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Tasuta

Vinni valla infoleht 		

Volikogu 28. märtsi istungilt
Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla
ühinemislepingu muutmise algatamine
Rägavere Vallavalitsus korraldas 2017. aastal
hanke Ulvi-Kabala kergliiklustee ehitamiseks.
Tööd jäid lõpetamata, sest leping tööde teostajaga öeldi üles. Ulvi-Kabala jalg- ja jalgrattatee
ehitusele planeeritud maksumusest on Vinni
valla eelarves raha järgi 164 723 eurot. Tööde
lõpetamiseks sellest ei piisa. Vinni Vallavalitsus
arutas 20. märtsi istungil kujunenud olukorda
ja tegi ettepaneku raha leidmiseks muuta ühinemislepingu lisa 3 (ühinemistoetus).
Vinni Vallavolikogu algatas Rägavere valla,
Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu
muutmise. Avalikustati ühinemislepingu muudatused ja seletuskiri.
Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019-2031 1. lugemine
AS-i Sweco Projekt projektijuht Sven Otsmaa
andis volikogu istungil ülevaate Vinni valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast (ÜVK). Volikogu lõpetas I lugemise.

Ettevõtlustoetuse andmise kord
Vallavolikogu võttis vastu määruse „Ettevõtlustoetuse andmise kord“. Ettevõtlustoetuse
andmise eesmärk on toetada alustava ettevõtlust vallas. Ettevõtlustoetuseks eraldatav summa määratakse iga-aastases valla eelarves. Sel
aastal on eelarves ettevõtlustoetuseks 18 000
eurot. Lihtsustamaks toetuse taotlemist, on välja töötatud taotluse ja aruandevorm ning abimaterjal äriplaani koostamiseks.
Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Volikogu andis loa Külmaveski OÜ-le omandada Kantkülas asuv Tõnise kinnistu (sihtotstarve maatulundusmaa). Tõnise kinnistu koosseisus on põllumajandus- ja metsamaad kokku
üle 10 ha. Et Külmaveski OÜ ei ole kinnisasja
omandamise tehingu tegemise aastale vahetult
eelnenud kolm aastat tegelnud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega, siis
vastavalt kinnisasja kitsenduse seadusele on
nimetatud kinnistute omandamiseks vaja vallavolikogu luba. Külmaveski OÜ-l on plaanis põllumajandusmaa anda rendile Miila Vissi OÜ-le.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Alustavad ettevõtjad saavad vallast
ettevõtlustoetust taotleda
Vallavolikogu 28. märtsi istungil kehtestati ettevõtlustoetuse andmise kord. Ettevõtlustoetuse
andmise eesmärk on alustava ettevõtluse toetamine vallas.
2019. aasta eelarves eraldati selleks kuni
18 000 eurot.
Ettevõtlustoetuse andmise korra järgi määratakse taotluse esitamise tähtpäev arvestusega,
et tähtpäeva saabumise ja avaldamise vahemik
oleks vähemalt 30 kalendripäeva.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni
3000 eurot, toetaja omafinantseeringu suurus
peab olema vähemalt 40% taotluse üldmahust.

Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud
ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 36 kuud.
Toetuse taotlemiseks on välja töötatud taotluse vorm, aruandevorm ja abimaterjal äriplaani
koostamiseks.
Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse
vastu kuni 15. maini 2019.
Ettevõtlustoetuse määrus koos vormide ja abimaterjaliga on leitav valla kodulehelt:
http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Gustav Saar,
vallavalitsuse arendusnõunik

Avalik konkurss valla haridusfondi
preemiatele
Vallavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi
haridusfondi preemiatele Vinni valla munitsipaalkoolis õppivatele õpilastele. Kolmes kooliastmes läheb jagamisele üheksa preemiat, mis
antakse õpilastele üle vallavanema vastuvõtul
6. juunil.
Vallavalitsus ootab hiljemalt 7. maiks kirjalikke põhjendatud ettepanekuid, milles on ära
toodud andmed õpitulemuste ja ühiskondliku
aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms kohta
ning mis on komisjonile otsuse tegemisel aluseks. Otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriu-

Soodsalt laagrisse!

miks akadeemiline õpitulemus, sh edukus aineolümpiaadidel.
Konkurss toimub kolmes vanusegrupis. 1.- 6.
klassi õpilastele jagatakse viis preemiat suurusega 75 eurot. Kandidaatideks esitatud 7. - 9.
klasside õpilastele läheb jagamisele kolm 125
euro suurust preemiat ning gümnaasiumiastme
õpilastele üks 350 euro suurune preemia. Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate
kandidaatide korral preemia jagamises muudatusi.
Margit Diits, haridusnõunik
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Vallavanema veerg
Muuseumide restart

2018. aasta oktoobris kogunes vallamajja nn
muuseumide töörühm arutama väikemuuseumide tulevikku. Vinni vallas on väikemuuseumid Põlula koolis (August Traksmaa
tuba ja vanas majas koolimuuseum), koolimuuseumid Vinni-Pajusti gümnaasiumis ja
Kadilas, Roelas põllutööriistade muuseum ja
käbikuivati, Tudus ning Viru-Jaagupis. Toonasel koosolekul jäid kõrvu valdavalt murenoodid, kuni Juhan Ratnik tuli välja mõttega
teha koostööd mõne kõrgkooliga.
Ülikooliga võttis ühendust Toomas Väinaste. Tänaseks olemegi niikaugele jõudnud, et
Tallinna Ülikooli (TLU) ellukutsutud ELU
projekti töörühm eesotsas õppejõud Sulev
Läänega tegi aprilli algul ringsõidu valla
muuseumides. Pika päeva lõpetas arutelu
vallamajas koos volikogu, väikemuuseumide
esindajate jt asjast huvitatutega.
Mida siis TLU töögrupp tähele pani ja arutelul räägiti?
TLU töögrupi juhi Sulev Lääne sõnul on
valla muuseumides olemas väärtused ning
entusiasmist on ära tehtud tohutu töö Eesti
kultuuriloo talletamisel. ELU projekti eesmärk on välja töötada Vinni valla muuseumi(de) kontseptsioon. Sellest võiks saada
üleriigiline pilootprojekt, sest pärast haldusreformi pole muuseumide olukord kiita
mujalgi.
Vallavalitsus on töögrupiga sagedasti e-kirju vahetanud, kuid kohapeale tulek oli vajalik, teada saamaks kohalike inimeste ootusi.
Töögrupi hinnangul ei olnud kellelgi midagi valla muuseumi moodustamise vastu. Küll
aga öeldi igas käidud kohas, et soovitakse
saada kindlustunnet, et varade üleandmisel
valla muuseumile need ka säiliksid. Praegu
kimbutavad valla väikemuuseume ruuumide
kehv seis ja esemete viletsad hoiutingimused,
mis paneb ohtu talletatu säilimise.
Kus võiks muuseum asuda? Töögrupp leidis, et lähiajal on vaja moodustada volikogu
töögrupp, kes võtaks kokku, kui palju asi
rahas maksma läheb: kui loodav vallamuuseum jääb mitmesse kohta või kui koondatakse mõnda kohta kokku.
Nõupidamisel tõdeti, et lõpuks ometi on

vallas jõutud niikaugele, et ollakse koos ühe
laua taga ja arutatakse muuseumi küsimust.
Kas tuleb üks vallamuuseum, MTÜ või SA,
see sõltub valla soovist. MTÜ ei ole hea variant. Hallatava asutusega on vallavalitsusel
vastutus asutust ülal pidada. MTÜd saavad
koostööd teha, rahasid taotleda. Millises
suunas muuseum peaks arenema, see sõltub
rahakotist. Muuseum saab eksisteerida siis,
kui seal on inimene.
Kuna muuseumide esemed on enamikes
kohtades kirja panemata, siis on vaja teha nimekiri, kui palju midagi kusagil olemas on.
Selle palju aega nõudva tööga tuleb algust
teha võimalikult kohe, remonte ära ootamata. Kes otsustab, mida võtta, mida jätta? Aegade jooksul on talletatud igasugust kraami.
Töögrupi arvates on oluline tekitada virtuaalne keskkond muuseumidele, kas eraldi
netilehekülg või valla kodulehel. Seega tuleb
teha esemetest ja fotodest digifotod, ja need
kirjeldada. Ehk tekitada vanale asjale uus
kvaliteet. See kõik on aga väga suur töö, aga
õnneks tehtav.
Senini on meie ühist kodulugu talletatud
entusiasmist, eestvedajad on jäänud vanaks
või juba väga vanaks ja neist ei ole enam selle
töö jätkajaid. Kust leida tegijaid, kui muuseumide sisulise töö jaoks tänavuses vallaeelarves raha ette nähtud ei ole. Ilma rahata
muuseumi ei tee, oli nõustajate seisukoht.
Kokkuvõttes on muuseumide restart palju
aega nõudev ja kulukas protsess. Ometigi ei
kahelnud üksi kohalolnu muuseumide mõttekuses. On ju paigamuuseum kohalikule
kogukonnale, vallarahvale ja külalistele, turistidele, õpilastele jne väga hea allikas, kus
saab ühest kohast pildilist ja esemelist infot,
mis on selles paigas varem olnud. Kohalikud muuseumid on olulised kohatunnetuse
ja eestlaseks olemise tunde loojad ja sellega
väga väärtuslikud. Muuseumid on pärandi
väärtustajad.
Nüüd on siis ring teise, volikogu töörühma
käes aeg oma ring muuseumidele peale teha.
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Pakume ajavahemikus 24. – 30. juuli tuusikuid Vinni valla 7-15-aastastele lastele
Remniku laagrisse, soodustuusik maksab 126 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetuleku piiri, s.o alla 230 euro kuus ühe pereliikme
kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju ühise transpordiga, mis on peredele tasuta.
Palume esitada taotlused hiljemalt 30. aprilliks elektrooniliselt gaidi@vinnivald.ee või paberkandjal vallamajja või piirkonna teeninduspunkti.
Tuusiku maksumus tuleb tasuda hiljemalt 1. juuniks Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE532200001120121871, SEB EE501010502016846005
Avalduse vormi leiab Vinni valla koduleheklt http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Info Gaidi Kasu 5399 4071, gaidi@vinnivald.ee, vt ka https://lastelaagrid.eu/noortelaagrid/

Ühispilt Kadila seltsimaja ees. Tallinna Ülikooli töörühma käigust Vinni valda 2. aprillil.
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Euroopa Parlamendi valimised - hääletamise võimalused
Iga viie aasta tagant toimuvad Euroopa Parlamendi
Venevere valijatele.
valimised. Euroopa Parlamendi valimispäev on 26. ■ valimisjaoskond nr 7 - hääletamisruumi asumail 2019.
koht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval:
Vinni vallas on moodustatud 7 elukohajärgset vaMõisa tee 5, Ulvi külas Ulvi klubis.
limisjaoskonda, see tähendab, et iga valija on määraValimisjaoskond nr 7 on elukohajärgseks valitud elukoha järgi teatud valimisjaoskonda. Igale vamisjaoskonnaks Aarla, Aasuvälja, Kantküla, Kõrlimisjaoskonnale koostab Siseministeerium valijate
ma, Lavi, Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse,
nimekirja seisuga 26. aprill.
Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala valijatele.
Valijal on võimalik hääletada:
■ elektrooniliselt, 16. mail kell 9.00 ööpäev läbi
kuni 22. mai kella18.00-ni.
■ väljaspool elukohta maakonnakeskuses (Rakveres Lai tn 7, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus)
16.- 19. maini kella 12.00 - 20.00;
■ väljaspool elukohta Vinni vallas ainult jaoskonnas nr 2 (20. mail asub jaoskond Kadilas seltsimajas ja 21. ja 22. mail Pajustis vallamajas);
■ 20.-22. maini ja 26. mail oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas.

Hääletamisõigus
Euroopa Parlamendi valimistel võivad osaleda vaid
Eesti kodanikud ja Euroopa Liidu liikmesriigi 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 26. mail
Rõhutan: 26. mail saab hääletada ainult oma eluko2019, siis saate minna valima. Enne 18-aastaseks
hajärgses valimisjaoskonnas. Elektroonilist häält
saamist Te valida ei saa, st eelhääletamise päevadel
saab muuta kas elektrooniliselt uuesti hääletades
Teil hääletada võimalik ei ole.
16.-22. maini või eelhääletamise päevadel 16.-19.
maini maakonnakeskuses või 20.-22. maini Vinni
Valijate nimekiri
vallas valimisjaoskonnas nr 2 või oma elukohaValijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris
järgses jaoskonnas. 26. mail e-häält muuta enam
ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimeei saa.
kirjad. Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleValimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamis- õiguslikul isikul olema rahvastikuregistris elukoha
ruumide asukohad:
aadressiandmed. Valija kantakse selle valimisjaos■ valimisjaoskond nr 1 – hääletamisruumi asu- konna valijate nimekirja, mille territooriumil asub
koht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: tema rahvastikuregistrisse kantud elukoht seisuga
Sõpruse tn 16, Vinni alevikus Vinni spordi- 26.04.2019.
kompleksis;
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgseks vali- ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukomisjaoskonnaks Vinni, Mõdriku, Vetiku, Piira, hateate saab esitada kirjalikult (vorm http://www.
Karkuse ja Mäetaguse valijatele.
vinnivald.ee/asjaajamisjuhised/elukoha-registreeri■ valimisjaoskond nr 2 – hääletamisruumid asu- mine) või digitaalselt (eesti.ee elukohateate esitamivad:
ne). Nii tuleks toimida ka elukohta vahetades (enne
1) eelhääletamise esimesel päeval, s.o 20. mail: 26.04.2019), kuna vastasel korral jääb valija oma
Pärna tn 4, Kadila külas Kadila seltsimajas; endise valimisjaoskonna nimekirja. Täpsemat info
2) eelhääletamise teisel ja kolmandal päeval, s.o saab kantseleispetsialistilt tel 325 8665.
21. ja 22. mail ning valimispäeval, s.o 26. mail:
Tartu mnt 2, Pajusti alevikus Vinni vallamajas Valijakaart
(I korrus).
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgValimisjaoskond nr 2 on elukohajärgseks va- sele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaarti ei
limisjaoskonnaks Pajusti, Kakumäe, Aruvälja, saadeta valijale, kelle elukoha andmed on rahvastiInju, Vana-Vinni, Kadila, Nurmetu, Veadla ja kuregistrisse kantud valla täpsusega.
Koeravere valijatele.
Valijakaart on informatiivse sisuga, seda ei ole vaja
Valimisjaoskonnas nr 2 saavad hääletada eelhää- valimisjaoskonda kaasa võtta, kuid valijakaardil on
letamise päevadel, s o 20.-22. maini:
Teie jaoks väga oluline info. Valijakaardil on and1) valimisjaoskonna nr 2 valimisnimekirja kan- med hääletamise aja ja koha kohta, valimisjaoskontud (elukohajärgsed) valijad;
na kontaktandmed ning valijakaardi kättesaamine
2) väljaspool oma elukohata hääletada soovivad kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja. Kui
valijad;
valijakaart ei ole 11. maiks 2019 kohale jõudnud,
3) rahvastikuregistrisse Vinni valla täpsusega tuleks selgituse saamiseks pöörduda vallavalitsuse
kantud valijad;
kantseleispetsialisti poole tel 325 8665.
4) Eestis viibivad alaliselt välisriigis elavad Eesti
Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku
kodanikud.
e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elekt■ valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi asu- rooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodakoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: nikuportaalis määratud (edasi suunatud) elektronKooli tee 7, Viru-Jaagupi alevikus Viru-Jaagu- posti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise
pi teeninduskeskuses.
valijakaardi saanud valijale ei saadeta.
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgseks valiTähelepanu! Valijakaarti ei ole võimalik edastamisjaoskonnaks Viru-Jaagupi aleviku, Kehala, da, kui Teil puudub postkast.
Kannastiku, Allika, Voore, Aruküla, Küti, AravuRiigikogu valimisteks tagastas Omniva Siseminisse, Kulina ja Võhu valijatele.
teeriumile 174 Vinni valla valijakaarti, sest neid ei
■ valimisjaoskond nr 4 - hääletamisruumi asukoht olnud erinevatel põhjustel võimalik valijatele käteelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Sinilille te toimetada. Põhilised põhjused: postkast puudu
tn 1, Roela alevikus Roela rahvamajas.
(132), ei pääse postkasti juurde (11), aadress vigane,
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgseks vali- saaja ei ela osutatud aadressil.
misjaoskonnaks Roela, Alavere, Lepiku, Lähtse,
Kui postkast on puudu või postiljon ei pääse postObja, Puka, Rasivere, Ristiküla, Rünga, Saara, kasti juurde, siis Omnival ei ole kuhugi toimetada
Soonuka ja Tammiku valijatele.
posti ja see tagastatakse aadressaadile.
■ valimisjaoskond nr 5 - hääletamisruumi asukoht
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Allikvee Valimisjaoskonnas hääletamine
tn 4, Tudu alevikus Tudu rahvamajas.
Valimispäeval, s. o 26. mail 2019 algab hääletamiValimisjaoskond nr 5 on elukohajärgseks valimis- ne kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
jaoskonnaks Tudu, Anguse, Palasi, Kaukvere ja
Valimispäeval, s.o 26. mail 2019, saate hääletada
Suigu valijatele.
üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate ni■ valimisjaoskond nr 6 – hääletamisruumid asu- mekirja Te olete kantud. Oma elukohajärgse valivad:
misjaoskonna asukoha kohta saate teavet valijakaar1) eelhääletamise esimesel päeval, s.o 20. mail: dilt või Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt.
Alekvere tee 1, Muuga küla Muuga raamatuValimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa
kogus;
isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad doku2) eelhääletamise teisel päeval, s.o 21. mail: mendid on näiteks:
Kooli, Venevere külas Venevere seltsimajas; ■ isikutunnistus (ID-kaart)
3) eelhääletamise kolmandal päeval, s.o 22. ■ Eesti kodaniku pass
mail ja valimispäeval, s.o 26. mail: Salutaguse ■ diplomaatiline pass
tee 2, Laekvere alevikus Laekvere raamatu- ■ meremehe teenistusraamat
kogus.
■ juhiluba.
Valimisjaoskond nr 6 on elukohajärgseks vaIga valija hääletab ise, oma hääleõigust ei saa kellelimisjaoskonnaks Laekvere, Alekvere, Arukse, legi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Illistvere, Kaasiksaare, Kellavere, Moora, MuuJaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate niga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla, Rohu, mekirja alusel hääletamissedeli.
Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere ja
Hääletamissedeli saamise kohta annate allkirja va-

lijate 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 Te 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 Teil lasta hääletamiskasti
ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline
hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda
Teie palvel teha mõni teine 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 kirjaliku taotluse. Valimispäeval, s.o 26.
mail on võimalik esitada taotlus ka telefoni teel kella
9.00 -14.00-ni.
Valimisjaoskondade telefonile vastatakse alates 20.
maist (valimisjaoskonna tööajal) kuni 26. mai kell
14.00:

Jaoskond nr 1

Vinni

5411 0252

Jaoskond nr 2

Pajusti

5411 0253

Jaoskond nr 3

Viru-Jaagupi

5411 0254

Jaoskond nr 4

Roela

5411 0255

Jaoskond nr 5

Tudu

5411 0256

Jaoskond nr 6

Laekvere

5411 0257

Jaoskond nr 7

Ulvi

5411 0258

Taotluses tuleb märkida/öelda kodus hääletamise
taotlemise põhjus. Näiteks:
■ terviseseisund
■ kõrge iga
■ rasked teeolud
■ transpordivõimaluste puudumine.
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, kui jaoskonnakomisjoni liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.
Eelhääletamine
Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart.
Eestis kehtivad valimisseadused näevad ette võimalused hääletada ka enne valimispäeva.
Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada
teisi hääletamisviise.
Elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell
9.00 ja kestab ööpäev läbi kuni 22. mai kella18.00.
E-hääletamise alustamiseks tuleb minna valimiste
veebi avalehele.
Valijarakendused avaldatakse vahetult enne e-hääletamise algust valimiste veebi avalehel
https://www.valimised.ee koos e-hääletamiseks
vajaliku infoga ja viidetega.

Keskraamatukogus. Hääletamine toimub ajavahemikus 16.-19. mai kella 12.00 - 20.00.
Vinni vallas on selleks valimisjaoskond nr 2, mis
asub 20. mail Kadilas seltsimajas ning 21. ja 22.
mail 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. 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
26. aprill. Kui ümbrikku ei ole võimalik trükkida,
täidab jaoskonnakomisjoni liige või Te ise ümbriku
käsitsi. Ümbriku lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavatele valijatele ette nähtud
hääletamiskasti.
Euroopa Parlamendi valimistel saavad eelhääletamise ajal jaoskonnas nr 2 hääletada ka Eestis alaliselt
viibivad välisriigis elavad Eesti kodanikud.
Eelhääletamine kõigis elukohajärgsetes valimisjaoskondades
Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kolme päeva jooksul 20.-22. maini 2019 kella
12.00 - 20.00. Tähelepanu! Muutunud on harjumuspärased valimisjaoskondade asukohad eelhääletamise päevadel. Vinni vallas on nimelt kaks mobiilset valimisjaoskonda: valimisjaoskond nr 2 (Pajusti)
ja valimisjaoskond nr 6 (Laekvere), mis asuvad eelhääletamise päevadel erinevates kohtades.
Valimisjaoskonda tulles võtta kaasa kehtiv isikuttõendav dokument.
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 kirjalik taotlus asukohas hääletamiseks hiljemalt eelhääletamise viimase päeva, s.o 22. mai
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.
Hääletamiseks vajate isikut tõendavat dokumenti.
Samuti peate teadma, kus on Teie rahvastikuregistri
järgne elukoht, sest ümbrikus hääletamissedel saadetakse Teie elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
Isikut tõendava dokumendi esitamisel kantakse
Teie andmed valijate nimekirja.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja Teie elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia,
mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist
tagastada. Hääletamissedeli saamise kohta annate
allkirja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse)
ümbrikku. Välimisele ümbrikule märgite ise või
märgib jaoskonnakomisjoni liige Teie nime, isikukoodi ja rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi
seisuga 26. aprill 2019.
Ümbrikutes hääletamissedeli lasete väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda asukohas hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti.

Kandidaadid
Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda pärast
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valikandidaatide registreerimist valimiste veebilehel
misjaoskonda
https://www.valimised.ee ja hääletamisel jaoskonKui Te ei viibi valimiste nädalal oma elukohas, on
Teil võimalus hääletada väljaspool elukohta. Nagu nas.
Vaive Kors,
eespool märgitud, meie maakonnakeskuse valimisvallasekretär
jaoskond asub Rakveres Lai tn 7, Lääne-Virumaa
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Muugas tähistati künnipäeva
12. aprillil tähistati Muugas teist korda
künnipäeva sõnnikulaotamise, traktoriga sõitmise, kündmise, nutiadra jt
tänapäevaste masinate ja agregaatidega
tutvumisega. Samuti räägiti põllumehe
tööst vanasti ja praegusajal.
Muuga raamatukogus said Muuga-Laekvere, Põlula kooli õpilased ja
teised huvilised ülevaate künnipäeva
rahvakombestikust. Muuga raamatukogu direktor tutvustas Toivo Tootseni
kirjutatud lugu Jõhvi Joosepi oma koha
leidmisest külvitöödel.
Raamatukogus sai vaadata noore künnimehe, Muuga õppehoone 8. klassi
õpilase Andres Tamme ja künnimeister
Raido Kunila viimaste aastate võidukarikaid ning fotonäitust põllumeestest ja
-masinatest läbi aegade.
Margo Klaasmägi tegi ülevaate firma
Artiston Grupp OÜ põllumajandusli-

kust tegevusest Laekvere piirkonnas.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad tutvustasid sealse kooli põllumajanduserialadel õppimise võimalusi.
Päeva lõpus suunduti põllule, kus
rahvakommete kohaselt laotati sõnni-

kut, huvilised said tutvuda nutiadraga,
proovida traktoriga sõita ning künda.
Parima künnivao kündjaks osutus sel
aastal Muuga-Laekvere Kooli direktor
Arne Labe.

Aga mida Virumaa Koostöökogu teeb?

Lugu sellest, kuidas MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonna kohta.
(VIKO) on vähese ajaga suutnud üht väikest piir- Statistika näitab päris loogilisi tulemusi. Kõige
konda arendada nii, et süda lausa rõõmust rõkkab. suurema elanike arvuga Lüganusel on ka kõige suurem hulk taotlejaid. Arvestada tuleb ka
VIKO ajaarvamine käib Euroopa Liidu prog- haldusreformiga, mida Lüganuse on lausa kaks
rammperioodide kaupa. Käesolev programm- korda üle elanud. Viimast programmperioodi
periood algas 2015. aastal ning lõpeb juba 2020. puudutab üks ühinemine. Suur rõõm on tõdeda,
Programmperioodi lõppedes järgneb järelevalve- et Kohtla piirkond on järgmine projektide laekuperiood, mille käigus tähtsad ametnikud kont- mise osas. Tihedalt on kannul Aseri piirkonna
rollivad, kuidas oleme hakkama saanud. Selle taotlejad ja siis endine Rägavere piirkond. Kokku
vähese ajaga on VIKO panustanud üsna suurte on investeeritud piirkonda miljoneid, täpsemalt
summadega piirkonna arengusse ja võtnud osa 2 807 045 eurot, Leader-meetme toetus sellest on
ka rahvusvahelistest projektidest, et piirkonna 1 456 423 eurot.
võimalusi mitmekesistada. Märtsis toimunud Kas teate mitu uut majutusasutust on ehitatud
strateegiaseminaril, kus liikmetega vaadati otsa Leader-meetme toel Virumaa Südames? Täpselt
nii strateegia sisulisele kui vormilisele poolele, 5. Need on Rosi Puhkemaja (10 kohta), Tuhamäe
tõdeti rahuloluga, et algusest peale on toimetatud Hosteli puhkemaja (6+4 kohta), Karukella Puhtargalt, arvestades piirkonna väiksust ja eripära. kemaja (10 kohta, avatakse suvel), Sonda PuhkeVIKO juhatuse liikme Valdek Haugase sõnul on maja (10 kohta, avatakse 2019. lõpus), Mereoja
näiteks suur pluss väga avatud suhtlemine – nii Kämping (20 karavani kohta ja 5 glämpingu-stiijuhatuses kui ka liikmetega, valitseb koosmeel ja lis katusealust – 20 voodikohta). Ehk siis täpsemalt – 40 voodikohta, 20 karavani kohta ja 20
probleemid lahendatakse kohe.
Sellist koondinfot, nagu täna, annab VIKO välja voodikohta glämpingutes, kokku 80 voodikohigal aastal, kuid seekord soovime, et inimesed ka ta. Kuna käimasolev taotlusvooru menetlus pole
päriselt loeksid, mida maaelu arendamiseks on lõppenud, siis mitteametlikult on teada, et majuette võetud ja seda Leader-meetme toel. Rõhu- tuskohti Virumaa Südamesse tuleb veelgi. Ja on
tada soovime seda, et need on VIKO ja VIKO ka neid, kes selleks Leader-meedet ei kaasa, vaid
liikmete suled, mitte kellegi teise omad, mis investeerivad ise. Oma majutusasutuse teenuse
nüüd auga välja teenitult puhevile aetakse. Igal parendamisega on tegelnud kaks ettevõtet.
aastal võetakse endale kolm suuremat eesmärki Väikese piirkonna jaoks on oluline, et inimestel
ja koostatakse tegevuskava, mille alusel siis toi- oleks tööd. Leader-meetme toel on piirkonda
loodud viimasel programmperioodil kokku
metatakse.
Kuna uue taotlusvooru projektid on veel hin- 61,5 töökohta. Võib öelda, et statistika oli vädamata, siis praegu analüüsime andmeid 2018. gagi rõõmustav! Ja muuseas – järelevalveorganisatsioon PRIA kontrollib antud lubadusi väga
aasta lõpuni.
Viimasel programmperioodil on kokku olnud hoolega.
kuus taotlusvooru, seitsmes on menetluses. An- Virumaa Südame kaubamärgist olete kuulnud?
tud statistikas on arvestatud andmeid Lüganuse Sisuliselt on VIKO ise organisatsioonina võtvalla, Viru-Nigula valla Aseri piirkonna, Toila nud vastutuse ning teinud piirkonna ja liikmevalla Kohtla piirkonna ja Vinni valla Rägavere te hüvanguks lõppeval programmperioodil üle
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Tulemas on Vinni valla laste
suvine töö- ja puhkelaager

Suvine töö- ja puhkelaager Vinni valla lastele alates
13. eluaastast toimub 13.-21. juunini.
Laagripäev kestab olenevalt piirkonnast kella 8-13-ni.
Valla eesmärk on teha heakorratöid Tudus, Roelas, ViruJaagupis, Vinnis, Pajustis, Ulvis, Laekveres ja Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja lõunasööki. Laagri
lõpus toimub osalejatele ekskursioon.
Avalduse blankett asub valla kodulehel www.vinnivald.
ee/hariduse-ja noorsootööalased blanketid, töö- ja
puhkelaagri avaldus.
Avaldus saata Vinni valda 1. juuniks paberkandjal või
e-postiga uno.muruvee@vinnivald.ee
Uno Muruvee, valla noorsoo- ja spordinõunik
Tel. 527 3874, 325 8664

200 000 euro väärtuses projektitaotlusi. Suurim
uhkus on turismisektori arendamine – piirkonna projekti „Ühisturundus Virumaa Südames“
raames on paigaldatud maanteedele teenusepakkujate juurde suunamiseks 50 teenindusmärki.
Uuendatud info 10-l ja lisaks paigaldatud veel 12
uut väliturismikaarti. Valmistatud 22 seinakaarti
ja 15 turismiinfostendi ning tuhandeid turismivoldikuid teenusepakkujate juurde. Paigaldamisel on 15 suunaviidapuud, igaühel kuni 10 viita.
Valminud on turismivoldikud eraldi loodusturismi, pereturismi ja majutuse&toitlustuse kohta,
mille sisu koostas iga ettevõtja ise ja mille ühtse
kujunduse disainis reklaamibüroo Bassein OÜ.
Valminud on neli videoklippi piirkonna kohta
– iga aastaaja kohta üks. Ning just arvestades aastaaegu, vaadake ja imestage ise, kui kaunid paljad tagumikud piirkonna soodes ringi kalpsavad!
Filmimeister on Hans Markus Antson, ettevõttest
Antson Production OÜ
https://www.youtube.com/channel/UCKh1eA3dva2zXkBf-RiQvGg. Koostatud on korralik fotopank, fotode autoriks on Valmar Voolaid.
Lisaks kõigele eespool nimetatule on meil ka inforohke koduleht www.virumaasuda.ee, kust on
võimalik leida põhjalikku infot piirkonna kohta.
Ja olgem ausad – kord aastas võtame piirkonnast pundi kokku ja näitame ennast Tallinnas turismimessil TourEst, et külalised kohalikud näod
ära tunneksid.
Niipalju siis turismist, mis on meetmete hulgas
populaarseim. Kuid VIKO suurim väljakutse on
alati olnud ka muu ettevõtluse taotluste hulga
suurendamine. Turismi on sõltuvalt asukohast ja
piirkonna eripärast alati panustatud ja selle valdkonna esindajad on tee siia ka leidnud. Muude
valdkondade ettevõtlustaotlused on need, mida
piirkonda väga oodatakse. Ja oh seda rõõmu –
nüüd oleme jõudnud punkti, kus meetme eelarve
on lõhki taotletud ja võib rahul olla, kuna valdkond on laienenud kohalikust toidust, metallist,
aiandusest ja puidust rõivatootmiseni välja.
Ka juhatus leiab, et valitud strateegilised tegevussuunad, nagu mikroettevõtluse toetamine ja
noored, on end õigustanud, kui vaadata seda, kui
erinevates valdkondadest projektitaotlusi laekub.
Valdek Haugas, juhatuse liige: „Piirkond on viimase 4–5 aastaga silmnähtavalt arenenud ja VIKO-l on selles kindlasti oma osa. Oleme loonud
keskkonna, kus paljud ettevõtjad on hakanud
tegema koostööd, selle asemel, et konkureerida,
sest nad näevad ühistegevuses kasu.“
Kuna soovitakse piirkonnas ka muud ettevõtlust aktiviseerida, on ellu kutsutud rahvusvahelise
koostööprojekti „Häid näiteid Ungarist ja Eestist“
raames ettevõtlushommikute algatus – varahommikul värskeima peaga, 8.00–9.00, saavad piirkonna ettevõtjad ja omavalitsuste juhid kokku,
et tutvuda üksteise tegemistega, saada kasulikke
kontakte, küsida vajaduse korral omavalitsuselt
otse küsimusi, mis neid huvitavad, ning iga kord
tutvutakse ka võõrustava ettevõtja tegemistega.
Seni on osalejate arv olnud kuni 25 ja uusi te-

gijaid/huvilisi tuleb aina juurde. Lisaks on soov
ka noorte ettevõtlikust kasvatada – panustasime
aasta algul Lüganuse valla noortele suunatud inspiratsioonipäeva.
Rahvusvahelistest projektidest on piirkonnal
ette näidata ka koostööprojekt „Nuoret Seprat
– Noored Sõbrad“ Soomega, mille raames on
piirkonna noored kahe aasta vältel osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes noortelaagrites, millest
kaks toimub veel käesolevalgi aastal.
Koostööprojekti „Ettevõtjate võrgustamine“ on
kaasatud kahe tegevusgrupi ettevõtjad, et külastada nii välismaad kui ka Eestis tutvuda erinevate
Leader-projektidega. Häid uusi mõtteid on ikka
vaja ja selleks tuleb oma keskkonnast välja astuda.
Lisaks on koostööprojekti raames toimunud suurepärased koolitused motivatsiooni, läbipõlemise, ajajuhtimise jms teemal, kus koolitajateks on
olnud Kristo Krumm ja Harald Lepisk.
Suled on küll juba väga puhevil, aga peame väga
lugu ka soodest. Kaardistatud on kolm sood (Uljaste, Sirtsi ja Kestla). Sood on tähistatud infotahvlitega koostöös RMK ja Keskkonnaametiga.
Samuti on Leaderi toel koolitatud retkejuhte, nii
et turvaline retk piirkonna sohu on täiesti võimalik, ja arvestades, kui ilus seal on, siis suisa hädavajalik.
Üks meie strateegia suundadest, mis toimib
hästi, kuid mida on vaja jooksvalt korrigeerida,
kuna tegemist on üsna uuendusliku meetmega,
on nutikate energialahenduste meede. Ott Penek, VIKO kontori projektispetsialist: „Meetme
avamisel on tehtud väga põhjalik eeltöö – viidud
läbi infopäevad, õppepäevad, õppereis Eestis.
Lisaks on meetme tingimuste väljatöötamisel
kaasatud oma eriala spetsialiste ning täiendatud
meedet pärast õppereisi Austriasse, kus taastuvenergia kasutamises ollakse Eestist ikka sammuke
ees. Meetme abil on ehitatud nii 17,5-, 8- kui ka
2-kW päikeseelektrijaamasid, ehitamisel on 2,4ja 15-kW jaamad; lisaks ka kaks tuugenit (kokku 6 kW). Teostatud on kolm energiaauditit ja
üks on veel pooleli. Viimase programmperioodi
taotlemiste ja ehituste ajavahemikul toodetakse
omatarbeks ligikaudu 350 000 kWh taastuvenergiat ja tänaseks kasutab või alustab taastuvenergia kasutamist piirkonnas viis objekti. Järgmisel
programmperioodil võiks toetada ka hoonete
soojustamist, kui tulevikku vaadata. Taotlejaid
meetmes on – meetmesse esitatud ja ka toetatud
on 10 projekti. Indikaatorite täituvust ja sihttaseme saavutamist tuleb nüüd muidugi pingsamalt
jälgida”.
Piirkond ei suuda elanike arvu ja eelarvega
konkureerida oma naabritega, kuid algatuste ja
investeeringutega piirkonna arendustegevusse
pakume konkurentsi ka kõige suurematele Leader-piirkondadele.
Arvate, et ennast kiitmast me ei väsi? Loomulikult ei väsi, puhkame ja kiidame edasi. 
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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Ohtlike jäätmete ja koduelektroonika kogumise ring Vinni vallas
AS Epler & Lorenz kogub Vinni vallas ohtlikke jäätmeid ja
koduelektroonikat.
LAEKVERE piirkonnas pühapäeval, 12. mail:
10.00 – 10.20 Rohu (bussipeatuse juures),
10.25 – 10.45 Rahkla (bussipeatuse vastas asuvas parklas),
10.50– 11.10 Laekvere (Salutaguse tee 2, ohtlike jäätmete kogumispunkti juures)
11.20– 11.40 Venevere (endise kaupluse juures)
11.45– 12.05 Paasvere (külamaja juures)
12.10 – 12.30 Muuga (kaupluse juures)
RÄGAVERE piirkonnas pühapäeval, 12. mail:
12.55 – 13.15 Kantküla (külamaja)
13.25 – 13.45 Ulvi (kaupluse parkla)
13.50 – 14.10 Miila (külamaja)

14.20 – 14.40 Viru-Kabala (raamatukogu)
14.50 – 15.10 Uljaste (Liivakünka, pakendikonteinerite juures)
VINNI piirkonnas pühapäeval, 19. mail:
10.00 – 10.20 Tudu (kaupluse juures)
10.40 – 11.00 Roela (Aida tänava alguses)
11.10 – 11.30 Roela (kaupluse juures)
11.40 – 12.00 Küti (kaupluse juures)
12.05 – 12.25 Viru-Jaagupi (kiriku juures, Kesk tn)
12.35 – 12.55 Kadila (endise kaupluse juures)
13.05– 13.25 Pajusti alevik (Aldari kaupluse juures)
13.30 –13.50 Kakumäe (küla alguses)
13.55 – 14.15 Vinni alevik (raamatukogu juures, Sõpruse 1a)
14.20 – 14.40 Piira (endise MRK/AS Viru Elektrik kaupluse
juures, Mõisa 22)

Vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri:
pliiakud, patareid, värvijäätmed, õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlike
ainete jääke sisaldavad pakendid, luminestsentslambid, elavhõbe, vanad ravimid, kemikaalid, taimekaitsevahendid, happed,
komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta!
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike
aega ja kannatust.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte varem
kogumiskohta kokku viia!
Info: Hardi Sarapuu tel 511 4560;
e-post: hardi.sarapuu@epler-lorenz.ee
Kätlyn Mets

Suurjäätmete kogumine Vinni vallas Vinni vallavalitsus kuulutab välja
Kevadel on tavaks teha kodudes suurpuhas- mitmesugused mahutid (va ohtlike ainetega
heakorrakonkursi
tust, et suvehooajaks oleks kõik korras ning kokku puutunud mahutid).
tekiks rohkem ruumi. Paratamatult tekib
sellega seoses jäätmeid ning äraviskamisele
lähevad vanad mööbliesemed, riided, jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed, värvipurgid ja
muu kasutuks muutunud kraam.
Tihti leitakse, et kõige lihtsam on kogunenud risu ja rämps lõkkesse visata. Siinkohal
tuleb aga veelkord meelde tuletada, et jäätmete põletamine lõkkes kahjustab nii keskkonda (sh aias kasvavaid puid ja põõsaid)
kui ka tervist. Paljusid jäätmeliike saab viia
jäätmejaama, kus neid võetakse tasuta vastu.
Jäätmete põletamine, matmine, loodusesse
viimine jms tegevus on keelatud ja karistatav rahatrahviga jäätmeseaduses sätestatud
korras.
Vinni vallas asub jäätmejaam (Lääne-Viru Jäätmekeskus MTÜ aadressil: Piira küla,
Vinni vald), mis on avatud E-R 8.00-18.00, L
kella 9.00-17.00.
Valla territooriumil on kohti, mis jäävad
jäätmejaamast kaugemale ning seetõttu on
vallavalitsus otsustanud korraldada kevadel
nõudluse olemasolu korral seal suurjäätmete
kogumise ringi eraisikutele. Suurjäätmed on
need, mis ei mahu oma mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse nagu näiteks vana
mööbel (diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, vaibad, kardinapuud,
aknaraamid jms), sanitaartehnika (vannid,
kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid) ja

Vinni Vallavalitsus annab teada, et paigaldab suurjäätmete kogumiseks konteinerid
järgmistesse kohtadesse:
• Tudu alevikus (Rakvere mnt 5,
kaupluse juures) ja Laekvere alevikus
(Töökoja tee 2) 3.-5. maini;
• Ulvi külas (Mõisa tee 5 parklas) ja Kadila külas (Pärna tn 4 platsil) 10.-12.
maini;
• Roela alevikus (Aida tn 1 platsil) ja Viru-Jaagupi alevikus (Kesk tn 3 platsil)
17.-19. maini.
*Konteinerite paigaldamise kuupäevad
võivad muutuda, vastav teavitus lisatakse
valla kodulehele www.vinnivald.ee.
Lisainfo: katlyn@vinnivald.ee; 5304 0597
Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid,
suuremõõtmelisi probleemtooteid, nagu
autoromud või nende osad (sealhulgas
vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (sealhulgas
pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja muid tootjavastutusega hõlmatud
jäätmeid. Samuti ei tohi konteinerisse panna ohtlikke jäätmeid, elektroonikat, paberit-pappi, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning metalli.
Hoiame keskkonda!
Kätlyn Mets,
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Kulu põletamine on aasta ringi
keelatud

Ilusate ilmade saabudes ja aedu korrastades
kipuvad inimesed lõket tegema. Lõkke tegemise juures on vaja jälgida ohutusnõudeid,
et tuli ei ohustaks meie enda ega naabrite
vara. Tuleb jälgida, et lõkkease asuks hoonetest ja metsast ohutus kauguses ning ei asu
keset heinamaad või kulu. Lõke tuleks piirata kivide või muldvalliga. Suurema lõkke
puhul peab olema vahemaa majani vähemalt
15 ja metsani 20 meetrit. Suure tuulega lõket
teha ei tohi (üle 5,4 meetri sekundis, mil lii-

guvad puude jämedamad oksad). Kindlasti
peavad asuma lõkke kõrval esmased kustutusvahendid, milleks võib olla näiteks ämber
veega ja 6-kg tulekustuti. Tuld ei tohi jätta
järelevalveta ning lahkudes tuleb kustutada
lõkkease ja hõõguvad söed.
NB! Kui siiski juhtub, et tuletegemine on
väljunud kontrolli alt, siis helistage kohe 112.
Mati Väljaots,
Rakvere päästekomando pealik

Vinni vallavalitsus kuulutab välja heakorrakonkursi korterelamute, elamute, ärihoonete ja asutuste ümbruse, samuti asulate üldise heakorra
taseme parandamiseks, sellele kaasaaidanud isikute tunnustamiseks ning ilu väärtustamiseks.
Konkursil võivad osaleda eramud, korterelamud, ettevõtted ja asutused, alevikud ja külad.
Konkursil osalemiseks esitatakse objekti kohta
andmed (asukoht, omanik, valdaja) väljakuulutatud ajaks valla kantseleisse. Kandidaadid teatatakse kirjalikult või suuliselt vallavalitsusele
aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti 46603, tel 3258650
või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
21. maiks.
Konkursile esitab objekti üldjuhul omanik.
Osalemiseks võivad esitada objekti ka teised isikud. Objekti ülevaatamiseks ja hindamiseks küsib komisjon objekti omaniku või valdaja nõusolekut.
Konkurss viiakse läbi ajavahemikul 21. mai 15. august 2019.
Konkursi viib läbi vallavalitsuse moodustatud
komisjon, kes teeb konkursile esitatud objektide
ülevaatuse ning vallavalitsusele ettepaneku parimate objektide tunnustamiseks.
Komisjoni koosseis: esimees abivallavanem,
vallavalitsuse liige Eerik Lumiste; liikmed haldusjuhid, vallavalitsuse liikmed Nele Aart, Virgo
Koppel ja Andrus Läll, kultuuri- ja avalike suhete
nõunik Hilje Pakkanen, maanõunik Irina Kuhl
bach.
Komisjon teeb otsuse konkursi võitja(te) kohta
hiljemalt 15. augustiks 2019.
Komisjon kooskõlastab konkursile esitatud objekti külastamise omaniku või valdajaga.
Konkurss toimub üldjuhul neljas grupis:1) era-

mud, 2) korterelamud, 3) ettevõtted ja asutused,
4) alevikud ja külad. Komisjonil on õigus jooksva
töö käigus muuta gruppe ning hinnata ja esitada
ka eripreemia väärilist objekti.
Hindamisel hinnatakse üldmuljet, objekti välishooldust, sobivust maastikku, prügimajanduse korraldust, haljastust ja kujundust (lilled,
hekid, puud, muru, väikevormide olemasolu,
piirdeaiad, kõnniteed, mänguväljakud, terassid,
välikaminad jt), krundi piiri ja ümbrust, riigilipu
heiskamise koha olemasolu.
Hindamisel kasutatakse 10 palli süsteemi, kus
iga komisjoni liige hindab eraldi kõiki kriteeriume ning seejärel tulemused arvutatakse matemaatilise keskmise järgi.
Komisjon selgitab hindamise tulemusena kuni
kolm paremat igas objektigrupis.
Võrdse tulemuse korral eelistatakse enim kõrgeid hindeid saanud objekti. Kui objektigrupis ei
ole tunnustamise väärilist objekti, ei pea komisjon kandidaati esitama.
Parimaks hinnatud objekte ei hinda komisjon
uuesti enne kolme aasta möödumist.
Komisjon teeb konkursist kirjaliku kokkuvõtte.
Konkursi tulemused koos rahalise preemia suurusega kinnitab vallavalitsus korraldusega.
Auhinnafondi suuruseks on kuni 1500 eurot.
Auhinnafondi jagunemise gruppide vahel otsustab komisjon.
Võitja ja/või osavõtjate autasustamis- ja/või
tunnustamisürituse toimumisest teavitab konkursi parimaid komisjon.
Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes Koduvalla Sõnumid ja Vinni valla kodulehel.
Kätlyn Mets,
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Lõkke tegemisel järgi ohutusnõudeid
Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti •
territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal
võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud
kohtades. Koduaias sobib ka lahtine metallnõu,
•
kus tuld väga suureks ei aeta.
Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka ko•
duaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid:
•

lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata •
hoone peale;

•

alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema •
hoonest vähemalt 8 m kaugusel;

•

lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;

•

•

lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on
alla 5,4 m/s (nõrk tuul, niiske ilm oleks soovitatav);
koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast
(immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
lõket tuleb valvata ja hoida selle läheduses
kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6-kg
tulekustuti;
lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;
Kindlasti jälgi tuule suunda, et sädemed ei
oleks ohuks teistele elamistele ning et suits ei
häiriks naabreid.

Mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäelõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud tud lõke on väga ohtlik.
taimedest, okstest ning muust põlevast ma- Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine ja
süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegeterjalist;
vus.
lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
Mati Väljaots,
Rakvere päästekomando pealik
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Roela kool austas Asutava Kogu liiget Mihkel Juhkamit
Roela koolipere pidas 5. aprillil toimunud austusüritusega
meeles Roelast pärit Asutava Kogu liiget Mihkel Juhkamit
tema mälestuskivi juures. Sissejuhatuse tegi ajalooõpetaja
Kristina Varik-Kilm. Ülevaate Mihkel Juhkami tegevusest andis 9. klassi õpilane Kertu Raudmäe. Räägiti ka Asutava Kogu
tähendusest. Kodukandist pärit riigimehe kivi juurde asetati
lilled ja küünlad.
Aprillis möödus sada aastat esimese Eesti rahva poolt valitud rahvaesinduse - Asutava Kogu valimistest. Asutava Kogu
valimised toimusid 5.-7. aprillini 1919 kõikjal Eestis üldise ja
ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel kodanikel. Asutava Kogu põhiülesandeks
oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine, millega tuldi
edukalt ka toime.
Seda Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu
valimise ümmargust tähtpäeva tähistati üle Eesti. 5. aprillil
süüdati austusküünlad kõigi 120 Asutavasse Kogusse valitud
rahvasaadiku sünnikohas.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Meie kool on võtnud asja tõsiselt ette. On olnud mitu teemakohast üritust, väljapanekuid ja mänge ning antud harivaid tunde valdkonna asjatundjate juhtimisel.

Direktor Aive Alavere Roela kooli õpilastele tutvustamas kodukandi riigimeest Mihkel Juhkamit. Erakogu.

Aidi Vallik esinemas. Erakogu
20 piiri. Enamik neist mõeldud
noortele ja lastele.
Kirjanik lisas, et kirjutamine
meeldib talle väga ning ta teeb
seda rõõmuga. Ta on kirjutanud
ka filmistsenaariumi ja näidendeid, olnud telesaadete stsenarist. Viimastel aastatel on Aidi

Kogu koolis on toataimede juures siltidel nende nimed
ja akendel võib näha taaskasutatust - CD- plaatidest kaunistusi. Koridoris on õpilaste-õpetajate valmistatud koolimaja makett. Sorteerime prügi. 25.-29. märtsini toimus
kevadine fotojaht, millest võttis osa terve kool. Märtsikuu
lõpus külvas iga klass suvelillede seemneid, väikeste taimede pikeerimiseks valmistame plastpudelitest potid ja sooja
saabudes saame kooliaeda enda taimedest lillepeenrad.
Toimetamist on Rohelise Kooli raames palju, aga selline
tegevus meeldib meile!
Martin Lepp,
Laekvere õppehoone 8. klassi õpilane

Vallik kirjutanud rohkem noorematele lugejatele. Abikaasa Ott
Valliku värvilised pildid täiendavad lugusid.
Kuna kirjanik oli hästi sõbralik, tõusis palju käsi küsimuste
esitamiseks.
Rõõmsameelselt
vastas ta arvukatele pärimistele.
Lapsed said teada, et talle meeldivad kassid. Et lugu kirjutama
hakates teab kirjanik, milline on
jutu lõpp. Et kui tahad saada kirjanikuks, pead olema loov.
Aidi Vallik oli kohtumisele
kaasa võtnud ka oma raamatuid,
mida lastele tutvustas. Samuti
õnnestus kuulata, kuidas autor
ise oma luulet esitab.
Kevadiseks mõtteks veel killuke, et „Pintsu ja Tutsiku“ jutust pärit perekond Maikelluke
on nime saanud kirjaniku enda
murdekeelsest Valliku nime tähendusest.
Mare Veddel,
VPG klassiõpetaja

Tervitusi iidse tammiku servalt!
Märts on möödas ja klubi jälle aasta
vanem. 12. märtsil sai Pajusti klubi
59-aastaseks. Tantsuõhtul „Hoogsas
rütmis“ esinesid ansambel „Laine“,
tantsutrupp Amici ning Pajusti huumori- ja estraaditrupp Jaan Lõõniku
juhtimisel. Aga enne kui pidasime
pidu, oli meie majas üks hea (omapärane) tantsukontsert.
Toimus Jane Paberitile pühendatud heategevuskontsert „Saadame
Jane tantsuga ära!“ Kohal olid 64
imekaunist tantsunaist üle Eesti, kes
esitasid erinevatest žanrites olevaid
tantse. Tantsijad olid Jane õpetajad,
õpilased, nende õpilased ja kolleegid.
Kontserdi lõpetas Lauri Saatpalu. Piletitulu läks Janno Puusepa fondi.
Kui sa soovid näha emotsionaalset
kontserti, siis on sul võimalik seda
vaadata, kui lähed arvutis You Tube
lehele ja paned otsingusse „Saadame
Jane tantsuga ära“. See kontsert ei
oleks saanud teoks, kui ei oleks olnud
Külli Külanurka, kes pani kokku kava

Roheline Kool
Muuga-Laekvere Kooli Laekvere õppehoone ühines Rohelise Kooli programmiga selle õppeaasta alguses. Roheline
Kool on programm, kus mitme riigi koolid tegelevad keskkonnaalaste teemadega.

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi algklasside
õpilased kohtusid kirjanik Aidi Vallikuga
2. aprillil tähistati rahvusvahelist
lasteraamatupäeva. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi algklasside
õpilastel oli sel puhul vahva võimalus kohtuda päris kirjanikuga. Kümme klassitäit lapsi saalis
ja sõbraliku olemisega külaline
nende ees – nii see kohtumine
algaski.
Aidi Vallik rääkis kõigepealt
oma perest. Nii inimestest kui ka
lemmikloomadest, kes on talle
väga olulised olnud. Nii väga, et
lapsena lausa loomaarstiks tahtis
saada. Lapsepõlvest on pärit ka
huvi raamatute vastu. Juba kolmeaastaselt õppis ta lugema.
Kirjatöödena avaldas ta kõigepealt luuletusi. Kaheksa aastat
eesti keele ja kirjanduse õpetajana töötamist andsid ta mõttepagasisse ainest juurde. Trükivalgust näinud „Kuhu lähed, Ann?“
ja järgnenud lood said ruttu
kuulsaks. Ilmunud raamatute
hulk on nüüdseks ületanud juba
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ÕPETAJA MILVI LAHESOO
15.04.1934 - 23.03.2019
Kõik lapsed tunnevad Su käsi,
jäta nende paitus
meie kodu ukselingile
kõigi tulijate jaoks
põlvest põlve.
/E. Niit „Paekivi laul“ 1998/
Milvi,
15. aprillil oleksid Sa saanud 85-aastaseks. Alles
mõni aeg tagasi olid siin, meie keskel. Astusid teisipäeviti ilusa sirge seljaga kooli poole, sest tantsumemmed ootasid Sind tantsutundi juhendama.
Võtsid seda endiselt tõsiselt, armastusega. Nii nagu iga oma tegemist alates 1953.
aastast, mil Sa noore neiuna tulid ja jäid, et pühenduda oma koduküla laste õpetamisele. Samal ajal pidasid väga oluliseks ka rahvatantsu propageerimist ja leidsid
aega kohaliku ajaloo talletamiseks. Olid paljude toredate traditsioonide jätkaja ja
algataja. Sinu loomuses olid koos kaks justkui vastandlikku omadust: korrektsus,
lausa matemaatiline täpsus kõiges, mida tegid, ning loovus, soov leida uusi ja huvitavaid lahendusi õpetamises ja tantsude lavale seadmises. Olid maa sool selle sõna
kõige õigemas tähenduses. Olid innustaja ja jagaja. Kõik, mida jagasid, jääb elama
Sinu toredates lastes ja nende järeltulijates, endistes õpilastes, töökaaslastes ja tantsusõprades. Aitäh, et olid siin meiega.
Austuse ja armastusega
Tudu koolipere

Vilve Tombach esindas 9. märtsil
meid Pärnus toimunud L. Koidula
vabariiklikul etluskonkursil, mis
mõeldud täiskasvanutele. Vilve pälvis eripreemia. Ta esitas kaks luuletust: L. Koidula „Üksmeel“ ja B. Alveri „Tulipunane vihmavari“. Palju
õnne, Vilve!
On tantsupeo aasta. Sel puhul läbib meie valda, sealhulgas muidugi
Pajusti Laureaatide Tammikut, 28.
juunil kell 13:00 laulupeotuli. Et klubiümbruses olev park näeks ilus välja, tuleb see ju korda teha. Selleks koguneme 3. mail kell 10 klubi juurde.
Võta kaasa oma reha!
Sel suvel toimub palju huvitavat. Et
teada saada, millega tegeleme, jälEsinejad kontserdilt “Saadame Jane tantsuga ära!” Peep Saluvee foto.
gi Pajusti klubi FB-lehte ja vaata ka
meie tegevuskalendrit lehel kultuurija suhtles tantsutruppidaga. Kontser- häid inimesi.
rahvusvahelisele tantsupäevale pü- kava.ee või helista 5190 2201.
di toimumisele aitasid kaasa Vinni Täna ei ole Janet enam meie seas, ta hendatud kontsert, kus esinevad kõik
Vallavalitsus, OÜ Videolabor, Pätsi valvab meie üle sealt tähtede juurest. meie klubi ringide tantsijad. Tule, ela
Urmas Lindlo,
Pagarid, Vinni Spordikompleks, Pa- Me mäletame SIND, Jane!
kaasa ja kindlasti teeme ka koos ühe
Pajusti klubi juhataja
justi lasteaed, OÜ Saundland ja palju Elu läheb edasi! 29 aprillil toimub ühistantsu, pärast sööme kringlit!
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EELK Simuna koguduses
algab leerikursus
Palun leeri soovijail endast teada anda kirikuõpetaja Enn
Salvestele telefonil 5345 3967 või e-post: enn.salveste@eelk.ee
aprilli kuu jooksul. Leerikursusele saab alates 15. eluaastast.
Kristliku kiriku tegevus ja kuulutus on oma olemuselt suunatud
usu äratamisele ja kinnitamisele. See ülesanne avaldub selgelt
leeriõpetuses ja leeriõnnistamises ehk konfirmatsioonis.
Konfirmatsioon on tihedalt seotud ristimisega. Nii nagu inimest ristitakse üksnes kord elus, nii on ka konfirmatsioon ainukordne talitus. See on varem ristitu ja tema usu ning tema
koguduseosaduse kinnitamine. Selles talituses toimub kahesuunaline tegevus: ühelt poolt kinnitab ristitu avalikult, et ta
tunnistab omaks kristliku usu, millesse teda on ristitud; teiselt
poolt kinnitab Jumal teda käte pealepanemisel ehk leeriõnnistusel oma Püha Vaimuga. Konfirmatsioonil kinnitatakse ristitu
osasaamist Kristuse pühitsevast armust ning tema ülesannet
tunnistada oma usku ja elada selle järgi, võidelda kurja vastu ja
kasvada heas (1 Pt 2:9).
Koguduse liikme õigused
Konfirmatsioon on tihedalt seotud ka õpetamisega, nõnda
nagu Jeesus on ristimiskäsus seadnud (Mt 28:18-20). Leeri ja
konfirmatsiooniga saab kirikuliige õiguse iseseisvalt tulla armulauale, olla ristivanemaks, oma abielu laulatada ning osaleda
kiriku tegevuses. Koguduse liikmeks astunud kiriku liige annab
talitusel lubaduse elada ristimises ja konfirmatsioonil antud
tõotuste kohaselt kristlikku elu, osa saama sõnast ja sakramendist ning täitma oma kohustused koguduse ees.
Leeri võib tulla isik alates 15. eluaastast. See põhineb isiku
õigusel, et vähemalt 15-aastasena on õigus otsustada selle üle,
millise koguduse liige ta soovib olla.
Kui leeriikka jõudnud inimene on veel ristimata, toimub ristimine pärast leeriõpetuse andmist vahetult leeriõnnistamise eel
või leeripüha jumalateenistuse käigus.
Enn Salveste,
EELK Simuna koguduse õpetaja

MTÜ Tumemaine Tuli kogub rahvusvahelist tunnustust
ja avardab mõõdet
Muuga külas resideeruva MTÜ
Tumemaine Tuli tänavu kümnendat korda Rakveres toimuvat
festivali Darkland Fire tunnustas üleeuroopaline rahvusvaheline ekspertide žürii EFFE Label
2019 – 2020 vääriliseks. EFFE
Label on Euroopa kvaliteedimärk märkimisväärsete kunstifestivalide jaoks, mis näitavad
nende seotust kunstide valdkonnaga, kohaliku kogukonna kaasamist ja rahvusvahelist avatust.
Järgmisel perioodil loodame
sama tunnustuse välja teenida
ka Pandivere Muusikafestivalile.
EFFE kvaliteedimärki kandva festivali korraldajana olen
kutsutud 14.- 17. aprillini Lissabonis toimuvale katusorganisatsiooni Euroopa Festivalide
Assotsiatsioon (EFA) kunstialade festivalide tippkohtumisele
(Arts Festivals Summit 2019),
mis annab võimaluse olulistel
teemadel kaasa mõelda ja kaasa
rääkida ning teisest küljest leida
veel uusi kontakte koostööks ja
võimalusi meie piirkonna tutvustamiseks festivalide abil. Põnevate fesivalide avastamiseks
mitmel pool Euroopas on nüüd
avatud ka eraldi otsingumootor
www.festivalfinder.eu .
MTÜ Tumemaine Tuli juhatuse liikmena osutusin sügisel
üheks väljavalituks kaheksast

Muuga kapell tähistas
20. aastapäeva
30. märtsil tähistati Muuga mõisas seltsi kapelli 20. tegevusaastapäeva.
1. aprillil 1999 vaiksel neljapäeval toimus taastatud Muuga MNS EHA esimene kevadpidu. Peol esines kõigi suureks üllatuseks õe-venna Nella Lumiste ja
Enno Höövelsoo eestvõttel kokku kutsutud kapell.
1. aprilli naljamängust sai tõelisus ja kapell on mitmes koosseisus mänginud
20 aastat.
Mänginud on kapell paljudes Eestimaa paikades ja ka Peterburis Aleksandri
pargis.
Tähistasime seda peoga Muuga mõisas, kus külalistena esinesid Roela meesansambel ja Viru-Jaagupi kapell Reilender. Eeskavas esinesid meie oma kapelli
praegune koosseis ja üllatusena ka kapelli algne koosseis.
Jalga sai keerutada Viru-Nigula rahvamuusikute pillimängu saatel.
Peolaua katsid seltsi naised, kes päeval kogunesid kokakursusele ja õppisid
valmistama suupisteid munapühadeks.
Ilma Lausvee

Muuga kapelli praegune koosseis: (vasakult) Ants Habakuk (lõõts), Riina Linde (viiul,
kapelli juhendaja), Paula Linde (kannel), Liina Pikhoff (kannel), Alja Mätlik (kannel),
Aivar Kondoja (kontrabass) ja Ille Meltsas (jauram). Foto: erakogu.

Muuga kapelli esimene koosseis: Merike Aal, Nella Lumiste, Ille Meltsas, Enno Höövelsoo
(varasem juhendaja), Alja Mätlik, August Kondoja ja Ilme Kristmann. Foto: erakogu.

festivalivalikorraldajast
Põhjamaadest ja Balti mere äärsetest riikidest piirkonna festivale ühendava organisatsiooni
NordicBaltic Festival Platform
esmakordselt avatud stipendiumiprogrammi, mis on mõeldud
rahvusvaheliste kultuurifestivalide korraldajate enesearenguks
ja võimekuse suurendamiseks,
et osaleda riigipiire ületavates
rahvusvahelistes Euroopa Liidu kultuurikoostööprojektides
koos teiste piirkonna festivalikorraldajatega.
Lisaks Vinni vallale oli stipendiumiprogrammis
esindatud kahe esindajaga Island,
Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja
Norra. Esimene osa stipendiumiprogrammist toimus 21.-25.
oktoobrini kaunis Poola linnas
Gdanskis, kus lisaks tihedale seminarikavale hõlmas see ka 22.24. oktoobrini samas toimunud
NordicBaltic Festival Platformi
konverentsi. Programm oli nii
tihe ja sisukas, et kaunist Gdanski vanalinna õnnestus silmata
vaid hotellist konverentsipaika
lipates.
Stipendiumiprogrammi seminarid oma valdkonna edukate
praktikutega üle terve Euroopa
andsid palju uusi mõtteid ning
praktilisi nõuandeid ja kasulikke soovitusi. Nii väikses grupis

on võimalik iga osaleja väljakutsete konkreetsem ja põhjalikum
käsitlus.
Konverentsil osales umbes 80
delegaati ning selle käigus toimunud ettekanded, arutelud ja
esitlused olid samuti mõtlemapanevad ja arendavad. Oluline
roll oli ka õhtustel koosviibimistel, kus oli võimalik suhelda vabas vormis piirkonna festivalikorraldajatega, luua kontakte ja
ideid vahetada. Üsna tõenäoline
on, et sünnib mõni rahvusvaheline koostööprojekt, mis toob
tulevikus ehk ka meie valda
mõne uue riigipiire ületava kultuurikoostööprojekti.
Teine osa stipendiumiprogrammist leidis aset Venemaal St.
Peterburis tänavu päris veebruari lõpus.
Võrgustikku NordicBaltic Festival Platform kuulub ligikaudu
500 kunsti- ja kultuurifestivali.
Rahvusvaheline suhtlus on
andnud palju uusi mõtteid ning
ka kontakte ja tulevasi partnereid, kellega koostöös õnnestub
veelgi põnevamaid ja mitmekülgsemaid sündmusi koduvallas korraldada. Huvitav on, et ka
Eestis tegutsevate tulevaste partneritega õnnestus koostööleppeid sõlmida just neil välismaal
toimunud kokkusaamistel.
Sellel suvel on taas meie vallas

tulekul Pandivere Muusikafestivali kontserte ja Tumeromantika õhtu Muuga mõisas toimub
tänavu 24. augustil. Täpsemat
ja ajakohast infot leiad meie netikodudest pandiverefestival.eu
ja tumeromantika.eu ning meie
facebookilehtedelt ja valla kultuurikalendrist.
Ideid on palju ning MTÜ visioon ja missioon on paigas. Pigem jõudu, jaksu ja tervist kipub
järjest rohkem nappima, et kõiki
tekkivaid uusi ideid ellu viia. Kui
vallas on kultuurihuvilisi aktiivseid inimesi, kes tunnevad soovi
kaasa aidata siinsele kultuurilisele mitmekesisusele eripäraste
muusikasündmuste korraldamisse panustades, siis olete oodatud kampa lööma. Ühendust
saab telefonil 5661 8636 ja meili
teel ristoku@gmail.com
Risto Kukk,
MTÜ Tumemaine Tuli

Automudelismi juunior-liiga sisehooaeg lõpusirgel
30. märtsil, päeval, mil Korsikal
WRC-maailmas toimus hulk traagilisi sündmusi, kohtusid Paides
Eesti automudelismi tulevikulootused. Offroad Juunior RC Eesti
meistrivõistlustel toimus selle sisehooaja 6. ehk eeleelviimane etapp.
Tore, et selles karussellis osaleb
ka mitu Lääne-Virumaa noort. Ja
ehkki sel hooajal läänevirulastel
absoluuttippu asja pole (küllap on
siin põhjuseks eelkõige hooaja algul liialt pealiskaudselt seatud sihid ja võibolla asjatu enesekindel
üleolekutunne, mis hooaja keskel
pärssis ka treeningutahet), ollakse
praegu tublid keskmikud. Ja kuna
Lääne-Virumaal on hetkeseisuga
ilmselt Eestis parimad võimalused
automudelismiga tegelemiseks üldse, oleks patt, kui järgmisel hooajal
Eestis tipu poole ei tõusta.
Aga Paide etapi tulemustest. A-finaali ehk tippude juurde polnud

meil sedakorda asja. B-finaalis jäi
napilt pjedestaalikohast ilma Oliver
Arder Vinnist. C-finaali võitis Rauno Vilu (VPG, Rakvere RC) ja 3.
koht läks Romet Laurimäele (Kadrina). D-finaalis oli esimene Urmo
Nagel (Kadrina), 2. koha sai Caspar
Kõrts (VPG), 3. koha Annes Ossile (Haljala) ja 5. koha Robin Jukka
(VPG). Robinile oli see ka esimene
võistlus üldse. Konkurentide treenerite sõnade kohaselt on tegemist
igati arukalt mõtleva ja kaalutleva
sõitjaga. Nii et, hoidke alt, vanad

tegijad! Kaks etappi on sel kevadel
juunioridel veel ees ja siis kolime
õue.
Kel huvi automudelismi kui atraktiivse ja kindlasti kiiresti areneva
huvitegevuse vastu, tulge neljapäeviti Linnuse 5, Rakvere (näoraamatus: Rakvere RC Hobikeskus) või
kolmapäeviti Väike-Maarja mudelihalli (www.vmrc.ee). Oma silm on
kuningas!
Mart Pitsner

Valla lasteaialaste ühine spordipäev Vinni
staadionil
15. mail algusega kell 10 toimub Vinni staadionil valla lasteaeade ühine spordipäev ilmaoludele vaatamata.

Kavas:
10.00 spordipäeva avasõnad vallavanem Rauno Võrnolt,
10.05 soojendusharjutused kõigile võistlejatele,
10.15 algab 30 m jooks, kaugushüpe (2 katset), pallivise tennisepalliga (3 viset),
11.30 teatevõistlused, lõbusad vahetegevused,
12.00 võistlejate autasustamine (kõigile osalejatele ka midagi maitsvat)!
Osalejad: vanusegrupid 4-5-, 5-6-, 6-7-aastased. Poisid ja türukud võistlevad kõik koos ühes vanusegrupis.
Kohtunike koosseis: lasteaedade õpetajad ja abiõpetajad, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased, vallaametnikud.
Kohal on maskott! NB! Selga mugavad spordiriided.
Info: Uno Muruvee 325 8664, 527 3874, uno.muruvee@vinnivald.ee
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Vinni valla päevad Vabariiklik puuetega inimeste
teeme koos ise endale päevad! XXIV kultuurifestival 24 ja 25.
ga (17.40) – Laekvere (17.45) – Ve- koduaedu. Miks mitte tutvustada
nevere (18.00). Bussile etteregist- huvilistele aiapidamise võlu ning mail Rakvere Teatris
30.-31. mai ja 1.-2. juuni Vinni
valla päevad
Vallapäevade kavad hakkavad võtma juba ilmet. Detailsema kava
avaldame maikuu vallalehes. Siinkohal eelreklaamiks ja vajalike registreeringute tegemiseks oluline
info.
N, 30. mail kell 18 algab matk Uljaste matkarajalt Uljaste külaplatsile (u. 5 km). Kogunemine matkaraja algusesse Sonda-Pada mnt
ääres. Matkajuht on Raul Ivanov.
Käigus on ka vallabuss marsruudil
Laekvere (17.00) – Muuga (17.10) –
Roela (17.20) - Viru-Jaagupi (17.30)
– Pajusti (17.35) – Vinni (7.40) –
Ulvi (17.50), bussile etteregistreerimine oma piirkonna raamatukogus
1. maiks. Osalustasu bussiga tulejatel 2 eurot.
R, 31. mai kell 18 matk Venevere
matkarajal (u. 5 km). Kogunemine
Venevere seltsimaja ette. Matkajuht
on Eerik Lumiste. Käigus vallabuss
marsruudil Ulvi (17.00) – Vinni
(17.10) – Pajusti (17.15) –Viru-Jaagupi (17.20) – Roela (17.30) – Muu-

reerimine oma piirkonna raamatukogus 1. maiks. Osalustasu bussiga
tulejatel 2 eurot.
L, 1. juunil kell 14.00 vallapäevade laste- ja noortepäev Roela lauluväljakul.
Seikluslikud tegevused lastele algavad kella 14st, kultuuriprogramm
(ka täiskasvanutele) kella 18-st. Sel
õhtul on huvilistel võimalik osa saada ka rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica külalisesinejate (Indiast,
Lätist ja Ukrainast) kontserdist.
MTÜ Vinni Punn toob esmakordselt Roela mägedesse seebikarbiralli. Info Uno Muruvee, tel 527 3874.
P, 2. juunil valla kodukohvikute
ja avatud aedade päev
Kõik, kes tahavad midagi pakkuda, näidata, on lahkesti oodatud. Ettevalmistused käivad mitmel pool.
Et avatav kohvik ka külastajaid
leiaks ja paik saaks inimestele paremini tuttavaks, tasub teha koostööd
oma ümbruskonna asuva vaatamisväärsuse või mõne muu huvipakkuva objekti omanikuga, miks mitte
ka mõne esinejaga.
Nagu avatud talude päeval, võiksid ka vallas tegutsevad ettevõtted
oma uksed külastajatele avada.
Vinni vallas on hulganisti kauneid

aedade rikkust ja mitmekesisust.
Kutsume aiaomanikke tegema ekskursioone, viima läbi töötubasid,
korraldama näitusi või kontserte
vmt – ikka selleks, et rahval oleks
huvi tulla vaatama ja rõõmu tundma kaunitest aedadest, kuhu muul
ajal ilma kutseta ei pruugi sisse pääseda.
Registreerimine nii kodukohvikute kui avatud aedade päevale toimub
valla kodulehe kaudu (vinnivald.ee,
avalehel
http://www.vinnivald.ee/kusitlus).
Seal on vaja täita vastavad lahtrid
- kodukohvikute pidajal kohvikute osa, avatud aia pidajal oma osa
registreerimisankeedist.
Registreerimisandmete põhjal koostame
kohvikute ja aedade kaardi, samuti
läheb seal kirja pandud materjali
põhjal info vallalehte jm.
2. juunil toimuvad ka ekskursioonid “Tunne Vinni valda!”, kus
ootame end külla kutsuma ka valla
asutusi ja ettevõtteid, huvipakkuvate objektide omanikke. Palun andke
endast teada oma kandi raamatukogusse 1. maiks.
Teeme koos ise endale päevad!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Laekvere rahvamajas tuleb sündmusterohke mai
Kevad venitab oma tulekuga, aga juba on märke sellest,
et hooaeg isetegevuses hakkab lõppema. Mõned lähimad sündmused maikuus teile nüüd lahti kirjutangi.
1. mail ehk kevadpühal tähistavad oma juubeleid
Laekvere eakate klubi Meenutus liikmed. Klubi ise saab
30-aastaseks, endine memmede rahvatantsurühm,
praegune seenioritantsurühm saab 25-aastaseks ja hobitantsurühm 20-aastaseks.
Kui eakate klubi on pika aja jooksul hakkama saanud
kolme presidendiga - Vaike Kivisep, Lea Kukner ja
Maire Tamm -, siis tantsurühmadel on olnud kummalgi vaid üks juhendaja: Ellu Leichter ja Õilme Lainesaar.
Selle pidupäeva puhul ootame külla oma sõpru, et tähistada üheskoos neid tähtpäevi.
5. mail on hooaja viimane kokkusaamine nii lauluklubil kui ka rahvaõpistul.
11. mail teeme kõigi isetegevuslaste ja soovijatega
väljasõidu Jõgevamaale. Külastame Kuremaa ujulat ja

Palamuse muuseumi. Osavõtusoovist anna teada 5.
maiks.
23. mail tuleb meile taas külla lasteteater Reky uue lavastusega “Sööbik ja pisik”. Ootame kõiki teatrisse.
25. mai veedame kõik Muuga mõisas, kus mõisapäeva
puhul jätkub tegemisi väikestele ja suurtele. Ja 31. mail
on taaskord põnnide paraad, kuhu ootame lapsi, vanemaid nii koolidest, lasteaiast kui ka Simuna lasteaiast.
Ja siis hakkabki paistma juba jaanipäev ning kuu lõpus laulupeotule tulemine, mis peatub ka Muugas ja
läbib Laekvere.
Nii et kasutage veel võimalust rahvamajas käia, enne
kui suurteks välitöödeks läheb.
Infot saab alati rahvamajast.
Ilusat päriskevadet!
Õilme Lainesaar,
Laekvere rahvamaja juhataja
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24. mail
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koju tervitus-esinemine.
10.30 Regina Seppik, Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, omalooming,
luuletus „Elamata elu“.
10.50 MTÜ „Hingerahu“ näidend „Kaamerad“.
11.10 Solist Maarja Kaplinski ja saadab Anu Jaagosild.
11.30 Randvere kool–varjuteatri etendus „Viisakate sõprade lugu“.
11.50 Tallinna Laagna lasteaed-põhikooli isetegevusansambel „Nõgesekene“.
12.10 Pärnu Pimedate Ühingu näiteringilt näidend „Mälumäng“.
12.30 MTÜ „Iseseisev elu“ tantsu- ja lauluring Tartust.
12.50 Jõhvi erivajadustega noorte näiteringi omaloominguline etendus
„Kus sa oled, minu elu“.
13.10 Pärnu Pimedate Ühing, solist Raimo Riitsaar.
13.30 Võrumaa Puuetega Inimeste Koja etteaste.
13.50 Ansambel „Viu ja Sõbrad“, Saaremaa Puuetega Inimeste Koda.
14.10 Pärnu Pimedate Ühingu lauljad, kollektiiv „Rannapiigad ja Kaptenid“.
14.30 Tartu Puuetega Inimeste Koja noorteansambel „Laululind“.
14.50 Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu lauluansambel.
15.10 Sõmera Kodu näitering „Erilised“ Saaremaalt.
15.30 Solist Jelena Kudrjašova, nägemispuudega.
15.50 Narva Invaliidide Ühing „Eenar“. Grupp „Narvskije Kazatski“.
16.10 Ans. „Väike Kannel“ Tartust.
16.30 Tartu Puuetega Inimeste Koda, segaansambel „Lauluviis“.
17.30 Autasustamine
20.00-23.00 Simman festivalist osavõtjatele.
25. mail vabalava, ajapiiranguteta
10.00 tervitussõnad, päevatutvustus.
Regina Seppik, luuletus „Aastad need tulevad“. Järgnevad: Andres Tarja süntesaatoril. Euroopa puuetega noored Hollandist, Hispaaniast, Itaaliast ja Eestist:
spektaakel „(In)visible souls behind the masks“ („Nähtamatud hinged maskide
taga“). Tartu Puuetege Inimeste Koja segaansambel „Lauluviis“. Merilyn Jaeski,
nägemispuudega tudeng Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Ansambel „Väike
Kannel“ Tartust. Võisiku Kodu Saaremaalt. Kava „Oi aegu ammuseid“. Vändra
piirkonna Erivajadustega Inimeste Seltsi tantsurühm „Vallatud“. Tartu Puuetega
Inimeste Koja noorteansambel „Laululind“. AS Hoolekandeteenused – Kehra
Kodu. MTÜ Hea Tervis. Liikumine pallidega, juhendab Maie Tamm. AS Hoolekandeteenused - Rakvere Kodud etteaste. Naisansambel Eha (juhendaja Anneli
Vilbasteon). Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja festivali lõpuesinemine.
15.30 – festivali lõpetamine.
Festivalist osavõtt on tasuta. Palume broneerida eelnevalt kohad tel. 5164 3449
või e-mail: virukoda@viukoda.ee. Vabariiklikku Puuetega Inimeste XXIV kultuurifestivali toetavad: Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Puuetega Inimeste
Fond, Rakvere linn, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.
Korraldaja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, tel.324 2023, Helmi Urbalu.
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Palju õnne, kallid maikuu
sünnipäevalapsed!
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…

94 Hilma Perednja
93 Marta Valtonen
93 Linda-Alide Lillepea
91 Lydia Vaabla
90 Endel Väljaots
89 Enna Viibur
89 Leo Saluste
89 Leonhard Valter
88 Helene Moor
88 Endel Kruusamäe
87 Alma Darjina
87 Aime Uustalu
87 Elvi Harjo
87 Aili Annus
87 Linda Truman
86 Vilma Benga
85 Valve Nõlvak
85 Vaino Torp
84 Silvi Kuusk
84 Hilma Võsokova
84 Evi Käärt
84 Vilma Pender
83 Milvi Klei
83 Evi Kask
83 Õie Alliku
83 Leida Ruberg
83 Malle Suvi
83 Aino Maidra
83 Ly Pärn

82 Arvi Aru
82 Mati-Jaagup Rohtsalu
82 Endla Niinepuu
82 Eero Paenurme
82 Maia Liivak
81 Artur-Roomet Vene
81 Urve Küla
81 Aita Heiskonen
81 Laine Kriisa
81 Mati Rast
81 Rosa Petrova
80 Magomed Magamedov
80 Urve Kukk
80 Aino Oidsalu
80 Leida Remeküll
75 Ants Viita
70 Ilme Susi
70 Koidu Lind
70 Miralda Ritari
70 Andi Larionov
70 Malle Habakuk
70 Galina Laanemets
70 Vladimir Isupov
70 Kaupo Arukaev
70 Irma Eigi
70 Aili Raju

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!

22. veebruaril - Kristin Tammiste
26. veebruaril - Gete Aurora Reimund
28. veebruaril - Evert Veerde
6. märtsil - Laura Ojalill
6. märtsil - Lasse Rebane
6. märtsil - Katariina Kens
6. märtsil - Gregor Kens
10. märtsil - Rasmus Linde
11. märtsil - Milana Zjukov
19. märtsil - Gregor Kulberg
20. märtsil - Kaur Saarna

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Mati Smirnov 		
Milvi Lahesoo 		

19.05.1971 - 12.03.2019
15.04.1934 - 23.03.2019

Sügav kaastunne omastele.

SÜNDMUSTE KALENDER

Kantkülas:
4. mail Teeme ära! talgupäev Kantküla külamajas. Info: Külaselts KAI,
Angela Järvis, tel 5330 1322
Kulinal:
4. mail kell 11-17 Kulina mõisapargi kevadkoristus. Info: Evelin
Poolamets, tel 5662 9112
Laekvere rahvamajas:
1. mail kell 12 kontsert üllatuskülalistega. Tähistame Laekvere eakate
klubi Meenutus 30., seenioritantsurühma 25. ja hobitantsurühma 20.
aastapäeva. Sünnipäevatort. Info: Maire Tamm, tel 504 4582
5. mail kell 12 rahvaõpistu ja lauluklubi pühapäeva lõpetamine.
5. mail kell 15 uus film “Skandinaavia vaikus”. Pääse 5/4 €.
9. mail kell 18 Laekvere kooli kevadpidu rahvamajas.
11. mail kell 9 väljasõit Jõgevamaale, külastame Kuremaa ujulat ja
Palamuse muuseumi (osavõtusoovist anna teada 5. maiks Õilmele).
12. mail kell 16 emadepäeva kontsert.
23. mail kell 11 lasteteater Reky etendus “Sööbik ja pisik”. Pääse 5 €.
31. mail kell 11 põnnide paraad (rahvamaja juurest parki). Info: Õilme
Lainesaar, tel 504 4582.

Muugas:
27. ja 28. aprillil hoogtööpäev Muuga piirkonnas, Eduard Vilde
lapsepõlvekodu ja Muuga kooli mälestuskivi ümbruse koristamine.
Muuga MNS Eha, Ilma Lausvee, tel 5804 4463
25. mail Muuga mõisa päev: kell 11-14 Eesti Kultuuriseltside Ühenduse
liikmete kontsert “Ikka üheskoos” (tasuta). Kell 15 LendTeatri lasteetendus
“Teofrastus” (tasuta). Kell 16 täiskasvanutele Piip ja Tuut Teatri etendus “Ai Heit
Mjuuzik”, esinevad Maris Lilson, Haide Männamäe, Toomas Tross, Siim Selis.
Pääse 3 eurot.
Kell 20.30 tantsuõhtu laudadega. Muusikat teeb Taavi Taar. Pääse 3 eurot.
Kaks pääset koos ostes 5 eurot.
Info: Muuga Maanaiste Selts Eha, Ilma Lausvee, tel 5804 4463.
Mõedakul:
26. aprillil kell 17 - 28. aprill kell 10 KUKEPEA 2019: EAL Eesti 4x4
Offroad karikavõistluse II etapp, 4x4 NEZ Championship 2019 ja Läti lahtiste
meistrivõistluste Trofi-Reidis 2019 I etapp Mõedaku puhkekeskuses. Info: Raido
Tammik, tel 514 2613
21. mail kell 19 Mõedaku nimejooksude sarja Liipäeva jooks Mõedaku
liikumisradadel. Info: Mart Suursu, tel 516 6009, Rene Metsla, tel 511 7888.
Pajusti klubis:
3. mail kell 10 Teeme ära! talgupäev – Laureaatide tammik korda! Võta
kaasa reha! Urmas Lindlo 5190 2201.
8. mail kell 11 beebiklubi.
9. mail kell 17 emadepäeva kontsert, esinevad Pajusti lasteaia
mudilased.
14. mail kell 13 Mõttelõng – hooaja lõpetamine.
22. mail kell 11 beebiklubi.

naisrühmade tantsupäeval Sondas. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
25. mail kell 12 Rakvere ja Vironia segakoori kevadkontsert Ulvi klubis.
Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
31. mail kell 14 Ulvi klubi tantsurühm Rukkililled osaleb Rakveres
seeniortantsupeol. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
Venevere seltsimajas:
L, 18. mail Venevere küla päev: 485 aastat Venevere esmamainimisest.
Kell 14 tegevused lastele, kell 17.30 ans. Öösorr kontsert, kell 20 tants
ans. Väliharf saatel. Info: Kaarel Šestakov, tel 5343 5909, Eerik Lumiste, tel
511 3595.
Vinni vallamajas:
11. mail kell 12 lusikapidu Vinni vallamajas Pajustis valla uutele
kodanikele, kes on sündinud perioodil 1.7. – 31.12.2018. Info: Gaidi
Kasu, tel 5399 4071.
Vinni päevakeskuses:
8. ja ja 22. mail kell 14.30-15.00 vesivõimlemine Maie Tamme
juhendamisel Vinni spordikompleksis.
15. ja 29. mail kell 10.30-11.30 võimlemine Maie Tamme juhendamisel
päevakeskuses.
3., 17. ja 31. mail kell 10.30-12.00 mälutreening Anu Jonuksi
juhendamisel.
23. mail kell 11 väljasõit Rakvere bussijaamast Lahemaale Arvo Pärdi
keskusesse.
25. mail kell 9 väljasõit Maarjamäe lossi ja memoriaali külastus
(osavõtusoovist teatada päevakeskusesse tel 509 9565).
Esmaspäeviti juuksur kell 9-17, registr. E-R kell 14-17.
Neljapäeviti kell 11 - 14 meisterdamine.
Lauluproovide kuupäevad täpsustamisel.
Päevakeskus vajab juuksurit.
Päevakeskus avatud T-R kell 11-16.
Info Eve Kukor, tel 325 7300 või paevakeskus@vinnivald.ee
Vinni staadionil:
15. mail kell 10 Vinni valla lasteaedade spordipäev (iga ilmaga). Info:
Uno Muruvee, tel 527 3874.
Viru-Jaagupis:
7. mail kell 15 emadepäeva meisterdamine lastega Viru-Jaagupi
raamatukogus. Info: Ülle Rajamart, tel 329 6102.
14. mail kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark hooaja lõpupidu.
Külas Ulvi seeniortantsuring Rukkilill. Info: Anu Soon, tel 5373 3603.

Haridusüritused maikuus

3. mail 8.25 ajarännak “Laulupidu 150“ Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.-5. klassi
õpilastele.
3. mail Ennoki mälestusturniir korvpallis Muuga spordihoones.
3. mail 11.25 Tudu kooli õuetööde talgud.
4. mail kell 10-16 Muuga kooli Teeme ära!: nurmenukkude kaardistamine. Info
Jaana Hamer, tel 5563 6974
4. mail kell 10-16 Laekvere kooli Teeme ära!: nurmenukkude kaardistamine. Info
Piiral:
Pille Lumiste, tel 526 5091
11. mail 9.00 Rakvere vanavara- ja kevadlaat Rägavere teel (linna
7. mail Roela kooli 5.-6. klass „Värkstoas“.
piiril). Info Tarmo Tänavots, tel 515 2340.
7. mail 12.00 uurimistööde kaitsmine Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
11. mail kell 11.00-17.30 Lääne-Virumaa lahtised
9. mail Roela kooli 9. klass projektis Minu Riik.
rulluisumeistrivõistlused. Võistluskeskus avatakse kell 12.30 Rakvere
9. mail Piimandusmuuseum. Kulina lasteaias.
Magazini kaupluse juures (Ringtee 2). Võistlustrass kulgeb mööda jalgratta- ja 9. mail 17.30 emadepäeva pidu Tudu koolimajas.
jalgteed marsruudil Pajusti–Piira–Tõrma–Rakvere. Korraldab Rakvere Bont
9. mail 18.00 emadepäeva pereõhtu Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Rulluisuklubi MTÜ, Reet Kruusmann, tel 5649 0181.
10. mail emadepäeva üritus Põlula koolis.
10. mail 16.00 Roela lasteaialaste kevadkontsert.
Roela rahvamajas:
15. mail 10.00 valla lasteaedade spordipäev Vinni staadionil.
4. mail kell 19 hooaja lõpupidu-salongiõhtu, kus tähistatakse ühtlasi
16. mail Põlula kooli ühiskülastus Rakvere Teatrisse.
tantsurühma Kanarbik 40. tegevusaastat. Lisaks juubilaridele esinevad
16. mail 13.00 loovtööde esitlused Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
kontserdil ka teised rahvamaja taidlejad. Tantsumuusikat teevad Asso Int ja
16. mail 14.00 loovtööde esitlus ja kaitsmine Roela koolis.
Martin Müller. Info: Tarmo Alavere 527 3878 ja Reet Alavere 5193 5250.
8. mail kell 10 kohtumine europarlamendi liikme Yana Toomiga. Info: 17. mail 16.30 Kulina lasteaia kevadpidu.
20. mail jalgrattaeksam Roela kooli 3. klassi õpilastele.
Tarmo Alavere 527 3878.
21.-23. maini Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 10. klassi õpilased riigikaitselaagris.
18. mail kell 10 Roela kevadlaat. Info: Tiina Alavere, tel 513 0553.
21. mail etendus “Dr. Ai-Ai-Ai” Kulina lasteaias.
22. mail kell 10 koristustalgud rahvamaja ümbruses. Pärast kõigile
22. mail Roela kooli 3.-4. klass „Värkstoa“ konverentsil.
osalejatele soe supp! (kuupäev võib halva ilma korral muutuda!)
22. mail 10.00 Tudu lasteaia piknik Tamme talus.
Info: Tarmo Alavere, tel 527 3878.
23.-25. mail Roela kooli 7.-9. klass Peterburis ekskursioonil.
Sae külas:
23. mail 9.00 Tudu kooli 4.-5. klassi õppeekskursioon Lahemaale.
4. mai kell 11 - 5. mai kell 15 Hiiekalda talu koristustalgud: puude
23. mail Põlula Kooli õppepäev päästeametis.
istutamine, vanade puude mahavõtmine, pinnase tasandamine pühapaigas.
23. mail Roela kooli 1.-4. klass Tallinnas ekskursioonil.
Info: Riho Kokk, tel 5668 9629.
24. mail 16-18.30 Vinni lasteaia laulu- ja tantsupidu „Mutionu pidu“ lasteaia
õuealal.
Ulvi Klubis:
25. mail 12.00 Ulvi lasteaia lõpupidu.
3. mail kell 15 Ulvi klubi Teeme ära! talgupäev.
27. mail 8.30-16.00 Vinni lasteaia Sipsiku, Lepatriinu ja Oravapere rühma
Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
väljasõit Elistvere loomaparki.
8. mail kell 19 Põlula-Miila Maanaisteseltsi ühiskülastus Rakvere
28. mail lõpukell Roela koolis.
teatrisse. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
29. mail 9.30-10.30 Vinni lasteaia Sipsiku rühma tänupidu lasteaia saalis.
10. mail kell 19 Roela näitetruppi Kartoffel etendus “Leselised”.
29. mail Põlula kool õppereisil.
Pääse 5 eurot. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
30. mail 9.00 Tudu kooli koduküla ajaloo päev.
14. mail kell 13 Ulvi klubi tantsurühm Rukkililled esinemas Viru31. mail 16.00 Roela lasteaia lõpupidu.
Jaagupis eakate klubis. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
18. mail kell 11 Ulvi klubi tantsurühm Metsalilled tantsimas V Virumaa 31. mail 18.00 Kulina lasteaia lõpupidu.
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