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Vallavolikogu 20. detsembri istungi materjale
Volikogu istung toimus Venevere Seltsimajas.
Vinni valla 2019. aasta eelarve esimene
lugemine. Volikogu lõpetas Vinni valla 2019.
aasta eelarve esimese lugemise.
Volikogu kinnitas 2018. aasta lisaeelarve
kogumahuga 457 038 eurot.
Volikogu kehtestas hooldajatoetuste määrad 2019. aastaks. Alates 1. jaanuarist 2019 on
Vinni vallas sügava puudega lapse hooldaja või
eeskostja hooldajatoetus kuus 100 eurot; raske
puudega lapse hooldaja või eeskostja hooldajatoetus kuus 70 eurot ning keskmise puudega lapse hooldaja või eeskostja hooldajatoetus
kuus 40 eurot. Täisealise isiku hooldajale hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale või
eeskostjale on 100 eurot kuus, raske puudega
isiku hooldajale või eestkostjale on 70 eurot
kuus, keskmise puudega isiku hooldajale või
eestkostjale on 40 eurot kuus.
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord. Volikogu kinnitas puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise
korra, mille eesmärgiks on tagada puudega
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja tööta-

mistingimused. Toetatakse liikuvusega seotud
toiminguid, hügieeni- ja köögitoiminguid.
Volikogu kehtestas Venevere Seltsimaja
põhimääruse. Seltsimaja varasem põhimäärus
pärines aastast 2006. Uus seltsimaja põhimäärus on kaasajastatum ning selles on selgemalt
ja arusaadavamalt kirjas seltsimaja ülesanded
ja kohustused.
Volikogu kehtestas ka Muuga Spordihoone
põhimääruse. Päevasel ajal kasutab spordisaali Muuga kool nii õppetööks kui ka huvialatreeninguteks, õhtupoolikul toimuvad mitmesugused treeningud.
Volikogu andis vallavalitsusele loa võtta
viieks aastaks kasutusrendile 9-kohaline väikebuss, mida hakatakse kasutama Tudu kooli
õpilaste veoks. Bussi hinnaklass on kuni 40 000
eurot koos käibemaksuga.
Volikogu lubas vallavalitsusel võõrandada
enampakkumise korras kaks vallale kuuluvat kinnistut. Esimene võõrandatav kinnistu
asub Moora külas - Moora biotiik pindalaga
7570 m², kinnistu sihtotstarve on jäätmehoidla
maa.

Teise, Küti külas Aravuse tee 6 asuva kinnistu (pindalaga 790 m²) sihtotstarve on ärimaa.
Võõrandamine toimub enampakkumise korras.
Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine. Volikogu määras Vinni
vallas vee-ettevõtjaks AS-i Emajõe Veevärk
tähtajaga kuni 1.01.2031, tegevuspiirkonnaga Pajusti, Vinni ja Viru-Jaagupi alevik ning
Vetiku, Inju, Kadila, Kulina ja Kakumäe küla.
Vee-ettevõtja ülesandeks on vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu kinnistute
veega varustamine ja kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reo-, sademe- ja drenaaživee
ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine ja
puhastamine.
Aktsiate omandamine ja AS-ile Emajõe
Veevärk varade üleandmine. Vallavolikogu
otsustas osaleda aktsionärina AS-is Emajõe
Veevärk. Omandatavate aktsiate arv selgub
pärast üleantavate varade hindamist. Volikogu
volitas vallavalitsuse vajalikke toimingud teostama aktsionäride lepinguga ühinemiseks, aktsiate märkimiseks ning vallavara arvelt aktsiate
eest tasumiseks.

Vinni valla arengukavast aastateks 2019 – 2030 ja
eelarvestrateegiast 2019 – 2022
Vinni valla arengukava on Vinni vallale seadustega pandud ülesannetest ja vallaelanike
huvidest lähtuv Vinni valla arengu eesmärke
määrav ja eesmärkide elluviimiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument.
Arengukava koostamise protsessis, mida
alustati peaaegu aasta tagasi, viidi läbi visiooniseminar, kuus töörühmade seminari
(haridus, kultuur, huviharidus ja -tegevus,
noorsootöö, sport, vabaühendused ja kogukonnad; majandus, sh taristu (ühistransport, avalikud teed, jalg- ja jalgrattateed,
ühisveevärk ja kanalisatsioon, soojusmajandus, kommunaalmajandus, heakord, jäätmemajandus), maa ja loodusvarad, ettevõtlus; sotsiaalne keskkond ja rahvastiku tervis,
sh turvalisus) ning neli juhtrühma seminari.

Kokku oli protsessi kaasatud umbkaudu 70
inimest.
Vinni valla arengukava koosneb 7 valdkonnast ja tegevuskavast. Käsitletavateks
valdkondadeks on: haridus, huviharidus ja
noorsootöö; kultuur, sport ja vaba aeg; sotsiaalhoolekanne ja tervishoid; ettevõtlus, sh
turism ja puhkemajandus; loodus- ja elukeskkond, sh taristu ja turvalisus; kogukond
ja vabaühendused; Vinni vald kui organisatsioon.
Iga valdkonna lõikes on välja toodud põhilised väljakutsed, eesmärgid koos mõõdikutega ning tegevused. Hetkeolukorra kirjeldus ja valdkonna üldised väljakutsed on
leitavad arengukava lisas.
Arengukava avalikustamise perioodil esi-

tati paarkümmend muudatus- ja/või parandusettepanekut, millest enamikuga arvestati
või edastati vastava valdkonna nõunikule
otseseks lahendamiseks.
Arengukava osa on Vinni valla eelarvestrateegia ehk selgitustega finantsplaan, millega
kavandatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused.
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamist
korraldas vallavalitsus, kuid selle kinnitab
määrusega vallavolikogu. Sellisena protsessile lõpp-punkt tänavu 10. jaanuaril vallavolikogu istungil ka pandi.
Head tutvumist nii valla arengukava kui
eelarvestrateegia dokumentidega valla kodulehel!
Gustav Saar, valla arendusnõunik

Kantkülas MTÜde ümarlaual räägitust
Uue aasta avalöögina toimus 4. jaanuaril
Kantküla külamajas Vinni valla MTÜde
ümarlaud, kus osales valla 90st MTÜst
paar tosinat. Valla arendusnõunik Gustav Saar andis ülevaate koostatud ja kohe
kinnitamisele minevast valla arengukavast
aastateks 2019-2030 koos eelseisva 4 aastat
hõlmava eelarvestrateegiaga. Samuti vabaühendustele mõeldud toetustest, mida
saab taotleda KOP ja LEADER meetmest.
Viimati nimetatuga seoses tuleb silmas pidada, et Rägavere piirkonda saab toetust
küsida VIKOst (Virumaa Koostöökogu),
Laekvere piirkonda PAIKst (Pandivere
LEADER grupp) ja nn end. Vinni valda
(silmas peetud territoorium enne KOV
liitumist) MTÜ Partnerid LEADER grupist. Kõigis mainitud LEADER tegevuspiirkonnas on juba avatud või kohe avanemas mitmeid taotlusvoorusid, kust MTÜd
saavad projektitegevuseks toetust küsida.
Hea oleks vallavalitsust informeerida oma
kavadest. Eriti puudutab see kavandatavaid
ehitustöid, mis ehitusregistri kohaselt võivad nõuda ehitusluba ja/või ehitusprojekti.
MTÜdele on oluline partner ka Lääne-Viru
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kust on ametis vabaühenduste konsultant, kes nõustab
nii MTÜ siseelu kui ka toetuste küsimustes.
Valla kodulehel külade all saab tutvuda
valla MTÜde nimekirjaga ja samast leiab
ka MTÜde kontaktid.

Valla noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruvee tutvustas vallaeelarvest kohalikuks
sporditegevuseks, spordiürituste korraldamiseks ja andekate sportlaste toetamiseks
raha eraldamise tingimusi ning taotlemise,
määramise ja maksmise korda. Nõunik andis ülevaate ka tänavusest spordikalendrist
ja jagas nõu, kuidas korraldada valla abiga head spordivõistlust, kus osaleks palju
osavõtjaid ning tulemus oleks kõiki pooli
rahuldav.
Noorsootöös on uut niipalju, et alates
2019. aastast on noortetoad vallas ühtse
juhtimise ja rahastamise all.
Valla 2019.a kultuurielust andis ülevaate kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje
Pakkanen. Vallas toimub sel aastal erinevate korraldajate poolt ümmarguselt 180
mitmesugust üritust, neist umbes 40 % on
MTÜde ja seltsingute kanda. See on suur
number ja MTÜd on suur jõud!
Mõne reaga suurematest ühistest ettevõtmistest. 30. maist kuni 2. juunini toimuvad
Vinni valla päevad. 30. ja 31. mail on rõhk
(bussi)ekskursioonidel „Tunne Vinni valda!“. Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimub
Roela lauluväljakul ülevallaline laste- ja
noortepäev seiklusradade, töötubade ja
kultuuriprogrammiga. 2. juunil toimub
esimene ülevallaline kohvikute päev. Huvilised-osalised on oodatud, andke endast
märku!

Tänavu täitub 55 aastat esimesest Vilde
kirjandusauhinnast. Tähtpäeva tähistame
koos laureaatide ja huvilistega 24. augustil kirjandusliku toidufestivaliga Muuga
mõisas. Sel päeval on Muuga mõisa õuel
avatud kirjanduslikud kohvikud, kus pakkuda võib kõike, kuid klausliga, et toidu või
retspeti allikaks oleks eesti ilukirjandus. Ja
siit edasi võib juba igaüks mõelda, kuidas
seda toitu siis pakkuda, kas kostümeeritult,
etteastetena, kas ja kuidas raamatust saadud
ideed edasi arendada, et end kuuldavaks ja
müüdavaks teha. Päeva keskmes on kirjanikud-laureaadid, kellega vestleb kirjandusloolane, TTV saatest „Inimese mõõde“ tuttav Jaak Urmet. Contra juhtimisel toimub
meelelahutuslik mõõduvõtmine kolme
kirjandusauhinna (Tammsaare, Virumaa ja
Vilde) žürii vahel. Kuidas leida üles raamatutest toidu kohta kirjutatut? Võtke ühendust raamatukogudega, nemad aitavad.
Alanud kultuuriaasta pakub rikkalikult
üritusi, dokumendifailis aastakava leiab
valla kodulehelt haridus/kultuur klubide
ja rahvamajade alt. Konkreetsema kavaga
saab tutvuda kultuurikava.ee-s. Sinna saab
igüks oma üritusi ise lisada.
Aitäh
Kantküla
külaseltsile,
kes
MTÜ-rahva lahkesti vastu võttis. Üksmeelselt leiti, et taolisi kokkusaamisi tuleks
mõne kuu tagant korrata.
Hilje Pakkanen
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Vallavanema veerg

Aasta alguse üks ühisettevõtmisi
on Vinni valla turismi tutvustamine Tallinnas messikeskuses 8.-10.
veebruarini toimuval turismimessil
Tourest 2019. Kui üksikud tegijad
välja arvata, siis varem ei ole Vinni
vald sel Eesti suurimal turismimessil üldse käinudki. Nii et esmakordselt oleme messil Puhka Eestis paviljonis Lääne-Virumaa pinnal oma
ettevõtjatega esindatud. Varasematel aastatel on kodumaine pakkumine messi külastajates suurt huvi
tekitanud. Aktiivset huvi on oodata
tänavugi.
Vinni valda esindavad messil sporditurismi poolelt aktiivse
puhkuse pakkujad Ojasaare Golf,
Mõedaku Puhkekeskus ja Vinni
Spordikompleks, agroturismi pakkuvad Virumaa Mahetootjad (Taali Mesila OÜ) ja Kulina Mõis OÜ ,
Artocarpus OÜ ning rahvuslikke
kudumeid tootev Lõnga Liisu OÜ,
lisaks kaudselt need, kes Eesti Maaturismi, Eesti Toidutee vmt turismiühendusega liitunud. Siinkohal
teen üleskutse, kes veel soovib oma
materjale messile kaasa anda, siis
on teie info ja reklaammaterjal vallamajja oodatud.
Anname endale aru, et oleme turisminduses alles oma teekonna
alguses. Sestap käime messil ära,

saame seejärel huvilistega uuesti
kokku, et nähtu-kuuldu ja edaspidiste plaanide kohta aru pidada.
Õnneks valge talv kestab ja lund
jätkub - mis muud kui suusatama!
Kohe-kohe toimub Mõedaku radadel Viru maraton, mille läbimine
annab igale suusatajale meeldejääva emotsiooni. Maratoniradu saab
kasutada iga suusasõber nii enne
kui ka pärast maratoni. Suusarajad
oota
vad suusasõpru ka Vinni-Pajusti tammikus, Roelas ja siin-seal
mujalgi. Et viimastel aastatel on
meie soojenevas kliimas muutunud
suusatamine kunagisest talveargisest nähtusest üsnagi haruldaseks
liikumisviisiks, siis kasutagem talvetaadi lahkust ja rajameistrite pakutavat täiel rinnal!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Vinni vallal uus koolibuss

Vinni valla kooliaasta algas
uue koolibussiga, mis lapsed turvaliselt kooli ja koolist koju sõidutab. Vallavanem Rauno Võrno andis 6.
jaanuaril bussijuht Maario
Maalmanile üle uue bussi võtmed, et turvaline sõit
saaks alata juba uue aasta
esimesest koolipäevast. Ka
bussijuht Maario on väga õnnelik, ei pea enam muretsema rikke tõttu teeäärde jääva
bussi pärast.
Nael kummi ja muretuid
Bussijuht Maario Maalman ja vallavanem Rauno
kilomeetreid!
Võrno rõõmustamas uue bussi üle.

Vinni valla noortetoad koondusid
ühtse juhtimise alla

Alates käesolevast aastast on Vinni vallas tegutsevad noortetoad koondunud
MTÜ Vinni Valla Noored alla, et ühtse juhtimisega senisest paremini korraldada vallas noorsootööd, läbi viia ühiseid üritusi jm projekte.
MTÜ Vinni Valla Noored koondas varem noortetoad Kadilas, Vinnis ja Viru-Jaagupis, neile lisandusid nüüd noortetoad Laekveres ja Ulvis ning MTÜ Roela Noortemaja.
2007. aastal asutatud MTÜd Vinni Valla Noored juhib neljaliikmeline juhatus.
Uno Muruvee, noorsoo- ja spordinõunik

Meid on Vinni vallas 6901

Vinni vallas elab rahvastikuregistri
andmeil 9. jaanuari 2019 seisuga 6901
inimest, neist mehi 3467 (50,2%) ja
naisi 3438 (49,8%) ehk mehi elab napilt rohkem kui naisi. 2018. aasta algul
jagunes valla rahvastik naiste kasuks
umbes Kehala suuruse küla võrra.
Nagu enamikus valdades, vähenes elanike arv ka meie vallas mõnevõrra (18
inimest).
Valla eakaim naine on 99-aastane ja

eakaim mees on 96-aastane.
2018.aastal sündis Vinni vallas 91 last
ja suri 79 inimest.
Valla rahvastiku jagunemine vanusegruppide lõikes: 0-17-aastasi - 1162,
18-65-aastasi - 4375, 66-aastasi ja vanemaid - 1364 inimest.
Vinni valda saabus 2018. aastal 276
ja mujale lahkus 280 inimest, valla sees
muutis oma elukohta 156 inimest.
Kätlin Pugri, kantseleispetsialist
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Riigikogu valimised 2019. Korduma kippuvad küsimused

Hääletamisõigus
Riigikogu valimistel võivad osaleda vaid
Eesti kodanikud. Hääletamiseks peab isik
olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadress. Hääletamisõigust
ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas
tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu
poolt süüdi mõistetud ja kannavad vanglakaristust. Kui teie sünnipäev on valimispäeval, s.o 3. märtsil 2019, siis saate minna valima. Enne 18-aastaseks saamist te valida ei
saa, st eelhääletamise päevadel teil hääletada
võimalik ei ole.
Valijate nimekiri
Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris, mille andmete alusel koostatakse
valijate nimekirjad. Valijate nimekirja kandmiseks peavad hääleõiguslikul isikul olema
rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed. Valija kantakse selle valimisjaoskonna valijate nimekirja, mille territooriumil asub tema rahvastikuregistrisse kantud
elukoht seisuga 1.02.2019.
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult (vorm http://www.vinnivald.ee/elukoha-registreerimine) või digitaalselt (eesti.ee
elukohateate esitamine). Samamoodi tuleks
toimida ka elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija oma endise valimisjaoskonna nimekirja. Täpsemat info saab kantseleispetsialistilt tel 325 8665.
Valijakaart
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart.
Valijakaarti ei saadeta valijale, kelle elukoha
andmed on rahvastikuregistrisse kantud
valla täpsusega.
Valijakaart on vaid informatiivse sisuga,
seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.
Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja
koha kohta ning valimisjaoskonna kontaktandmed.
Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik
on kantud valijate nimekirja. Kui valijakaart
ei ole 16. veebruariks 2019 kohale jõudnud,
tuleks selgituse saamiseks pöörduda vallavalitsuse kantseleispetsialisti poole tel 325 8665.
Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma
ametliku e-posti aadressi edasi suunanud,
saadetakse elektrooniline valijakaart. Valija-

valija teie juuresolekul.
Kodus hääletamine
Kui te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis.
Kodus hääletamiseks peate esitama valimispäevale eelnevatel päevadel vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval
kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks: terviseseisundi, kõrge
ea, raskete teeolude, transpordivõimaluste
puudumise tõttu.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada
ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st
kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjoni telefoninumbri leiate valijakaardilt.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
valija nime, valija isikukoodi, valija aadressi,
valija sidevahendi numbrit, kodus hääletamise põhjust. Kui jaoskonnakomisjon leiab,
et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta teid
taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt
kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad teie asukohta.
Kui olete taotlenud kodus hääletamist,
kuid lähete ise hääletamisruumi hääletama
ajal, mil jaoskonnakomisjoni liikmed läksid
korraldama kodus hääletamist, ei lubata teil
hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.
Eelhääletamine
Eestis kehtivad valimisseadused näevad
ette võimalused hääletada ka enne valimispäeva.
Soovitatav on aegsasti hinnata, kas teil on
võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumise korral saab kasutada teisi hääletamisviise.
Erinevatest hääletamisvõimalustest annab
ülevaate igale valijale saadetav valijakaart.
Elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäev läbi kuni
27. veebruari kella 18.00.
Kui te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on teil võimalus hääletada väljaspool

elukohta. Maakonnakeskuses on vähemalt
üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad
hääletada väljaspool oma elukohta. Hääletamine toimub ajavahemikus 21.-24.02.2019
kella 12.00-20.00.
Täpsem info valimiste veebilehel https://
www.valimised.ee/et
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kolme päeva jooksul 25.27.02.2019 kella 12.00-20.00. Tähelepanu!
Muutunud on harjumuspärased valimisjaoskondade asukohad eelhääletamise
päevadel. Info on teie valijakaardil ja valla
veebilehel.
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Kui te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on teil võimalus hääletada väljaspool
elukohta. Maakonnakeskuses on vähemalt
üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad
hääletada väljaspool oma elukohta. Hääletamine toimub ajavahemikus 21.-24.02.2019
kella 12.00-20.00.
Ka igas vallas ja linnas on vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool
elukohta. Hääletamine toimub ajavahemikus 25.-27.02.2019 kella 12.00-20.00.
Nende jaoskondade kohta saab informatsiooni valimiste veebilehelt https://www.valimised.ee/et Vinni vallas on selleks valimisjaoskond nr 2 (valimisjaoskond asub 25.02.
Kadilas seltsimajas ja 26.-27.02 Pajustis vallamajas). Kaasa tuleb võtta isikut tõendav
dokument.
Isikut tõendava dokumendi esitamisel
kantakse teie andmed valijate nimekirja.
Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda
allkiri väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Jaoskonnakomisjoni liige annab teile hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Riigikogu
valimistel saate jaoskonnakomisjonilt ka
oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb
jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist
tagastada.
Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete
välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood
ja rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress

seisuga 1.02.19. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida, täidab jaoskonnakomisjoni
liige või täidate ise ümbriku käsitsi. Ümbriku lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijatele ette nähtud
hääletamiskasti.
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel saavad eelhääletamise ajal jaoskondades,
kus korraldatakse väljaspool elukohta hääletamist, hääletada ka Eestis viibivad alaliselt
välisriigis elavad Eesti kodanikud.
Väljaspool elukohta asukohas hääletamine
Kui viibite eelhääletamise ajal haiglas või
ööpäevases hoolekandeasutuses, on teil võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada
ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.
Kui te ei viibi oma elukohas, aga asute
Vinni valla territooriumil, kuid ei saa oma
terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas
hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist asukohas (nt oma elukohas, mis ei ole
rahvastikuregistri järgne elukoht). Sel juhul
tuleb esitada taotlus asukohas hääletamiseks
hiljemalt eelhääletamise viimase päeva (s.o
kolmapäev) kella 14.00-ni vallavalitsusele
või jaoskonnakomisjonile nr 2.
Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada
valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega, sest asukohas hääletamine toimub
eelhääletamise ajal, aga kodus hääletamine
ainult valimispäeval.
Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine.
Kandidaadid
Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda
pärast kandidaatide registreerimist valimiste veebilehel https://www.valimised.ee/et ja
hääletamisel jaoskonnakomisjonis.
Lääne-Viru maakond kuulub valimisringkonda nr 6. Mandaate on 5, seega Riigikogusse valitakse Lääne-Viru maakonnast 5
inimest.
Hea valija, 3. märtsil on sinu võimalus täita
oma kodanikukohust ja anda panus suunata Eesti elu järgmise viie aasta jooksul. Tule
kindlasti valima, sest sinu hääl on oluline!
Vaive Kors, vallasekretär

valimisjaoskonnaks Pajusti, Kakumäe, Aruvälja, Inju, Vana-Vinni, Kadila, Nurmetu,
Vinni Vallavalitsus moodustas Euroopa asukoht eelhääletamise päevadel ja valimis- Veadla ja Koeravere valijatele.
Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi
Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku omava- päeval: Sõpruse tn 16, Vinni alevik (Vinni
asukoht eelhääletamise päevadel ja valimislitsuse volikogu valimisteks 7 valimisjaos- spordikompleks);
konda (määrus https://www.riigiteataja.ee/
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgseks päeval: Kooli tee 7, Viru-Jaagupi alevik (teeakt/418122018010).
valimisjaoskonnaks Vinni, Mõdriku, Veti- ninduskeskus).
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgseks
Tähelepanu! Võrreldes eelmiste valimis- ku, Piira, Karkuse, Mäetaguse valijatele.
tega võivad olla muutunud hääletamisruuValimisjaoskond nr 2 – hääletamisruu- valimisjaoskonnaks Viru-Jaagupi, Kehala,
Kannastiku, Allika, Voore, Aruküla, Küti,
mide asukohad. Samuti on uus see, et eel- mid asuvad:
hääletamise päevadel on hääletamisruumi1) eelhääletamise esimesel päeval: Pärna Aravuse, Kulina ja Võhu valijatele.
Valimisjaoskond nr 4 - hääletamisruumi
de asukohad erinevates kohtades.
tn 4, Kadila küla (seltsimaja);
2) eelhääletamise teisel ja kolmandal päe- asukoht eelhääletamise päevadel ja valimisValimisjaoskondade numeratsioon ja val ning valimispäeval: Tartu mnt 2, Pajusti päeval: Sinilille tn 1, Roela alevik (rahvamaja).
hääletamisruumide asukohad
alevik (vallamaja);
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgseks
Valimisjaoskond nr 1 – hääletamisruumi
Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgseks
valimisjaoskonnaks Roela, Alavere, Lepi-

ku, Lähtse, Obja, Puka, Rasivere, Ristiküla,
Rünga, Saara, Soonuka ja Tammiku valijatele.
Valimisjaoskond nr 5 - hääletamisruumi
asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Allikvee tn 4, Tudu alevik (rahvamaja).
Valimisjaoskond nr 5 on elukohajärgseks
valimisjaoskonnaks Tudu, Anguse, Palasi,
Kaukvere ja Suigu valijatele.
Valimisjaoskond nr 6 – hääletamisruumid asuvad:
1) eelhääletamise esimesel päeval: Alekvere tee 1, Muuga küla (raamatukogu);
2) eelhääletamise teisel päeval: Kooli, Venevere küla (seltsimaja);
3) eelhääletamise kolmandal päeval ja va-

limispäeval: Salutaguse tee 2, Laekvere alevik, (raamatukogu).
Valimisjaoskond nr 6 on elukohajärgseks
valimisjaoskonnaks end. Laekvere valla valijatele.
Valimisjaoskond nr 7 - hääletamisruumi
asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Mõisa tee 5, Ulvi küla (klubi).
Valimisjaoskond nr 7 on elukohajärgseks
valimisjaoskonnaks end. Rägavere valla valijatele.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab hääletamist valimisjaoskond
nr 2.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Vinni valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

kaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasti suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.
Valimisjaoskonnas hääletamine
Valimispäeval, s.o 3. märtsil 2019 algab
hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimispäeval saate hääletada üksnes selles
valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja
olete kantud. Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate teavet valijakaardilt või Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehelt.
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti
kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: isikutunnistus (ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat,
juhiluba.
Iga valija hääletab ise, oma hääletusõigust
ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja
alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli.
Hääletamissedeli saamise kohta annate allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Hääletamissedeli täidate ise salajast hääletamist võimaldava sirmi taga. Kui te ei
ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda teie palvel
ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte
kandidaat.
Hääletamissedelile tuleb teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi,
kelle poolt hääletate, registreerimisnumber.
Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse,
kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole
loetav.
Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.
Pärast hääletamissedeli täitmist murdke
sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud
hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.
Hääletamissedel tuleb lasta hääletamiskasti ise. Kui te ei ole füüsilise puude tõttu ise
võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti
laskma, võib seda teie palvel teha mõni teine

Valimisjaoskonnad

Korraldatud jäätmeveost Vinni vallas

Alates 14. detsembrist 2018 kehtib
Vinni valla haldusterritooriumil
Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 29 „Vinni valla jäätmehoolduseeskiri“, mille peatükiga 4 „Korraldatud jäätmevedu“ reguleeritakse
korraldatud jäätmevedu Vinni vallas.
Tulenevalt jäätmeseadusest on
kohalikul omavalitsusel kohustus
korraldada olmejäätmete vedu oma
haldusterritooriumil.
Korraldatud
olmejäätmete veo põhieesmärgiks on
hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, et
kaoks ära omanikuta prügi probleem
ja illegaalne prügistamine. Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab
jäätmeid jäätmevaldaja, kelle vald on
konkursi korras välja valinud.
Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini, kui on sätestatud jäätmehoolduseeskirjas, st tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul
ning hajaasustusalal vähemalt üks
kord 12 nädala jooksul.
Vinni vald on jagunenud kolmeks
piirkonnaks. Endise Rägevere valla
territoorium ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, endise Laek-

vere valla piirkonnas on vedajaks
Ragn-Sells AS ja endise Vinni valla
piirkonnas MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus. Piirkond muutub ühtseks
pärast kehtivate lepingute lõppemist
ja kogu ala hõlmava riigihanke korraldamist.
Korraldatud jäätmeveost vabastamine
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Kui kinnistut kasutatakse suvilana,
siis võib esitada kirjaliku taotluse
jäätmeveost vabastamiseks talveperioodil (1. oktoober kuni 30. aprill).
Taotlus esitatakse vallavalitsusele,
kus kontrollitakse taotluses esitatud
andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveost vabastatuks.
Vabastuse saamise eelduseks on, et
kinnistu seisab tühjana, st seal ei elata või ei tarvitata seda muul otstarbel.
Segaolmejäätmete käitlemine muul
viisil kui korraldatud jäätmeveo piirkonnas määratud vedajale üleandmi-

ne on keelatud.
Tuletame meelde, et kinnistutele,
kus on antud vabastus pikemaks perioodiks kui aasta (valdavalt endise
Laekvere valla territoorium), tuleb
korraldatud jäätmeveost vabastatud
kinnistu omanikul 20. jaanuariks
esitada Vinni Vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud
kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole
aasta kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud.
Otsuses märgitud tähtaja möödumisel või teavituse esitamata jätmisel
lõpeb jäätmevaldaja vabastus korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Taotluse vormid on leitavad Vinni
valla kodulehelt aadressil:
www.vinnivald.ee
Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee;
kliendiinfo tel. 606 0439
E-R 8.00-17.00;
e-post: info@ragnsells.com
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
www.lvjk.ee;
kliendiinfo tel. 616 5165
E-R 9.00-17.30;
e-post: klient@lvjk.ee.
Kätlyn Mets, keskkonnanõunik

Alanud aastast osutab OÜ Askoterm
asemel veeteenuseid AS Emajõe Veevärk

Alates uuest aastast osutab Pajusti, Vinni ja
Viru-Jaagupi alevikus ning Vetiku, Inju, Kadila, Kulina ja Kakumäe külas veeteenuseid
AS Emajõe Veevärk.
Senine veeteenuseid osutanud ettevõtja OÜ
Askoterm lõpetab mainitud piirkondades
vee-ettevõtjana tegutsemise.
Vee-ettevõtte vahetumiseks otsustas Vinni
vald astuda ASi Emajõe Veevärk aktsionäriks
ning sellega kaasnevalt annab ettevõtte aktsiakapitali sissemakseks üle vallale kuuluvad
vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostöös
Emajõe Veevärgiga on kavas teha investeeringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks.
Vinni Vallavalitsus ja AS Emajõe Veevärk
teevad omalt poolt kõik selleks, et veeteenuste
osutaja vahetumine kulgeks tarbijatele sujuvalt
ning elukondlikult vältimatute teenuste osutamine ei katkeks. Kuni 31. detsembrini 2018
osutatud teenuste eest toimub arveldamine
OÜ-ga Askoterm ja 1. jaanuarist 2019 tuleb
teenuste eest tasuda AS-ile Emajõe Veevärk.
Teenuse hind inimestele üldjoontes ei muutu. Kui OÜ Askotermi osutatavate teenuste
hinnad kehtestas Vinni volikogu, siis ASi Emajõe Veevärk hinnad on kinnitanud Konkurent-

siamet. Praegu kehtiv volikogu poolt määratud
hind on 3,30 ja ASil Emajõe Veevärk 3,313 eurot kuupmeetri eest koos käibemaksuga.
AS Emajõe Veevärk palub kinnistu omanikul
esitada oma andmed hiljemalt 31. jaanuariks
sooviga sõlmida lepingud esimesel võimalusel,
kuid mitte hiljem kui 31. märts 2019. Lepingute sõlmimiseks palub ettevõte saata e-posti
aadressil: kliendihaldur@evv.ee järgmised
andmed: kinnistuomaniku nimi, isikukood/
registrikood, kontakttelefon ja e-posti aadress,
liituva kinnistu aadress (võimaluse korral ka
kinnistu katastrinumber), olemasolev liitumisleping või selle puudumise korral info, kas
kasutatakse vee- ja/või kanalisatsiooniteenust.
Kui e-posti ei ole võimalik saata või tekivad
täiendavad küsimused, siis helistage telefonidel 731 1840, 731 1842 või 731 1843.
Lepingud sõlmitakse ainult kinnistu omanikuga või kortermajadel ühistu esindajaga. Lepingute vormistamiseks palume esitada omaniku isikutunnistuse koopia. Kortermajade
puhul tuleb esindajal esitada korteriomanike
volitus, korteriühistutel registrikaardi väljavõte. AS-i Emajõe Veevärk töötajad kontrollivad
ise enne lepingute sõlmimist kinnistusraamatu
väljavõtet.

Koduvalla Sõnumid

Jaanuar 2019

Juubelist juubelisse

Eelmisel, EV juubeliaastal, oli ka
meie majas rõõm tähistada väikesi,
kuid samas olulisi juubeleid.
Meesansambel sai jaanuaris viieaastaseks. Roelast alguse saanud vabariiklik meesansamblite laulupäev
tähistas samuti oma 5-aastast kokkusaamist. Kvartett „Sära“ ja naisrühm
„Sõbratarid“ aga lõpetasid oma 20.
juubelipeoga kevadise hooaja (mais).
Sügishooaega alustasime taas juubelihõngulisena – 50 aastat tagasi alguse
saanud „Horoskoop“ ja selle unustamatud laulud kõlasid novembrikuu
salongiõhtul.
Alanud aasta on aga Roela rahvamajale tõeline juubeliaasta – saame
50-aastaseks. Maja avapidu toimus 26.
detsembril 1969! Seega, põhiüritused
koonduvadki aasta viimastele kuude-

le, kuid püüame ikka aasta ringi huvitavat ja meeldejäävat pakkuda.
Aasta algas küll veidi nukralt – traumad ja haigused lõid jaanuarikuu
plaanid segamini, kuid veebruariks
oleme kindlasti jalul, rõõmsad ja hoogu täis.
Veebruarikuu kalender on väga
tähtpäevarikas – küünlapäev, sõbrapäev, vabariigi aastapäev. Püüamegi
siis neid tähtpäevi väärikalt tähistada.
Märtsis on viies aastapäev meie näiteringil, mispuhul tuuakse lavale J.
Puusepa näidend„Leselised“. Naistepäeval kutsume aga kõiki meeleolukale salongiõhtule, kus peategelasteks
on ainult mehed!
Aprillis saab 40-aastaseks tantsurühm „Kanarbik“ ja sel puhul
toimub tantsukontsert. Huvitavaid

küllakutseid on saanud kõik meie
kollektiivid. Jääb soovida vaid kõikide
plaanide täitumist.
Meie suurim soov on see, et Roela
segakoor koos Ulvi kooriga võitleks
välja oma koha suurel suurel laulupeol laulmiseks. Laulukoorid on taas
juubelimeeleolus, sest I üldlaulupidu
ju toimus 150 aastat tagasi.
Soovime väga, et meie juubeliaasta
sündmused kõikideni jõuaksid, teile
rõõmu ja kauneid elamusi pakuksid!
Oleme tänulikud iga huvitava ettepaneku, aktiivse kaasalöömise ja toetuse eest!
Soovin kõikidele tugevat tervist,
rõõmsat meelt ja tegutsemislusti!
Hoidkem ühte!
Tarmo Alavere,
rahvamaja juhataja

Golfist, muusikast ja muust Ojasaarel

Ojasaare Golfi peremees Jaan Lipsmäe end suureks golfiasjatundjaks ei pea ning oma põhitegevuseks peab siiski
maastikuehitust ja haljastust, mis aitavad Ojasaaret arendada ja välja ehitada.
Miks golf, aga mitte näiteks tennis?
Golf lihtsalt sobis meie tegemistega paremini kokku ja
pakkus huvitavat väljakutset. Ojasaare kinnistul oli võimalus rajada tiike, koondada põllukive ja rajada muru,
mis kõik on väga sobilik just golfi jaoks. Välismaa eeskujul tekkis hasart proovida, kas oleme võimelised rajama
muru, mida niidetakse 5 cm kõrguselt. Saime enamvähem hakkama. Rajasime ka tenniseväljaku, mis peaks
olema senini ainus ehtsa murukattega väljak Eestis. Ja
kuigi kasutust leiab see pigem vähe, on hea meel tõdeda,
et Anett Kontaveit sai noore mängijana esimese muruväljaku kogemuse just Ojasaarel.
Kas golfi saab talvel ka mängida?
Eestis juhul, kui talv ei ole õige talv ja maad ei kata lumi
ega jää. Tavapäraselt kestab hooaeg ikka aprillist oktoobrini. Kes talvel tahab golfiga tegelda, sõidab soojale maale või harjutab siseruumidega treeningkohtades. Lähim
neist asub muuseas Kadrinas, kuhu aktiivsed Ojasaarel
mängivad noored on omal algatusel rajanud simulaatoriruumi.
Kuidas Ojasaarel on senini läinud? Kas tõusvas joones või on vahepeal olnud ka tunne, et ei tea, kas sellises kohas ja sellisel kujul peaks golfiasjandust meie
piirkonnas üldse ajama?
Ei kurda. Nagu ettevõtluses ikka, on nii tõuse kui tagasilööke, aga loobumise mõtteid ei ole veel kordagi tekkinud. Teadaolevalt oli möödunud aastal Eestis ainult üks
väljak kasumis. Aga alati ei saa vaadata ainult rahalist
poolt. Meie puhul tasub asi sellepärast toimetamist, et
tegeleme sellega, mis meeldib. Kui endale meelepärane tegevus pakub rõõmu ka teistele, siis see ongi kõige
suurem tasu. Tore on see, et juba õige mitu aastat elame
aasta ringi Ojasaarel, nagu kunagi unistasime, kuigi tegemist on siin küll ja veel. Senini oleme pööranud rohkem tähelepanu väljaku ja teenindushoone ehitamisele,
millega võib nüüd juba rahul olla.
Olete Leaderi toel korda teinud oma talus suure
maakivihoone ja selle kasutusse võtnud. Mida seal
täpsemalt teha saab?
Hoone pärineb aastast 1910 ja on väga hea meel, et
suutsime majale uue elu sisse puhuda. Hoones on WCd, duširuumid ja saal koosviibimisteks. Käesolevast aastast tahame panna suuremat rõhku ruumide rentimisele
koolitusteks ja seminarideks. Kõne alla tuleb ka ruumi
rent üritusteks, aga selleks on meil oma kindlad tingimused, et läbuks ja lärmiks ei läheks.
Kas sõbrad, kes 10 aastat tagasi arvasid, et olete hulluks läinud, et võtate ette golfiväljaku rajamise sinna ja
kujul, nagu tahtsite, on nüüdseks oma meelt muutnud?

Seda oleks neilt päris huvitav küsida. Pole nagu aru
saanud, et nad halva pilguga vaataksid, pigem vastupidi. Aga tuleb tõdeda, et Ojasaare tegemiste kaudu oleme
tuttavaks saanud väga paljude uute huvitavate inimestega ja sõpruskond on tublisti laienenud.
Kes teie juures peamiselt käivad? Kas kohalik kogukond või tullakse ka kaugemalt golfirada kaema?
Kõige rohkem mänguringe tuleb ikka neilt, kes elavad
lähemal kui nelikümmend kilomeetrit. Vähem on möödasõitjad, kes ühe mänguringi teevad. Tõelisel golfimängijal on varustus peaaegu alati autos kaasas ja kasutatakse mänguvõimalus ära, kui väljaku lähedale asja on.
Leidub muidugi ka neid, kes spetsiaalselt teekonna meile
ette võtavad. Eraldi seltskond on veel grupid, kes käivad
meie juures golfiga esimest tutvust tegemas. Korraldame esmast golfiõpet, mis sobib suurepäraselt peredele,
ettevõtetele ja sõpruskondadele oma ürituste korraldamiseks.
Kuidas hindate piirkonnas ettevõtjatevahelist koostööd ja võrgustikutööd?
Ojasaare algusajal meie veel mingitesse koostöövõrgustikesse ei kuulunud. Minu jaoks on Virumaa Koostöökogu võrgustik aga täiesti omanäoline nähtus. Sellist
koostööaldist kampa pole varem kohanud. Väga hea
meel on, et oleme siia piirkonda sattunud.
Kas ettevõtja meie piirkonnas on hea olla?
Usun, et Eestis on üldiselt väga hea olla. Valikuvõimalusi pole vast kunagi nii palju olnud, kui praegu. Tahad,
ole ettevõtja, kui ei, mine palgatööle. Üldiselt võiks inimestel olla ehk rohkemgi julgust ettevõtlusega tegelda.
Rääkige oma abikaasast ka natuke – millega ja kus
tema tegeleb?
Abikaasa on tubli. Tal on oma väike ettevõte Hõbeniit, kus õmbleb valdavalt reklaamtooteid, nagu pleedid,
pusad, mütsid, sussid, padjad ja muudki. Päris mitmed
laulukoorid ja tantsurühmad on temalt tellinud esinemisriideid. Laulupeo aasta on käsil, kel huvi, võib ühendust võtta. Aga peab kiirustama - suvel tal õmblemiseks
kuigipalju aega ei jää, sest kogu Ojasaare lillepeenarde
alla jääv tohutu maalapp on vaja korras hoida, millega ta
samuti suurepäraselt hakkama saab.
Mis teile endale kõige rohkem meeldib selle juures,
mida teete? Mis on need ettevõtluse võlud, mida nautida saate?
Ettevõtjal on oma elu korraldamisel suurem vabadus.
Ettevõtja oled 24/7, samal ajal, kui palgatöölisel on nii
tööst vaba aeg kui ka ametlik puhkus. Mina tunnen ennast Ojasaarel küll väga omas elemendis. Ideede puudust
pole ja teotahet veel jätkub. Tore ju, kui saad olla oma aja
peremees ja ei pea kelleltki käske ootama.
Kuuldavasti on teil golfiteemalise lauamängu tegemine käsil. Tutvustage mängu.
Siseinfo ei peta. Tuli selline mõte jah ja õnneks saime
Leader-programmist toetust ka. Mäng on täiesti unikaalne ja imiteerib mängimist Ojasaare väljakul. Väljak on küll papist ja mängijateks nupud, aga reeglid on
väga sarnased päris mängule. Praegu oleme kujunduse
lõppfaasis ja suhtleme trükikojaga. Loodame hooaja alguseks mängu valmis saada. Mängu idee on tutvustada
golfi olemust, reklaamida meie piirkonda ja sobib mängimiseks nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Olete varem öelnud, et sellel, kes tümpsu kuulab, ei
ole teie golfitalus suurt midagi teha. Aga kui linnuhääled välja arvata, mis muusikat peale linnuhäälte
siis eelistate?
Oma olemuselt sobib vaikne muusika meie kompleksi paremini. Nii segame naabreid ja külastajaid vähem.
Eelmisel aastal olid meil mängimas Kukerpillid, Kihnu
Virve pereansambel, Trio Naturale ja Kungla. Kõik väga
suurepärased artistid ning seejuures ääretult südamli-
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Laekvere Pärlike 20
Juubel – see on aeg uhkust
tunda,
–see on aeg meenutada,
– see on aeg mõtiskleda,
– see on pilk tulevikku.
See oli 1999. aasta 27. jaanuari külm talveõhtu, mil pärast pikemat vaheaega toimus
Laekvere naiste esimene tantsuproov. Sellest ajast käib ka
meie tantsimise ajaarvamine, IX rahvusvahelisel suvefestivalil Itaalias juulis 2018 (vasakult): Tiia
st 20 aastat järjepidevat nais- Lepp, Anne Rõngas, Meelika Villers, Silvi Sirelpuu, Alja Mätlik, Auli
Kadastik, Maile Luik, Jana Põhjala ja Heldi Aava. Erakogu.
rahvatantsu Laekveres.
Peale selle, et üks kord näIga tantsija unistus on kasvõi kordki pääseda
dalas treeningutel higistatakse, osaleb rühm üldtantsupeole. Meil rahvatantsijatena see õnvõimaluse korral kõikvõimalikel kohalikel, nestunud ei ole, kuid võimlejatena esinesime
kihelkondlikel, maakondlikel ja vabariiklikel 2014. aasta üldtantsupeol. Sellel aastal tahame
üritustel. Eriti on meelde jäänud esinemised küll pääseda suurele peole ja taas teeme etteTallinnas Õllesummeril, Rakke valla laulu- ja valmistusi võimlemiskavade omandamiseks.
tantsupäeval, Virumaa tantsupeol Rakvere
Meil on naisi mitut masti,
Vallimäel ja spordihoones, Simuna kihelkonna
kõik ei mahu ühte kasti.
päevadel Simunas ja Rakkes.
See just ongi asja võlu,
Kaasa oleme tantsinud talvetantsupidudel
igaühel oma ilu.
Ida-Virumaal ning osalenud naiste tantsupiMõnel meist on sale piht,
dudel Jõgeval. Oleme andnud tantsukontserdi
teisel veidi kaunim rüht.
Muhu saarel ning osalenud Simuna kihelkonÜhe naerust maja kajab,
na naisrühmade võistutantsimisel.
keegi veidi toetust vajab.
Eriliselt on aga meelde jäänud 2000. aasta
Kui jääks ära külajutud,
Laekvere valla päevad, kus olime ühed täisnutmata jääks mitmed nutud,
mõõdulise tantsumaratoni algatajatest, kui
ainus koht, kus kitsas king,
külast külla andsime viis kontserti ja astusime
kui see kaoks, saaks rahu hing.
üles 24 korral.
Kõigil aga rõõmus meel,
Kahel korral oleme hinganud ka väljamaa
et meil tantsulusti jätkub veel ja veel,
õhku: 2008. aastal käisime Türgis, kus osaleolgu ikka naeru-nalju,
sime Istanbuli VI rahvusvahelisel muusika- ja
siis on õnne palju, palju.
tantsufestivalil, ning 2018. aastal jõudsime
Auli Kadastik,
Itaaliasse, kus esinesime IX rahvusvahelisel sujuhendaja
vefestivalil.

Vinni-Pajusti raamatukogu lasteriiul
ootab lapsi lugemisisu kasvatama
Vinni-Pajusti raamatukogus on üks eriline, „Rampsu raamatukogu“ nime kandev
lastepärane riiul, mille mõte on innustada
7-10-aastasi mängu kaudu lugema.
Lastekirjanik Mika Keräneni „Supilinna salaseltsi“ sarja raamatute järgi nime saanud
„Rampsu raamatukogu“ sisaldab viimaste aastate uudiskirjanduse paremikku. Riiulil on salauksed, tahvel. Asja juurde kuuluvad lahedate
loominguliste ülesannetega lugemispassid.
„Lugemisisu“ programm lõpeb 15. mail ja kõiki
lugemispassi täitnud lapsi ootavad tunnustused.
Esimesed passid ja raamatud on kodudesse
rännanud.
Vinni-Pajusti raamatukogu on üks kahest
Lääne-Virumaa raamatukogust, mis on liitunud üle-eestilise laste lugemisprogrammiga
„Lugemisisu“.
Vinni-Pajusti raamatukogus toimunud laste
suvise lugemisprogrammi „Pärlimäng“ ja mullusuvise ülevallalise lugemismängu „Lugemisbingo“ võtsid lapsed väga hästi vastu. Loodame,
et talvine mänguraamaturiiul tekitab samuti
lastes rohkesti lugemishuvi.
Ootame algklasse raamatukogu teematundidesse mängima lugemismänge, õppima
kud ja soojad inimesed. Looduses on väga palju
ilusaid hääli, mida kuulata. Ka vaikust on ilus
kuulata.
Andke noortele mõni mõte, mis inspireeriks
samuti millegagi alustama, mis silmad särama paneb?
Soovitan kõigil leida endas üles eriala, millega
tahaks tegelda. Vastumeelne tegevus ei tee head
endale ega teistele. Veel võiks teada, et tulemust
ei saa mõõta ainult rahas. Edukuse esimene
kriteerium ei ole raha, vaid rahulolu. Reaalseid
eesmärke püstitades ja sihikindlalt tegutsedes
tuleb soovitud tulemus.
Mida disc-golfist arvate?
Ise pole ma mänginud, aga nii palju tean, et
reeglid on golfiga sarnased.
Kas oskate öelda, mis on läbi aegade kõige
eksootilisem koht, kus on golfi mängitud?
Suur golfi asjatundja ma ei ole. Midagi nagu
seostub kosmiliste avarustega, aga ega seal üleval päriselt kindlasti mängida saa. Suhteliselt
eksootiline on maailma pikim golfiväljak Nul-

maitsevalijat kasutama ning häid raamatuid
lugema.
Riiuli kõrvale sobiks üks ütlemata mõnus tugitool või iste, kuhu oleks mõnus väiksel lugejal
oma raamatuga pugeda. Hea inimene, kui sinul
on selline korralik asi äkki üle, siis anna meile
märku. Raamatukogu telefon on 325 7160.
Head lugemisisu!
Maie Männiste,
Vinni-Pajusti raamatukoguhoidja
larbor Links Austraalias, mis on mõeldud riigi
tutvustamiseks. Rajad asuvad üksteisest kilomeetrite kaugusel ja 18 raja läbimiseks tuleb
läbi sõita 1365 km. Muide selle on läbi teinud
ainult üks eestlane Rein Auväärt, kes on professionaalne golfitreener ja kõik Ojasaarel toimunud green cardi kursused on tema läbi viidud.
Jaan on õigel teel – golfipall on jõudnud
1970ndatel Kuule, kuhu üks Apollo 14 liikmest
selle kaasa võttis ja Kuu pinnal ka ühe löögi tegi.
Aga jääme ühiselt ootama põneva uue lauamängu
valmimist. Huvilistel soovitame julgelt kasutada
võimalust pidada oma seminarid väärikas uuenduskuuri läbinud kompleksi teenindushoones. Virumaa Koostöökogu testis ja jäi igati rahule!
www.ojasaare.ee
Ojasaare Golfi leiad: www.ojasaare.ee,
FB: Ojasaare Golf, Instagram: ojasaaregolf,
e-post: info@ojasaare.ee, tel: +372 502 7425.
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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Koduvalla Sõnumid

Õnnitleme veebruari
sünnipäevalapsi!

Elu on kui liiv - ruttu voolab sul peost,
elu on, mis teed, see viiv…
elu - nutt ja vaev ja naer.
Vahel kohtad õnne,
samas kaotad ta…
Vahel soojust tunned, vahel külmetad.
Kui sa elus pettud, pole mõtet kaevata,
sest teist uut elu sa ei saa!
Elu väärt vaid siis, kuni tunded sul veel.
Elu on vaid lend sel teel…

96 Pauline-Elfride Lõo
93 Erika Lumiste
91 Helmi Sepa
90 Eva Kompost
89 Vaike Nurmoja
89 Lehte Raja
89 Antonina Vahtra
89 Virve Sepp
88 Lembit Villemson
88 Meedi Talvis
88 Endel Põder
87 Ilse Paap
85 Heino Peets
85 Milda Laidre
85 Maret Halanurm
85 Sirje Nõmm

84 Helve Idavain
84 Iida Põder
84 Elsa Aunapuu
84 Silvia Jalak
83 Aino Leetberg
83 Anna Põldma
83 Hille Errapart
83 Eevi Güppenen
83 Valdur Kaja
83 Hilja-Anita Talpas
82 Juri Petrov
81 Jüri Mägi
80 Reinu Essi
80 Uljan Lizarov
75 Reet Tomson
75 Lea Aun
75 Henn-Kustav Kello
75 Vaike Kalkun
75 Viljo Matikainen
75 Anne Soon
70 Viivi Ambos
70 Asta Vahula

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!

Richard Laugus - 2. detsembril 2018
Emily Vask - 3. detsemberil 2018
Mihkel Oskin - 24. detsembril 2018

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kadila noortetoas...
...said noored oktoobrist alates osaleda kokaringis, sest eks veidi söögivalmistamist osata on igaühele kasulik. Ja noortele meeldib ise toimetada, segada ja vahustada, praadida ja
lõigata. Kolme kooskäimiskorraga
õppisid noored valmistama kotlette,
ahjukartuleid, suitsukana-makaronisalatit, õunakooki, šokolaadikringlit ja juustu-singi stritslit. Noored
valisid seni kõige maitsvamaks just
selle viimase, see pisteti nahka meie
jõulupeol viimase raasuni. Omanda-

tud oskused lubasid kokandusringi
noortel katta jõulupeo laua.
Kokandusring käib koos kord kuus
ja osalevad kõik soovijad, kel huvi ja
võimalus.
Lisaks kokandusringile soovisid
noortetoa vanemad osalejad liituda
täiskasvanute huumoritrupiga. Oleme kava välja töötamas ja ühe suurema proovi ka jõudnud ette võtta.
Siiski lavavalmis veel midagi pole,
kuid asjad liiguvad!
Milvi Tubli

Erametsakonsulent Aadu Raudla vastuvõtuajad
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Vinni vallamajas
Pajusti alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12 alljärgnevatel kuupäevadel:
6. ja 20. veebruar, 6. ja 20. märts, 3. ja 17. aprill, 15. ja 29. mai, 12. ja 26. juuni.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa
uuendamine, hooldamine, raie, erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni kolme tunnise nõustamise eest
ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, kui on vaja käia metsas).
Kontaktid: tel 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com.
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Veaparandus

Detsembrikuu lehes ilmunud VPG isadepäeva kontserdi artikli kirjutas VPG emakeeleõpetaja Ly Kaasik. Vabandame lugejaid
ekistamast.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Enn Meerja		
Margi Jõesaar		
Ella Rannamägi		
Helmi Käär		
Enn Toome		

04.08.1955 - 16.12.2018
01.07.1945 - 18.12.2018
01.08.1936 - 20.12.2018
22.03.1932 - 03.01.2019
19.11.1940 - 05.01.2019

Sügav kaastunne omastele.

Tule Vinni vallaga võistlema Eesti omavalitsuste
talimängudele Kadrinas
Vinni vald võtab jätkuvalt osa Eesti
omavalitsuste tali- ja suvemängudest.
Seekord toimuvad talimängud Kadrinas 2. ja 3. märtsil vastavalt ajakavale.
Uue juhendi järgi võistlevad linnad
ja vallad koos. Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad linnad ja
vallad üle 8000 elanikuga ja kuni 8000
elanikuga grupis.
Talimängudel kavas olevad spordialad on murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud),
ujumine, korvpall (M, N), lauatennis,

26. jaanuaril toimub
34. Viru maraton

male, kabe ja juhtide võistlus.
Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie
parema spordiala kohapunktid teistelt
mängude programmis olevatelt spordialadelt.
Talimängude esimene ala, meeste
korvpalli alagrupiturniir, algas Kundas
juba jaanuaris. Sellega on talimängud
Vinni vallale juba alanud.
Mullusuvised omavalitsuste suvemängud toimusid 57 omavalitsuse

osavõtul Haapsalus, kus Vinni vald
saavutas kokkuvõttes kuni 8000 elanikuga omavalitsuste grupis 4. koha. Siit
kohustus ka edaspidi osa võtta neist
võistlustest ja näidata oma sportlikku sisu. Kuna nüüd on meil juures ka
Rägavere ja Laekvere valla rahvas, siis
ootame liitunud valdade sportlaste aktiivset kaasalöömist nüüd juba meie
ühise Vinni valla eest.
Palun kõigil meie valla sportlastel
võtta ühendust talimängudel osalemiseks telefonidel 527 3874, 3258 664 või

uno.muruvee@vinnivald.ee.
Võistlustele saab registreerida kuni
22. veebruaini. Vald kindlustab osavõtumaksud, transpordi ja toitlustamise
võistluspäevadel. Samuti oleme kõiki
mängudel osalenuid toetanud Vinni
spordikompleksi kinkekaartidega.
Lisainfo ja juhendid Eesti omavalitsuste talimängude kohta veebilehel
www.joud.ee.
Edukat sportlikku aastat soovides
Uno Muruvee,
noorsoo- ja spordinõunik

Tervitused iidse tammiku servalt!

Viru maraton kuulub Eesti Suusaliidu kalendrisse ning on
Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet 2019. aasta maraton.
Maratoni põhidistantsi, 42 km start antakse kell 11.00
nig 21 km start kell 11.10. Seejärel kell 11.15 antakse suusastaadionil lähe lastesõitudele, mille distantsid olenevalt
vanusest on 200 kuni 1500 meetrit. Suusatatakse vabatehnikas.
Võistluskeskus asub Mõedaku puhkekeskuses, starditakse ja finišeeritakse suusastaadionil.
42 km rajal on kolm, 21 km rajal üks teenindus-toitlustuspunkt.
Maratoniraja finiš suletakse 16.30. Ajalimiidi ületajad
loetakse katkestajateks.
Estoloppeti kodulehel saab tutvuda maratoni juhendiga,
infot registreerimise kohta jmt.
Viru maratoni korraldab MTÜ Mõedaku sponsorite ja
toetajate kaasabil.
Kontakt: Evi Torm, tel 538 56226,
e-post: moedaku@gmail.com

Vana aasta on lõppenud ja uuel aastal uue hooge.
Aasta algas 5. jaanuaril, kui toimus Pajusti klubi
ja MTÜ Seeniortants koostöös I talvine tammiku tantsupidu, millega tähistati jõulude lõppu,
pühitseti kolmekuningapäeva, ennustati käesolevaks aastaks ja põletati ära jõuludeks tuppa
toodud kuused. Kohal olid seeniortantsurühmad
Tantsuline, Rannapiigad, Kunda Memmed, Anu,
Kanarbikuõied, Tedremari, Särtsakad Seeniorid,
Kuldne Iga, Kuremarjad, Elulõng ja Rakvere sotsiaalkeskuse tantsurühm. Alguses tantsiti lumes
kõigile tuntud rahvuslikke tantse, kuhu kaasati
ka publik.
Pärast lumes müttamist jätkati tantsupidu klubi
siseruumides, kus kõik kollektiivid, kes soovisid,
said esitada teistele oma õpitud tantse. Tantsude
vahepeal keerutati jalga Muuga Maanaisteseltsi
Eha kapelli saatel. Õhtu lõppes kringli söömisega, mille aitas lauale üks hea ingel. Tantsupidu
rahastas ka Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupp. Peo korraldamisele aitasid kaasa
Pajusti rahvatantsurühm Tantsutriinud ja tublid

naised Särtsakatest Seenioridest.
Kuuskede põletamisele järgnes ka järelpõletus,
sest toodi juurde veel kuuski, mille me Pajusti lasteaia tirtsude ja põnnidega kolmekuninga päeva
auks ära põletasime.
Uuel aastal on tulemas palju huvitavat. Juba
15. märtsil toimub selle hooaja esimene tantsuõhtu „Hoogsas rütmis“, nii et jälgi reklaami meie
Fb-lehelt ja ka valla kodulehelt.
27. aprillil on võimalik tulla Kaunimate Aastate
Vennaskonna kontserdile „Eurovisiooni kaunimad laulud“. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas, mõned piletid saadaval veel ka kohapeal. Ruum on piiratud, seoses sellega kiirusta,
kes ees see mees.
Ja natuke uudiseid meie ringide tööst. Jätkavad
kõik ringid, mis alustasid sügisel, selle muutusega, et estraaditruppi juhib nüüd Ülle Rajamardi
asemel Jaan Lõõnik. Aitäh Üllele ja Jaanile, jõudu
ja jaksu jätkamisel!
Ilusat kultuuriaastat soovides
Urmas Lindlo, Pajusti klubi juhataja

SÜNDMUSTE KALENDER

Laekvere rahvamajas:
P, 3. veebruaril kell 12 rahvaõpistu “Naised kauniks”: näohooldus, soovijaile meik.
P, 3. veebruaril kell 15 eesti uus mängufilm “Johannes Pääsukese tõeline elu”.
Pääse 4 ja 5 eurot.
P, 10. veebruaril kell 12 laulupühapäev Tiia Paistiga.
P, 10. veebruaril kell 15 eesti uus mängufilm “Klassikokkutulek 3”. Pääse 4 ja 5 eurot.
P, 17. veebruaril kell 12 rahvaõpistu “Nokitsemise pühapäev”.
P, 17. veebruaril kell 14 Paide Huviteatri etendus “Mängime rõõmumängu”.
Pääse 4 eurot.
L, 23. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi 101. ja rahvamaja 26. aastapäeva pidu.
Esinevad isetegevuslased ja üllatuskülaline. Kringel ja lõunakohv. Tasuta.
Info rahvamaja ürituste kohta: Õilme Lainesaar, tel 504 4582.

Vinni päevakeskuses:
K, 13. ja 27. veebruaril kell 10.30 – 11.30 võimlemine päevakeskuses Maie Tamme
juhendamisel.
K, 30. jaanuaril, 13. ja 27.veebruaril kell 14.30-15.00 Vinni spordikompleksis
vesivõimlemine Maie Tamme juhendamisel. Edaspidi jälgi reklaami päevakeskuses.
N, kell 11-14 meisterdamine päevakeskuses.
R, 8. ja 22. veebruaril kell 10.30 – 12.00 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel
N, 28. veebruaril ühiskülastus Rakvere Teatrisse etendusele „Paunvere poiste igavene
kevade“.
Päevakeskus vajab juuksurit.
Olete oodatud päevakeskusesse T-R 11.00-16.00. Kontakt: tel 325 7300, e-post:
paevakeskus@vinnivald.ee

Mõedakul:
L, 26. jaaanuaril Estoloppeti sarja kuuluv 34. Viru maraton Mõedaku
ümbruse suusaradadel. Põhidistantsi (42 km) start kell 11, kavas ka 21 km ja
lastesõidud.

Viru-Jaagupis:
T, 12 .veebruaril kell 13 Viru-Jaagupi seeniorklubi Elutark pidu koos
akordionimängija Ants Habakukega end. Viru-Jaagupi koolimajas. Info: Anu
Soon, tel 537 33603.
P, 10. veebruaril kell 12 jumalateenistus EELK Viru-Jaakobi kirikus.
P, 24. veebruaril kell 12 jumalateenistus EELK Viru-Jaakobi kirikus.
P, 24. veebruaril kell 13 jumalateenistus ja pärgade asetamise tseremoonia
Vabadussõja ausamba jalamile Viru-Jaagupi kalmistul.
Info: Urmas Lindlo, tel 519 0201

Pajusti klubis:
P, 10. veebruril kell 15 luuleõhtu.
T, 12. veebruaril kell 13 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng pidu. Info Vilve
Tombach, tel 564 6949
K, 13. veebruaril beebiklubi kokkusaamine.
T, 19. veebruaril harrastusteatri etendus.
K, 27.veebruaril beebiklubi kokkusaamine.
Info klubi ürituste kohta: Urmas Lindlo, tel 519 0201.
Roela rahvamajas:
L, 2. veebruaril kell 14 küünlapäeva kontsert Andres Bonzo Albrechtilt
kaminasaalis.
E, 5. veebruaril kell 17.30 Oriflame’i tootetutvustus.
K, 13. veebruaril kell 13 Roela eakate klubi Remmelgas sõbrakuu kohvilõuna.
Külas Pisikeste Pillide Punt.
R, 22. veebruaril kell 18 ülevallaline EV 101. aastapäeva kontsertaktus.
Info rahvamaja ürituste kohta: Tarmo Alavere, tel 527 3878.

Varajaseks eelinfoks:
11. mail lusikapidu Vinni valla uutele kodanikele (kes on sünd. perioodil 1. 07. –
31.12.2018) Vinni vallamajas. Info: Gaidi Kasu, tel 539 94071.

Haridusüritused veebruarikuus

1. veebruaril kell 8.30 - 9.15 Tartu rahu aastapäeva puhul Tudu kooli 5. klassi esitlus
koolimajas.
5. veebruaril kell 11.10 Roela kooli aulas lasteetendus “Havi keelel, havi meelel“.
Pilet 3 eurot.
7. veebruaril kell 9.50 KEAT päästekoolitus (tule- ja veeohutus) VPG 6. klassidele.
11. - 15. veebruaril sõbranädal Roela koolis.
12. veebruaril kell 8.55 KEAT päästekoolitus (raudteeohutus) VPG 6.A klassile, kell 9.50
Ulvi klubis:
6.B klassile.
T, 6. veebruaril kell 16 noorte mälumäng.
13. veebruaril kell 9.00 - 10.00 sõbrapäeva karneval Vinni lasteaia saalis.
K, 7. veebruaril kel 11.45 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
14. veebruaril sõbrapäev Kulina lasteaias.
N, 14. veebruaril kell 9 Põlula-Miila Maanaisteseltsi sõbrapäeva kohvihommik. 14. veebruaril kell 10.00 - 11.00 Vinni ja Pajusti lasteaia sõpruskohtumine Vinni
P, 17. veebruaril kell 16 kinoklubi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. Pilet 4.50 eurot. spordikompleksis.
P, 24. veebruaril kell 7.30 päikesetõusul aastapäeva tervitamine
14. veebruaril kell 13.15 - 15.45 sõbrapäeva tähistamine Tudu koolis.
lipuheiskamisega Ulvis.
14. veebruaril kell 14.00 sõbrapäeva tähistamine VPG-s 3.-4. klasside sõbradiskoga.
26. veebruaril kell 16 koolivaheaja kinoklubi „Lotte ja kadunud lohe“. Pilet
15. veebruaril kell 18.00 sõbrapäeva tähistamine VPG-s 6.-12. klasside sõbradiskoga.
4.50/3.50 eurot.
19. veebruaril kell 10.00 - 10.30 teatrietendus “Eile, täna, homme“ Vinni lasteaia saalis.
Info klubi ürituste kohta: Info Teele Kallip, tel 555 10735.
20. veebruaril kell 9.30 - 10.00 Eesti Vabariigi aastapäeva pidu Vinni lasteaia saalis.
20. veebruaril kell 11.15 Roela kooli aulas lasteetendus “Lähen maale“. Pilet 3 eurot.
Venevere seltsimajas:
20. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva aktus VPG 1.-5. klassidele.
L, 26. jaanuaril kell 11 Vinni valla lahtised meistrivõistlused sudokus. Info Eerik 21. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva aktus VPG 6.-12. klassidele.
Lumiste, tel 511 3595
21. veebruaril kell 9.30 lasteteatri Trumm etendus „Kasulik vares“ Pajusti lasteaia saalis,
osaleb ka Kulina lasteaed.
Vinnis:
22. veebruaril kell 11.30 Roela koolimajas Eesti Vabariigi aastapäeva aktus.
P, 3. veebruaril kell 10 VIII Rakvere-Vinni talvejooksusarja II etapp.
22. veebruaril kell 12.00 aktus Eesti Vabariik 101 Tudu koolis.
Info Andrus Lein, tel 566 03585
22. veebruaril Kulina lasteaias Eesti Vabariigi aastapäev.
R-P, 1.-3.veebruarini Rakvere Spordikooli korvpalliturniir Vinni spordikompleksis. 22. veebruaril III õppeperioodi lõpetamine valla koolides.
R-P, 15.-17. veebruarini BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordikompleksis.
22. veebruril teadusöö VPG-s.
Ergo Prave, tel. 534 03581
25. veebruaril kell 9.30 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus Pajusti lasteaia
N, 21.veebruaril Vinni valla koolide suustamise meistrivõistlused Vinni-Pajusti saalis.
tammikus. Uno Muruvee, tel.527 3874
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