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President väisas
Vinni valda

Veebruarikuu säravaim sündmus vallamajas oli
kindlasti president Kersti Kaljulaidi külaskäik.
Teadsime, et viirusohu tõttu on presidendiga kohtujate arv limiteeritud kaheni, ning et presidendi
aeg on seekord väga piiratud. 3. veebruaril veetsime koos volikogu esimees Meelis Mainega presidendi seltsis asjaliku pooltunni, kus arutasime
eluolu üle haldusreformijärgsete piiridega Vinni
vallas.
Presidendile on südamelähedane maaelu ning
kogukonnakeskuste säilitamine maal ning ta soovitas meil tungivalt vältida mõne piirkonna magalaks muutumist tulevikus. Sama meelt oleme
ka meie ise - ja ilmselt ka kõik lehelugejad-vallakodanikud. Saime presidendilt kiita selle eest,
et meil on hästi organiseeritud jäätmete kogumine ning et me pole raisanud viljakat maapinda
päikeseparkide jaoks, vaid need asuvad suures

3. veebruaril külastas president Kersti Kaljulaid
Vinni vallavalitsust, kus kohtus vallavolikogu
esimees Meelis Maine ja vallavanem Rauno
Võrnoga. Külastuse eesmärgiks oli arutada haldusreformi järgseid kohaliku elu aspekte Vinni
vallas.
President Kaljulaid sai kingituseks kohaliku
ettevõtte OÜ Lõnga Liisu mütsi, salli ja käpikud.
Loe presidendi külaskäigust lähemalt vallavanema veerus.
KS

osas katustel. Ei saanud me mööda ka Covid-19
teemast, mille plussina leidsime, et see on osalt
taastanud elu maal. Kui tulevikus suureneb võimalus jätkata elatise teenimist kaugtööna, saaksid
kriisi ajal linnarahva poolt soetatud maakodud
jäädagi püsielukohaks. Piirkond elavneks ja lapsed läheksid siin kooli. Kõlab ju hästi?
Uhkusega kinkisime presidendile Lõnga Liisus valmistatud mütsi, salli ja käpikud, mille riigipea kohe omale pähe-kaela-kätte pani. Seega
saime mitte üksnes sõnadega kiita oma valla tublisid ettevõtjaid, vaid oli ka tõestusmaterjal kohe
olemas!
Meie vallas aset leidnud suursündmuseks
oli ka 30.jaanuaril Mõedakul toimunud 35. Viru
Maraton. Meil õnnestus leida kõige esimese Viru
Maratoni võitja Toomas Vaide ja kaevuda tema
abiga 40 aasta tagusesse aega meie vallas, toonaselt küll külanõukogus. Lugege tema vahvaid
mälestusi talispordi minevikust lk 4.
Piiratud siseruumides treenimise võimalused
on inimesed taas õue sportima toonud, mida soosib imeilus talveilm. Kasutage kõik võimalust ja
turgutage tervist ja vaimu suuskadel või kelkudel.
Kaugele pole vaja minna – meie oma vallas on
selleks suurepärased tingimused olemas.
Samuti kutsun kõiki üles lugema raamatuid.
Juba järgmisel kuul tähistame Eduard Vilde sünniaastapäeva ning Vilde nimelise kirjanduspreemia žürii liikmed juba loevad tänavu preemiale
kandideerivaid teoseid. Leiate selle nimekirja leheküljelt 8. Lugege ka teie - kindlasti leidub seal
igaühele midagi.
Ilusat talve jätku!
Rauno Võrno

Foto autor: M.Aasmäe

vallavanem

TUNNUSTUSED

Anni Rikker pälvis
maakondliku tunnustuse
Lääne-Virumaa Aasta Tegu radadel” on väga laiahaarde2020 konkursil pälvis pärimus- line, kindlasti ei pea ma seda
muusik Anni Rikker isikutegude isikuteoks…,“ jääb Anni auhinkategoorias muusikakogumiku- na toonud kogumiku sünniloo
ga “Pärimusmuusika radadel” tutvustamisel tagasihoidlikuks.
„Minu isikutegu oli liiga valjukolmanda koha.
Auhinnad anti üle 29.jaanua- häälne mõtlemine, millega Viruril Tamsalu kultuurimajas. Aasta maa muusikud kaasa tulid,“ lisas
tegusid valiti Lääne-Virumaal ta naerdes.
Palju õnne Vinni Vallavalitjuba 18. korda ning seda veavad
eest Lääne-Viru Omavalitsuste suse poolt!
Liit (VIROL) ja Virumaa Teataja.
Anni käis
auhinnagalal
koos elukaaslase, muusik
Martin Mülleriga. „Virumaa
pärimuse radade projekt sai
alguse Martini
vanaema pärandist. Kuid
projekt “ViruAnni Rikker koos Martin Mülleriga auhinnagalal. Foto:
maa pärimuse
M.Loorents

Koroonaehitise eriauhind tuli Vinni valda!
Koroonaviirus aheldas kevadel eestlased
oma kodudesse ja ka vaba aega tekkis rohkem kui tavaliselt. Eestlane ei oska istuda
niisama käed rüpes ja juba õige pea täitus
sotsiaalmeedia piltidega põnevatest ehitistest, mis selle aja jooksul valmis meisterdati. Ajakiri Maakodu kuulutas seetõttu eelmise aasta lõpus välja fotokonkursi
„Koroonaehitis 2020“.
Konkursile läkitas teiste hulgas pildi
ka Triin Lumiste, kelle elukaaslase vanaisa Peeter Vallistu ehitas lapselapsele sünnipäevaks kolme ruumiga ratastel sauna.
Vahva saun, kuhu korraga mahub leilimõnusid nautima lausa 4-5 inimest, pälvis
konkursi eripreemia.
„Vanaisa ehitas sauna käepärastest materjalidest, igapäevaselt nokitsedes kulus
sauna valmimiseks mõni kuu,“ rääkis Triin.
„Kasutame sauna tihti isegi talvel – väga
hea kuum leil on,“ kiitis ta uut sauna, kus
käivad ka Peetri 2- ja 3-aastased lapselapselapsed.
Seni on saun seisnud koduhoovis, aga
traktor on töökorras ning soovi korral võib
sõita saunatama kaugemalegi.
„Peeter on töötanud traktoristi ja maaparandajana ning nikerdanud igasuguseid

asju terve elu,“ kiitsid saunaomanikud oma
vanaisa ja vanavanaisa, kes peab 22.veebruaril 79. sünnipäeva.
Palju õnne Peetrile ka Vinni Vallavalitsuse poolt!

Vanaisa Peeter Vallistu (paremal pildil) ehitas lapselapsele sünnipäevaks kolme ruumiga ratastel
sauna (ülal pildil). Fotod: erakogu
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Jäätmete vedamine
Laekvere piirkonnas
Alates 01.05.2021 algab Vinni vallas endise Laekvere
valla piirkonnas uus korraldatud jäätmeveo periood.
Uuel hankeperioodil osutab teenust MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskus.
Lepingute sõlmimine algab 01.03.2021. Jäätmevaldajaks on jäätmetekitajad või isikud, kelle valduses
on jäätmed (kinnistu omanik, korteriühistu, ühisus,
haldusfirma, rentnik, teenindusettevõtted jne).
Segaolmejäätmete konteinereid hakkab alates
01.05.2021 tühjendama ainult MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse prügiauto.
Äraveo sageduse, mahuti suuruse, mahuti asukoha
jm tingimuste ning lisateenuste tellimiseks on oluline
sõlmida jäätmeveoleping. Jäätmeveolepingu sõlmimiseks on võimalik valida erinevate variantide vahel:
• Internetis lepingu taotluse esitamiseks tuleb avada
veebileht www.lvjk.ee ning siseneda iseteeninduskeskkonda.
• E-posti teel lepingu taotluse esitamiseks tuleb
avada veebileht www.lvjk.ee, laadida arvutisse
pdf taotluse vorm, (kodulehel leiate selle „Korraldatud jäätmeveo” alt) täita see, salvestada ning
saata klient@lvjk.ee. Leping saadetakse Teile
e-posti teel.
Täiendavate küsimuste korral helistada tööpäevadel 9.00-17.30 jäätmekeskuse klienditeeninduse infotelefonile 6 165 165. e-post klient@lvjk.ee

Meeldetuletus:
käimas on kaasava
eelarve hääletus
Kaasava eelarve menetlusega annab Vinni
vald kogukonna liikmetele võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida. 2021.
aastal on selleks 25 000 tuhat eurot, mille
osas saavad sõna ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja
hääletavad selle poolt, mida neist parimaks
peavad.
Hääletamisele lähevad järgmised koda-

nike poolt pakutud ja komisjoni poolt heaks
kiidetud ideed:
• Tudu keskväljaku ja peatänava kaasajastamine puidust elementidega;
• Laekverre skatepargi rajamine;
• Rohu mõisatiigi puhastamine ja kallastele
puhkeala loomine.
NB. Juurdelisatud pildid on illustratiivsed.

Hääletamine toimub perioodil 01.-28.
veebruar 2021. a. Hääletada saab isik, kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel
on hääletamisperioodil Vinni vallas ning kes
hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.
Hääle saab anda nii elektrooniliselt kui ka
kirjalikult hääletuspunktis, mis asuvad vallamajas ja valla raamatukogudes.

Tähelepanu, tühjana seisvate korterite omanikud!
Kütteperioodil peab kõigis korterites olema tagatud
seadusega ettenähtud miinimumtemperatuur, seega on
omanikel kohustus kütta ka tühjalt seisvat korterit.
Kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse
kohaselt on korteriomanik muu hulgas kohustatud
hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust,
mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste
eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. Ka tühjalt seisvas
korteris peab olema tagatud mõistlik temperatuur, milleks on vähemalt 18 soojakraadi.

Rääkige kaasa!
Head Viru-Jaagupi piirkonna (Viru-Jaagupi, Allika,
Aravuse, Kannastiku, Kehala, Kulina, Küti, Voore ja
Võhu) elanikud!
Kui soovite kodukandi elust ja arengust kaasa rääkida, siis ootame teid liituma MTÜ´ga Viru-Jaagupi
Kogukonna Selts. Ootame kõiki huvilisi infopäevale,
mis toimub 15.märtsil kell 19 Viru-Jaagupi koolimaja
2. korrusel.
Lisainfo: Valentin Kurka 53412782

TEADE

Kaitseliidu Viru
Malev annab teada

Planeerime ajavahemikus 16.04-18.04.2021 üksuse väliharjutuse Viru-Jaagupi-Roela-Simuna-Väike-Maarja vahelisel alal. Harjutus madala intensiivsusega, kasutame vähesel määral imitatsioonivahendeid.
Harjutuse kestel väldime suuremaid teid ja asulaid
ning püüame mitte häirida kohalike elanike privaatsust.
Villu Jõemets
KL Viru Malev

Vabariigi aastapäeva matk
Veneveres tähistatakse ka tänavu Eesti Vabariigi sünnipäeva matkaga. 24. veebruaril kell 12 koguneme ja
võtame ühiselt ette ligi 10 km pikkuse teekonna. Matkaseltskonnaga on lubanud liituda Idu-Ants Kabjakülast.

Hajaasustuse programm 2021
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr
14 „Hajaasustuse programm“ alusel kinnitati
hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01.veebruar 2021.a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01.aprill 2021.a.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
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 osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päevaks peab eelmine
sama majapidamisega seotud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse
poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks
2022.
Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale
ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:
Majapidamises nõuetekohase joogivee
kättesaadavuse tagamine,
Elamus tekkiva reovee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
Aastaringselt ligipääsetava 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 programmist on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering
abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt
33%.
Info ja taotlusvormid on leitavad valla kodulehelt aadressil: http://www.vinnivald.ee/
hajaasustus-programm
Vinni vallas võetakse taotlusi vastu Vinni
Vallavalitsuses (Pajusti alevik, Tartu mnt 2,
tuba 201) või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee
Vinni vallas on programmi kontaktisik
arendusnõunik Gustav Saar, tel 325 8660,
504 4116; e-post: gustav@vinnivald.ee
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Mis toimus Vinni valla
raamatukogudes 2020. aastal?
Uue aasta alguses tehakse ikka kokkuvõtteid
möödunud aasta kohta.
Nagu kõikides eluvaldkondades, oli ka
raamatukogudes eelmine aasta kohanemise
aasta. Seoses koroonaga oli 1,5 kuud täiesti
uus olukord ja toimus kontaktivaba raamatulaenutus. Selle aja jooksul said raamatukogud raamatufondi puhastada vananenud,
lihtsalt seisma jäänud ja lagunenud eksemplaridest. Kaheksast raamatukogust seitse said
välisuste juurde raamatute tagastuskastid.
Koostöö kohalike kultuuriseltside, lasteaedade, koolide ja klubidega jätkus. Korraldati erinevaid raamatukogutunde ja näitusi.
Suurematest üritustest korraldati vaid mõned.
Laekvere piirkonna lugejatel käis külas
„Wend“ ja Rägavere piirkonna lugejatel Ulvis Aleksei Turovski ja Ella Kraav.
2020.aasta oli digikultuuri aasta. Kuna
riigis valitsev olukord sundis rohkem interneti teel suhtlema, pöörati senisest suuremat
tähelepanu lugejaprogrammi URRAM kasutamisele, suunati ja õpetati lugejaid seda kasutama. Enim reklaamiti kirjandust ja sellega
seonduvat raamatukogu Facebooki kodulehtedel. Koosolekud toimusid samuti veebi vahendusel.
Vinni raamatukogudest osales viis töö-

tajat Saaremaal maaraamatukogude suveseminaril, mille teemaks oli „Raamatukogu
kui kogukonna siduja“. Toimusid loengud ja
tutvuti erinevate raamatukogude ja vaatamisväärsustega.
Roela raamatukogu tähistas 120. juubelit.
Korraldati ajaloopäev, mille raames esitati
laste poolt vanavanemate lugusid nende nooruspõlvest. Esines ajaloolane Uno Trumm,
kes tutvustas Roela raamatukogu ajalugu ja
tunnustati raamatukogu staažikaid töötajaid.
Tänukirja ja väikese meene sai Roela raamatukogu direktor Sirje Raudmäe.
Laekvere piirkonna raamatukogude jaoks
oli möödunud aasta Eduard Vilde 155. sünniaastapäeva tähistamise aasta. 1.- 5. klassi
õpilastele korraldati reisijuttude konkurss
„Mööda maad ja merd“, mille lõpuüritus toimus Muuga mõisas.
Laekvere raamatukogu direktorit Maarika Lausveed tunnustati Kultuuriministeeriumi tänukirjaga suure pühendumisega tehtud
kultuuri, kirjandust ja kogukonda väärtustava
töö eest.
Laekvere ja Vinni-Pajusti raamatukogud
osalesid programmis „Lugemispisik“. Täies
mahus sellega tegeleda ei saadud, aga olukorra paranedes jätkavad raamatukogud sealt,

kus pooleli jäid.
Ulvi raamatukogus korraldati näitus „Tarbeklaas ja Eino Mäelt“, mille vastu tundsid
suurt huvi nii piirkonna inimesed kui ka kaugemalt tulijad. Näitus oli pühendatud siitkandist pärit klaasikunstnik Eino Mäelti 80.
juubeliks.
Hetkel töötavad raamatukogud tavapärastel aegadel. Lisaks pakutakse kontaktivaba
laenutust. Tagastatud raamatud saab soovi
korral jätta raamatukogu ukse taha olevasse
tagastuskasti (v.a Tudu). Raamatukogudes
saab lisaks raamatute laenutustele lugeda ja
laenutada ajakirju ja ajalehti, teha koopiaid,
külastada AIPi arvuteid. Raamatukogu on
hea koht, kus kokku saada, õppida ja suhelda.
Endiselt toimuvad näitused, raamatukogutunnid, lauamängupäevad ja erinevad üritused.
Hea valla elanik, kui Sa usud, et sinu kodulähedane raamatukogu või klubi peaks säilima, siis külasta seda! Tore oleks, kui käid
kasvõi kord nädalas raamatukogus ja seda
kogu perega.
Raamatukogud vajavad külastajaid ja ootavad lugejaid. Kohtume raamatukogus!
Tea Järvis
raamatukogude koordinaator

Viru-Jaagupi kalmistul tähistati
Tartu rahu 101. aastapäeva
2.veebruaril 1920 sõlmitud Tartu rahulepinguga lõpetati Vabadussõda,
määrati Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. „Järgnevatel aastakümnenditel viskas saatus Eesti

TEATED

Eelinfo valla ettevõtlustoetuse andmise kohta
sel aastal
Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on alustava ettevõtluse toetamine vallas. 2021.a eelarves on
vastav eraldis kuni 15 000 eurot. Toetuse suuruseks
ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot, toetaja omafinantseeringu suuruseks peab olema vähemalt 40%
taotluse üldmahust. Ettevõtlustoetust saavad taotleda
äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 36 kuud. Toetuse taotlemiseks on välja töötatud taotluse vorm,
aruandevorm ja abimaterjal äriplaani koostamiseks.
Ettevõtlustoetuse määrus koos vormide ja abimaterjaliga on leitav valla kodulehelt:
http://www.vinnivald.ee/ettevotlustoetus
Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks võetakse
vastu selle aasta aprillikuu jooksul.
Gustav Saar
arendusnõunik

Mittetulundusühing
Partnerid

(tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja
Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist) avab projektitoetuste taotlusvoorud.
M2.1 Ettevõtluse investeeringud 08.-12.03.
2021.a. kuni kella 16-ni.
Hindamistähtaeg 31. mai 2021.a.
M2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 08.-12.03.2021.a. kuni kella 16-ni. Hindamistähtaeg 31. mai 2021.a.
mtupartnerid.eu

teele palju kive, kuid Tartu rahuleping on siiani rahva mälus justkui
juur, millelt võrsuda ja kasvada,“ sõnas vallavanem Rauno Võrno aastapäevakõnes 2.veebruaril.

ANTS OSSIP
18.10.1948-25.01.2021
Jaanuari lõpus kaotas Vinni vald siinse seakasvatussektori raudvara, OÜ Vinimex eestvedaja Ants
Ossipi.
Ants Ossip oli Eesti Tõusigade Aretusühistu
liige, teenekas Eesti maaelu edendaja ning aktiivne kaasarääkija oma koduvalla asjades. “Ants oli
äärmiselt positiivse ellusuhtumisega ja ülimalt
abivalmis mees,” lausus vallavanem Rauno Võrno ning lisas, et kui vallale oli appi vaja mõnd
traktorit või muud liikurit, julges ta ikka pöörduda Antsu poole, kes alati aitas. “Ta andis külale
palju tagasi. Tean, et tal olid ka seakasvatusega
veel suured plaanid, mis jäidki kahjuks teostamata.”
Alles mullu novembris tunnustati Ants Ossipit Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aumärgiga Eestimaa Heaks.
Ants Ossipit mälestades
Vinni Vallavalitsus
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Esimese Viru maratoni võitja
Toomas Vaide meenutab
1981. aastal toimus esimene Viru maraton, mis tollal kandis nime Mõdriku-Mõedaku-Mõdriku 1. suusamaraton. Distantsiks oli 33-35 km ja selle
võitis noor energiline spordimees,
mõni kuu varem nõukogude armee
spordiroodust saabunud Toomas Vaide ajaga 1.35 h.
„Mäletan, et ilm oli külm ja rada
hea. Väga hea libisemine oli. Sõitsime klassikastiili, sest uisustiili tollal
ju veel ei olnudki,“ meenutab Toomas, kelle võidule aitasid ehk kaasa
ka uhked suusad. „Järvinen Carbon
plastiksuusad ostsin ise 1979. aastal. Mäletan, et need olid ka rublades
väga kallid. 1979. aastal võitsin nende
suuskadega Mõedakul Rakvere rajooni meistritiitli meeste 30km distantsi
ja 1980. aastal meeste 20km distantsi, samuti Mõedakul,“ kiidab Toomas
tollaseid suuski, mis tal siiani alles
on (vt fotot). „Mäletan, et olin uhke
ja rahul, et metsikud treeningud olid
vilja kandnud. Tol perioodil harjutasin palju Mõdriku ja Otepää radadel,“ meenutas Toomas võidujärgseid
emotsioone.
Mõdrikul kasvanud Toomase tõsisemad treeningud algasid 1974. aastast, mil asus õppima Otepääle Tsik
OFi (Tallinna Spordiinternaatkooli
Otepää filiaal), kus südamelähedaseks
sai ka laskmine ja laskesuusatamine.
Aastatel 1979-1981 oli Toomas nii
rajooni- kui spordiklubi Jõud meister
laskesuusatamises. „Oli aeg, kui laskesuusatamise relva hoiti kodus diivani all,“ meenutab Toomas muiates
tollaseid aegu.
7000 TREENINGKILOMEETRIT AASTAS
„Esmalt meenub ikka see jube külmetamine!“ hüüatas Toomas, meenutades sportimistingimusi 70ndatel.
Lumelaagritesse viidi õpilased oktoobris-novembris ja need toimusid

1964-1991 koolitati raamatupidajaid,
õppivad noored. Suusabaas asus ühiselamu all, kiiruisutamist harrastati
pargitiigil. „Õhtuti prožektorivalgel
sai näha ümber saarekese kihutavaid
kiiruisutajaid kui ka lusti pärast jääl
liuglejaid,“ meenutab Toomas Vaide.
Muide, õpilastele olid ette nähtud lausa uisutunnid.
Kuna toonane Vinni NST direktor
Heino Kallaste soosis sporti, olid alates 1977. aastast olemas Buran mootorsaanid, millega tehti suusaradu ja
sõideti ka saanikrossi. Hiljem kasutati
maratoni raja põhja tegemiseks linttraktorit ja raudplaati, millele hiljem
klassika- ja vabatehnika jälg peale
tõmmati.
60ndatest kuni 80ndateni olid Mõdriku rajad kuulsad, kuhu sõideti kohale ka busside ja mikrobussidega.

Toomas Vaide koos maratonivõidu toonud
suuskadega 34 aastat hiljem Mõedakul (aastal 2015)

Murmanski oblastis Apatitõs ja Kandalakšas, polaarjoone taga. „Tsik OFis
treenisin alguses 4000-4500 km aastas (jooks, suusatamine, natuke jalgratast). Hiljem, 10.-11.klassis 50005500 km aastas. Sõjaväe ajal Tallinna
ja Riia spordiroodus tuli ligi 7000 km
aastas,“ meenutab Toomas toonase
noorsportlase elu.
ISA JÄLGEDES
Toomase isa Karl Vaide töötas 35
aastat Vinni NST-s kehalise kasvatuse õpetajana ja oli ka Mõdriku staa-

Fotod: T.Vaide erakogu

Toomas Vaide aastal 1980

VANA FOTO

dioni ja spordihoone rajaja. „Meie,
lapsed, olime väiksest peale spordist
läbi imbunud,“ sõnas Toomas Vaide,
kes koos vendadega lõi ka Mõdriku
staadioni ehitusel kaasa – lapsed tõid
vankri ette rakendatud tehnikumi hobusega metsast mättaid kohale.
Mõdriku oli suur talispordi harrastamise keskus. Suusatasid- uisutasid kõik Vinni NST, kus aastatel

KUIDAS VIRU MARATON
ENDALE NIME SAI
Peale esimest sõitu, mida nimetati
Mõdriku-Mõedaku-Mõdriku 1. suusamaratoniks, istusid maratoni korraldajad Karl Vaide ja Kaljo Vaher
Vaidede köögis maha ja mõtlesid, mis
nime võiks maratonile anda, kuna oli
küpsenud plaan kutsuda maraton ellu
igal aastal. “Kaaluti ühte ja teist nime,
kuni keegi pakkus Haljalas asuva Viru
kolhoosi järgi maratonile nime Viru
maraton, kuna see tundus kõlavalt
uhkelt,“ naeris Toomas, kel hilisematel aastatel oli mitmel korral au lasta
stardipüstoliga maraton lahti. Maratoni korraldamine libises 80ndate keskel
Mõedakule, Kaljo Vaheri eestvedamisele.
Kui tervis lubab, paneb Toomas ka
nüüd igal talvel suusad alla. Toomase
lastest küll suusatajaid ei saanud, poeg
Siim tegeles pikalt ja üsna kõrgel tasemel hoopis kestvuskrossiga.
Rahel Lepp

Laekvere
lumenõlv
ootab talispordifänne!
Laekvere kruusaauk on alates jaanuarist 24 h ööpäevas valgustatud. Siinkandi inimestel ei ole vaja kelgu- või
suusamäge kaugelt otsima minna,
vaid toast paarsada sammu ja suurepäraste nõlvadega mägi asub meie
omas alevikus. Kui varem oli valgustatud vaid mäe kaks külge, siis nüüd
särab latern pimedal ajal üle terve ala,
valgustades mäe nelja erineva pikkuse
ja kallakuga nõlva ehk midagi kõigile- nii algajaile kui ka ekstreemsema
sõidu harrastajaile. Kelgud näppu ja
minek!
Aitäh meie piirkonnajuht Andrusele, kes huviliste soovile kiirelt reageeris ja valgustuse organiseeris!

Suusatamine on siinkandis alati au sees olnud. Vinni NST suusatajad aastal 1979. Foto: T.Vaide erakogu

Laekvere kelguässad

Laekvere kelgumägi. Foto: L. Uukkivi
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SPORT
Foto: A.Liiva

Viru Maraton toimus 35. korda
30.jaanuaril toimus Mõedakul 35. Viru
Maraton, mille pikast distantsist (42 km)
võttis osa 586 inimest ja poolmaratonist
(21 km) 196 inimest. 9-12 aastaste laste
sõidul kihutas võidu 17 last ning kõige pi-

semate, 0-8 aastaste laste sõidul 8 vaprat
põnni.
Põhidistantsi võitja meeste hulgas oli
Sander Linnus ajaga 01:59 ja naiste hulgas
Tatjana Mannima ajaga 02:01. Poolmara-

toni võitjateks osutusid vastavalt Markus
Faster ajaga 01:09 ja Karolina Kull ajaga
01:32. Täismaratonist võttis osa ka president Kersti Kaljulaid.
Maratoniks ettevalmistus toimus üsna

viimase minutini teadmata, kas valitsuselt
tuleb luba praegustes tingimustes suurürituse korraldamiseks. Oodatud luba saabus 19. jaanuaril, kui valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks lubada erandina

korraldada Terviseameti juhiste järgimisel
kuus Estoloppeti suusamaratonide sarja
kuuluvat etappi. Viru Maraton oli neist
esimene, sarja lõpetab 6.märtsil Haanja
maraton.

Vinni-Pajusti tammiku
suusarajad ootavad sõitjaid
Tammikus asuvad 2,1 ja 1,5 kilomeetri pikkused suusarajad on
huvilistele avatud. Olemas on nii
klassika- kui vabatehnika rajad. Vinni-Pajusti gümnaasiumi juures ootab
väikeseid suusatajaid 500 meetri pikkune ring.

Foto: R. Lepp

Talvejooksusari
on menukas
Vinni-Rakvere talvejooksusarja 2.etapp toimus 7.veebruaril. Vaatamata kargele
ilmale läbisid raja 58 jooksjat, mis on kahe inimese võrra rohkem kui 1. etapil.
Meestest saavutas esikoha Dmitri Aristov (aeg 35,02) ja naistest Liis-Grete
Arro (41,04).
Jooksusarja neljas ja viimane etapp toimub 7.märtsil, mil on võimalik osa
võtta ka maratonist. Talvejooks.ee

Suusaradade uuendamine. Foto: U.Muruvee

„Suusatamine on saanud taas populaarseks, küllap on seda mõjutanud kaks asjaolu – esiteks üle aastate
väga ilus lumerohke talv ning siseruumides treenimise napid tingimused. Inimesed tahavad end liigutada
ja tunnevad sellest rõõmu – näeme

seda siin terviseradadel iga päev,“
sõnas rajameister Uno Muruvee ning
ootab kõiki huvilisi radadele liuglema.
Lisainfo: Uno Muruvee, 5273874
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Võhu kui Lääne-Virumaa jäärallipealinn
Võhu külas elavad vennad Andres ja
Aimar Põldme, kes 15 aastat tagasi
otsustasid hinges peituva rallipisiku
ravimiseks luua kodukanti jääraja.

taselt võistlustel, Katriin avastas sõidulõbu veidi hiljem. Pesamuna Andri
sõidab autoga küll, ka jäärajal, kuid
võistlusmomendist ta lugu ei pea.
Rohkem meeldib talle lumesaaniga
sõitmine.

ANDRES, KUIDAS TEKKIS
MÕTE TEHA OMA KÜLLA
RALLIRADA?
Huvi libedasõidul autot valitseda oli suur. 17 a tagasi polnud jää- ja
lumeradasid, millel sõitu harjutada.
Käisime sõpradega Aravuse järvel
sõitmas, kus said peetud ka esimesed
võiduajamised. Nii tekkiski mõte oma
heinamaale rada teha. Kuna heinamaa
servas lookleb Võhu jõgi, saigi idee
teoks. Eks see mõte ikka mõne aasta küpses, enne kui raja ehitamiseni
jõudsime.
KUIDAS OLETE OMAVAHEL
TÖÖJAOTUSE TEINUD?
Aastatega on tööjaotus juba paika loksunud. Ainult endale me seda
rajaehitamise au endale võtta ei saa aitavad ka sõiduhuvilised külamehed
Toivo ja Avo rada hooldada, kasta ja
ehitada.
KUST PÄRINEVAD TEIE TEHNILISED TEADMISED?
Meie isa Villem oli suur tehnikahuviline, seega õppisime juba väikeste
poistena traktoritega sõitma ja neid remontima. Esimesed võidusõidud olid
külapoistega suveajal võrridega. Pidime oma „pillid“ ise korras hoidma.
Nii me õppisime! Aastate jooksul on
ka kogemusi juurde tulnud.
OLETE ASJA VEDANUD JUBA
15 AASTAT. KUIDAS ON HUVI
JÄÄL RALLIMISE VASTU AJAGA MUUTUNUD?
Palju on muutunud. 15 a tagasi
olid mõned üksikud rajad, kus käia.
Algusaegadel käidi rajal rohkem tänavaautodega. Nüüd on ülekaalus spetsiaalselt ehitatatud masinad, erilist

KUIDAS MÖÖDUS 6.VEEBRUARIL VÕHU JÄÄRAJAL
TOIMUNUD TREENINGPÄEV?
Laupäeval oli startijaid palju, lausa 83. Kuid kokkuvõttes läks päris
hästi, oodatust-kardetust pareminigi.
Oluline oli tiimitöö, mis meil toimib.
Kõige enam võistlejaid oli tagaveo
klassis. Üllatuseks oli see, et noori
osales tavalisest rohkem ja et neliveo
klass on nii populaarseks muutunud,
ainult paar sõitjat vähem kui tagaveos.
Rõõmustame, et treeningule leidsid
tee ka 6 naissoo esindajat.

Noorteklassi parimad 6.veebruari treeningpäeval. Foto: erakogu

rõhku pööratakse rehvidele. Erinevus
on seegi, et kui algusaegadel sõideti Võhus võistlustel rohkem lõbu ja
seltskonna pärast, siis nüüd on ikka
kõige tähtsam tulemus. Nendest, kes
olid tol ajal noored ja alustasid alles
oma libedasõiduteed, on nüüdseks
täismehed saanud. Olgugi, et aega on
palju möödunud, leiavad nad ikka tee
tagasi Võhu rajale.
KUI PALJU ON RALLITAJATE
HULGAS ÕRNEMA SOO ESINDAJAID? KAS ON SÕIDUSTIILI JA TULEMUSTE OSAS
SÕITJA SOOL TÄHTSUST?
On tore, et alati leidub naisi, kellele
jäärajasõit meeldib. Rõhutaksin, naiste sõidu ajad pole meestega võrreldes
kehvemad. Naised on võib- olla oma
sõidustiililt rohkem alalhoidlikumad.
Kui meestel tundub rohkem lugevat

sõidukiirus, siis naistel sõiduoskus.
KEDA KÕIGE ROHKEM
RAJALE OOTATE?
Rajale ootame kõiki! Eriti ikka
neid, kes soovivad oma täiesti tavalise pereautoga proovida, kuidas auto
libedaga käitub ja oma sõiduoskusi lihvida. Väga oodatud on noored,
kes alles õpivad autoga sõitma. Siin
õpivad nad autot käsitsema ja kaob
libedahirm. Samas teadvustavad nad,
millele tasuks tähelepanu pöörata, kui
auto külglibisemisse satub. On ju liikluseski turvalisem, kui oled jäärajal
enda ja auto koostöö proovile pannud
ning tead, mida teha, kui satud tänaval
sellisesse olukorda. Ekslik on arvata,
et jäärajal sõitmine lõhub autot.
Oleme kuulnud väidet, et Võhu
jäärajal sõita ei saa, seal on nii libe
(naerab). Nendele, kellele meeldib

sõita lumisemal rajal, soovitame Lasila, Lepna, Aluvere, Vahakulmu, ka
Mullikmäe rada.
MIS ON TULEVIKUPLAANID?
Arvan, et niikaua, kui Eestimaa
talvel on lund ja külma, tasub rada
teha. Praegu on rada 1500m pikk, tulevikus tahaksime selle ehk pikemaks
teha. Eks ole näha, millised ideed tulevad ja milliseid neist saab ka realiseerida.
Suureks toetuseks ja innustuseks
raja tegemisel on sõitjate positiivsed
emotsioonid ja kiitvad sõnad.
KAS ENDA JÄRELTULIJAD
ON KA RALLIPISIKUGA NAKATUNUD?
Jah, võib küll nii ütelda. Tütred
Moonika ja Katriin on küll jäärallihuvilised. Moonika sõitis juba 9-aas-

Treeningpäeva parimad:
NAISED (6 startijat):
1. Jane Kirsi
2. Moonika Põldme
3. Katriin Kask
NOORED (10):
1. Mirek JR
2. Henri Markus Luts
3. Cristo Virunurm
ESIVEDU (17):
1. Harles
2. Raimo
3. Elton
TAGAVEDU (26):
1. Raul Komp
2. Hando Leichter
3. Madis Lauri
NELIVEDU (24):
Steve Liiv
Risto Vilu
Vello Tiitus
Täname kõiki, kes Võhu Jääraja
treeningpäevaga mingilgi moel seotud
olid!

Soome kelkudega metsavendadele külla
Sõpruskond Vinni väristajad kutsub
omasarnaseid „metsapoole inimesi“
metsa!
Et võrrid osutusid talvele seiklemiseks ebamugavateks liiklemisvahenditeks, otsustasid Vinni võrrilembesed
ajutiselt millelegi talvesõbralikumale
ümber orienteeruda. Ehkki niinimetatud soome kelgud on tegelikult leiutatud üldse Rootsis, ja seda juba 17.sajandil, said nad laialt tuntuks siiski
tänu meie põhjanaabritele 19.sajandi
lõpust alates. Nüüd otsustasime veidi
ajaloo kolikambrites sobrata ja kaevasime soome kelgud välja. Seda nii
kaudses kui otseses mõttes. Sest ehkki kõige lihtsam oleks minna poodi
ja osta uut ja uhket tänapäevast konveiertoodangut, lähenesime asjale veidi teisiti.
Kõigepealt vaatasime enda vanarauahunnikutesse ja keldritesse, siis
pöördusime sõprade poole, et nemadki oma pööningutele ja panipaikadele
pilgu peale viskaksid. Väike lumepall
kasvas kiiresti suureks - häid ja abivalmis inimesi on küll ja küll- ning
hargnes ühel ajahetkel lausa kaheksühed jäid truuks traditsioonilistele
tõukekelkudele, teised asusid kõikvõimalikke ideevälgatusi ja olemas-

olevaid materjale leidlikult ühendades
omaloominguga tegelema ning uusi
liikureid looma. Siinkohal suur aitäh
kõigile, kes kogumiskampaanias nõu
ja jõuga abiks olnud.
COVID -tont püüdis küll meie
indu taas pidurdada, nimelt pidime
vahepeal koolist distantseeruma ja
seega võtab ajahambast näritutele uue
ilme andmine veidi rohkem aega, kui
arvasime, ning hetkeseisuga ei julge
segaste aegade tõttu ühtki kindlat daatumit välja käia, aga üks kindel siht on
meil küll silme ees. Meie naabrid Väike- Maarja vallast said eelmisel aastal
kõva teoga hakkama ja taastasid Lebaveres metsavendade punkri. Äkki
saame veel enne lume sulamist oma
kamba kelgujalased teravaks ihutud ja
teeme ühe „vallutusmatka“ naabrite
juurde. Kuna teekond sinna on kõva
kakskümmend kilomeetrit, siis pole
teada, kas meid ka tagasi oodata on…
Ja- last, but not least- kõik sama
kiiksuga „poolearulised“ on kutsutud
meie tegevustes kaasa lööma.
Kõigi maade tõukekelklased, ühinege!
Mart Pitsner
VPG õpetaja,
soomekelguklubi asutajaliige

Rein Leichter, Vinni Soomekelguklubi idee autor ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Foto: erakogu
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Ulvi lipu lugu
Oli nõukogude aja lõpp. Ulvi mõisamajas asus külanõukogu, tornis lehvis punalipu kõrval sinimustvalge.
Praegu tundub see veidi imelik, aga
toona oli täiesti tavaline.
Ühel jõulupüha eelsel ajal, kui
mõisas pidid olema ka pulmad, tegigi Raul Ivanov ettepaneku rahvuslipu heiskamiseks ning meisterdas
koha, kuhu see paigutada. Kuna aga
lippu kuskilt võtta ei olnud, õmbles
selle kohalik külanõukogu esimees
Helgi Simkin. Lipp heisatigi torni
punalipu kõrvale, kuid võeti ööseks
maha, et siis järgmine päev jälle üles
tõmmata. Tol ajal oli mõisakeldris ka
Tamme baar. Eks mehed seal napsutasid ja käisid aeg-ajalt väljas suitsu
tõmbamas. Kui nad baari tulid, lehvisid mõlemad lipud uhkelt tornis.
Nüüd aga…rahvuslippu polnud. See
ajas kohalikel noormeestel harja punaseks ja otsustatigi punalipp samuti
maha tirida. Üks julgem roniski üles
ja tõi punalipu alla.
Hommikul helistas naabruses
elav Aksel Kase külanõukogu esi-

mees Helgi Simkinile ja hüüdis:
„Mis sa magad! Punalipp enam ei
tornis ei lehvigi!“ Helgi kiirustas
mõisa ja leidiski torni ilma liputa.
Kartes pahandusi, heiskas ta teise,
nn varupunalipu. Hiljem asetas Raul
ka rahvuslipu oma kohale.
Oma muret kurtis Helgi Tamme
baari omanik Urmas Valtrile. Koos
leiti ka kadunud punalipp, mis oli üsnagi palju veriseid plekke täis. Selgus, et lipu tornist tooja Aivar Linde
oli katuseharjal turnides oma kätt vigastanud, mistõttu oli ka lipp verine.
Alates sellest jõulupühast heisati
rahvuslippu igal tähtpäeval ja Eesti
Vabariigi algusest heisatakse seda
vallamaja ees, Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruari päikesetõusul.
Lipu heiskamisel olid alati kohal
Valve Noorlind, Liisi Rohtla, Liia
Pall jt.
Helgi Simkini ütluste järgi kirja pannud
Tea Järvis

Salakaval vingugaas - sinu
elu päästab vingugaasiandur
Peavalu, nõrkus, väsimus, iiveldus,
oksendamine.. Haigestumine grippi? Ei, hoopis vingugaasi (CO) mürgituse esimesed tundemärgid.
Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja
värvitu gaas. Hingates sattub vingugaas inimese organismi, kus see reageerib hemoglobiiniga. Veri kaotab
võime transportida hapnikku, selle
asemel ringleb organismis hemoglobiiniga reageerinud vingugaas, põhjustades organites hapnikupuuduse,
mille tagajärjel inimene lämbub.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel hapnikuvaeses keskkonnas.
Vingugaas levib ruumi ahjust, mille siiber on liiga vara kinni pandud,
garaažis töötavast mootorsõidukist,
valesti reguleeritud gaasipliidist või
halva tõmbega gaasiboilerist.
Oht vingugaasimürgistuseks tekib
siis, kui ruumis on vähe puhast õhku.
1. jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik kõikides tahkeküttega eluruumides, korstnaga ühendatud gaasiseadmega eluruumis on
vingugaasiandur kohustuslik olnud
2018ndast aastast.
Vingugaasi mürgistuse tunnused olenevad sissehingatavast CO
kogusest. Vähese koguse sissehingamisel tekib pulseerimine oimukohta-

ISE OLED VANA!

1

Paigalda vingugaasiandur kasutusjuhendi järgi! Vingugaasianduri ülesanne on teavitada, et on oht
mürgist vingugaasi sisse hingata. Üks
vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri juures leviva CO taset.
Niiskesse ruumi sobib paigaldada andur, millel on tähis IP 44.
NB! Pea meeles, et vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ega
vastupidi.
Liina Järvi
Ida päästekeskus, ennetusbüroo nõunik

Vilde kirjandusauhinnale
pürgib 7 värsket teost
Tänavused Vilde nimelise kirjandusauhinna
kandidaadid on:

Inimene läheb aasta vanemaks, kaks targemaks.
/Eesti vanasõna/
Veebruari alguses tuli Pajusti klubisse üks pakike, mis sisaldas raamatuid, lausa seitse. Selle raamatu
nimi oli „Ise oled vana!“, kuhu on
koondatud lood inimväärikusest ja
väärikast vananemisest, kogemustest ja rõõmsast meelest. Lisaks väga
asjalikele nõuannetele pakub raamat
ka toredat avastamisrõõmu. Paki
saatjaks oli soolise võrdõiguslikkuse
ja võrdse kohtlemise volinik Liisa
Pakosta.
Kasutan sellest raamatust pärit
Olav Osolini mõtet: vananeda on
täitsa mõnus, aga vaid siis, kui sul
on tervis korras, vaim värske ning
sinu toimetulek ei sõltu ainuüksi pensionist, sest riigi peale ei ole
vanainimesel Eesti Vabariigis küll
mõtet loota. Seepärast tuleb suhkur,
sai ja pensioniiga ära unustada ning

des, uimasus, nõrkus, peavalu, kohin
kõrvades, iiveldus, oksendamine,
pisaratevoolus, köhatamine. Edasi
võivad esineda unisus, teadvusekadu, hingamishäired. Raske mürgituse
korral kaotab inimene teadvuse, ajutegevus lakkab, saabub surm. Kõige
tundlikumad on vingugaasimürgituse
suhtes lapsed, hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed.
Vingugaasimürgistuse kahtluse
korral lahku ruumist võimalikult ruttu ja mine värske õhu kätte! Rahuliku
ja sügava hingamisega mööduvad kergemad mürgituse nähud mõne aja pärast. Tugevama mürgituse korral tuleb
kutsuda kiirabi, sest kannatanu vajab
täiendavat hapnikku.

1. Urmas Vadi „Millest
tekivad triibud?“
2. Kristiina Ehin „Janu on
kõikidel üks“
3. Olav Osolin „Minu
esimene elu“
4. Mudlum „Mitte
ainult minu
tädi Ellen“
5. Mihkel Tiks „Krimmi
vang „I osa(2019), II osa
(2020)
6. Piret Raud „Kaotatud
sõrmed“
7. Mats Traat „Tööpataljon“
„Minge üles mägedele“
järg.

põrutada hoogsalt edasi niikaua kui
vähegi võimalik. Kusjuures ma olen
ise tõdenud, et jõudes sellisesse ikka,
kus mõnede arvates tuleks juba kalossid nurka panna, võid sa avastada sootuks uusi ameteid või ägedaid
hobisid.
Raamat oli saadetud meie valla
seeniorklubidele. Seeniorklubisid on
Vinni vallas kuus: Pajustis, Kadilas
, Viru-Jaagupis, Roelas, Laekveres
, Ulvis ja üks päevakeskus Vinnis.
Raamatud toimetakse valla seeniorklubide presidentideni veebruarikuu jooksul.
Lõpetades Olav Osolini sõnadega: vananemine võib ka põnev ja
lustlik olla, kui vaid viitsid end sohva pealt püsti ajada!
Urmas Lindlo

Eesti pikima traditsiooniga Eduard
Vilde nimeline kirjanduspreemiat antakse välja alates 1965.aastast möödunud aasta parimale Eduard Vilde
traditsioone järgivale kirjanduslikule
teosele.
Laureaat selgub märtsi alguses.
Ära märkimaks Eduard Vilde kirjandusauhinna saanud teost, pannakse
Vinni valla raamatukogudes auhinna
võitnud raamatutesse kleebised.

Pajusti seeniorklubi „Mõttelõng“ president
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Koduvalla Sõnumid Veebruar 2021

Kõige väiksemad jalad
jätavad suurimad jäljed...
Jete Rebane
Annabel Kütt
Astrid Tuul Zirnask

08.01.2021
11.01.2021
13.01.2021

Õnne vanematele ning kasvujaksu
värsketele ilmakodanikele!

Märtsikuu
sünnipäevalapsed
95

Ada Silvere

MÄLESTAME LAHKUNUID
Karl Ruben

01.08.1933-07.01.2021

Ernst Pihlak

14.09.1934-20.01.2021

Märt Vilt

02.03.1935-25.01.2021

Ülo Sarjas

15.10.1939-01.01.2021

Ants Ossip

18.10.1948-25.01.2021

Kaido Krooben

21.10.1952-20.01.2021

Arvi Tikk

21.01.1956-18.01.2021

Rozine Keptsov

30.07.1938-04.01.2021

Silvi-Alide Floren

21.01.1940-28.01.2021

Mari Rikma

26.05.1947-26.01.2021

Maire Aster

13.01.1959-04.01.2021

91

Velli Aal

Kultuurisündmused
24.veebruar 7.32 Ulvi klubi – lipu heiskamine, kontsert segakooridelt „Viroonia“ ja „Rakvere“. Esineb Martin Müller
24.veebruar 9.00 Roela Rahvamaja – Kontsert rahvamaja
taidlejatelt
24.veebruar 10.30 Laekvere Rahvamaja – „Ülikultuurne
miniprogramm“
24.veebruar 12.00 Pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgi jalamile Viru-Jaagupi kalmistul
24.veebruar 13.00 Pajusti klubi. Kontsert: Kaire Rapur,
„Tantsutriinud“ ja VPG poisid
19. märts kell 12.00 Viru-Jaagupi kirikus triptühhoni
avamine
25.märts kell 12.00 pärgade asetamine represseeritute
mälestusmärgi juurde Viru-Jaagupi kirikuaias
14.märts kell 12.00 jumalateenistus koos armulauaga
Viru-Jaagupi kirikus
28.märts kell 12.00 jumalateenistus koos armulauaga
Viru-Jaagupi kirikus

24. veebruar

89

Silja-Juhanna Tamm

88

Lia Pikka

87

Aino-Amalie Rohtla
Ida Uigru
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Aino Kalme
Elvi Muna
Elli Sarjas
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Mall Moor
Maria Mooses

84

Elmi Sammel
Aili Lauri
Uno Kivisaar

Vinni vallas
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7:32 Ulvi klubi - Lipu heiskamine, kontsert segakooridelt
„Viroonia“ ja „Rakvere“. Esineb Martin Müller

82

9:00 Roela Rahvamaja – Kontsert rahvamaja taidlejatelt

Eve Suviste
Silvi-Maret Villemson
Rein Maasik
Väino Jürna
Jüri Lunin
Malle Kriisa
Maimo-Koidula Nutonen
Malle Onga
Maie Pobbul

81

Viivi Salmu
Õie Valk
Lehte Järv
Elle Kaja

80

Aleksandra Matvejeva
Tiiu Pella
Liia Baumann
Maie Ehlvest

10:30 Laekvere Rahvamaja – „Ülikultuurne
miniprogramm“
12:00 Pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile
Viru-Jaagupi kalmistul
13:00 Pajusti klubi – Esinevad Kaire Rapur, „Tantsutriinud“
ja VPG laulupoisid

75

Kristi Prees
Lea Aasmets
Hilja Jonutis
Uno Punder
Heldur Lausvee

70

Õie Merivald
Irina Hass
Väino Tivas
Osvald Veber
Ene Reikla
Estrit Koidu
Rutt Isotamm
Maie Aavoja

Palju õnne!

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

Volikogu esimees

Meelis Maine

Vallavanem

Rauno Võrno

ÜRITUSED TOIMUVAD ÕUES! PANE SOOJALT RIIDESSE!

Info 51 902 201
TOIMETAJA RAHEL LEPP
rahel@vinnivald.ee
VÄLJAANDJA
VINNI VALLAVALITSUS
Tartu mnt 2, Pajusti, 46603 Vinni vald

Tel: 325 8650
e-post@vinnivald.ee
TIRAAŽ 3075

KÜLJENDUS AJAKIRJASTUS OÜ
info@ajakirjastus.ee
TRÜKK PRINTALL AS

Kaastöid ootame iga
kuu 3. kuupäevaks.

