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Tasuta

Vinni valla infoleht 		

Volikogu 19. detsembri
istungilt
Vinni valla 2020. aasta eelarve I lugemine. Vinni Vallavolikogu lõpetas
2020. aasta vallaeelarve I lugemise
ning kinnitas 2019. aasta lisaeelarve.
Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine. Volikogu kinnitas
lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks
täistööaja korral 1184 eurot kuus.
Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks täistööaja korral on
1315 eurot kuus.

Lastekodu kompleksi ja elamukvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine reformimata maa osas. Maa-amet nõustus
detailplaneeringu osalise kehtetuks
tunnistamisega tingimusel, et koostatavas Vinni valla üldplaneeringus
määratakse jätkuvalt riigi omandis
oleva maa perspektiivseks maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamumaa.

Perekonnaseisutoimingud
2019. aastal

3. jaanuari 2020 seisuga elas Vinni
vallas 6878 inimest, neist 3453 meest
ja 3425 naist. Valla rahvaarv vähenes
aastaga 22 inimese võrra. Eakaim
naine on 100- ja eakaim mees 98-aastane.
Vinni valda registreeris oma elukoha 2019. aastal 314 isikut, väljapoole valda registreeris end möödunud
aastal elama 326 isikut. Vallasiseselt
vahetas aadressi 155 isikut.
2019. aastal sündis Vinni vallas 96
last, suri 103 vallakodanikku.
Sündinud 96 lapsest olid 51 poisid
ja 45 tüdrukud. Sündis kolm paari
kaksikuid. Kolmest kaksikutepaarist
sündisid ühel juhul kaksikõed ning

kahe paari puhul oli tegemist kaksikõe ja -vennaga. Septembrikuus
sündisid kolmikud. Kolmikutest kaks
olid tüdrukud ja üks oli poiss.
Korduma kippuvaid nimesid oli
2019. aastal vähe. Populaarsemad
lastele pandud nimel olid möödunud
aastal tüdrukutel Laura ja Lenna ning
poistel Hugo ja Rasmus.
Kaks eesnime pandi kolmele poisile ja kaheksale tüdrukule. Seadus
võimaldab panna lapsele kuni kolm
eraldiseisvat eesnime, seda võimalust
ei kasutatud.
Kätlin Pugri,
kantseleispetsialist

Puuetega inimeste tasuta nõustamine
esimesel poolaastal:
5. veebruaril, 4. märtsil, 1. aprillil, 6. mail ja 3. juunil
algusega kell 9.00.
Nõustamine toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste
Koja ruumis Rakveres Tallinna tn. 29 (hoovipoolne
maja). Vajalik etteregistreerimine tel 601 5122.
Teenust osutab Õigusteenuste Büroo SA.

www.vinnivald.ee 					

Vinni valla elanikud
asulate kaupa 2020
Küla, alevik
Vinni vald
Aarla küla

Vallavanema veerg

Kokku

Nurmetu küla

33

16

Nõmmise küla

33

8

Obja küla

48

Aasuvälja küla

24

Paasvere küla

Alavere küla

28

Padu küla

Alekvere küla

38

Pajusti alevik

Allika küla

21

Palasi küla

28

Anguse küla

21

Piira küla

325

Aravuse küla

13

Puka küla

31

Arukse küla

25

Põlula küla

52

Aruküla

93

Rahkla küla

131

Aruvälja küla

25

Rajaküla

51

Ilistvere küla

2

Rasivere küla

16

185

44

36
643

Inju küla

94

Ristiküla

Kaasiksaare küla

40

Roela alevik

Kadila küla

84

Rohu küla

60

Kakumäe küla

72

Rünga küla

21

Kannastiku küla

23

Saara küla

36

Kantküla

57

Sae küla

24

Karkuse küla

31

Salutaguse küla

16

Kaukvere küla

1

Sirevere küla

21

54

Soonuka küla

6

Kellavere küla

6

Sootaguse küla

1

Koeravere küla

64

Suigu küla

4

Kulina küla

43

Tammiku küla

Kõrma küla

13

Tudu alevik

92

Uljaste küla

Kehala küla

Küti küla
Laekvere alevik

390

Ulvi küla

483

28
263
51
258

Lavi küla

37

Vana-Vinni küla

88

Lepiku küla

42

Vassivere küla

25

Lähtse küla

33

Veadla küla

Miila küla

45

Venevere küla

110

Moora küla

84

Vetiku küla

135

Muuga küla

194

Vinni alevik

846

67

Mõdriku küla

97

Viru-Jaagupi alevik

375

Mõedaka küla

52

Viru-Kabala küla

121

Mäetaguse küla

54

Voore küla

61

Männikvälja küla

14

Võhu küla

54

Nurkse küla

49

Vinni vald kokku

6889

Vinni Vallavalitsus teavitab tänavavalgustusvõrgu
rekonstrueerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest

Ehitamisest
Vinni Vallavalitsus on saanud
toetust Ühtekuuluvusfondist valla asumites tänavavalgustustaristu rekonstrueerimiseks aastatel
2020-2021. Projekti eesmärk on
vähendada elektrienergia tarbimist
efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, mille tulemusena paraneb kohalike elanike
elukeskkond, suureneb turvalisus
ja väheneb valgusreostus.
Ehitusprojekti on koostanud
Hepta Group Energy OÜ. Projektlahendus puudutab alljärgnevaid
asumeid: Vinni, Pajusti, Roela ja
Laekvere alevik, Kakumäe, Küti ja
Muuga küla.
Rekonstrueerimise käigus uuendatakse tänavavalgustuse postid,
kaabeldus ja valgustid kompleksselt või eraldivõetuna. Tänavavalgustuse uuendamise käigus on va-

avalik-õigusliku kitsendusega, mis
kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse
kandmata. Sundvaldus kantakse
ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse
andmed kajastuvad maakatastri
avalikus kitsenduste kaardirakenduses.
Sundvalduse tasu osas lähtutakse
KAHOS § 40 ja asjaõigusseaduse
rakendamise seaduse (AÕSRS) §
155, mille kohaselt ei tohi sundvalduse tasu ületada samadel tinSundvalduse seadmisest
Vinni
Vallavalitsus
soovib gimustel tehnovõrgu või -rajatise
eraomandis olevatele kinnisas- vahetu seadusjärgse talumiskohusjadele ehitatavate tehnorajatiste tuse eest makstavat tasu.
talumiseks seada Vinni valla kasuks sundvalduse kinnisasja avali- Arvamuste esitamise kord ja
kes huvides omandamise seaduse tähtaeg
Kinnisasja omanikel on õigus esi(KAHOS) § 39 alusel.
Sundvalduse seadmise puhul tada nelja nädala jooksul sundvalon tegemist haldusaktiga seatava duse seadmise menetluse algatajalik valgustimastide ja kaabelduse
paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, kuna üksnes
nii on võimalik avalikes huvides
tagada terviklik ja toimiv süsteem.
Eraomandis olevatele kinnisasjadele rajatiste ehitamist (rekonstrueerimist) võimaldab kinnisasjadele seatav sundvaldus. Vinni Vallavalitsus loodab kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale
suhtumisele ning heale koostööle.
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misest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus. Vinni Vallavalitsus palub esitada vallavalitsusele
arvamusi sundvalduse seadmise
menetluse kohta kuni 2. veebruarini 2020.
Arvamusi saab esitada e-posti
aadressil: vallavalitsus@vinnivald.
ee või paberkandjal Vinni Vallavalitsuse aadressil: Tartu mnt 2,
46603 Pajusti (märgusõnaga „Tänavavalgustus“).
Lisateavet ehitusprojekti ja/või
sundvalduse menetluse kohta saab
e-posti aadressil:
gustav@vinnivald.ee

Alles me vaatasime 31. detsembri ööl kella kukkumist, et siis õue minna värvilisi tulesid taevasse lennutama ja neid imetlema, kui juba üks kuu
alanud aastast on käest libisemas. Pikkadele pühadele on järgnenud töine jaanuar, millega Vinni
vald sammub 30. aastale vastu ehitus- ja remonditöödega vallaobjektidel.
Hakkame neid siin järjest üles lugema.
Ulvis kavandatakse Ulvi kodu ja lasteaiamaja
soojustamisprojekti, et järgmistel talvedel oleks
majas soojem elada nii noorte kui ka eakatel.
Maja uksed-aknad vahetatakse soojapidavamate
vastu, seinad-laed saavad lisasoojustuse. Praeguses, esimeses etapis on käimas projekteerimishange, seejärel tuleb uus hange soojustustööde
teostaja leidmiseks ja pärast seda läheb remondiks.
Kohe-kohe algavad soojustustööd Viru-Jaagupi
vanas koolimajas, kus terve maja saab keskkütte
koos pelletikatlamajaga.
Laekvere rahvamaja keldrikorrusel käivad
lasketiiru ehitustööd. Juba sel kevadel saavad
esimesed laskmishuvilised vastses tiirus täpset
laskmist harjutada.
Mitte ainult ehitada ei tule, vaid teinekord tuleb
ka lammutada. Lammutasime Laekvere lasteaia
kõrval olnud vana masuudihoidla. Nüüdsest on
Laekvere aleviku üldmulje taas sammukese kenam.
Tudus on teemaks tõusnud avalik saun. Saunaruumid on sedavõrd amortiseerunud, et vallavalitsus otsib uusi lahendusi sauna avamiseks.
Üks variant on anda olemasolevad saunaruumid
mittetulundusühingule hallata. Teine võimalus
on viia saun üle Tudu koolimajja. Sellest koolimajast on kujunemas kogukonnakeskus ja sinna
sobib saun hästi. Traditsiooniliselt saunatavad
inimesed end nädalalõppudel, mil koolimajas
õppetööd ei toimu.
Uue aasta alguses vaetakse vallaeelarvet. Juba
teist aastat saavad oma sõna sekka öelda ka vallakodanikud ettepanekuid kaasavasse eelarvesse
esitades. Tähtajaks, 15. jaanuariks laekus vallavalitsusele rõõmustavalt palju, koguni 13 ettepanekut. Suur aitäh kõigile, kes võtsid ette suure töö
ja oma ettepanekud kodukandi elu-olu parandamiseks esitasid! Neid hindab selleks moodustatud komisjon, misjärel kaalukamad ettepanekud
pannakse avalikule hääletamisele. Siis avaneb
vallakodanikel taas võimalus sõna sekka öelda.
Loodan hääletamisest samuti aktiivset osavõttu!
Usun, et talv on lehe ilmumisajaks kohale jõudnud ja saame talverõõmegi nautida!
Rahulikku ja tegusat aasta jätku soovides
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Vinni valla sportlaste ja eestvedajate tänuõhtu Barto puhkemajas
Vinni vallavalitsus tänas 8. jaanuaril
Barto puhkemajas toimunud tänuõhtul kõiki valla sportlasi ja eestvedajaid, kes on aidanud aastate jooksul
üleval hoida valla sportlikku sisu.
Alates 2013. aastast on Vinni vald
osa võtnud kõikidest Eestimaa omavalitsuste tali- ja suvemängudest. Selle aja jooksul oleme ka ise korraldanud Eesti omavalitsuste suvemängud
2017. ja veteranide suvemängud 2019.
aastal. Tahtsime nendel võistlustel
hästi esineda kergejõustikus, jalgrattakrossis, köieveos, males, ujumises,
võrk- ja korvpallis, murdmaa- ja mäesuusatamises, jahilaskmises, discgolfis, juhtide võistlusel.
Tänu sellele oleme suutnud nüüd
paremini kaartistada liitunud valla
sportlased ja koostanud valla spordikalendri. Kuna oleme väike vald
vabariigi mastaabis, siis oleme võistlustel rinda pistmas kuni 8000 elanikuga omavalitsuste grupis. Aga kuna
meie vald saavutas eelmisel aastal 15.
Eestimaa suvemängudel Tartus kokkuvõttes III koha, siis võime öelda,
et oleme ikkagi sportlik vald. (Vaadake minutilist videoklippi Vinni
valla kodulehel). Vinni vald loodab
ka tulevikus spordivedurite abile, sest
veebruari lõpus on tulemas juba 36.
Eesti omavalitsuste talimängud, mida
korraldab Viru-Nigula vald.
Veelkord suur tänu kõigile Vinni

Rahel Lepa foto

valla eest võistlejatele. Seekord tahtsime eriti tänada valla spordivedureid,
kes on aidanud komplekteerida võistkonnad ja kelle abiga oleme näidanud
teistele omavalitsustele meie sportlikku sisu.
Väino Kondoja - kergejõustikuvõistkondade komplekteerija ja treener,

Euroopa noorsootöötajad
õppisid Vinni vallas

MTÜ Maidla Noored korraldatud
rahvusvaheline projekt „Improve
You(th)“ tõi jaanuari algul Vinni
valda Mõedaku Puhkekeskusesse
kokku 25 noorsootöötajat ning aktivisti üle Euroopa - Hispaaniast,
Portugalist, Bulgaariast, Küproselt,
Lätist, Leedust ja Eestist. Projektis osalejad külastasid 9. jaanuaril
Vinni vallavalitsust, kus noorsooja spordinõunik Uno Muruvee tutvustas neile valla noortevolikogu
valimiste protseduuri, noortemaja
ja noortetubade tegevust, projektide näol lisaraha hankimise võimalusi ning valla spordielu.
„Projekti „Improve You(th)“ teemaks on rahvusvahelise noortep-

rojekti korraldamine,“ tutvustas
MTÜ Maidla Noored projektikoordinaator Angela Tikoft. „Projekti käigus toimuvad koolitused,
kus osalejad tutvuvad protsessi
kõikide etappidega - alates projekti
kirjutamisest kuni detailse tegevuskava koostamise ja elluviimiseni. Projekti teiseks eesmärgiks on
arendada iga osaleja personaalset
arengut noorsootöötajana,“ lisas
Tikoft.
Projekti rahastab SA Archimedes
noorteagentuur Erasmus+ meetmest.
Rahel Lepp,
turismi- ja kommunikatsiooni
spetsialist

Roland Toome - jalgrattakrossi
võistkondade komplekteerija,
Eino Vaher – male- ja mälumänguvõistkonna kapten,
Karmo Aros - võrkpallivõistkonna
kapten,
Ragnar Heek - korvpallivõistkonna
kapten,

Monika Tõnning - ujumisvõistkon- Vaimar Abel - Muuga Spordihoone
na komplekteerija ja treener,
juhataja 20 aastat.
Heldur Eerik - köieveovõistkonna Varem on sellise tunnustuse osalikapten,
seks saanud Kaido Höövelson ja Riho
Andrus Lein - edukas pikamaajooks- Rannikmaa.
ja ja Vinni-Rakvere talvejooksusarja
Uno Muruvee,
eestvedaja,
valla noorsoo- ja spordinõunik
Ergo Prave - Vinni Spordikompleksi
juhataja,

Tudu kange naine Tiiu Pärnik sai jõuludeks
nimelise pingi

25. detsembril avas Tudu rahvas omakandi endisele kangele spordinaisele
Tiiu Pärnikule Allikvee tänaval nimelise pingi. Pingi avamisele oli kohale
tulnud hulk sõpru ja sugulasi.
Tiiu Pärnik on saavutanud kergejõustiku veteranide klassis palju tiitleid, sh
Eesti meistritiitleid, kuid neist uhkeim

on veteranide maailmameistrivõistlus- Tiiut tundvad inimesed hindavad tete hõbemedal kuulitõukes 2009. aastal. mas ka alatist sõbralikkust ning jätku2010. aastal valiti Tiiu heade sportlike vat elurõõmu.
tulemuste eest maakonna aasta vete- Soovime Tiiule edaspidiseks sportlikransportlaseks.
ku visadust ja rõõmsat meelt!
Tiiu on tegelnud spordiga pikki aasUno Muruvee
taid, eriti on meeldinud talle kuulitõuge, odavise ja kettaheide.

Tiiu koos maadleja Epp Mäega

Pingi avamisele kohale tulnud hulk sõpru ja sugulasi

Tiiu koos õdede Merle Habakuke ja Leili Pärnikuga
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Laekvere noortetuba juhib
Katrin Lepa

Laekvere piirkonna raamatukogude
tegemistest 2019. aastal

Alates 2. jaanuarist juhib Laekvere
noortetuba noorsootöötaja Katrin
Lepa. Tema peamiseks tööülesandeks on korraldada Laekvere
noortetoa tööd, luua noortele tingimused eakohaseks arendavaks tegevuseks ning arendada noorsootööd
piirkonnas.
Katrin Lepa endast: “Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud
Laekveres, elan ka praegu siin. Olen
kahe lapse ema ja juunist alates otsisin uut väljakutset ning pakkumine
tulla Laekvere Rahvamajas asuva
noortetoa juhiks oli just see, mida
ma väga ootasin. Töökogemus on
16 aastat OÜ Eesti Portselan üksusejuhina. Noortetoa töö on huvitav ja mitmekülgne. Noortega olen
tutvust teinud ja nad on mind hästi

2020. aasta on täie hooga käima läinud ja raamatukogudes on tehtud
kokkuvõtteid möödunud aastast.
Laekvere kandi raamatukogudes
möödus aasta töiselt. Piirkonnas elab
1417 inimest ning raamatukogu külastajaid oli kolme maja peale kokku
480: Laekveres 265, Muugas 158 ja
Veneveres 57. Seega 33,8% piirkonna
inimestest leidis eelmisel aastal tee
raamatukogusse.
Meid külastati 6743 korda ja laenutati 14247 teavikut – seega keskmiselt
käis iga külastaja raamatukogus 14
korda aastas ja laenutas keskmiselt
29,6 teavikut.
Kuni 16 aastaseid lapsi on lugejate
hulgas 140: Laekveres 88, Muugas 46
ja Veneveres 6. Nemad külastasi raamatukogu 2057 korda ja laenutasid

vastu võtnud. Plaanis on igakuine
disco, mille korraldamisel noored
ise osalevad. Oldi väga huvitatud ka
playbackist, mis kunagi oli väga populaarne. Kevade poole viime oma
tegevused suuremas osas õue ja
seda kuni sügiseni välja. Plaanis on
noortele tähtis tervisekuu liikumine. Põhieesmärk on meelitada noored arvutist ja telefonist eemale. Samuti on tänapäeval noortel raskusi
suhtlemise ja eneseväljendamisega.
Seega otsime võimalusi rohkem
suhelda teiste valla noortega, teha
ühiskülastusi
ümberkaudsetesse
noortetubadesse ja uurida, kuidas
mujal toimetatakse. Oma tegevusi plaanime kajastada valla lehes,
Laekvere noortetoa facebooki lehel
ning kindlasti ka reklaamitahvlitel.”

1979 teavikut ehk siis lapsedki külastasid raamatukogu keskmiselt 14,6
korda aastas ja igaüks neist laenutas
14 teavikut.
Me ostsime raamatukogudesse
juurde 1300 uut teavikut. Eks uued
raamatud ongi need, mis paljusid
lugejaid meie juurde toovad. Lisaks
saab meie juures tutvuda ajalehtede
ja ajakirjadega ning kasutada avaliku
internetipunkti teenust.
Millega tegelesime peale raamatute
laenutamise veel? Viisime läbi raamatukogutunde põhikooli õpilastele
nii Laekveres kui Muugas ja käisime
mitu korda raamatukotiga külas lasteaias. Korraldasime üritusi: koolides
kohtumine lastekirjaniku ja kunstniku Kertu Sillastega, künnipäev ja
raamatukoguöö Muugas, raamatu-

Õpitoad Rohu külas
Rohu küla mängudemajas on esimesel
poolaastal kavas loodus- ja loovusõpitoad, kus omandatakse praktilisi teadmisi ja oskusi looduse ning loovuse
vallas. 25. jaanuaril ja 8. veebruaril toimuvate õpitubade sisu on liikumine ja
käitumine metsas teoorias ja praktikas.
Õpitakse tundma uluki jälgi, loodusmärke ja ilmakaari, räägitakse keskkonna hoidmise vajalikkusest.
Järgmised kaks õpituba tegelevad
loovuse arendamisega. Maali õpitoas

14. märtsil õpitakse looma pilti ühe
pintslitõmbega ehk tehnikat, kus pintslil on korraga kaks kontrastset värvi.
Ühe pintslitõmbega joonistatakse näiteks õielehte nii, et ühel joonel on mitu
värvitooni.
18. aprillil toimub aga fotograafia õpituba, kus osalejad õpivad foto
kompositsiooni, pildistamist sise- ja
välitingimustes, samuti portree- ja
maastikufotot. Info ja registreerimine:
rohupark@gmail.com.
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kogunädala raames ettelugemispäev
ja kirjanduslik viktoriin koolides,
küpsetamis- ja kodunapsipäev Veneveres, Edgar Valteri joonistatud raamatutegelastele pühendatud karneval
Muuga mõisas, koostöös Laekvere
rahvamajaga kohtumine Baruto ja
tema raamatu autoritega. Osalesime
liiklusnädala ja ole IT-vaatlik kampaanias, käisime ise koolitustel nii
Rakveres kui Tallinnas.
Jagame oma tegemisi Facebookis
Laekvere ja Muuga raamatukogu
lehtedel ja peagi saab meil olema ka
Laekvere raamatukogu koduleht.
Hoidke meie tegemistel silm peal ja
kohtume raamatukogus ka sel aastal!
Maarika Lausvee

Kohaliku omaalgatuse programmi
2019. sügisvooru toetustega toimuvad
nii õpitoad kui väliürituste läbiviimise tingimuste parandamine Rohu külaplatsil. Maasisene toitekaabel tagab
edaspidi ohutud tingimused ühisürituste korraldamiseks.

Villainglite meisterdamine hingedekuul.

Klaasimaali õpitoas oktoobris. Külli Seppa fotod

Külli Seppa,
MTÜ Rohu Park
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Toomas Väinaste 70

med. Vähenesid augud vallateedel, hoogustus jäätmekäitlus.
Toomas Väinaste meenutas, kuidas ta
lubas Tudu rahvale veevärki. Volikogu
liige Tõnu Ploom olla seepeale öelnud, et
ära aja jama, mees, seda on meile lubatud
juba mitukümmend aastat! Kuid Toomase kursusevend Eesti Põllumajanduse
Akadeemia päevilt ning sel ajal Riigikogu
ja KIK-i nõukogu liige Urmas Laht toetas
Tudu veevärgi ideed ja asi tehtigi ära.

Kuidas iselomustada meest, kes on jõuline ja töökas nagu härg? Kes lubab ainult
seda, millest kindlalt teab, et selle ka ellu
suudab viia. Kes enda sõnul ehitas valmis
suure Vinni valla.
15 aastat Vinni valda juhtinud Toomas
Väinaste sarnaneb olekult tõsise ja tööka
Vargamäe Andresega. Ei kartnud Andres tööd ega raskusi oma suurejooneliste
plaanide elluviimisel, pole seda kartnud
ka Toomas Väinaste. Tänavu 24. jaanuaril
tähistas Toomas Väinaste 70. sünnipäeva.
Teeme tagasivaate tema tehtule.
Umbusaldused tõid Väinaste taas
Vinni valla etteotsa
Sajandivahetus. Meedia ennustab uue
aastatuhande ettekeeramisega kaasnevaid tõrkeid arvutite töös. Maakonnaleht
avaldab teateid umbusaldamistest Võsu ja
Vinni vallas. Vinni vallal oleks peaaegu
võinud minna niisamuti kui endisel Võsu
vallal, kus üks vallavõimude umbusaldamine ajas teist taga. Koguni nii, et kui
rannaäärsed Võsu ja Vihula vald ühinema hakkasid, sai ühisvalla nime valikul
saatuslikuks koha maine. Otsustajatele
tundus sobivaim nimi Vihula vald, kui
kurikuulsust kogunud Võsu vald.
Ka Vinnis möllasid umbusaldamised.
Muuda või siingi valla nime! Seda kuni
2002. aasta alguseni, mil valiti valda juhtima Toomas Väinaste.
Volikogus tõid Toomas Väinastele ametisse astumiseks vajalikud poolthääled
majanduslik kõrgharidus, varasemad
kogemused eraettevõtluses ning vallavolikogu esimehe ja Roela osavalla juhina,
lisaks hea kohaliku elu tundmine. Ehk
olid volikogulastel veel meeles segased
umbusalduse ajad 1990-ndate keskelt, kui
Toomas Väinaste valiti volikogu juhtima,
et vallas “kord majja lüüa”.
Sestpeale hakkas vallas elu normaliseeruma.
Vallavanemana eelistas Väinaste vallavalitsuses näha eelneva kogemusega spetsialiste.
Margit Diits meenutab, et Toomas oli
vallavanemana konkreetne ega sallinud
tühja juttu. “Töö pidi tehtud olema, oma
asi, kas tegid seda öösel või päeval.” Mirjam Selli lisab juurde, et oma alluvaid ta
usaldas.
Üks oli selge – üksnes vallaeelarve peale
lootma jäädes suuri remonte ette ei võta.
Vaja oli leida lisaraha fondidest, mis üksteise järel Eesti EL liikmeks astumise järel
avanesid. Ja siin tegi Väinaste juhitav vallavalitsus head tööd. Omajagu kasvatas
valla rahakotti ka vallavanema astumine
Keskerakonda, sest “ega muidu midagi ei
liiguta, kui kuhugi erakonda ei kuulu”.

Väinaste omavalitsusliitu juhtimas
Vinni valla hoogsat astumist märgati ka
maakondlikul tasemel. 2006. aastal valiti Vinni vallavanem Toomas Väinaste
juhtima Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu
(VIROL). Olukord tol buumiajal oli segasevõitu VIROL-iski – KOV-id kippusid
omavalitsusliidu ühise mütsi alt välja pudenema, kuna vähe oli ühiseid huve, mille
eest seista. Siiski nii ei juhtunud.
Energiline Toomas Väinaste VIROL-i
juhina muidugi Rakveres maavalitsuse
majas asuvasse büroosse istuma ei läinud.
Juhtus hoopis vastupidi – VIROL-i töökas tegevjuht Jaan Lõõnik käis sagedasti
Pajusti vahet Vinni vallamajas VIROL-i
dokumentidele allkirju ja kooskõlastusi
saamas. Neli aastat ehk seni, kui Väinaste
VIROL-it juhtis.
Alustas kergliiklusteedega
Umbes 2000-ndate keskelt, maavalitsuses
töötamise ajast meenub üks kergliiklusteede teemaline nõupidamine maavanem
Urmas Tamme juures. SA Eesti Terviseradade esindaja Jaanus Pulles pani maavanemale kärbse pähe, et aetagu maakonnas
kergliiklusteede kavandmisel-ehitamisel
rohkem ühtset rida, nii et ka harrastajatel-treenijatel neist radadest reaalselt kasu
oleks. Toona oli juba seegi kõva sõna, kui
kusagil suudeti mõnesajameetrine teejupp valmis ehitada.
Istusid siis laua taga Rakvere linna ja
linna ümbruse omavalitsejad, vaagisid
ettepanekut nii- ja naapidi. Omavalitsejate seisukohad olid udutavad - a la meil
endalgi oma plaane-tegemisi, kes maksab
ja kas maksab… Linnaservas kõndijatel
soovitati üldse lagedal Vallimäel tiirutada.
Ja siis põrutas Vinni vallavanem Toomas
Väinaste, et Vinni vald teeb! Ehitab mitte
mingi jupikese, vaid valgustatud kergliiklustee Piiralt Pajustisse! Vau, see on
lausa kuus kilomeetrit! Nii pikk valgustatud kergliiklustee oli toona ikka paras
ulme. Raske oli uskuda, et see mõte tõesti
teostub, kuid ühel sügisel lükati tee sisse,
teisel juba liiguti. Sestpeale on sellele teele
jagunud rohkesti kasutajaid. Pole ime, et
see tegu valiti maakonna aasta teoks.
Kes siis oskas aimata, et see oli vallas
alles kergteede ehitamise algus. Kuid et
kergliiklusteed teenivad rahva tervist
rohkem kui miski muu, siis mõeldi julgelt
edasi. Koos naabervaldadega pandi pead
kokku ja kavandati, kuhu milliseid teid
elanike eelistusi arvestades ehitada. Täna
saavad väga paljud kasutada toona vaid
paberil vastu vaadanud unistusi.

Väinaste vahetas oma spordilembuse
spordirajatiste lembuse vastu
Samal ajal kavandas vallavalitsus Vinni aleviku korralikku staadionit, Vinni
spordikompleksist maakondlikku spordikompleksi kujundamist hotelli, konverentsiruumi, saunade ja spordisaalide,
kaasaegse ujulaga. Tagantjärele paistab, et
oma kunagise spordilembuse (muide, kas
teadsite, et Toomas Väinaste käis veel neljakümneselt hommikuti jooksmas) vaheVallarahvas tundis, et elu maal läheb
tas Toomas Väinaste spordirajatiste lemparemaks
buse vastu. Täna pole Eestis teist sellist
Kõledad-koledad raamatukogud, klubid,
spordikompleksi nagu Vinnis, kus kõik
koolid, lasteaiad said üksteise järel soojad
sportimiseks vajalik asub käe-jala juures.
ruumid ja kaasaegsema väljanägemise.
Valla tuge said tunda isegi lahutamatult
Asjad edenegu igal rindel
maaelu juurde kuuluvad külapoed, kui
vallakodaniku heaolu silmas pidades
vallavaltisus võttis enda kanda poekeste
Ainult sportlikust poolest Toomas Väieuroremondi. Veemajandusprojektid tõid
nastet iseloomustada oleks ühekülgne.
suurematesse asulatesse kvaliteetsema
Tema kui “tootmisest pärit” inimene on
joogivee, reoveetrassid ja puhastussead-

tahtnud asjade edenemist vallas igal rindel.
Toomas Väinaste üks põhimõtteid valla
juhtimisel on olnud, et kõik vallas tehtav
peab toimuma vallaelaniku heaolu nimel.
Sellest ka muljetavaldavad ettevõtmised
Vinni vallas sotsiaalvaldkonna arendamisel. Sotsiaalvaldkond puudutab inimest
kõige lähemalt, otsesemalt. Nii jäi Väinaste initsiatiivil Vinni valda alles lastekodu. Kui riik otsustas lastekodud muuta
lapsekeskseteks perekodudeks, siis tegi
vald ministeeriumile ettepaneku, et tänapäevased peremajad tuleksid just Vinni
valda. Nii kerkisdki Vinni tammiku serva
perekodu majad. Vinni perekodu lastele
ja töötajatele on loodud väga head tingimused. Töökohad jäid kodukohta alles,
neid tekkis juurdegi.
Kohaliku elukeskkonna parandamisel
panustas vald Vinni päevakeskuse ja perearstikeskuse, puuetega inimeste keskuse Johanna, vabatahtlike päästekomandode ruumide väljaehitusele.
Tiina Alavere (MTÜ-st Roela Kodukant), kellele Toomas Väinaste on olnud
ka naabrimees, meenutab: „Toomasel on
mingi kummaline komme aidata igatsugu
heidikuid. Siin Roelas on vana raamatukogu maja, kus on mingi korteri moodi
asi. See maja kuulub Toomasele ja ta lubab seal ikka neil tundmatutel joodikutel
olla. Omavahel öeldes on see nagu surnukuuri eestuba, seal juba kolmas elanik,
kes lähiajal ennast ilmselt surnuks joob
või muud juhtub. Aga Toomas on andnud
neile selle peavarju. Ma ei kujuta ette, mis
põhjusel, aga ometi ta aitab neid abituid
kogu aeg.
Ja no muidugi, kui vanainimestega rääkida, siis kõigile läks ikkagi südamesse,
et Toomas käis neid sünnipäeval õnnitlemas, kui vallavanem oli. Vanainimestele
on see ülimalt tähtis ikka.“
Ülle Allika meenutab erivajadustega
inimeste keskuse saamise lugu: “Toomas Väinaste on erivajadustega inimeste
keskuse valmimisega seotud selle alustamisest 2009. aastal kuni maja lõpliku valmimiseni 2019. aastal, mil varem
väljaehitatud päevakeskusele valmisid
kahel korrusel korterid erivajadustega
inimestele. Tema suust on tulnud lause,
et igaühel peab olema põhjus, et hommikul ärgata, ja koht, kuhu minna. Toomas
Väinaste on öelnud, et kõik, mis tema
vallajuhtimise ajal sai alustatud, tuleb ka
lõpuni viia. Nii on ta tõesti toiminud.”
Säravad teod hariduspõllul
Toomas Väinaste säravamad teod hariduspõllul jäävad Riigikogus töötamise
aega. Seal võitles Lääne-Virumaa kahe vajaliku kooli - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Vaeküla kooli eest. Valla kõrgkool
Mõdrikul taheti ära kaotada, kuid kohalikul tasandil ei saanud vallavanem ministeeriumi otsuse vastu midagi ette võtta.
Riigikogu liikmeks saamine andis Väinastele aga reaalsed tegutsemisvõimalused ning seda haridus- ja teadusminister
Mailis Repsi toetusel. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool jäi Mõdrikusse edasi. Koos
kooliga säilisid ka sealsed töökohad. Riigi
rahadega kordatehtud hoonetekompleks
on heades kätes. Ja kohapeal inimestel lähedal võimalus head haridust saada.
Erivajadustega Vaeküla koolile sai saatuslikuks eelmise valitsuse otsus kõik
sellised koolid üle Eesti sulgeda ja saata
lapsed laiali tavakoolidesse. Vaeküla lapsi
loksutati siia-sinna, ka Inju mõisa toodi
neid, enne kui Näpil sobivad ruumid leiti.
Tavakoolis oleksid need lapsed hulga õpetajate koormusest enda peale tõmmanud
ja teised lapsed selle võrra kannatanud. Ja
mis neist tublidest õpetajatestki oleks saanud. Vaeküla kool Näpi kooli nime on all
alles ja riiklikul ülalpidamisel.
Tudu koolijuht Helge Arro: Toomas
Väinaste on Tudu rahvale vallavanemana
meelde jäänud kui otsusekindel ja tegus
juht. Meenutan ikka ja jälle tema mõtet:
„Lihtne on kooli sulgeda, aga katsu uuesti
avada, kui selleks peaks vajadus tekkima.“

See mõte meenub mulle ikka ja jälle, kui
meie tillukese kooli tulevikku üritame
prognoosida. See sunnib meidki mõtlema, et on vaja vastu pidada. Eks Toomas
ise tegutses ka sellest mõttest lähtuvalt.
Ta on olnud Tudu kooli hoidja ja kaitsja
kogu selle aja, mil ta valda juhtis. Tema
jaoks on alati olnud oluline, et elu maal
kestaks. Kooli olemasolu on kindlasti üks
tähtsamaid tegureid, miks mõni pere veel
tänagi Tudus elada tahab.
Mõnikord, kui mulle hakkab tunduma,
et elu meie riigis üritatakse kõikvõimalke
seadustega liigselt reguleerida ning meie,
asutuse juhid, peame nende ellurakendamisega edukalt hakkama saama, meenub
veel teinegi tema ütlemine: „Kõigepealt
oli inimene, siis tulid alles seadused.“
Tõsi mis tõsi. Vahel see tema lause lohutab. Mõnikord aga mõtlen, et seadustest
on üldjuhul ikka abi. Saan hästi aru, mida
ta silmas pidas, kui nii ütles. Seadus ei saa
olla primaarne, see ei tohiks elu keerulisemaks teha. Inimesest hoolimine peab
olema esikohal.“
Lai haare iseloomustas Väinastet ka
keskkonnaküsimuste lahendamisel
Väinaste “süül” rajati Piirale maakondlik
jäätmekeskus. VIROL-i juhina hakkas
asja ajama, et vana prügila sulgemise järel
peaks maakonda tulema oma jäätmekeskus. Hakati asja ajama, kirjtuati projekt,
saadi vallajuhtide toetus ja nii see asi
edasi läks. Kui Riigikogu ükskord ka jäätmeseaduse Eesti rahvale normaalse seadusena vastu võtaks, siis toimib ka Eesti
jäätmemajandus.
Kui selgus, et põllumajandustootjatel on
raskusi tootmise käigus tekkivast sõnnikust lahtisaamisega, hakkas vald koos ettevõtjate ja teadlastega otsima võimalusi
lägast biogaasi toota. Pika töö tulemusena
valmis Vinnis 2013. aastal biogaasitehas,
kus lägast valminud gaasist toodetakse
elektri- ja soojusenergiat. Kasu saavad
sellest nii tehas kui ka tema koostööpartnerid. Ühtlasi vähendas biogaasitehase
töölehakkamine Vinni ümbruse põhjaveereostust. Kes on pidanud elama kõlbmatu joogiveega, oskab eluliselt tähtsat
joogivett hinnata.
Vallavanem Väinaste on olnud kange
mees igal pool ise otsustama
Kui vaja, pani Toomas Väinaste ka ise
käed külge. Siit üks seik. Tudu mees Uno
Muruvee meenutab, et kümme aastat
tagasi parandati Tudus lekkivat veetrassi, mis ei tahtnud kuidagi pidama jääda.
Muld sai juba torudele peale lükatud,
kuid ikkagi hakkasid torud lekkima, sest
euro- ja veneaegsed torud ei tahtnud
omavahel kuidagi sobida. Helistamise
peale, et töö on vaja uuesti teha, vastas
toonane vallavanem, et ärge te hakake ise
seal järgmine kord midagi tegema. “Ma
tulen ise ja näitan, kuidas tehakse!”.

otsustas siiski peorongkäigu marsruudi
läbida. Spontaanselt tekkinud mitteametlikus rongkäigus osales ka meie vallavanem. Tõmmanud jalga kummikud, selga
keebi, haaranud kätte päris raske valla sildi, läbis ta üksi Vinni valla vappi kandes
koos paari linnas ööbinud taidlejaga kogu
rongkäigu. Vat selline vallavanem!“
Peremeheolekuga Väinaste
Juubilar on oma tõekspidamiste kohta
öelnud: “Mina olen alati kaitsnud seda,
mille eest väljas olen. Juba omal ajal. Kui
sa seda ei oleks suutnud, siis poleks majandit üleval hoidnud. Olen olnud osakonnajuhataja, direktori asetäitja, pärast
oma ettevõtte juht, vallavanem. Keerutamise ja heietamisega poleks midagi
saavutanud. Sirgelt tuleb oma arvamus
välja öelda, kellega tarvis, mehejutt maha
pidada. Tuleb otsustada ja otsustes kinni
pidada. Minu pikaajaline kogemus on
näidanud, et iseenesest ei juhtu siin ilmas
midagi. Sea eesmärgid paika, anna töödele pihta ja tulemused ei lase end kaua
oodata.”
Toomas Väinaste andis peaaegu poole
nooremale Rauno Võrnole üle korras valla. Kuid nii nagu Ülemiste Vanakese jaoks
ei saa Tallinna linn kunagi valmis, ei lõpe
tööd-tegemised Vinni vallaski.
Teenete eest Vinni valla arendamisel
nimetas Vinni volikogu Toomas Väinaste
2017. aastal valla aukodanikuks.
Toomase inimlikust poolest ka
Milvi Tubli Kadila noortetoast: “Seda
võin küll öelda, et Toomasega ei olnud
vahel läbirääkimised kerged, aga samas,
kui ta oli midagi lubanud, siis oma lubadused ta alati täitis. Ja kindlasti on Kadila
kandi rahvas tänulik kõige eest, mis tänu
Toomasele siin tehtud on saanud.”
Tiina Alavere: „Toomasega on päris keeruline lugu. Meie jaoks on ta siin olnud
oma küla mees, mitte vallavanem. Küsisin
ka oma emalt Kärdilt, kes oli just siis tööl
lasteaia juhatajana, kui Toomas vallas oli.
Kõik teemad olid ikka töised olnud ja eks
ta parajalt keeruline inimene oli ka.
Toomas on meie külas seotud ikka laulmisega. Parim lugu, mis siiani lahenduseta, on umbes aastast 1960, kui Toomas
ja minu ema Kärt ratastega lauluproovist
koju sõitsid. Mõlemad elasid siis Soonuka külas ja olid naabrid. Tol ajal teadagi
polnud ei autosid ega tänavavalgustust.
Sügisesel ajal parajalt pimedas kimasid
kodu poole ja juhtus nii et, et keskid samasugused tulid vastu, ka ratastega. Toimus kokkupõrge, kus kõik kukkusid ja
said poriseks. Sama kiirelt said ka kõik
püsti ja kihutasid edasi. Tänaseni ei tea
nad, kellega see kokkupõrge toimus. Aga
lauluproovile sõideti järgmine kord sellegi poolest.
Mäletan Toomast lapsepõlvest, ta oli
minu jaoks lihtsalt naabrionu. Selle rattasõidu loo juhtumise ajal olin ma umbes
kaheaastane. Ja hiljem mäletan teda kooliajast, kartulivõtu sügisest. Nagu siis ikka
oli, aeti koolilapsed põllule tööle - meil oli
seal põllul hobune ja vanker, kuhu kartulid pandi. Aga see hobune seisis alailma
nagu põmmpea ega liikunud kuhugi. Siis
mäletan, kuidas Toomas Willisega põllule
kihutas ja põhimõtteliselt hobuse liikuma
hirmutas (hirmutamise võtteid võiks täna
nimetada vägivallaks lausa). Siis oli see
hirmnaljakas, täna enam mitte nii väga.
Igal juhul meil Roelas on Toomas oma
küla mees, kes armastab laulda, mitte vallavanem. Nimetada saaks teda siis Oma
Küla Mees, Omaküla Mees, Oma Külamees ... kuidas iganes, kes vaevleb hooti
suurusehullustuse käes ja vajab tunnustamist - aga ikkagi Omaküla Mees.“

Vallarahvas teab Väinastet ka
laulumehena
Jutt Toomas Väinastest jääks poolikuks,
kui ei mainiks tema ilusat looduse poolt
kaasa antud lauluhäält ja -armastust. Kas
polnud mitte nii, et Anne ja Toomas laulsid end ühel laulukonkursil Jäneda tehnikumis agronoomiat õppides teineteisele
koguni abikaasadeks? Tänaseks on abikaasadena kuldpulmadeni koos elatud.
Laulnud on Toomas Väinaste eluaeg.
Kooris, meesansamblis, solistina, koos
Roela naiskvartetiga. Ta on maininud,
et majandusliku kitsikuse ajal on ta isegi
kaalunud hakata elukutseliseks laulumeheks. Siiski võitis temas juht ja ehitusmees.
Haridusnõunik Margit Diits, kes teab
juubilari vähemalt 40 aastat, neist tööja taidlusalaseid kokkupuuteid olnud 25
Aitäh tehtu eest! Palju õnne ja palju teraastat, meenutab, et talle on meelde jää- vist veel paljudeks aastateks, Toomas!
nud 2004. aasta üldlaulu- ja -tantsupidu.
„Lakkamatu vihmasaju tõttu jäeti ära läbi
Loo kirjutas kokku
linna kulgev rongkäik. Kõikidesse majuHilje Pakkanen
tuspaikadesse saadeti selle kohta ametlik teade. Hulk laulupeolisi ja dirigente

Koduvalla Sõnumid

Jaanuar 2020
Eluloolist:
Sündinud 24.01.1950 Soonuka külas.
Abielus, poeg ja tütar.
Haridus: Jäneda Põllumajandustehnikum 1969, agronoomia; Eesti
Maaülikool, põllumajandusökonoomika ja juhtimine 1993 (vastab
magistrikraadile).
TÖÖKOHAD:
Roela sovhoosi osakonnajuhataja 1971–1977,
tootmisdirektor
1980–1989;
EPT Seadistustööde Valitsus
1977–1980;
Auto Rasivere OÜ juhataja		
1989–2002;
Vinni vallavanem 		
2002–2016;
Volikogu liige 			
alates 27.10.2017;
Riigikogu liige 			
24.11.2016 - 3.04.2019;
Vinni vallavanem 		
16.01.2002 - 23.11.2016;
volikogu aseesimees 		
29.10.1993 – 15.07.1994;
volikogu esimehe kt 		
15.07.1994 – 2.11.1994;
volikogu esimees 			
02.11.1994 – 31.10.1996.
Olnud ka Roela osavalla vanem (ühiskondlik amet).
Erakond: Eesti Keskerakond alates 2002.
ESINDUSKOGUD:
XIII Riigikogu 2016–2019; Vinni Vallavolikogu 2017–, valiti ka
1993, 2002–2013.
Muu tegevus:
Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liige alates 2017;
Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu liige 2003–2013,
juhatuse liige 2013–2017;
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esimees 2006–2010;
Lääne-Viru Jäätmekeskuse juhatuse esimees 2007–2017.
Lõpetanud ATK Juhtimise Kõrgema Kooli 1986.
Huvialad: muusika, jahindus, sport.
Tunnustused:
Vinni valla aukodanik aastast 2017

Toomas Väinaste koos poeg Tavoga.
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Toomas Väinaste Roela kooli 4. klassis (paremalt teine).
Toomas (vasakult esimene) koos
õdede Tiiu, Maire ja Reeda ning
vend Oleviga.

Anne ja Toomas Väinaste pulmapilt 1968.

Roela kooli 8. klassi lõpupilt. Toomas vasakult teine.
Tütar Annika esimene koolipäev 1983.

Toomas Väinastest aega teenimas nõukogude armees Tosnos
1969-1971.

Toomas Väinaste koos Roela sovhoosi spetsialistidega.

Toomas Väinaste Eesti Maaülikooli lõpudiplomit rektor Mait Toomas Väinaste 90-ndate
algul.
Klaassenilt vastu võtmas.

Volikogu esimees Vello Tafenau ja vallavanem Toomas Väinaste remondi järel Kadila raamatukogu avamas 1. juunil 2003.

Pajustis vallamaja ees ajaloolist aurukatelt avamas
sügisel 2009.

Roela koolivennad Arvo Iho ja Toomas Väinaste 2016.

Toomas Väinaste ja Toomas Anni Pajusti laval 2016.

Toomas Väinaste (paremal) Vinni
perekodule nurgakivi panemas 2009.

Toomas Väinaste Pajustis kergteed avamas 2013.

Toomas Väinaste volikogu esimehelt Meelis Mainelt valla aukodaniku
märki vastu võtmas 2017.
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Roela rahvamaja 50!
Läinud aasta lõpus tähistas Roela rahvamaja meeleoluka aastalõpupeoga oma suurt
juubelit.
Signe Puusepa fotod

Õnnitlused vallavanem Rauno Võrnolt.

Õnnitlused volikogu liikmelt
ja Roela laulumehelt Toomas
Väinastelt.

Õnnitlused Pajusti klubi juhatajalt
Urmas Lindlolt.

Kontsertosa juhatas sisse hea ja aegumatu laulumees Voldemar Kuslap. Saalis oli neidki, kes
mäletasid Voldemar Kuslapi esinemist rahvamaja
avamise peol 50 aastat tagasi.

Õnnitlused Roela kooli juhilt Aive Alaverelt,

Õnnitlused Roela rahvamaja naisansamblilt.

Õnnitlused Roela näiteringillt Mare Hirtentreult ja
Koidula Lehtmelt

Muusikaline tervitus muusikult ja
muusikapedagoogilt Jaan Alaverelt, kes tuli
sugulasi tervitama kaugelt Islandilt.

Peo peremees, Roela rahvamaja juhataja
Tarmo Alavere.

Roela rahvamaja juhtis aastakümneid
Reet Alavere, kes neli aastat tagasi andis
teatepulga üle Tarmo Alaverele.

Täispika kupleekavaga esines Roela laval Peeter
Kaljumäe.

Tantsumuusika eest hoolitses ansambel Vanaviisi.

Peoõhtul hoidis hoogu sees tantsutrupp AMICI neidude särtsakas show-tantsuprogramm.
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VI Üleriigilise Koidula etluskonkursi eelvoor
Jõgevamaal ja Virumaal täiskasvanutele
Tänavu möödub 155 aastat Lydia
Koidula luuledebüüdist ajalehes
„Eesti Postimees“ 9. augustil 1865.
Luuletus „Koddo“ („Meil aiaäärne
tänavas“) ilmus nimemärgi „L“ all.
Koidula pärandi väärtustamiseks
ellu kutsutud üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele päädib
finaalvõistlusega emakeelepäeval, 14.
märtsil Pärnus Koidula muuseumis.
Tänapäevases asjalikus maailmas ei
tohi ära unustada eesti luule võimu ja
väge, mis on sillutanud teed vabadusele ja iseseisvusele. Head eesti luuleloomingut on palju ja seda lisandub iga
aastaga. Samuti pole vähenenud vajadus motiveeriva vahendaja ehk etleja
järele. Etleja ei ole ette lugeja, vaid on
autori mõtete ja stiili vahendaja auditooriumile oma annet ja oskusi rakendades.
Etluskonkursi eesmärgiks on kirjanduse populariseerimise kaudu väärikalt tähistada emakeelepäeva ning
aktiveerida täiskasvanud inimeste luule- ja kirjandushuvi kogu riigis, arendada etluskunsti viljelemist nii professionaalide kui ka harrastajate hulgas ja
anda oma oskuste esitlemiseks motiveeriv väljund traditsioonilise mitmetasandilise konkursi näol, kus iga piirkondliku eelvooru 3 parimat esinejat
lähetatakse finaalvõistlusele Koidula
muuseumisse Pärnus.
Osavõtjate sõelumist eelvoorudes
korraldavad eesti kirjanike muuseu-

mid alates jaanuarikuust paikkondades (Saare- ja Hiiumaa eelkonkurss
Aavikute muuseumis Kuressaares 25.
jaanuaril kell 12, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumis Võrus muuseumi aastapäeval 9. veebruaril kl 14, Tartu ning Tartumaa eelkonkurss toimub
Oskar Lutsu majamuuseumis 15. veebruaril kell 11 ja Tallinnas Tammsaare
muuseumis 15. veebruaril kell 12, Jõgeva ja Virumaa eelkonkurss Pajusti klubis 15. veebruaril kell 12 ning
Lääne- ja Pärnumaa luulehuvilised
Koidula muuseumis 22. veebruaril kell
12). Konkursist osavõtja peab olema
vähemasti 18 aastat vana ja esinemise
pikkus soovitavalt mitte üle 7 minuti.
Esitatakse kaks luuletust, millest üks

peab kindlasti olema Lydia Koidula ja
teine esitaja enda valitud eesti autori
looming, soovitavalt Virumaa või Jõgevamaa autori oma. Konkursi finaalis
hindab esinemisi kolmeliikmeline professionaalidest žürii.
Jõgevamaa ja Virumaa eelkonkurss
toimub Pajusti klubis 15. veebruaril
kell 12.00. Registreerimine ja info: pajusti.klubi@vinnivald.ee,
tel. 5190 2201, 325 7401,
Urmas Lindlo.
Lisainfo: 528 6522, Elmar Trink
elmar@pernau.ee
www.parnumuuseum.ee/koidula
www.kirjanikemuuseumid.ee
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Tervitused Ulvi klubist
Ulvi klubi - Ulvi mõis. Väljast
imeline, seest veelgi imelisem.
Ega mõisnik omal ajal kehva
kohta häärberit püsti pannud.
Vaatad saaliaknast välja, tihti
tabab sind miljonivaade. Millal
särab lumi ja jää, millal luiged
tiigil. Mida veel tahta? Lisaks
ilusale majale, on meil ka ilusad
inimesed, kes siin majas koos
käivad. Ilma teieta poleks ka
meid. Siin käib koos ühtehoidev
ja sõbralik klubipere. Meid on
küll vähe võrreldes teiste valla
klubide ja rahvamajadega. Naljalt keegi proovidest ja treeningutelt ei puudu. Tullakse kohale,
räägitakse muredest-rõõmudest,
tehakse proovi, käiakse esinemas, astutakse ühte jalga.
Ulvi klubi tähistas 14. detsembril 70. tegutsemisaastat. Ja
just tegutsemisaastat, sest Ulvi
klubi nime all on toimetatud
juba 70 aastat ja Ulvi mõisamajas sellest 50 aastat, alates 1969.
aastast, 20 alguseaastat tegutseti
nii Põlulas kui ka Kuivajõel, seega kohe kaks suurt juubelit.
Aga pidu sai võimas. Etteasteid
oli nii meilt kui mujalt. Uhke tervituskontserdi saime Moonaküla
Muusikaakadeemialt kooseisus
Peep Pihlak, Margus Grosnõi ja
Ahti Bachblum. Aitäh teile, poisid! See oli äge. Tantsuilu pakkusid Faziyahi tantsutüdrukud ja
oma klubi seeniortantsijad ning
naisrahvatantsurühm.
Oli palju õnnitlejaid, ilusaid
soove ja vajalikke kingitusi meie

klubis toimetavatele inimestele.
Kontsertosale panid korraliku
punkti Petja ja Hunt. Ja tantsupidu sai hoo sisse Meelise suurepärase muusika saatel. Ei puudunud ka aastapäevatort, natuke
kihisevat ja pidulaud. Aitäh teile, meie inimesed, esinejad, külalised ja Raul!
Ja ega me nüüd talve ootama
jää. Juba käivad proovid, et esineda järgmistel esinemistel. Ees
ootavad uued väljakutsed, pidustused ja väljasõidud. Veebruaris
tähistame traditsioonilist vastlapäeva Mõedaku Puhkebaasis
(muidugi kui taevaluugid ikka
avanevad ning mudasest mäenõlvast saab ilus ja lumine kelgumägi), koolivaheajal on laste
kinoklubi ja ei puudu ka sel
aastal Ulvi tähtsündmus: Vabariigi aastapäeva lipuheiskamise
tseremoonia, mis sel aastal on
uhkem kui kunagi varem, sest
esimest korda nii vara hommikul kell 7.34 annavad oma tervituskontserdi segakoor Rakvere
ja Vironia.
On oodata ka rohkelt teatrietendusi ja augustikuu suvekontserti. Aga nendest juba
edaspidi.
Jälgi meie klubi tegemisi ja üritusi ikka Ulvi klubi kodulehelt,
Facebookist ja vallalehelt.
Olge hoitud ja klubi uksed on
alati teile avatud!
Teele Kallip,
Ulvi klubi juhataja

RUUTU 10 tuleb taas külla
Eelmisel aastal ühel suveõhtul kohtusime Niisiis – olete kõik oodatud! Meenutades
mõnusas õhkkonnas väga huvitava kollektii- eelmist kohtumist – kõigil oli väga lõbus!
Kindlasti ka seekord.“
viga ja saime kohe sõpradeks!
Kes on need vahvad noored? Las räägivad
Tarmo Alavere,
nad ise.
Roela rahvamaja juhataja
„Meile meeldivad koosviibimised, kuid
mitte aktused. Pidulikkus on tore ja tervitatav, aga veel rohkem meeldib meile vaba ja
lõbus õhkkond. Kujuta ette, et sa istud koos
oma parimate sõpradega. Iga uus mõte, mis
välja öeldakse, on naljakam kui eelmine, samal ajal te kõik teadvustate endale: „Kui loll
see on.“
See on selline hetk, mida Sa ei saa edasi rääkida. See on see klassikaline „sa oleksid pidanud seal olema“ moment.
Me oleme Ruutu 10 ja just sellise õhkkonna
loomisele olemegi keskendunud.
Meid saab tellida oma sündmustele, meil
toimuvad regulaarsed etendused, meil saab
õppida.
8. veebruaril kell 19 esitame improkomöödiat Roela Rahvamajas
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Palju õnne, kallid veebruarikuu
sünnipäevalapsed!

Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõme pillaks!
Ja et ka argipäevas hallis, kestma jääks kõik hea ja kallis!
Nagu päevad, nii korduvad aastad. Nendes on vihma, päikest ja tuult...
Olgu neis päevades päikese kulda! Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!
Olgu südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust!

97 Pauline-Elfride Lõo
94 Erika Lumiste
92 Helmi-Aliede Sepa
91 Eva Kompost
90 Vaike Nurmoja
90 Lehte Raja
90 Antonina Vahtra
90 Virve Sepp
89 Meedi Talvis
89 Lembit Villemson
86 Heino Peets
86 Milda Laidre
86 Maret Halanurm
86 Sirje Nõmm
85 Helve Idavain
85 Iida Põder
85 Elsa Aunapuu
85 Silvia Jalak
84 Aino Leetberg
84 Anna Põldma
84 Hille Errapart
84 Eevi Güppenen

84 Valdur Kaja
84 Hilja-Anita Talpas
83 Virve Kalm
83 Juri Petrov
82 Jüri Mägi
81 Uljan Lizarov
81 Reinu Essi
80 Urve Klaos
80 Anne Kobin
80 Valdar Sursu
80 Vilve Tombach
75 Maie Harjus
75 Laine Mägi
75 Urve Roht
75 Irma Altnurm
70 Kalju Vaga
70 Sirje Väinaste
70 Kaarin Valkmann
70 Ain Nurmela

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!

Elizabeth Kivi 		
20.11.2019
Lenna Rausberg 		
26.11.2019
Stefan Polski 		
27.11.2019
Johannes Pastimäe
01.12.2019
Marta Isotamm 		
01.12.2019
Markus Murula 		
03.12.2019
Iiris Elora Pant		
04.12.2019
Otto Renet Olt		
04.12.2019
Ralf Selter		
05.12.2019
Saskia Aso		
05.12.2019
Aneth Vainos 		
11.12.2019
Edwin Kann		
14.12.2019
Loore Loorits		
15.12.2019
Lenna Koor		
18.12.2019
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Albert Valtanen
Aino Välba 		
Milvi Heinmets		
Eino Vilu 		
Ilda Pulman 		
Endla Neelokse		
Vasily Khvalko		
Taimo Mirt 		
Paul Veevo 		
Meelis Mehiste		
Elfrida Veedla-Tammann
Helena Golubeva	

28.04.1951-2.12.2019
20.08.1935-3.12.2019
21.09.1937-3.12.2019
4.11.1936-5.12.2019
9.06.1933-6.12.2019
10.04.1927-11.12.2019
6.06.1954-12.12.2019
10.09.1964-13.12.2019
30.12.1943-26.12.2019
1.09.1965-29.12.2019
3.03.1953-30.12.2019
3.08.1924-30.12.2019

Sügav kaastunne omastele.

SÜNDMUSTE KALENDER
Klubides ja rahvamajades, noortetubades:
Kadila noortetoas:
5. veebruaril kell 16 Lustakate Noorte kokkusaamine.
Info: Milvi Tubli, tel 5567 2658.

koos varahommikuse tervituskontserdiga Rakvere ja Vironia
segakoorilt.
25. veebruaril kell 16 koolivaheaja kinoklubi „Sipsik“.
Pilet 4/3 eurot. Info: Teele Kallip, tel 5551 0735.

Laekveres:
Veebruari algul avatakse rahvamajas Arvo Iho fotonäitus
„Pääsukese jälgedes. 100 aastat hiljem“. Avamise kuupäev
täpsustamisel. Jälgige reklaami!
8. veebruaril kell 15 film „Ott Tänak“ rahvamaja elamussalongis. Tasuta.
8. veebruaril kell 19 rahvamajas meesteklubi esimene
kokkusaamine. Kavas film „Ott Tänak - The Movie“, piljard, pinks
jne... Liituge julgelt! Härrad on oodatud koos daamidega.
10. - 14. veebruarini noortetoas sõbrapäeva nädal meisterdamise, noortetoa kaunistamise, sõbrapäeva disko, kõige sõbralikuma Valentina ja Valentini valimisega.
12. veebruaril kell 13 eakate klubi Meenutus kohvilõuna
rahvamajas. Ettevalmistused eelseisvaks valentinipäevaks.
18. veebruaril kell 16.30 rahvamaja laste ja noorte
õpikool „Soravalt särav“.
23. veebruaril kell 15 EV 102 gala. Kogupere pidulik üritus.
25. veebruaril kell 14 vastlapäeva tähistamine Laekvere
kruusaaugus. Kohal Hernesupp ja Kuklipoisid.
25.- 28. veebruarini koolivaheaja tähistamine noortetoas.
(Noortetuba on koolivaheajal avatud: T-N 11- 17, R 11-14.)
26. veebruaril kell 12 ja kell 17 kodumaine kogupere
animafilm “Sipsik” rahvamajas. Tasuta.
28. veebruaril kell 15 „Kokkamine Argoga“. Kartul - meie
teine leib!
28. veebruaril kell 19 õudne õhtu rahvamajas õudusfilmi
jm hirmsate asjadega! Lisainfo: rahvamajas - Liisa Uukkivi,
tel 5198 7006, noortetoas Katrin Lepa, tel 5554 6050.

Vinni päevakeskuses:
E, 10. veebruaril kell 10-17 juuksuripäev, aegade broneerimine
tel 325 7300 kell 14 – 19.
T, kell 9 – 10 võimlemine Ly Jõe juhendamisel.
K, kell 11 – 14 koosolemise ja -tegemise päev.
R, 7. veebruaril ja 21. veebruaril kell 10.30 mälutreening
Anu Joonuksi juhendamisel ja nädalalõpu kohvilaud.
27. veebruaril kell 12 Rakvere linnavalitsuse valges saalis
Hõbeakadeemia loengusarja loeng “Muusikarüütel Georg Ots”,
lektor Marika Palu Eesti Ajaloomuuseumist.
Lauluproovid täpsustamisel.
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16.
Info: Eve Kukor, tel 325 7300 või paevakeskus@vinnivald.ee

Muugas:
Jätkub kokakursus „20. sajandi algusaastate toitude
valmistamisest” eri vanuses huvilistele Muuga naisseltsi
ruumes. Kursuse aluseks on Muuga perenaiste- ja maanaisteseltsi retseptide kogumik aastast 1929–1940. Selts plaanib
toitudest teha fotod ja anda välja retseptikogumiku. Info Ilma
Lausvee, tel 5804 4463.
Pajusti klubis:
2. veebruaril kell 13 pärgade asetamine Viru-Jaagupi
kalmistul Vabadussõja ausamba jalamile Tartu rahu
100. aastapäeva puhul.
7. veebruaril kell 11 Beebiklubi – Tantsutund.
9. veebruaril KINOPÄEV: kell 14 Perefilm „Papa Moll ja šokolaadivabrik“ 4,00/3,00. Kell 16 „Kohtunik“ 5,00/3,50.
14. veebruaril Beebiklubi – Sõbrapäev.
15. veebruaril kell 12 L.Koidula etluskonkurss täiskasvanutele.
18. veebruaril kell 13 Mõttelõng.
25. veebruaril kell 19 Erki Pärnoja kontsert ja
plaadiesitlus „Leva“, pääse 5,00.
Roela Rahvamajas:
2. veebruaril kell 13 küünlapäevakontsert kaminasaalis.
Musitseerivad Liisa ja Richard.
2. veebruaril kell 14 Remmelga klubi kohvilõuna.
8. veebruaril kell 19 Ruutu 10 Improteater.
21. veebruaril Vinni vallavanema vastuvõtt Eesti Vabariigi
102. aastapäeva puhul.
28. veebruaril kell 19 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva
kontsert - Eesti Rahvusmeeskoor 75.
Info: Tarmo Alavere, tel 527 3878.
Ulvi Klubis:
5. veebruaril kell 14 eakate klubi Ajakangas
„Kella kahe kohvik“.
6. veebruaril kell 11.30 eakate väljasõit Vinni ujulasse.
13. veebruaril kell 9 Põlula-Miila maanaisteseltsi kokkusaamine.
19. veebruaril kell 14 eakate klubi Ajakangas
„Kella kahe kohvik“.
23. veebruaril kell 12-14 Rägavere piirkonna vastlapäeva
tähistamine Mõedaku puhkekeskuses.
24. veebruaril kell 7.34 Eesti iseseisvuspäeva pidulik
lipuheiskamine päikesetõusul Ulvi klubi esisel lipuplatsil

Vinni-Pajusti raamatukogus:
Veebruaris algab kaks kuud vältav Nukitsa konkurss-lugejaküsitlus, kus
kuni 13-aastased lapsed valivad ise kahe viimase aasta lastekirjanduse
saagist neile enam meeldinud lastekirjaniku ja lasteraamatukunstniku.
Viru-Jaagupis:
11. veebruaril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu
endises Viru-Jaagupi koolimajas. Info: Ingrid Laud, tel 503 5579.
Spordisündmused
31. jaanuar – 2. veebruar allveeeujumise maailmakarikaetapp.
Info: Ergo Prave, tel 5340 3581.
1. – 3. veebruarini Rakvere Spordikooli korvpalliturniir Vinni
spordikompleksis. Info: Ergo Prave, tel 5340 3581.
2. veebruaril kell 12 VIII Vinni-Rakvere talvejooksu II etapp:
10 km. Rada kulgeb mööda kergliiklusteed Vinnist Rakverre.
Info: Andrus Lein, tel 5660 3585.
15.-17. veebruaril BBBL poiste korvpalliturniir Vinni spordikompleksis. Info: Ergo Prave, tel 5340 3581.
19. veebruaril Vinni valla koolide suusatamise meistrivõistlused Vinni-Pajusti tammikus ja VPG ümbruses.
Info: Uno Muruvee, tel 527 3874.
Koolides ja lasteaedades:
Kuni 31. jaanuarini kabevõistlus Tudu koolimajas.
5. veebruaril kell 8.55 koolitusprogrammi „Kaitse end ja aita
teist“ tule- ja veeohutusõppus VPG 6. klassides.
6. veebruaril kell 9.50 Lepatriinu lasteteatri etendus „Soovid,
soovid…“ VPG 1.-4. klassile. Pilet 2.50.
6. veebruaril kell 15.45 lauamängude õhtu Tudu koolimajas.
10.-14. veebruarini sõbranädal Roela lasteaed-põhikoolis.
11. veebruaril kell 10 haridusjuhtide ühiskoolitus Rakveres.
12. veebruaril kell 10 valla haridusjuhtide ümarlaud Tudus.
13. veebruaril kell 8.55 koolitusprogrammi „Kaitse end ja aita
teist“ raudteeohutusõppus VPG 6. klassidele.
13. veebruaril kell 10 Vinni ja Pajusti lasteaia sõpruskohtumine
Vinni spordikompleksis.
14. veebruaril sõbrapäev Põlula koolis, Kulina lasteaias, VPG-s,
Pajusti lasteaias.
17. veebruaril kell 10.55 koolitusprogrammi „Kaitse end ja aita
teist“ küberturvalisuse õppus VPG 6. klassides.
19. veebruaril kell 9.30 Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus
Vinni lasteaia saalis, Pajusti lasteaia saalis.
19. veebruaril kell 10 Vinni valla koolide suusavõistlus Vinni
tammikus.
20. veebruaril kell 10 Tudu Kool tähistab vastlapäeva Iisaku
muuseumis.
20. veebruaril VPG II kooliastme keemia töötuba.
21. veebruaril kell 11.30 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus Roela
kooli aulas.
21. veebruaril kell 12.20 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktus
Tudu koolimajas.
21. veebruaril Kuldvillak, aktus, Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Põlula Koolis.
21. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Kulina
lasteaias.
21. veebruaril Eesti Vabariigi 102. aastapäeva aktused VPG-s.
25. veebruaril kell 10 Vinni lasteaia vastlapäev.
25. veebruaril vastlapäevad Roela, Kulina ja Pajusti lasteaias.
25. veebruaril vastlapäev Kulina lasteaias.
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