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Mida arutati
Vinni valla
hariduspäeval?

Viru-Jaagupis

4 lasti liugu

7

P
Vinni-Pajusti Gümnaasium

alustab õppeaastat rahulikus meeleolus
Vinni valla suurimas
koolis, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis alustas
eile kooliteed 442 õpilast, neist 48 astus sel
teel esimese sammu.
Rahel Lepp
kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Ehkki kool püüab teha kõik,
et säilitada rahulik meeleolu
ja vajalik rutiin, on tänavune olukord koolikorraldusse
oma korrektuurid sisse viinud. „Suurimat rõhku asetame
muidugi viiruse sissetungi ennetamisele – vähimagi haigustunnusega last ja õpetajat me
kooli ei luba, lapsevanemad
koolimajja ei sisene, väldime

Direktor Henry Kallaste tervitamas uut klassiõpetajat Marit Õunapuu-Pärdit.
Foto: Vinni-Pajusti Gümnaasium

kogunemisi, rakendame vajadusel karantiini,“ sõnas kooli

direktor Henry Kallaste.
Mõne teise maakonna ha-

ridusasutuse kombel osalist
distantsõpet kool praegu ei
planeeri. Kui see otsus – osaline või täielik karantiin – tuleb
siiski teha, on kool suve jooksul astunud suure sammu edasi ja läinud üle ühisele õppeplatvormile. See tähendab, et
kogu kaugõppetöö toimub ühes
keskkonnas, mis loodetavasti ühtlustab nii õpetamise kui
õppimise taset. „Meie jaoks
on lõppenud erinevate platvormide vahel klõpsutamine,
mis kevadel tekitas segadust
nii lastes, vanemates kui ka
õpetajates ning raiskas palju
lapsevanemate
väärtuslikku
aega, mida karantiini ajal tuli
ju jagada miljoni toimetuse
vahel,“ on Kallaste kooliaasta
osas lootusrikas.

eale vaikset kevadet ja suve on jõudnud kätte üsna
tormiline sügis, kui viiakse ellu paljud projektid ja
üritused, mis kevadel olude sunnil ootele jäid. Kuna
peaaegu igapäevaselt räägitakse-kirjutatakse võimalusest, et
nakkusjuhtumite tõusu korral kordub sama mis kevadel, siis
elatakse praegu intensiivselt ning kasutatakse olukorda maksimaalselt ära. Toimunud ürituste ja sündmuste tunnistajaks on
ka fakt, et sel kuul tuli mitmed uudised ja fotod lehenumbrist
välja jätta, kuna kõik lihtsalt ei mahtunud ära.
Seekordses lehes on palju juttu Laekvere piirkonnast, kus
on usinalt tegutsenud nii vald kui ettevõtjad. Diislipunkt, koolimaja katus, lasketiir (kui nimetada mõningaid) – need kõik
on käegakatsutavad tunnistused sellest, et väiksemate valdade
ühinemine suuremaga 2017. aastal ei ole kaasa toonud kardetud ääremaastumist, vaid otse vastupidi. Sama kinnitas mulle
kevadisel kohtumisel ka Rägavere piirkonnas tegutsev ettevõtja Jaan Lipsmäe. „Elame igas mõttes kõige kaugemas nurgas –
valla nurgas, maakonna nurgas, peaaegu Eesti nurgas – aga
me sugugi ei tunne seda,“ sõnas tookord Lipsmäe, kes leiab
samuti, et peale kolme aasta tagust valdade ühinemist on eluolu paranenud.
Kevad andis hea elukooli ka õpilastele ning õpetajatele, kes
vahetasid muljeid ja tegid plaane enne kooliaasta algust valla
hariduspäeval. Nüüd, mil ranged reeglid ei luba väiksemagi
haigustunnusega kollektiivi minna ja sügisene nohu-köha periood juba alanud, on esimesed tõbised lapsed jäänud juba ajutisele distantsõppele. Palju jaksu vanematele, kes peavad jälle
mitmel rindel rabama!
Ehkki me kõik loodame parimat, siiski – kuniks koduuksest ei ole saanud jälle igaühe isiklik Rootsi kardin, tundke
rõõmu praegustest võimalustest. Vallas on tulemas on mitmeid
kontserte, teatritükke, üritusi, mida võiks külastada, et hoida
igaks juhuks patareid laetud. Ja patareidest rääkides – otsige
üles kodus leiduvad kasutatud patareid ja viige need selleks
ettenähtud kogumispunkti, sest käimas on keskkonnaameti
kampaania „Patakas pole prügi“.

Vastne Laekvere lasketiir ootab huvilisi

K

evadel valminud Laekvere lasketiir, mis ootas
oma aega ligi 30 aastat,
avati pidulikult 18. augustil.
Oma kõnes rääkis praegune
Vinni vallavolikogu liige, endine pikaaegne Laekvere vallavanem ja lasketiiru eest heaseisja Aarne Laas, kuidas lasketiirule elu sisse puhuti. „Laekvere
rahvamaja ehitati 1990ndate
alguses ning juba siis oli hoone keldrikorrusele planeeritud
lasketiir. Erinevatel põhjustel
jäi see aga ligi 30 aastaks oma
aega ootama kuniks lasketiiru
väljaehitamine sai kirja valdade
liitumislepingusse ning nüüd
valmis sai,“ rõõmustas Laas.
Avapaugu õhkrelvaga tegi
vallavanem Rauno Võrno, kes
tabas 10 meetri pealt seinale
seatud õhupalli esimesel korral
ning teenis korraliku aplausi.
Tegemist oli keeruka projektiga. Kaasaegsetele nõuetele
vastava siselasketiiru ehitamine
nõudis keerulisi insenertehnilisi
lahendusi. Ventilatsioon, valgustus, helisummutus, spetsiifikast tulenevad ohutusnõuded,
sh kuulipüüdurlahendused –
kõik peavad tagama maksi-

Märklaua pildiga tordi lõikas lahti
Argo Lepa. Foto: erakogu

maalse turvalisuse. Lisaks ventilatsioonile tuli ehitada täiendav
suitsueemaldussüsteem,
mis rakendub tulekahju korral
päästetööde läbiviimiseks, valgustuslahendus, mis on kaitstud
kuulide ja rikošeti eest jt spetsiifilised lahendused.
Edaspidi hakkab lasketiirus

tegutsema Laekvere Jahimeeste Ühing, kellega vallavalitsus
sõlmis viieks aastaks vara tasuta kasutamise lepingu. Laskeinstruktorina töötab Argo Lepa,
kelle käe all harjutavad laskespordihuvilised noored ja ka
täiskasvanud. „Kätt võivad valgeks tegema tulla ka need, kes

pole kunagi varem laskmist
proovinud,“ julgustab Lepa
inimesi laskmise ja lasketiiruga tutvust tegema tulema. „On
kindlasti tore saada esimene
laskmiselamus sellises uues tiirus,“ lisas ta.
Ruumi mõõtmed võimaldasid põrandale markeerida kaks
laskepositsiooni ning laskedistantse on sportpüssist ja
sportpüstolist laskmiseks 5
meetrist kuni 25 meetrini; õhkrelvaga laskmiseks on 10 m.
Järgmisena on kavas uuendada ja täiendada relvaparki.
Eraldi asuv relvaruum saab
relvakapi ja lasketulemuse
mõõtmiseks hangime digitaalse
märklauasüsteemi.
Lasketiiru maksumus oli
90 000 eurot, millest 60 000
kandis vallavalitsus, 20 000
eurot saad LEADER-toetusena
MTÜst PAIK ning 10 000 eurot
Isamaa erakonna katuserahast.
Lasketiiru projekti koostas AS
KEK Invest, lasketiiru ehitushanke võitis ning ehitustööd
teostas OTO Ehitus OÜ.
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LUGEJA KÜSIB

Miks Vetiku küla
ei saanud mänguväljakut?
KOMMENTEERIB VALLAVANEM RAUNO VÕRNO:
Vetiku küla mänguväljaku ehitamise ettepanek esitati Vinni
valla kaasava eelarve konkursile. Peale konkursi lõppu, mida
nimetatud ettepanek küll ei võitnud, pöördusime Vetiku küla
elanike poole. Olime nõus Vetiku lastele mänguvälja valla kulul ehitama ning palusime neil leida mänguväljakuks sobilik
koht. Võimalikuks mänguväljaku asukohaks osutus ridaelamu
otsas olev maa-ala. Kahjuks takerdus mänguväljaku ehitamine
kohaliku elaniku vastuseisu taha, kes ei soovinud nimetatud
maa-alalt teisaldada oma autot.
Vetiku küla elanikud! Kui saate omavahel kokkuleppele ja
nimetatud plats vabastatakse, pöörduge palun mänguväljaku
küsimuses uuesti vallavalitsuse poole.

2

Koduvalla Sõnumid September 2020

LÜHIDALT

Vinni valla kaasav eelarve 2021

V

inni valla elanikel on võimalik otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot vallaeelarve raha. Vinni valla
kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine
eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetel
on seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa
osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.
Kaasava eelarve objektiks on Vinni vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus
kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Kaasava eelarve suuruseks on
planeeritud 2021. aastal 25 000 eurot.
Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada
perioodil 01.10.2020-31.12.2020.
Ettepanekud tuleb Vinni Vallavalitsusele esitada taotluse
vormil tavapostiga Tartu mnt 2 Pajusti 46603 või e-postiga
vallavalitsus@vinnivald.ee märgusõnaga „Kaasav eelarve“.
Ettepanek peab sisaldama:
•esitaja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress),
•ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
•ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi
lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on ettepaneku teostamine Vinni valla eelarvest vajalik ja oluline).
•ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav 2021. aasta jooksul;
•sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu ja nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
•eelarve ehk ettepaneku hinnanguline maksumus ning võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
•muu oluline info või ettepanekut iseloomustav materjal
(eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku
hindajail lisaks oluline teada).
Kaasava eelarve ettepanekutes osalemiseks peavad olema
täidetud kõik tingimused.

KredEx toetab hoone lammutamist

COVID-19 koroonaviiruse levikust lähtuvate majanduslike
negatiivsete mõjude vähendamiseks on riigi 2020. aasta
lisaeelarve seadusega välja
töötatud vastavad toetusmeetmed. Üheks neist on kohaliku
omavalitsuse üksuse kasutuseta ehitiste lammutamise
toetusmeede, millel on oluline
mõju elukeskkonna kvaliteedi
parandamisele.
Vinni vallas vajas elukesk-

Põlula mõis sai uue omaniku
Vinni Vallavalitsus müüs 3. septembril suulisel enampakkumisel Põlula koolimaja, enampakkumise võitis OÜ Silva Service.
Ettevõtte esindaja on Põlula kooli vilistlane, mistõttu sai ostja
sõnul tehing teoks suuresti missioonitundest.
„Meil on hea meel, et Põlula koolimaja eest hakkab hoolt
kandma keegi, kel on hoonega emotsionaalne side. See lisab
kindlustunnet, et mõisa käsi käib tulevikus hästi,“ on vallavanem Rauno Võrno asjade käiguga rahul.
Põlula koolimaja müügihinnaks kujunes 170 000 eurot.
On alanud taotluste vastuvõtt
2021. aasta eelarve koostamiseks
Seoses 2021. aasta eelarve koostamisega ootab Vinni valla finantsteenistus kõigilt seltsidelt, MTÜ-delt ja eraisikutelt taotlusi projektide, ürituste või muude tegevuste toetamisteks.
Taotlusi saab esitada kuni 1. oktoobrini 2020 posti teel Vinni vallavalitsusele või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks vastava blanketi leiab Vinni valla
kodulehelt MTÜde taotlused ja korrad (www.vinnivald.ee/
asjaajamisjuhised).
Infot taotluste esitamise asjus saab küsida telefonil
325 8656 või e-posti aadressil: tiina@vinnivald.ee.
Avaneb LEADER-meetme
projektitoetuste taotlusvoor
Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab septembris
LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru.
Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria
kaudu 28.09.-09.10.2020 (kella 16.00-ni).
Avatud meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine.
Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine.
Hindamise tähtaeg 18.12.2020. Rohkem infot taotlemise
kohta www.viko.ee ja www.pria.ee.
Ootame taotlejaid (ettevõtjaid, MTÜ-d, KOV-id) Lüganuse
vallast, Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast).

vaadata ja jalale kerge astuda.
Korrastatav ala on planeeringu
kohaselt võimalik jäätmejaama
asukoht, kui realiseerub sellekohane ettevalmistav tegevus
toetusena jäätmete liigiti kogumise toetusmeetmest, kuhu
saab taotluse esitada 1.oktoobrini.
Gustav Saar

arendusnõunik

Vinni valla jäätmete kogumisring
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel ohtlike jäätmete kogumisringi.
Ohtlike jäätmetena võetakse
vastu: pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid;
ohtlike ainete jääke sisaldavad
pakendid; luminestsentslambid;
elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid;
happed; komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta!
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte
varem kogumiskohta kokku
viia. Kuna kogumisringi kellaajad võivad veidi nihkuda, peaks
varuma aega ja kannatust.
Vedu teostab AS Epler ja
Lorenz, kontaktisik: Mikk Laur,
tel: 5904 8721, e-post: mikk.
laur@epler-lorenz.ee.

Tiina Mäesepp

ﬁnantsjuht

kond parandamist Laekveres,
kus Töökoja tee 1 kinnistul
lagunes endine dispetšerihoo-

ne. Taotlus toetuse saamiseks
sai esitatud SA KredEx’ile, kes
menetleb taotlusi, teeb väljamakseid ja teostab järelevalvet. Esimene tegevus on tehtud
ja toetuse eraldamise otsus on
olemas. Riigihanke tulemusena
toimetab Töökoja teel parim
pakkuja, kes peab lähema paari kuu jooksul teostama lammutustööd, käitlema nõuetekohaselt jäätmed ja korrastama
territooriumi nii, et silmale hea

KOGUMISRINGI AJAD:
Vinni Vald 10.10.2020
Rohu (bussipeatuse juures)
Rahkla (bussipeatuse vastas asuvas parklas)
Laekvere (Salutaguse tee 2, ohtlike jäätmete kogumispunkti juures)
Venevere (kaupluse juures)
Paasvere (külamaja juures)
Muuga (kaupluse juures)
Kantküla (külamaja)
Ulvi (kaupluse parkla)
Miila (külamaja)
Viru-Kabala (raamatukogu)
Uljaste (Liivakünka, pakendikonteinerite juures)
Vinni Vald 17.10.2020
Tudu (kaupluse juures)
Roela (Aida tänava alguses)
Roela (kaupluse juures)
Küti (kaupluse juures)
Viru-Jaagupi (kiriku juures, kesk tn)
Kadil (endise kaupluse juures)
Pajusti alevik (Aldari kauplus)
Kakumäe (küla alguses)
Vinni alevik (raamatukogu juures, Sõpruse 1a)
Piira (endise MRK/AS Viru Elektrik kaupluse juures,
Mõisa 22)

Sõiduaeg
0:05
0:10
0:15
0:10
0:10
0:25
0:10
0:05
0:10
0:10
Sõiduaeg
0:20
0:05
0:10
0:10
0:15
0:15
0:05
0:10
0:10

Algusaeg
10:00
10:25
10:55

Lõppaeg Seisuaeg
10:20
10:45
11:15

0:20.00
0:20.00
0:20.00

11:30
12:00
12:30
13:15
13:45
14:10
14:40
15:10
Algusaeg
10:00
10:40
11:05
11:35
12:05
12:40
13:15
13:40
14:10
14:40

11:50
12:20
12:50
13:35
14:05
14:30
15:00
15:30
Lõppaeg

0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
Seisuaeg

10:20
11:00
11:25
11:55
12:25
13:00
13:35
14:00
14:30
15:00

0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00
0:20.00

Vinni valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisest
Vinni Vallavalitsus saab toetust
Vinni valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks
rahastatuna EL Ühtekuuluvusfondist võimalusega teha projekti
raames abikõlblikke kulusid,
millest toetus moodustab 2/3
ja omaosalus 1/3. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. Vinni vallas rekonstrueeritakse ca 650 tänavavalgustuspunkti, mis asuvad

Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere alevikes ning Kakumäe,

Küti ja Muuga külades. Lisaks
uuendame LED-valgustitega
Piira-Pajusti ja Roela-Saara
jalg-ja jalgrattatee valgustuse.
Selle aasta kevadel valla lehes ilmunud loos sai mainitud,
et konkreetsetest tegevustest
saab rääkida pärast riigihangete läbiviimist. Nüüdseks on
ehitamise ja omanikujärelevalve teenuse hangete tulemused käes ja lepingudki sõlmitud.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimistöid teostab Virtel Grupp

OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutab Policert OÜ. Tööga
alustasime 10. septembril Vinni alevikus ja lõpetada kavatseme järgmisel aastal Laekvere
alevikuga. Palume mõistvat
suhtumist, kui rekonstrueeritaval lõigul tekib aeg-ajalt
valgustamishäiringuid.
Gustav Saar

arendusnõunik

Võimalus saada tasuta õigusabi
Anname teada, et HUGO.legal
koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi
Eestis elavatele inimestele.
Teid abistavad 50 juristi üle
Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning kes kõik
omavad õigusteaduse magistrikraadi. Õigusnõustamist on
võimalik saada kohtumise,
e-kirja kui ka video teel. Abi
saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot
kuus.
HUGO.legal Rakvere kontor asub Pikk tänav 32.
Selle projekti raames on
kolme aasta jooksul tasuta

ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 30 000
inimesele, kuid palju on veel
kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.
Milliste muredega juristi
juurde pöördutakse? Inimeste pöördumised on seni olnud
seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused
laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise,
lapse hoolduse ja vara; jagamise probleemid. Samuti on
juristid andnud inimestele nõu
ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes
vaidlustes ning suhtluses ko-

halike omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta õigusnõu saamiseks
tuleb sõlmida kliendileping
ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta,
see tähendab, et kalendriaasta
jooksul uuesti nõustamisele
minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on
lepingutasust vabastatud. Eelnevalt tuleb broneerida ka aeg
kas internetis aadressil www.
hugo.legal/broneeri või helistades telefonile 6 880 400.
Seejärel on inimesel õigus
saada juriidilist abi kokku 15
tundi ühe kalendriaasta kohta,
millest kaks esimest tundi on

kliendile tasuta (riik hüvitab
40 eurot tunnis). Järgmise 13
tunni eest tuleb kliendil tasuda
40 eurot tunnis. Võrdlusena –
Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on umbes 140
eurot.
HUGO.legal senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg kahe tunni
piiresse ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad
lihtsamad ning tüüpilisemad
juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.
hugo.legal/tasuta-oigusabi/
või helistades telefonile 6 880
400.

Õigusnõustamine puuetega inimestele
2020 II poolaasta õigusnõustamise ajad: 07.10,04.11, 02.12.
algusega kell 9.00.

Nõustamine toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumis, Tallinna tn 29

(hoovipoolne maja), Rakveres.
Vajalik etteregistreerimine tel
601 5122

Teenust osutab Õigusteenuste Büroo SA.
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OÜ Artistoni ja AS Jetoil koostöös
avati Laekvere diislipunkt

J

uba paar kuud on
Laekvere kandi diiselautode omanikud ning
möödasõitjad saanud oma
neljarattalist tankida Laekveres, kus asub diislipunkt, mis
loodi kohaliku ettevõtte Artiston ja kütusefirma Jetoili
koostöös.
28. augustil toimunud ürituse avakõnes rääkis OÜ Artistoni juhatuse liige Margo
Klaasmägi
kaasahaaravalt,
kuidas mõte Laekveres asuvast tanklast hakkas idanema
juba 18 aastat tagasi, kuidas
sõeluti „kosilasi“, peeti läbirääkimisi vallavalitsusega ning
meeldivast koostööst Jetoiliga. Vallavanem Rauno Võrno
tänas OÜ Artistoni, et diislipunkti loomisega mõeldi ka
kogukonnale, ning vallavolikogu liikmeid, kelle heakskiidul tankla rohelise tule sai.
„Hakatuseks
rajasime
diislipunkti, kuna põhilisteks
klientideks on vilja-, metsa-,
kruusa- ja muud veoautod.
Vaatame, kuidas rahvas vastu võtab, pole välistatud, et
kunagi saab siin ka bensiini

Vasakult: Jetoili juhatuse liige Hannes Kägu, Vinni vallavanem Rauno Võrno ja
Artistoni juhatuse liige Margo Klaasmägi

tankida,“ sõnas Klaasmägi tulevikku vaadates. Juba praegu
on tankimisvõimaluse avastanud üllatavalt paljud autoomanikud, seega on lootust, et
investeering tasub end mõistliku aja jooksul ära.
Asfaltplatsi, millel tankla asub, rajas OÜ Artiston
LEADER-toetuse abiga juba
2011. aastal, kui viidi lõpule
remondihalli ja sinna juurde kuuluvate olme- ja kontorihoone juurdepääsuteede,
tehnovõrkude loomise ja hea-

Avamisel osalejana paagitäie kütust
võitnud Tõnu Hiielaid tankimas.

korratööde raames. „Korralik
plats oli heaks sisendiks tankla

PILTUUDIS

Vinni valla kodukohvikute päev

rajamisele,“ sõnas Klaasmägi.
Selsamal asfaltplatsil tantsides
tegid avamisürituse meeleolukaks tantsutrupi Dream Power
tüdrukud.
Lindi lõikas läbi Rauno
Võrno. Seejärel tõmbasid kindad kätte ka Margo Klaasmägi
ja AS Jetoil juhatuse liige Hannes Kägu ning tehti kontroll,
kas kanistrisse mahub ikka 20
liitrit kütust. Margo mahutas
oma kanistrisse koguni 20,4
liitrit. Kõigi avamisel osalejate vahel loositi ka välja paagitäis kütust, mille võitis Tõnu
Hiielaid.
Jetoil on Eesti kapitalile kuuluv ettevõte, mis on
kütuseturul toimetanud juba
paarkümmend aastat. Konkurentidest vähem tuntud on
ta seetõttu, et põhiliselt tegeletakse hulgimüügiga – Jetoili patner on näiteks Tallinna
Autobussikoondis, aga kütusega varustatakse ka praame
ja ronge. Enamus Jetoili jaetanklatest asuvad Saare- ja
Hiiumaal; Rakveres avati esimene Jetoili tankla 2019. aasta
alguses.

22. augustil toimus Vinni vallas 2. kodukohvikute päev, seekord osales 18 kohvikut. Esindatud olid kogukonnad, väikeettevõtted ja üks valla asutus.
Kogukonnakohvikud: Käbi tee kohvik Piiralt; Venevere Näki kohvik; Saara külakohvik; Kastani Tagahoovi
kohvik Viru-Jaagupis; Karuoru suvekohvik; Kodukohvik
Ööbiku Nõiaköök Rahklas; Kodukohvik Tule ja Maitse Tudus; Miila külakohvik; Kodukohvik Eha Muugas; Paasvere küla kodukohvikud; Kodukohvik Kai Kantkülas
Väikeettevõtte kohvikud; Kohvik Mesimagus Injus; Ojasaare
aiakohvik; Kulbikoja POPUp kohvik Kadilas; Lilletuutu kohvik Kadilas; Männiniidu aiandi kasvuhoonekohvik Ulvis; Lõngaliisu kohvik Pajustis;
Valla asutuse kohvik: Kodurahva kultuurikohvik Roelas.
Külastuse arv oli 3600, keskmiselt 200 külastust ühe kohviku kohta. Pakuti kohalikke maitseid, toimusid kontserdid,
etendused, ekskursioonid, näitused ja palju muud huvitavat.
25. augustil toimus auhindade loosimine kodukohvikute
päeva templite kogujate vahel. Saadeti 108 pilti. Fortuunaks
oli Vinni vallavanem Rauno Võrno. Ühe peaauhinna, Vinni
spordihoone ujula ühe kuu perepääsme võitis Reelika Roosla-Alt. Teise peaauhinna, Ojasaare golfi 50-eurose kinkekaardi
võitis Vesta Rahuoja. Kinkekomplekti Kreemjas mesi Artocarpuselt ja CD Virumaa pärimuse radadelt võitsid: Marju Arold,
Tiina Raam ja Kadi Ehasalu.
Ka kõikide korraldajate vahel läks loosi kinkekomplekt
(CD Virumaa pärimuse radadelt, retseptiraamat smuutidest ja
meevaliku Artocarpuselt). Selle komplekti võitis kodukohvik
Ööbiku Nõiaköök, mida pidasid Riina Vaher ja Aavo Soots
Rahklast.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Urmas Lindlo

valla kultuurikoordinaator

Kas Vinnist ja Pajustist võiks
saada üks: mida arvavad elanikud

A

javahemikul juuliaugust 2020 viidi
Vinni vallas Vinni ja
Pajusti elanike seas läbi uuring,
et teada saada, milline on elanike meelsus alevikest kui ühtsest asulast. Põhjalikuma taustainfo saamiseks koostati ka
kontseptuaalne raamistik, mis
hõlmab endas Vinni ja Pajusti
alevike ajalugu, nimeühendi
„Vinni-Pajusti“ kasutamist minevikus ja tänapäeval ning ülevaadet juhtumitest Eestis, mille
läbi on soovitud asulaid omavahel liita. Uuringus osales 116
inimest, mis moodustab Vinni
ja Pajusti rahvastikust 7,7%.
Küsimustikele vastasid 64
inimest Vinnist ja 52 inimest
Pajustist. Küsitlus viidi läbi
nii interneti vahendusel kui ka
paberkandjal. Interneti vahendusel laekus tagasi 100 täidetud
küsimustikku ja paberkandjal
16 küsimustikku. Paberkandjal
jagati välja rohkem küsimustikke, kuid kõik küsimustikud
ei laekunud tagasi. Andmeid
analüüsiti ja korrastati programmiga Excel, milles loodi ka
diagrammid vastavate andmete
alusel.
Läbiviidud uuringu eesmärgiks oli teada saada, milline on Vinni ja Pajusti elanike
meelsus alevikest kui ühtsest
asulast. Tuli välja, et Vinni ja
Pajusti elanikud tunnetavad
asulaid pigem ühtse asulana
ja kõige enam muudab elanike meelest asulad ühtseks
kool ja asulate vaheline lühike vahemaa ning omavaheline
sidusus. Kuigi paljud vastanud ei toonud eraldi välja, mis
nende meelest asulad ühtseks

muudab, tuli siiski erinevatest
küsimustest välja, et elanikud
tajuvad kahe aleviku avalikku
ruumi ühtsena ja ühendavaks
lüliks võib pidada läbi tammiku kulgevat kergliiklusteed.
Vastanud peavad tammikut läbivat kergliiklusteed kahe aleviku peale ühiseks avalikuks
ruumiks ja samuti on vastanud
pigem rahul alevike vahelise
kergliiklustee ühendusega. Samas tuli välja ka, et vastanute
arvates võiks Vinnit ja Pajustit
ühendada veel teinegi kergliiklustee, mis kulgeks Vinni ja
Pajusti vahelise sõidutee ääres.
Vastanud leidsid, et nad ei tunne puudust asutustest, mis asuvad teises alevikus, mis näitab,
et alevike lähedus ja ühendatus

on kasuks, et elanikud saaksid
väikse vaevaga kasutada asutuste teenuseid, mis asuvad
kõrvalalevikus. Kõige enam oli
aga märgitud kohvikut asutuseks, millest tuntakse puudust.
Kuigi Vinnis asub spordikompleksi kooseisus kohvik, märkisid ka Vinni elanikud, et neil
selline puudus esineb.
Uuringuga sooviti teada
saada ka seda, milline on elanike emotsionaalne haaratus seoses asutustega, mis kannavad
oma nimes nimeühendit „Vinni-Pajusti“. Tuli välja, et vastanute jaoks on väga oluline, kui
asutuse nimes on „Vinni-Pajusti“, sest see tekitab neis tunnet,
et asutus on kahe aleviku peale
ühine. Samuti on nimeühen-

di kasutamine asutuse nimes
vastanute meelest õigustatud,
kuigi asutused, mis kannavad
mõlema aleviku nime, asuvad
Vinnis. Tuli välja ka see, et
vastanud kutsuvad tammikut
kõige enam nimega Pajusti
tammik ja populaarsuselt teisel
kohal oli Vinni-Pajusti tammik, kuigi keskkonnaagentuuri
registris on tammiku nimeks
märgitud kaks nime, milleks on
Vinni-Pajusti tammik ja Vinni
tammik.
Küsimustikus uuriti elanike
käest, mis nende meelest muudab Vinni ja Pajusti ühtseks
asulaks, mille peale tuli välja,
et peamiselt muudavad asulad
ühtseks kool ja alevike lähedus
ning sidusus. Samuti muudavad alevikud ühtseks ka ühised
tegevused ja asutused, vallamaja ja vald üldiselt.
Oletusliku
küsimusena
uuriti elanikelt, millist nime
võiks suur ühine asula kanda
ja tuli välja, et enamus vastanute arvates võiks ühise asula
nimi olla Vinni-Pajusti. Pakuti
välja ka täiesti uusi nimesid ja
ka seda, et kui alevike liitmine
peaks aset leidma, tuleks kuulutada välja asula nime konkurss, kus elanikud saaksid
hääletada meelepärase nime
poolt.
Juurde lisatud diagrammides on kollasega märgitud
Vinni aleviku elanike antud
vastused ja sinisega on märgitud Pajusti aleviku elanike
vastused.
Tänan Vinni ja Pajusti elanikke, kes uuringus osalesid!
Laura Lillepuu

Kastani Tagahoovi Kohvik Viru-Jaagupis.

Paasvere küla kodukohvikud.

Kodukohvik Tule ja Maitse Tudus.

Saara külakohvik.

Saara külakohvik.

Live-esinemine Kodurahva
Kultuurikohvikus Roelas.

Miila külakohvik.

Venevere Näkikohvik.

Kohvik Mesimagus Injus.
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Toimus Vinni valla hariduspäev

TASUB TEADA

V
Laekvere kooli uut katust
ehib valgustatud Eesti lipp
Laekvere koolimaja fassaadi- ja katusetööd on lõppenud ning
täna tähistasid kool, ehitajad ja teised asjaosalised suure töö
lõppu piduliku koosviibimisega.
Vahetult enne uue kooliaasta algust täitus ka kooli direktor
Arne Labe kauane unistus – uut katust ehib Eesti lipp, mida
ümbritseb ka valgustus.
Igale katuse remondis osaliseks olnud asutusele kingiti
kooli poolt mälestuseks vana katuse seest võetud suur nael,
millel vanust umbes sada aastat. Külalisi kostitas tordiga kooli
majandusjuhataja Leivi Lepp.
Soovime Laekvere kooliperele ilusat algavat kooliaastat
uue katuse all!
Koduvalla Sõnumid

Hüpates kooli!
Suve lõpu ja uue kooliaasta alguse tähistamiseks võtsid jõud
ühiselt kokku Laekvere Päevakeskus, Laekvere Rahvamaja ja
Laekvere Noortetuba, et peale pikemat pausi lapsed hea emotsiooniga kooli saata. Seda enam, et Lastekaitsepäeva sel aastal
tähistada ei saanud ja kõikidel ei olnud võimalust minna valla
noorte üritusele Viru-Jaagupis. Et päev saaks vahva ja lustlik, ei
olnud tarvis muud kui head ilma, hiiglaslikku batuuti ja mullipalle ning hüppamine võis alata! Tunnike enne ürituse lõppu
hakkas küll vihma sadama, kuid ilm oli soe ning märg batuut
osutus lastele eriti vahvaks tõmbenumbriks.
Oma panuse lõbusale päevale andsid ka noored ise, tehes
kõikidele soovijatele näomaalinguid. Kunstnikuteks olid kohalikud koolitüdrukud Liisa, Berit, Adele , Emma-Loviise ja Lee
Eliisabet. Mullipallide atraktsiooni juures olid teisi juhendamas Reio ja Laura. Aitäh kõikidele noortele abilistele!
Osalejaid tuli kokku oodatust rohkem. Pea kõik Laekvere
piirkonna lapsed olid kohal ja tuli ka huvilisi kaugemalt.
Ilusat kooliaasta algust kõigile!
Katrin Lepa

Laekvere Päevakeskus

ahetult enne kooli
algust, 26. augustil
kogunesid
VinniPajusti gümnaasiumisse valla
õpetajad, haridusasutuste juhid,
lapsevanemad ja õpilased, et
vahetult enne kooli üheskoos
olulised asjad läbi mõelda ja
arutada. Vallavanem Rauno
Võrno: „Soovisime kõigilt
osapooltelt vahetut tagasisidet
kevadisele distantsõppe perioodile, et olukorraks, kui viiruse
leviku korral tuleb ka sel õppeaastal taas üle minna täielikule
või osalisele distantsõppele, paremini valmis olla.“
Põhiline töö käis töögruppides, kus kasutades SWOTanalüüsi meetodit panid kõik
huvigrupid oma kevadisele
kogemusele toetudes kirja distantsõppe tugevused, nõrkused,
ohud ja võimalused.
„Ootuspäraselt osutus suurimaks plussiks nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate digipädevuse paranemine,“ sõnas
Margit Diits kokkuvõtet tehes.
„Nii õpilased ise kui ka õpetajad ja lapsevanemad leidsid, et
paljudel lastel kasvas iseseisvus
ja kohusetunne. Samas tuli kohe
esile asjaolu, et hariduslike eri-

vajadustega lapsed jäid distantsõppe puhul eriti kehva seisu,“
lisas Diits. Ühe suurema puudusena toodi kõigi huvigruppide poolt kõige enam välja veel
õppeplatvormide rohkus, mille
vahel oli keeruline orienteeruda, eriti kui peres koolilapsi
rohkem kui üks.
Suur stressiallikas – ühise
õppeplatvormi puudumine – on
tänaseks Vinni-Pajusti gümnaasiumil kui kõige suurema
õpilaste arvuga koolil õnneks
likvideeritud. Kool läheb uuel
õppeaastal üle ühisele õppeplat-

vormile, et vajadusel distantsõppele minnes sujuks kodus
õppimine (ja õpetajatel õpetamine) paremini. Platvormi G
Suite ja selle rohkeid võimalusi
tutvustas kooli haridustehnoloog Andrus Veinberg. Kõigil
valla koolidel on soovi korral
võimalus minna üle G Suite
platvormi kasutamisele.
Haridusnõunik Margit Diits
tutvustas kohaletulnutele ka
haridus- ja teadusministeeriumist tulnud suunitlust selleks
õppeaastaks. „Märksõnadeks
on haiguse ennetamine, iga

haridusasutuse sisesed tegutsemisreeglid ning oluliste otsuste
tegemine lokaalseid olusid arvestades,“ sõnas Diits. Viiruse
laiema levimise korral tehakse
klassi või kooli distantsõppele
ülemineku otsus kooli juhtkonna poolt, võttes arvesse klassi/
kooli suurust, piirkonna asustuse tihedust jne. Erandiks saab
olukord, kui nakatunuks osutub
laps – siis suunab tervisamet
kogu klassi või lasteaiarühma
isolatsiooni. Haridusministeeriumi juhtnööride kohaselt tuleb
võimalikult kaua säilitada kontaktõpe 1.-6. klassi õpilastele
ja hariduslike erivajadustega
lastele.
Seega peavad kõik haridusasutused enne õppeaasta algust
leppima kokku tegutsemisreeglid, mis aitaksid ennetada viiruse levikut, näiteks lapsevanemate mittesisenemine koolimajja,
lasteaialaste üleandmine õues
jmt. Iga haridusasutus koostab
oma asutuses kehtivad ohuolukorras tegutsemise reeglid ning
avaldab need enne õppeaasta
algust oma koduleheküljel.
Rahel Lepp

kommunikatsiooni- ja turisminõunik

Läänevirukad korraldasid RC-autode paraadi
30. augustil määris meie pealinn linlastele mett moka peale
(tegelikult küll jäätist) ja korraldas juba mitmendat aastat
järjest Jäätisepeo. Lisaks kõigele muule, mis peo juurde
kuulub, pakkusid Lääne-Viru
automudelistid omalt poolt välja RC-autode paraadi, millele
järgnesid nii raadio teel juhitavate maasturite seiklusvõistlus
kui onroad-autode kiirusvõistlus. Eesti avalikkusele vähemtuntud, ent laias ilmas üha enam
populaarsust koguv raadio teel
juhitavate maasturite (crawler)
rada osutus läbimisel kõvaks
pähkliks – eksimusteta läbisid raja vaid pealinna mudelist
Karri Peetermann ja Rakvere
entusiast Veljo Kravinski, kordusduellis võimutses Karri, kes
napsas ka esikoha. Kolmandaks
jäi Alar Vaarmari.

Kiirusmudelitest olid Lauluväljaku võistlusrajal TT tüüpi
mudelid, mis said eelmisel aastal populaarseks just tänu sellele, et selle firma mudelivalikus
on ka Ott Tänaku Toyota. Tänaku auto kerega mudelid olid
ka sel võistlusel esindatud. Kui
maasturid sõitsid eeskätt täpsusele, siis TT mudelid pidid lisaks olema ka kiired. Ovaalrajal
(tõsi – kurvides üsna kandilisel
ovaalil) võisteldi mees-mehe
ehk auto-auto vastu. Siingi jäeti esikoht pealinlastele, mille

sai Karri Peetermann, järgnesid Vinni-Pajusti gümnaasiumi
noormees Caspar Kõrts ja Alar
Vaarmari. Esikuuikusse mahtusid veel Rakvere poiss Sebastian Kull ja Vinni koolinoored
Robin Jukka ja Oliver Arder.
TT kestvussõidu võitis üks
võistluse noorimatest, 8-aastane
Sebastian Kull - taas Virumaa
poiss.
Sügis on tulekul ja vaatamata COVIDi-kollile on meie
automudelistid optimistlikud.
Rakvere RC Hobikeskus plaa-

nib jätkata kevadel pooleli
jäänud Tamiya sarjaga, Väike-Maarja mudelihall jätkab
bagisarja, ühekoos korraldatakse noortele mõeldud Juunior-Liigat. Mõedaku puhkekeskuse juures avati augustis
Kaido Variku juhtimisel uus
RC maasturite rada, kus soovijatel pea igapäevaselt võimalik
karmi loodusega rinda pista.
Ka Vinni-Pajusti gümnaasiumi
noored on saanud RC maasturitest innustust ja kuna õpilane
Caspar Kõrts kavatseb teha sellealast loovtööd, võib ehk varsti
kohata nii koolis sees kui selle
ümber kihutamas karjakaupa
päris maasturite vähendatud
koopiaid. Mudelismipisik on
ehk nakatavamgi kui COVID!
Mart Pitsner

Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetaja

SPORT

Vinni vald saavutas omavalitsuste suvemängudel tubli koha

Vinni Spordikompleksil on
uus nägu ja tegu
Vinni Spordikompleksi sissekäiku ehib nüüd valgusreklaam ja tööd alustasid hoone
katusele paigutatud päikesepaneelid.

22.-23. augustil Paides toimunud 45. Eestimaa omavalitsuste suvemängudel tegi Vinni
valla meeskond tubli tulemuse
ning saavutas väikeste valdade
arvestuses 2. koha ning üldarvestuses 7. koha.
Väikeste valdade hulka
kuuluvad omavalitsused, kus
on alla 8000 elaniku. „Esikoha võitnud Kiili vallale jäime alla vaid 1 punktiga, meist
11 punkti vähem ja kolmanda
koha sai Setomaa vald,“ sõnas valla spordinõunik ja valla esinduse organiseerija Uno
Muruvee. Suurte, st üle 8000
elanikuga valdade hulgas tuli
võitjaks Rae vald. „Lääne-Virumaa omavalitsustest oli tubli

Võrkpallurid: vasakult: Karmo Aros, Toomas Stroo, Alar Tetting, Silver Aros,
Kert Kruusimägi, Erko Varblane

ka Rakvere linn, kes sai linnade
arvestuses 2. koha,“ pole Mu-

ruvee naabrite kiitmisega kitsi.
1500 meetri jooksus sai esi-

koha meie Kelly Nevolihhin.
Köieveos saavutas meie
meeskond Rapla ja Tartu valla
järel 3. koha
Nutikamad
mälumänguridki tulid seekord Lääne-Virumaalt, kus Vinni valla võistkond saavutas Kadrina valla
järel 2. koha.
Jalgrattakrossis saavutati
võistkondlik 4. koht.
Hea tulemuse tegi ka vallavanem Rauno Võrno, kes saavutas juhtide võistluse väikeste
valdade alagrupis 3. koha.
Järgmised
omavalitsuse
suvemängud toimuvad tuleval
aastal Rakveres.
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Tervitusi iidse tammiku servalt!

S

uvi ongi möödas. Läks
see nii nagu teistel
COVID-19 järeltuules. Juunis, nagu igal pool ei
toimunud seekord avalikku jaanituld, aga see-eest sai igaüks
olla oma pere seltsis – võibolla oli meil seda kõigil vaja!
Juulis kogunesid klubi juures
seeniorid Mõttelõnga klubist,
kus chilliti ja grilliti, oldi lõkke ümber, peeti sünnipäevi ja
löödi tantsu Merle Lilje laulu
saatel.
Augusti alguses oli võimalik nautida selle suve elamust
Viru-Jaagupi kirikus, kus seekordsel rokilaadsel kontserdil
musitseeris ansambel Terminaator, laser-show’ga esines
Tiik Kikas. Elamus oli võimas!
Käisime juba teist aastat
järjest õitsil – seekord tutvustas õitsikombeid Terje Puistaja
Eesti Rahvapärimuse koolist,
õitsil olekule andis vürtsi ka
lõke ja hobused Siiri Verrevi
juurest.
Pajusti Särtsakad Seeniorid võtsid osa maakondlikust
Seeniortantsu päevast Rakvere
Vallimäel. Pajusti Särtsakad
teavad, et liikumine on terviseks ning hoiab vaimu ja keha
noorena.
Muuseumiöö raames toimus 29. augustil üks omanäoline muusikaöö Viru-Jaagupi kirikus koondnimetusega
Elektrikirik.
Mida sai sellel ööl kuulda,
näha? Kuulda sai elektroonilist
muusikat, aga ka bluusi, mis
õhtuti lavale tulles sünnib Elmar Satsi esituses ikka ja alati
uuesti. Digitaalselt töödeldud
kaasaegset klassikalist muusikat, mis on kokku liidetud
sürreaalsest oluhelist ja mürast, tõi kuuldavale Jasperino.
Tarmo Linnas esitas sekvent-

seril ja süntesaatoril nn tsirkulatsioone – berliini koolkonna
elektroonilisest ambientstiilist
inspireeritud seisundimuusikat,
helilisi mõtisklusi ja meditatsioone. Mait’re Mehaanilise
Televisiooni poolt spetsiaalselt
loodud kava hõlmas endas eksperimentaalseid – atmosfäärilisi, modulaarseid, polürütmilisi ambienthelikogumeid ning
kompositsioone. Allakirjutanu
luges Rabindranath Tagore’
mõtisklusi elust. Viru-Jaagupi
kiriku ajaloost andis ülevaate
Tarmo Linnas.
Ainult sellel ööl oli võimalik näha Rene Haljasmäe objekte „100% pühad jäänused“.
Selle ööl sai tunda elektrit
kirikus.
6. septembril tuulutasime
juba kolmandat korda rahvariideid. Seekord kõnelesime
Vinni valla kihelkondade rahvariietest. Vinni valda kuulub
viis kihelkonda: Viru-Jaagupi,
Simuna, Viru-Nigula, Väike-Maarja ja Rakvere. Rahvariietest kõneles Kersti Loite,
rahvamuusikat mängis Viivi
Voorand ja tantsuilu pakkusid
Pajusti klubi Tantsutriinud.

Palju huvitavat on veel tulemas. Kui kõik läheb nii nagu
peab ja meid koroona ei taba,
siis 20. septembril kell 19 esineb kontserdiga seltskond
„Kaunimate aastate vennaskond“ oma uue kavaga.
Ja kätte on jõudnud see
aeg, kui 13. märtsil ära jäänud
tantsukas koos Anne Veskiga
toimub nüüd 2. oktoobril kell
19. Seoses COVID-19 reeglitega tantsukat küll ei toimu, kuid
toimub Anne Veski kontsert.
Kehtivad 13. märtsi pääsmed.
Kui Sulle nii ei sobi, ostame
pileti tagasi. Vabanenud piletid saame müüa huvilistele.
Pileteid ostame tagasi kuni
25. septembrini.
3. oktoobril kell 13 avab
juba traditsiooniliselt oma
hooaja lauluklubi Külast Külla
Küllike ja Helle Pajula juhendamisel.
Liigume ka vaikselt novembrisse – 20. novembril
tuleb Pajustisse külla Varius
teater Tallinnast oma etendusega „Wilded“ (vaata kuulutust
viimasel leheküljel).
„Kaunimate aastate vennaskonna“, Anne Veski ja eten-

duse „Wilded“ piletid on müügil Piletilevis.
Neljandat aastat järjest on
Pajusti klubi liitunud filmifestivaliga „KINO MAALE“.
Seekord näitame koostöös
Tõrutõnni, Tõrukese, Kulina
lasteaia ja Tudu kooliga oktoobris animafilme kinnistel
seanssidel.
Kõikidel üritustel olge valmis kirjutama oma nimi ja telefoninumber registreerimislehele, juhuks kui peaks juhtuma
see mida ei keegi ei taha – kui
selgub, et keegi ürituse külastajatest on nakatunud koroonasse, saab terviseamet teiega
võtta ühendust. Nimekirju säilitatakse kaks nädalat ja vajadusel antakse terviseameti kasutusse.
Klubis alustasid tööd ka
taidlusringid. Seekord saavad
kokku Tantsutriinud, Fazyiah,
Särtsakad seeniorid, Kekutised, Pajusti huumori- ja satiiritrupp, Viru-Jaagupi ja Pajusti
line-tantsugrupp.
Urmas Lindlo

Pajusti klubi juhataja

Pajusti klubis alustavad huviringid
Esmaspäev
kell 19
Teisipäev
kell 19
Kolmapäev
kell 18.30
Neljapäev
kell 12.30
Neljapäev
kell 19
Neljapäev
kell 19
Neljapäev
kell 19

Faziyah
Naisrahvatantsurühm
Tantsutriinud
Pajusti line-tants
Särtsakad
Seeniorid
Kekutised
Viru-Jaagupi
line-tants
Pajusti huumori- ja satiiritrupp

Külli Külanurk
tel 5565 0103
Ene Saaber
tel 5661 1452
Katrin Jaanimägi
linetantsijad@gmail.com
Ene Saaber
tel 5661 1452
Külli Külanurk
tel 5565 0103
Helle Liivar
linetantsijad@gmail.com
Ülle Rajamart
tel 55 572 413

Ulvi klubi uue hooaja alguses

K

uum ja suurepärane
suvepuhkus on selleks
aastaks läbi. Septembris alustas uut hooaega ka Ulvi
klubi.
Hea on tõdeda, et Ulvis
käivad koos tublid ja teotahtelised inimesed. Väikese ja
rõõmsa muudatusena on sel
hooajal meie majas koha leidnud Ulvi lasteaaia lapsed, kes
oma maja remondi ajaks meile kolisid. Selle üle on ainult
hea meel, et saab juba varakult
süstida väikestele inimestele
kultuuripisikut ja järelkasvu
on oodata nii lauljatel kui ka
tantsijatel.
Mis oli? Meie klubi eelmine hooaeg sai ootamatu lõpu
13. märtsil, kui vabariigi valitsus teatas eriolukorra kehtestamisest ja kõik kultuuriasutused panid uksed kinni.
Olime nagu peata kanad, tundus, nagu maailm oleks meie
jaoks kokku varisenud. Hooaeg jäi lõpetamata, tantsud ja
laulud jäid pooleli, jaanipäeva
pidas igaüks kodustes tingimustes.

Kõige kiuste ei jätnud jonni meie jõu- ja lihastreeningu
treener Maily, kel oli võimalus
treeninghooaega jätkata netis
live-teel. Maily ühelpool ekraani ja naised oma kodudes
teisel pool. Pered saadeti teisipäeva õhtul kell seitse tunniks
ajaks õue jalutama, et emad
saaksid oma lihaseid trimmida
ka koroona kiuste. Siinkohal
tsiteeriksin ka Metsalillede
juhendaja Sirje Rebase sõnu:
„Kuna eriolukord pani aktiivsele ühistreeningule pidurid
peale, oldi tantsunaiste arvates
paaril esimesel kolmapäeva
õhtul –ajal, mil tantsutund pidi
toimuma – nagu kalad kuival.
Midagi oli justkui puudu – kohustus, meelelahutus, seltskond, emotsioonid, eneseväljendus, pingutus, sõbrad.“ Aga
juba juulikuus jätkasid Metsalilled oma hooaega ja nüüd ei
saa enam pidama – täiskäigul
edasi!
…..Ja mis on? Septembris
hakkasid klubis koos käima
juba oma headuses tuntuks
saanud ringid. Uusi liikmeid

oodatakse nii huviringidesse
kui ka spordirühmadesse. Ole
julge ja liitu meie sõbraliku
perega!
Andmaks reipust uude nädalasse, toimuvad esmaspäeva
päeval Tea juhendamisel eakate võimlemistunnid ja õhtul
kell 18 lõõgastav joogaring nii
täiskasvanutele kui ka lastele
(lastejooga aeg selgub oktoobris) meie uue joogaõpetaja
Elona käe all.
Teisipäeviti koguneb saali
seltskond naisi, kellel kaasas
hantlid ja võimlemismatid, et
osaleda lihastreeningul, mida
juhendab alati särasilmne
Maily.
Kolmapäeva lõuna ajal on
majas meie kõige väärikamad
laulumemmed, kelle elurõõm
ja -energia teeb nooremadki kadedaks, sest terve maja
rõkkab nende laulust. Peale
laulmise on eakatel oluline
ka omavahel suhelda - räägitakse juttu ja rüübatakse teed.
Eakaid lauluhuvilisi juhendab
Leela.
Kolmapäeva õhtuti aga

harjutab saalis Ulvi klubi parim naisrahvatantsurühm Metsalilled ja nende juhendajaks
on Sirje.
Neljapäeviti on naiste hulgas saanud väga populaarseks
zumba-tantsutreening.
Reede hommikuti teevad
Tea käe all tantsuproovi seeniortantsijad.
Iga kalendrikuu esimesel
neljapäeval jätkuvad Rägavere
eakate väljasõidud Vinni spordikompleksi ujuma ja sauna.
Sel korral toimub hooaja esimene väljasõit oktoobris. Ujumine on eakate seas väga oodatud ja nõutud, nii et bussis
jääb tihti kohti puudugi. Kes
registreerimisel ees, see bussis
sees!
Iga kuu teisel neljapäeval saavad jätkuvalt kokku
Põlula-Miila Maanaisteseltsi
tegusad naised. Oktoobrikuust
alustab ka Kinoklubi uuemate
filmide ja multikate näitamist.
Kohtumiseni Ulvi klubis!
Teele Kallip

Ulvi klubi juhataja

TASUB TEADA

Laekvere rahvamaja salong. Foto: erakogu

Laekvere rahvamaja
alustab uut hooaega

L

aekvere rahvamaja on uue hooaja plaanid paika sättinud
ja seda suures lootuses, et saame need ka ellu viia. Jätkuvalt teeme ikka kõik selleks, et leiaksite põhjust sammud rahvamaja poole seada. See, millised sündmused lähiajal
aset leiavad, on lehe viimasel lehel eraldi infona välja toodud,
visake pilk peale!
Olulise infona toome välja ammu oodatud seltskonnatantsu kursused, mis algavad 14. oktoobrist õhtuti kell 18.45 ja
hakkavad toimuma üle nädala, kestes järgmise aasta alguseni.
Kellel soovi osaleda, andke sellest varakult teda, sest saali mahutame kümme paari ja seitse on juba registreerunud.
Väljasõit Endla teatri etendusele „Elu ja armastus“ , mis
kevadel ära jäi, tuleb 10. oktoobril. Teatripakett koos õhtusöögiga teatri kohvikus maksab 22.20 euri ja vabu kohti veel on.
Kuna paljudel on piletid juba soetatud, siis otsustage ruttu, kes
soovib reisiga ühineda!
Septembri lõpus olete oodatud laadale kauplema - müüma,
ostma ja vahetama. Kaubelda võib kõigega alates toidukraamist ja riietest kuni istikuteni välja. Vajadusel ja ilusa ilmaga
kolime õue. Armas aiandushuviline, tule oma istikutega ja teeme taimedega vahetust!
Oktoobri alguses läheb üles rändnäitus „Häirekell karikatuuris“, mille autoriteks on Raimo Aas ja Mati Michelis. Näituse avame koos eakate päeva tähistamisega 1. oktoobril kell 13.
Meie hubane Elamussalong on koht, kus teeme väiksemaid
kontserte, koosviibimisi ja vähemalt kord kuus kino. Kuna saal
on pisike ja mahutab korraga vähe külastajaid, näitame filme
mitmel kellaajal – nii saategi tulla kinno just siis, kui aeg on
teile sobivam. Akustika on hea ja istekohad mugavad.
Kuna enamus ringe alustavad tööd oktoobrist, siis sellekohast infot jagame täpsemalt juba järgmises lehess. Etteruttavalt
võib öelda, et jätkame eakate võimlemisega ning breigitantsu- ja kõhutantsu ringidega. Samuti alustab jälle tegevust naistantsurühm „Pärlike“ ning seeniortantsuring. Vastavatud
siselasketiirus käib tegevus juba septembri algusest.
Püüame puhuda ka teatriringile jälle elu sisse ning seda
juba natuke teistmoodi ja uue juhendajaga, sest Richard meiega sel sügisel enam liituda ei saanud. Siinkohal ulatas meile
abikäe Rakvere Karakterteatri näitleja Riina Vaher, kelle visioon ja plaan loodava trupiga on vägagi huvitav!
Liisa Uukkivi

Laekvere Rahva Maja

Roela rahvamaja sügis-talvine
kultuurihooaja algus
Suvi saab otsa ja sügis tuleb. Tööd-toimetused aiamaadel hakkavad läbi saama ja inimesed naasevad taas tubaste tegemiste
juurde.
Roela rahvamajas on sügis-talvine (kultuuri)hooaeg juba
käima läinud. Isetegevuslased teevad proove ja valmistuvad
esinemisteks. Kõik me loodame, et viirus uuesti võimust ei
võta ja paljud toredad kultuurisündmused, mis edasi lükati või
sootuks ära jäid, jälle toimuma saavad. Roela rahvamaja on
planeerinud mitmeid huvitavaid ettevõtmisi. Alljärgnevalt kõigest lühidalt.
22. sept kell 13-18 korraldab VIROL Roela rahvamajas Vinni valla kriisiõppepäeva. Oma ala spetsialistid jagavad infot, mis on kriis ja kuidas kriisiajal tegutseda.
Lisainfo ja registreerimine www.virol.ee või telefonil 5241280
(Sirli Kapper). Osalemine tasuta.
26. sept kell 13-17 Kogu Pere Sügissalong Maal Elamise
Päev. Arutame, miks me elame maal ja kas siin on hea elada.
Külla tulevad ja muusikat pakuvad nii kuulamiseks, kaasalaulmiseks kui tantsimiseks Boris Lehtlaan ja Aare Jaama.
7. okt kell 13 Remmelga klubi koogi-moosi kohvilõuna.
10. okt EVM ja Looduse Omnibussi sari „Linnast maale“.
Tarmo Alavere

Roela Rahvamaja juhataja
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Tööd ja tegevused Rohu pargis
Sel suvel jätkus Rohu mõisapargis KIK-i toetusega 2019. aastal
alanud projekt „Rohu mõisa looduskaitsealuse pargi hooldustööd“. Arboristide töö hõlmas võrahooldust kümnel puul, samuti
haigusest kahjustatud puude raiet koos kändude freesimisega.
Ohutuse tagamiseks teostati võrahooldust ka kõnniteede serva
jäävatel puudel.
Traditsiooniline talgupäev toimus Rohu pargis seekord 19.
juulil: üheskoos koristati oksi, eemaldati kasvuhoone varemete ümbrusest võsa ja korrastati pargiteid. Suve lõpus sai peoplatsil kuulata ansambli Akord kontserti Tiit Nõlvaku juhatusel.
OÜ Videolabor jäädvustas päeva järjekordse videofilmi tarbeks,
lindile sai võetud ka mängudemaja ning arboristide töö. Küla
ajalugu ja üritusi on MTÜ Rohu Park eestvõttel talletatud juba
alates 2014. aastast. Huvilistel on võimalik materjaliga tutvuda
Vinni valla kodulehel külade rubriigis, filmid on laenutamiseks
saadaval ka Lääne-Viru Keskraamatukogus.
Sügisel alustab pargi mängudemajas taas õpitubade programm, kus omandatakse teadmisi ohutusest ja rahvapärimusest.
Ohutusõpitubade teemad on enda ja kaaskondlaste turvalisuse
tagamine kriisiolukorras ning riskiolukordade vältimine. Samuti saadakse teadmisi ja oskusi naabrivalve tõhustamiseks ning
värskendatakse teadmisi tule- ja veeohutusest. Pärimuseteemalistes õpitubades tehakse aga tutvust rahvakalendri sügistalviste ja kevadiste tähtpäevadega. Õpitubade sisuks on kombestiku
tutvustamine, pärimusjuttude rääkimine, käeline tegevus, laulude ja mängude õpetamine, pärimuse korjamine ja kirjapanek.
Praeguse kava kohaselt toimuvad kokkusaamised 26. septembril, 17. oktoobril, 7. novembril ja 6. veebruaril. Õpitubasid toetab kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor. Info ja
registreerimine: rohupark@gmail.com.
Külli Seppa

MTÜ Rohu Park

Veidi Kadila kandi tegemistest...
Pärast kevadist koroonaaega said Vinni valla noorsootöötajad
kokku ja otsustasid ühise projektiga lapsi ja noori rõõmustada.
Täname Haridus- ja Noorteametit, kes projekti rahastas. Noorsootöötajatest võttis projektiga seotud töö ja vastutuse enda peale Roela noortemaja juhataja Maire Eigi, sest Roela noorte poolt
soovitud vahendid olid kõige hinnalisemad.
Kadila noortetoas korraldasime augustis mängudeõhtu õues,
kus sai uusi vahendeid katsetada. Pärast sõime ühiselt pannkooke.
22. augustil said endises koolimajas kokku selle vilistlased,
nagu igal aastal. Seekord küll veidi vähema reklaami ja osavõtuga,
sest eks riskigrupp peab koroona leviku ajal eriti ettevaatlik olema. Aga kohaletulnud eakamad inimesed olid kadestamisväärselt
rõõmsameelsed ja positiivsed. Meenutati vanu aegu ja neid, keda
ammu pole nähtud, samuti neid, keda enam ei näegi....
28. augustil käisid Lustakad Noored väljasõidul Ida-Virumaal.
Kõigepealt sõideti Narva, seal tehti kõige pikem peatus, sest vaatamist ja käimist jagus. Tagasiteel külastati Sillamäed, Toilat, Valaste
juga, Saka mõisat, Tulivee villat. Kauneid vaateid imetleti ja pildistati, mööda treppe ja torne ronisid kõik, kes julgesid-jaksasid. Jäime päevaga väga rahule ja täname bussijuht Maigat, kes kõik meie
soovid täitis! Seltsing Lustakad Noored on igakuiselt koos käinud
juba kaks aastat, meid on paarikümne ringis ja meie kokkusaamised
on alati rõõmsad.
Ka endises koolimajas asuvaid ajalootubasid on külastamas
käidud. Kunagise siitkandi talumehe Jaan Otsa otsesed järeltulijad
leidsid meie väljapanekutest oma suguvõsa puudutavat materjali
ega pidanud paljuks kaugetest Eestimaa nurkadest seepärast kohale
sõita. Aga uudistajaid on olnud ka lähemalt.
Kadila on tänaseks muutunud kenaks ja hooldatud kohaks: hekid-murud niidetud, mõni teejupp saanud oodatud mustkatte. On
näha, et inimesed hoolivad kodupaigast ja tahavad elada kenas kohas.
Milvi Tubli

Kadila Seltsimaja

Pajusti Särtsakad särisevad!
Särtsakad Seeniorid Pajusti klubist osalesid 17. Virumaa Seeniortantsupeol uues Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuses 22. augustil.
Tantsida ei ole saanud alates 13. märtsist, aga seenioritel on hea
mälu, või lihasmälu. Kui ikka tuttav muusika mängima hakkab,
tuleva tantsusammud jälle meelde. Rakveres sai nautida teiste tantsijate esinemist, neid oli kokku 15 rühma Ida- ja Lääne-Virumaalt.
Peale selle üllatasid seeniore Rahvusooperi meeskvinteti noormehed. Tule tantsima!
Ootame klubisse tantsima uusi tantsijaid! Tantsutriinud alustasid juba 25. augustil ja Särtsakad Seeniorid 10. septembril. Kui
sul on kooliaegne või hilisem tantsukogemus, anna endast teada!
2021. aastal tuleb Jõgeval Eesti Naiste Tantsupidu, Rakveres Meeste Tantsupidu ja Seeniortantsupidu. Tore oleks ju osaleda tantsijana!
Infot tantsurühmadega liitumise kohta küsi telefonil 5661 1452.
Ene Saaber

Särtsakad Seeniorid, Tantsutriinud juhendaja

Hobinikerdajast
tootmisettevõtjaks

V

inni vallas Nurkse
külas tegutseb aastast
2018
pere-ettevõte
Noville Grupp OÜ. Esialgu hobikorras ja põhitöö kõrvalt põlve otsas tellimustööde nikerdamisest on tänaseks saanud juba
sedavõrd mahukas tootmisettevõte, et üksnes oma jõududest
tundub väheks jäävat ja nii Noville Virumaa Koostöökoguni ja
selle taotlusvoorudeni jõudiski.
Septembri algul vestlesime ettevõtte asutaja Jarmo Eerikuga
(pildil) sellest, mis parasjagu
ettevõttes kõige päevakohasem
ja kes täpsemalt Noville Grupp
OÜ nime taga peidus on.
Millega Noville üldjoontes tegeleb?

Valmistame mööblit ja puidust
tooteid kõikvõimalikest materjalidest alustades melamiinist
lõpetades väärispuiduga nagu
tamm, saar jne. Toodete valik
on üsna suureks kasvanud ja
võib öelda, et kasvab iga kuuga.
Oleme teinud näiteks puidust
lemmiklooma puure, mänguasjakaste, liivakaste.
Kuidas tootevalik laieneb?

Tasapisi. Oleme ise mõelnud,
mille järgi nõudlust võiks olla
ja klientide poolt on ka tulnud
ettepanekuid, et mida soovivad.
Suures osas ikka eritellimuste

brändini välja jõudnud – mingi
kindel oma asi, mida toodame
ja mida seostatakse Novillega.
Aga mis see on… See on vaja
välja mõelda. Mõne mõttega
oleme mänginud… Märksõnadeks kodusisustus, lapsed,
lemmikloomad.
Millega vabal ajal tegelete?

peale oleme leidnud uusi lahendusi. Algul käis asi nii, et
pärast tööpäeva sai kodus lihtsalt saetud, tükeldatud, hekseldatud… Ja siis mõeldud, et mis
nüüd välja tuleb (Jarmo muigab
paariaastast tegevust meenutades – toim).
Olete puhtalt pere-ettevõte?

Pere-ettevõte jah. Teeme koos
Nataliaga, aitame kaasaga üksteist. Aga arendustöödest on
päevakorral ikkagi see, et plaanime tootmisruumi laiendama
hakata. Ei mahu enam oma
seadmetega ära senisele pinnale ja abilisi on ka vaja. Need,
mis VIKO toetusega tulevad –

CNC-pink,
sukeldumissaag,
tapitööpink, millega lihtsustaks
keerukamaid projekte ja saaks
tõhusamalt töid teostada – mahutame ära, aga siis enam ei jää
ruumi. Ja meie eesmärk on ikkagi luua töökohti.
Tulevikuplaanid – kus Noville
viie aasta pärast on?

Viie aasta pärast võiksime olla
konkurentsis teiste ettevõtetega – soovime pakkuda konkurentsi, tuua turuhind optimaalseks ja pakkuda palgatööd.
Kindlasti näeme, et lisaseadmeid on veel juurde vaja, et
tootlikkust tõsta. Ja võib-olla
ka et oleme mingi kindla oma

Olen natuke jahimees – mõnus
looduses olemine, saab puhata ja nautida vaikust. Nataliale
meeldib kokata. Küünetehnikuks on ka hobikorras, endale
ja sõbrannadele. Perega käime
matkarajal, grillime, teeme sauna, naudime lihtsalt hetki… Et
mõtteid eemale lasta. Tuleb jaksu koguda. Ei tohi survet maha
lasta, tuleb hoida tuli all, et
saaks uuesti töösse sukelduda,
muidu hakkab lonkama.
Mis lemmik-matkapaik on?

Viru rabas oleme käinud rohkem kui üks kord. Seal on kohe
selline kodune tunne. Ida-Virumaal peamiselt Ontikal, Aiduga
oleme tutvunud, Uljaste ääres
käinud ilma ja loodust vaatamas
(järvele pole veel ringi peale
saanud).
Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Raamatukogude töötajad
käisid suveseminaril
12.−14. augustil toimusid
Saaremaal 29. Eesti raamatukoguhoidjate ühingu maaraamatukogude sektsiooni suveseminar.
Kõigist Eesti maakondadest
osales 48 raamatukoguhoidjat,
neist viis Vinni vallast. Kolme
päeva sisse mahtusid erialajutud, kogemuste vahetamine
ning Saaremaa kultuurielu tutvustavad käigud, loengud ja
kohtumised.
Tutvuti Kuressaare linnusega ja külastati Leedri küla.
Raamatukogudest
külastati
Saare arhiivraamatukogu, Aste,

Kärla, Lümanda ja Salme raamatukogu. Meeleolukas kohtumine toimus kirjanik Adena
Sepaga, kes tutvustas oma loomingut ja selle tagamaid. Tiiu
Villsaare vahendusel saadi tea-

da Aino ja Oskar Kallase elust
ja teema lõpetas monoetendust
„Kallas kahe südame vahel…“
Aili Salongi esituses. Viimasel
päeval toimus Kadri Tüüri ettekanne, kus teemaks oli „Naised

Juhan Smuuli loomingus“ ja
ERÜ sektsiooni esimehe Lea
Ranna ettekanne uurimusest,
mis käsitles kevadist eriolukorra aega maaraamatukogudes.
Erialased arutelud keskendusid rahvaraamatukogu seaduse uuendamisele ja selles
ette tulevatele muudatustele.
Samuti avaldati mõtteid ja ettepanekuid kuidas kriisiolukorras toimida ja milline roll on
raamatukogudel tugiteenuste
osutamisel.
Tea Järvis

valla raamatukogude koordinaator

Väärikad abielupaarid said tunnustatud
4. septembril toimus Rakvere
Kolmainu kirikus Lääne-Virumaa väärikate abielupaaride
tunnustamine, seekord juba
9. korda. Kokku oli üritusele
kutsutud 33 paari, kel täitus tänavu 60, 55 või 50 aastat ühist
eluteed. Neist seitse paar elavad Vinni vallas:
60 a - Meedi ja Raunalt
Toming, Rahkla küla; Maie ja
Rein Suurkaev, Piira küla.
55 a - Helvi-Rosalie ja
Lembit Pender, Vinni alevik.

50 a - Anne ja Arvo Soodla, Roela alevik; Leili ja Viljo
Matikainen, Pajusti alevik;
Maie ja Neeme Mikenberg,
Viru-Jaagupi alevik; Enda ja
Ants Heinsaar, Roela alevik.
Avasõnad lausus Karmeli
kiriku pastor Gunnar Kotiesen,
kes tunnustas väärikaid abielupaare selle eest, et nad on heaks
eeskujuks järeltulijatele. „Noored abiellujad, kelle vanavanematel on seljataga pikk ühine
teekond, astuvad abiellu palju

teadlikumalt,“ sõnas Kotiesen
oma töökogemusele toetudes.
Ajaloomeenutuse ajast, mil tänavused väärikad pulmapaarid
oma jah-sõna andsid, tegi pikaaegne perekonnaseisuametnik
Anneli Riim. 1970. aastal abiellujad, keda tänavu oli kutsutute seas enim, astusid abiellu
1969. aasta perekonnaseaduse
järgi. Toonane seadus sisaldab
muu hulgas paragrahvi, kus on
kirjas, et abiellujal tuleb tagada „sõprus, armastus ja austus,

mis peab olema vaba majanduslikest kohustustest“. „Teie
olete küll antud lubadust korralikult täitnud,“ sõnas Anneli
Riim naljatledes kohal viibinud
vääriketele paaridele.
Abieluaktide ja kingituste
järele sammusid paarid käsikäes.
„Kohtume viie aasta pärast!“ jäid kõlama lõpusõnad,
mille järel suunduti õue ühispildile.
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Sõnumid

Viru-Jaagupis lasti liugu

PALJU ÕNNE!

K

una eriolukorra reeglid ei olnud enam nii
ranged, otsustasime
ka meie siin Viru-Jaagupis kasutada ära sooje suvepäevi ja
korraldada piirkonna elanikele
üks tore päev.
Idee kasutada kilerada
mäest alla laskmiseks tekkis
juba tänavust lumeta vastlapäeva üritust planeerides.
Kuna veebruarikuu ilm siiski
ei soosi õues veega mängimist, jäi õueüritus ära ja selle
asemel korraldasime vastlapäeva siseruumides.
Koosolekul ajurünnakut
tehes tekkis veendumus, et
patt oleks sellist lahedat atraktsiooni ainult ise kasutada
ja otsustasime pakkuda võimalust ühineda meie üritusega ka teistele Vinni valla
noortele.
Tänu tihedale koostööle
kohalike noortekatega saime
üritusel kasutada Haridus- ja
Noorteameti poolt piirkonna
noortekatele eraldatud rahalist
toetust.
Üritus sai teoks 20. augustil. Põhiatraktsiooniks kujunes
eelnevalt ehitatud kilerada,
mida mööda mäest alla lasta.
Liug oli 13 meetrit mäest alla,
sellele lisaks ligikaudu 20
meetrit n-ö „pidurdusmaad“.

Ulvi külast pärit klaasikunstnik
Eino Mäelt sai 80-aastaseks

Algne kartus, et see on liiga
ekstreemne, kadus kiiresti –
just siia oli päeva lõpuni kõige
suurem tung.
Osalejad said veel hüpata
ja turnida suurel viiemeetrisel
batuudil, kasutada mullipalle,
et veereda ja müksida pallialal, mängida võrkpalli, kasutades suurt mullitajat, millega
sai teha hiigelsuuri seebimulle
ja hiigelsuurte jalatsitega mängida üks ühe vastu jalgpalli.
Kella poole kolme ajal
saabusid platsile vabatahtliku
päästemeeskonna liikmed koos
Baruto-nimelise
tuletõrjeautoga, koos nendega Pääste-

liidu patroon Kaido Höövelson. Tänu tema toetusele said
meie osalejad nautida alguses
vahumöllu ja näha seejärel
platsile loodud vikerkaart.
Seejärel pesti vahused lapsed
puhtaks ja värskendati lähedal
jutustavaid täiskasvanuid. Töö
kiire ja korralik. Aitäh Teile!
Sellise aktiivse müramise
peale läks kõht tühjaks ja tänu
Tudus asuvale Jaama Trahterile saime pakkuda kõigile
osalejatele tasuta sooja sööki.
Menüüs olid friikartulid viineri või grillvorstiga ning toorsalatit, magustoiduks jäätis. Toit
oli maitsev ja erilisi kiidusõnu

sai just toorsalat.
Kohal käis 208 inimest.
Jäime korraldusega rahule, ka
osalejate arv ja tagasiside andsid kinnitust, et tegime õiget
asja. Eraldi aitäh kõigile külastajatele!
Veelkord sügav kummardus ja suured tänud üritust
toetamast – MTÜ Vinni Valla
Noored, MTÜ Viru-Jaagupi
Kogukonna Selts, Vinni Vallavalitsus, Haridus- ja Noorteamet, Kaido Höövelson ja
Jaama Trahter.
Valentin Kurka

Viru-Jaagupi noortetoa juhataja

Mardisandiks koolitusel „Hakkame santima!“

M

ardisant on olnud
Eestis
sajandeid
oodatud külaline.
Maskeerimine, pillimäng, laulmine, tantsimine ja hüppamine
on vajalikud selleks, et mardisante ära ei tuntaks, kuid ka
selleks, et kurja ning õnnetusi
eemale peletada. Pererahvas
rõõmustas, kui sanditajad põrandale viljateri või herneid
külvasid ning pereliikmeid
mardivitsaga vitsutasid. See
kõik tõotas head ja viljakat
aastat.
2018. aastal algatas Eesti
Folkloorinõukogu
koostöös
Eesti Rahvakultuuri Keskusega
aktsiooni „Hakkame santima!“.
Selle eesmärgiks on elavdada
sanditamistavasid ning tõsta
teadlikkust nende kommete
mitmekülgsusest. „Hakkame
santima!“ aktsiooni raames
korraldab Eesti Folkloorinõukogu augustist oktoobrini igas
maakonnas mardikombestiku
koolitusi haridusasutuste õpetajatele, huvijuhtidele, kultuuritöötajatele, kogukondadele ja
kõigile huvilistele. Koolituste
eesmärgiks on tõsta traditsioo-

Foto: Andres Treial, zoomfoto.ee

ni tundmist ning huvigruppide kaasamist nende pühade
tähistamisel. Lisaks toimub
novembris festivalinädal, mis
kulmineerub 9. novembril martijooksmise ning üle-eestilise
mardisantide rahvaloendusega.
Mardikombestiku
koolitused Lääne-Viru maakonnas
toimuvad lasteaia ja koolide
õpetajatele, kultuuritöötajatele
14. oktoobril kell 10-16 Pajusti klubis ja kogukonna eestvedajatele,
kultuuritöötaja-

tele ja kõigile huvilistele 14.
oktoobril kell 13-19 Sõmerul
noorte- ja tehnikamajas.
Koolituspäev koosneb kolmest osast:
1) teooria/ajalugu – kust on
alguse saanud martijooksmise
traditsioon, kuidas mardipäev
ajas on muutunud, kes on mardisandid ja mis on nende roll,
kust leida materjali santimistraditsiooni kohta?
2) martijooksmise töötuba,
läbimängimine – mida mar-

disandid teha oskavad, kuidas
end maskeerida, kuidas laulda
mardilaule, kuidas korraldada
mardipidu?
3) kaasamine – kuidas
kaasata mardipäeva tähistamisse sõpruskonda, lapsevanemaid, lasteaeda, kooli või
kogukonda?
Koolitus maksab 5 eurot
ning sisaldab kuuetunnist õppepäeva koos lõunasöögiga.
Osavõtmiseks vajaliku registreerumisankeedi leiab hakkamesantima.ee või „Hakkame
santima!“ Facebooki lehelt.
Täpsemat infot koolituste kohta saab maakondlikult
„Hakkame santima!“ kuraatorilt: annika.aasa@rahvakultuur.ee
Loodame, et aktsioon
„Hakkame santima!“ tiivustab
kogukondi santimiskombestikku taaselustama ning mardipäevast saab taas Eesti rahva
ühine pidupäev.
Kristi Pumbo

Eesti Folkloorinõukogu

Annika Aasa

„Hakkame santima!“ maakonna kuraator

Kaunid pildid vallast fotokonkursile

F

otokonkursi „Minu eriline Lääne-Virumaa“
eesmärk on jäädvustada siinset loodust, üritusi,
inimesi ja objekte, mille tulemusena tekib fotopank ning
maakonna kinkeraamat.
Võistlusfotod tuleb saata
jpg formaadis ning fotofaili
pikema külje miinimumpikkus

on 3000 pikslit ja pilditihedus
300dpi.
Täpsemad
tingimused
leiad fotokonkursi statuudist,
mis on leitav www.virol.ee/
fotokonkurss
Fotokonkursile saab töid
esitada kolmes kategoorias:
•inimesed ja üritused
•loodus

•Euroopa Liidu fondide
abil elluviidud projektid.
Iga kategooria võitjale on
auhinnaks rahaline preemia
summas 300 eurot.
Võistlusfotod tuleb saata
aadressile fotokonkurss@virol.
ee kuni 30. oktoobrini 2020.
Fotod peavad olema tehtud
Lääne-Virumaal.

Fotokonkursi
kohta
saab täiendavat infot Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.virol.ee/
fotokonkurss
Fotokonkurssi korraldavad:
Europe Direct teabekeskus
Lääne-Virumaa ja Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit. Meediapartner on Virumaa Teataja.

E

ino Mäelt sai 8. septembril 80-aastaseks. Seoses kunstniku juubeliga on Ulvi raamatukogus eksponeeritud
näitusel Eino Mäelt loomingut kui ka Tarbeklaasi klaasesemeid.
Eino Mäelt töötas 1958–1963 Tarbeklaasis klaasilihvijana,
õppis tehase stipendiaadina Maks Roosma õpilasena ERKIs
klaasikunstnikuks ning oli pärast kooli lõpetamist 1968. aastast Tarbeklaasi eksperimentaalpuhumis- ja kujunduskunstnik 1993. aastani. Alates 1993. aastast on ta vabakutseline
kunstnik.
Eino Mäelt kujundas ja teostas klaasipuhujana oma loomingut ise. Tema kujundatud on mitmed Tarbeklaasi tuntud tooted,
alustades 1974. aastal veekarahvinikomplektiga „Akva“ ning
1980. aastate tuntuimate kausisarjadega „Kaali“ (1985) ja
„Kraater“ (1986). Mäelt rakendas jõudsalt ka Soomes kuulsust
kogunud nn jääklaasi esteetikat, kavandades vaasisarjad „Põhjarannik“ (1985) ja „Kuru“ (1986). Eino Mäelt on esinenud isikunäitustega alates 1969. aastast nii Eestis kui ka välismaal.
Lisaks klaasikunstile joonistas ta 1960. aastatel karikatuure
ajakirjale Pikker.
Ta oli ka ansambli Peoleo (1965–1973) asutajaliige, helilooja ja laulusõnade autor.
Tea Järviste

Vinni valla raamatukogude koordinaator

TASUB TEADA

Tudu kalmistu
allee uuendamisest

A

ugustis võeti ette Tudu
kalmistu
pärnaallee uuendamine, mis tõi kaasa mitmete kohalike pahameele.
Selgitab
piirkonnajuht
Nele
Aart: „Tudu kalmistu puudeallee uuendamise võtsime plaani eelmisel sügisel, kui saabusid inimeste kaebused, et kalmistu on hooldamata. Sellise mulje jättis suures osas 40st puust koosnev
pärnaallee, mis nägi välja üsna korratu. Samuti ei olnud
osad allee puud enam tervislikus seisukorras ning olid muutunud potentsiaalseks ohuks haudadele ja külastajatele.
Kuna Tudu kalmistu on muinsuskaitse all olev kultuurimälestis, et ole võimalik siin ühtki puud maha võtta ilma Muinsuskaitseameti loata. Konsulteerisime sügisel kalmistu seisukorra
osas Muinsuskaitseameti spetsialistidega – maastikuarhitekti
ja ajaloomälestiste nõunikuga, kellelt saime soovituse allee
likvideerida ning teha asendusistutus, asendades pärnad väiksema võraga ja kasvult madalamate pooppuudega.“
Selgitab Raili Uustalu, Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik-maastikuarhitekt: „Allee on üks vanimaid maastikukujundusvõtteid. See suunab tähelepanu tee sihtpunktile,
milleks Tudu kalmistul on mälestuskivi. Kahjuks oli õigel ajal
lastud mööda alleepuude hooldus ja puudele oli aastaid tagasi
tehtud võrades ladva tugev tagasilõikus. Sellega oli tekitatud
olukord, kus täna polnud enam võimalik tagada kompositsiooniliselt sobiva kõrgusega dekoratiivse võraga alleepuid. Meie,
st Muinsuskaitseamet, lähtume terviklikust lahendusest st allee
taastamisest ning seetõttu tuli langetada emotsionaalselt raske
otsus ning soovitasime Vinni vallavalitsusel loobuda vanast
pärnaalleest ning teha asendusistutus.“
Tänaseks on asendusistutus lõpetatud ning tulevikus kaunistab Tudu kalmistut pooppuuallee.
Rahel Lepp

kommunikatsiooni- ja turisminõunik
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Kultuurisündmused
PAJUSTI KLUBI SÜNDMUSED:
20.09 kell 19.00. Kaunimate aastate Vennaskond, pilet 17./19.-.
02.10 kell 19.00. Anne Veski, pilet 15.-.
03.10 kell 13.00. Lauluklubi Külast Külla, pilet 3.-.
13.10 kell 13.00. Seeniorklubi Mõttelõng.
14.10. Koolitus „Hakkame Santima“ (loe täpsemalt lk 7).
20.11 kell 19.00. „Wilded“ Varius teater, piletid 13.-/15.Lisainfo ürituste kohta Pajusti klubi 5190 2201.
LAEKVERE RAHVAMAJA SÜNDMUSED:
18.09 kell 12.00, 15.00 ja 19.00. Elamussalongi kino „Salmonid. 25 aastat hiljem.“ Täispilet 5 eur, sooduspilet 3.50.
21.09 kell 15.00. Laste kinopäev.
27.09 kell 12.00. Sügisene „Mihklipäeva laat“.
01.10 kell 13.00. Eakate päeva tähistamine. Rändäitusega
„Häirekell karikatuuris“ on külas autorid Raimo Aas ja Mati
Michelis. Näitus jääb üles kuni novembri alguseni.
06.10 kell 16.00. Ilutoodete esitlus-müük.
02.10 kell 12.00, 15.00 ja 19.00. Elamussalongi kino „Hüvasti, NSVL“. Täispilet 5 eur, sooduspilet 3.50.
10.10. Väljasõit Pärnu Endla teatri etendusele „Elu ja armastus“. Täpsem info ja piletite müük tel 5198 7006 (Liisa).
14.10 kell 18.30 alustame seltskonnatantsu kursustega (vt
reklaami lk 8).

Oktoobrikuu sünnipäevalapsed

101

Leida Maurus
Rosalie Saar

Eerik-Ülo Niin
Elvi Leemets
Hilje Liivak
Aime Trumm

96

81

97

Karl Mändmets

18.10. Eakate klubi Meenutus kohvilõuna. Külas segaansambel Akord.

95

ROELA RAHVAMAJA SÜNDMUSED:
22.10 kell 13.00-18.00. Vinni valla kriisiõppepäev. Lisainfo
ja registreerimine www.virol.ee või telefonil 524 1280 (Sirli
Kapper). Osalemine tasuta.

93

26.10 kell 13.00-17.00. Kogu Pere Sügissalong Maal Elamise Päev.

Helmi Reks

7.10 kell 13.00. Remmelga klubi koogi-moosi kohvilõuna.
10.10. EVM ja Looduse Omnibussi sari „Linnast maale“.

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...
Rein Mätas
Lilit Elken
Elisabeth-Camilla Pikhof
Aron Viidemann
Gedi Viisu
Gretel Viisu
Karola Amor
Aria Jete Kask
Simo Ruuben

29.07.2020
04.08.2020
06.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
12.08.2020
14.08.2020
19.08.2020
20.08.2020

Õnne vanemataele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele
MÄLESTAME LAHKUNUID
Liiljan Allmäe
Arvi Juur
Viljar Kokla
Nelli Gorskaya
Ants Aava

21.11.1951- 3.08.2020
16.09.1955- 7.08.2020
12.10.1973- 14.08.2020
31.10.1948- 17.08.2020
23.04.1946- 29.08.2020

VÄLJAANDJA
VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti,
46603 Vinni vald
Tel: 325 8650
e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075
TOIMETAJA
RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
KÜLJENDUS
AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS
Kaastöid ootame iga kuu
3. kuupäevaks.

RAKVERE INKOTUBA
UUEL AADRESSIL
LAADA 14
(Grossi Kaubamaja
kõrval
Sissepääs
eraldi trepist)
TEL 322 3922
E, T 9-18 K, N 9-16
(LÕUNA 13-13.30)

82

Evi Tannberk
Vilma Adama

92
91

Matti Merede
Anete Laaspere
Heiner-Markvart Moor

90

Leo Minin
Heli Oksanen

89

Paavo Laigo
Milvi Pehk

88

Elda Pihlak

86

Maie Klammer

85

Laine Rannamägi
Helju Arm
Laine Kurves
Ilme Dõnne
Leonora Perand

Heiti Altosaar
Aino Arder
Ülo Sarjas
Milvi Mardi
Aino Tamm
Milvi Kukk
Eevi Koppel

80

Udo Kereme
Kaarel Mätlik
Linda Kleeband
Mikk Meristu

75

Aire Heinsalu
Nadežda Sipjagina
Kärt Põllu
Marika Tsõganova
Ester Lillepuu
Reet Alavere
Krista Soodla
Milvi Laane

70

Toivo Mölder
Ilme Päss
Tiiu Mäe
Elisen Karro
Raju Rand
Erich Laanemets
Signe Trofimova
Tiit Veiler

84

Anna Tolbuzova

83

Linda Lünekund
Enno Roost
Arvi Järvis
Raisa Poida
Meedi Toming
Linda-Rosalie Koulen
Väino Kereme

Palju õnne!
KES EI SOOVI, ET TEDA AJALEHES ÕNNITLETAKSE, ANDKE SELLEST
TEADA VALLAVALITSUSSE TELEFONIL 325 8665.

