Koduvalla
Vinni valla infoleht

Vinni valla kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid

Vinni vallavolikogusse
kandideerijad
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 Helle Noorväli
nr 102 Hannes Mets
nr 103 Indrek Klammer
nr 104 Liina Kurves
nr 105 Kaido Klaats
nr 106 Taivi Kask
nr 107 Eero Ilves
nr 108 Kristi Lichtfeldt
nr 109 Marco Ðveters
nr 110 Kaja Vainula
nr 111 Kusti Lepik
nr 112 Kristel Mäekivi
nr 113 Marek Aasamets
Valimisliit Märka Inimest
nr 114 Vello Tafenau
nr 115 Eha Kokoreva
nr 116 Sven Trofimov
nr 117 Mait Jaanson
nr 118 Riina Mölder
nr 119 Kalju Vaga
nr 120 Moonika Laud
nr 121 Erko Koor
nr 122 Virge Taurafeldt
nr 123 Õnne Arba
nr 124 Veronika Reinsaar
nr 125 Raido Nõmme
nr 126 Riina Karro
nr 127 Eija Anniki Lehestö
nr 128 Rasmus Kuusemets
Valimisliit Kodupaik
nr 129 Meelis Maine
nr 130 Ere Tammeorg
nr 131 Aimar Põldme
nr 132 Milvi Tubli
nr 133 Taivo Tepp
nr 134 Marve Morgen
nr 135 Ivar Kaljuvee
nr 136 Urve Saar
nr 137 Ene Kruusmaa
nr 138 Helen Rennel
nr 139 Julia Turunin
nr 140 Siivi Ebber
nr 141 Vilve Tombach
nr 142 Vaike Kingsepp
nr 143 Triinu Kunberg
Eesti Reformierakond
nr 144 Anita Keivabu
nr 145 Andres Ots
nr 146 Tiina Vilu
nr 147 Aare Uustalu
nr 148 Eha Kask
nr 149 Renno Olesk
nr 150 Priit Moor
nr 151 Helen Mirt
nr 152 Siiri Stsjogoleva

nr 153 Viia Küüsmaa
nr 154 Anu Holst
nr 155 Pille Kaasik
nr 156 Pille Õun
nr 157 Urvi Koska
nr 158 Katrin Teichmann
nr 159 Hando Lööper
nr 160 Anti Uustalu
Eesti Keskerakond
nr 161 Toomas Väinaste
nr 162 Rauno Võrno
nr 163 Külli Tamm
nr 164 Uno Muruvee
nr 165 Ülle Allika
nr 166 Maario Maalman
nr 167 Tõnis Nurk
nr 168 Julia Simuk
nr 169 Ain Heiskonen
nr 170 Vladimir Kostap
nr 171 Joonas Arder
nr 172 Kalle Külaots
nr 173 Riine Org
nr 174 Aleksandr Virolainen
nr 175 Ilmar Olt
nr 176 Õie Pärlin
nr 177 Riina Hunt
nr 178 Kaupo Arukaev
nr 179 Teet Ottin
nr 180 Andrus Lein
nr 181 Stein-Anders Rasmussen
nr 182 Illi Siilak
nr 183 Katrin Pall
nr 184 Anu Suuban
nr 185 Toomas Riiberg
nr 186 Gennadi Gramotin
nr 187 Ülo Ülesoo
nr 188 Rein Tenson
nr 189 Jaanek Põldma
nr 190 Margus Kolmrist
nr 191 Aivar Eimla
nr 192 Mati Ellik
nr 193 Peeter Lauri
nr 194 Tiit Eenmaa
nr 195 Kaarel Aasa
nr 196 Riho Rannikmaa
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 197 Andres Haidak
nr 198 Raine Linnas
nr 199 Toomas Mäesalu
nr 200 Raivo Pent
nr 201 Ago Vilu
nr 202 Heli Mark
nr 203 Aare Reimann
nr 204 Tiit Alte
nr 205 Toivo Raudver
nr 206 Enno Allikalt
nr 207 Elvi Peeti

Vinni Vallavalitsus on algatanud menetluse Vetiku külas endise aianduskooperatiivi „Muru“ maa-alal asuva keldrihoone peremehetuse
tuvastamiseks.
Ehitise rajanud endise A/K Muru liikmed on selle valdamisest faktiliselt
loobunud ja keldri on võtnud enda valdusesse lähima naaberkinnistu, Muru
väkekoht 21, omanik.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest Vinni Vallavalitsusele aadressil: Tartu mnt 2, Pajusti alevik, 46603 Lääne-Virumaa.

Volikogu võttis vastu esimese
tänavuse lisaeelarve
Vinni vallavolikogu võttis septembrikuu
volikogus vastu 418 789 euro suuruse esimese tänavuse Vinni valla lisaeelarve.
2013. aasta lisaeelarvega võetakse eelarves arvele sihtotstarbelised laekumised ja
sellega seotud kulutused tegevusalade
lõikes.
Lisaeelarvega suurenesid Vinni valla põhitegevuse tulud ja kulud 419
000 euro võrra. Kõik lisavahendid, mis
kaheksa kuu jooksul laekusid, on sihtvahendid. Suurim summa, 432 000 eurot, on
seotud veeprojekti rahastamisega. KIK-i

Sõnumid

kaudu rahastati ka ohtlike jäätmete vedu
ja Vetiku järvede korrastamist; samas vähendati esialgset eelarvet 64 000 euro võrra kergliiklustee ehituse osas. Koolide
tugispetsialistide töötasuks eraldati 12
tuhat eurot. Mitmete väiksemate projektide rahastamiseks laekus erinevatelt ministeeriumidelt 13 000 eurot ning Roela
kooli raamatu „Minu kodu lugu” kirjastamise kuludeks laekus annetustena ligi
4000 eurot.
Inna Arula, pearaamatupidaja

Nr 10 2013

Volikogu kinnitas valimisjaoskonnad
ja nende koosseisud
26. septembril toimunud Vinni valla
volikogu otsustas moodustada 20. oktoobril 2013. a toimuvaks kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Vinni valla haldusterritooriumil valimisjaoskondades valimiste organiseerimiseks ja
hääletamise korraldamiseks kaheksa
jaoskonnakomisjoni ning nimetas jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed
ja asendusliikmed.
Valimisjaoskond nr 1 - Vinni
jaoskonnakomisjoni esimees: Tiiu Ivanova, liikmed: Aarne Piibemaa, Reeli
Reimann, Aili Tõnisson, Laila Sutt, asendusliikmed Maie Männiste, Maret Piip.
Valimisjaoskond nr 2 - Pajusti
jaoskonnakomisjoni esimees: Kalev

Ivaste, liikmed: Jüri Tisler, Asta Orro, Inge
Arula, Annely Kaasik, Külli Külanurk,
asendusliikmed: Hilve Külaots, Rita
Kurves.
Valimisjaoskond nr 3 - Jaagupi jaoskonnakomisjoni esimees: Ülle Rajamart, liikmed: Ingrid Laud, Valter Allika, Rita Lillema, Ester Jõgi, asendusliikmed: Inge Tali, Mare Võrno
Valimisjaoskond nr 4 - Roela
jaoskonnakomisjoni esimees: Ade Murumägi, liikmed: Tiina-Koidula Harjo,
Tiina Uueni, Inge Mägedi, Eve Kukor,
asendusliikmed: Maret Tralla, Liivi
Toomassen.
Valimisjaoskond nr 5 Tudu
jaoskonnakomisjoni esimees Tõnu
Ploom, liikmed. Aili Kruusamägi, Katrin

Kastemäe, Ene Muruvee, Marina Kivimäe, asendusliikmed: Arne Otsa, Tiina
Ploom
Valimisjaoskond nr 6 Piira
jaoskonnakomisjoni esimees: Mirjam
Selli, liikmed: Leili Kaljula, Taiga Roht,
Aivar Mooses, Maie Müürisepp, asendusliikmed: Sirje Kurik, Inna Arula.
Valimisjaoskond nr 7 Ka-dila
jaoskonnakomisjoni esimees: Kaili Kõrgesaar, liikmed: Heino Part, Leeni Janno,
Maarika Popovitð, Annika Schumann,
asendusliikmed: Elo Kütt, Risto Kuld.
Valimisjaoskond nr 8 Küti
jaoskonnakomisjoni esimees: Luule Väli,
Mai Möllits, Asta-Lea Uueni, Aivi Õis,
Margit Diits, asendusliikmed: Jaan Kase,
Eigo Soosalu.

Valimisjaoskondade asukohad Vinni vallas
Valimisjaoskond nr 1 - Vinni Spordikompleks, Sõpruse 16 Vinni alevik.
Valimisjaoskond nr 2 - Pajusti klubi, Tartu mnt 11 Pajusti alevik. Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.
Valimisjaoskond nr 3 – endine Viru-Jaagupi koolimaja, Kooli tee 7 Viru-Jaagupi
alevik.

Valimisjaoskond nr 4 - Roela rahvamaja,
Sinilille 1 Roela alevik.
Valimisjaoskond nr 5 - Tudu rahvamaja,
Staadioni 3 Tudu alevik.
Valimisjaoskond nr 6 – Vetkeskus, C.T.
Neffi 2 Piira küla.
Valimisjaoskond nr 7 - Kadila seltsimaja, Pärna 3, Kadila küla
Valimisjaoskond nr 8 – Küti internetipunkt, Mõisa 3, Küti küla.

Hääletamise aeg: 10. - 13. oktoobrini toimub eehääletamine maakonna valimiskomisjoni poolt määratud maakonnakeskuses asuvas jaoskonnas asukohaga Lääne-Virumaa keskraamatukogus (Lai7),
avatud 12.00-20.00.
14.-16. oktoobrini toimub eelhääletamine kõigis jaoskondades, avatud kell 12.0020.00. Valimispäeval, 20. oktoobril on avatud kõik jaoskonnad kell 9.00-20.00.

Vinni vallavolikogu 26. septembri istungilt
Võeti vastu Piira küla Kastani, Kase ja
Lepa kinnistute ja nende lähialade detailplaneering.
Nõustuti Ronk OÜ-le maavara kaevandamisloa väljastamisega Vinni
kruusamaardla Vinni II kruusakarjääris.
Maavara kaevandamise alustamisel Ronk
OÜ-l: ehitada kruusa väljaveo tee Kakumäe külast eemale, Põlula metskonna
maaüksusel nr 53 asuvale metsateele;
kasutada materjali väljaveoks ainult
Kehala karjääri teed nr 9003034 ning Kakumetsa teed nr 9000737 riigimaanteest
nr 17194 kuni ristumiseni Kehala karjääri teega;.võimalike müra ja tolmu tekke
mõjude vähendamiseks teostada karjääris töid ning materjali vedu ainult tööpäe-

vadel, st E-R kella 8.00 kuni 17.00-ni ning
kasta, olenevalt ilmastikutingimustest,
kasutatavaid väljaveo teid või immutada
need CaCl lahusega.
Nõustuti Osaühingule Ronk
maavara kaevandamisloa väljastamisega
Vinni kruusamaardla Vinni III kruusakarjääris. Maavara kaevandamise alustamisel Ronk OÜ-l: 2.1 kasutada materjali väljaveoks ainult Kehala karjääri teed nr
9003034 ning Kakumetsa teed nr 9000737
riigimaanteest nr 17194 kuni ristumiseni
Kehala karjääri teega; võimalike müra ja
tolmu tekke mõjude vähendamiseks teostada karjääris töid ning materjali vedu
ainult tööpäevadel st E-R kella 8.00 kuni

17.00-ni ning kasta, olenevalt ilmastikutingimustest, kasutatavaid väljaveo teid
või immutada need CaCl lahusega.
Otsustati määrata Vinni vallas
Kehala külas asuva, Riigi Metsamajandamise Keskusele kuuluva Põlula Metskond
53 katastriüksuse katastritunnusega
90002:004:0780, jagamise tulemusena
tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbed alljärgnevalt: Põlula metskond 53 katastriüksus ˉ- sihtotstarve 85% maatulundusmaa (011; M), 15% mäetööstusmaa
(014; Mt); Krossiraja katastriüksus - sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (017;
Üm).
Selle koosseisu viimane volikogu istung toimub 10. oktoobril.

20. oktoober
on valimiste
päev kõik valima!
Vinni valla heakorrakonkursi tulemused teada
Vinni Vallavalitsus kinnitas tänavused valla heakorrakonkursi võitjad
elamute, talutüüpi maakodude, ärihoonete ning külade ja alevike kategoorias.
Vinni vallavalitsus tunnustab
tänukirja ja 75 euro suuruse
kinkekaardiga elamute kategoorias: perekond Metsa Roela alevikus (Roosi 8)
ja perekond Jukka kodu Pajustis Lepasaare tn 2. Eve Siimuti kodu Tudu alevikus Allikvee tn 11 tunnustab vallavalitsus tänukirja ja 50 euro suuruse
kinkekaardiga.
Talutüüpi maakodude kategoorias tunnustab vallavalitsus tänukirja ja 50 euro suuruse kinkekaardiga Vilja-Leena Kaasik-Runneli Kaasiku talu
Arukülas ning Perekond Sirkase Tagavälja talu Kulina küla.

Ärihoonete kategoorias pälvisid vallavalitsuse tänukirja koos 100 euro
suurukse kinkekaardiga AS Raktoomi
Piira tankla (Meelis Toom), Mõdriku Iluaed OÜ (Anita Keivabu) ja Vinni Perekodu (juhataja Urve Saar).
Külade ja alevike kategoorias
saab vallavalitsuse tänukirja ja 150 euro
suuruse kinkekaardi Võhu küla (külavanem Aimar Põldme).
Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustatakse kaht kodu Vinni alevikus: perekond Kraavi kodu Metsa tänav 3 ja perekond Lichtveldti kodu Adra tänav 6,
samuti perekond Ojaloo kodu Kakumäe
külas Laane tn 6 ning AS Vinni Spordikompleksi (juhataja Ergo Prave).
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste sõnul on valla heakorrakonkursi eesmärgiks parandada üldist heakor-

da vallas, tunnustada heakorrale kaasaaidanud kodanikke ja organisatsioone.
“Rõõmustab, et iga aastaga tuleb juurde
oma kodust ja kaunist koduümbrusest
hoolivaid inimesi.“
Heakorrakonkursi komisjon
käib konkursile esitatud objektid läbi
kaks korda aastas, kevadisel õitsemisajal
ja suve lõpus. Hindamiskriteeriumitena
arvestas valla heakorrakomisjon objekti
sobivust maastikku, haljastust, piirdeaedu, kõnniteid, mänguväljakuid, terrasse, kaminaid jt, riigilipu heiskamise
kohta, jäätmekonteineri olemasolu
krundi piirides, kinnistu, s.h elamu
aadressi tähistavat nimesilti koos numbriga ning üldmuljet.
Heakorrakonkursi parimate
tunnustamine toimub käesoleva aasta
sügisel Roela Rahva Majas.

Eesti Reformierakond
Meie eesmärgiks on muuta vallas elu südamlikumaks ja päikesepaistelisemaks!
Kõige paremini õnnestuvad armastusega tehtud asjad. Meie hoolime Vinni valla elanikest ja meile läheb korda rahva arvamus. Meie armastame Vinni valda
ja soovime olla uhked oma kodukandi üle ning soovime, et Vinni valda juhitaks
targalt ja demokraatlikult!

Kandidaat 154 – ANU HOLST
tel 58001862, anu.holst@gmail.com

Kandidaat 147 – AARE UUSTALU
tel 56472811, aare.uustalu@mail.ee

Kandidaat 144 – ANITA KEIVABU
tel 5066294, anita.keivabu@gmail.com

Vinni-Pajusti Gümnaasium spordikallakuga kooliks! Igal lapsel peab
olema võimalus saada algharidus
oma kodu lähedal!!!
Vallavolikogu liikme tööd ei peaks
tasustama, see ehk toob volikogusse inimesed, kes tõesti tahavad oma
kodukandi jaoks midagi ära teha! Volikogu esimehe töötasu miinimumpalga peale! Vallavalitsuse töö tõhusamaks, ametnike töö tulemuslikumaks, iga ametikoht õigustatuks.
Minu eesmärgiks on heakorrastatud Vinni vald, tänavad ja külad särama! Kord aastas ülevallaline üritus Teeme Ära!

Oma peamiseks prioriteediks olen
võtnud noorte arendava vabaajaveetmise võimaldamise Vinni valla külades,
kodulähedaste lasteaedade rajamise
suurematesse kogukondadesse, korraliku tänavavalgustuse.

Kandidaat 151 – HELEN MIRT
tel 56673461, helen.mirt@mail.ee

Kohalikel valimistel kandideerin, sest
tahan toetada sporti ning seista oma
kooli säilitamise eest. Vinni-Pajusti
Gümnaasium on andnud mulle suurepärase hariduse ning hea aluse tulevikuks. Soovin, et kõik Vinni valla noored saaksid hea hariduse just meie
koolist. Gümnaasiumi atraktiivsemaks
muutmiseks leian, et tuleks teha muudatusi. Miks mitte teha Vinni-Pajusti
Gümnaasiumist esimene spordikallakuga kool Lääne-Virumaal?
Samuti seisan selle eest, et meie vallas oleks hea elada ning toetan ühiseid kampaaniaid nagu näiteks Teeme Ära! Kõikidele meeldib elada kohas, kus on puhas ning ilus!

Vinni vallas peavad jätkuma toetusprogrammid vallas tegutsevatele
ja alustavatele ettevõtetele. Toetan
gümnaasiumihariduse jätkumist Vinni vallas. Kuna tegelen ise palju tervisespordiga, olen väga huvitatud, et
ehitataks juurde veelgi valgustatud
kergliiklusteid. Tark juhtimine Vinni
valda!

tel 515 0948, entsu 333@hot.ee

Kandideerin nendel kohalikel valimistel, et tuua valda noort ja uut mõtlemist. Seisan selle eest, et meie lapsed saaksid haridusteed alustada ja
jätkata oma kodukohas. Paigaldada
uusi energiasäästlikke tänavavalgusteid. Tahan, et oleksime uhked Vinni
vallas elamise üle!

tel 57414072, urvi-15@hotmail.com

Toetan laste mängutubade loomist
suurematesse keskustesse. Noortekeskused peavad olema noortele avatud iga päev!

Kandidaat 158 –
KATRIN TEICHMANN
tel 5057684, katrin126@hot.ee

Kandidaat 155 – PILLE KAASIK
tel 56955582, pille.kaasik@gmail.com

Motiveerime ametnikke ja aktiivseid
kodanikke rakendamaks rohkem
europrojektide vahendeid Vinni valla arenguks. Vinni vallas peavad olema abipolitseinikud. Vinni valla kruusateed peavad olema korras aastaringselt, et oleks rahuldav liikumine
seal elavatele inimestele.

Kandidaat 149 – RENNO OLESK

Kandidaat 157 – URVI KOSKA

Tuleb leida vahendeid lasteaedade renoveerimiseks ja juurdeehitusteks. Toetan kergliiklusteede rajamist. Tegelema peab tervise edendamise teavitustööga. Perearsti teenus peab jätkuma!:-)

Kandidaat 159 – HANDO LÖÖPER

Kandidaat 150 – PRIIT MOOR
Kandidaat 145 – ANDRES OTS
tel 524 4073, ots1@hot.ee

Valla eelarve ei kannata enam
võlgu elamist. Seisan selle eest ,et
vähendada järgneval 4-aastasel perioodil valla hiigellaenukoormat vähemalt 30%. Valla volinikud ei pea
olema tasustatud, samuti mitte volikogu esimees ja aseesimees.
Jätkuma ja suurenema peavad
toetusprogrammid Vinni vallas tegutsevatele ja alustavatele ettevõtetele. Ainult sedasi saame luua juurde
töökohti Vinni valda. Töökohad tähendavad lisanduvat maksutulu valla eelarvele.
Vald peaks panema õla alla
Kehala autospordikompleksi arendamisele. Tegu on tuleviku perspektiivis Baltikumi suurima autospordikompleksiga. Valda peab tooma rohkem kõrgetasemelisi spordi/meelelahutusüritusi, mis tooksid kohale
suurel hulgal pealtvaatajaid. See on
sissetulek meie valla ettevõtetele
(majutus, toitlustus jne).

tel 5211439, priitmoor@hot.ee

Minu märksõnadeks valimistel on
noored, haridus ja turvalisus. Ma soovin, et Vinni valda juhitaks targalt! Vinni vallas peavad jätkuma toetusprogrammid vallas tegutsevatele ja alustavatele ettevõtetele. Vinni valla teed
peavad olema hooldatud aastaringselt!
Ma seisan selle eest, et taastataks
Roelas suusarajad!

Kandidaat 153 – VIIA KÜÜSMAA

tel 5013393, info@gameexe.ee

tel 56901615, viiakyysmaa@gmail.com

Vinni vallas peavad jätkuma toetusprogrammid tegutsevatele ja alustavatele ettevõtetele. Asjaajamine
peab muutuma vallas bürokraatiavabamaks! Toetama peab noorte omaalgatust ja leidma võimalusi, et luua
noortele mänguväljakuid!

Tahaksin muuta mitmekesisemaks
ja paremaks laste elu Vinni vallas.
Lastel peaksid olema paremad ja mitmekesisemad sportimise võimalused. Selleks on vaja professionaalseid treenereid, kes innustaksid lapsi sportima, sest kehaliselt väheaktiivne laps ei ole enam harvaesinev
nähtus vaid tõsine probleem meie
ühiskonnas. Vinni-Pajusti Gümnaasium vajab rohkem õpilasi, et säiliks
gümnaasium ja selleks peab muutma kooli omanäolisemaks. Meil on
olemas kõik ressursid selleks.
Tänavad ja kergliiklusteed ka õhtupimeduses valgeks!

Kandidaat 146 – TIINA VILU
tel 5155249, tiina.vilu@kadrina.ee

Vallas tehtavad otsused peavad
olema targad ja põhjendatud; tehkem otsuseid eelkõige tulevikku ja
efektiivsust arvestades!!!
Seisan selle eest, et noored tahaksid peale õpinguid ja maailmarännakuid siia tagasi tulla, oma kodu
ja peret looma - väärtustada ja arendada elukeskkonda.
Valla poolt antavad avalikud teenused (lasteaed, koolid, sotsiaalteenused jms) peavad olema võimalikult kodulähedased ja kättesaadavad.

Kandidaat 160 – ANTI UUSTALU
tel 58652086, anti.uustalu@mail.ee

Noored Vinni valda! Noortekeskused noortele avatuks! Rajame palliplatsid suurematesse külakeskustesse.

Kandidaat 152 – SIIRI
STSJOGOLEVA
tel 5257524, kaup@ogelektra.ee

Kandidaat 148 – EHA KASK
tel 525 6487, kaskeha@hot.ee

Kandidaat 156 – PILLE ÕUN
tel 5219401, pille.oun@gmail.com

Ma seisan selle eest, et noortekeskused oleksid noortele avatud! Kultuurimajad ei pea seisma tühjana vaid kultuurimajade tegevused tuleb muuta
aktiivseks! Kortermajad peavad muutuma energiasäästlikumaks ja miks
mitte seda teha läbi toetusmeetmete!

Kodulähedane kool ja lasteaeda peavad säilima. See toob kindlasti ka valda nooremaid inimesi, kelle tulumaksust laekub valla eelarvesse veidi üle
poole makstavast summast. Tark juhtimine Vinni valda ja iga ametniku töökoht õigustatuks!

Seltsitegevus Vinni vallas aktiivsemaks – MTÜ ümarlauad! Tuleb tegeleda tervise edendamise teavitustööga. Vinni-Pajusti Gümnaasium
spordikallakuga kooliks.

Käesolev lehekülg on Eesti Reformierakonna valimisreklaam ja on tasutud Eesti Reformierakonna poolt.

Valimisliit Märka Inimest

Nr 118 Riina Mölder
s. 1960, AS Virumaa Metsatööstus
meister.
„Tudu ettevõtluskeskkond vajab parandamist!“

Nr 117 Mait Jaanson
s. 1972, ettevõtluse ja turunduse konsultant, MTÜ Virumaa Ratsaklubi eestvedaja.
„Toetame uute töökohtade loomist!“

Nr 119 Kalju Vaga
s.1950, pensionär, ajaloopärandi jäädvustaja.
„Säilitame loodus- ja ajaloolised
väärtused tulevastele põlvedele!“

Nr 121 Erko Koor
sünd 1994, Tallinna Tehnikakõrgkool,
üliõpilane. Aktiivne sportlane.
„Sportimisvõimalused kõikidele
kättesaadavaks!“

Nr 114 Vello Tafenau,
s. 1952, AS Tallinna Karastusjoogid,
juhatuse esimees, vallavolikogu liige,
Kakumäe külavanem. Aktiivne tervisesportlane ja doonor.
„Muudame valla juhtimise demokraatlikumaks, avatumaks. Kortermajade ja vallahoonete küte odavamaks!“

Kodukoha elu korraldamisel on iga
inimese roll väga oluline.
Valimisliitu Märka Inimest kuulub
palju uusi inimesi, kes on ühinenud
murest meie valla tuleviku pärast.
Kuna me ei kuulu ühtegi erakonda,
siis ei pea arvestama ,,kõrgemalt“
tulevate ettekirjutustega, vaid mõtleme ise ja arvestame valija soovidega.
Kuulame kodaniku arvamuse
ära ja aitame teda, sest kohalik
võim peab tegutsema oma rahva huvides. Võimaldame valla elanikel, külaseltside, MTÜ-de, koolide hooldekogude ja osavallavalitsuse liikmetel eneseteostuseks ja osalemise
valla elu ja arengukavade koostamisel.
Ees ootab külm talv ja paljud mõtlevad juba praegu suurtele küttearvetele. Meie üheks prioriteediks
on leida alternatiivne lahendus
korterite ja valla hoonete odavama soojaga varustamiseks.
Abistame alustavaid ettevõtjaid
stardi- ja infrastruktuurikulude katmisel. Kaasfinantseerimisega toetame
europrojektidest ja fondidest saadud
rahaga tegevusi, motiveerime projektide kirjutajaid.
Avame noortemajad ka õhtusel
ajal. Toetame noortemajade
projektipõhist tegevust. Võimaldame
noortel kasutada rohkem olemasolevaid kultuuriasutusi. Tõstame esile
ettevõtjaid, kes pakuvad valla noortele suvel tööd.
Võtame avalikule arutelule hariduskorralduse teema, sealhulgas,
kuidas saaksid alg-ja keskastme
klasside õpilased haridust omandada kodu lähedal. Aitame kaasa nii
kooli- kui lasteaiaõpetajatele väärilise töötasu saamisel. Valla hariduse
juhtimise muudame demokraatlikumaks ja kaasaegsemaks, vajadusel

Nr 116 Sven Trofimov
s.1967, OÜ Doran juhataja, Eesti Soojusinseneride Liidu ja Ida-Virumaa Mentorklubi liige, ettevõtja, terviseportlane
ja BC Rakvere Tarvas fänn.
„Võtame avalikule arutelule haridusteema.“

võtame tööle innovaatilisemad haridusjuhid. Korraldame Pajusti lasteaia
juurdeehituse.
Eraldame igal aastal valla eelarvest
konkreetse
summa
terviseedendusele ja arstiabi paremaks korraldamiseks. Tudus ja
Roelas võimaldame perearsti vastuvõtu vähemalt ükskord nädalas. Näitame hoolivust nende suhtes, kes vajavad valla tuge. Märkame puuetega inimeste vajadusi ja toetame nende tegevusi, kaasrahastades nende taotletud rahalisi projekte. Rahastame eakate vallakodanike seltsitegevust.
Vinni spordikompleksis pakume
kogu valla rahvale võrdseid sportimisvõimalusi. Tudu, Roela ja Kadila
inimestele tuleb vähemalt kord nädalas anda ujulasse sõiduks tasuta transport.
Kaasfinantseerime investeeringuprojekte spordihoone renoveerimise lõpetamiseks. Korraldame rohkem peredele suunatud spordiüritusi.
Hoiame vallateed korras ka väikekülades. Jätkame kergliiklustee rajamist Kakumäelt Viru-Jaagupini. Otsime lahendusi väikeasumite vee- ja
kanalisatsiooni probleemidele.
Jäädvustame Vinni valla kultuurija ajaloopärandi, kaasates koolid, kultuuriasutused, mittetulundusühingud ja
külaseltsid. Tegevuse rahastamiseks
eraldame konkreetse summa eelarvest. Tähistame ja teadvustame valla
looduskaunid ja miljööväärtuslikud
paigad. Leiame lahenduse suletud rahvamajade tööle rakendamiseks. Valla
kultuurisündmusi kajastame valla kodulehe kultuurikalendris.
Valla ajalehe Koduvalla Sõnumid
muudame objektiivseks, poliitiliste mõjutusteta väljaandeks.
Valla juhtimise korraldame avatumaks, demokraatlikumaks ja sõbralikumaks. Taastame volikogus te-

Nr 115 Eha Kokoreva
s.1964, OÜ Piira Talu, juhataja-agronoom.
„Valla arendustegevus peab tagama
külalaadse elamisviisi.“

male pandud pädevuse, mitte ei
luba vallavalitsusel ega vallavanemal ainuisikuliselt volikogu „kummitemplina“ kasutada. Volikogu komisjonid rakendame tööle ja kaasame
lisaks volikogu liikmetele vastava
valdkonna spetsialiste valla elanike
hulgast. Komisjonide ettepanekuid
arutame vallavalitsuses või vallavolikogus, mitte ei peida neid vallavanema sahtlisse. Valla üldplaneeringu ja arengukava arutellu kaasame inimesi üle valla, seda ei otsustata „tagatoas“. Taastame osavallavanema koha Tudus (0,5 kohta).
Volikogu esimeheks pakume
Vello Tafenau, kellel vallavolikogu
juhtimise kogemus, ta oskab volikogu liikmed reaalselt töösse kaasata. Ettevõtjakogemusest oskab ta
hinnata raha väärtust ja arukat kasutamist. Vello Tafenau tegutseb
meeskonnajuhina ning hindab koostööd.
Vallavanemaks pakume Sven
Trofimovit, ettevõtjat, kellel pikaajalised ettevõtte juhtimise kogemused
soojusenergeetika valdkonnas. Valdab kõrgel tasemel teemat ning
saab anda panuse meie valla energeetikaprobleemide lahendamisse.
Töötanud ME Pajusti Soojus ja AS
Rakvere Soojus juhatajatena. Praegusel ajal tegev eraettevõtluses. On
Eesti Soojusinseneride Liidu ja IdaVirumaa Mentorklubi liige. Omab
kõrgemat haridust (energeetika).
Suuremateks hobideks BC Rakvere Tarvas fännklubi liige ja ujumine.
On abielus ja kahe lapse isa.
Tänase autoritaarse juhtimisviisi asemel vajame meeskonnatööd.
Valides inimesi nimekirjast Märka
Inimest, valid parema tuleviku.

Nr 120 Moonika Laud
s. 1972, AS Pihlaka müüja-klienditeenindaja, MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuse juhatuse liige, vabatahtlik.
“Kaasame huvitegevusse rohkem
noori, loome neile vajalikud tingimused!“

Nr 122 Virge Taurafeldt
s. 1959, eraettevõtja, käsitööhuviline.
“Erivajadustega inimeste ja eakate
elu parem korraldamine.“

Nr 124 Veronika Reinsaar
s. 1961, OÜ Olt ja Ko ning OÜ Tammikus agronoom.
„Hoiame külateed korras. Toetame
noorte algatusi!“

Nr 123 Õnne Arba
s. 1973, OÜ Lõnga Liisu õmbleja, MTÜ
Pajusti Vaba Aja Keskus juhatuse liige,
raamatupidaja, vabatahtlik.
„Elavdame Pajusti klubi tegevust.
Rajame Pajusti lasteaiale kaasaegse mänguväljaku“.

Nr 126 Riina Karro
Nr 125 Raido Nõmme
Käesolev lehekülg on Valimisliit
Märka Inimest valimisreklaam
ja on tasutud valimisliidu poolt.

s. 1981, OÜ Elektrilabor elektrik.
„Rajame Vinni alevikku lastele korraliku mänguväljaku!“

Nr 127 Eija Annikki Lehestö
s. 1965, eraettevõtja, maaelu säilitamine,
hobusekasvatus ja ratsasport.
„Arendame valda nii, et siit välja rännanud inimestel oleks soov siia tagasi tulla!“

s. 1958, töötu. Töötanud 20 aastat avalikus sektoris, Tudu osavalla sekretärina.
„Märkame Inimest ka ääremaal, kus
samuti vajalik elamisväärne elu korraldada!“

Nr 128 Rasmus Kuusemets
s. 1981, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli üliõpilane, Kaitseväe teenetemärgi kavaler (mõõkadega).
“Armastan oma kodukohta.
Muudan selle veel paremaks!“

Valimisliit Kodupaik
Valimisliit Kodupaik valimislubaduste moto
tuleb vanast heast laulust: „On kallis mulle kodupaik“.
On kallis mulle kodupaik, nii hea on olla siin
ja palju muljeid ilusaid siit ikka kaasa viin!
Mind kutsub varjurohke aed,
jõe kaldal pilliroog ja vaikne vetevoog…

Süvenedes laulusõnadesse adume, missugust rahu ja rikkust on luuletaja neisse sõnadesse pannud. Need kõlavad otsekui igatsus, unistus oma kodust, kaunist aiast, mõnusast kodumurust, emast-isast,
naabrilastest, sõpradest, rahulikust ja õnnelikust lapsepõlvest - kodust ja kodukohast, millised mälestused siit kaasa viin, kui elu mind
kord kodust kaugele õnne otsima viib.

Kodukoha käekäik läheb korda
Lähenevate kohalike valimiste eel on paslik mõtelda just neile,
meile olulistele väärtustele - mida me oma elult ootame, millisena
soovime oma kodukohta näha. On meie võimuses muuta oma kodukohta paremaks, õnnelikumaks paigaks meile endile ja meie lastele.

Viljakas koostöö valla juhtimisel

Nr 129
Meelis Maine

Nr 130
Ere Tammeorg

Nr 131
Aimar Põldme

Nr 132
Milvi Tubli

ettevõtja

raamatukogu juhataja

ettevõtja

seltsimaja perenaine

Valimisliit Kodupaik on koos Keskerakonnaga Vinni valla tegemisi vallavolikogus juhtinud rida aastaid. Meie koostöö ühise vallavankri vedamisel on olnud vägagi viljakandev. Oleme oma valla
korda teinud - vaadake või meie rahvamaju, raamatukogusid ja koole, oleme leidnud uusi võimalusi inimeste vaba aja sisustamiseks
kergliiklusteede näol, rajanud spordiväljakuid ja päevakeskusi, kuhu
minna sisukalt aega veetma. Jätkame panustamist inimeste tervisesse ja vaba aja veetmise võimaluste loomisse. Toetame Vinni tervisespordikeskuse arendamist. Võimaldame valla lastele ja koolinoortele tasuta sportimist, sh. ujumist Vinni spordikompleksis päevasel
ajal.

Hoolime kogukonna liikmetest
Inimesed ise kohapeal teavad kõige paremini, mida nad vajavad, et elu kohapeal edeneks. Toetame kodanikualgatust kultuurilise, tervisespordi ja vaba aja sisustamisel ning ürituste korraldamisel ka edaspidi.
Meie kohus on hoolitseda oma nõrgimate kogukonna liikete
eest. Jätkame vallas seniste sotsiaaltoetuste (sünni-, ranitsa-, juubeli-, matuse-, küttepuude toetust jmt) maksmist Vinni vallas vähemalt
senises mahus.

Nr 133
Taivo Tepp

Nr 134
Marve Morgen
ettevõtja

ettevõtja

Nr 135
Ivar Kaljuvee

Nr 136
Urve Saar

ettevõtja

Vinni Perekodu
juhataja

Pakume oma noortele head haridust
Millise mulje siit viivad kaasa meie lapsed? Teisisõnu, milline on see haridus ja huvitegevus, mida me oma lastele võimaldame? Tahame pakkuda võimalikult hea haridust, mistõttu jätkame
kolme kooliga Tudus, Roelas ja Vinni-Pajustis. Kool asub kodu lähedal, laste koolitee ei ole pikk, nad saavad olla kodus, käia huviringides. Meelepärase huvi või hobiga tegeleva inimese jaoks on elu huvitav ja rahulolu pakkuv. Nii mõnigi noor võib leida oma huvialaga
tegeledes mõtte, kelleks saada, mida edasi õppida. Seetõttu peame
väga oluliseks toetada huvitegevust valla koolides ja valla noorte huvihariduse omandamist. Kooliskäimine on peredele kulukas, mistõttu kindlustame valla koolides õpilasele tasuta koolilõuna, töövihikud
ja koolibussi.

Hoolime oma töötajatest
Nr 137
Ene Kruusmaa
Pajusti lasteaia
direktor

Nr 140
Siivi Ebber

Nr 138
Helen Rennel

Nr 139
Julia Turunin

Vinni lasteaia direktor

Kulina lasteaia
direktor

müügijuht

Häid spetsialiste oodatakse igal pool. Kooli olemasolu sõltub õpilaste arvu kõrval üha enam õpetajate olemasolust. Lubame
tõsta kooliõpetajate, lasteaiatöötajate ja vallatöötajate töötasu.

Noored rajavad kodu Vinni valda
Vinni vald on linnalähedane vald, kuhu noored rajavad meelsasti oma kodu. Siin on kõik olemas: lasteaed, kool, sportimisvõimalused, loodus. Lasteaiakohtade tagamiseks ehitame Pajusti lasteaiale juurde ühe rühma ruumid. Hea hariduse vundament laotakse
lasteaias kooliks ette valmistudes. Peame vajalikus kindlustada Vinni lasteaiale logopeed-eripedagoogi. Rajame iga lasteaia juurde kaasaegse ja turvalise mänguväljaku. Kaasajastame Vinni lasteaia fassaadi ja muudame lasteaia energiasäästlikuks.

Nr 141
Vilve Tombach

Nr 142
Vaike Kingsepp

Nr 143
Triinu Kunberg

pensionäride ühingu
esimees

Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi
õppealajuhataja

ettevõtja

Tule kindlasti valima 20. oktoobril!

Et kodupaik saaks paremaks!

Maal on hea elada
Maal elamine sõltub paljuski töökohtade olemasolust. Soosimaks ettevõtlusega alustamist, jätkame alustavate väikeettevõtjate toetamist.
Ettevõtlus ongi esmane tugisammas, mis kasvatab vallas jõukust,
mille arvelt me vallas oma inimestele teenuseid ja hüvesid kasvatada saame.
Maal on kergem elada perena - lubame leida igale vallalisele naisele kaine mehe. See pole nali! Kui mehel - perepeal, on tööd,
siis miks peaks ta pudeli poole vaatama? Ja kui veel naine ka, siis on
elu maal lausa rõõm!

Mis on tehtud:
Renoveeriti Vinni-Pajusti
Gümnaasium.
Valmis kaasaegne Vinni
perekodu.
Va l m i s k a a s a e g n e t ä i s mõõtmetes Vinni staadion.
Vi n n i p e re a r s t i d s a i d
uued tööruumid.
Vinni ehitati eakate
ja noorte päevakeskus.
Sotsiaalmaja ehituse algusega said esimesena endale
ruumid puuetega inimeste
keskus MTÜ Johanna.
Kõigis viies alevikus on
renoveeritud vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.
Renoveeritud on kõik
raamatukogud.
Tudus viidi lasteaed
uutesse ruumidesse Tudu
koolimajja.
Renoveeritud on kõik
rahvamajad.
Heakorrastati ViruJaagupi kalmistu.
Rajatud on 15 km kergliiklusteid (Roela, PiiraPajusti- Kakumäe, PajustiVinni-Mõdriku).
Roelas alevikus renoveeriti Tartu maantee 5 km pikkune lõik koos kergliiklustee rajamise ja tänavavalgustusega.
Üldkulude vähendamiseks on mitmed allüksused
koondatud ühte majja.

Vinni Valla Keskerakonna nimekirja valimislubadused
SOTSIAALHOOLEKANNE

valt heakorrastada Vinni alevikku.

seks Viru-Jaagupisse.

Hoolime oma kogukonna liikmetest jätkame seniste sotsiaaltoetuste (sünni, ranitsa-, matuse-, juubeli-, küttepuude toetus jt) maksmist vähemalt senises
mahus. Suurendame sotsiaaltoetusi nelja aasta jooksul.

Heakorrastame Pajusti alevikus endise
karusloomafarmi territooriumi.

Rajame iga lasteaia juurde kaasaegse ja
turvalise mänguväljaku.

Toetame Vinni Biogaasi taastuvate energiaallikate (lägast biogaasi) kasutuselevõtmisel, et vähendada põhjavee reostust siinsel karstialal.

Säilitame valla koolid Tudus, Roelas ja
Vinni-Pajustis.

Ehitame lõpuni Rasivere teeristis asuva valla sotsiaalmaja vanuritele ja puuetega inimestele.

TERVISHOID
Toetame Vinni õendushooldusteenuse
väljaarendamist.

TURVALISUS
Paigaldame suurema turvalisuse tagamiseks alevikesse kaasaegse videovalvesüsteemi.

ELUKESKKOND
Jätkame veevärgi ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist Viru-Jaagupis ja
Kütis,
tagame puhta joogivee Tudus ja Injus.
Korrastame koos kogukonna liikmetega heakorda. Parandame teid ja tänavaid
kogu vallas. Viime mustkatte alla külavaheteed seal, kus on järjestikku vähemalt 2-3 majapidamist.
Kaasajastame tänavavalgustuse valla
asulates ja muudame selle energiasäästlikuks.
Jätkame läbirääkimisi kuni lahendusteni Muinsuskaitseameti ja lagunenud
hoonete omanikega, et saaksime jätku-

Hoolitseme selle eest, et soojusenergia
hind Vinni ja Pajusti alevikus ei tõuseks.
Hoiame kontrolli all kaevandamistegevuse Vana-Vinni mägedes.
Korrastame Mõdriku-Roela vallseljaku,
mis tõstab selle atraktiivsust inimeste
vaba aja mitmekesistamisel ja turismi
arendamisel Vinni vallas.

Kindlustame Vinni lasteaiale logopeederipedagoogi.

Renoveerime Pajusti klubi fassaadi. Võtame väliüritusteks kasutusele Pajusti
klubi õueala.

Tõstame võimaluste piires koolitöötajate ja lasteaiatöötajate ning valla töötajate töötasu.

Toetame kogukonnaliikmete aktiivsust
oma kodukandi elu edendamisel,
kaasrahastame valla seltsingute ja
MTÜ-de projekte ja tegevust.

SELTSID JA MTÜ-D

Jätkame kalmistute heakorrastamist.

SPORT JA VABA AEG

Hoiame jätkuvalt talvel teed ja tänavad
lumevabad.

Jätkame panustamist inimeste tervisesse ja vaba aja veetmise võimaluste loomisse.

Renoveerime Tudu sauna.

Ehitame Pajusti lasteaiale juurde ühe
rühma ruumid.

Toetame noortemajade tegevust ja noorsootööprojekte.

KULTUUR

Jätkame Vinni-Pajusti tammiku (Kitsekopli) heakorrastamist.

Alustame valla koolides ühtse koolivormi juurutamist.

Jätkame valla noorte töö- ja puhkelaagrite korraldamist.

Kindlustame valla koolides õpilastele
tasuta koolilõuna, töövihikud ja koolibussi.

Toetame kodanikualgatust kultuurilise,
tervisespordi ja vaba aja sisustamisel
ning ürituste korraldamisel.

HARIDUS

la koolides ja valla noorte huvihariduse
omandamist.

Toetame vallaelanike osalemist valla
huviringides.

ETTEVÕTLUS
Toetame ja nõustame alustavaid väikeettevõtjaid.
Toetame töökohtade loomist.
KOOSTÖÖ

Ehitame kergliiklustee Kakumäelt ViruJaagupisse ja järgnevas etapis V-Jaagupi kalmistuni, Viru-Jaagupist Roelani,
Mõdrikust Rakvereni.
Toetame Vinni tervisespordikeskuse
arendamist.

Kaasajastame Vinni lasteaia fassaadi ja
muudame lasteaia energiasäästlikuks.

Võimaldame kõigile valla lastele tasuta sportimist (k.a. ujumist) Vinni spordikompleksis päevasel ajal.

Alustame uuringutega lasteaia rajami-

Toetame huvitegevuse edendamist val-

Jätkame koostööd teiste omavalitsustega, osaleme omavalitsuste vahelistes
koostööprojektides, mis aitavad kaasa
valla arengule.
Jätkame koostööd valla sõpruspiirkondadega Rootsis, Soomes, Leedus ja Lätis.
Jätkame lubadusega leida igale vallalisele naisele kaine mees!

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 197 Andres Haidak

Lugupeetud valija!
Meie ei pea olema iga hinna
eest ja suurelt pildil, meie hääl
ei pea olema kõige valjem, me
ei luba Teile piimajõgesid ega
pudrumägesid, me ei müü Teile Teie oma raha eest propagandat, me lihtsalt loodame, et
te jagate meie vaateid:
DEMOKRAATIA
ja JUHTIMINE
Taastame osavalla nõukogud,
et tagada kohalikele elanikele
kaasarääkimise võimalus oma
kodupiirkonna arendamisel ja
otsuste langetamisel.
Avame ajalehe Koduvalla Sõnumid demokraatlikeks arvamusavaldusteks ja diskussioonideks, tagame perioodilise ilmumise ja õigekeelsuse.
Toetame uute mõttesuundade
ja kaasaegse demokraatia ra-

nr 198 Raine Linnas

nr 199 Toomas Mäesalu

kendamist valla juhtimisel, pikaajalist arengustrateegiat ja perspektiive.

Võrdsemate haridusvõimaluste
tagamiseks eri piirkondades
kompenseerime lapsevanemale lapse huvitegevuse kulud
senise 50% asemel 80%.

Taunime sundpolitiseerimist,
võimu kuritarvitamist, kohaliku
omaalgatuse ja demokraatlike
põhimõtete eiramist, autoritaarsust, ohjeldamatu laenamisega
valla seadmist raskesse majanduslikku olukorda, valla esindajana tehingute tegemist iseendale kuuluva firmaga, dokumentide võltsimist, valetamist ja
vassimist volikogus.
HARIDUS JA KULTUUR
Kompenseerime laste muusikaharidust väljaspool valda senise 50% asemel 80% alates 1.
klassist, 100% alates muusikakooli 2. klassist.
Taastame alarahastatud kultuurimajade tegevuse, arendame
huviringijuhtide võrgustikku
koolituste ja palkade finantseerimisega.

Kadila Seltsimajas:
8. oktoobril kell 13.00 Vivasan toodete tutvustus ja biopulsariga testimine.
10. oktoobril kell 18.00 jooga.
12. oktoobril kell 19.00 stiilipidu Vene Prazdnik koos ansambliga Vernisaz.
Info ja laudade tellimine tel. 56 903 543, 52 61 517, 55 672 658.
17. oktoobril kell 18.00 jooga.
24. oktoobril kell 18.00 jooga.
29.oktoobril kell 16.00 toidulaud põnevamaks kuivatamisega.
Maitseelamusi jagavad Merike Tärk ja Helina Lakk.
31. oktoobril kell 18.00 jooga
3. novembril kell 12.00 -14.00 kasutatud riiete müük.
7. novembril kell 18.00 jooga.
10. novembril kell 12.00 - 14.00 turupäev.
14. novembril kell 15.00 teeme geelküünlaid.
14. novembril kell 18.00 jooga.
20. novembril kell 15.00 kohtumine huvitava külalisega.
21. novembril kell 18.00 jooga.
28. novembril kell 18.00 jooga.

OSTAN märke, marke, vanaraha, piibli, postkaarte,
kunsti, Saksa kiivri. Võib ka
muid vanu asju pakkuda.
Tel: 55906683

MÜÜA 3-toal. korter
Laekveres (vt http://
www.ekspresskinnisvara.ee/
est/objekt/?id=667980).
Info 5345 5054

AUTO REMONT JA REHVIVAHETUS Vinnis Tööstuspargi 4. Tel 5783 8999.

MÜÜA Roelas heas korras
3-toaline keskküttega korter II korrusel. Kiire! Telefon:
53 312 899

MÜÜA küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999.

Vallavalitsus ootab tegevustoetuste taotlusi
vallaeelarve koostamiseks
On alanud 2014. 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
2013. 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.
Rohkem infot telefonil 32 58 656 või e-posti aadressil inna.arula@vinnivald.ee.

Käesolev on SDE
valimisreklaam ja on tasutud
SDE poolt

nr 200 Raivo Pent

nr 201 Ago Vilu

nr 202 Heli Mark

nr 203 Aare Reimann

nr 204 Tiit Alte

nr 205 Toivo Raudver

nr 206 Enno Allikalt

nr 207 Elvi Peeti

Toetame õpetajate motiveerimist ja koolide komplekteeritust
vastava kaadriga.
Oleme vastu Vinni Spordihoone sulgemisele.
ELUKESKKOND
Korrastame tiheasustusalade
tänavavalgustuse tänapäevaselt säästlikuks ja vajadusepõhiseks, et tagada ohutus ja turvalisus asulates.
Toetame Pandivere riikliku, veekaitsealal paiknevate asulate
amortiseerunud kanalisatsioonirajatiste ja puuduvate reoveepuhastite rajamist tõukefondide
abiga.

Roela Rahva Maja ootab rahvast
majja 26. oktoobril 24 tundi
Roela Rahva maja osaleb ühena
11-st rahvamajast Lääne-Virumaal „24 tundi Eestimaa rahvamajas“ projektis, mis algab 26.
oktoobri keskööl ja lõpeb 27.
oktoobri keskööl.
Eesti Rahvamajade Ühingu algatatud liikumisega soovib ka
Roela Rahva Maja pöörata tähelepanu rahvamajade rollile meie
kultuuriruumis - paikkonna kultuuri- ja seltsielus. Ellu kutsutud
projekt „24 tundi Eestimaa rahvamajas“ tutvustab ja näitab, millega on võimalik rahvamajas tegelda, väärtustab rahvamajades toimetavate inimeste tegevust ning
elavdab paikkonna kultuuri ja
seltsielu.
„Roela rahvamaja saab tuleval
aastal 45-seks ja selle aja jooksul
on rahvamajast läbi käinud väga
palju inimesi,“ räägib Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere,
kelle arvates ei ole Roela kandis
ühtegi inimest, kes ei teaks, kus
asub rahvamaja. „Olime ühed esimesed, kes 24-tundi rahvamaja
projektiga ühinesid, sest ikka tahaks inimestele pakkuda midagi
uut ja huvitavat. Uue ideega ühinesid kohe Roela rahvamaja isetegevuslased, kool, Roela kodukandi liikumine, raamatukogu jt,
kellega koos oleme kokku pannud
pika ja mitmekülgse programmi
igale maitsele.
“24 tundi Eestimaa rahvamajas” esimene pidu on laste ööpidu, millel osalemiseks on vajalik
lapsevanema luba. Laste ööpidu
on Roela kooli direktori Aive Alavere kanda. Ööpidu kestab hommikuni, pakutakse moosi pudruga, hommikukohvi.
Kell 7-9 hommikul saadetakse
Roelast Rakvere poole teele kultuuritule süütajad ja -toojad. Rah-

vatantsujuht Maie Orava kultuuriloitsu saatel süüdatakse Rakveres hommikul kell 8.26 koos päikesetõusuga, nagu kõikides teistes maakondades, rahvamajade
tuled ja iga maakonna tuli jõuab
kella 19-ks Pärnumaale Torisse,
kus asub Eestimaa üks vanimaid
rahvamajasid. Toris toimuval tuletseremoonial ühendatakse üle
Eesti kokku saadetud tuled ühiseks „rahvamaja tuleks“ ning toimub kõne-koosolek ja peoõhtu.
Tagasi Roela tegemiste juurde.
Kell 9-10 on äratuspidu - virgutus-ergutus-lõbus liikumine.
Kell 11-13 toimuvad õpi- ja nipitoad ning fotonäituse „Kodukandi inimesed - nende tegevus
ja muutumised ajas“ avamine.
Pakutakse moosi-saia-piima.
Kell 14 algab Raimond Valgre
100. sünniaastapäevale pühendatud kontsert, kus esinevad Rain
Simmul ja Jaan Sööt. Piletihind 5
eurot, eakatele 3, lastele 1 euro.
Kell 15-19 saab vaadata videoprogramme, mängida lauamänge, avatud kohvik. Reet Alavere
sõnul tuleb esmakordselt näitamisele uhiuus, Rakvere Reaalgümnaasiumi infojuhi Jaanus Leki
poolt vändatud pooletunnine film
maakonna rahvamajadest, kus
ühe osatäitjana näeme Roela rahva maja ja meie inimesi meie kultuurielus.
Kell 20 algab hooaja avapidu.
Süüdatakse kultuurituli, tunnustatakse tegijaid, mängitakse seltskondlikke mänge ja tantse, nuputatakse. Head tantsumuusikat
pakub ansambel Taas. Pilet on 3
eurot.
Pidu hakkab Roela Rahva Majas laupäeval, 26. oktoobril. Oled
lahkesti oodatud! Roela Rahva
Maja uksed on valla 24 tundi!
Hilje Pakkanen

Vilde aasta kavandab
reisikohvrite näitust

Reisikohvrid Viru-Jaagupi muuseumist.

Vilde aasta korraldustoimkond kavandab reisikohvrite
näitust „Laias maailmas nagu
Eduard Vilde“. Soovime seda
teha, hea lugeja, Sinu abiga.
Ehk leidub Sinu majapidamises mõni vanast ajast
(möödunud sajanditest) pärit reisikohver, mida kõlbab teistelegi
näidata? Veel vahvam on, kui sel
kohvril on ka mõni lugu jutustada millised ilmanurgad läbi käinud, kelle omanduses olnud…
Pühi vanalt kohvrilt tolmukord
maha ja too see oktoobrikuu
jooksul kas rahvamajja, klubisse
või seltsimajja. Kogume eksponaadid kokku ja teeme sellest
valla kultuuriasutusi pidi liikuva rändnäituse!
Ootame näitusele ka
vanu reisifotosid, postkaarte. Päris huvitav oleks ju teada saada,
milliseid põnevaid maid ja kohti
vanal ajal külastati. Pärast anname eksponaadid omanikele tagasi. Infot näituse kohta saab kas
rahvamajadest või allakirjutanu
telefonilt 5565 9396.
Olgu meie reisikohvrite näitus meie väikene austusavaldus kirjanik Edurad Vildele,
kelle elu oligi üks suur reisimine
- elu kohvrite otsas. Peale selle,

et Vilde oli uudishimulik ja boheemlaslik ajakirjanik, oli ta ka
pikka aega tagaotsitav riigist riiki põgenev pagulaskirjanik. Juba
noore poisina huvitus Vilde peamiselt lugudest, mis jutustasid
kaugetest maadest. Tulevase kirjaniku rännuihalus ja vajadus
näha kaugeid ning põnevaid
maid sai alguse lapsepõlvest. Vilde oli koos oma tädipoja Eduard
Bornhöhega üks esimesi tuntumaid kohalikke sulemehi, kes
käis kaemas kaugemaid maid ja
avaldas selle põhjal ka ajalehes
reisikirju.
Vilde aasta toimkonna nimel
Hilje Pakkanen

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel 32 58 657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100. Trükitud
trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.

Aitäh kaastööde eest!
Uus kaastööde saatmise
tähtaeg on 4. november.

