Koduvalla

Sőnumid

VINNI VALLA LEHT
Vinni vald otsib lumetõrjetööde teostajaid
Ka käesoleval aastal kuulutab Vinni
Vallavalitsus välja vähempakkumuse
Vinni valla teedele lumetõrjetööde
teostajate leidmiseks 2013. aasta lumeperioodil.
Pakkumisel võivad osaleda nii
juriidilised isikud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad tehnilisi
vahendeid mille võimsus on vähemalt
75 hj (55 kW), mis tagaks piirkonna
nõuetekohase talihoolduse teostamise.
Töid teostatakse 2013. aasta lumepe-

rioodil.
Hankedokumente väljastatakse aadressil Tartu mnt 2, Pajusti, kabinet 212, leppides eelnevalt kokku majandusnõunik Peeter Kalvetiga. Pakkumused palume esitada 19. novembriks
2012.a kella 10.00-ks. Ootame aktiiveid
pakkujaid!
Peeter Kalvet
Majandusnõunik
E-post: peeter.kalvet@vinnivald.ee,
telefon: 32 58 667 või 59 198 799

Vinnis ja Pajustis algavad
veemajandusprojekti ehitustööd
15. oktoobrist algavad Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi toel elluviidava
Vinni valla veemajandusprojekti ehitustöid Pajusti ja Vinni alevikus, kus
ühispakkujad AS Merko Infra / AS
Merko Ehitus / AS Merko Ehitus Eesti rekonstrueerivad 3,7 km vee- ja 0,52
km kanalisatsioonitorustikke.
Pajusti alevikus rekonstrueeritakse Mäetõnu ja Linnu tänava kanalisatsioonitorustikku ning Linnu ja Lepasaare tänava veetorustikku. Ümberehitustega kõrvaldatakse Mäetõnu tänava kanalisatsiooni talvised kinnikülmumised ja Linnu tänava elamute majaühenduste ehitusvead.
Vinni alevikus rekonstrueeritakse ainult veetorustikke. Tööd hõlmavad Põllu, Muru, Sõpruse, Tammiku, Tiigi, Kiige ja Pargi tänavaid ning
Vilgu-Vinni-Pajusti ning VinniMõdriku maanteede lähialasid.
Uuendatakse ka torustikelt
hargnevad majaühendused - üldjuhul
kuni kinnistute piirideni, kuhu paigaldatakse liitumispunktide peakraanid.
Veetorustikud Vinnis rajatakse kinnisel meetodil, samuti ka Pajusti aleviku
Lepasaare tänaval ning Linnu tänava
lõikudel, kus ei tehta paralleelselt kanalisatsioonitöid.
Vinni ja Pajusti aleviku torutööde lõpptähtaeg planeeritud 2013. aasta kevadesse.
Ühispakkujate KMG Inseneriehituse/Viimsi Keevitus AS/ Lemminkäinen Eesti AS poolt teostatakse veeja kanalisatsioonitorustike ning puurkaev-pumplate rekonstrueerimisi ViruJaagupis, Vetikus ja Roelas. Selle raames on Roelas torustiketööd lõpeta-

tud ning käimas on puurkaev-pumplate seadmestamine. Viru-Jaagupis teoksil olevad torustiketööd plaanitakse lõpetada käesoleva aasta oktoobris. Edasi alustatakse torustike rekonstrueerimistöödega Vetikus. Vetikusse on rajatud asenduspuurkaev ning toimub
veetöötlusjaama seadmestamine.
Ühispakkujad KMG Inseneriehitus / Viimsi Keevitus AS jätkavad
Viru-Jaagupis, Vetikus ja Roelas reoveepuhastite rekonstrueerimistöid.
Käesolevaks ajaks on paigaldatud bioprotsessi mahutid ning toimub tehnohoonete rajamine ja seadmestamine.
Tööd jätkuvad ka järelselitustiikide
puhastamisel ja suublate korrastamisel.
Vinni valla veemajandusprojekti tegevusi aitavad rahastada Vinni Vallavalitsus ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (EL ÜF) läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse. ÜF toetuse maksimumsumma on 2 111 530 eurot.
Kogu veemajandusprojekti lõpetamise tähtajaks on kehtestatud 31.
august 2013.
Kogu projekti eesmärk on parandada ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteeti ja viia need
vastavusse 2013. aastal jõustuvate
nõuetega. Kavandatud tegevused on
suunatud veevõrgu ja ühiskanalisatsiooni lekete vähendamisele, samuti
infiltreeruva lisavee koguse vähendamisele ühiskanalisatsioonis. Paigaldatavate veetöötlusseadmetega tagatakse Roelas ja Vetikus veevõrku antava
joogivee nõutav kvaliteet.
Projekti üldinfo asub aadressil:
http://www.kik.ee/et/vinni-valla-veemajandusprojekt.

Valla kergliiklusteid ehitab
AS Eesti Teed
Vinni Vallavalitsuse korraldatud riigihanke “Jalg- ja jalgrattateede ehitus Vinni vallas” tulemusena teostab AS Eesti
Teed kergliiklusteede ehitustöid, mis
ühendavad rajatavad teed praegu kasutusel olevate Rakvere ja Mõdriku
suunaliste kergliiklusteede võrguga ja
korrastavad väljakujunenud liikumissuundi Vinni-Pajusti-Kakumäe piirkonnas.
Ehituse omanikujärelevalvet
teostab OÜ Tarvaprojekt.
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste sõnul lisandub valla senistele
kergliiklusteedele enam kui kolm kilomeetrit uut teed, mis on ühenduslüliks elanike elu- ja töökohtadega ning
muudavad turvalisemaks nii jalgsi käijate kui jalgratturite liikumise selles piirkonnas. Toomas Väinaste lisas, et rahvas on Vinni valla poolt varem rajatud
kergliiklusteed väga hästi kasutusele
võtnud. “Mõned aastad tagasi koostasime kergliiklusteede teemaplaneerin-

gu ja küsisime elanike arvamust kergliiklusteede rajamise kohta. Igal aastal
oleme kergliiklusteedega sammu edasi astunud ning parandanud sportimise
ja vaba aja veetmise võimalusi.”
Esimesena rajatakse ümmarguselt kahe kilomeetri pikkune teelõik
Pajustist Kakumäele. Sellele järgnevad
Pajusti alevikus Lepasaare ja Vanaküla
tänavate vahelise lõigu ja 300 meetri
pikkuse lõigu ehitamine Vinni alevikus.
Teede ehituseks sai vald toetust Siseministeeriumi regionaaltoetuste valdkonna kergliiklusteede toetusskeemist. Toetust antakse kuni 320 000
eurot, millele lisab vald vähemalt veerandi suuruse omaosaluse.
Teede hooldamiskulud kaetakse Vinni valla eelarvest.
Praeguseks on Pajusti-Kakumäe vaheline teelõik asfaldipaneku
ootel. Teele toodud liiv ja paekillustik
on kõvaks rullitud, kannatab käia ja
joosta. KS.
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Vinni vald jätkab stabiilsel kursil
Vinni vald hoiab stabiilselt tugevat 32.
positsiooni Eesti kohalike omavalitsuste võimekuse pingereas, selgus uuringufirma Geo-media OÜ koostatud Eesti
kohalike omavalitsuste võimekuse
edetabelist. Vinni vald on suutnud kohalike omavalitsuse haldussuutlikkuse
analüüside põhjal püsida 226 omavalitsuse seas viimased aastad 30.-32. kohal, mis on üldjoontes väga hea tulemus.
Vinni vallal on jagunud ühe
suurema maavallana aastate vältel võimekust midagi ära teha nii kohaliku elu
korraldamisel kui ka teenuste pakkumisel. Vinni vald edestab nii endast
suuremaid omavalitsusi kui ka maakonnakeskusi Võru ja Jõgeva linna, aga ka
Paldiskit jt linnu, rääkimata suuremas
pealinna mõjusfääris asuvatest valdadest.
Võimekuse pingereas andsid
häid kohti nii valla suurus, eelkõige
rahvaarv ja maa maksustamishind ehk
teisisõnu, asukoht. Asudes tõmbekeskuse Rakvere külje all, on Vinni vald
hea näide omavalitsusest, mis ei orienteeru üksnes tõmbekeskuses pakutavale, vaid osutab ise mitmekesiseid teenuseid. Sama ei saa ütelda mõne teise
omavalitsuse kohta, mis rõngasvallana ümbritseb enda keskel asuvat suuremat linna, nt Rakvere või Ridala valda. (Iseasi, kas sel olekski mõtet, kuid
lähtugem haldusvõimekuse analüüsiks
võetud kriteeriumidest.) Vinni valda ei
saa sugugi pidada ainult linna servas
asuvaks vallaks – Tudust Rakverre on
ligemale 40 km ja eks Roelastki annab
Rakverre sõita.

Meie vallas on hulgaliselt allasutusi – koole, lasteaedu,
rahvamaju, raamatukogusid,
noortekeskusi, mitmekesiseid
sportimisvõimalusi jne, aga ka
vallakodaniku asjaajamist kergendavad teeninduspunktid
Roelas ja Tudus. Kõik need objektid on vallas enam-vähem
korda tehtud. Kuid ka majade
sisu üle võime uhkust tunda:
meie oma Vinni-Pajusti Gümnaasium on korduvalt tulnud riigieksamite tulemuste põhjal
maakonna parimaks kooliks ja
tema õpilased ja õpetajaid saanud kõrgei tiitleid konkurssidel.
Kuid et tasuta lõunaid ei ole, siis
tuleb selle eest ka lõivu maksta
laenude võtmisega.
Kõrge, 21. koha sai vald
ka kohaliku omavalitsuse kui organisatsiooni eest. Läheneva valla 22. aastapäeva eel on hea meel tõdeda, et valla algusaegadel paika pandud valla valitsuse süsteem on end igati õigustanud. Aitäh kõigile vallakodanikele, varasematele valla juhtidele ja töötajatele
antud panuse eest!

Kutsun Teid kõiki valla aastapäeva tähistavale peole 1. novembril
Roela rahva majja. Tunnustame kauni
kodu konkursi parimaid, tunneme rõõmu üksteisest ja naudime humoorikaid
etteasteid.
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine
Vinni valla arengukava eelnõu aastateks 2013-2022 ja Vinni
valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 on avalikustatud
alates 25. septembrist 2012 Vinni Vallavalitsuse kodulehel ja
tööpäevadel 8-16 (lõuna 12-13) vallavalitsuses Tartu mnt 2,
Pajusti ruumis 210.

Kadila kustub külateatrid külla
Kadila Seltsimaja kutsub valla ja maakonna näiteseltskondi külateatrtie
kokkutulekule 17. novembril.
Läbi aegade on Kadilas tegutsenud näiteselts, milles tänapäevalgi
leidub rohkesti osalejaid (pildil). Kokkutulekul saavad näitlejad esineda oma
lühikavadega, tutvuda teiste külateatri
tegijatega, suhelda ja muljeid vahetada.
Kava:
15.00 – 16.00 kogunemine ja registreerimine
15.00 - 02.00 avatud näitus „Rahvateatri tähtsus külaelus”
16.00 - 16.30 avakõne, tutvustamine
16.30 - 19.30 külaliste- ja Kadila näiteseltsi esinemised
19.30 - 20.00 kohvipaus
20.00 - 02.00 ühistantsimine, laulmine
ja meeleolukas päeva lõpetamine koos
ansambliga SVIPS
Külateatrite kokkutulek toimub
Leader programmi ja Vinni valla kaasfinantseerimisel.
Teretulnud on kõik huvilised,

saamaks osa toredast päevast!
Tulge kaema oma silmaga oktoobris lõplikult rekonstrueeritud
Kadila Seltsimaja hoonet.
Kadila Naisselts on jätkuvalt

aktiivne. Sügiskuude jooksul oleme
tegelenud käsitööga, käinud matkal,
teatris ja pidanud nõu erinevate projektide elluviimise suhtes.
Kadila Naisselts

Selgusid Vinni valla heakorrakonkursi parimad
Vinni vallavalitsus selgitas tänavuste heakorrakonkursi parimad elamute, talutüüpi maakodude ja ärihoonete kategoorias, keda vallavalitsus tunnustab tänukirja ja 100
euro suuruse kinkekaardiga.
Elamute kategoorias tunnistas vallavalitsus heakorrakomisjoni ettepanekul parimaks Ene
Harjuse ja Hillar Pikka elamu
Roela alevikus Tartu mnt 16 ning
Rauno Võrno ja Vernika Mäesaare Paemurru elamu Kehala külas.

Talutüüpi maakodude kategoorias hindas vallavalitsus tänukirja ja 100 euro suuruse
kinkekaardi vääriliseks Urmas
Vakkeri ja Kristiina Herma Kastani talu Vana-Vinni külas, perekond
Vilu Raja talu Inju külas ning Eigo
Soosalu ja Luule Väli Lillemäe talu
Kulina külas.
Ärihoonete kategoorias tunnustab vallavalitsus OÜ Voore
Mõis Viru-Jaagupi Külalistemaja
aadressil Pihlaka 1 ning Robert
Jürgensoni Robi pubi Roela alevi-

kus Tartu mnt 14.
Vallavalitsus otsustas premeerida 50 euro suuruse
kinkekaardiga tublimat võililletõrjujat Villu Soosalu Vinni alevikus
Metsa tn 1.
Autasustatutele tänukirjade ja
kinkekaartide üleandmine toimub
Roela Rahva Majas Vinni valla 22.
aastapäevale pühendatud pidulikul õhtul l 1. novembril kell 18.00.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik
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Ragn-Sells jätkab Vinni
vallas teenindamist

Taas kord teedest, teeäärtest ja
maaomanike kohustustest

Hea meel on tõdeda, et meie koostöö
on kestnud pea kolm aastat ja jätkub
veel kahe aasta jooksul. Vaatamata heale koostööle on tekkinud nii mõnigi
küsimus, millele soovime vastused
anda.

Suur tänu maaomanikele!
Tänan kõiki maaomanikke, kes on
võtnud kätte ja teeääred oma
krundi piires puudest ja võsast
puhastanud, samuti põllumehi,
kes teeservi on hooldanud.

Järgmise aasta graafik
Klientidele, kes on edastanud oma eposti aadressi, saadetakse automaatselt
detsembrikuus e-posti aadressile järgmise aasta graafik. Neil, kellel ei ole eposti aadressi, on võimalik see tellida
paberkandjal võttes ühendust meie
klienditeenindusega telefonil 15 155.
Veograafiku saatmine posti teel maksab 0,97 €.
Samuti on võimalik graafikuga tutvuda Ragn-Sellsi kodulehel www.
ragnsells.ee. Iseteeninduse kaudu ID.kaardi või nobiil-ID abil meile edastatud isikukoodi olemasolul.
Kas riiklikel pühadel toimub
jäätmevedu?
Jah, jäätmevedu toimub nendel riiklikel pühadel, mis jäävad nädala sisse.
Jäätmevedu ei teostata ainult laupäeviti
ja pühapäeviti.
Miks ma pean liitunud olema
jäätmeveoga, ma ei kasuta kinnistut?
Korraldatud jäätmeveoga liitumist reguleerivad mitmed õigusaktid: Jäätmeseadus, Vinni valla jäätmehoolduseeskiri. Vallavalitsus võib erandkorras jäätmevaldaja vabastada jäätmeveost kuni
üheks aastaks kinnistu omaniku põhjendatud avalduse alusel, mis on esitatud Vinni Vallavalitsusele. Jäätmevedajal ei ole õigust vabastusi anda.
Tooge palun konteiner tänava äärde
Palume tagada veopäeval vahetus juurdepääs jäätmemahutile. Sõiduautode
parkimisel palume arvesse võtta konteineri tühjendamiseks ning ligipääsuks
vajaliku ala vabaks jätmist selliselt, et
oleks tagatud lähedusse pargitud
sõiduauto(de) turvalisus ning jäätme-

mahuti tühjendamise võimalikkus.
Käsitsi teisaldatavad jäätmemahutid palume tuua raskeveokiga läbitava üldkasutatava tee äärde jäätmeveoki võimalikku peatumiskohta.
Jäätmed soovitame panna
jäätmemahutisse kilekottidesse pakitult,
mitte neid tugevalt konteinerisse kinni
pressides. See aitab ära hoida nt talvel
jäätmete konteinerisse kinni külmumist
ja tagab konteineri täieliku tühjendamise.
Arvetega seonduv
Arvete maksetähtaeg on 14 päeva.
Arveid on võimalik tasuda ka otsekorraldusega.
Juhul, kui vedu on võlgnevuse tõttu olnud peatatud, tuleb kliendil
jäätmeveo uuesti alustamiseks tasuda
ka veo taasalustamise tasu. Õigeaegselt arveid tasudes väldite selliste rahaliste lisakohustuste tekkimist.
Arvetega seonduv info (k.a
ajalugu) on jälgitav iseteenindusest
www.ragnsells.ee/
iseteenindus. Iseteeninduse saate sisse logida ID-kaardi või mobiil ID-ga.
Kasutage iseteenindust
Nüüd on klientidele avatud uus iseteeninduskeskkond. Selles on võimalik
vaadata arveid ja nende ajalugu, veograafikuid. Tühisõitude puhul on iseteenindusest võimalik operatiivselt infot saada põhjustest (lisatud on ka fotod).
Juhul, kui sisselogimine iseteeninduskeskkonda ID-kaardi või
Mobiil-ID-ga ei õnnestu, tuleb võtta
ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega. Põhjuseks võivad olla sel juhul
mittetäielikud kliendiandmed.
Iseteeninduskeskkonna leiate meie
kodulehelt www.ragnsells.ee.
Lisainfot saate meie klienditeeninduselt tööpäeviti 8.00 kuni 17.00
infotelefonil 15 155 või e-kirja teel
virumaa@ragnsells.ee.
Keskkonnahoidlikult,
Ragn-Sells AS
www.ragnsells.ee

Jäätmete sorteerimise
juhend
PAKENDIKONTEINERISSE
sobivad:
Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketsupija majoneesipudelid, kosmeetikaja hooldustoodete pakendid (nt.
sampoonipudelid) plastnõud ja –
karbid, muud puhtad plastpakendid
Kilekotid ja pakkekile, värvitud ja värvilised klaasist alkoholipudelid (nt veini- ja viinapudelid),
värvitud ja värvilised klaaspurgid,
muud värvitud või värvilised
klaaspakendid (nt siirupi või õli
klaasist pudelid), toidu- ja
joogipakendite metallkaaned ning
korgid, konservpakendid (nt konservikarbid), muud puhtad
metallpakendid, kartongist piima, mahla-, veini- ja jogurtipakendid.
ei sobi:
Plastist mänguasjad, kummist tooted, ohtlike ainete pakendid (nt.
kodukeemia pakendid), hügieenisidemed, ühekordsed mähkmed
jms, akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, peegelklaas, ohtlike ainete
pakendid, nt. lahustipudelid, ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värvi- ja lahustipakendid, aerosoolpakendid (nt. õhupuhasti või juukselaki pakendid), toiduga määrdunud ja pooleldi täidetud kartongpakendid.

PABERI – JA PAPI KONTEINERISSE
sobivad:
Pappkastid ja –karbid, jõupaber,
paberkotid jm. puhtad paberpakendid, ümbrikud, ilma kaaneta
raamatud, töövihikud, ajalehed,
ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, paberist ja papist kaustikud.
ei sobi:
Määrdunud või vettinud papp ja
paber, papp ja paber, mis sisaldab muud materjali (nt foolium)
majapidamispaber, kile, kasutatud
pabernõud ja papptopsid, fooliumja kopeerpaber, ehituspaber,
vahtplast,
kartongist
joogipakendid.
KÕIK PAKENDID PEAVAD
OLEMA PUHTAD, EI TOHI SISALDADA JÄÄKE!
OLMEJÄÄTMETE KONTEINERISSE
sobivad:
Jäätmete sorteerimisest järele
jäänud jäätmed: riided, jalanõud,
mähkmed, jahutatud tuhk, hügieenisidemed, tolmuimeja kotid, kasutaud ühekordsed kasutatud ja
katkised toidunõud, katkised mänguasjad ja muud plastist esemed,
kummist ja puidust esemed jne.

Miks peab teeääred puudest ja
põõsastest puhtad hoidma?
Tee ääres olevad puud lõhuvad
teekatet: puudelt tilkuv vesi muutub porilombiks ja sealt edasi
auguks. Talvel pole talihooldetöid
võimalik teha, kuna lumega kaetud oksad lõhuvad teehooldemasinaid. Kas Te ei mõtle, et TEIE
PÄRAST võib võib tee kellegi koduni lumme jääda!?
Nii valla- kui lepinguga üldkasutatavate teede ääres kasvavad puud asuvad eramaadel – järelikult maaomanik on kohustatud kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise, prahi, hukkunud loomad ja linnud. Nimetatud
kohustus tuleneb teeseadusest §
37 lg 1 punkt 3-st.
Nagu ikka, kohtab siingi mitmesugust suhtumist. Ühed hoolivad ja täidavad oma kohust,
mida teeseadus tee ääres asuvatele krundiomanikule paneb,
teised ei tee sellest väljagi ega
reageeri isegi vallavalitsuse teadetele.
Nagu öeldud, ei tulene nõue

hoida oma krundi piires teeserv
korras, mitte vallaametniku suvast, vaid on teeseadusega ette
nähtud. Kuna aga tegemist on
eraomandiga, ei ole omavalitsusel õigust puid ise ära saagida.
Tekibki olukord – kui maaomanik ettekirjutust ei täida, on
vallavalitsus sunnitud antud töö
Asendustäitmise ja sunniraha
seaduse § 11 alusel ise korraldama ning § 15 alusel tekitatud kulud omanikult sisse nõudma.
Lugupeetud maaomanikud!
Palun tegelge oma krundi- ja teeservade hooldusega peremehetundega, ootamata ettekirjutusi
vallavalitsusest.
Igihaljaks probleemiks on
kruusateede hooldus
Jätkuvalt toimub põldude vastu
teed kündmine ja nende harimise aegu teede reostamine sõnniku ja põllult ratastega kaasa toodud poriga.
Kui teeäärte kündmisel ei järgita servade tagasikündmise
tava, siis tee jääb pikapeale kraavi. Ka sellel sügisel on jätkuvalt
põllumehi, kes teeservades kündmisel seda järginud ei ole.
Kaasaegsed traktorid sõidavad vabalt kiirusega 50 km/tunnis. Väidetavalt nende laiad kummid ei lõhu teed!? Kõik oleme
näinud suuri tolmupilvi traktorite

Üldkasutatavad paberi- ja papikonteinerite asukohad Vinni vallas:
Jrk
.nr Asukoht
Aadress
Maht Arv
1
Vetiku
Vetiku OÜ Vetiku ST kontor
0,6
1
2
Vinni
Sõpruse 1a
0,6
1
3
Vinni
Tammiku 9, Gümnaasium
0,6
1
4
Pajusti
Tartu mnt 18 (Helteri kpl)
0,6
1
5
Kadila
Kadila endise kpl. juures
0,6
1
6
V-Jaagupi
Viru-Jaagupi, Kesk 23
0,6
1
7
Kakumäe
Küla keskuses
0,6
1
8
Roela
Roela (Helteri kpl.)
0,6
1
9
Roela
Roela Põhikool
0,6
1
10 Pajusti
Pajusti, Vinni VV
0,6
1
Pakendikonteinerite asukohad Vinni vallas:
Jrk.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Asukoht
Vinni
Vinni
Pajusti
Pajusti
Vetiku
Roela
Roela
Tudu
Tudu
Kakumäe
Kadila
Küti
Küti
V-Jaagupi
V-Jaagupi
Inju
Piira

Aadress
Maht Arv
Vinni, Sõpruse 1a
1,5
1
Vinni, Tammiku 9, Gümnaasium
0,6
1
Pajusti, Tartu mnt.13 (Helteri kpl.)
3,0
1
Pajusti, Vinni VV
0,6
1
Vetiku, OÜ Vetiku ST kontor
1,5
1
Roela, Tartu mnt 11
1,5
1
Roela, Aida 3, kpl. juures
1,5
1
Tudu, Rakvere mnt.7
3,0
1
Tudu, Tuleviku 3
1,5
1
Küla keskuses
0,6
1
Kadila, Kadila endise kpl. juures
1,5
1
Küti keskuses, kpl. juures
1,5
1
Küti keskuses, kpl. juures
0,6
1
Viru-Jaagupi, Kesk 23
1,5
1
Viru-Jaagupi, Kesk 23
3,0
1
Inju bussipeatus
2,5
1
Piira kortermajad
2,5
1

NB! Valla- ja teiste asutuste poolt telltud olmeprügi konteineritesse
(nt. kalmistud, rahvamajad, koolid jne.) kodanikud oma olmeprügi tuua
ei tohi.

MUUD JÄÄTMED:
1. Ehitus- ja lammutuspraht, samuti olme- ja suuremõõtmelised jäätmed.
2. Vanad rehvid
3. Elektroonikaromud
4. Põllumajanduskile
5. Ohtlikud jäätmed

JÄÄTMED saab üle anda:
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusesse Ussimäel
Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
e-post: info@lvjk.ee; tel.: 622 6049
Alates 1.10.2012 avatud E - R 9.00 17.30 L 10.00 - 15.00
Suletud pühapäeval ning riiklikel
pühadel.

järel. Suur kiirus ning lai kummipind viib kaasa kuiva kruusatee
pinna sideaine, märja tee korral
uhuvad tekkinud veeloigud teepinnase eemale. Järgi jäävadki
ainult kivid. Tundub, et nagu tee
oleks ära vajunud, tegelikult on
põlluservad hoopis eelnimetatud
põhjustel tõusnud.
Algamas on metsaveoperiood
Reeglina ei anna vallavalitsus
välja teekasutusluba metsaveoks, kui tee ei ole suvel kuiv,
talvel külmunud või kui vedaja
poolt puudub garantii tee taastamiseks. Juhul, kui kellelgi tekib
kahtlus loata tee kasutamise osas
– teatage palun vallavalitsusse
telefonil 32 58 650 või e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.
Kokkuvõtteks
Pooldan minagi ettevõtlust. Kuid
sellist, kus meie ühistel teedel on
võimalik sõita ka teistel, mitte
ainult teedesse vastutustundeta
suhtuvatel põlluharijatel.
Kui riigi poolt omavalitsustele eraldatud teede korrashoiu
raha ei suurene, ei saa ka Vinni
Vallavalitsusel olema nii palju
raha, et võimaldada pidevalt
kraavisõidetud- ja küntud teid
taastada.
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Ohtlikest
kaevudest
tuleb
kindlasti
teatada
Katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest
ohtlikest rajatistest tuleb teada
anda päästeala infotelefonile 1524
või vallavalitsusse telefonil
3258650. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise
avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada
või
piirata.
Infotelefonile helistajalt
küsitakse andmeid, mis aitavad
võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga
kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib
raskusi rajatise üles leidmisega.
Päästeala infotelefonile
laekunud info ohtlike rajatiste
kohta edastatakse kohalikule
omavalitsusele, tehnilise järelevalve ametile ja põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija jälgib ka
selle täitmist ning rakendab omalt
poolt meetmeid ohu võimalikult
kiireks likvideerimiseks.
Peeter Kalvet
Majandusnõunik
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Vinni aleviku tühjade
Meie küla Triinu tuli koju ja asutas
hoonete baasil saaks rajada oma stuudio
tegevusküla
Vinni valla “Meie kodu -Vinni vald” listi
kureerib Anita Keivabu, kes on listis välja
pakkunud mitmesuguseid ideid ja mõtteid, mida ühiselt ette võtta või millisel
aktuaalsel teemal oma sõna sekka ütelda. Anita Keivabu üks viimatisi ideid oli
koondada Vinni päevakeskusesse noored ja nooremeelsed arutamaks, mida
teha lagunevate hoonetega Vinni alevikus: kas neid oleks võimalik võtta kasutusse noortele vaba aja veetmise võimaluste rikastamise eesmärgil.
Anita Keivabu nõustus lahkelt
jagama ajurünnaku mõtteid ka lehelugejatega.
AK: Ajurünnak oli ses mõttes
oli edukas, et panime noortega kirja nende unistused. Täiskasvanutega veidi arendasime noorte mõtteid edasi. päris huvitavad mõtted tulid.
Üks ajurünnaku põhireegleid
ongi ju see, et valesid mõtteid ei ole olemas, kellegi mõtteid ei kritiseerita, vaid
võetakse arvesse ja arendatakse edasi.
Muidugi tõdesid kohaletulnud ka
ise, et nad hõljuvad pilvedel, kuid millegi
muutmiseks tuleb kusagilt alustada. Teinekord on suure tahtmise juures nii mõnigi esialgu utopistlikuna paistnud idee
rakendust leidnud.
Üks väga hea mõte on soov teha
korda kõik Vinni aleviku lagunevad hooned ja muuta nad mingiks keskuseks.
Näiteks Vinni saunas võiks olla helikindel muusikamaja, kus saaks käia muusikat
kuulamas või muusikat mängimas. Mõnda teise lagunevasse majja võiks sisse
seada batuutide, kolmandasse rularambiga maja… Näiteks Ossipi ahelvaremetes
võiks olla golfiväljak, pallipark, rularambid, betoonist valatud lauatennis, 5x5
meetrine male/kabelaud.
Mingis hoones võiks asuda

kooliõpilaste tarbeks ettevõtlusküla, et
õpetada juba varakult lastele ettevõtluskeskkonda. Isiklikul lähen juba järgmisel
reedel ühele ettevõtlusküla koolitusele,
kus õpetatakse neid korraldama ja läbi
viima. Näen asjal suurt potentsiaali. Nii
tekiks igale majale eesmärk ja aastaringne
kasutus. Praegu nad lihtsalt lagunevad.
Veel avaldati mõtteid, Vinni
jalgpallistaadionile võiks talvel rajada uisuväljaku.
Vinni noortekeskuses töötav ja
Vinni aleviku käekäigust sügavalt huvituv noormees Elvis Effert käis välja idee
ka Vinni mõisast, milles võiks olla Lääne-Viru rakenduskõrgkooli üks osa.
Näiteks võiks seal tegutseda spordiäri- ja
turundusvaldkond, spordiettevõtlus,
korv- ja/või jalgpallikool, midagi
Audentese sarnast, mis koondaks kõik
spordiga seonduva. Vinnis on olemas
spordikompleks, kus saab n-ö reaalselt
õpitut rakendada.
Samuti pakuti välja, et ühes vana
hoones võiks olla kinomaja.
Samuti tekkis mõte, et miks ei
võiks Vinni vana suur mõisa maja olla
noorte maja!
Kui saaks neid majade projekte
otsast ellu viia, võiks Vinni olla tegevusküla – suur vaba aja park. Vinnist võiks
arendada ühe suure tegevusküla, kus igas
majas oleks midagi huvitavat. See annaks
palju juurde aleviku üldmuljele, tooks
vallale tuntust ja kasvatakse külastatavust.
Minu teada Eestis teist sellist küla ei ole.
Praegu on suureks takistuseks
raha, aga ka mainitud hoonete kuuluvus
eraomanikele. Huviga jääme ootama,
mida arvavad ideedest nemad.
Tänan kõiki kokkutulnuid oma
suuerpäraseid ideid esitamast ja kaasa
mõtlemast! KS

Õppenõustamisekeskus
pakub uut teenust
Käesolevast õppeaastast pakub
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus
(ÕNK) võimalust saada regulaarset
logopee-dilist, eripedagoogilist ja
psühho-loogilist tööd lapsega.
Teenus on mõeldud toetama
eelkõige neid lapsi, kelle lasteaias või
koolis puudub vastav tugispetsialist
ning kes seetõttu jäävad õigel ajal ilma
vajalikust abist. Ka lapsevanemad ise
võivad keskuse poole pöörduda, kui
nad soovivad, et nende laps saaks
mõnda neist teenustest rohkem kui
koolis või lasteaias võimalik.
Keskuse spetsialistid osuta-

vad teenust õppenõustamiskeskuses
Rakveres, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi
5 C korpus.
Teenus on tasuline, vajalikud dokumendid on avaldatud LääneViru Omavalitsuste Liidu kodulehel
õppenõustamiskeskuse lingi all
dokumentide loetelus aadressil http://
w w w. v i r u m a a . i n f o /
oppenoustamiskeskus/dokumendid.
Infot saab küsida ka keskuse
koordinaatorilt Monica Jaanimetsalt, tel
32 580 64, 53 454 359.
Monica Jaanimets

Elektroonikaromusid
saab tasuta ära anda
Koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga saab
vallas elektroonikaromusid tasuta üle
anda, kui helistate ette osavallavanema/
majandusspetsialisti telefonil, kellega
kokku leppida aeg, millal vanad elektroonikaseadmed üle anda.
Vinni kogumiskonteiner – Sõpruse 1a –
Vladimir Kostap, tel 53 410 627.
Viru-Jaagupi kogumiskonteiner - ViruJaagupi osavalla juures – Ade Murumägi, tel 52 59 924.
Roela kogumispunkt – Roela, Aida tn.2
(Mõisa viljaait) – Ade Murumägi 52 59
924.
Tudu kogumispunkt – Tudu, Rakvere mnt.
3 – Uno Muruvee, tel 52 73 874.
Üleantavad seadmed peavad
olema komplektsed!
Suured kodumasinad pesumasinad, pliidid, külmikud,
kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne.
Väikesed kodumasinad - tolmuimejad,
rösterid, kohvimasinad, triikrauad, kellad,

kaalud jne.
IT- ja telekommunikatsiooniseadmed arvutid, printerid, koopiamasinad, faksid,
telefonid jne.
Audio-video seadmed - televiisorid, kaamerad, raadiod, muusikariistad.
Valgustusseadmed - valgustid, kompaktlambid jne.
Tööriistad (v.a. tööstuslikud) - aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne.
Mänguasjad - elektrirongid, videomängud, elektrilised spordivahendid jne.
Seire- ja valveseadmed- suitsuandurid,
termostaadid jne.
Samuti saab elektroonikajäätmeid üle
anda MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusesse Ussimäel. Info: e-post: info@lvjk.ee;
tel: 622 6049
Alates 1.oktoobrist avatud ER 9.00 - 17.30 L 10.00-15.00. Suletud pühapäeval ning riiklikel pühadel.
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Sel sügisel on taas kõneaineks noorte
minemine, olemine ja tulemine, peamiselt küll minemine. Sinna, kus on parem
– (Tal)linna, välismaale. Kui keegi tagasi otsustab tulla, siis satub ta kohe uudistajate vaatevälja.
Meie vaateväljas on Triinu Kunberg
- noor särasilmne treener, kes annab treeningtunde Vinni spordikompleksis. Tuli
kodusesse Vinni tagasi, sest ei harjunud
linna kiire tempoga. Targemana, kindlameelsemana.

Vinni spordikeskkonnast
pealinna õppima ja tagasi
Triinu hakkas juba Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õppides treenima end ja teisi. Eriti
meeldis talle jõusaalis käia. Nii tuli loomuliku jätkuna õpingud Tallinna ülikooli
kehakultuuri teaduskonnas. Kui tuli aeg
kooli kõrvalt tööle minna, leidis ta tööd
Coral-Clubis administraatorina. Peagi lisandusid samas BodyPump- ja
spintreeningud, mille jaoks oli ta omandanud vastavad litsentsid.
Pärast lapse sündi naasis Triinu Rakverre. Kuna lapse kõrvalt tuleb ükskord
nagunii tööle minna, siis miks mitte vähehaaval sellega algust teha, leidis Triinu.
Plaanist projektirahade toel sisse seada
oma treeningstuudio ei saanud asja, kuid
sellele vaatamata otsustas Triinu Vinni
spordikompleksis ühe tühjalt seisva ruumi sisustada ja avada seal oma stuudio.
Seekord elukaaslase toel.
Avas uhke stuudio
Rõõmsates toonides kõrgete lagedega
õhurikkad peeglitega ruumid ootasid 1.
septembril avamisele kõiki huvilisi. Ootas
muusika ja selle saateks seinatäis kauneid
California looduspilte.
Triinu oli avamise puhuks kujundanud oma kodulehe ja levitanud flaiereid.
Lugesin isegi neid Vinni poes. Kutsusid
spinni- ja BodyPumpi trenni. Võõras värk,
nagu ka need teised, siinseal reklaamitavad cross- ja yogafiti, fitballi, fitdance’i,
zumba, bosu jt noortele mõeldud treeningud. Kodune velotrenazöör on nagunii ootevalmis, mis ta seal kogub tolmu ja kiirel ajal riideid, võiks selle taas
kasutusse võtta, leidsin seepeale.
Midagi neis infoallikates ikka oli, et
seadsin sammud TriinuSpini stuudiosse.
Triinu sõnul on tavalised käijad naised
vanuses 16-50 ja mehed vanuses 20-30.
Ja minu eelarvamus ühtivat paljude teiste
omaga. Nii oligi. Triinuga juttu tegema
minnes astusid trennisaalist tuttavaid nägusid õhetavate ja õnnelikena välja.
Koos on mõnusam harjutada
Ainult et. Kodus teleka ees vehklemine
pole see. Vale keskkond. Liiga palju ahvatlusi ümberringi. Puuduvad trennikaaslased, kelle jaks motiveerib uimasemagi
pingutama. Treener, kes julgustab veel
pingutama.
Triinu räägib, et vanust ei peaks üldse pelgama. Jõuharjutusi samuti mitte. “Inimesed võiksid aru saada, et jõutrenn ongi
see, mis luud tugevad hoiab ega lase luuhõredusel tekkida. Ka lihaseid peab ole-

ma, naistel samuti ja igas eas. Mida rohkem on lihasmassi, seda kiirem on ainevahetus ja võid süüa, mida hing ihaldab,”
räägib Triinu. Muusika saatel ja vahelduvate looduspiltide taustal koos teistega
rattaga uhades saab kiirelt higi lahti ja soolad välja higistada. “Niisama õues kõndida on ka tore, aga südant see kuigipalju ei
koorma,” lisab ta.
Spinning ja BodyPump
ja mis nad kõik on - kõigile!
Spinning on jalgrattasõit spetsiaalsetel
siseratastel. Rattaga saavad sõita noored
ja vanad, peenemad ja kaalukamad, mehed ja naised. Muusika dikteerib sõidutempo, kuid koormust saab reguleerida
igaüks ise. Sõidetakse vahelduvalt madala ja kõrge koormusega, mis treenib
ka südamelihaseid. Treening kestab umbes tund aega, algul 5-10 minutit soojenduseks ja lõpus samapalju aega lõdvestuseks-venitusteks.
Triinu juures saab treenida teistelgi
viisidel. Näiteks lihas-vastupidavus treeningut nimega BodyPump, kus kasutatakse stepipinki, kange, kettaid, hantleid.
Sobib ka algajatele – algul harjutad väikeste, hiljem sobivamate raskustega.
“BodyPump on kiireim viis keha vormimiseks ja rasvaprotsendi alandamiseks,”
selgitab Triinu, “selles treeningus on
võimalik kulutada kuni 600 kalorit!”
Neile, kelle sooviks on parandada,

Koht, kuhu tahetakse tulla
Vinni valla erivajadustega inimeste
päevakeskus Lepiku külas saab 1. novembril kaheaastaseks. Nende kahe
aasta jooksul on keskuses hakanud käima palju inimesi, nendest enamus erivajadustega tööealised inimesed. Keskuse tegevustega on liitunud ka pensioniealisi ja mõnest tegevusest huvitatud inimesi, samuti vabatahtlikke. Tihenenud on koostöö valla kahe päevakeskuse vahel.
Johanna keskuses toimus suvel
Leader programmi toetusega keraamikakoolitus, mille raames ostsime keskusele savipõletusahju. Keraamikast
on saanud keskuses uus tegevusharu.
Enne asjade ahjuminekut on savist glasuuritud keraamika valmimiseni pikk ja

loominguline tee. Keskuses tegeldakse veel ka siidimaaliga, mis on samuti
päris uus tegevus.
Eesti-Hollandi Heategevusfond
Päikeselill rahastas puuetega laste suvelaagri. Nädalane laager toimus Johanna keskuses, vahelduseks olid väljasõidud mere äärde, Oru talu hobuste
juurde ja ekskursioon mööda Vinni
valda, tutvustamaks lastele mõisaid ja
muid vaatamisväärsusi ning vajalikke
hooneid. Lapsed ja nende vanemad
soovivad samalaadset laagrit ka järgmisel suvel.
Uus hooaeg päevakeskuse süsteemses tegevuses algas septembris.
Jätkusid suvel alanud hoidiste tegemised ja tegevused aiamaal, lisaks toidu-

säilitada liigeste liikuvust ja lihastoonust,
on Triinul pakkuda Omal Jõul treeningud.
Need toimuvad rahuliku muusika saatel
ja tekitavad mõnusa ja rahuliku õhkkonna.
Veel saab valida harjutuste õiget tehnikat õpetav BodyPump ABC, kombineeritud tundi spinningust ja omal jõul
tehtavates harjutustest. Vestluse käigus
saab selgeks, et paljusid omaaegseid kooli kehalises kasvatuses omandatud harjutusi tänapäeval enam ei soovitata. Kulutavad liigselt liigeseid, ei ole nii efektiivsed kui uuemad.
Tule ja veendu, kui tore see on
Triinu kutsub inimesi trenni. Keha liigutades hakkab ka pea paremini tööle,
inimesed on elutervemad, rõõmsamad.
Ka ei ole Triinu jaoks olemas rumalaid
küsimusi. Tema aval olek ütleb, et kõike
võib küsida: kuidas alustada, kuidas harjutused täpselt välja näevad, milline on
õige tehnika. Tule ja veendu, kui tore on
end liigutada, kui kena sa oma keha vastu
tegelikult olla võid!
TriinuSpini koduleht on aktiivses
kasutuses: Triinu kirjutab ja trennis käijad
kirjutavad-blogivad.
Nagu treeningu järel enesekiitmisest
veel vähe oleks - TriinuSpini kodulehele
minnes on äärmiselt meeldiv lugeda, et
treenergi tänb sind.
Hilje Pakkanen
tegemise ja muu eluga toimetuleku
õpetamine tööealistele erivajadustega
inimestele. Mitmekesisemaks on läinud
käsitöö õpe koos savi ja siidkanga töötlemisega. Lisaks üldõpe ning Hasartmängumaksu nõukogu toetusega inglise keele jätkuõpe. Kord kuus on keskuses
muusikapäev.
Füsioteraapiaruumi lisandusid paar lahedat trena•ööri. Niisiis jätkub Johanna keskuses tegevust ja huvialasid nii
haigetele kui tervetele. Ootame keskusesse hoiuteenusele ka kodudes
hooldada olevaid eakaid ja puudega
inimesi, et võimaldada omastehooldajatele puhkepäevi.
Palju tänu meeldivate hetkede ja
raskustest ülesaamise eest Johanna keskuse külastajatele, töötajatele, vabatahtlikele ja koostööpartneritele! Head
mõtted soojendavad südant, neid kõikidele soovingi.
Ülle Allika
Johanna keskus
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Vinni päevakeskus
kutsub jätkuvalt

Suvi läheb sügisesse ja see toob mõtted
ja teod taas kord jälle isetegemise ja meelelahutuse juurde, nagu igal sügisel. Lähenevaks sügis-talveks on igaühel meist
võimalik leida päevakeskuses sobivat
huvitegevust- olge aktiivsed osalema,
võimlema, mälu treenima, tegelema käsitööga. Tulge kohale ja avaldage oma
soove.
Vinni päevakeskus jätkab oma
tavalist tegevust. Oleme avatud ka neljandal tegevusaastal E-N või T-R kella
11.00-16.00. Päevakeskuses on juba paika jäänud kindel nädala tegevusplaan.
Teisipäeval kell 10.00 võimleme Vaike
Altvälja juhendamisel.
Neljapäeviti on juuksuripäev, kääridega
Maie Seinpere. Reedeti värskendab Anu
Joonuks meie mälu.
Kord kuus tahaks teha pärastlõunase koosviibimise, kus saaks mõtteid
vahetada, laulda või kutsuda kedagi külla
esinema.
Paljud on huvi tundnud käsiöö
tegemiste vastu. Tulge kohale ja paneme
päeva paika.
Tänan väga teid, toredad ja elurõõmsad laulunaised, olite väsimatud ja
andsite palju kontserte. Kolmapäevad olid

imelised, tuba täis laulu ja naeru. Aga eelkõige oleme tänulikud Helve Ploomile,
tänu tema ettevõtmisele ja juhendamisele sai kokku tore naisansambel ja lauldud
ilusaid lauluviise. Ja kui oli tarvis minna
Tudusse lauluproovi või esinema, siis oli
vallavanem Toomas Väinaste alati abiks
bussi saamisel. Suur tänu teile kõigile.
Kui me sel hooajal lauluga jätkata ei saa, siis tahaks proovida seltskonnatantsu õppimist. Kas on kellelgi soovi
jagada oma tantsuoskusi teistele või teab
kedagi soovitada? Ootame päevakeskusesse tegijaid, kes soovivad oma oskusi
jagada.
Ootame ka uusi külastajaid. Kodus üksinda teleka taga konutades tundub meid ümbritsev elu aina hullemaks
minevat. Koos teistega midagi koos ette
võttes saad aru, et elul pole häda midagi.
Nii et astuge läbi, ehk hakkab meeldima!
Iga nädala plaan ja muud vajalikud teated
on päevakeskuse akna peal ja Vinni valla
kodulehel üleval.
Ilusat sügist, jõudu, tervist ja naeratust!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor
tel 3257300

Mõdriku kutsub kokkutulekule!
Kallis Mõdriku vilistlane, endine õpetaja, õppejõud, töötaja ja tänane koolipere!
Sellel aastal tähistame Mõdrikul mitut juubelit: 85 aastat koolitustegevust
Mõdrikul, 55 aastat raamatupidamise õpetamist Mõdrikul, 20 aastat sotsiaaltöö
õpetamist Lääne-Virumaal ja 5 aastat rakenduskõrgkooli.
Aastate jooksul pole muutunud mitte ainult kooli nimi, institutsionaalne staatus ja alluvus, vaid ka õpetatavad erialad,
õpetuse sisu, kooli taristu, õppejõud ja
loomulikult ka vilistlased.
Juubeliaastal on kohane meenutada
tuntud legendaarse teatrimehe V. Panso
aegumatuid sõnu: kooli väärtuse määrab
see, kes on seal õpetanud ja kes on seal
lõpetanud. Siia saab vaid lisada, et kooli
tugevust näitab ka vilistlaste edukus tööturul ja elus hakkamasaamine. Samuti see,
kas kooli tulevad noored kvalifitseeritud
õppejõud ja leidub jätkuvalt õppijaid ehk
teisisõnu, kas kool on jätkusuutlik.
Oleme selle nimel palju pingutanud
ja tulemustest saame ühiselt kokkuvõt-

teid teha ja neid näha juba kohapeal –
Mõdrikul.
Selleks kutsun teid kõiki kooli sünnipäevaüritustele, et koos vaadata tagasi
olnule ja rääkida endast ja oma edusammudest, näha vanu sõpru ja tuttavaid ning
sõlmida uusi, vastastikku kasulikke suhteid. Samuti arutleda kooli tuleviku üle.
Vilistlasi, endiseid õpetajaid/õppejõude/töötajaid kutsun vilistlaspeole 24.
novembril ruumi G115.
Peo ajakava on järgmine: 12 tervitussupp
ja registreerimine. Kell 13 aktus (sõnavõtud, raamatu-pidamise ja sotsiaaltöö
loeng, turunduse töötuba). Kell 15-19 ringkäik koolis, sotsiaalne suhtlus, avatud
puhvetRegistreeruda ja osalustasu 10 € kanda palun MTÜ Mõdriku Arendusseltsi
arvele 221029189736 hiljemalt 22. novembril. Maksekorraldusse märkige osaleja nimi. Registreerumise vorm asub aadressil: http://www.eformular.com/kiq/
vilistlased.html
Kohtumiseni Mõdrikul!
Helle Noorväli
rektor

Mõttelõngal veereb 13. aasta
Vinni ja Pajusti alevike eakate klubi Mõttelõng koguneb pärast suvepuhkust taas
Pajusti klubis, et koos tähistada klubilaste
sünnipäevad.
Oktoobris tähistame Mõttelõnga 13. sünnipäeva. Külas kvartett Õedvennad. Hingedekuu puhul tuleb meie
nägemust maailmast avardama vaimne
nõustaja Merle Mirk. Kuu lõpupoole
kuuleme esinemas VPG õpilasi.
Detsembri algul tahame avada näituse
osavad näpud, kus on töid nii lasteaialastelt, kooliõpilastelt kui ka emadelt - vana-

emadelt - tähistamaks põlvkondade vahelist seost. Ootame aktiivset kaaslöömist eeskätt Pajusti-Vinni rahvalt. Taiesed
palume kohale tuua hiljemalt 27. novembriks.
Jõulupeo peame 16. detsembril
koos esinejatega Esteetika- ja Tantsukoolist.
Selle aasta sisse mahub veel vahele eakate päeva tähistamine Roela Rahvamajas, teatri ühiskülastused jm.
Ikka head tervist, rõõmsat meelt
ja aktiivset kaasalöömist igal üritusel.

Kehala ootab
bände ja
pillimehi
9. novembril kell 19.00 Kehala klubis
XX Lääne-Virumaa bändide ja muusikute pidu. Oodatud on endised pillimehed, uued ja noored tulijad, kõik
tegutsevad bändid ja pillimehed, samuti muusikahuviline publik.
Pidu helindab Ants Viermann,
lavaaega bändile 20-25, üksikesinejale
5-10 minutit.
NB! Hea pillimees ja/või bänd,
kui soovid laval üles astuda, anna endast teada Anne Rätsepale tel 55 540
294 või e-postile: anneratsep@hot.ee.
Juba on end kirja pannud bändid ja muusikud: Speed Free, The Real Deal,
Twinclers (viimases koosseisus solistiks Veljo Muruvee, meie vallast pärit
noormees). Jälgige reklaami!
Kutsume uusi liikmeid line- tantsuringi, juhendaja Svea Joonas tel.
56747976 ja võimlema - juh. Anne Rätsep tel. 55540294, info otse juhendajatelt!

Ostan münte, marke, medaleid,
ordeneid, pandlaid, sõduri
varustust, postkaarte, maale,
akvarelle, portselani, lauahõbedat, pudeleid, raamatuid,
erinevat vanavara jne. Sobivad ka
nõukogudeaegsed esemed.
Kojukutsed tasuta. Helista jul-gesti,
kõik pakkumised on oodatud!
Telefon 56 655 551

Eelarve
koostajad
ootavad seltside
ja MTÜde
taotlusi
On alanud 2013. aasta eelarve
koostamine, mille käigus ootame kõigilt seltsidelt, MTÜ-lt ja
eraisikutelt taotlusi projektide,
ürituste või muude tegevuste
toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni
31. oktoobrini 2012. aastal posti teel Vinni Vallavalitsusele või
e-posti aadressile vallavalitsus
@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks
saab vastava blanketi “Taotlus
mittetulundusliku tegevuse
toetuseks” Vinni valla kodulehelt: https://vinni.kovtp.ee/et/
eeskirjad-ja-kord.
Infot saab taotluse asjus küsida telefonil 32 58 656 või
e-posti aadressil inna.arula
@vinnivald.ee.

Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
83 Heiner-Markvart Moor
82 Silvia Miilo
82 Eha Õunap
82 Rudolf Miilo
82 Heli Oksanen
81 Paavo Laigo
81 Karl Karafin
81 Milvi Pehk
80 Villem Põldme
80 Elda Pihlak
75 Linda Lünekund
75 Enno Roost
75 Laine-Lehte Altermann
75 Väino Kereme
75 Alvi Kasik
75 Tatjana Lust
70 Ants Lääne
70 Virve Tammiste

92 Linda-Alvine Laks
89 Marta Olt
89 Rosalie Saar
88 Alize-Elvine Pugovkina
88 Viktor Lutus
86 Marta Lutus
86 Rosalia Janikson
86 Helju Aas
86 Arvet Reinsalu
86 Herbert Urbanik
86 Ona Aldona Grube
85 Erna Lume
85 Bernhard-Voldemar Kirs
85 Vilma Adama
85 Ilmar Leppik
84 Helmi Reks
83 Matti Merede
83 Anete Laaspere

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes,
palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Harri Jürgenson - 15. augustil
Mia Krihvel - 24. augustil
Lauri Ehasalu - 10. septembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Vinni valla 22. aastapäevale
pühendatud pidulik õhtu
Roela Rahva Majas 1. novembril algusega kell 18.00.
Kavas: vallavanem Tooma Väinaste päevakohane tervitus,
valla heakorrakonkursi “Kaunis kodu” võitjate tunnustamine.
Meeleolukas kontsertetendus “Joogid minu poolt” - Uno Kaupmees,
Rein Kaasik, Viljo Tamm, Raimo Aas
Avatud baar.
Sõidab valla buss. Info vallamajast tel 32 58 650

HALUVABRIK saeb ja lõhub
KÜTTEPUID. Tel 5895 6770.

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel: 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Päevakeskus kutsub
selgroogu sirutama!
Vinni päevakeskus on saanud ühe võimaluse võrra rikkamaks. Nimelt saab päevakeskuses masseerida ja sirutada selgroogu Parklandi seadme - massaazilaua
abil. Seade on suunatud haigestumise
põhjuste kõrvaldamisele.
Seade soodustab vereringesüsteemi tervet funktsioneerimist,
liigrasva ja ladestumise eemaldamist,
parandab jämesoole funktsioneerimist, on
tselluliiti pärssiva toimega. Parkland
masseerib ja soojendab kudesid ning
sirutab luustikku. Selle tulemusena taastub
lülide paindlikkus ja kaob ära närvilõpmete
kokkupigistamine. Närviimpulsid
juhitakse taas siseorganite ja kudede
juurde, mille tulemusena organid
paranevad, tugevneb metabolism ning
väheneb rasvade ladestumine. Parkland
parandab organismi üldist seisundit,
vähendab pinget meridiaanides ja lihastes,
toob märgatava kergenduse.
Tule tutvu ja veendu ise!

Kalju Plaks
Anna Stüf
Eugenia Murrik
Olav Lell
Antonina Merede

17.10.1932
10.02.1928
23.06.1928
13.05.1947
04.01.1933

–
–
–
–
–

27.08.2012
27.08.2012
28.08.2012
05.09.2012
19.09.2012

Hoonete ehitusprojektid, soojustusprojektid,
detailplaneeringud ja restaureerimisprojektid.
OÜ Nelia, tel.nr. +372 5650 4063.
Soovin rentida
heina- ja põllumaad
Lääne-Virumaal,
asjaga KIIRE!
Kontakt: Argo.
Mobiil: +372 56 663 816,
Fax: +372 322 0055
e-mail: argo@partneras.com,
info@partneras.com.

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650, 5565 9396, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee,
hilje.pakkanen@gmail.com.
Toimetaja: Hilje Pakkanen

Suur tänu kaastööde eest!
Järgmime kaastööde esitamise
tähteg on 15. november.

