paisul“ on jõudnud lõpusirgele. Oktoobris
avatakse uus kalatrepp forellidele, harjustele ja
teistele kaladele, et nad pääseksid taas oma looduslikesse kudemispaikadesse.
Kolm aastat väldanud tööde kogumaksumus on
317 000 eurot. See sisaldab projekteerimist, uuringuid, administreerimist, ehitust ja omanikujärele-

valvet. Kalatrepi rajamist toetab sajaprotsendiliselt
Keskkonnainvesteeringute Keskus ehk omaosalust
ega valla panust pole vaja olnud.
Avamisjärgselt on planeeritud ka üks loodusõhtu
Venevere seltsimajas, kus tuntud kalateadlane Rein
Järvekülg räägib elust Avijões ning kalatrepi vajalikkusest. Täpne kuupäev selgub lähiajal ning ürituse
algust teavitatakse ka valla kodulehel.
Eerik Lumiste

Veneveres valmib kalatrepp

Hilje Pakkanen

Tegelike kasusaajate andmeid saab esitada äriregistri ettevõtjaportaalis. Selleks tuleb ühingu esindusõiguslikul isikul ID-kaardi või Mobiil-ID abil
portaali siseneda, kus näeb kohe, millisel temaga
seotud juriidilisel isikul (nt MTÜl) on tegelikud
kasusaajad määramata. Vajutades lingile „tegelikud
kasusaajad määramata”, saab määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada isiku(te) andmed:
nimi, isikukood, riik ja roll. Pärast isikute lisamist,

kajastuvad andmed automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis.
Andmed tegelike kasusaajate kohta tuleb esitada
60 päeva jooksul alates 1. septembrist ehk hiljemalt
30. oktoobriks. Edaspidi tuleb tegelike kasusaajate
andmed uuendada 30 päeva jooksul nende muutumisest, ning uuesti kinnitada majandusaasta aruande esitamisega.

Pajusti lapsed said uue mänguväljaku
6. septembril avas Vinni vallavalitsus Pajusti alevikus Lille
tänaval uue mänguväljaku.
„Pajusti alevikus elab palju lapsi
ja lastega peresid, kelle jaoks on
mänguväljaku valmimine oodatud sündmus,“ ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.
Sümboolsest avamisest olid
tulnud osa saama Pajusti lasteaia
lapsed, kes vallavanema avastardi
peale jooksujalu uut atraktsiooni
uudistama tõttasid.
Samas kohas oli varemgi mänguväljak, kuid see oli juba vananenud ning vald otsustas selle

asendada kaasaegsemaga. Koha
valikul saigi määravaks asjaolu,
et inimesed teavad seda kohta
ning on harjunud mänguväljakule käima.
Tegemist oli koostööprojektiga,

mille eest seisis hea abivallavanem Eerik Lumiste.
Laste mänguväljaku atraktsioonid pani kokku ja töö teostas ettevõte Gardenistas Grupp OÜ.
Hilje Pakkanen

Erivajadustega inimeste keskuse ehitus
läks käima

MTÜ Johanna tegi 2016.a taotluse Eesti maaelu
arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmele
19.2. Projektitaotlus „Erivajadustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuse ehitamine“ rahuldati.
Riigihanke tulemusena sai ehitustööde teostajaks MHE OÜ, omanikujärelevalvet teostab Pajusti
Ehitus Grupp OÜ.
Sama EL Leader programmi toetuse meetme alt
toetati eelmise taotlusvooruga 2010.a erivajadustega inimeste teenuste ja töökeskuse rekonstrueerimist maja keldrikorrusel 300 m² ulatuses. Praeguse
toetuse osalusega peaksid valmima kahekorruselise kortermaja korterid toetatud elamise teenuse
pakkumiseks valla tööealistele erivajadustega inimestele ja ka eakatele.
Leader-programmi toetus on vaid osa kogu maja
valmimiseks, kuna ehitustööde hinnad on tõusnud. Ehitus on täies hoos alates augustist 2018

käima läinud ja peaks valmima lepingujärgselt 28.
veebruariks 2019. Loodame vallavolikogu ja vallavalitsuse mõistvale suhtumisele ja toetusele ehitustööde tähtajaks valmimiseks.
Eriline objekt erivajadustega inimestele ja osaliselt ka eakatele tegevuste, töö ja tulevikus toetatud
elamise, seega kompaktse teenustepaketi pakkumiseks asub täpselt Vinni valla keskpunktis, Lepiku külas, Rasivere ristmiku lähistel 3 km kaugusel
Roelast Tudu poole.
Ülle Allika,
MTÜ Johanna juhatuse liige

Projektilaager Mõedakul

Mõedaku spordibaasis toimus 13.
kuni 17. augustini Archimedese
projektilaager, milles osales kümme Vinni valla ja kümme Narva
noort.
Esimesel päeval saime omavahel tuttavaks ja panime paika
toad, kus olime segamini Narva
noortega – et saada lahti omavahelisest eesti-vene keelebarjäärist.
Samuti mängisime esimesel õhtul
ka erinevaid seltskonnamänge ja
panime paika reeglid distsipliini
jaoks.
Järgmisel päeval õppisime teise
rahvuse muusikat. Nad tutvustasid meile oma rahvamuusikat,
klassikalist muusikat ja rääkisid
ka sellest, mida nad vabal ajal
kuulavad ning pärast vastupidi.
Peale lõunasööki matkasime Tobeduse samba juurde ja lippasime
läbi ka dendropargist. Õhtul mõtlesime, et korraldaks saunaõhtu.
Kütsime ise tünnisauna ja soome
sauna. Ühe mõnusa saunaõhtuga
lõppeski meie järjekorde päev.
Kolmandal päeval õpetasime
teineteisele oma rahvusele kohaseid rahvatantse. Kui tantsud
olid tantsitud ja kõht naermisest
valus, hakkasime süüa meisterdama. Tegime pannkooke, küpsiseid, juustukaraskit ja õunakooki.
Toit oli imemaitsev. Õhtul kor-

raldasime üheskoos lõkkeõhtu,
kus nautisime toredat seltskonda,
küpsetisi ja tantsisime päeval õpitud tantse.
Neljandal päeval käisime Lahemaal. Esimesena käisime Käsmus
ja Kuradisaarel. Sinna viis tee läbi
mere ja mere põhjas olid väikesed
kivid, mis tegid jalgadele haiget.
Aga me ei andnud alla. Kuradisaarel käidud, liikusime jalgsi
mööda kergliiklusteed Võsule.
Võsult läksime Vergi sadamasse,
kus pidasime ka väikese pikniku,
mis oli ühtlasi ka lõuna eest. Kõhud täis, liikusime edasi Altjale
kiikuma. Kaua ei kiikunud, sest
ees ootas Sagadi ja Vihula mõis.

Vihula mõisaaia õunad on muide
väga magusad. Vihulas külastasime Musi-torni ja ökofarmi. Seal
olid väga armsad jänesed. Oli üks
meeldivalt väsitav ja põnev päev,
mis lõppes diskoga Mõedakul.
Saabunud oli ootamatult laagriperioodi viimane päev, mis muide oli kõigile üks kurvemaid, sest
pidi koju minema. Enne aga tegime kõik koos laagri kokkuvõtte.
Kõik olid omavahel toredateks
sõpradeks saanud. Leppisime ka
kokku, et üritame uut kohtumist
korraldada Narva linnas.

Narva ja Vinni noored Mõedakul. Erakogu.

Gerda Väli, projektis osalenud
noor
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Nukitsamehe suveraamatukogu ehk kaks kärbest
ühe hoobiga Roela moodi
31. augustil avasime Roelas laste mängumaja Nukitsamehe suveraamatukogu. Ja kuigi pealkirjas on viidatud kahele suuremale
kärbsele, on meil samas terve kärbseparv püütud ja plaanis veel
edasigi püüda.
Kogu ettevõtmine algas kaks aastat tagasi vajadusest kanda hoolt
koolimaja ümbruse metsatuka eest ja teisest küljest puudub Roelas
laste avalik mänguväljak. Kaks esialgu väga erinevat muret, kuid
siiski teostatavad.
Asjalike arutluste, tarkade nõuannete, lahkete abistajate ja vabatahtlike töökäte toel lükkasime palli veerema. Kahel kevadel istutasime metsatukka uusi puid, eemaldasime ohtlikud puud ja tegime
muid korrastustöid. Nii tekkis metsa alla paras lagendik, just sobiv
mängumajale.
Kui selgus, et projektile toetust ei antud, lükkasime veerema uue
palli, et raha kokku saada. Ja siinkohal võib Roela rahvas endale
pika pai teha küll kindlasti. Majas on oma osa arvatavasti kõigil
meil ja teil, kes te olete loteriisse asju toonud, üritustel loteriisid
ostnud, tordioksjonil osalenud, poniga sõitnud ja selle kogutulu
majale annetanud, koristus- ja istutustöödel abistanud, pintseldanud, tõstnud, tassinud jne. Pole vist Roelas inimest, kes poleks oma
osa majakesse andnud.
Maja avamispeoks päriselt majakene valmis ei saanud. Märgiline asi - ma loodan, et see metsatukk ei saa kunagi valmis. Alati
saab midagi juurde ja põnevamaks teha, ehitada ja muidugi ka puid
juurde istutada, kasvatada metsatukast omanäolise ja erilise metsamängumaa. Olgu siis Nukitsamehe maja suure asja väike algus.
Kes nägi avamispeol põnevussära laste silmades, kui Nukitsamees
majast välja hüppas, see teab, et oleme õigel teel. Selle sära pärast on
põhjust pingutada nii emadel-isadel, vanaemadel-vanaisadel, külal
ja kogukonnal.
Kui nüüd lugeda neid „väiksemaid kärbseid”, siis on loodud sobilik koht, kus pidada kooli väli- või raamatukogu lugemistundi,
piknikku, lapse sünnipäeva. Plaanime nimetada kõik edaspidi lisanduvad atraktsioonid eesti lastekirjandusest tuttavate nimedega.
Isegi kui kõik lapsed ei loe raamatuid, siis nimed saavad ometi selgeks ja huvi on tekitatud. Edasine on juba meie, täiskasvanute õpetada, kui laps juhtub küsima, kes see Lible on, kelle nime liumägi
kannab. Otse mängumaja kõrval on Roela raamatukogu, kust saab
huvi korral otsekohe vastava raamatu.
Uuel suvel paneme majja raamaturiiulid raamatutega. Raamatud
on pärit Roela raamatukogu mahakantud raamatute fondist ja jää-

Nukitsamehe maja avamine. Hilje Pakkanen foto
vad edaspidi suveks avalikuks kasutamiseks. Soovi korral võib raamatut lugeda ja koju kaasagi võtta.
Loodushoiu mõttes on laste istutatud puud märgistatud väikeste
punaste lintidega, et keegi neile kogemata peale ei astuks ja lastel
kohe märgata oleks, kas puud ikka kasvama on läinud. Üks esialgu märkamatu lisandväärtus on taaskasutus – avamiseks valminud
kärbseseened sati- taldrikutest.
Samal 31. augustikuu päeval sai mõttelise lõpu ja alguse teinegi
puude istutamine kohe Nukitsamehe metsatuka kõrval heinamaa
servadesse. Jah, nimetasin seda teadlikult heinamaaks praegu. Kas
saab sinna tulevikus siis tervisepark, lihtsalt park, heina- või murumaa, staadion vms, näitab tulevik, kuid eeldus, et ala on piiritletud
puudega, on loodud. Kõik need puud on väga erilised omal moel
- näiteks 12 puukest pandi kasvama tammetõrudest EV100 kampaania raames. Iga puu juurde saaks kirjutada oma loo. Platsi serva
seame kaardi puudest ja nende istutajatest. Kes seekod kõrvale jäi,
saab kevadistel istutustalgutel endagi puu istutada.
Kokkuvõtteks võime Roelas rõõmustada: me oleme ühiselt alustanud mänguväljaku rajamisega ja samal ajal peame metsal silma
peal, sest meile tundub olevat vägagi tähtis, et see mets ikka ees
oleks. Noh, aitame siis kaasa, et see nii ka jääks. Kingitus meile endile EV100 puhuks. Vastav märk uhkeldab nüüd praeguseks mängumaja ukse kõrval. Oma küla, oma nägu – kes teine meie soove
ikka ellu viib, kui mitte me ise.
MTÜ Roela Kodukant nimel
Tiina Alavere
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Roela raamatukogu
juhatab Sirje Raudmäe
3. septembrist alustas tööd Roela raamatukogu juhatajana
Sirje Raudmäe.
Sirje Raudmäe on raamatukogunduse vallas töötanud 19 aastat, neist viimased aastad Laekvere raamatukogus raamatukoguhoidjana. Enne seda juhtis ta
aastaid Venevere raamatukogu
tööd.
Roela raamatukogu asub Roela
kooli ja lasteaiaga ühe katuse all
ja nii loodab vastne raamatukogu juhataja head ning kasutoovat
koostööd kõikidele osapooltele.
Roela raamatukogu oli eelmise
juhataja Tiina Alavere ajal tõhus
partner Roela kogukonna ja Roela Kodukandi tegemistes ning see suund väärib ainult jätkamist.
Viie lapse emana teab Sirje vägagi hästi, mida lastele meeldib teha, kuidas
neid lugemise juurde meelitada. Lepiku küla elanikuna on ta kursis vallas
toimuvaga.
Hobidest rääkides peab Sirje end teatriinimeseks, kellele meeldib käia
vaatamas sõnalavastusi, oopereid, ballette. Reisimine on Sirje teine suur
kirg. Tänavu suvel on ta jõudnud läbi käia pool Eestimaad.
Head uut algust!

Tuulutasime rahvariideid

8. septembril pidasime Laureaatide tammikus vanavanemate päevale
pühendatud pikniku „Tuulutame rahvariideid“.
Ja kui kõik ausalt ära rääkida, siis kogu mõte tuli kauaaegselt tantsuõpetajalt Ene Saaberilt, et miks mitte rääkida rahvariietest, neid selga panna.
Kuulata ja laulda rahvamuusikat, tantsida selle järgi ja pidada üks ilus sügisene piknik. Muusikat tegi ja õpetas parmupilli, savipilli ja laulma erinevaid regilaule Lahemaa Rahvamuusikute juht Viivi Voorand.
Virumaa ja väga üksikasjalikult Viru-Jaagupi kihelkonna rahvariietest
rääkis Kersti Loite, tuues näiteid kohalolnute peal, kes olid riietatud rahvariietesse.

Suvebingo meelitas
lapsi lugema

27. augustil tegid Ulvi klubis poolsada väikest raamatusõpra ja raamatukogud kokkuvõtteid Vinni valla raamatukogudes suve jooksul toimunud laste raamatute lugemismängust „Suvebingo 2018“.
Lugemismängu mõte oli innustada lapsi suvelgi lugema ja sellest
haaras kinni pea sada last. „Päikeselisele ja kuumale suvele vaatamata oli lugejaid rohkesti. Mängus osalemiseks tuli raamatukogust
võtta koos raamatutega ka bingopilet ning seda raamatute lugemisega kleepsude kogumisega täita,“ tutvustas mängu Vinni-Pajusti
raamatukogu juhataja Ere Tammeorg.
Kes sai lugemisega täis nurgad, diagonaalid või koguni üheksa väljaga täismängu, see sai ka auhinna.
Üks noor lugeja, Marie Kukner, jõudis 1. juunist kuni 20. augustini
väldanud bingomänguga lugeda läbi koguni kolm piletitäit ehk 27
raamatut. Egert ja Getter Valliste ning Berit Kaasik lugesid igaüks 18
raamatut, teised vähem, kuid suurema lugemusega on kindlam kooli
minna neilgi.
Mängu lõpupeo külaliseks oli Rakvere lastekirjanik Tiia Selli, kes
rääkis endast - millal lugema ja raamatuid kirjutama hakkas. Lugema hakkas tulevane kirjanik neljaselt, kirjanikuks hakkamise mõtte-

Kadila kool 80

le tuli juba üheksa-aastaselt, pärast põneva „Piki Pikksuka“ läbilugemist. Lapsena meeldis talle väga lugeda, kasvõi uneajast teki all
taskulambi valgel. Tagantjärele võib öelda, et suur lugemishuvi oli
hea ettevalmistus kirjanikuks saamisel.
Peo lõpetuseks mängiti ringmänge, võisteldi kirjanduslikus viktoriinis ja tehti kirjanikuga koos mälestuseks ühispilt, millelt nii mõnedki Kersti-tädi joonistatud näomaalingutega vastu vaatasid.
Suvebingo toimus ühise ettevõtmisena valla kõigis raamatukogudes.
Auhinnalauda aitasid täita Vinni spordikompleks, Artiston OÜ,
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts MTÜ ja Vinni vallavalitsus.
Hilje Pakkaneni tekst ja foto

19. augustil oli Kadila endine koolimaja rahvast, juttu ja meenutamist täis. Endised lasteaia- ja koolilapsed kõndisid mööda maja ja
tuletasid meelde, kus oli täpselt mingi sein, uks või ahi tol ajal, kui
nemad siin viibisid... Oli palju äratundmisrõõmu, toredaid kohtumisi ja kallistusi.
Ajalootubades otsiti prillid välja, et uurida vanu fotosid ja leida tuttavaid nägusid. Külalisteraamatusse jäeti tänu ja häid soove.
Päev jätkus seltsimajas väga emotsionaalsete ja positiivseid meenutusi täis sõnavõttudega. Nii mõnigi pühkis kuulates pisara põselt...
Järgnes Vinni vallavalitsuse kingitud õunapuu ’President’ istutamiKokkutulnud istutasid mälestuseks puu. Vasakult Kristjan Alt, Meelis Maine,
ne endise koolimaja ette.
Melissa Birgitta Karjus, Milvi Tubli, Annela Kruusimaa, siis see mees, kelle
Toitlustust pakkus Kaili Kõrgesaar, kes muidugi oli ka algusest lõ- nime ma hetkel ei tea, Maie Filippova. Anni Ulmi foto.
puni ürituse õnnestumises osaline.
Päeva juhtis Kristjan Alt, noortekeskuse abivalmis noored olid val- nautisid ansambli Limit muusikat ja pidu jätkus lõbusas meeleolus.
Lõpuks täname koos Kaili Kõrgesaarega sponsorluse eest OÜd
mis käsi külge löömas, kus just vaja.
ABC1,
toetuse eest Vinni valda, kõiki tublisid abilisi ja sügav kumKohal oli fotograaf, kes jäädvustas huvitavamaid hetki. Tänaseks
mardus
kõigile kohaletulnuile, ilma teieta ei oleks pidu olnudki!
on fotod üles laetud internetti, enamusele kohalolnud rahvale on ka
juba fotode link edastatud.
Milvi Tubli
Õhtuseks tantsuajaks oli küll osa rahvast lahkunud, aga kohalolijad

Suur tänu kohaletulnutele, Viivi Voorannale, Ene Saaberile, Kersti Loitele, Ülle Vahtrale Lõnga Liisust, Vinni vallavalitsusele ja Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupile.
Kohtumiseni järgmisel rahvariiete tuulutamise päeval aasta pärast!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi
folkloorirühm Neevo
Virumaal Muugas
Augusti alguses Tartus toimunud festivalilt „Sajaga seltsis” sõitsid Muuga
Maanaisteseltsi EHA esindajad koju tagasi koos Peterburi Kultuuriseltsi
rahvaga. Laekveres, kus folkloorirühmal oli ööbimiskoht, ootasid külalisi
omavalmistatud tordi ja koduveiniga Muuga segarahvatantsurühma liikmed. Neevolased olid meie tantsijatel kolmandat korda külas ja tore oli taas
üle mitme aasta kohtuda.
5. augustil toimus Muuga mõisas kontsert, kus koos Peterburi tantsijatega esinesid Viru-Jaagupi kapell Reilender ja Laekvere lõõtsamees Ants
Habakuk. Kontsert kujunes väga meeleolukaks – laul, tants ja pillimäng
käisid koos. Pärast esimesi tantse võttis esinemisjärje üle kapell ning Neevo
tantsijad kutsusid kontserdikülastajaid tantsule, hiljem koos lõõtsamehega
võeti ka laul üles. Kontserti olid vaatamas-kuulamas ka Läti Eesti Kultuuriseltsist Toomas oma perega, kes Muuga mõisa külastas esimest korda.
Pärast kontserti saatsid segarahvatantsurühma liikmed neevolased kodu
poole teele kallistustega, ikka lootuses taas kohtuda. Suur tänu Viru-Jaagupi kapellile ja Ants Habakukele, kes koos neevolastega pakkusid kohalikule
külarahvale meeleoluka pühapäeva pärastlõuna. Täname Laglepesa kollektiivi, kes toitlustas ja majutas neevolasi, ning bussijuht Heldur Eerikut
meeldiva sõidu eest Tartust Muuga kaudu Narva.
Täname ka Vinni vallavalitsust, Eesti Kultuuriseltside Ühendust ja KULKA Lääne- Virumaa ekspertgruppi, kes meid rahaliselt toetasid.
Ilma Lausvee
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Palju õnne, oktoobrikuu
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.

99 Leida Maurus
95 Rosalie Saar
94 Viktor Lutus
94 Karl Mändmets
93 Evi Tannberk
92 Rosilda Viira
92 Herbert Urbanik
91 Vilma Adama
90 Helmi Reks
89 Matti Merede
89 Anete Laaspere
89 Heiner-Markvart Moor
88 Leo Minin
88 Heli Oksanen
87 Paavo Laigo
87 Milvi Pehk
86 Vilma-Laine Värv
86 Elda Pihlak
84 Eha Kabanov
84 Maie Klammer

83 Laine Rannamägi
83 Helju Arm
83 Laine Kurves
83 Ilme Dõnne
83 Elma Poolmaa
83 Leonora Perand
82 Anna Tolbuzova
81 Linda Lünekund
81 Enno Roost
81 Arvi Järvis
81 Raisa Poida
81 Meedi Toming
81 Linda-Rosalie Koulen
81 Väino Kereme
81 Alvi Kasik
80 Eerik-Ülo Niin
80 Elvi Leemets
80 Hilje Liivak
80 Aime Trumm
75 Anna Kulikova
70 Arno Rääk
70 Ervin Laur
70 Ants Käärt
70 Lembit Tomik
70 Ants Ossip
70 Leho Nulk
70 Tamara Sander
70 Nelli Gorskaya

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!

Iti Kaulen 			
Alex Viidemann
		
Helene Pauline Simmulson
Marleen Tiido			
Uku Kungla		
Henry Kirsipuu 		
Adeele Ilves		
Olivia Põldmaa			
Eliise-Marii Harakka 		

07.08.2018
10.08.2018
12.07.2018
12.08.2018
14.08.2018
15.08.2018
25.08.2018
25.08.2018
31.08.2018

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Mittetulundusühing Partnerid

(Tegevuspiirkonnaks on Haljala,
Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valla
territoorium enne haldusreformi toimumist.)

võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes maaeluministri
23. oktoobri 2015.a määrusest nr. 11„Kohaliku tegevusgrupi
toetus ja LEADER-projektitoetus„ muudetud 03.11.17 ning
tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2018.a.
rakenduskavast:
Meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud
Esitamise periood 01.-05.oktoober 2018 kuni kella 16:00-ni
Hindamistähtaeg 03.jaanuar 2019.a.
Infopäev:
4. september kell 16.00 Haljala Grilli konverentsiruumis
Taotlused esitatakse läbi e-PRIA.
Info ja registreerimine infopäevale telefonil 514 8775
või 528 6307, info@mtupartnerid.eu

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Mart Õun
24.03.1973-30.07.2018
Elsa Laur
11.07.1921-14.08.2018
Rein Mägi
05.03.1942-16.08.2018
Mai Palm
15.09.1939-30.08.2018

Elvi Teesalu
10.12.1939-30.08.2018
Arnold Soon
05.09.1964-01.09.2018
Albert Jersulainen
12.06.1955-02.09.2018

Sügav kaastunne omastele.

Harrastagem tervislikke eluviise turvaliselt!

Vinni vallas on viimastel aastatel jõudsalt edendatud kergliiklusteede võrku, mis on väga tore, sest
liiklemine on ohutum. Hiljuti avati uus lõik Kakumäelt Viru–Jaagupi alevikku. Jälgides mõnda aega
seal liiklejaid ning vesteldes teed aktiivselt kasutavate inimestega, tekkis soov panna kirja mõned näpunäited, et kõik saaks seal liigelda ohutult.
Inimesed kasutavad kergliiklusteel liikumiseks
rulluiske, -suuski, tasakaaluliikureid, rattaid või
liiguvad lihtsalt jalgsi, lükates sageli samal ajal ka
lapsevankreid. Kõik nad liiguvad erineva kiirusega
ning erinevas suunas ja kui vastutulijat märgatakse üsna varakult, siis tagant lähenevaid liiklejaid
ei märgata. Eelistada tuleks meile liikluses tuttavat
liiklemist ehk paremal pool, kui märgistusega ei ole
teisiti liiklemise kord kindlaks määratud. Kõnealusel teel see puudub, järelikult püüame liigelda ikkagi
paremal pool ja jätame ruumi ka teistele liiklejatele.
Erinevaid liikumisvahendeid kasutavad harrastajad
liiguvad üldiselt suurema kiirusega ja võiksid aeglasemalt liikujaid märgates vähendada kiirust ning
oma lähenemisest inimestele märku anda lihtsalt

häälega või signaalkellaga, eriti kui teel liiguvad lapsed. Nad ei oska veel ümbritsevas ohtu tajuda ning
võivad ootamatult kiiremini liikujale ette astuda.
Koputaks ka lapsevankritega jalutavate emade südametunnistusele, sest tihti on nad hõivanud terve
kergliiklustee ja vestlevad ennastunustavalt kaaslasega. Ohutuse huvides on oluline olla tähelepanelik
ümbritseva suhtes ning arvestada kaasliiklejatega.
Ohutult liiklemiseks on vaja samuti näha ja
kuulda ümbritsevat, kuid nii mõnigi harrastaja on
sulgenud oma kuulmise kõrvaklappidega nii, et
kaasliiklejad saavad ülevaate nende muusikalistest
eelistustest seda vaatamata kõrvaklappidele. Lemmikmuusika kuulamine on meeldiv tegevus, kuid
kas see peaks toimuma ohutuse arvelt, peaks olema
igale selliselt liiklejale mõttekoht.
Ülekäigukohast ja -rajast rääkides märkasin, et
nii mõnigi sõidukijuht peatus ülekäigukoha ees, et
kergliiklusteel liikleja üle tee lubada. See tegevus
pole küll keelatud, aga liikluse sujuvuse ja ohutuse
seisukohalt ei ole mõttekas ning vastupidi, ületades
sõiduteed ülekäigukohas ei ole kergliiklusteel liik-

Vinni päevakeskus alustab uut hooaega
Lähenevaks sügis-talveks on igaühel võimalik
leida päevakeskuses sobivat huvitegevust - olge
aktiivsed osalema, võimlema, mälu treenima, tegelema käsitööga. Tulge kohale ja avaldage oma
soove, mida veel võiksime koos teha.
Vinni päevakeskus jätkab oma tavalist tegevust.
Oleme avatud E-N või T-R kl 11-16.
Kolmapäeval kell 10.30 võimleme Maia Tammega. Neljapäevati jätkame pooleliolevate kaelakeede valmistamist ja seejärel vaatame midagi

uut ja huvitavat. Reedeti värskendab meie mälu
Anu Joonuks. Kord kuus käivad koos laulunaised, kes tänu Helve Ploomi ettevõtmisele ja juhendamisele on koos laulnud juba üheksa aastat.
Suur tänu Vaike Altväljale, kes meiega võimles
üheksa aastat, soovime talle tervist, jõudu ja päevadesse päikesekulda.
Tänan teid, toredad ja elurõõmsad prouad, kes
päevakeskuse üritustest-tegemistest osa võtate.
Olete suureks toeks ja loodan, et jätkame koos,

lejal eesõigust.
Mõned näpunäited ka väikeste laste vanematele,
et nad omakorda teadmisi jagaksid juba oma lastele.
Märkasin, et väikesed ratturid sõidavad kergliiklusteele jõudmiseks kohe väravast välja tulles üle tänava ehk sõidutee. Samuti puuduvad paljudel lastel
ratturikiivrid. Sõidutee ja õueala täpsustatud definitsioonist lähtudes võib mis tahes vanuses jalgrattur juhiluba omamata jalgrattaga sõita jalgrattateel,
jalgratta- ja jalgteel ning õuealal. Kui laps on saanud
juba jalgratturi juhiloa, teab ta enamasti, kuidas ja
kus liigelda. Palun selgitage oma väiksematele, et
eespool mainitud kohtadesse jõudmiseks tuleb
ratast käe kõrval lükata ja valida tee ületamiseks
ohutu koht. Nõudke ilmtingimata kiivrite kandmist
juba väikesest peale. Siis ei ole neile vanemaks saades vaja seda iga kord meelde tuletada.
Turvalist liiklemist!
Jaagup Nõmmeloo,
piirkonnapolitseinik

külastame teatrit, teeme väljasõite, peame sünnipäevi.
Ootame ka uusi külastajaid, tulge astuge läbi,
võib-olla hakkab meeldima.
Iga nädala plaan ja muud vajalikud teated on
üleval päevakeskuse aknal ja valla kodulehel.
Kahjuks ei ole meil uueks hooajaks juuksurit.
Palun andke teada, kui teate kedagi, kes tuleks
kord kuus päevakeskusesse juuksuritööd tegema.
Eve Kukor

SÜNDMUSTE KALENDER

KULTUURISÜNDMUSED
Kultuuriasutustes on alustanud tööd ringid. Nende kohta küsi rahvamajast/klubist või vt infot
ringide kohta ka valla kodulehel http://www.vinnivald.ee/klubid-ja-rahvamajad.
KADILAS:
2. okt. 14.30 Kadila kodukandi ajalugu talletamisest huvitatute esimene
kokkusaamine vanas Kadila koolimajas. Info Milvi Tubli, tel 55672658.
LAEKVERES:
Laekvere Rahva Majas:
30.sept. 13.00 eakate päeva tähistamine Laikrete pereansambli kontserdiga.
4.okt. 11.30 Laekverest väljasõit Vinni ujulasse (edaspidi neljapäeviti samal ajal).
7.okt. 12.00 rahvaõpistu ”Tervislikud eluviisid”: toitumine, vitamiinid, kosmeetika,
valmistame näidistoite.
7. okt. 13.00 eesti uus mängufilm „Põrgu Jaan”. Pääse 4/5€.
14. okt. 12.00 laulupühapäev Tiia Paistiga.
14. okt. 15.00 filmipäev „Pilvede all. Neljas õde”. Pääse 2/3€.
19. okt. 11.00 lasteteater Reky etendus „Hansuke ja Greeteke”. Pääse 6€.
21. okt. 12.00 rahvaõpistu ”Kaunid tooted Avinurme Puiduaidast” - naabrid tulevad
külla ja annavad võimaluse ka osavõtjatel ise midagi valmistada.
21. okt. 15.00 Avinurme Suveteatri etendus „Magus pudel”. Pääse 5€
28. okt. 12.00 Eesti mäng Laekvere moodi VI hooaeg.
Laekvere Raamatukogus:
Raamatukogupäevad: 19. oktoobril ettelugemispäev “Kus hundist räägitakse” ja
klassidevaheline viktoriin Muuga-Laekvere Kooli õppehoonetes.
19. okt. 18.00 küpsetiste ja kodunapsipäev Venevere haruraamatukogus.
Esineb Simuna Priitahtlike Pritsimeeste näitering „Vesi peale” ühevaatuselise komöödiaga
“Rämps”. Ootame teie omavalmistatud küpsetisi ja kodunapse.
Registr. tel 3295392 (Karin) või 3294475 (Maarika).
23.-26. okt. 14.00 koolivaheaja pärastlõunad “Kohtume raamatukogus”
Laekvere ja Muuga raamatukogus. Iga päev erinevad tegevused. Täpsem info ürituste kohta
raamatukogu Facebooki lehel.
VIRU-JAAGUPIS:
9. okt. 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark hooaja avapidu koolimajas.
Teema: Raimond Valgre 105. Info Anu Soon, tel 53733603.
PAJUSTIS:
1. okt. 9.30 Vinni vallavalitsuse avatud uste päev vallamajas – vallavanem kutsub
külla – Omavalitsuste päev. Info Urmas Lindlo tel 32 57401.
Pajusti Klubis:
1. okt. 10.45 „Trollid kutsuvad külla“ orkestri Nissi Trollid kontsert.
Tõnu Sal-Salleri juhendatav orkester võtab ette põneva teekonna loomaaeda, kujutades
erinevate helinüanssidega loomade liikumist ja häälitsusi. Pilet 2€
12. okt. 10.00 maakonna seeniortantsude õppepäev .
Info Ene Saaber ene.saaber@gmail.com
14. okt. 15.00 Alle-Sajja Teatristuudio esitab Ingrid Ulsti ühe võrumaa pere lugu
„… ja õunapuud õitsevad“. Pilet 6€
16. okt. 13.00 eakate klubi Mõttelõng kokkusaamine.
Info Vilve Tombach, tel 5646 3949.
18. okt. 10.00 Kino Maale „Ramsese vembud“. Tasuta.
19. okt. 20.00 hooaja avapidu „Retrodisko koos retrokiirabiga“.
Pilet 8€. Info tel 51902201.
21. okt. 16.00 Sõmeru näitetrupi etendus „Kui lapsed öös näevad und“
(alla 10 a mittesoovitav). Pilet 5€.
23. okt. 11.00 eakate ohtuspäev. Lääne-Viru tervisenõukogu ja koostööpartnerid
räägivad ohutusest. Põnevad ettekanded, praktilised tegevused, materjalid, pirukalaud ja
loosiauhinnad.Võimalus mõõta vererõhku, veresuhkrut. Tasuta.

27. okt. 12.00 tsirkuseetendus „Fantastiline planeet“. Pilet 6€
ROELAS:
17. okt. 13.00 Roela eakate klubi Remmelgas kohvilõuna Roela Rahvamajas.
ULVIS:
3. okt. 14.00 eakate päeva tähistamine klubis.
4. okt. 14.00 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
19.okt. 20.00 kinoõhtu „Põrgu Jaan“ klubis. Pilet 3/4 €.
22.-27. okt. koolivaheaja sisustamine Ulvi klubis.
23. okt. 16.00 laste kinoõhtu „Appi, ma kahandasin oma vanemad“ klubis. Pilet 3 €.
27. okt. 16.00 Läsna-Loobu külateateatri etendus (jälgige reklaami, etenduse nimi
selgub lähiajal).
VENEVERES:
9. okt. 19.00 X Venevere mälumängusarja avaetapp seltsimajas. Oodatud
3-liikmelised võistkonnad. Info Kaarel Šestakov, tel 53435909.
VINNIS:
Vinni päevakeskuses:
1. okt. 12.00 eakate päeva tähistamine ja Vinni päevakeskuse ansambli kontsert.
3. okt. 10.30 päevakeskuse väljasõit Rakverest bussiga matkale Viru rabasse.
4. okt. 14.00 kohtumine haldusjuht Virgo Koppeliga.
5. okt. Vinni päevakeskuse väljasõit Tallinna 60+ festivalile.
10. okt. 19.00 ühiskülastus Rakvere Teatrisse Ugala Teatri etendusele „Elav laip“.
Info tel 32 57 300, paevakeskus@vinnivald.ee.
SPORDISÜNDMUSED:
29. septembrist kuni 21. oktoobrini toimub taas maakondlik
seiklusorienteerumine, kus Vinni valla mängupiirkond on: Pajusti, Mõdriku, Mustjärve,
Kehala, Kakumäe ja Vinni. Mängus osalemiseks tuleb soetada osalejakaart, need osalevad
hilisemas auhindade loosimises. Osalejakaarte saab Vinni spordikompleksist.
Info Uno Muruvee, tel 5273874.
29. septembril 12.00-16.00 rahvusvahelinr rattavõistlus Vaude Bike Xdream valla
teedel, kus 3-liikmelised võistkonnad otsivad kontrollaja jooksul rattaga liikudes maastikult
kontrollpunkte. Info Sten-Eric Uibo, tel 5012872.
30. sept. 10.00 (registreerimine) start kell 12 Vinni-Pajusti Rattasõit 2018 lastele
Vinni perekodu ja kooli ümbruses (kuni 4 km) ning vigursõiduvõistlused.
Info Uno Muruvee, tel 5273874.
6. ja 7. okt. 10.00 Vinni spordikompleksis Eesti kahe parema iluvõimleja, kaksikõdede
Victoria ja Olga Bogdanova nim. iluvõimlemisturniir Bogdanova’s Tournament 2018,
kuhu on oodata võistlema üle 200 iluvõimleja mitmest välisriigist.
HARIDUSSÜNDMUSED:
28. sept. 8.00 Muuga õppehoones mihklilaat.
2. okt. 13.00 Muuga õppehoone 2.-9. kl õpilased Tartumaal Eesti
Põllumajandusmuuseumi haridusprogrammis „Avastades kartulit“.
5. okt. 8.00 õpetajatepäeva tähistamine Muuga õppehoones, tunde annab 9.kl.
5. okt. 8.30 õpetajatepäeva tähistamine Roela LPK-s.
8.-12. okt. 9.00 leivanädal Kulina lasteaias.
8. okt. 8.30 Roela 1.-4. klass Puhta vee teemapargis “Puud pargis ja metsas nuhvliga”.
9. okt. 8.30 Roela LPK-s pildistamine.
9. okt. 10.00 Muuga õpilaste KIK projekti päev Tartus “Põnev loomariik“.
12. okt. 10.00 Kulina lasteaia Mesimummude rühm õppekäigul Rakveres
Linnakodaniku majamuuseumis.
16. okt. 10.00 Muuga õpilaste KIK projekti õpe “Loomastiku mitmekesisuse
praktikum“.
18. okt 9.00 Muuga 7.-8. kl. õpilased Väike-Maarja värkstoas.
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