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Vinni valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
Volikogu võttis vastu Vinni valla 2020. aasta
eelarve.
Arvamuse andmine Veadla kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotlusele
ja otsuse eelnõule
OÜ Avalor Invest esitas Keskkonnaametile
kaevandamisloa taotluse. Keskkonnaamet
küsis Vinni valla arvamust. Volikogu kiitis otsuse heaks. Kruusakarjäär asub Vinni
vallas Veadla külas Veadla kruusamaardlas

eraomandis oleval katastriüksustel Karja–
Kõrtsi.
Põlula Kooli ümberkorraldamine
Volikogu otsustas Põlula Kooli kaheks jaotada: Põlula Kool ja Ulvi Lasteaed. Põlula
Kool lõpetab tegevuse 1.07.2020. Jagunemise
tulemusel tekkinud Ulvi Lasteaed liidetakse
1.07.2020 Pajusti Lasteaiaga Tõrutõnn, uue
nimega lasteaed Tõrutõnn.
Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine

Vallavanema veerg

Kuna Põlula Kooli lastaia osa (Ulvi Lasteaed) liidetakse Pajusti Lasteaiaga Tõrutõnn,
siis muutub ka uue nimega lasteaia Tõrutõnn
teeninduspiirkond. Teiste lasteaedade teeninduspiirkonnad ei muutu.
Kinnitati lasteaia Tõrutõnn põhimäärus
Põhimääruses on välja toodud lasteaia kaks
tegutsemiskohta:
1) Pajusti alevik, aadressil Tartu mnt 9;
2) Ulvi küla, aadressil Antsu tee 9.

Laekvere siselasketiir on
valmis
1. märtsiks ehituslikult valmima pidanud
siselasketiir Laekveres seda ka on. Praegu
menetletakse kasutusloa väljaandmist ja aruandluse esitamist PRIAle kui kaasrahastajale.
OTO Ehitus OÜ on valmis ehitanud Laekvere rahvamaja keldrikorrusel kõigile normidele vastava siselasketiiru.
Kordusinfoks niipalju, et ruumi mõõtmed

võimaldasid põrandale markeerida kaks laskepositsiooni ning laskedistantse on sportpüssist ja sportpüstolist laskmiseks 5 kuni 25
meetrini; õhkrelvaga laskmise distants on 10
m. Nüüd tuleb siselasketiir eesmärgipäraselt
kasutusele võtta.
Laekvere piirkonnas on lasketraditsioon tugevalt juurdunud. Kindlasti avardab ehitatud

tiir huvitegevuse võimalusi noortele. Lisaks
on Laekvere piirkonnas arvukalt Kaitseliidu
liikmeid, kes saavad lihvida oma laskeoskusi
ning innustada huvilisi laskmisega tegelema
ja, miks ka mitte, Kaitseliitu astuma.
Gustav Saar,
arendusnõunik

Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadine
taotlusvoor on avatud 1. aprillini

1. märtsist kuni 1. aprillini on avatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadine taotlusvoor.
Kohaliku Omaalgatuse Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate
kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid
tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1: kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Mak-

simaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud
projekti kohta on 2500 eurot.
Meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate
avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele
vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne
toetussumma meetmesse 2 esitatud projekti
kohta on 4000 eurot.
Toetusi saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasu-

Lisarahastus spordikompleksile

Vallavanem Rauno Võrno selgitab 2020.aasta vallaeelarves vastu võetud otsust eraldada
Vinni Spordikompleksile 2019.aastaga võrreldes lisaks 40 000 eurot:
„Eraldatud raha kasutatakse kolmel otstarbel – esiteks kompenseerib vald spordikeskusele ujumise sooduspiletid (alates oktoobrist 2019 pensionäridele 2 soodushinnaga
päeva nädalas ja alates 11.märtsist kõigile

vallaelanikele 2 soodushinnaga päeva nädalas). Teiseks kasutatakse raha saunavõimaluste laiendamiseks ehk uue sauna ehitamiseks ning kolmandaks jagub sellest rahast
loodetavasti ka mõningate siseremonttööde
tegemiseks. Lisaraha eraldamise otsuse tingis vallavalitsuse soov pakkuda elanikele
rohkem võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks.“

Vinni valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
lubab kinnitada varem avaldatud eelinfot ettevõtlustoetuse saamise võimaluse kohta sel
aastal.
Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on
toetada alustavaid ettevõtjaid vallas. Tänavuses eelarves on selleks kuni 15 000 eurot.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni
3000 eurot, toetaja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 40% taotluse üldmahust.
Ettevõtlustoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alus-

tavad tegevust või on tegutsenud kuni 36
kuud. Toetuse taotlemiseks on välja töötatud
taotluse vorm, aruandevorm ja abimaterjal
äriplaani koostamiseks.
Ettevõtlustoetuse määrus koos vormide
ja abimaterjaliga on leitav valla kodulehelt:
http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse vastu 30. aprillini.

Ettevõtlustoetus 2020

Gustav Saar,
arendusnõunik
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tused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest
äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil: moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt
1. aprillil 2020 kell 16.30.
Toetuste taotlemise kord, tingimused,
taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu kodulehel https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm

Noortevolikogu
valis logo

17.veebruaril toimus Vinni noorte volikogu istung, kus liikmed valisid noortevolikogule logo.
Eelnevalt oli avatud logokonkurss, kuhu
laekus 18 tööd. „Otsustasime valida logo
ühelt autorilt ning slogani ehk tunnuslause teiselt autorilt,“ selgitas logo sünnilugu
noortevolikogu esimees Kärt Inno. Logo
joonistas Janete Pobbul ja slogani mõtles
välja Katrin Lepa.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Olen elanud peaaegu neli aastakümmet, kuid tänavu oli esimene
kord, kui talv jäi
peaaegu olemata.
Sellele vaatamata
saime naabervalla Viru-Nigula
eestvedamisel
osaleda valdade ja linnade talimängudel,
kus meie vald tegi tubli tulemuse ja saavutas väikeste valdade hulgas 4. koha. Aitäh
kõigile valla eest väljas olnud sportlastele!
Volikogu võttis vastu valla eelarve 2020.
aastaks, ms võimaldab meil alustada tänavuste tööde ja investeeringutega. Kurb
on vaid, et ikka tekib volikogu liikmete
hulgas mõistmatuks jäävaid eriarvamusi.
Sellele vaatamata meil kevadel tööde puudust ei paista olevat: nimelt algavad peaaegu miljon eurot maksvad suured tööd
Vinni, Pajusti, Kakumäe ja Viru-Jaagupi
elanike tarbeks mõeldud puhta joogiveega
varustamiseks ja tänavavalgustuse esimese etapi ehitus. Algab Laekvere kooli katuse ligikaudu 350 000 eurone remont; Viru
Jaagupi endise koolimaja keskkütte ehitus
jätkub ning peagi saame kopa maasse lüüa
Viru Jaagupi-Kannastiku jalg- ja jalgrattatee ehitusel. Ulvi kodu rekonstrueerimise
projekt on valmis ning algavad reaalsed
ehitustööd. Vetiku saab uue joogiveekaevu ja veepuhastussüsteemi, Laekveres jätkuvad lammutatud kolehoonete platsidel
haljastustööd. Koostöös Artiston OÜ-ga
tekib Laekvere rahvale tanklateenuse võimalus, millest kaua puudust tuntud. Tudus jätkame soetatud majade remonti ja
nii mõndagi veel… Kokku investeerime
eelsool mainitud tegemistesse peaaegu
2,8 miljonit, milles on oma osa ka Euroopa fondide rahal. Tegemistel ja töödel jätkame põhimõtet, et suures vallas peame
nägema suurt pilti, tööd peavad toimuma
ülevallaliselt.
Hea uudis on ka see, et aprillis jõustuv
apteegireform jätab meie valla apteegid
Vinnis ja Laekveres puutumata ning elanikud ei pea muretsema, kust vajalikud
ravimid kätte saada. Endamisi küll loodan, et ehk edaspidi on inimestel apteeki
hoopis vähem asja, kuna valla elanikele
laienevad võimalused Vinni spordikompleksis soodsamate hindadega ujuda. Leidke võimalust käia ka kevadises looduses,
jälgida elu tärkamist ja kuulata linnulaulu. Õhtuti võib hea õnne korral kuulda
isegi händkaku huikamist.
Olgu selle kevade deviisiks „Terves kehas
terve vaim“, millele järgnevad mõistlikud
otsused on juba asjade loogiline käik!
Rauno Võrno,
vallavanem
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Riidekonteiner Vinnis
Märtsi algusest on võimalik elanikel viia oma seisma jäänud riided
taaskasutusse. Vinni vald paigaldas
annetuste kogumiseks riidekonteineri, mis paikneb Vinni alevikus
Sõpruse tänav 1a (Vinni Päevakeskus) pakendikonteinerite juures.
Konteinereid hakkab tühjendama
Humana Sorteerimiskeskuse OÜ
koostöös Lääne-Viru Jäätmekeskusega. Jäätmekeskus kogub konteinerite sisu vahelattu, seejärel viib
Humana kogutud annetused Tallinna sorteerimiskeskusesse ning
suunab need uuesti ringlusesse müüki, annetuseks või ümbertöötlemiseks.
Konteineritesse võib panna terveid ja puhtaid rõivaid, jalatseid ja
kodutekstiili, aksessuaare (kotid,
vööd) ja mänguasju. Konteinerisse ei sobi katkised, määrdunud,
niisked, tugeva lõhnaga ja kasutuskõlbmatud esemed. Konteinerisse
ei tohi panna tehnikat, katkiseid

mänguasju, nõusid, raamatuid ja
olmeprügi.
Palun pane annetused konteinerisse kinnises kotis, nii väldid nende määrdumist konteineri tühjendamisel!
Kätlyn Mets,
keskkonna- ja kommunaalnõunik

Selgus tänavune Eduard Vilde nimelise
kirjandusauhinna laureaat

Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna 2020 laureaadiks valis 3. märtsil žürii Mart Kivastiku raamatuga „Taevatrepp“.
Teised auhinna nominendid olid Andrus Kiviräha „Sinine sarvedega loom“, Andrei Hvostovi „Kirjad Maarale“,
Piret Raua „Verihurmade aed“, Tõnu Õnnepalu „Aaker“
ja Mihkel Muti „Töö ja armastus“.
Auhind antakse kirjanikule üle aprillikuus.
Eduard Vilde nimelist kirjanduspreemiat antakse välja
alates 1965. aastast, mil Vilde-nimelise kolhoosi juhtidele

tegi selleks ettepaneku kirjanik Aadu Hint. Hiljem jätkas
preemia väljaandmist Vinni Vallavalitsus. Esimene Vilde
kirjandusauhinna saaja oli Rudolf Sirge teose „Maa ja
Rahvas“ eest. Enim auhindu aastate jooksul on pälvinud
Mats Traat (4) ja Veera Saar (3). Tänavu anti auhind välja
51. korda.
Tea Järvis,
Vinni valla raamatukogude
koordinaator

Pidupäevatordi meisterdas
Reelika Maasik

Vallavanema vastuvõtu pidulauda
kaunistanud 25-kilose tordi autor
on Reelika Maasik. Küsisime, kuidas jõudis noor ema imekaunite
tortide loomiseni.
„Tortide tegemise huvi tekkis mul
siis, kui sündis esimene laps. Alguses tegin iga kuu midagi, siis huvi
aina kasvas ja otsisin tegemisvõimalusi internetiavarustest. Varsti
hakkasid torte küsima sõbrad ja nii
see arenes. Nüüdseks olen läbinud
ka mitu koolitust erinevate meistrite käe all. Ja ametlikult olen toimetanud kolm aastat. Hobist sai töö,“ suurem,“ sõnas Reelika Maasik,
rääkis tordikunstnik.
kelle loomingu näiteid saate imet„Hariduselt olen kokk ja töötan leda kõrvalolevatel piltidel.
ka Kulina lasteaias. Hea graafikuga töökoha kõrvalt jõuan ka torRahel Lepp,
te teha. Kõige rohkem meeldibki
kommunikatsiooni- ja
mulle teha torte lastele, kuna selturisminõunik
lel alal on fantaasiavõimalus kõige

Apteegireform Vinni valla
apteeke ei puuduta

1. aprillil jõustub apteegireform, mille tulemusel lahutatakse ravimite jaeja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes proviisoritele.
Vinni vallas asuvaid apteeke (Vinni ja Laekvere alevikus) reform ei puuduta – apteegid jätkavad tööd senisel moel.
Mirjam Selli
sotsiaalteenistuse juht

Veelkord hajaasustuse programmist 2020
Hajaasustuse programmi tänavuse vooru taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis põhitaotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse
poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab
olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
• Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kust antakse taotlejale ka vajalikku
informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
• Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
• Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
• Aasta ringi ligipääsu tagava juurdepääsutee rajamine.
• Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine
ei ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50%
kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblikest kuludest peab olema vähemalt 33%.
Programmi määrus ja taotlusvormid on leitavad ka valla kodulehelt aadressil:
http://www.vinnivald.ee/hajaasustus-programm
Nõuded taotlusele on kirjas määruse § 10, alustades kahest võrreldavast hinnapakkumusest.
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2, tuba 201) või
e-posti aadressil: vallavalitus@vinnivald.ee
Vinni valla kontaktisik on arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660, 504 4116;
e-post: gustav@vinnivald.ee
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Virumaa Ettevõtlike Naiste Võrgustik nihutab piire
Virumaa südames on ellu kutsutud
ettevõtlike naiste võrgustik. Mis on
MTÜ Virumaa Ettevõtlikud Naised (VEN), millega nad tegelevad ja
keda oma tegemistesse kaasa lööma
ootavad, küsisime nende liikme Berit Soosaare käest, kes leiab, et 2018.
aastal asutatud ja 2019. aastal hoo
sisse saanud MTÜ peamine eesmärk
on naisi võimestada – ikka selleks, et
püsiks selge siht silme ees või oleks
julgust teha elus kannapööret, kui
mõte sellest on juba mõnda aega
meeles mõlkunud.
„VEN ühendab ettevõtlikke ja tegusaid naisi ning loob sotsiaalse platvormi mõttevahetuseks. Soovime
panustada Virumaa ettevõtlikestesse
inimestesse – toetada üksteist teadmistega, tuua meile põnevaid koolitusi, aga samas käia ka niisama koos,
et oleks lihtsalt lõbus. Ühingu hingeasi on ajada ühist asja – kõik on võrdselt olulised ning soovime, et igal
meie ühingusse kuuluval naisel oleks
visioon, kuhu ta elus liikuda soovib.
Üksi jõuab kiiremini, aga koos jõuab
kaugemale,“ võtab Berit Soosaar võrgustiku mõtte lühidalt kokku.
Praegustest liikmetest rääkides ütleb ta, et praktiliselt kõik on vähemal
või rohkemal määral terve elu siinse
kandiga seotud olnud, mis on hea
selles mõttes, et piirkonna arenguvõimalused ja tugevused on teada.
„Meie MTÜ-sse kuulumiseks ei pea
olema kindlasti ettevõtja. Meil on
seltskonnas säravad, hakkajad ja julged naised kõikidest eluvaldkondadest, kuid kindlasti julgustame naisi

ettevõtlusega tegelema. Püüame küll
oma fookust hoida kodukandil, mis
jääb maakonna piiri mõistes pigem
Lääne-Virumaale lähemale, aga Virumaa südame kontekstis loodame
koostööle ka Ida-Virumaa poolsete
tegusatega. Koostöös peitub jõud,
meil on palju imelisi kohti, mida külastada, ja inimesi, keda ühinguga liituma kutsuda.“
LEADERi rahastuse toel korraldab VEN lähiajal ehk 14. aprillil
VIKO piirkonna ettevõtlust tutvustava ringsõidu „Piirkonna värvid
ja maitsed“. See on osa kaks aastat
vältavast LEADER-meetmest rahastatavast projektist pealkirjaga „Ületades piire“, mille eesmärk on VIKO
piirkonna ettevõtlikkuse ja teadmiste
taseme tõstmine läbi kogukondliku
võrgustiku toimimise, kogemuste
vahetamise ja partnerlussuhete loomise. Projekti raames toimuvad konverentsid, õpitoad, koolitused, seminarid, õppereisid ja muud põnevat,
millel saab silma peal hoida VENi
Facebooki lehel MTÜ VEN. Projekti raames pööratakse tähelepanu nii
geograafiliste piiride ületamisele Idaja Lääne-Virumaa vahel koostöövõrgustikku luues kui ka personaalsete
piiride ja mugavustsooni nihutamisele. Vahva on see, et oma üritustele
ootavad VENi eestvedajad ka neid,
kes ühingu liikmeks astunud pole.
„Nende õppekäikude, konverentside ja seminaride üks eesmärkidest
on muu hulgas saada teadlikuks iga
ettevõtmise sünniloost, mille jagamine julgustab tihti ka teisi midagi te-

gema ja mõistma, et ükski asi ei tule
muretult, vaid iga eduloo taga on ka
läbikukkumine ja raske töö, mis on
normaalne osa ettevõtlike inimeste
igapäevaelust,“ selgitab Berit Soosaar
projekti eesmärke.
Virumaa Koostöökogu ja LEADER-meetme plussina toob Berit
Soosaar välja, et tänu sellele võrgustikule ja teadmistele ning ressurssidele, mis sellega kaasnevad, areneb
ka nende organisatsioon edukamalt:
„See annab meile võimaluse tuua
piirkonda uusi üritusi ning laiendada
silmaringi. VIKO tugi ja Leader-meede loovad tegelikult suurepärase
keskkonna kõikideks võimalusteks
pakkuda Virumaa naistele olla ettevõtlik igas mõttes.“
Kaugemate eesmärkidena toob Berit Soosaar välja MTÜ liikmeskonna
kasvu ja rohkem naisi ettevõtluses:
„Soovime, et meie MTÜ-l oleks tulevikus suurem kogukondlik sõnajõud,
et veel rohkem suuremaid asju ära
teha, et jõuaksime igasse Virumaa
nurka. Meie eesmärk on julgustada
ja jõustada tuge ja avaramat vaadet
pakkudes. Ühingu käimas hoidmine
ja liikmete aktviisus on see väljakutse, millega praegu iga päev tegeleme.
Püüame tegevuste profiili hoida kõigi
jaoks põnevana, kuid soovime pakkuda ka seda, et naistel oleks argielu
rutiini kõrvalt lihtsalt tore kokku

Politseimuuseum kutsub külla

Saabumas on kevad, mil koolid-lasteaiad hakkavad planeerima väljasõite
ja ekskursioone. Leidmaks midagi põnevat kodukoha lähedal, tasub külastada Rakveres politseimuuseumit.

Fotod: Politseimuuseumi arhiiv

“Eesti Politseimuuseum ei ole muuseum selle sõna klassikalises tähenduses, vaid pigem kogupere teemapark,
mis kutsub igas eas külastajaid omandama teadmisi politseitööst kaasahaa-

Foto: erakogu
saada. Liikmeks ootame astuma kõiki täisealisi naisi, kellele me ülemist
vanusepiiri ei sea.“
Võrgustikku toetavaks peab Berit
Soosaar meie oma inimesi, tublisid ja
ettevõtlikke naisi ja nende perekondi, tänu kellele täna ka noored piirkonda jäävad ja kunagi ära kolinud
tee Virumaale tagasi leiavad.
Lõpetuseks ütleb Berit Soosaar, et
ideaalses maailmas võiksid kõik teha
seda, mida nad armastavad, siis oleks

ravate tegevuste abil,” tutvustas muuseumit müügijuht Kätri Kaik. Kahel
korrusel on kokku 10 näitusetuba ja
lastemuuseum, kus põnnid saavad
pehmete mänguautodega õppida
tundma liiklusmärke ja ohutu liiklemise põhimõtteid.
Peamajas on igas toas midagi, mida
on osalejatel võimalus ise proovida,
katsuda ja giidi loodud situatsioone
lahendada. Näiteks saab testida päris
autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita
kaldteel, proovida väsimusprille, korraldada päris märul, katsetada fotorobotit, selga proovida politseiriideid ja
omal kehal tunda eriüksuslase varustuse raskust, kavaldada üle valvesüsteemi laserkiirte vahel ronides, võtta
sõrmejälgi ja palju muud. Kohtueelse
uurimise laboris on osalejatel võimalik
kehastuda CSI tüüpi kriminalistideks,
lahates südant, silma, võtta mitmesuguseid proove ja tuvastada mõrvarelv.
Samuti saab proovida täpsuslaskmist
liikuvast politseiautost ning poseerida
päris patrullmootorrattal.
Lisaks majale on muuseumil tegevusterohke sisehoov, kus pöörlevas
autos saab tunda seda, mida liiklusõnnetuses üle katuse veerejad tunnevad.
Ei puudu ka laste politseijaoskond
ja liikluslinnak, olemas on ka politseikopter ning uusima eksponaadina
arestikambriga konvoeerimisbuss.
“Politseimuuseumis jagub ohtralt
uut ja põnevat ka neile, kes on siin varem juba käinud. Ootame teid külla!”
kutsub Kätri Kaik.

nende missioon vist täidetud. Soovime siinkohal omalt poolt jõudu
unistuste reaalsuseks muutmisel ja
julgustame kõiki, keda ettevõtmine
kõnetab, Virumaa Ettevõtlike Naiste
Võrgustikuga ühendust võtma ja liituma.
Virumaa Ettevõtlike Naiste Võrgustik
E-post: venmtu@gmail.com
Keit Lipp,
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Virumaa Koostöökogu kutsus
ettevõtjad hommikukohvile
20. veebruaril toimus järjekorras juba seitsmes ettevõtjate hommik,
mida veab Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik. „Kohtumiste eesmärk on tuua VIKO piirkonna ettevõtjad regulaarselt kokku, et
nad saaksid tutvuda, suhelda, rääkida ühistest rõõmudest ja muredest,
vahetada otsekontakte,“ rääkis Kadri Kuusmik. „Igal kohtumisel on ka
oma teema, mis tavaliselt sünnib eelneval kohtumisel toimunud arutelu tulemusel. Täna olime siia kutsunud VIKO piirkonna valdade häälekandjate toimetajad, kes tutvustasid võimalusi, kuidas ettevõtjad saaksid
oma tegevust ka kodukohas rohkem kajastada,“ lisas Kuusmik.
Kohtumised toimuvad kuus korra ja iga kord erinevas kohas, kus võõrustaja ka oma ettevõtet ja selle lugu tutvustab. Seekordne kohtumine
leidis aset Rannu kohvikus Viru-Nigula vallas. Virumaa Koostöökogusse kuuluva Rägavere piirkonna ettevõtjaid osales ettevõtjate hommikul
seekord 3 – Jaan Lipsmäe (OÜ Ojassaar), Ülle Lipsmäe (OÜ Hõbeniit)
ja Valdek Haugas (OÜ Puhas Maja).
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Ettevõtjate hommikul (vasakult): Valdek Haugas, Kadri Kuusmik, Jaan
Lipsmäe ja Ülle Lipsmäe. Foto: R. Lepp
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Päästekomando auhinnad
Vinni valla vabatahtlikud päästjad
Jaan Salin ja Aavo Toming pälvisid
Päästeameti aumärgid.
Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid
18. veebuaril 113 inimesele tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgi.
Teiste hulgas pälvisid aumärgi Vinni valla Tudu Vabatahtliku Päästekomando liikmed Jaan Salin ja Aavo
Toming tänutäheks pikaajalise panuse eest päästetöödel ning eeskujuliku osalemise eest ennetustööl.
„Täname vapraid vabatahtlikke
päästjaid, kes hoiavad meil silma

peal ja reageerivad ohu puhul kiiresti. Vabatahtlike päästjate võimekus riigi käepikendusena on vallaelanike jaoks väga oluline,“ avaldab
vallavanem Rauno Võrno tänu ja
austust Tudu ja Roela vabatahtliku
päästekomando liikmetele.
2020. aasta alguse seisuga on Eestis
vabatahtlikke komandosid 117 ning
reservpäästerühmi 3, nendes vabatahtlikke päästjaid kokku 2070.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja
turisminõunik
Tudu VPK päästjad: Aavo Toming (keskel), Jaan Salin (paremal). Foto: Tudu VPK arhiiv

Toomas Väinastele omistati
Lääne-Virumaa vapimärk

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit tunnustas tänavu maakonna vapimärgiga seitset tublit ja tegusat inimest. Üheks neist on Vinni valla kauane
vallavanem, Vinni vallavolikogu praegune ja Riigikogu eelmise koosseisu liige Toomas Väinaste,
kes sai kuldse vapimärgi panuse eest maakonna
avaliku sektori arengusse.
Lääne-Virumaa vapimärk on teenetemärk, mida
antakse tunnustuseks väljapaistvate saavutuste ja
Lääne-Viru maakonnale osutatud eriliste teenete
eest.
Teenetemärgid anti üle Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 22.
veebruaril Haljala rahvamajas.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Eesti parim piimakari kasvab Vinni
vallas
Parim piimakarjakasvataja 2019
on Aleksandr Virolainen osaühingust Vetiku S.T. Lääne-Virumaal asuvas piimakarjas on
aastalehmi 376, keskmine piima-

toodang lehma kohta 2019. aastal
oli 12 201 kg ning piimarasva ja
-valgu kogutoodang 905 kg.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) algatusel antakse pari-

ma piimakarjakasvataja aunimetust välja juba 20. korda. Auhind
anti üle Maaeluministeeriumis
Eestis Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.

Vinni spordikompleks sai
peresõbraliku ettevõtte
tunnustuse
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul tunnustas
rahvastikuminister Riina Solman koostöös
Eesti Lasterikaste Perede Liiduga peresõbralikke ettevõtteid ja asutusi. Lääne-Virumaalt said tunnustuse osaliseks Vinni spordikompleks ning esteetika- ja tantsukool.

“Hea on teha head ning tore, kui seda
märgatakse,” rõõmustas auhinna üle Vinni
spordikompleksi juhataja Ergo Prave, kes
käis auhinda vastu võtmas 21. veeburaril Siseministeeriumis korraldatud tänuüritusel.
Maaaeluministeeriumis (vasakult): minister Arvo Aller, parim piimakarjakasvataja Aleksandr Virolainen, farmijuhataja Aive Pringel, ministeeriumi kantsler Tiina Saron ja MES-i juht Raul Rosenberg.

Üleskutse Laekvere koolis käinutele

Pärast auhinna vastuvõtmist (vasakult): rahvastikuminister Riina Solman, Vinni Spordikeskuse juhataja Ergo Prave ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.
Foto: Erik Peinar

4. oktoobril 1920 asutati Laekvere kool.
Kool soovib seda juubelit - 100 aastat - tähistada ning seoses sellega pöördub kõigi
vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate
poole palvega meenutada oma kooliaega.
Kirjutada võib kõigest – teemade spekter
on lai ja valikuvabadus jäägu meenutajale/kirjutajale.
Kõik mälestused oma kooliajast on oodatud. Näiteks võib vabalt kirjutada tolle
aja õpingutest ja klassivälisest elust, oma
lemmikutest, olgu selleks mõni õpetaja
või direktor, mõni meeldejääv koolikaaslane jne. Maht ja kirjatüki suurus pole
oluline. Oleks väga tore, kui meenutaksite ka eredamaid hetki ja kõike muud, mis

on kooliajast meelde jäänud. Andes oma
panuse, muutub Laekvere kooli ajalugu
sellest vaid sisutihedamaks. Järeltulevatel
põlvedel on kindlasti nendest mälestustest/meenutustest midagi kasulikku õppida ning oma elu tähendushorisonti laiendada.
Ainus piirang on aeg – ootame kirjapandut aprilli lõpuks kirja teel aadressile:
Kesk 8, Laekvere õppehoone, Vinni vald
46501, Lääne-Viru maakond või arvuti
vahendusel e-posti aadressile:
laekvere.kool@vinnivald.ee
Alati võib ka kohale tulla – leiame kõigi
jaoks aega.
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Rakvere automudelismihooaeg sai väärika alguse
15. veebruaril sai Rakvere RC Hobikeskuses alguse RC onroad (ehk raadio teel
juhitavate siseraja automudelite) võistukihutamise sari Tamiya Cup 2020.
Sarjas on kolm võistlusklassi:
1) Jaapani mudelitootja Tamiya 1:10
mõõtkavas TT mudelid (mis mudeliomanikul tuleb enne ise detailidest
kokku panna ja sõitmiseks sobivaks
häälestada);
2) sama masinaga sõidetav nn peresõit,
kus kordamööda sõidavad pere eri
põlvkondade esindajad (lisaks variandile isa-poeg oli sarja esimesel
etapil esindatud ka kooslus ema-

poeg - Karl-Evald Veskimäe ema Reginaga);
3) professionaalsed ja kiired touring-autod.
Hooaja esimesel etpil osales 11 TT individuaalvõistlejat, 9 perekonnatiimi ja 5
profisarja autot.
Peresarjas viis võidu koju perekond Vilu
Vinnist (isa Risto, poeg Rauno), individuaalaladel võidutsesid TT klassis Caspar Kõrts (Vinni RC) ja Touring-klassis
Virgo Tippel (Tippel-Racing).
Mart Pitsner,
juhendaja

Fotomeenutus hooaja avapäevast. Foto: M.Pitsner

Eesti omavalitsuste talimängudel tegid Vinni valla sportlased
tubli tulemuse

Ujuja Anett Hallik. Foto: erakogu

29. veebruaril ja 1. märtsil toimusid Lääne-Virumaal järjekordsed Eesti omavalitsuste talimängud, mida korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud seekord koos Viru-Nigula
valla ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga. Talimängudel osales üle tuhande harrastussportlase.
Vinni valda esindas talimängudel 44 sportlasega delegatsioon, kuhu kuulusid murdmaasuusatajad, mäesuusatajad, korvpallurid, ujujad, lauatennisistid, maletajad ja
kabetajad.
Kõige edukamad olid meil võistkondlikult maletajad,
kes saavutasid suurepärase II koha. Kõige rohkem medaleid teenis aga Anett Hallik (pildil), kes kogus ujumisvõistlustel ühe hõbeda ja kaks pronksi. Samuti oli edukas
meie vallavanem Rauno Võrno, kes tuli kolmandale kohale juhtide võistlusel.
Vinni vald saavutas kokkuvõttes 10. koha, väikeste valdade arvestuses (kuni 8000 elanikku) aga 4. koha.
Eesti omavalitsuste suvemängud toimuvad 11. ja 12. juulil Paides. Vinni valla elanikud on edaspidigi oodatud aktiivselt osalema omavalitsuste tali- ja suvemängudel.
Uno Muruvee,
noorsoo- ja spordinõunik

Lauatennise võistkond (vasakult): Ragnar Heek, Kaja Talvik, Gerdo Aros, Marjette
Nurk ja Mart Born. Foto: Uno Muruvee

Sumopoiste tublid tulemused

23. veebruaril toimus Rakvere Spordihallis Eesti Meistrivõistlus sumos 2020, kus Vinni valla noored sportlased tegid tublid tulemused. Marten Demjanov spordiklubist
Eesti Karud sai esimese koha 14-aastaste kuni 70 kiloste poiste seas. Alonso Gonzalez Margalef spordiklubist Sakura sai Eesti juunioride sumomeistriks poolraskekaalus
(kuni 100 kg).
Tugeva tulemusega tagasid poisid pääsu Euroopa Meistrivõistlustele, mis toimuvad
septembri alguses Rumeenias Bukarestis.

Marten Demjanov pjedestali kõrgeimal astmel. Foto: Spordiklubi Eesti Karud

Alonso Gonzales Margalef. Foto: Spordiklubi Sakura
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Vallavanema vastuvõtt Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
Roela Rahvamajas 21. veebruaril 2020.

Kolm valla aukodanikku koos: Jüri Allikalt, Edgar Savisaar, Toomas
Väinaste, taga keskel volikogu esimees Meelis Maine.

Fotod: S. Puusepp, R. Lepp,U. Lindlo

Koos Improteatriga laval Kaido Höövelson, Valentin Kurka ja Anu
Suuban.

Vallavanem kõnet pidamas.

Noortevolikogu esimees Kärt Inno (vasakul).
Rahvatantsurühm Sõbratarid.
Laekvere haldusjuht Andrus Läll (keskel).

Vinni-Rägavere haldusjuht Virgo Koppel (paremal).

Väikesed pidulised.

Vallavalitsuse töötajad (vasakult) Inga Saar, Tuuli Teiva, Gaidi
Kasu ja Maario Maalman, keskel volikogu esimees Meelis Maine

Volikogu esimees lõikab vallavanema valvsa pilgu all torti lahti.

24. veebruar Vinni vallas

Lipuheiskamine Ulvis.

Vallavanem koos noortevolikogu liikmetega.

Roela haldusjuht Nele Aart (vasakult teine).

Pärast pärgade asetamine Viru-Jaagupi Vabadussõja ausambale.

Koduvalla Sõnumid
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II trimester Muuga õppehoones
Jälle on läbi saanud kolm kuud
koolielust ja aeg on teha kokkuvõtteid. Detsembrikuu ajalehes
oli väike tagasivaade sügisest
meie koolis. Nüüd oleme jõudnud kevadesse, ilma et talve
oleksime kohanud. Need mõned
talvised päevad jäid koolivaheaja
sisse ja suusatamiseni me koolis
ei jõudnudki.
Jaanuar-veebruar-märts on olnud tegusad olümpiaadidel käimise kuud. Muuga õpilastele on
alati meeldinud ennast proovile
panna. Tulemused on oodatult
head ja väga head, sest kui ikka
ise tahad rohkem õppida, kui
kooliprogramm pakub, siis oled
ka olümpiaadil väga tubli.
Väike ülevaade meie tulemustest. Bioloogias saavutasid oma
vanuserühmas 1. koha Pärtel
Oja ja Kadri-Liis Tamm, 2. koha
Andres Tamm, 3. koha Melissa
Proover ja 5. koha Merilin Ves-

kilt; geograafias 1. koha Kadri-Liis Tamm, 3. koha Andres
Tamm, 4. koha Melissa Proover,
5. koha Mia Proover ja 7. koha
Merilin Veskilt. Suur tänu juhendajale õpetaja Pille Lumistele!
Matemaatikaolümpiaadil saavutas Andres Tamm 9. koha.
19. märtsil toimub ülemaailmne
matemaatikavõistlus ”Känguru”, millest võtab osa 19 õpilast.
Jaanuaris lõppes pranglimine
(peastarvutamise võistlus), kus
osalesid kõik 33 õpilast. Suur
tänu, juhendanud õpetajad Jaana
Hamer ja Marje Tarto!
Virumaa laste luulevõistlusel
“Meil ei ole planeeti B” olid tublid kirjutajad Merilin Veskilt,
Pärtel Oja, Holger Männi, Kadri-Liis Tamm ja Andres Tamm.
Seoses Eduard Vilde 155. sünniaastapäevaga toimus kirjutamiskonkurss “Mööda maad ja
merd”. Seal saavutasid 3. koha

Roland Väli, Sirelin Vestenberg
ja Merilin Veskilt. 18. märtsiks
saadame Kunderi Seltsile lood
sookollist. Suur tänu, juhendanud õpetajad Jaana Hamer, Ülle
Tikkerber ja Nella Lumiste!
Kuna suuski alla panna ei olnud võimalik, siis käisid lapsed
Rakveres sisekergejõustikuvõistlustel, kus olid tublid Romet
Tammsalu, Roland Väli, Ronja
Zirnask, Kertu Külmallik ja Berit
Kaasik.
Tulemas on kevad oma uute
väljakutsetega ning varsti on
käes ka suvi. Muuga mõisakool
osaleb sel suvel külastusmängus
“Unustatud mõisad”. Ootame
teid suvel külla! Mõis on avatud
27. juunil, 11. ja 12. juulil, 8. ja
9. augustil kella 10.00 kuni 18.40,
töötab kohvik, igal täistunnil giidiga ekskursioon.
Agnes Maasild,
Muuga õppehoone õppejuht

Roela Rahvamaja kultuurihooaeg jätkub
Aeg liigub kiiresti ja kevad läheneb. Enne tulevasi üritusi tahaks
veelkord meenutada võimast
kontserti 28. veebruaril, kui
Roela Rahvamajas esines oma
juubelikavaga Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Mikk Üleoja
juhatusel.
Elamus oli tõesti vägev. Pub-

lik tänas esinejaid püsti seistes
võimsa aplausiga, mis kuidagi
lõppeda ei tahtnud. Jäi kõlama
inimeste soov Eesti Rahvusmeeskoor uuesti külla kutsuda.
Märtsis jätkavad isetegevuskollektiivid hoolsasti harjutamist.
Toimub esinemisi nii oma majas kui ka väljaspool – need kõik

leiate ajalehe sündmuste rubriigist.
On mida oodata. Jooge rohkesti vahtra- ja kasemahla ning
olge terved! Kohtumisteni Roela
Rahvamajas!
Tarmo Alavere,
Roela Rahvamaja juhataja
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Kadilas asutati seltsing
Kui 1,5 aastat tagasi koos hakkasime käima, oli esialgu eesmärgiks vaid siitkandi
eluolu meenutamine ja kirjapanek. Ent
üsna pea saime aru, et kokku on saanud
väga mõnus seltskond. Me oleme nautinud igakuiseid kohtumisi, meil saab alati
naeru ja nalja.
On muidugi inimesi, kes on käinud vaid
oma mälestusi jagamas, neid on saadetud
ka kirja teel, räägitud telefonis, ja oleme
kõigile väga tänulikud. Loomulikult me
kogume neid edasi - see jääb ikka meie
seltsingu põhiülesandeks.
Samas vähem tähtis pole inimeste seltsielu, omavaheline suhtlemine ja naer, mis
vahel toob pisaragi silma. Eriti tähtis on
see aga neile, kel tööelu lõppenud ja pole-

gi nagu enam kohta, kus teiste inimestega
kohtuda... Nii et tähistame sünnipäevi,
plaanime ühist väljasõitu. Me teeme veidi koostööd ka kohaliku noortetoaga, eks
alati on üksteiselt midagi õppida.
Ja otsustasime ühiselt, et uksed on meil
alati avatud. Kas tahab keegi meiega liituda või kord-paar läbi astuda – kõik on
oodatud!
Ühiselt otsustasime ka seda, et jääme
ikka Lustakateks Noorteks, sest nimi ei
riku meest, küll aga iseloomustab teda. Ja
meie oleme lõbusad ega tunne end sugugi
vanana. Eriti üheskoos!
Milvi Tubli
Kadila noortoa juhataja

Mööda maad ja merd
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva tähistamist alustasime Muugas juba detsembris – kooli ja raamatukogu koostöös
kuulutasime Vinni valla ja Simuna kihelkonnakoolide põhikooliealistele õpilastele välja kirjandusliku konkursi „Mööda
maad ja merd“.
Just sellist pealkirja kandis algselt Vilde
1903. aastal kirjutatud reisikiri Euroopast.
Laste reisielamuste jagamist ootasime
meiegi. Konkursile laekus 51 tööd – kõik
need avaldasime kogumikus „Mööda
maad ja merd“, milleks saime toetust Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupilt.
Konkursist tegime kokkuvõtteid 4. märtsil Muuga mõisas. Muuga lastega süütasime hommikul küünlad Eduard Vilde
ausamba ja lapsepõlvekodu mälestuskivi
juures.

Pärastlõunal kogunesid mõisa tublimad jutukirjutajad Muugast, Laekverest,
Simunast ja Rakkest. Oma reisimuljeid
Lõuna-Ameerikast jagas meile Marju Saluste. Vilde kirjanduspreemiast rääkis Tea
Järvis ning oligi aeg asuda parimaid tänama. Kõige nooremas vanuserühmas osutus võitjaks Johannes Kokkar Laekverest,
keskmises vanuserühmas Kati Pärn Laekverest ja vanemas vanuserühmas Kadri
Kuntro Rakkest.
Tublid jutukirjutajad said tänuks kogumiku „Mööda maad ja merd“ ja temaatilise pastaka. Ürituse lõpetasime Muuga
kooli pakutud maitsva koogiga.
Maarika Lausvee,
Laekvere raamatukogu direktor

Teistsugune sõbrapäev ja
vastlapäev teisiti
Sõbrapäeva võtsime vastu suurelt – diskoga. Aga mitte ainult! Tantsule vahelduseks
mängisime jooksu-, veeretamis- ja muid
mänge. Sõbrapäeva puhul valmis ka fotosein, mille taustal tegid noored pilti, samuti sai ka nn päris kaameraga pilti teha.
Vastlapäeva pidime sellel aastal korraldama siseruumides, sest ilmataat ei olnud
lumega helde, kuid selleks me olime valmis. Korraldasime lastele võistlusi, alustades tõukeratastest, ruladest ning lõpetades
noolte ja särkidega. Pärast mänge söödi
sooja vastlasuppi ja nositi vastlakuklit. Ka
selleks päevaks oli valminud fotosein, mil-

RAM Roelas. Foto: T. Alavere

Reportaaž

Teisipäeva õhtu. Venevere Seltsimaja on esmapilgul üleni tuledes. Esikus on jalatsite meri ja
nagi on jopedest lookas. Teiselt
korruselt on kuulda liikumist ja
kostab jutuvada.
Alumisel korrusel kõnnib majaperemees Kaarel ja kuulutab
muheldes, et naised on vallutanud ülemise korruse. Mis toimub? Toimub naiste, ja kui huvi
on, siis ka meeste käsitööring.
Ring on toimunud juba mitu
aastat. Seda ikka sügisest kevadeni, kui aias toimetamised ei
sega. Nagu meie esivanematelgi,
on tubane käsitöö kasulik tegevus hämara ja pimeda aja täiteks
meilgi. Seltsis on keedetud seepi,
õmmeldud, vilditud, volditud,
kokatud, punutud ja tehtud mida
kõike veel. Aga paar viimast

aastat on ainuke ja vaieldamatu
lemmik SAVI. Kui ka ühe käega tehakse midagi muud (seda
küll kaunis harva), siis hiilivad
mõtted ja jututeemad ikka savi
juurde.
Kogemused on tulnud töö
käigus katsetades ja usinasti on
kasutatud interneti abi. Ehk siis
iseõppijad. Ju võetakse eeskuju
lastest, kes iga võimaliku küsimuse puhul hr Google poole
pöörduvad! Hilissügisel jõudsid
viis tütarlast käia Rapla savikojas
TaevastMaani kannu õpitoas ja
näitasid hiljem oma oskusi teistelegi huvilistele.
Palju on tegemisi-toimetamisi enne jõule, kui on kingituste
tegemise aeg. Üks õige kingitus
on ju ise tehtud, sest siis on hästi
tehtud!

Käsitöö tegemise kõrval on
peetud kahel korral Venevere
küla esindamisena NÄKIKOHVIKUT. Ja vast avab kohvik oma
uksed mõne korra ka sellel aastal!
Aga seni saab teisipäeva õhtuti
saviteraapias mõtteid koguda.
Reporter Robert
Venevere

Viru-Jaagupi vastlad. Foto: V. Kurka

le taustal sai iga huviline pilti teha.
Vastlapäeva korraldasid MTÜ Viru-Jaagupi Kogukonna Selts ning Viru-Jaagupi
Noortetuba.
Suur tänu Reimo Arbale, kes aitas korraldada diskot, aitäh fotoseinade tegijatele
MTÜ Viru-Jaagupi Kogukonna Seltsist,
aitäh Olga Kesale, kes valmistas vastlasupi! Aitäh kõigile, kes osa võtsid!
Valentin Kurka,
Viru-Jaagupi noortetoa juhataja
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Palju õnne, kallid aprillikuu
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!

Vallavalitsuses märgati mehi!
21. veebruari hommikul õnnitlesid
vallavalitsuse õrnema soo esindajad
oma meesperet, sest toimus järjekordne üritus „Märka meest!“.
„Vastukaaluks rahvusvahelisele naistepäevale on siin majas alati ka mehi
meeles peetud – kui vanasti õnnitle-

ti mehi armee aastapäeva puhul, siis
nüüd toimub üritus deviisi all „Märka
meest!“,“ sõnas valla kauaaegne töötaja
Vaive Kors.
Rahel Lepp,
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

TEADE
Vinni elanikud saavad veelgi soodsamalt ujuda
Alates 11. märtsist maksavad Vinni valla elanikud Vinni
spordikompleksi ujula kasutamise eest kolmapäeval ja reedel (kl
6-22) 3 eurot.
Endiselt jääb kehtima sooduspilet Vinni valla eakatele esmaspäeval
ja neljapäeval (2 eurot).

95 Selma-Johanna Oja

83 Virve Kulev

95 Ilse Mändmets

82 Vilma Paas

91 Pilvia Taremaa

82 Maria Avioja

91 Juta Kongi

81 Malle Antsov

91 Meta-Sophie Anok

81 Mare Pihlak

90 Anastasia Kivioja

80 Eevi Kristmann

89 Maria Ojam

80 Vasyl Oprish

89 Kalju Annus

80 Helle Lehtmets

89 Aliide Tsiukson

75 Ants Kukk

88 Helga Kuusk

75 Naima-Erika Soosalu

86 Leeni Saar

75 Sergei Zubkov

86 Alise Rohtla

70 Elle Korju

86 Ester Reinol

70 Jüri Kullik

13. märtsist kuni 30. aprillini. Kui olukord riigis vahepeal

85 Elvi Siniorg

70 Enda Heinsaar

85 Villu Buddell

70 Anu Soon

muutub, leiate sündmuste kohta infot valla kodulehelt

85 Einar Toming

70 Avo Kiili

85 Rein Suurkaev

70 Viive Kondimäe

85 Saimi Uibo

70 Ulvi Lippasaar

84 Epp Ojamäe

70 Nikolai Brušnevski

84 Lea Kukner
83 Rimma Vara
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse info
lehes, palun andke sellest teada valla
valitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündinud lapsed!
Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!

Franz Robert Põldma 13.01.2020
Kertu Pudel 		
04.02.2020
Kendra Hamidžanov 06.02.2020
Teele Porval		
09.02.2020
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Merike Avioja		
25.03.1967 - 05.02.2020
Lidia Tõruke		
18.07.1937 - 17.02.2020
Marko Kiik		
07.10.1977 - 26.02.2020
Tatjana Gerasina	
29.05.1956 - 29.02.2020
Tõnu Reissaar		
08.08.1940 - 29.02.2020
Sügav kaastunne omastele.

SÜNDMUSTE KALENDER

Seoses valitsuse poolt 12. märtsil riigis väljakuulutatud
eriolukorraga jäävad ära kõik planeeritud üritused alates

vinnivald.ee või valla FB lehelt Vinni Vallavalitsus.

Vinni Vallavalitsus palub teada anda
isikutest, kellel võib riigis
väljakuulutatud eriolukorra tõttu
tekkida probleeme esmatarbe
kaupade ja ravimite soetamisel.
Helistada telefonil 5343 3521

Koroonaviirusega seonduvate
küsimuste puhuks on alates
16. märtsist avatud
üleriigiline kriisitelefon 1247

Väljaandja: Koduvalla Sõnumid (Tartu mnt 2, 44603 Pajusti. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee) Tasuta. Tiraaz 3075. ✦ Küljendus ja trükk: Kalurileht OÜ. ✦ Kojukanne: AS Eesti Post. ✦ Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali.
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!
✦ Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt 7. kuupäevaks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

