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Volikogu istungitelt
18. aprillil

Rajakülas. Plaanis on põllu- ja looduslikku Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 otsuse
Volikogu liikmete ühise otsuse tulemu- rohumaad rentida välja Laekvere PM OÜ- nr 1 „Projektis osalemine“ muutmine ja
sena kinnitati: Vinni valla ühisveevärgi le ja Muuga PM OÜ-le, mis on kohalikud 18.04.2019 otsuse nr 10 kehtetuks tunnistamine.
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aasta- jätkusuutlikud põllumajandustootjad.
Volikogu 18.04.2019 otsusega nr 10 kinteks 2019-2031; Vinni valla ühisveevärgi ja
nitati
Ulvis asuva üldhooldekodu rekonst-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri; Vinni
valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga Jaoskonnakomisjonide moodustamine. rueerimise projektis osalemine ja muudeti
liitumise eeskiri; Lääne-Viru maakonna Moodustati 7 jaoskonnakomisjoni ja punkti 2 „Projektis osalemine“. Volikogu
2.05.2019 otsusega nr 14 täiendati punkarengustrateegia 2030+ ning Lääne-Viru kinnitati nende koosseis.
Volikogu
kiitis
heaks
Roela
Rahvamaja
ti 2 alljärgnevalt: „Taotluse rahuldamisel
maakonnaarengustrateegia tegevuskava
põhimääruse ja Põlula Kooli põhimääruse. rahastada projekti vähemalt 283 855 euperioodiks 2019-2022.
Vinni Vallavolikogu 10. jaanuari 2019 Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni roga valla eelarvest. Projekti kogumaksuvalla ühinemislepingu muutmine.
mus on 512 810 eurot. Toetusena taotletav
otsuse nr 1 muutmine.
2017.
aastal
korraldas
Rägavere
Vallasumma on kuni 228 955 eurot.“
Volikogu 10.01.2019 otsusega nr 1 kinnitati Ulvis asuva üldhooldekodu rekonst- valitsus hanke Ulvi-Kabala kergliiklus- Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 määrueerimise projektis osalemine, kuid nüüd tee ehitamiseks. Tööd jäid lõpetamata, ruse nr 15 muutmine.
muudeti punkti 2 „Projektis osalemine“ ja kuna leping tööde teostajaga öeldi üles. Vinni Vallavolikogu kinnitas 21.12.2017
sõnastati alljärgnevalt: „Taotluse rahulda- Ulvi-Kabala jalg- ja jalgrattatee ehitusele määruse nr 15 „Vallavolikogu esimehemisel rahastada projekti 235 759 euroga planeeritud maksumusest on Vinni valla le, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitvalla eelarvest. Projekti kogumaksumus eelarves raha järele 164 723 eurot. Tööde suse liikmetele tasu või hüvitise suuruse
on 512 810 eurot. Toetusena taotletav lõpetamiseks sellest ei piisa.. Vallavalitsus määramise ja maksmise kord“ muutmise.
arutas 20. märtsi istungil kujunenud olu- Määruses muudeti § 3 lg 3, mis sõnastati
summa on 277 051 eurot.“
Kinnisasjade omandamiseks loa and- korda ja tegi ettepaneku raha leidmiseks alljärgnevalt: “Vallavolikogu esimehe lämuuta ühinemislepingu lisa 3 (ühinemis- hetus- ja koolituskulude hüvitamine vormine.
Volikogu andis loa Artiston Kinnisva- toetus). 22. aprilliks ühtegi ettepanekut mistatakse volikogu esimehe käskkirjaga,
ra OÜ-le omandada Vinni vallas järgmi- ega vastuväidet ühinemislepingu muu- mille allkirjastab volikogu aseesimees.”
sed kinnistud: Pihlaspä ja Pihlaspäe ning datustele ei esitatud. Vinni Vallavolikogu (Enne oli: “Vallavolikogu esimehe lähetusKruusla kinnistu Rahkla külas, Pihlapuu kiitis heaks Rägavere valla, Laekvere valla ja koolituskulude hüvitamine otsustatakse
kinnistu Laekvere alevikus, Tellise kinnis- ja Vinni valla ühinemislepingu muutmise. vallavolikogu korralisel istungil.”)
Kätlin Pugri, kantseleispetsialist
tu Sirevere külas ning Pihlamarja kinnistu

2. mail

Esimestest triibulistest kirjandus
auhinnani kui midagi tõelist

LEADER-meetmest MTÜ Partnerid tegevusgrupi piirkonnas on Vinni Vallavalitsus saanud toetust ühisprojektile „Esimestest triibulistest kirjandusauhinnani“,
millega väärtustame ja arendame edasi
vallas välja antavat Vilde kirjandusauhinda ja sellega seotud tegevusi, kaasates
noori. Selleks oleme kahel aastal korraldanud Vinni valla koolide lühinäidendite
päeva „Esimeste triibuliste“ nime all.
Mullu näitlesime Ulvi mõisas ja sel aastal Muuga mõisas. Võõrustajad olid esindatud kahe trupiga (2.-3. ja 4.-5. klass, juhendajad õp. Ülle Tikkerber ja õp. Jaana
Hamer). Tudu Kool esitas töötluse igihaljast „Kapsapeast“. Direktor Helge Arro oli
mängima pannud pooled kooli õpilased.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpetajate Ly
Kaasiku ja Mart Pitsneri taktikepi all olid
lavanärvi proovimas õpilased 5.-8. klassini. Esitati töötlusi nii kirjanike teostest
kui ka omaloomingut. Tunnustussõnade
jagajatena esinesid näiteringide juhendajad Pille Lumiste ja Ülle Rajamart.
Suur tänu Muuga kooliperele näitemängupäeva ettevalmistamise ja sujuva läbiviimise eest! Näitemängupäeval esinenutele panid auhinnad välja valla ettevõtjad:
nooremad esinejad lähevad külla Hugo
Vaino lambakasvatustallu ja Kulina mõisa hobupäevale, pisut vanemad tutvuvad
Taali mahemesila tegemistega, seitsmenda klassi õpilased saavad Ojasaare golfikeskuses golfi mängida ja kõige vanemad,
kaheksanda klassi õpilased, Mõedaku
puhkekeskuses ATV-dega sõita. Nüüd

jääb loota, et sügisel kooli tulnud nakatuvad taas näitemängupisikuga. Seekordne
rekordarv osalejaid - üle 110 õpilase - on
tuleviku suhtes paljulubav.
Sel aastal kulmineerus näitemängupäev
Vilde kirjndusauhinna üleandmisega kirjanik Martin Algusele teose „Midagi tõelist“ eest. Valla kultuuri- ja avalike suhete
nõunik Hilje Pakkanen näitemängupäeva
korraldajana ei pidanudki küsimusi mononäidendi osatäitjana ainult ise esitama.
Noored olid tõeliselt huvitatud teose sünniloost ja endise näitleja ümberkehastumisest kirjanikuks.
Gustav Saar,
arendusnõunik

Martin Algus ja Ly Kaasik.
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Vallavanema veerg

Maikuu on olnud täis tihedat
tegevust. Teeme ära! koristustalgud on selleks korraks ajalugu,
põllutöödelegi joon alla tõmmatud. Aedades võtavad ilmet
peenrad ja muru on saanud oma
esimesed kevadised pügamised.
Kergendustundega võivad juunikuule vastu minna üldlaulu- ja
tantsupeolised. Maikuus toimunud ettelaulmiste ja tantsimiste
ärevushetked komisjoni ees oma
taset näidates on seljataga. Niisamuti kui esinemisjärgne ootuspinge, kas ikka saame peole
või ei mitte. Tänaseks on pidulised selgunud. Tubli tüki laulupeo rongkäigu Lääne-Virumaa kolonnist täidavad meie
valla vahvalt vaprad kollektiivid: Muuga-Laekvere kooli
lastekoor Eve Kuuse, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi mudilaskoor Kartin Palli ja Terje Andressoni, Ulvi-Uhtna-Vasta
lastekoor Merje Kallipi, Laekvere rahvamaja võimlemisrühm Pärlike Auli Kadastiku, Roela-Ulvi segakoor Terje
Andressoni ja Merje Kallipi juhendamisel ning Pajusti klubi rahvatantsurühm Tantsutriinud Ene Saaberi juhendamisel. Tudu laulurahvas on aastaid käinud Oonurme kooris
laulmas ja neid näeb Oonurme koori ridades laulukaare all
sellelgi suvel.
Nii on meie vallast suurel peol arvukalt lauljaid-tantsijaid.
Südika esinemise taga on aastaid väldanud harjutamine
laulu- ja tantsuproovis, sekka nädalavahetused, esinemisõhtud ja muud etteasted. Kiidan väikekohtade rahvast, kes
peole pääsemiseks ei ole pidanud paljuks ühendada väikekooride jõud ja on saanud samuti suure laulukaare alla
laulma.
Üldlaulu- ja tantsupidu toimub iga viie aasta tagant. Viis
aastat on pikk aeg iga peole ihkaja jaoks. Eriti pikk on ta
selle tantsija-laulja jaoks, kes seekord peole ei pääsenud. Pidude vaheaeg on isegi pikem kui spordiolümpial! Ja siingi
on oluline vorm! Aga kogenud laulu- ja tantsupeolised teavad: tantsimine ja laulmine koos kümnete tuhandete teistega on ütlemata ülev ja eluks ajaks meelde jääv tunne. Aitäh
teile, armas laulu- ja tantsupeo rahvas, et meil on, kellele
kaasa elada lauluväljakul või telerist vaadates!
Enne üle-eestilist suurt pidu on pidu meie enese õues 30.
maist kuni 2. juunini toimuvate vallapäevade aegu. Kutsun
kõiki ettevõtmistest osa saama!
Maikuus algas eksamiperiood. Seekordses lehes on ära
toodud ligi 140 tublit koolinoort ja pedagoogi, kes aasta
jooksul olnud usinad õppima ja õpetama. Aitäh teile, et
hoiate valla koolide taset kõrgel! Hoian kõigile kooliaasta
lõpetamise puhul pöialt ja soovin head põrumist eksamitel!
Lõpuaktustel näeme!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Vallamaja ja ümbrus sai
talgutel kenama ilme
Martin Algus ja Rauno Võrno lilledega.

Tamme avamas.

Tudu õpilased esinemas näitemängupäeval.

Teeme ära! talgutel korrastasid vallamaja töötajad vallamaja
ümbrust. Majaesiselt haljasalalt võeti maha kuivanud kuused
ning istutati lilli kivivaasidesse. Osa töötajaid korrastasid remondi järel kolmanda korruse saali ja tegid seal ettevalmistusi
lusikapeoks.
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Vallamajas toimus lusikapidu

11. mail toimus Vinni vallamajas lusikapidu möödunud vastsetele vallakodanikele ja nende peredele andsid Roela
aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini sündinutele. 41 vastset lapsed. Vallamaja suur saal oli tähtsa peo puhul saanund
Vinni vallakodanikku sai vallavanem Rauno Võrnolt kin- värske ja rõõmsavärvilise ilme.
giks nimelise hõbelusika ja raamatu. Meeleoluka kontserdi Fotograaf Meelis Meilbaumi foto lusikapeol osalenutest.

Laekvere aleviku ilme täienes
uue haljasalaga

Euroopa Parlamendi valimised.
Valimispäev on 26. mai

Hääletamise võimalustest on üksikasjalikult kirjutatud eelmises valla lehes ja
valla veebilehel.
Lühidalt:
Vinni vallas on moodustatud 7 elukohajärgset valimisjaoskonda, mis tähendab, et iga valija on määratud elukoha
järgi valimisjaoskonda:
• valimisjaoskond nr 1 – hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Sõpruse tn 16,
Vinni alevik (spordihoones);
Valimisjaoskond nr 1 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Vinni,
Mõdriku, Vetiku, Piira, Karkuse ja
Mäetaguse valijatele.
• valimisjaoskond nr 2 – hääletamisruumid asuvad:
1) 20. mail: Pärna tn 4, Kadila külas
seltsimajas;
2) 21. Ja 22. mail ning 26. mail: Tartu mnt 2, Pajusti alevik (vallamajas I
korrus).
Valimisjaoskond nr 2 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Pajusti,
Kakumäe, Aruvälja, Inju, Vana-Vinni, Kadila, Nurmetu, Veadla ja Koeravere valijatele.
• valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Kooli tee 7,
Viru-Jaagupi alevik (teeninduskeskus).
Valimisjaoskond nr 3 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Viru-Jaagupi aleviku, Kehala, Kannastiku, Allika, Voore, Aruküla, Küti,
Aravuse, Kulina ja Võhu valijatele.
• valimisjaoskond nr 4 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Sinilille tn 1,
Roela alevik (rahvamaja).
Valimisjaoskond nr 4 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks Roela,
Alavere, Lepiku, 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) 20. mail: Alekvere tee 1, Muuga
küla (raamatukogus);
2) 21. mail: Kooli, Venevere küla
(seltsimajas);
3) 22. mail ja 26. mail: Salutaguse tee
2, Laekvere alevik, (raamatukogus).

et tegelda teemadega, millega riigid
üksinda nii hästi hakkama ei saa. Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile palju
suurem – napilt üle miljoni asemel on
meie siseturul pool miljardit tarbijat.
96% eestlastest arvab, et vaba liikumine
on Euroopa Liidu kõige olulisem hüve.
Üksi ei oleks meil jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida kaubanduslepinguid EL-i mittekuuluvate riikidega
nagu Ukraina või Jaapan, tagada hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida stabiilset valuutat. Majanduslikult on EL
Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame
üksi lahendada selliseid globaalseid
probleeme nagu ränne või julgeolek.
Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine
on meie iseolemise parim tagatis. Eesti
mõju on seda suurem, mida toimivam
ja tugevam on Euroopa Liit. Just seepäMiks peaks sel aastal teist korda va- rast on tähtis anda oma hääl ka Euroolima minema?
pa Parlamendi valimistel!
Priit Vinkel, Riigi valimisteenistuse
juht: Valimisaasta saab õige pea jätku, Kuidas kõlab Eesti hääl Euroopas?
kui mai lõpus valime Euroopa Parla- Matti Maasikas, Välisministeeriumenti. Korralduslikult suuri muudatusi mi Euroopa asjade asekantsler: Kõik
hääletaja jaoks ei tule – seitsme päeva sisulised otsused Euroopa Liidus võtajooksul, 16.-22. maini saab valimisjaos- vad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest liit
konnas eelhääletada ja e-hääletada, va- ongi ju asutatud oma liikmete ja nende
limispäev on 26. mai. Küll aga on olu- kodanike rahu, heaolu ja turvatunde
line teada et EP valimistel on üle-Eesti kindlustamiseks. Euroopa Komisjonil
üks ringkond ehk valija saab langetada on praktikas seadusandluse algatamiotsuse kõigi ülesseatud kandidaatide se õigus, kuid eelnõu esitatakse EL-i
vahel. Õigus sõna sekka öelda on Eesti Nõukogule ehk liikmesriikidele esinkodanikel ning alaliselt Eestis elavatel dajatele, kes veedavad – olenevalt teeja selleks soovi avaldanud teiste Euroo- ma põletavusest – selle kallal kuid või
pa Liidu riikide kodanikel.
teinekord ka aastaid. Eesmärgiks on
Eestis, aga ka mujal Euroopas on va- alati konsensus, alati püütakse viimase
limistega seoses kõige suuremat sega- võimaluseni arvestada kõigi soovidedust tekitanud Brexit. Ühendkuningrii- ga. EL on oma liikmete jaoks sõbralik
gi EL-ist väljaastumise korral saab Eesti keskkond, kus kedagi tüssata ei püüta.
ühe koha parlamendis juurde, kuue Kui liikmesriikide vahel on kokkulepe
liikme asemel peaks Brüsselis tööle saavutatud, järgnevad läbirääkimised
hakkama seitse liiget. Missugune on Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel.
Kodanike poolt valitud parlamendiliikolukord juunikuuks, näitab vaid aeg.
Praegu saame kindlad olla ühes – va- med ehk MEP-id esindavad peale oma
limistel osalemine on võimalus Euroo- valijate ka oma EL-üleste parteigruppipas kaasa rääkida!
de seisukohti. Siiski on huvitav jälgida
ja pakub kodaniku seisukohalt kindMiks meil on vaja Euroopa Liitu?
lustunnet, kuidas oma riigile oluliste
Keit Kasemets, Euroopa Komisjo- küsimuste puhul esindavad MEP-id
ni Eesti esinduse juht: Selle aasta 1. tihtilugu mitte partei, vaid oma riigi ja
maiks on Eesti kuulunud Euroopa Lii- valijate seisukohti. Just sellepärast tutu 15 aastat. Selle ajaga on EL-i loodud lebki Euroopa Parlamendi valimistesse
võimalused saanud meie igapäevaelu tõsiselt suhtuda, meie esindajate asjaosaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta tundlikkus on ülioluline. Meid, eestlasi,
neid otseselt EL-i kuulumisega. Liit on on nii vähe, et kõik me esindame rah15 aastaga palju arenenud, aga põhialu- vusvahelisel areenil ka Eestit, ükskõik
sed on samad. Tegemist on riikide lii- mis ametikohal parajasti oleme. Oma
duga, kus pannakse ühiste probleemide maa maasikas, nagu me hästi teame.
lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks,

Valimisjaoskond nr 6 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks: Laekvere, Alekvere, Arukse, Illistvere,
Kaasiksaare, Kellavere, Moora, Muuga, Paasvere, Padu, Rahkla, Rajaküla,
Rohu, Salutaguse, Sirevere, Sootaguse, Vassivere ja Venevere valijatele.
• valimisjaoskond nr 7 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval: Mõisa tee 5,
Ulvi küla (klubi).
Valimisjaoskond nr 7 on elukohajärgseks valimisjaoskonnaks: Aarla,
Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi,
Miila, Mõedaka, Männikvälja, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste,
Ulvi ja Viru-Kabala valijatele.
Hääletama tulles võtke kaasa kehtiv
isikut tõendav dokument.
Vaive Kors, vallasekretär

Laekvere aleviku üldmuljet rikkus aastaid tühjana seisnud endine Tiina kauplusehoone, mille
Vinni vald nüüd omanikuna maa
pealt minema pühkis ehk maha
lammutas.
Kauplusehoone seisis pärast tulekahju üle kümne aasta tühjalt ja
vahetas selle aja jooksul mitu korda omanikku. Viimane omanik

püüdis hoonet aastaid müüa, kuid
see ei õnnestunud ning lõpuks ostis vald selle ära. Lammutustööd
teostas hankel odavaima pakkumise teinud Relss OÜ.
3. mail, Teeme ära! talgupäeval
korrastasid talgulised haljasala ja
istutasid sinna hekipõõsad.
Andrus Läll,
Laekvere haldusjuht

Vinni valla I isetegevuspäev
läks korda
21. aprillil korraldas Laekvere
rahvamaja esimese Vinni valla
isetegevuspäeva, kus kahetunnisel kontserdil esinesid osavõtvad
ringid kahe etteastega. Ka vaatajaid-kuulajaid oli parasjagu. Pärast
kontserti söödi kringlit ja saadi
üksteisega tuttavaks. Lõpetuseks
mängisid ühendkapellid ilusat
rahvamuusikat, mõned paarid
lõid tantsugi, enamik siiski eelistas
kuulata. Kõiki osalejaid üle ei lugenud, aga julgelt üle saja oli küll.
Esimestena teatasid osalemissoovist Vinni päevakeskuse nais
ansambel ja Viru-Jaagupi kapell
Reilender. Ulvi klubist tuli memmede tantsurühm, Roelast meesja naisansambel ning memmede
tantsurühm. Muugast Maanaiste Seltsi Eha kapell, Veneverest
naisansambel ning meie maja
kollektiividest seenioritantsu- ja
hobitantsurühm, naisrahvatantsurühm Pärlike ja kõhutantsijad.
Üksikesinejatest astusid üles Ants
Habakuk koos Enno Höövelsooga
ja kõhutantsutreener Epp Kaljos.
Kontserti alustas aga hobikoor
oma suurenenud koosseisuga.

Meie lauljatel oli õnn laulda „Virumaa laulu“ koos Vinni endise
vallavanema Toomas Väinastega.
Käsitööring oli välja pannud selle hooaja näputööd. Fuajees oli
vaatamiseks väljas Tiia Järvpõllu
kunstinäitus.
Kontserdi lõpus tänati ringijuhte
ja kõik isetegevuslased said meeneks külmkapimagneti rahvamaja
pildiga. Üllatavalt toredasti kõlas
kokku Viru-Jaagupi ja Muuga kapell. Ka lõi musitseerimisel kaasa
Tiia Paist. Veelkord suur tänu kõikidele osavõtjatele ja ka publikule! Kahju vaid, et Pajusti klubist
ühtegi ringi ei osalenud, sest tore
oleks olnud tuttavaks saada. Minu
sooviks on, et see üritus jääks traditsiooniks ja toimuks igal kevadel kas Laekveres või mõnes teises
klubis. Selleks korraks on isetegevushooaeg lõppemas, vaid mõned
esinemised ootavad veel ees.
Soovin kõigile ilusat ja kosutavat
suve ning kohtume jälle sügisel
uute ideede ja mõtetega.
Õilme Lainesaar
Laekvere rahvamajast

Soodsalt laagrisse!

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 kodulehelt
http://www.vinnivald.ee/eeskirjad-ja-korrad2.
Info Gaidi Kasu 5399 4071, gaidi@vinnivald.ee,
vt ka https://lastelaagrid.eu/noortelaagrid/
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Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimus laulupeole pühendatud ajarännak
3. mail tähistasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
algklasside õpilased 150 aasta möödumist Eesti esimesest üldlaulupeost. Juubeliaasta puhul
on Eesti Rahva Muuseum koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsunud
kõiki huvilisi rändama ajas tagasi 1869. aasta
kevadesse, esimese üldlaulupeo ettevalmistusaega. Vinni-Pajusti Gümnaasiumist võttis selle
teekonna ette 1.–5. klass. Õpilased kuulsid ühtteist nii esimesest laulupeost kui ka ülemöödunud sajandi aegsest igapäevaelust ja kommetest.
Et ajas tagasi rändamise kogemust võimalikult
ehedaks muuta, oli enamik õpilasi ja õpetajaid
pannud selga midagi ajaloohõngulist ning osa
oli riietunud lausa rahvarõivastesse.
Üritus algas kogunemisega aulas, kus õpetaja
Maie Nõmmik jutustas 1869. aasta üldlaulupeost. Huvitavate faktidena said kuulajad teada
näiteks seda, et laulupeol osalesid ainult meeskoorid, pidulistel tuli laulda peaaegu lakkamatu vihma käes ning noodid oli vaja trükkida ja
laulud selgeks õppida ainult nelja kuu jooksul,
sest just nii vähe aega enne kindlaks määratud
kuupäeva saabus lõpuks luba laulupeo korraldamiseks.
Õpetaja Katrin Palli juhatamisel esitas mudilaskoor laulu „Ilus oled, isamaa“ ning seejärel suundusid õpilased töötubadesse. Esimese

klassi ülesandeks oli värvida rahvariides lauljate šabloonid ja panna neist laulukaarele kokku
ühispilt. Tööd juhendasid õpetajad Marju Lugima, Arelika Laaspere ja Reet Kirsipuu. Lauljate
paberist kujud ja laulukaare valmistas ette õpetaja Kirsti Notta.
Teine klass keskendus samuti 19. sajandi riietusele. Õpetaja Katrin Palli ja Agny Spelmani
näpunäidete järgi värviti rahvariides pabernukke ja koostati neist uhke näitus.
Kolmanda klassi õpilastel tuli koos õpetaja
Malle Mageri ja Maarika Trofimoviga mõelda,
kuidas võisid Vinnis elavad laulupeolised 1869.
aastal Tartusse jõuda. Suurele kaardile märgiti
teekond ning arutleti, mis vahenditega oleks
kõige parem reisida ja kelle juures võiks nii
Tartus kui ka teel olles ööbida. Lõpuks koostati ühiselt rännakut kirjeldav jutuke, mis hiljem

aulas ette kanti.
Neljas klass hoolitses aga selle eest, et laulupeolistel pika tee peal kõht tühjaks ei läheks.
Õpetaja Mare Veddeli, Luule Koppeli ja Silva
Tölpti juhendamisel pandi kokku moonakott,
mille sisust pidi jätkuma nii kolmepäevaseks
laulupeoks kui ka Tartusse ja tagasi reisimiseks.
Viies klass tutvus veidi laiemalt 19. sajandi
igapäevase elu-oluga. Õpetaja Maie Nõmmiku
ja Maiu Vahkali abiga õpiti tundma endisaegseid kaalu- ja mõõtühikuid ning harjutati margapuu kasutamist. Kaasa aitasid ka õpetajad
Tiina Tomps, Ulvi Rembel ja Ly Kaasik. Töötoa
lõpuks tõlgiti tänapäevasesse eesti keelde gooti kirjas luuletus Pärnu Postimehe esimesest
numbrist.
Tegevuste lõppedes koguneti taas aulasse,
kus kõik klassid oma tööd tutvustasid. Õpetaja

Noored automudelistid lõpetavad sisehooaega
Et statsionaarseid automudelismihalle võib Eestis ka parima tahtmise korral vaid ühe käe sõrmedel üles lugeda
ja näppe kipub ikka üle jääma, võib
Lääne-Virumaad, kus kaks täismõõtmes halli (Rakvere RC Mudelikeskus
ja Väike-Maarja Mudelihall), hea
tahtmise korral mudelismimaakonnaks nimetada. Suures osas just ka
tänu sellele, et siin püütakse seda kunagi minevikus meie suurele kodumaale kuulsust toonud huvitegevust
eelkõige noortele uuesti atraktiivseks
ja meelepäraseks muuta.
Just läänevirukad panid kolme aasta eest aluse üle-eestilisele noortele
mõeldud raadio teel juhitavate autode võistlussarjale „RC Juuniorliiga“,
mis aasta aastalt üha enam nii osalejaid kui ka kaasaelajaaid kogunud.
2018/2019. a sisehooaeg algas 13.
oktoobril 2018 Rakveres ja päädis 4.
mail 2019 Väike-Maarjas. Kokku toimus selle aja jooksul kaheksa etappi
Eesti erinevates paikades ja sel aastal
osales 38 noort mudelisti. (Kui mees-

Terje Andressoni eestvedamisel lauldi ühislaule „Kungla rahvas“ ja „Mu isamaa armas“ ning
seejärel jõudiski kätte aeg jälle 21. sajandisse
naasta. Mudilaskoori esitatud „Rõõmu laul“ ja
„Buratino laul“, mis kõlavad peagi ka suvisel
laulupeol, tõid kõik ajarändurid turvaliselt tänapäeva tagasi.
Ly Kaasik,
VPG eesti keele õpetaja

täiendused keelatud) saab osaleda
vaid maksimaalselt kaks aastat, oli
osalejaid sel aastal vähem kui eelmisel (57). Need, kes sel aastal juba
kolmandat tegevusaastat käisid, said
valida järgmise, nn pro-klassi, kus
kõikvõimalikud tehnilised täiendused igati teretulnud. Pro-klassis leidsid endale väljundi mõned noortejuhendajad, kel samuti näpud puldi
abiga auto kihutama panemise järele
sügelesid. Ja loomulikult on kõigil
edasi võimalik valida juba päris- ehk
1:10 võistlusklasside vahel.
Lisaks individuaalsele mõõduvõtule prooviti sel aastal esimest korRC Juunior-liiga viimasel võistlusel Väike-Maarjas osales 8 läänevirukat: (pildil vada end ka võistkondlikus arvestuses
sakult) Annes Ossi ja Henry Randoja Haljalast, Robin Jukka, Oliver Arder (Vinni RC),
ritta panna - osales 9 klubi üle Eesti.
Romet Laurimäe ja Urmo Nagel (Kadrina RC), Rauno Vilu ja Caspar Kõrts Vinnist.
Rauno ja Caspar olid ka hooaja kokkuvõttes läänevirukatest parimad. Ja kõnekas fakt Ja ehkki sel aastal olid „muulased“
statistikas on ehk seegi, et Eesti meistrivõistluste sarjas ligi 40 osalejast 12 osales kõigil läänevirukatest kvalitatiivselt üle (!) etappidel. Läänevirukatest olid need kõige-kõige pühendunumad Annes, Henry, Oli klubidest olid teistest mäekõrguselt
üle „mägieestlased“ Põlgastest ja kesver ja Rauno.
keestlased Paide RC Teamist, (Vinkonnaalasid mitte arvestada, on see
Et alustajate võistlusklassis (kus ni mudelistid saavutasid kolmanda
näitaja Eestis teiste spordialadega tegemist piiratud tingimustega nn pjedestaalikoha) - olid kvantiteedilt
võrreldes täiesti arvestatav number). standardautodega, kus tuuningud ja ülekaalukad virumaalased. Meil on

Vinni noored osalesid
jüriöö tuleketis
22. aprilli õhtul kell üheksa Paidest alguse saanud jüriöö märgutulede tulekett liikus ka läbi
Vinni valla, kus 30 valla noort
tulehoidjat andsid tõrvikutega
märku 10 kilomeetri pikkusel
teekonnal Veadla külast Karitsa
külani. Vinni vald sai tule Tapa
vallalt veerand üksteist ja andis
kümme minutit hiljem tule edasi
Rakvere vallale.
Vinni vallas märgutulede teekonna korraldaja, vallavalitsuse
noorsoo- ja spordinõunik Uno
Muruvee sõnul jagus ühe kilomeetri peale kolm noort vabatahtlikku, nagu oli ka varem
kavandatud. “Tuli jäi küll varem
plaanitust pool tundi hilisemaks,
aga see kedagi ei seganud, kõik

Fotod Margo Müller

olid väga rõõmsad ja elevil, et
saata märgutuli naabriteni edasi.”
Tõrvikutega märku andmist
olid tulnud vaatama ka Vinni volikogu esimees Meelis Maine ja
vallavanem Rauno Võrno.
Nagu 1343. aasta jüriöö ülestõusu ajal, anti ka nüüd märgutuli edasi järkjärgult tõrvikute
süüdatamisega – kes tõrvikutuld
nägi, süütas seejärel oma tõrviku ja andis süütamisest märku
järgmisele tuleteekonnal asunud
noorele.
Aitäh noortele, Kadila noortetoale ja Milvi Tublile tuleteekonda ette valmistamast ja korraldamast!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Sõnumid Rohu külast

Rohu küla traditsioonilised kevadtalgud toimusid sel aastal üleriigilise Teeme ära! talgupäeval 4.
mail. Koos 26 osalejaga korrastati
pargiteid, koristati oksi ja tehti lõket peahoone varemete juures ja
peoplatsi kõrval. Ilm soosis ettevõtmist igati, paar rahehoogu päikesepaistelisel päeval tööd katki ei
jätnud. Aitäh kõigile talgulistele!
Mais valmis ka jätk juba 2015.
aastal alguse saanud Rohu küla
ajaloo ja pärimuse jäädvustamise
projektile, seekordne film oli jär-

Külli Seppa foto
talgutest

jekorras viies. Videofilm valmis
koostöös OÜ-ga Videolabor ning
KULKA toel. Filmid on laenutamiseks saadaval Lääne-Viru Kesk
raamatukogus. Leader-projekti
toetusega valmib aga 2019. aasta
suvel Rohu külas lastele-noortele
mängudemaja, kus saab korraldada õpitubasid, huviringe, noorte
omaalgatuslikke üritusi jne.
Külli Seppa,
MTÜ Rohu Park

tublid klubid Vinnis (Vinni Pajusti Gümnaasiumi juures RC Vinni
Punn), Haljalas (Haljala RC), Kadrinas (Kadrina RC), Rakveres (Rakvere RC) ja tulevikutiim Väike-Maarjas,
kus palju perspektiivikaid noori, kes
sel hooajal veel suurtesse lahingutesse ei tormanud, aga kes järgmisel
hooajal kindlasti ilma tegemas on.
Olgu siinkohal tänatud kõik need,
kes nõu ja jõuga abiks olnud - alates
abivalmis laspsevanematest ja lõpetades vastutulelike omavalitsustega, kes
laste hobi toetanud. Kes kogu võistlussarja kohta lisainfot tahab, vaadaku statistikat www.vmrc.ee.
Nüüd kolivad automudelistid õue
- sisehooaeg vahetub võistlustega vabas õhus. Juba 1. juunil saab automudelismiga tutvust teha Väike-Maarjas
Pandivere päeval ja Roelas Vinni valla päevade laste ja noortepäeval.
Korraldajate nimel
Mart Pitsner, Rakvere RC Hobikeksus
Bruno Vaher, Väike-Maarja Mudelihall

4

Mai 2019

Koduvalla Sõnumid

Vallavanema vastuvõtt õppeaasta tublimatele õpilastele ja õpetajatele
Hariduskapitali preemia laureaadid:
Põhikooliastmes on hariduskapitali preemia suuruseks 75 eurot,
gümnaasiumiastmes 175 eurot igale preemiasaajale.
1.-6. klassi arvestuses:
Andrias Mäeks on Vinni-Pajusti gümnaasiumi (edaspidi VPG) 3.a
kl. õpilane. Väga hea õppeedukusega, käitumine eeskujulik. Lääne-Virumaa pranglimise finaalis sirgujate (1. – 3. kl) arvestuses 3. koht.
Väga tubli osalemine maakondlikul 3. klasside õpioskuste olümpiaadil (4. koht). Matemaatikavõistlusel Känguru tubli esinemine. Võtab
osa raamatukoguringist „Teadmiste jahil“ ja meisterdamiseringist.
Rakveres käib rulluisutamise trennis. Osaleb aktiivselt kõigil klassi- ja
kooliüritustel. Kängurul esines tublilt.
Hugo Oks on VPG 1.b kl. õpilane. On väga palju panustanud klassi
ellu aktiivsuse ja sõbraliku olekuga. Ta loob ühtse klassi ning on hinnatud sõber kõigile klassikaaslastele. Kuna oma töödes on ta kiire, siis
aitab ta klassikaaslastel järele jõuda ja aru saada. Enda algatusel tõi ta
klassi jõulukuuse. Ta on igal esinemisel alati valmis olema peaesineja,
ta laulab aktustel ja üritustel kooris. Kuigi meil hindeid ei ole, on tema
saavutused klassis silmapaistvad. Tema käekiri on väga ilus ning oma
töödes on ta täpne ja hoolas. Ta loeb palju raamatuid ning on väga
eluteadlik. Tunnis on ta aktiivne, tal on vastused kõigile küsimustele
ning ta arutleb väga põhjalikult. Sellel aastal saavutas ta pranglimises
väga hea tulemuse ja pääses maakondlikku finaali. Seal saavutas ta 17.
koha, olles ainus 1. klassi õpilane 1.-3. klasside arvestuses. Osales 21.
mail maakondlikul 1. - 2. klasside loodusloopäeval. Vabal ajal käib
Hugo ujumas ja Rakvere Tarva korvpallitrennis, kus ta võistleb koos
2009. a sündinud poistega. Hugo Oks on kindlasti meie maakonna
tulevikulootus, kuna ta on hoolas ja põhjalik kõiges, mida teeb.
Karlis Kütt on VPG 3.a kl õpilane. Väga hea õppedukusega, käitumine hea. Lääne-Virumaa pranglimise finaalis sirgujate (1. – 3. kl) arvestuses 1. koht. Väga tubli osalemine maakondlikul 3. klasside õpioskuste olümpiaadil (4. koht). Matemaatikavõistlusel Känguru saavutas
EKOLIERIDE 6512 võistleja hulgast 307. koha 92 punktiga. Võtab osa
raamatukoguringist „Teadmiste jahil“, ujumis-, meisterdamis- ja maleringist. Osaleb jalgpalliklubi Tarvas treeningutel. Osaleb aktiivselt
kõikides klassi- ja kooliüritustes.
Kristin Liset Lepasaar on VPG 5.b kl. õpilane: trimestri hinded on
“4” ja “5”; sellel õppeaastal kõikide hinnete koondkeskmine 4,6; ühiskondlikult aktiivne; osaleb mitmes huvialaringis; esineb kooli aktustel
koori ja ansambli koosseisus; väga toetav kaaslane ja kaasõpilastega
arvestav, empaatiline, tähelepanelik ja püüdlik õpilane.
Laura Maria Truss on VPG 5.b kl. õpilane: trimestri hinded “5”,
sellel õppeaastal kõikide hinnete koondkeskmine 4,9; ühiskondlikult
aktiivne; osaleb paljudes huvialaringides; esineb kooli aktustel näiteringi koosseisus; on osalenud inimeseõpetuse aineolümpiaadil (tulemused ei ole veel teada), meeldiv ja toetav kaaslane; on vanem õde
kuuele õele-vennale.
Mia Oks on VPG 5.b kl. õpilane: trimestri hinded “5” (I trimestril
oli vene keel “4”), sellel õppeaastal kõikide hinnete koondkeskmine
4,9; ühiskondlikult aktiivne; osaleb paljudes huvialaringides; esineb
kooli aktustel ansambli- ja kooriliikmena ning solistina; on osalenud
inimeseõpetuse aineolümpiaadil (tulemused ei ole veel teada); väga
meeldiv ja toetav kaaslane kaasõpilastele; täpne ja kohusetundlik; on
vanem õde kolmele õele-vennale.
7.-9. klassi arvestuses:
Andres Tamm õpib Muuga-Laekvere Kooli 8. klassis. Ta õpib hinnetele „4“ ja „5“ ning on saavutanud häid tulemusi olümpiaadidel.
Sellel õppeaastal sai Andres maakondlikul bioloogiaolümpiaadil 1. ja
geograafiaolümpiaadil 5. koha. Andres tegeleb tõsiselt ka kündmisega ja saavutas vabariiklikul künnivõistlusel Kehtnas noorteklassis 2.
koha ning rahvusvahelisel koolinoorte künnivõistlusel Olustveres 2.
koha. Andres võtab osa kooli õpilasomavalitsuse tööst.
Genno Gramotin on VPG 9.a kl õpilane. Genno on eeskujuliku käitumisega, laia silmaringiga kohusetundlik noormees, õpib hinnetele
„hea“ ja „väga hea“. Genno osaleb aktiivselt VPG õpilasesinduse töös.
Osales Tartu Ülikooli Täppisteaduste koolis, kus õppis keemiamoodulit. Samuti osaleb Genno huviringide töös. Ta on tubli mälumängur, käib Rakvere klubis Manada taekvando treeningutel. Saavutused:
maakondlikul vene keele ainepäeval 1.-2. koht, vabariiklikul vene
keele üritusel 5. koht, maakonna gümnaasiumide mälumänguturniiril VPG võistkonnas 1. koht, osales maakondlikul keemiaolümpiaadil.
Martin Lepp õpib Muuga-Laekvere Kooli 8. klassis, on olnud „45“ õpilane läbivalt alates 1. klassist, suure loodushuviga nakatanud
ka koolikaaslasi, tegutseb aktiivselt programmiga ,,Roheline kool“ ja
kooli õpilasesinduses. Osalenud maakondlikel olümpiaadidel alates
4. klassist ja riiklikel 7. klassist (eesti keel, matemaatika, bioloogia,
geograafia, inglise keel, ajalugu), erinevatel loomekonkurssidel, spordivõistlustel. „Katsekakul“ inseneeria töö võitja. Suure pere noorim
laps, kes aitab ema ja on meile koolis abikäeks igati ja alati.
Meribell Susi on VPG 9.a kl. õpilane. Meribell on 9 aastat õppinud
ainult viitele. Ta on eeskujuliku käitumisega, kohusetundlik õpilane,
on hea organisaator ja hea suhtleja. Meribellil on oma kindlad seisu-

kohad, mida julgeb välja öelda. Meribell on 9.a klassi klassivanem.
Klassivanemana täidab ülesandeid kohusetundlikult, haarates kaasa
ka teisi õpilasi. Meribell osales Tartu Ülikooli Täppisteaduste koolis,
kus õppis keemiamoodulit. Samuti osaleb Meribell huviringides. Ta
laulab Virumaa Tütarlastekooris, osaleb Kadila noortetoa tegevustes.
Saavutusi: maakondlikul geograafiaolümpiaadil 2. koht.
Paula Linde on VPG 8. kl õpilane. Paula on väga kohusetundlik ja
hoolas õpilane. Paula osaleb aktiivselt nii klassi- kui ka koolivälises tegevuses. Paula on osa võtnud inglise keele olümpiaadist, keemiaolümpiaadil 2. koht, teadusvõistlusel „Katsekakk 2019“ 3. koht, kirjandi
kirjutamise võistlustest. Paula õpib Rakvere Muusikakoolis kannelt
ja osaleb vabariiklikus kandlemängijate ansamblis. Kandlepalade kirjutamise võistlusel saavutas Paula vabariigis 3. preemia. Loovtööde
raames toimus koolis Paula omaloominguliste laulude, pillilugude ja
tekstide kontsert, mille ta koolikaaslastele ka ette kandis.
10.-12. klassi arvestuses:
Reimo Arba on VPG abiturient. Reimo on VPG õpilane esimesest
klassist. Reimo on väga hea õppeedukusega õpilane ja lõpetab gümnaasiumi medaliga (võimalus on nii kuld- kui hõbemedaliks). Reimo on sihikindel, sportlik ja oma arvamusega noormees, kes enda
tugevuseks peab ennekõike ausust. Reimo on aastaid esindanud kooli
edukalt maakondlikel olümpiaadidel, sel aastal osales inglise keeles,
bioloogias saavutas 1. koha ja keemiaolümpiaadil saavutas 3. koha.
Lisaks oli edukas pranglimise finaaalvõistlusel, kus noormeeste arvestuses sai 2. koha. 2018. a osales lisaks maakondlikule olümpiaadile
ka vabariiklikul olümpiaadil. Reimo tegeleb mitme hobiga: jalgpalli,
fotograafia ja spordiga laiemas tähenduses ning matkamisega. Meie
omalt poolt unistame, et Reio tuleb pärast õpinguid koduvalda tagasi
ja hakkab siin tööle kehalise kasvatuse õpetajana.
Mati Kesma on VPG abiturient. Mati on õppinud VPGs esimeset
klassist alates. Mati peab enda tugevuseks heatahtlikkust, abivalmidust, positiivset ellusuhtumist, ausust ja sõbralikkust. Mati on hea
õpilane ja aktiivne klassikollektiivi liige. Mati on esindanud kooli
aastaid aineolümpiaadidel ja ainevõistlustel, sh ka vabariiklikel võistlustel. Sel aastal on Mati esindanud maakonnas kooli geograafiaolümpiaadil, kus saavutas 3. koha, keemiaolümpiaadil saavutas 2. koha,
eesti keeles maakonnas 1. koha ja käis ka vabariiklikul olümpiaadil
maakonda esindamas. Samuti osales eelmisel aastal vabariiklikul
geograafiaolümpiaadil. Lisaks peab Mati oma hobiks mälumängu ja
sellega osales ta meeskonnaliikmena nii maakondlikul kui ka vabariiklikul võistlusel. EV aastapäeva mälumängul saavutas koos kolmeliikmelise võistkonnaga vabariikliku 1. koha.
Kutsutud vallavanema vastuvõtule, tunnustatud tänukirja ja
meenega:
Õie Saluvee - Pajusti lasteaia rühmaõpetaja, elutöö eest laste õpetamisel ja kasvatamisel Vinni vallas: alustas 1. aprillil 1971 Inju lastekodus, edasi Pajusti lasteaias. Vahepeal kasvatas 2,5 aastat aiandis
lilli, mis nõuab samasugust hoolt ja armastust kui töö lastega. Jääb
pensionile augusti lõpus.
Varvara Klemmer - Roela kooli inglise ja vene keele õpetaja, kelle
juhendamisel osalesid 7. ja 8. klassi õpilased edukalt vene keele päeval. Inglise keele etluspäeval saavutati eripreemia. Varvara Klemmer
on särasilme, õpihimuline, aktiivne ja tulemuslik õpetaja. Tema eestvedamisel on Roela kooli õpetajad leidnud endas reisipisiku!
Virge Haidak - rohke pedagoogilise pagasiga Vinni lasteaia õpetaja,
kes on kooliks ette valmistanud järjekordse rühmatäie toredaid lapsi.
Tormis Tarto - Laekvere lasteaia laps. Virumaa Teataja joonistusvõistlusel võitnud töö autor (osalejaid üle 300).
Tiiu Kõrve - Roela kooli õpilaskodu öökasvataja. Laste sõnul on ta
tore, sõbralik, humoorikas, kohusetundlik, hooliv ja abivalmis. Tiiu
Kõrve on teinud oma tööd südamega juba 12 aastat.
Tiit Transtok - VPG kehalise kasvatuse õpetaja ja edukas treener.
Terje Andresson - VPG huvijuht, muusikaõpetaja ja laululaste juhendaja, Roela segakoori üldlaulupeole viija ja laulupeole sõitva Vinni-Pajusti mudilaskoori koormeister.
Tauri Põllu - Roela kooli särasilmne 2. kl. õpilane, kes on saavutanud spordis auhinnalisi kohti. Vabariiklikel sumovõistlustel saavutas
oma vanusegrupis 1. ja 3., vanemas vanusegrupis 1. koha. Maakondlikel kergejõustikuvõistlustel kahel korral 2. koht 60 m jooksus, 2. ja
3. koht 60 m tõkkejooksus, kahel korral 3. koht kaugushüppes. Tauri
on malehuviline, laulab Virumaa poistekooris, on aktiivne robootik.
Taivo Tepp - pühendunud ja edukas kergejõustikutreener Tudu,
Roela ja VPG õpilastele.
Riho Rannikmaa - rahvusvaheliselt edukas sumo- ja judotreener.
Stiven Marcus Daitš - VPG 3.a kl õpilane, Lääne-Viru noorte kergejõustiku jõuluvõistlusel 60 m 3. koht, 60 m teatejooks 3. koht.
Steven Ebber - VPG 1.b kl õpilane, Lääne-Viru lahtistel sumo
meistrivõistlustel 2. koht.
Simar Alama - VPG 6.b õpilane, õppinud ainult viitele.
Siivi Ebber - Vinni lasteaia Tõruke toimekas direktor.
Siiri Seljama - VPG geograafiaõpetaja, pühendunud ja edukas
olümpiaadidel ning võistlustel osalejate juhendaja.

Signe Puusepp - Roela kooli robootika- ja drooniringi juhendaja,
kelle eestvedamisel toimuvad põnevad ringitunnid. Signe juhendab
nii lasteaia- kui ka koolilapsi. Oma töid esitlevad nad näitustel ja
võistlustel. Signe Puusepp on suurepärane klassijuhataja ja tugiisik,
kes on väga hooliv ja toetav.
Sandra Morozov - VPG 12.kl õpilane, EV aastapäeva mälumängus
1. koht.
Rutt Nurk - VPG loodusainete õpetaja, pühendunud ja edukas
olümpiaadidel ja võistlustel osalejate juhendaja.
Robert Šimuk - VPG 9.b kl õpilane, Lääne-Viru koolide mälumängus 1. koht ja tubli esinemine ühiskonnaõpetuse olümpiaadil.
Raimond Järg - VPG 9.b kl õpilane, geograafiaolümpiaadil 3. koht,
tubli esinemine tehnoloogiaolümpiaadil, Lääne-Viru koolide mälumängus 1. koht, teadusvõistlusel „Katsekakk 2019“ 3. koht.
Piret Välbe - LVRKK majandusarvestuse eriala üliõpilane. Piretit
iseloomustab nõudlikkus, püüdlikkus ja väga hea ajaplaneerimise oskus. Tal on head õpitulemused ning lõputööks valitud uudne ja keerukas teema. Grupikaaslaste suhtes on abivalmis ja toetav.
Pille Lumiste - Muuga-Laekvere Kooli loodusainete õpetaja, 6.7. klassi juhataja, tema õpilased saavutasid bioloogia- ja geograafiaolümpiaadil häid kohti, linnuviktoriinil olid tema klassi tüdrukud
kõige tublimad. On Laekvere õppehoone projekti „Roheline kool“
eestvedaja ja lisaks alates jaanuarikuust ka Roela kooli loodusainete
õpetaja.
Nele-Triin Kangur - Põlula 3. kl. õpilane, osaleb aktiivselt koolitöös.
Tal on 3. klassi tunnistusel peamiselt viied. Käib kergejõustikutrennis Rakvere spordikoolis ja talle meeldib veel tsirkuse trenn, mängida klaverit. Aktiivselt osales kooli jõulupeo korraldamisel. Vabal ajal
meeldib Nele-Triinul sõpradega Tick-Tock tantsu harrastada.
Märten Koppel - Põlula 5. kl õpilane, iseloomult on ta veidi tagasihoidlik, kuid alati rõõmus ja õpihimuline. Märten on aktiivne kaasamõtleja ja ka tegutseja. Märtenile meeldivad loodusained, tema
hobiks on eriilmeliste kivide kogumine. Lisaks meeldib Märtenile
lugeda nii loodusalaseid teoseid kui ka ilukirjandust.
Mirttel Tovstsik - VPG 9.b kl õpilane, maakondlikul vene keele ainepäeval 1.-2. koht, vabariiklikus vene keele võistluses 5. koht, tubli
esinemine eesti keele ja geograafia olümpiaadil, kirjandivõistlusel 1.
koht, õppinud kaks trimestrit ainult viitele.
Mirell Tamm - VPG 2.b kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult
viitele.
Merje Morozova - VPG klassiõpetaja, pühendunud ja edukas
pranglimise eestvedaja.
Merilin Veskilt - Muuga-Laekvere Kooli 6. klassi õpilane, õpib
väga hästi ning käitub eeskujulikult. Ta osales inglise keele ja bioloogiaolümpiaadil. Bioloogiaolümpiaadil saavutas maakonnas 1. koha,
Sagadis toimunud linnuviktoriinil 2. koha. Merilin laulab lastekooris.
Melissa Proover - Muuga-Laekvere Kooli 6. klassi õpilane, õpib
hästi ning käitub eeskujulikult. Ta osales matemaatika- ja bioloogiaolümpiaadil. Bioloogiaolümpiaadil saavutas maakonnas 3. koha.
Käis Sagadi Looduskooli korraldatud linnuviktoriinil, kus sai 1. koha.
Ta on osalenud spordivõistlustel, kus on saavutanud häid kohti. Melissa käib Rakveres kunstikoolis ja Tarvase jalgpallitreeningutel. Laulab lastekooris.
Marten Pitsner - VPG 6.b kl õpilane, tubli emakeele-ja bioloogiaolümpiaadil, tunnustatud kirjandivõistlusel „Kirjutaja 2019“, Soome karikasarja Winter Jump 4-veoliste bagide D-finaalis 3. koht, rahvusvahelisel robootikavõistlusel pääses finaali.
Marten Demjanov - VPG 4. kl õpilane, Eesti sumo meistrivõistlustel 3. koht, Lääne-Virumaa 4.-5. klasside saalijalgpalli meistrivõistlustel 1. koht ja Rimi jalgpalli osavusfestivalil 3. Koht.
Mart Pitsner - VPG emakeeleõpetaja, pühendunud ja edukas tehnoloogiaringide eestvedaja. Osaleb Vilde kirjandusauhinna žürii töös.
Maririin Tepp - Tudu Kooli väga hea õppeedukusega 4. klassi õpilane. Kohusetundlik kõiges, mida teeb. Püsiv ja järjekindel. Osaleb
aktiivselt huvitegevuses. Armastab laulda, näidelda ja raamatuid lugeda. Osales Känguru arvutamisvõistlusel. Tulemus läheb iga aastaga
paremaks, see tähendab, et hoolib ja tegeleb järjepidevalt.
Mario Mikvere - lõpetamas suurepäraste õpitulemustega Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusinfosüsteemide korraldamise õppekava. Õpingute kestel on Mario silma paistnud aktiivse osalemisega
loengutes ja praktikumides. Ta on alati valmis toetama oma kaaslasi
ja õppejõude ning on panustanud ka õppekava praktikakorralduse
arendamisse.
Margus Maasik - Põlula Kooli direktor.
Marjaana Lõomets - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli juhiabi eriala üliõpilane on kohusetundlik, aktiivne, sõbralik ja rõõmsameelne.
Marjaanal on väga head organiseerimisvõimed, ta on kogu õppeaja
jooksul olnud kursusevanema rollis ja tema teeneks on see, et kogu
kursus on kokkuhoidev ja üksteist toetav.
Maryte Mooses - VPG 10. kl õpilane, Tartu rulluisumaratonil 3.
koht, tubli esinemine bioloogiaolümpiaadil ja geograafiaolümpiaadil
ning teadusvõistlusel „Katsekakk 2019“ parim sild; õppinud I poolaastal neljadele viitele.
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Marie Nirgi - Roela kooli 7. klassi õpilane, kes õpib hinnetele „4“
ja „5“. Marie on väga kohusetundlik. Marie käib aktiivselt pilliõppes.
Maria Põllu - VPG 4.b kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult
viitele.
Marge Sepping - on lisaks edukale õppetööle Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal osalenud aktiivselt rahvusvahelises
projektis Healing Greenery (tervendav rohelus), mille sisuks on rohemajanduse teema töös erinevate sotsiaalsete gruppidega (pagulased,
eakad, lapsed). Marge oli kahel aastal (2017-2019) LVRKK-poolse
tudengigrupi juht ja koordinaator. Teda iseloomustab teadmishimu,
innukus ja organiseerimisvõime. Inglise keele oskajana tegutses ta
projektitöös vahendaja ja tõlkijana. Rahvusvahelises grupis valisid
kaastudengid ta suurimaks panustajaks meeskonnatöös. Marge on
esitatud vastuvõtule Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö tudengina, aga ta töötab ka VPG õpetajana.
Marge Guljavin - VPG emakeeleõpetaja, pühendunud ja edukas
õpilaste juhendaja, osaleb Vilde kirjandusauhinna žürii töös.
Margarita Leok - VPG vene keele õpetaja ja edukas õpilaste juhendaja.
Maret Arumäe - Pajusti lastaia rühmaõpetaja, kohusetundlik ja täpne, lapsi toetav ja abistav, nüüdisaegseid õppevahendeid ja tehnoloogiat kasutav õpetaja. Saadab tänavu kooli 7 kooliküpset last.
Mare Akel - VPG kehalise kasvatuse õpetaja ja edukas treener.
Malle Mager - VPG pühendunud klassiõpetaja, edukas juhendaja,
aasta õpetaja 2018.
Maie Nõmmik - VPG ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, pühendunud ja edukas juhendaja.
Madli Freienthal - VPG 9. kl õpilane, 2. koht joonistusvõistlusel
„Ilu päästab maailma“, kirjandivõistlusel „Kirjutaja 2019“ 2. koht.
Osaleb Vilde kirjandusauhinna žürii töös.
Maarja Valtin - VPG 5.b kl õpilane, Eesti laste sumo MV-l 3. koht.
Laura Neidek - Laekvere lasteaia kasvandik. Virumaa Teataja joonistusvõistlusel (osalejaid üle 300) võitnud töö autor.
Kuldar Vakker - VPG 12. kl õpilane, Eesti juunioride MV jõutõstmises 3. koht, tubli ühiskonnaõpetuse olümpiaadil.
Kristofer Järv - Muuga-Laekvere Kooli 5. kl õpilane, eeskujulik
õppeedukus, osales inglise keele etluspäeval, maakondlikul matemaatikaolümpiaadil.
Koit Soodla - VPG 9.a kl õpilane, Lääne-Viru koolide mälumängus
1. koht ja tubli esinemine ühiskonnaõpetuse ja geograafiaolümpiaadil.
Kirsti Notta - VPG käsitööõpetaja ja edukas juhendaja, osaleb aktiivselt MTÜ Rattakiri tegevuses.
Kersti Tampere - Muuga-Laekvere Kooli õpetaja, rahvusvahelistel
matemaatikavõistlustel osalemine ja organiseerimine koolis, ,,Rohelise kooli“ toetaja.
Kerli Hahndorf - uuendustele avatud positiivne ja tasakaalukas
Vinni lasteaia õpetaja, kes töös lastega kasutab robootikavahendeid.
Kooliks ette valmistanud rühmatäie toredaid lapsi. Olnud mentoriks
ja juhendajaks Tartu Ülikooli praktikantidele.
Katrin Pall - VPG muusikaõpetaja, laste üldlaulupeole viija.
Katre Kabel - Roela kooli 2. kl õpilane. Katre on sõbralik ja tasakaalukas. Katre saavutas maakondlikul kergejõustikuvõistlusel 2. koha
tõkkejooksus.
Kati Pärn - Muuga-Laekvere Kooli 4. kl õpilane, õppeedukus 5,0,
osales matemaatikaolümpiaadil, Virumaa laste luulevõistlusel, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kirjandusmängul, spordivõistlustel,
laulab lastekooris, tegeleb 4. aastat kunstiga Athena kunstikoolis.
Katherine Kalev - VPG 2.a kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult viitele.
Katarina Kozan - VPG 2.a kl õpilane, Lääne-Virumaa noorte algklasside kergejõustikuvõistlusel kaugushüppes 3. koht ja õppinud
kaks trimestrit ainult viitele.
Kaspar Tetting - VPG 1.a kl õpilane, Lääne-Viru lahtistel sumo
meistrivõistlustel 1.-2. koht.
Kaspar Soolep - VPG 2.b kl õpilane, väga head õpitulemused, eeskujulik käitumine. Väga tubli korvpallur. Väga tubli pranglija - sirgujate vanuserühmas maakonnas 2. koht.
Karmelia Kees - Põlula 1. kl õpilane. Karmelia õppeedukus on väga
hea ning käitumine eeskujulik. Lemmikõppeained on loodus-, tööja kunstiõpetus. Karmelia on väga laia ja avara silmaringiga. Ta on
MEIE klassi PÄIKE.
Karl Martin Lepa - Muuga-Laekvere Kooli 9. klassi õpilane, eeskujulik õppeedukus, osales inglise keele olümpiaadil, Katsekakul inseneeria töö võitja.
Karl Marten Masing - Tudu Kooli 4. klassi tubli ja taibukas õppija.
Armastab sporti, osaleb kergejõustikutreeningutel. On agar tegutseja
ning lööb kõiges rõõmuga kaasa. On väga algatusvõimeline. Hea näitlemises ja laulmises. On vaid kahe õppeaasta jooksul õppinud selgeks
ilusa eesti keele ja ka suusatamise (varem õppis inglise keeles Inglismaal, kus talved on enamasti lumeta). Aktiivne raamatute laenutaja
ja lugeja.
Karel Liblekas - VPG 12. kl õpilane, pranglimises 1. koht.
Kairit Valtin - VPG 2.b kl õpilane, Lääne-Viru lahtistel sumo meistrivõistlustel 3. koht.

Kaila Mäesalu - VPG 9.b kl õpilane, väga head õpitulemused, eeskujulik käitumine. Lääne-Virumaa koolinoorte joonistusvõistlusel
“Ilu päästab maailma” eripreemia. Osaleb Vilde kirjandusauhinna
žürii töös.
Kai Otsa - Roela kooli 7. klassi õpilane, õpib hinnetele „4“ ja „5“. Kai
saavutas maakondlikul kergejõustikuvõistlusel 1. koha kõrgushüppes
ja 100 m jooksus. Ta on aktiivne õpilasesinduse liige, väga kohustundlik ja abivalmis.
Kadri-Liis Tamm - Muuga-Laekvere Kooli 6. kl väga hästi õppiv ja
eeskujulikult käituv õpilane. Ta osales inglise keele, matemaatika- ja
bioloogiaolümpiaadil. Bioloogiaolümpiaadil saavutas maakonnas 4.
koha. Käis Sagadi Looduskooli korraldatud linnuviktoriinil, kus sai 1.
koha. Ta on osalenud mitmel spordivõistlusl – kihelkonna krossijooksul Rakkes, suusavõistlustel. Kadri-Liis õpib Simuna muusikakoolis
klaverit ning laulab lastekooris.
Kadri Liis Leichter - Muuga-Laekvere Kooli väga hästi õppiv ja
eeskujulikult käituv 6. kl õpilane. Ta osales inglise keele ja bioloogiaolümpiaadil ning käis Sagadi Looduskooli korraldatud linnuviktoriinil, kus sai 2. koha. Laulab lastekooris. On kooli õpilasomavalitsuse
liige.
Kaarel Sepnik - Põlula 2. kl hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega õpilane. Kaarli lemmikõppeaine on matemaatika. Ta on väga
tubli arvutamises, lugemises, suusatamises ja laulmises. Kaarel on aktiivne üritustel osaleja.
Joosep Alliksoo - Muuga-Laekvere Kooli 3. kl õpilane, kes on eeskujuliku käitumisega, õppeedukusega 5,0, osales 3. klassi õpioskuste
olümpiaadil, osalenud paljudel spordivõistlustel.
Johanna Klaasmägi - Laekvere lasteaiakasvandik, väga tubli kooli
minev laps kõikides tegevustes.
Janno Kiik - VPG 12. kl õpilane, ajalooalaste uurimistööde Presidendikonkursil Raamatupreemia ja Ajalooarhiivi eripreemia.
Janek Matsi - Muuga-Laekvere Kooli 5. kl õpilane, osales maakondlikul emakeeleolümpiaadil ja inglise keele etluspäeval, käib aastaid
Väike-Maarja muusikakoolis viiuliklassis.
Janek Levin - innukas õhinapõhine õppija. Olles lõpetanud müügikorraldaja eriala LVRKKs, jätkas haridusteed kaubandusökonoomika
erialal kõrghariduse omandamiseks. Inimene, kes näeb õpitus otsest
kasu oma igapäevatöös ning rakendab saadud teadmisi ja oskusi kohe
praktikas ehk teostab teadmuse ülekannet koolist tööle ja vastupidi.
Jana Põhjala - Muuga-Laekvere Kooli õpetaja, „Rohelise kooli“ tegevuste-ideede andja, läbiviija.
Jakob Klaasmägi - Muuga-Laekvere Kooli eeskujuliku käitumisega
3. kl õpilane, õppeedukusega 5,0; osales paljudel spordivõistlustel, tegeleb jalgpalliga.
Jagne Lillepuu - Kulina lasteaia Leptariinu rühma rõõmsameelne,
soe ja kindla meelega hea haldjas. Tänu temale saavad lasteaia kõige
pisemad teada, kui palju rõõmu ja põnevat avastamist pakub tegelikult lasteaia elu.
Jaan Nõmmik - VPG pühendunud ajalooõpetaja ja edukas juhendaja.
Holger Männi - Muuga-Laekvere Kooli 3. kl õppiv väga tubli poiss,
kes käib kolm korda nädalas Rakvere jalgpalliklubi Tarvas treeningutel, sai brittide eripreemia maakonna inglise keele etluskonkursil. On
kooli õpilasomavalitsuse liige
Hille Supper - Roela kooli klassi- ja kunstiõpetaja. 3. klassi edasipääs Hullu Teadlase V teaduskonverentsi finaalüritusele „Mine metsa“. Hille Supper on 3. klassi õpilaste juhendaja. Üks emakeelenädala
korraldajatest, kelle eestvedamisel sündisid toredad näidendid/filmid
Leelo Tungla luuletuste põhjal. Aktiivne osalemine erinevatel joonistusvõistlustel.
Henry Kallaste - VPG toimekas direktor.
Helle Noorväli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor, elutöö
kooli arendamisel.
Helge Arro - Tudu Kooli toimekas direktor.
Helerin Põder - VPG 3.a kl õpilane, Lääne-Virumaa noorte algklasside kergejõustikuvõistlus 60 m jooksus 1. koht, Lääne-Viru kergejõustiku jõuluvõistlusel kaugushüppes 1. koht, 60 m 3. koht ja 60 m
teatejooksus 6. koht.
Helerin Lokutšievski - VPG 10. kl õpilane, 2.-4. koht eesti keele
olümpiaadil ja tubli esinemine geograafiaolümpiaadil, õppinud I poolaastal neljadele, viitele. Lääne-Virumaa noorte algklasside kergejõustikuvõistlusel kaugushüppes 3. koht. Õppinud kaks trimestrit ainult
viitele.
Helena Reimann - VPG abiturient, 3. koht joonistusvõistlusel „Ilu
päästab maailma“, pranglimises 2. koht, tubli kunstiolümpiaadil.
Helen Rennel - Kulina lasteaia toimekas direktor.
Gritt Lepiksaar - VPG 1.c kl õpilane, õpib hästi ja tegeleb ka muude
huvialadega, aktiivne.
Gerli Kanna - Roela lasteaiaõpetaja, kelle eestvedamisel on toimunud põnevad ettevõtmised nii suurtele kui väikestele: vahvad reisinädalad lasteaias, volbrilaat, kohtumised oma tööd tutvustavate lapsevanematega, väljasõidud ja muud vahvad ettevõtmised
Gerda Väli - VPG 8. kl õpilane, maakondlikul vene keele ainepäeval
1.-2. koht, vabariiklikus vene keele võistluses 5. koht, tubli esinemine
eesti keele ja geograafiaolümpiaadil ja õppinud kaks trimestrit ainult
viitele ning kirjandivõistlusel 1. koht.
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Eve Kuusk - Muuga-Laekvere Kooli muusikaõpetaja, lastekoori üldlaulupeole viija.
Enn Roos - Roela koolis töötanud 40 aastat tööõpetuse/tehnoloogia
ning füüsikaõpetajana. Enn on abivalmis, töökas ja kuldsete kätega
kolleeg. Enn Roos juhendas õpilaste seas populaarset puutööringi.
On olnud juhendajaks mitmele loovtööle, mille tulemusena on valminud praktilised töövahendid ja mängud.
Ene Kruusmaa - Pajusti Lasteaia Tõrutõnn toimekas direktor.
Enda Heinsaar - Roela lasteaias töötanud 38 aastat lasteaiaõpetajana. On väga kohusetundlik ja abivalmis nii laste, lastevanemate kui
kolleegide suhtes. Olnud aastaid Roela lasteaia muusikakasvataja.
Tema abi ja panus selles töös on olnud suureks rõõmuks ja toeks.
Eliise Uueni - VPG 12. kl õpilane, 2. koht bioloogiaolümpiaadil, 2.
koht geograafia olümpiaadil, EV aastapäevale pühendatud mälumängus 1. koht, tubli esinemine eesti keele olümpiaadil ja õppinud I poolaastal neljadele-viitele.
Elise Teedla - Tudu Kooli 3. kl motiveeritud ja kohusetundlik õppija. Sageli täidab kodus rohkem ülesandeid, kui ette antud. Liitklassi
tingimustes väga asjalik ja iseseisev õppija, kasutab oskuslikult õppevahendeid. Aktiivne klassivälises tegevuses, osaleb näiteringis, armastab laulda, on heade sportlike eeldustega. Loeb palju.
Eliise Pärl Mänd - VPG 3.a kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult viitele.
Elis Kruusimaa - Muuga-Laekvere Kooli 7. kl õpilane, eeskujulik
õppeedukus, aktiivne isetegevuses - 5. aastat tantsib Esteetikakoolis,
laulab lastekooris, aktiivne ja abivalmis klassiüritustel.
Eda Nõlve - Muuga-Laekvere Kooli lasteaiaõpetaja, suure töö tegija
käelise tegevuse juhendamisel.
Dominik Uueni - VPG 10. kl õpilane, geograafiaolümpiaadil 1.
koht.
Deneriin Laur - VPG 7.b kl õpilane, Eesti sumomeistrivõistlustel 3.
koht ja tubli esinemine Lääne-Virumaa kirjandivõistlusel.
Carmen Krihvel -VPG 7.a kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult
viitele.
Ave Rosental - Roela kooli psühholoog, kelle nõu vajavad nii väikesed kui suured. Tema südame on võitnud lapsed ja loomad. Ave
Rosental on oskuslikult ühendanud oma töömeetodid meeldiva ja kasulikuga. Ta on hooliv, toetav, kaasamõtlev ning hea huumorimeelega
kolleeg.
Arvan-Johhannes Lippasaar -VPG 12. kl õpilane, pranglimises 3.
koht.
Arne Labe - Muuga-Laekvere Kooli direktor. Muu hulgas on kool
silma paistnud väga arvuka ja eduka aineolümpiaadidest osavõtuga.
Anu Kadaja - õpetaja Anu on töötanud Kulina lasteaias 48 aastat.
Anu köidab alati lapsi oma sõbraliku, aga samas nõudliku meelega.
Lapsed iseloomustavad teda nii: lahke sõber, kes alati peab oluliseks
viisakat käitumist ja korrektset olemist. Temaga saab jalgpalli mängida ja metsas seigelda.
Anne-Ly Linde - VPG 12. kl õpilane, 2. koht Lääne-Virumaa laululaps 2019 konkursil.
Anneli Vahesalu - VPG füüsika- ja keemiaõpetaja ning edukas juhendaja.
Anneli Eljaste - toimekas Vinni lasteaia õpetajaabi, kelle abiga on
kooliküpseks saanud järjekordne rühmatäis lapsi.
Anne Maalman - Roela kooli käsitöö-, matemaatika-, keemia- ja
arvutiõpetaja. Anne Maalman on Roela kooli väsimatu hing: loovtööde juhendamine ja lõplik vormistamine, suurepärane klassijuhataja,
aktiivne „Tervist edendava kooli“ eestvedaja, kolleegide seas on Anne
asendamatu abiline ning MTÜ Roela Kodukant tegus liige.
Andra Erapart - VPG 9.kl õpilane, maakondlikul vene keele ainepäeval 1.-2. koht, vabariiklikul vene keele võistlusel 5. koht.
Ander Mägi - VPG 10. kl õpilane, keemiaolümpiaadil 3. koht, tubli
eesti keele olümpiaadil ja teadusvõistlusel „ Katsekakk 2019“ parim
meeskonnatöö, õppinud I poolaastal neljadele-viitele.
Annabel Lepik - VPG 7.b kl õpilane, teadusvõistluses „Katsekakk
2019“ 3. koht.
Annabel Kotkas - VPG 2.a kl õpilane, õppinud kaks trimestrit ainult viitele.
Annabel Kaja - Muuga-Laekvere Kooli 3. kl. eeskujuliku käitumisega, õppeedukusega 5,0 õpilane, osales 3. klassi õpioskuste olümpiaadil, osalenud paljudel spordivõistlustel.
Anastasia Šimuk - VPG 9.b kl õpilane, maakonna U14 vanuseklassi
talvistel kergejõustiku meistrivõistlustel 60 m 3., kergejõustiku jõuluvõistlustel kõrgushüppes 4. koht ja 60 m jooksus 6. koht.
Alondra Purve - VPG 1.a kl õpilane, Eesti laste sumo MV-l 3. koht
ja Lääne-Viru lahtistel sumo meistrivõistlustel 3. koht.
Alice Veske - VPG 5.a kl õpilane, Lääne-Viru maakonna U14 vanuseklassi talvistel kergejõustiku meistrivõistluste 60 m 3. koht ja kergejõustiku jõuluvõistlustel kõrgushüppes 4. koht ja 60 m jooksus 6.
koht.
Aleksandra Mäeks - VPG 3.a kl õpilane, õppinud kaks trimestrit
ainult viitele.
Airi Toiger - VPG pühendunud ja empaatiline sotsiaalpedagoog.
Aive Alavere - Roela kooli toimekas direktor.

30. mail 18.00 MATKAÕHTU -matk Uljaste matkarajalt
Uljaste külaplatsile (5km). Kogunemine Uljaste matkaraja
alguses Sonda-Pada mnt ääres (M. Laksi sünnikohas asuva
mälestuskivi juures). Matkajuht Raul Ivanov.
31. mail 18.00 MATKAÕHTU – matk Venevere matkarajal
(5 km). Kogunemine Venevere seltsimaja ees. Matkajuht
Eerik Lumiste.
Matkaõhtutel liikvel vallabussid (eelregistreerimisega raamatukogus, 2 eurot osalustasu tasuda kohapeal).

1. juunil LASTE JA NOORTE PÄEV ROELAS

(juhendamisel) ja müügitulu saavad lapsed kasutada
oma soovi järgi.
Kontakt: Vinni Perekodu, tel: 5278644.

BEEBIKLUBI KOHVIK - Tartu mnt 11 Pajusti klubis.
Avatud: 10-13.
Menüü: mõnus amps kogu perele: midagi soolast issile
ja magusat emmele, lõbus tikuvõileib lapsele, tervislik
kõhutäis beebile. Muu: lisaks naudi meeleolukat programmi beebiklubi esimese hooaja lõpetamise puhul.
Kontakt: Katrin Jaanimägi, tel: 5518047

Mitmesuguseid tegevusi lastele, noortele, peredele,
täiskasvanutele.
14.00 Elamuspank erinevate tegevustega (madalseiklusrada, ronimissein, vibuturniir, kiiking, tornironimine jms)
14-16 erinevad töötoad: vanglateenistus, 3D printeri töötuba, automudelism, sumo demonstratsioon
14-16 vabalava
16.00 tegevused koolieelikutele koos Merli Rosariga
(mängud ja tegevused Pipiga)
17.00 toitlustus Roela koolimajas (registreerimise alusel)
18.00 Baltica folkloorifestivali külalisesinejate kontsert: Senleja (Läti), Dyvyna (Ukraina), Folk Blaster
Society (India).
19.00 ans. Lõõtsavägilased kontsert
20.00 seebikarbiralli Puusepa mäel.
20.30-22.00 disko Ants Viermann.
Päev tasuta, töötab puhvet. Info: Margit Diits, tel 5226510

LÕNGALIISU KOHVIK - Tartu mnt 11 Pajustis klubihoone II korrusel. Avatud: 11-14.
Menüü: soolased ja magusad küpsetised, võileivad. Külmad ja kuumad joogid. Muu: saab külastada Lõnga Liisu
töökoda, näha ilusaid kampsuneid ja muidu juttu ajada.
Kontakt: Lõnga Liisu OÜ, tel: 512 1214.

2. juunil AVATUD KOHVIKUTE
JA AEDADE PÄEV

VANAEMA SAHVER - Kesk 37, Viru-Jaagupi, maja

Oma uksed avavad 17 kohvikut ja 2 aeda.
Kaart on leitav valla kodulehelt www.vinnivald.ee.

MIILA KÜLAKOHVIK - Miila seltsimajas Miila külas.

Avatud: 10-15.
Menüü: Miila kook ja leib. Kindlasti ka laste lemmikud:
pannkook ja jäätis!
Muu: lastele mängimisvõimalused toas ja õues. Võimalik
osta kohaliku endise pillimehe muusikapärandist inspireeritud CD-plaati "Martin Müller ja Villu Talsi Sepa
Juliusega jahil".
Kontakt: MTÜ Miila Hiiemäe, tel 51 39 479.

MAANAISTE KOHVIK - Ulvi mõisa pargis tiigi kaldal

(Mõisa tee 5) Ulvi külas. Avatud: 10-15
Menüü: kodused maanaiste küpsetised, nii magusad kui
soolased, kohv, erinevad ravimtaimeteed, kodukootud
mahl-morss. Muu: müügil maanaiste käsitöö.
Kontakt: Põlula-Miila Maanaisteselts, tel: 55510735

MÄNNINIIDU KASVUHOONEKOHVIK ja AED Männiniidu, Ulvi külas Sõmeru-Kabala tee ääres vana
Ulvi bussipeatuse juures. Avatud: 11-18.
Menüüs leidub palju traditsioonilist head, aga eriti palju
paremat. Muu: võimalik tutvuda koduloomadega ja kaasa
osta aiandist suvelilli ning ampleid. Ekskursioone ei korraldata, kuid üldise riikliku metsanduspoliitika ja kohalike
laiuvate raielankide foonil näitame huvilistele oma metsa
100-a kuuski ja mände.
Kontakt: OÜ Viru Haljastus, tel: 5187985.
KAI KOHVIK - Vanavallamaja 8 Kantkülas, Rakverest
~15 km Rannapungerja poole. Avatud: 9-15+.
Menüü: hommikuamps. Päevasupp "Kantküla kirvesupp".
Vallatud hakklihataskud. Magusad küpsetised.
Kontakt: MTÜ Külaselts KAI, tel: 53301322.
MÕDRIKU MÕISA KOHVIK - Tiigivahe tee 2,

Mõdriku külas. Avatud: 11-16.
Menüü: mõisapärased toidud ja suupisted. Muu: tegevused lastele. Fotonurk saarel. Mõisa uksed avatud ja giidiga
mõisatuur kl 12, 13 ja 14.
Kontakt: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. tel: 55575307

PEREKODU KOHVIKUD PÄIKESE TÄNAVAL Päikese tn 2, 4, 8, 14 Vinni alevikus Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi kõrval. Avatud: 12-15.
Menüü: muffinid, koogid ja minipitsad. Kosutuseks
külmad ja kuumad joogid. Muu: lapsed teevad, müüvad

RETROKOHVIK - Tartu mnt 11 Pajustis, klubi ja lasteaia vahelisel maa-alal tammikus. Avatud: 10-15+.
Menüü: retropärane toit. Muu: retroriietus ja -muusika.
Kontakt: MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus, tel: 53304047

MOKKAMÖÖDA KOHVIK - Tartu mnt 11 Pajusti
klubis Pajustis. Avatud: 11-14.
Menüü vanaemade koduköögist. Paistame silma viisaka
teeninduse ja elukogemusega.
Kontakt: seeniorklubi Mõttelõng, tel: 56463949

ees eit ja taat ootavad. Avatud: 12-16.
Menüü: kohv, koogid, salatid, külm jook, hoidised vanaema sahvrist. Muu: täistunnil esineb 8-a Kert lühikese
kavaga kitarril. Batuut ja kiik lastele. Võimalik tutvuda
koduaiaga omal käel või perenaise juhendamisel.
Kontakt: Vanaema Sahver, tel: 53497953

KULINA GRILL ja KOHVIK - Kulina kauplus Kulina
külas Rakvere-Luige mnt ääres. Avatud: 11-18.
Menüü: Kulina Lihatööstuse traditsioonilised grilltooted.
Kuum kodune seljanka. Reelika koogid ja käsitöömaiustused. Muu: avame esmakordselt kohvikuruumid külastajatele.
Kontakt: OÜ Kulina Mõis & Reelika Maasik, tel: 53930302.
MÕISAKOHVIK - Pargi tee 1 Muuga mõisas Muuga
külas. Avatud: 10-17.
Menüü: kanasupp, kevadine salat, magusad suupisted,
kohv, taimetee. Muu: igal pooltunnil giidiga ekskursioon
mõisas. Kell 13 esineb tantsutrupp Alima. Uhke kunstimõis ootab külastajaid!
Kontakt: Muuga mõis, tel: 53416860

KÄBIMAJA KOHVIK - Tartu mnt 32 Roela.
Avatud: 11-15.

Menüü: seenesupp, kohalikud küpsetised ja suupisted.
Kohv, maitsevesi. Muu: Õuemängud lastele. Tutvumine
käbimajaga. 11.00 käbimaja infopunkti avamine. 11.30
matk Roela mäele. Mare Hirtentreu teeb huvilistele
loodusmatka Roela mäele, saab näha 300-aaastasi mände,
seeni, sipelgaid jpm põnevat.
13.00 üheslaulmine ja akordionikontsert: Roela rahvamaja meesansambel ja akordionimuusika loovad meeleolu
ja kutsuvad kõiki üheslaulmisele.
Kontakt: MTÜ Roela Kodukant, tel: 5130553

VENEVERE NÄKI KOHVIK - Venevere seltsimaja
õuel (Kooli kinnistu) Venevere külas. Avatud: 10-21.
Menüü: soolased NÄKI-suupisted, NÄKI-koogid moosiga, erinevaid maitsvaid kooke võimalus soetada koos
käsitöö savitaldrikutega. Muu: meil on maitsvad toidud.
Naudi savitööde näitust seltsimajas. Soovijatel võimalus
teha väike jalutuskäik Veneveres koos kohaliku giidiga
kell 12, 13 ja 14.
Kontakt: Venevere Haridus- ja Kultuuriselts, käsitööring,
tel: 53435909

KOOLIKELLA KOHVIK - Tudu kooli aed, Rakvere
mnt 13 Tudu alevikus. Avatud: 11-14.
Menüü: tervislikud suupisted, nt nõgesekotletid, ka-

rulaugupesto: pirukad ja rabarberikook jm. Kohv ja
looduslik tee. Muu: looduslähedus, tervislik toit. Kl 12
esitab kooli näitering tüki O. Lutsu “Kapsapeast”. Avatud aias leidub küllalt rohelust, linnulaulu ja kooliaegseid mälestustusi.
Kontakt: Tudu Kool, tel: 5237173

HOMMIKUEINEKOHVIK KADILAS - Kadila selt-

simajas (Pärna 4) Kadilas. Avatud: 11-15.
Menüü: luksuslik hiline hommikusöök. Mõnus pühapäevane brunch on suurepärane võimalus kohtuda pere
või sõprade ringis. Muu: avatud kunstnik Ülo Sarapuu
mälestusnäitus. Kell 12 ja 13 saab nautida akordionimuusikat Margus Laugesaare esituses. Lastele igal pooltunnil
patjadel kinovaatamine.
Kontakt: Kadila Naisselts, tel: 53974443

2. juunil BUSSIEKSKURSIOON “TUNNE
VINNI VALDA – LÄHEME KÜLLA
RÄGAVERE PIIRKONDA!”
Giidid Rägavere elu-olu tundvad TEA JÄRVIS (tel
55581681) ja VIRGO KOPPEL (tel 57833232).
Bussigraafik: 9.00 Laekvere – 9.10 Muuga – 9.20 Roela – 9.35
V-Jaagupi – 9.40 Pajusti – 9.45 Vinni – 9.50 Mõdriku - 10.00
Kantküla. Bussiga tulejatel sõiduraha 2 eurot (võta kaasa).
Eelregistreerimisega. Kui sellega hiljaks jäid, küsi järele,
kas bussis on ruumi.
MARSRUUT:
10.00 Kantküla külamaja – ehe maalähedane külamaja,
saad teada kohvi ja mõnusna koduse ampsu kõrvale,
mida külarahvas on teinud ja plaanib.
10.40 Põlula mõis ja kool, muuseum – kaeme kooli mõisas ja kohalikke elu vanasti.
11.40 Püha Lavi allikas – muistendi järgi jääd Lavi allikas
silmi pestes nooreks. Proovi järgi, kas nii on tänagi!
12.00 Ulvi mõis – üle 500 aasta vana mõis tiigi kaldal.
Mõisaomanik Wulffi järgi on saanud oma nime mõis ja
küla. Kauni ilmega mõis on koduks klubile, raamatukogule ja noortekeskusele.
12.50 Miila külamajas vaatame oma silmaga, mida
külarahvas suurest tehatahtmisest on ette võtnud. Miila
külakohvikus maitseme Miila leiba ja Miila kooki.
13.30 Ojasaare Golf ootab külastajaid, kes armastavad
värskes õhus liikumist ja golfi ning naudivad loodust.
Kangemad saavad palligi auku või siis metsa löödud!
14.30 Männiniidu aiand – väike aga asjalik aiand. Siin
saad nautida lillede ja puude ilu, teha koduloomale pai,
kasvuhoones keha kinnitada.
15.30 Võlumäe tobeduse ausammas – autor püstitas
ausamba Eesti valitsemises uue poliitjõu ilmumisel, aga
monumenti mõistab igaüks oma soovi järgi.
16.20 Mõedaku puhkekeskuses talviti suusatatakse ja
sõidetakse Viru maratoni, aga mida saab Mõedakul teha
suvel?
Kojusõit ~ 17-st. Info: Teele Kallip, tel 55510735.

2. juunil reisikorraldaja
RÄNDTIGU BUSSIEKSKURSIOON
10.00 kogunemine Vinni vallamaja juures.
10.10 tutvume Injus OÜ Artocarpus mesila tegemistega.
Võimalik kaasa osta nende toodangut.
11.30 ekskursioon Mõdriku mõisas – näeme kaunilt
renoveeritud saali ja kuulame mõisa ajalugu, kunagiste
elanike toimetamisi, samuti ka praegu toimuvat, saame
külastada ka kohvikut.
13.30 ekskursioon Muuga mõisas, vaatame tantsutrupi
Alima Rakvere rühma särtsakat esinemist, külastame
kohvikut.
14.35 Roela käbimajas ja kohvikus.
15 ekskursioon Kulina jahuveskis.
17.00 tagasi Pajustis vallamaja juures.
Hind 15 eurot sisaldab bussi ja ekskursioone, kohvikus
ostmiseks tuleks veidi sularaha kaasa võtta.
Registr. e-posti-aadressil: lea.kivipold@gmail.com või tel:
53980543.
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Vilde preemia väljaandmine on aasta läbi vältav protsess
Palju aastaid tagasi, kui alles alustasin Vinni valla infolehe tegemist, oli lehes sagedane jutuaine Vilde kirjandusauhind ja Vilde
preemiat väärt raamatud, kirjutajaks väsimatu Endel Molotok.
Toona siinkirjutaja arvates ehk liigagi sageli. Nüüd, kus mul tuleb endal tihtilugu anda selgitusi Vilde preemia väljaandmise
kohta, leian, et peaksin seda tihedamini tegema. Pressiteated
Vilde preemia nominentide ja preemia üleandmise kohta keskenduvad valitud raamatutele ja laureaadile, kuid ütlevad vähe
kirjandusauhinna žürii ja vildenduse kohta (nii me omavahel
ütleme) laiemalt. Saagu siinkohal viga parandatud!
Aastas ilmub meil ümmarguselt poolsada eestikeelset ilukirjanduslikku teost, mille hulgast tuleb žürii liikmetel veebruari lõpuks teha oma valik, et saaks Vilde sünniaastapäeval, 4.
märtsil preemiasaaja teatavaks teha. Usinamad hoiavad aasta
läbi silma peal uudiskirjandusel, arvustustel, raamatusõprade
blogidel.
Iga aasta teises pooles, kui žürii koosseis taas päevakorda tõuseb, on kuulda ettepanekuid, et alustaks nimekirja koostamisega seekord varem kui mullu. Nõus! Kirjastustele on raamatute
väljaandmise tippaeg aga jõulud. Ehk püüa ja loe, palju tahad,
suur ports raamatuid ilmub ikkagi aasta lõpus. Ja ega siis raamatud kohe ka raamatukogusse jõua.
Niisiis algab iga uus aasta sooja sooviga hakata lugema. Mitte lihtsalt lugema, vaid ka märkmeid tegema, mille järgi hiljem
aruteludes oma seisukohti kaitsta ja valikut teha. Kui nüüd keegi arvab, et žürii on üks seltskond inimesi, kel on tohutult vaba
aega, siis nii see pole. Žüriisse kuuluvad koolinoored Kaila ja
Madli, emakeele õpetajad Marge ja Mart, raamatukogutöötajad Kaili, Maarika, Maie, Tea ja Ülle, ajakirjanik Inna, aktiivsed
seeniorid Ilme ja Vaike, ametnikud Rauno (esimees) ja Hilje.
Ehk loetakse igal vabal tunnil põhitöö, pere jm tegevuste kõrvalt õhtul ja hommikul, öösel ja päeval. Olenevalt aastast (loe:
raamatute paksusest) tuleb pelgalt nominentideks valitud raamatute lehekülgede arvuks 2000, teinekond isegi 4000 lehekülge! Aga keegi peab enne neist poolesajast raamatust ka valiku

Ulvi klubi nädal

Kevad on kätte jõudnud ja kaugel see soe
suvigi enam on. Paras aeg teha väike kokkuvõte Ulvi klubi töödest ja tegemistest
sellel hooajal.
Nädal klubis näeb välja nii:
Esmaspäeviti käib lauluproovis Ulvi segakoor. Kuna juubelilaulupeole pürgimine osutus väikesele koorile ülejõu käivaks,
siis otsustasime Roela kooriga leivad ühte
kappi panna. Nii muutus ka keerukas repertuaar jõukohasemaks. Nüüdseks on
ülevaatused läbitud ning laulame 6. ja 7.
juulil laulukaare all. Lauljate kummardus
meie dirigentidele Merjele ja Terjele, kes
seda laulukaarikut veavad. Aitäh Teile,
olete parimad! Dirigentide tänu ka lauljatele, kes vapralt vastu pidasid.
Ei olnud lihtne esmaspäeviti autodesse
istuda ja valla keskpaika Vinni ühisproovile sõita, aga hakkama saime. Väga tublid on ka Ulvi lastekoori laululapsed, kes
neljapäeviti vabatahtlikult õpetaja Merjega pärast pikka koolipäeva klubis laulupeolaule harjutamas käisid. Uhtna-Ulvi-Vasta lastekoori ühislaulmised toimusid laululaagrites Uhtnas. Tuli ohverdada
üsna mitu koolipäeva, et laulud kõlama
hakkaksid. Lapsed tulid sellega väga hästi
toime ja laulsid ennast laulupeole. Tublid!
Esmaspäeviti käivad koos eakad võimlemishuvilised, kes Tea käe all end sirutavad ja painutavad. Terves kehas-terve
vaim!
Kolmapäeval käib koos naisrahvatantusrühm Metsalilled juhendaja Sirje Rebase käe all. Ka nemad tahtsid väga sel
aastal Kalevi staadionil särada, kuid kahjuks läks teisiti. Pole hullu, ärge laske nina
norgu, esinemisi jagub ja ega see viimaseks tantsupeoks jää. Aitäh sulle, Sirje,
oleme ikkagi Rägavere piirkonna parim
naisrahvatantsurühm!
Teisipäeval treenime lihaseid, neljapäeval tantsime zumbalainel ja pühapäeva
hommikuti rahustame end raskest töönädalast joogaga.
Reede hommikuti keerutavad jalga seeniortantsijad juhendaja Marika käe all.

tegema. Ja kes see muu on kui mitte kohusetundlik žürii liige.
Elu on näidanud, et nomineeritud teosed tuleb kõik paari kuuga endasse ahmida – milline silmi kahjustav töö! Ja silmade tervise pärast on nii mõnigi kuldaväärt žürii liige pidanud sellest
tööst lühemaks-pikemaks ajaks loobuma. Muidugi keegi koolitunnist tuttavat lugemiskontrolli ei tee, kuid piinlik on minna
teiste ette ridagi lugemata. Elu on näidanud, et niisama žüriis
istujatel pikka pidu ei ole.
Kui preemiasaaja suuremate-vähemate emotsioonidega veenvalt välja selgitatud, järgnevad ettevalmistused preemia väärikaks üleandmiseks. Kõige suurem küsimus on olnud aastaid,
kuidas saada kirjanikuga kohtumisele publikut. Kirjanikud on
ühed põnevad inimesed, kes on oma raamatute kirjutamiseks
süvenenud nii ilma, elusse kui inimestesse ja seda nii olevikus, minevikus kui tulevikus. Põnev on neid ikka ja jälle kuulda, silmast silma näha. Ega’s kohtumine kirjanikuga ole mingi
hirmutav tunnikontroll kooliajast. Näiteks kohtumine Mihkel
Mutiga ei jäänud alla vingele rokkkontserdile! Millise sütitava
kõne pidas Eduard Vildest Livia Viitol! Üks tuttav ajakirjanik
ütles mulle kord, et ta ei osanud arvatagi, et kirjandus nii vägev
maailm on.
Aastaid on olnud Vilde preemia korraldajaile hea partner
Vinni-Pajusti Gümnaasium, kus õpilased tänuväärt publikuna
olemas, kuid iga kord ei saa kool ka meid vastu võtta. Gümnaasiumi õpilaste käe all ja õpetaja Reinu juhendamisel on valminud tammede nimetahvlid ja medaliümbrised, seekord laureaadi soovil pesakast kakule. Tänavu andsime preemia Martin
Algusele üle Muuga mõisas. Muuga kooli rahvas on harjunud
üritusi korraldama ja seegi kord sujus kõik väga ladusalt.
Oleme aastatega välja kujundanud oma traditsioonid, kus on
koha leidnud kohtumine kirjanikuga ja laureaadimedali üleandmine, laureaatide tammikus laureaadile nimepuu avamine,
pildistamine lipsustatud kivi-Vildega, autogrammide jagamine
ja laureaatide albumisse sissekande tegemine jms. Möödunud
aastal alguse saanud kirjandusauhinnaaineline valla koolide
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Vilde zürii Martin Algusega kivi-Vilde ees (vasakult): Tea Järvis, Hilje
Pakkanen, Ülle Rajamart, laureaat Martin Algus, Rauno Võrno, Kaila
Mäesalu, Inna Grünfeldt, Vaike Kingsepp, Madli Freienthal, Maie
Männiste, Ilme Post, Marge Guljavin. Puudub Mart Pitsner. Foto Hilje
Pakkanen

näitemängupäev toimus tänavugi ning seekordset osavõttu arvestades jätkub edaspidigi. Vilde preemia ümmarguste aastate
eel murrame pead, kuidas meeldejäävalt tähistada koos kirjanike ja rahvaga preemia tähtpäevi. Tänavu augustis siis kirjandusliku toidufestivaliga “Sõna ja soustiga” Muuga mõisas. Projektidega on aitamas Gustav ja Ilma.
Olge te tuhandest tänatud, armas žüriirahvas ja kirjandusauhinna tegemistes kaasa lööv seltskond! Hiljemalt augustis kohtume ja siis ikka vapralt edasi!
Hilje Pakkanen, kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Teeme ära! talgud Muuga moodi
Tore on, et prouadele jagub esinemisi nii
siin- kui sealpool Vinni valla piiri.
Tragid ja ettevõtlikud Põlula–Miila
maanaised käivad koos asju arutamas iga
kuu esimesel neljapäeval. Meie maja kõige väärikamad kogunevad kahe nädala
tagant „Kella Kahe“ kohvikus, et ühiselt
võtta üles lauluviis ning olla omade keskel
ja, mis kõige tähtsam, saab kodust välja
(nii ütles üks rõõmsameelne proua, kes
tähistas oma 93. sünnipäeva).
Väga populaarseks on osutunud korra
kuus Vinnis ujumas käimine. Seda päeva oodatakse, kui buss vurab klubi ette,
prouad ja härrad sätivad end bussi ning
ees ootab mõnus vesi ja soojad saunad.
Lühiülevaade ka aastaalguse üritustest.
10. märtsil tähistasime Mõedakul vastlapäeva, naistepäeval tervitasid naisi Ülo ja
Volli, kinoklubi filmiõhtud toovad majja
kinohuvilisi, vabariigi aastapäeval heiskasime traditsiooniliselt päikesetõusul lipu.
Emakeelepäeva tähistasime Rein Sikuga,
kes tutvustas oma raamatut „Minu Virumaa“. Külas käisid veel külateatrid Läsnalt
ja Roelast ning Rakvere KaRakTer.
Ees on ootamas Virumaa tantsupäev,
seeniortantsupidu, ekskursioonid ja muidugi üldlaulupidu. 21. juunil toimub Ulvi
mõisahoone pargis jaanituli. Tegevust
jagub nii suurtele kui ka väikestele. Jaaniõhtut juhib Küla Karla, tantsuks pakub
muusikat mitmele maitsele Meelis Band.
Mõisamajas toimetavad ka MTÜ Vinni Valla Noored juhendaja Helga käe all
ning alates märtsist töötab neljapäeviti
majas juuksur Riina.
Tõhus koostöö on klubil ka Ulvi raamatukoguga, hinnatud on ühised üritused ja
nõupidamised.
Klubi ja raamatukogu ootavad kõiki
vallaelanikke huvitavate ettepanekute ja
ideedega, et üritused ja kooskäimised veel
toredamaks muuta.
Soovime kõigile ilusat suvepuhkust ja
uuel hooajal uue hooga edasi!
Teele Kallip,
Ulvi klubi juhataja

Muugas on alati olnud tavaks aprillikuu viimasel nädalal teha kevadkoristustöid.
Sel aastal alustasid Muuga MNS
EHA liikmed talgutega 26. aprilli õhtul, kui endise Noavere küla
elanikud kogunesid Muuga kooli
mälestuskivi juures. Koristustööl
lõid kaasa Irina ja Jaan, Liina ja Aimur, Heili, Erika. Koristamisel lõid
käed külge ka Muuga-Laekvere
Kooli Muuga õppekorpuse õpilased Maris, Rainer, Karmen, Karol,
Kaupo ja Hendrik. Ilusal päikesepaistelisel ja soojal õhtul sai kooli
kivi ümbrus rõõmsal meelel korda
tehtud.
27. aprillil kogunes Muuga
Spordihoone juurde nn. Muuga
keskuse rahvas, et korda teha laulupeo tulega seotud teekonna osa
ja Eduard Vilde lapsepõlvekodu
ümbrus. Sooja päikese käes ja lin-

Teeme ära muugas. E. Vilde lapsepõlvekodu ümbrust koristamas
nulaulu saatel oli mõnus tööd teha.
Tarmo ja Raju võtsid maha võsa,
Heli, Madli, Ilma, HiIle, Maarika,
Luisa, Marin, Elo, Liina, Jüri ja Endel tassisid oksi ja riisusid, Liivo
silus traktoriga maapinda.
Sama päeva pärastlõunal kogunesid Paasveres külamaja ümbrust
koristama Hengo, Silvi, Luule, Asta

ja Anne ning lastest Emma-Loviisa, Lee Elisabeth ja Johan Robin.
Pärast asjalikku tööpäeva sai
maiustada kohvi ja kringliga. Talgutel osales kokku 34 piirkonna
inimest ning meie kodukoht sai
kaunima väljanägemise.
Ilma Lausvee

Laekvere eakate klubi Meenutus
juubeliterohke aasta
See aasta on eakate klubil “Meenutus“ juubeliterohke – 30 aastat möödub klubi asutamisest, 25 aastat seenioritantsurühma loomisest ja 20 aastat hobitantsurühma kokkutulemisest. Seda kolmekordset
juubelit tähistasime 1. mail Laekvere rahvamajas.
Külla oli saabunud pidulisi ligidalt ja kaugelt: oma
vallast Muuga kapell, Simunast memmede tantsurühm Tüdrukud ja Avinurme-Lohusuu memmede tantsurühm. Esineti ühise kontserdiga, lõviosa

sellest oli kanda juubilaridest tantsijatel. Pärast
kontserti tänati ringijuhte ja presidente ning siirduti
kohvilauda. Tiia Paisti mõnusate pillilugude saatel
kestis pidu peaaegu õhtuni välja.
Ees ootab meil veel terve rida esinemisi ja siis
jääme mõneks ajaks suvepuhkusele, et sügisel uue
hooga jätkata. Ilusat suve ja tervist kõigile!
Maire Tamm,
eakate klubi Meenutus president

Tulemas on Vinni valla laste suvine töö- ja puhkelaager
Suvine töö- ja puhkelaager Vinni valla lastele alates 13. eluaastast toimub ajavahemikul 13.-21.
juuni.
Laagripäev kestab olenevalt piirkonnast kella 8-13ni. Valla eesmärk on lasta teha heakorratöid Tudus,
Roelas, Viru-Jaagupis, Vinnis, Pajustis, Ulvis, Laekveres ja Kadilas.
Laagripäev sisaldab tööd, mänge ja lõunasööki.
Laagri lõpus toimub osalejatele ekskursioon.

Avalduse blankett Vinni valla kodulehel
www.vinnivald.ee/hariduse-ja noorsootööalased
blanketid, töö-ja puhkelaagri avaldus.
Avaldus toimetada 1. juuniks paberkandjal Vinni
valda või saata uno.muruvee@vinnivald.ee
Kontaktisik: Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja spordinõunik
Tel. 5273874; 3258664 uno.muruvee@vinnivald.ee

8

Mai 2019

Koduvalla Sõnumid

Palju õnne, kallid juunikuu
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…

99 Gerda-Johanna Ülesoo
95 Helvi Kupp
92 Valve Põldmaa
91 Udo Pedius
91 Heinrich Part
90 Vello Taremaa
90 Arnold Vaarmets
90 Aino Lauri
89 Heino Kuslap
89 Linda Laur
88 Marta Mäeots
86 Kalju Raja
86 Elfriede Kongi
86 Ilda Pulman
85 Liia Kivissaar
84 Jolahte Raam
84 Paulina Lääne
84 Ants Jõe
83 Ants Laimets
82 Ilme Sild
81 Anto Roosileht
81 Paul Karu

81 Pärja Vahtra
81 Kalju Vestenberg
81 Silvi Kübarsepp
81 Vello Vallistu
80 Viktor Kainelainen
80 Aare Mänd
80 Valve Kanarbik
80 Tiiu Kasemets
80 Leida Kaasik
80 Esta Külmhallik
80 Linda Tikkerberi
75 Ursula Isakar
75 Märt Ots
70 Jüri Enniko
70 Elvi Poom
70 Maie Õun
70 Inge Mägedi
70 Vaike Altvälja
70 Sirje Toompuu

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!

8. aprillil Rasmus Kangur
13. aprillil Anna-Marija Aava
16. aprillil Sander Maasild
23. aprillil Karl-Mattias Meisner
23. aprillil Rene Goršanov
23. aprillil  Remi Goršanov
25. aprillil Jete Siiman

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Valve-Miralda Pulken
Heldur Buht 		
Lilia Toom 		
Yulia Prokhorova 		
Arvo Kaseväli 		
Mati Treial 		
Vladimir Barmin 		
Veljo Aunapuu 		

17.06.1930 - 07.04.2019
30.04.1962 - 12.04.2019
26.11.1950 - 15.04.2019
11.05.1927 - 16.04.2019
23.04.1939 - 21.04.2019
02.10.1956 - 22.04.2019
21.02.1950 - 25.04.2019
17.09.1948 - 01.05.2019

Sügav kaastunne omastele.

2. juunist avab uksed
kahel päeval nädalas
Roela käbimaja
Punkt on avatud reedeti 16-20 ja pühapäeval 12-16, info
punktis töötab Helis Luur. Sellel ajal saab külastada käbimaja, saab kaardi, mille järgi iseseisvalt matkata oosil, saab
kaarte osta ja infot RMK matkaradade kohta. Ilmselt hakkab
tööle ka väike käsitöö müügipunkt.

SÜNDMUSTE KALENDER

30. mail kell 18 vallapäevade matkaõhtu Uljaste matkarajal. Matkajuht
Raul Ivanov. Info Hilje Pakkanen 5565 9396.
31. mail kell 18 vallapäevade matkaõhtu Venevere matkarajal. Matkajuht Eerik Lumiste. Info Hilje Pakkanen 5565 9396.
31. mail kell 11 Laekveres põnnide paraad lasteteater Trumm näitlejate juhtimisel rahvamaja juurest parki. Pargis etendus “Imeline
puhkus”. Info Õilme Lainesaar, tel 504 4582.
1. juunil kell 14 Vinni vallapäevade laste ja noortepäev Roelas. Info
Margit Diits, tel 325 8655.
2. juunil Vinni vallapäevade avatud kohvikute ja avatud aedade päev,
kus külastajaid ootavad 17 kohvikut ja kaks aeda. Vt lähemalt kaarti
valla kodulehe esilehel: www.vinninvald.ee
2. juunil kell 9-18 vallapäevade bussiekskursioon “Tunne Vinni valda!”
Rägavere piirkonnas. Info Teele Kallip, tel 5551 0735.
2. juunil XVII Laekvere-Simuna rahvajooks. Põhidistantsi start Laekvere
staadionilt kell 12. Finišis lastejooksud algusega kell 13.15. Registreerimine
kohapeal kuni 11.45. Stardimaks 5 eurot, M1, N1 3 eurot. Info tel 511 3577,
www.sport.laekvere.eu/simuna-laekvere-rahvajooks.
2. juunil kell 18 Pandivere Muusikafestivali kevadkontserdid Muuga
mõisas (Vetten Runotar /Soome folk/ + tba) Info www.pandiverefestival.eu
Tumeromantika õllekohviku programm läheb sujuvalt üle Pandivere
Muusikafestivali kevadkontsertideks. Mitu põnevat esinejat. MTÜ Tumemaine
Tuli, Risto Kukk 5661 8636 festival@pandiverefestival.eu.
6. juunil kell 8 Põlula-Miila Maanaisteseltsi ekskursioon Jõgevamaale.
Info Teele Kallip, tel 5551 0735.
9. juunil Ulvi klubi rahvatantsurühm Metsalilled ja Pajusti klubi rahvatantsurühm Tantsutriinud esinemas Virumaa tantsupäeval Rakveres.
14. juuni kell 16 leinapäeva pärgade asetamise tseremoonia Viru-Jaakobi kiriku aias asuva ausamba jalamile. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
14. ja 15. juunil Grossi Toidukaubad - Viru ralli Eesti meistrivõistluste
IV etapp. Sõidetakse Vinni valla teedel, Kehala ringil, Rakveres. Info tel 5347
6567.
18. juunil kell 19 Mõedaku nimejooksusarja jaanijooks Mõedaku
liikumisradadel. Mart Suursu, tel 516 6009.
19. juunil kell 16 Roela tuletõrje 110. aastapäeva tähistamine Roela
rahvamajas (kutsetega). Info Roela vabatahtlik päästekomando, tel 5682
0036.
21. juunil kell 20 jaaniõhtu Laekvere pargis. Lastele ja täiskasvanutele
mängud ja jõukatsumised. Lastele batuut. Kell 21 isetegevuslaste kontsert, kell
22 süttib jaanituli. Tantsumuusikat teeb ja õhtut juhib Taavi Taar.
21. juunil kell 21 Ulvi jaanituli. Tantsutab ansambel Meelis Bänd Tapalt ja
õhtu teeb lõbusaks Küla Karla. Traditsioonilised jõukatsumised täiskasvanutele,
laste mängud ja ilusa ilma korral väikelaste batuut. Kohal puhvet!
21. juunil kell 21 Tudu jaaniõhtu pargis. Lastele mängud, batuut,
tantsuks ans. Best Way. Puhvet. Info Uno Muruvee, tel 517 3874.
22. juunil kell 18 Roela külade päev ja jaaniõhtu Roela lauluväljakul.
Tantsuks Ervin Lillepea ja ans. Kruiis. Info Tarmo Alavere, tel 527 3878.
22. juunil kell 19 Kadila jaanik - jaanilõke ja ansambel Valge Roos kell 21.
Info Kaili Kõrgesaar, tel 5397 4443.
22. juunil Venevere jaanipidu. Traditsiooniline jõuvõtt võrkpallis, mängud
lastele, tantsule kutsub Raul Kivi ning Sound on Pommionult.
Info Eerik Lumiste tel 511 3595
22. juunil kell 20 Kantküla jaanikas. Esinevad ans. Mahe, Henrik Normann,
tantsutrupp Panter. Info Angela Järvis, tel 5330 1322.
23. juunil VII Muuga piirkonna külade päev: Paasvere küla 800, kunstnik
Henrik Olvi 160 ja jaaniõhtu Paasvere Jaaniussi pargis. 11.00 küünalde
süütamine H. Olvi haual Sinuma kalmistul, 14.00 tamme istutamine Paasvere
Vanaküla külaplatsil, 15.00 lõunasupp,16.00 piirkonna laste, Muuga kapelli
ja Simuna kantritantsijate kontsert, 17.00 Teater Estonia ooperisolistide
Heli Veskuse, Margit Saulepi, Rene Soomi ja Urmas Põldma kontsert. 19.00
jaaniõhtu: rahvalikud mängud, tantsumuusikat teeb ans. Dolores. Puhvet. Info:
Muuga Maanaiste Selts Eha, Ilma Lausvee, tel 5804 4463.
23. juunil kell 13 võidupüha pärgade asetamise tseremoonia Viru-Jaagupi kalmistul Vabadussõja ausamba jalamile. Jumalateenistus Viru-Jaa-

kobi kirikus kell 12.00. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
23. juuni kell 20 jaanituli Pajusti klubi lõkkeplatsil. Esinevad Pajusti klubi
taidlejad, ansambel KV, lasteala, hobused. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
27. juunil kell 10 laulupeo tuletulemise teekond peatub maakondade
piiril Uljaste järve ääres, tuleb Ida-Virust, läheb Aserisse. Uljastel korraldab
ürituse Viru-Nigula vald. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.
28. juunil 12.30 - 15.50 laulupeo tuletulemise teekond ja rahvapeod
tule tervitamiseks Vinni vallas:
- 12.30 Piira bussipeatuses tule üleandmine Rakvere linnalt Vinni
vallale.
- 13.00 laulupeo tule tervitamine „Vilde laureaadid laulupeol“
Laureaatide tammikus Pajustis. Info Urmas Lindlo, tel 325 7401.
- 13.40 Viru-Jaagupi kirikuplatsil tervitab tuld kapell. Info Urmas Lindlo,
tel 325 7401.
- 14.10 Roela lauluväljakul laulupeo tule tervitamine koos Roela-Ulvi
segakooriga. Info Tarmo Alavere, tel 527 3878.
- 14.40 Muuga mõisas tervitab tuld Vilde „Minu esimesed triibulised“
seltskond, Muuga kapell ja 5-kordne ületantsupeol esinenud Muuga
segarahvatantsurühm. Info Agnes Maasild, tel 526 4098.
- 15.20 laulupeo tule ootuse kontsert Laekvere rahvamaja ees. Info
Õilme Lainesaar, tel 504 4582.
- 15.50 tule üleandmine valla piiril Sireveres Väike-Maarja vallale.
Tule peatuskohtades on rahvas oodatud laulupeotuld tervitama ja laulutuld
koju viima. Info Hilje Pakkanen 5565 9396.
28. juunil kell 18 III rahvusvahelise Gustav Normanni orelifestivali avakontsert Viru-Jaakobi kirikus. Musitseerivad Marco Bonacci (orel, Rootsi),
Hana Thiel (viola da gamba, Rootsi), Noora Karhuluoma (metsosopran, Rootsi).
Info Ainar Ojasaar, tel 516 5236.
25. juulil kell 7 Roela rahvamaja ekskursioon Läänemaale. Info ja registreerimine Helle Sarjas, tel 534 52308 ja Reet Alavere, tel 5193 5250.

Haridusüritused maikuus

24. mail 16.00 - 18.30 Vinni lasteaia laulu- ja tantsupidu „Mutionu pidu“
lasteaia õuealal.
25. mail 12.00 Ulvi lasteaia lõpupidu.
27. mail 8.30 - 16.00 Vinni lasteaia Sipsikute, Lepatriinude ja Oravapere rühma
väljasõit Elistvere loomaparki.
28. mail lõpukell Roela koolis.
29. mail 9.30 - 10.30 Vinni lasteaia Sipsiku rühma tänupidu lasteaia saalis.
29. mail Põlula kool õppereisil.
30. mail 9.00 Tudu kooli koduküla ajaloo päev.
31. mail 12.00 Pajusti lasteaia aktus Roosi puhkemajas (Pajusti, Tartu mnt 5).
31. mail 16.00 Roela lasteaia lõpupidu.
31. mail 16.00 Laekvere lasteaia lõpupidu.
31. mail 18.00 Kulina lasteaia lõpupidu.
1. juunil 14.00 - 22.00 Vinni valla päevade laste- ja noortepäev Roelas.
1. juunil 14.00 - 17.00 Vinni lasteaia Sipsiku rühma lõpupidu.
3. juunil 9.00 Tudu kooli ja lasteaia spordipäev.
3. juunil Vinni-Pajusti gümnaasiumis õppeekskursioonide päev.
4. ja 5. juunil VPG ja Roela 6. klasside õpilased Läsnal KEAT laagris.
5. juunil Põlula kooli matkapäev.
5. juunil 14.00 Tudu lasteaia lõpupidu kooli saalis.
6. juunil 14.00 vallavanema vastuvõtt 2018/19. õppeaasta tublimatele Vinni
vallamajas.
10. juunil matkapäev Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
11. juunil õppeaasta lõpetamine Põlula koolis ja Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
11. juunil 10.00
Tudu kooli õppeaasta lõpetamine.
14. juunil 18.00
lõpupidu Laekvere õppehoones.
15. juunil 14.00
Roela kooli põhikooli lõpukatus.
15. juunil 14.00
lõpupidu Muuga õppehoones.
20. juunil 18.00
Vinni-Pajusti gümnaasiumi põhikooli lõpuaktus.
21. juunil 16.00
Vinni-Pajusti gümnaasiumi lõpuaktus.
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Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. ✦ Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (vt valla veebileht: http://www.vinnivald.ee/lehed. ✦ NB! Valla infoleht ei avalda ruumipuudusel kommertsreklaame. ✦ Aitäh kõigile kaastööde eest!
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