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Vinni vald jätkab oma koolides õppijatele
tasuta koolilõuna andmist
Vinni vallavolikogu võttis vastu koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja
korra. Sellega jätkab Vinni vald tasuta koolilõuna võimaldamist kõigile
valla koolides õppivatele õpilastele,
sõltumata nende elukohast.
Neile õpilastele, kes elavad küll Vin-

ni vallas, kuid õpivad väljaspool Vinni
valda asuvates koolides, Vinni vald riigi poolt eraldatud toetusest (0.78 eurot)
kallima koolilõuna vahet kinni ei maksa, vaid see tuleb maksta lapsevanematel. Hinnanguliselt moodustab see kuni
10 eurot kuus.

Vinni valla madala sissetulekuga perede lastel, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides, nende vanematel on
õigus taotleda kooli toiduraha sotsiaaltoetust vastavalt vallas kehtivale sotsiaaltoetuste maksmise korrale.
Margit Diits

Vinni vald jätkab 2015. aastal huvihariduse
ja -tegevuse toetamist
Volikogu otsustas 27. novembri istungil jätkata valla poolt huvihariduse ja tegevuse toetamist ka 2015. aastal.
Huvikoolide lepingupartner on huviharidust saava ja huvitegevuses osaleva lapse vanem. Lapsevanemal on õigus
taotlteda Vinni valla eelarvest õpilase
huvihariduse ja huvitegevuse kulude
kompenseerimist vastava avalduse ja
kuludokumendite esitamisel kuni 50 %
ulatuses.
Erandina käsitletakse muusikalist tasemeharidust andvat Rakvere Muusikakooli, kus õpilaskoha maksumus tasutakse Vinni valla poolt alates 3. klassist

täismahus. Enne 2015. aastat Rakvere
Muusikakoolis õpinguid alustanud õpilaste puhul on lepingupartneriks Vinni
vald, kes finantseerib õpinguid Rakvere Muusikakoolis järgmiselt: I ja II klassis 50% õpilaskohamaksumusest; III –
VII klassis 100 % õpilaskohamaksumusest; muusikakooli eelklassi, laulustuudio, lisapilli ja lisaaasta maksumust ei
kompenseerita. Vastavalt Rakvere Linnavalitsuse poolt esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli I ja II klassis, eelklassis, laulustuudios, lisapilli ja lisaaastal õppiva

õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.
Huvihariduse ja -tegevuse kulude
kompenseerimist on õigus taotleda õpilase vanemal, kui õpilase ja tema vanema alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas ja kelle vanematel (eestkostjal, kasuvanemal) ei ole
Vinni vallale võlgu.
2014.a kompenseeris vallavalitsus 8
erinevas huvikoolis õppiva 24 lapse
õpinguid. Lisaks neile kompenseeris
vald nelja lapse õpinguid Rakvere Muusikakoolis.
Margit Diits

Valla sotsiaaltoetuste piirmäärad jäävad
uuel aastal samale tasemele
27. novembril toimunud vallavolikogu kehtestas vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad 2015.
aastaks. Sünnitoetuse suurus 2015.a
on 260 eurot, matusetoetus 130 eurot,
juubelitoetus 75 kuni 99-aastasele 20
eurot, 100-aastasele ja vanemale 60
eurot. Küttetoetus kuni 260 eurot aastas, ranitsatoetus 65 eurot.

Vinni 2015.a vallaeelarvest sotsiaaltoetuste saamiseks madala (neto) sissetuleku piiriks ühe pereliikme kohta 155
eurot kuus.
2015.a “Sotsiaaltoetuste andmise korra”
§ 6 madala (neto) sissetuleku piiriks
kehtestas volikogu ühe pereliikme kohta 240 eurot kuus. Hüvitamisele kuulub

15 eurost suurem retseptiravimi summa 50%. Esitatud kuludokument ei või
olla esitamise momendil vanem kui
kolm kuud. Isikul, kelle pension on alla
155 eurot, hüvitatakse retseptiravimi
summa 100%. Esitatud kuludokument
ei või olla esitamise momendil vanem
kui kolm kuud.

Valla aastapäeva pidu peeti Roelas
Roela Rahva Majas toimus pühapäeval,
30. novembril Vinni valla 24. aastapäeva pidu, kus tunnustati tublisid vallakodanikke, kuulati vallavanema peokõnet,
Roela kooli ja valla isetegevuslaste kontserti. Adevndiaja alguse puhul süüdati
advendiküünlad, saali ehtis kaunis jõulupuu. Söödi sünnipäevatorti, tunti rõõmu jällenägemise ja valla hea käekäigu
üle. Oli kena pidu - nagu sünnipäevapidu ikka.
Vallavanem kutsus väärtustama
veerandsajandiga saavutatut
Vallavanem Toomas Väinaste ütles oma
aastapäeva kõnes, et valla kõige suurem
rikkus ja vara on meie inimesed. „Valla
loomise aegu oli vallas elanikke kuue ja
poole tuhande ümber. Nüüd on meid
üksjagu vähem, nagu mujalgi Eesti maapiirkondades. Töökohtade säilimine on
maainimese jaoks olnud üks kõige keerulisemaid ja valusamaid küsimusi. Aga
ka paljude teenuste kättesaadavus, mis
aina kaugenevad maainimesest - hõrenev bussiühendus, suletav pangakontor
ja sidejaoskond, riiklik päästeteenistus,
pood... Tõsi, elu on muutunud mobiilsemaks, paljusid toiminguid saab korda
ajada internetis. Hääbumise vastu aitab
inimese enda aktiivsus ja pealehakkamine, eht eestlaslik jonn ja sitkus. Teisalt
püüab Vinni vald säilitada elu kohtadel
nii palju kui vähegi võimalik. Kõik vallas ette võetav toimub heaolu parandamise nimel.
Vinni vald on hea koht elamiseks. Siin
on olemas lasteaiad ja koolid, võimalused huvihariduseks ja –tegevuseks, sportimiseks, toimiv seltsielu, on perearstid
ja hambaarstid, apteegid, poed jpm, linn
lähedal, ilus loodus, rahulik elukeskkond.
Vallavanem Toomas Väinaste kutsus
koondama valla tegemisi ühise nimetaja, Vinni Valla Aasta, alla. „Vinni vald
saab tuleval aastal 25-aastaseks. Väärtus-

Sõnumid

tagem seda, mida oleme üheskoos saavutanud.
Külad on meie identiteedi kandjad.
Külaliikumise ja aktiivse isetegevusega
külades säilib kogukond. Hääbumise ja
minnalaskmise meeleolude vastu aitab
toimiv seltsielu. Vinni vallas on seda
mõistetud.”
Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati
kohaliku elu edendajaid Kadila Naisseltsi, Johanna MTÜd, Roela Kodukanti,
Roela Noortemaja, Roela vabatahtlikku
päästekomandot, Tudu Haridus- ja spordiseltsi, Viru-Jaagupi seltsi, Pajusti Vaba
Aja Keskust, Õendus-hoolduskeskust
Loojang, Memento Tööpataljonlaste
Ühingut, Sakura ja Vinni Tammede spordiklubisid ning MTÜd Vinni Terviserajad.
Vallavalitsuse tänukirja pälvisid valla tänavuse Kauni kodu konkursi parimad: Kerli Amor ja Raivo Oks, Külli ja
Andrus Tamm, Enely ja Timo Kalevi
Vaaramaa ning Anu Raudsalu ja Raivo
Eliste elamute kategoorias, Õie ja Ürjo
Pärlin, Kaja Inno ning Asta-Lea Uueni ja
Jaan Kask maakodude, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Barto Puhkemaja,
Aravuse Kalakasvatus ärihoonete ning
Linnu 11 korteriühistu Pajustis.
Vallavalitsuse tänukirja pälvis ka Roela
vabatahtliku päästekomando pealik
Kalno Vaarmets kaaskodaniku elu päästmisel üles näidatud vapruse eest. Lääne-Viru Arenduskeskus tunnustas tänukirjaga sädeorganisatsiooni nominenti
Roela Rahva Maja. Eesti Rahvakultuurikeskuse ja Lääne-Viru Pensionäride
Ühingu tänukirjaga tänati Roela
staazikat rahvatantsujuhti Mall Moori.
Tervitused valla
aukodanikult Edgar Savisaarelt
Oma tervituse ja õnnesoovid Vinni valla rahvale oli saatnud ka Vinni valla aukodanik, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes linnapea kohustuste tõttu ei saa-

nud kahjuks Roelasse tulla. Oma tervituskirjas ütles Edgar Savisaar järgmist:
„Te teate ju, et minu pikaajaline ja tugev
isiklik side Lääne-Virumaaga hoiab ka
Vinni valla rahva elu, rõõmud ja mured
minu südames olulisel kohal.
Möödunud aastatele hinnangut andes näeme, et Vinni valda on puudutanud samad demograafilised ja sotsiaalsed protsessid mis kogu Eestit. Ometi on
maarahvastiku hulgalt maakonnas esikohal olev Vinni vald märkimisväärne
tegija põllumajanduse valdkonnas terves
riigis.
Haldussuutlikkuse 24. koht 215 omavalitsuse hulgas teeb valla juhtidele,
ametnikele ja kogu vallarahvale au. Kõnekas fakt kinnitab meile, et inimesest
siinkandis hoolitakse ja et elu edendamine tegijate puuduse taha ei jää.
Täna me süütame advendiküünlad
ning algab ootuse aeg. Mõelgem sel kaunil jõulueelsel ajal oma lähedastele, aga
ka inimestele meie ümber.
Teame ju, et meie elu nii koduvallas,
maakonnas kui terves riigis tervikuna on
inimeste ehitada, paremaks ja elamisväärsemaks muuta.
Õnnitlen teid Vinni valla 24. aastapäeva puhul! Teie töö tunnustuseks ütlen,
et kõik, mis on virulaste hoida, on hästi
hoitud! Palju õnne ja ilusat jõuluootust!“
Tänusõnad
Aitäh kõigile peost osavõtnutele! Aitäh
Roela Rahva Maja, peojuht Kärt Põllu ja
Saima Kalme, kontserdil esinenud Roela
lasteaia lapsed ja kooliõpilased, valla isetegevuslased:
Pajusti
klubi
TantsuTriinude rahvatantsijad ning satiiri- ja huumoritrupp, Vinni Päevakeskuse ansambel ja Erich Karro, Roela Rahva Maja naiskvartett Sära, nais- ja meesansambel ning kõik teie juhendajad, samuti maitsva tordi autor Maie Lepasaar
ja bussijuht Eldur Eerik!
Hilje Pakkanen

Vallavanema jõulutervitus
Käes on jõuluaeg – paljudele aasta
oodatuim aeg, mis oma pühalikkuses
puudutab meid kõiki. Jõuludeks valmistume pikalt ja põhjalikult. Eriti
teadlikud jõulude ootajad on lapsed,
kes täpselt teavad, millal päkapikud
sussi sisse maiustusi tooma hakkavad.
Kuid pea igaühe lapsepõlve armsamate mälestuste hulka kuulub mõni
hetk jõulukuuse otsimist metsas ja
kuuse ehtimisest, jõuluvanast ja jõulukinkidest, piparkookide küpsetamisest, kaunitest postkaartidest, kuuseehetest... Kaunid möödunud ajad loovad õhtu õdusaks, tunde toasoojaks ja
silmad säravaks. Ehkki igaühel on jõulud ja jõulumälestused pisut oma moodi, on kokkuvõttes jõulud üks armas
kodune püha.
Me ihkame jõuluks koju ja otsime
tuttavat ust,

üht tunnet, mis iial ei looju - rõõmu
väikesest jõulupuust.
Kodus ootab meid jõulurahu,
laul sujuv ja leebe jutt: pere koondub,
kes asumas lahus, nüüd kõigil on
kojutõtt.
Me ihkame jõuluks koju ja otsime armastust.
Me ootame rahu ja sooja - rõõmu
väikesest jõulupuust.
Jõulud on aja peatamise aeg, et meile
meenuks taas ilus äratundmine - jõulud on armastuse ja hoolimise aeg. Jõulud on rahu ja lepituse ja andeksandmise aeg. Et uus saaks tulla, et saaksime uuena minna vastu uuele aastaringile.
Kauneid rahulikke jõule! Ilusat vana
aasta lõppu ja head uut aastat!
Toomas Väinaste
vallavanem

Las kostab kõrvu
jõulukella kaja
ja hinge hellaks
muudab vaikne
jõuluöö.
Nüüd vana aasta
saatke rahus ära
ja heade lootustega
võtke vastu uus!

Rahulikke jõulupühi!
Head uut aastat!
Vinni Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Vinni vald uuendas EASi toel
Kulina lasteaeda
Ühes varasemas vallalehes sai teada
antud, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist Vinni Vallavalitsusele toetust Kulina lasteaia rekonstrueerimiseks.
Lasteaias said kavandatud ja
mõned lisandunud tööd tehtuks novembri lõpuks, nii nagu leping ette
nägi. Kel tahtmist ja võimalust, võib
hoone välisilmest ülevaate saada. Tähtsam on aga läbi rekonstrueerimistööde saavutatav tulem laste kasvukeskkonnale mikrokliima näol.
EAS toetusele lisaks ootasime SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu otsust toetuse eraldamise kohta, et viia lasteaiahoone üle maaküttele. Sõnumi oleme saanud, et toe-

tust eraldatakse ca 30 tuhat eurot, kuid
teadmata on, mis tingimustel.
Aastaga tehtu kohta saame
öelda, et kui küsija suu pihta pole löödud, siis oleme kõik pakutu ära kasutanud ning tulemi kirja saanud/saamas.
Heale koostööle Kulina lasteaia uuendamisel on omapoolse panuse andnud EAS kui toetuse eraldaja,
Revin Grupp OÜ kui ehitaja ja OÜ Profiehitus kui omanikujärelevalve teenuse osutaja.
Tegemised Kulina lasteaias ei
lõpe ning uuel aastal saame tänusõnadele Regionaalarengu toetuseks! lisada kiituse keskkonnainvesteeringuteks
toetuse eraldajale!
Gustav Saar, vallavalitsuse
arendusnõunik

Viru-Jaagupi ühiskanalisatsioon
sai uue asukoha ja uusi liitujaid
Viru-Jaagupi ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine, mille tarvis eraldas
toetust SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ligi 150 000 eurot, sai valmis
selle aasta augustis. Vallavalitsuse
omafinantseering oli projektile 37 300
eurot. Töödena rekonstrueeriti 1 km ja
rajati samuti 1 km uut kanalisatsioonitrassi. Reovee pumpamiseks ja edasisuunamiseks puhastisse paigaldati 2
pumplat. Projekti tulemusena liitus kanalisatsioonivõrguga 50 Viru-Jaagupi
elanikku ja 2 asutust. Liitumisvõimalus on veel viiel kinnistul.
Kuna Viru-Jaagupis on põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata,
siis läbiviidud tööd kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise ja uute tras-

side rajamisega on suunatud otseselt
keskkonnaseisundi parandamisele,
sest väheneb oluliselt reovee filtratsioon torustikust pinnasesse.
Ehitustöid teostas AS
Antaares ja omanikujärelevalve teenust osutas Tallinna Linnaehituse AS.
Valla poolt koordineeris töid ehitusnõunik Peep Võrk.
Oleme tänulikud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt
eraldatud toetuse eest, mille toel on
Viru-Jaagupi alevik saanud paremaks
elukeskkonnaks.
Vinni Vallavalitsuse
arendusnõunik
Gustav Saar
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Korraldatud jäätmeveo
muudatustest 2015. aastal

• Ajutiselt korraldatud jäätmeveoga
liitumise peatamine. Juhul, kui jäätmevaldaja elab ja toimetab oma kinnistul
ainult suviti, siis on tal võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda jäätmeveost
vabastust ajavahemikuks 01.oktoobrist
kuni 01.maini(suvekodu omanikud).
Sellisel juhul taotletakse hooajalist jäätmevedu. Vastav avaldus esitada Vinni
vallavalitsusele.
• Korraldatud jäätmeveoga liitumise
peatamine: Juhul, kui jäätmevaldaja elab
mujal, hooned seisavad tühjana ning
kinnistul elutegevust ei toimu, taotletakse jäätmeveo hooajalist vabastust üheks
kalendriaastaks. Vastav avaldus esitada
Vinni vallavalitsusele.
Kõigil suvekodu ja tühjalt seisvate
hoonete omanikel palub vallavalitsus
teha 2015. aastaks vallavalitsusele vastavasisuline taotlus. Ühise jäätmemahuti kasutajate kokkulepped kehtivad
ka uue jäätmevedaja korral.
Jäätmemahuteid ehk konteinereid on
võimalik osta või rentida turul tegutsevatelt ettevõtetelt. Alates 12. jaanuarist
on võimalik jäätmemahuteid rentida või
osta ka Lääne-Viru Jäätmekeskuselt.
Soovitav on senine konteiner välja osta
AS Ragn-Sellsilt. Enne ostu peaks iga
jäätmevaldaja arvestama mahuti seisukorraga ja hindama, kui kaua olemasolev mahuti on veel kasutamiskõlblik.

Avaliku ürituse korraldamise
ja pidamis e nõuded Vinni vallas

* Senine Ragn-Sells AS hinnakiri, mis on kehtinud alates 01.01.2010 kuni 31.12.2014.
** Ragn-Sells AS-i pakutav konteineri rent alates 01.01.2015.
NB! Ragn-Sells AS-i pakutav konteinerite müük tähendab seni kliendi kasutuses olnud konteinerite väljaostu hinda.
Kuna rendikonteinerite hinnavahe ei ole märkimisväärne, on elanikel võimalus konteinerite renti jätkata ka Ragn-Sells
AS-ilt (jääb ära tagastamisega seotud pesu kulu ja uue vedaja poolt määratud paigalduskulu). Tuleb aga arvestada, et
siis saate arved kahest kohast. Soovitav on senine konteiner välja osta AS Ragn-Sells-ilt. Enne ostu peaks iga jäätmevaldaja arvestama mahuti seisukorraga ja hindama, kui kaua olemasolev mahuti on veel kasutamiskõlblik.

27. novembri volikogu kehtestas määruse
korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse
avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vinni valla haldusterritooriumil.
(2) Määrust ei kohaldata spordiseaduse
§ 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituse
korraldamisel. Muude spordiürituste
korraldamisel rakendatakse käesolevat
määrust.
(3) Üritusel kauplemise nõuded sätestab
kaubandustegevuse seadus.
(4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib
lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.
(5) Käesoleva määrusega reguleerimata
juhtudel otsustab üksikküsimused Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
§ 2. Mõisted
(1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev
maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
(2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on
avalikus kohas toimuv ja avalikkusele
avatud lõbustusüritus, võistlus, ralli,
etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei
ole koosolek.
(3) Avaliku ürituse luba (edaspidi luba)
on vallavalitsuse väljastatud nõusolek
avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.
(4) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
1) üle 150 osalejaga avalik üritus selleks
otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides või
2) üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel või 3) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides
toimuvad üritused või alalised müügikohad) või
4) üritus, kus kasutatakse pürotehnilisi
tooteid või kus tehakse tuletöid (lõke, tõrvikud vm).
§ 3. Ürituse korraldaja
ja taotluse esitamine
(1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik, asutus või seltsing.
(2) Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja taotluse koos kõigi ürituse läbiviimiseks vajalike kooskõlastustega vallavalitsusele kirjalikult või
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult
vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist.
(3) Avaliku ürituse korraldamise taotluses märgitakse järgmised andmed: avaliku ürituse korraldaja andmed; avaliku
ürituse vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel; üritusel avalikku korda ja
turvalisust tagava isiku nimi ja kontaktandmed; avaliku ürituse nimetus ja vorm
(võistlus, lõbustusüritus, laat jne); avaliku
ürituse toimumise koht ja aeg ning sisu kirjeldus; avaliku ürituse eeldatav osavõtjate
arv; märge alkohoolse joogi jaemüügi või
selle pakkumise kohta; märge avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse
kohta; märge ilutulestiku korraldamise
kohta; märge lõkke tegemise kohta; märge
teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta; märge lava, tribüüni, telgi või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamise
kohta.
(4) Taotlusele lisatakse vajadusel järgmised
dokumendid/kooskõlastused: teeomaniku kooskõlastus ja liiklusskeem, kui on tegemist liikluse ümberkorraldamisega (tänava/tee sulgemine, parkimiskorralduse
muutmine, lubatud sõidukiiruse vähendamine vms); Ida Päästekeskuse kooskõlastus, kui on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega; kinnisasja omaniku ja/või

õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks kui üritus toimub
maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis või korraldaja omandis; muu dokument, nõusolek või kooskõlastus, mis on
seotud avaliku ürituse korraldamisega.
(5) Luba ei ole vaja taotleda: vallavalitsuse
poolt korraldatavale avalikule üritustele;
vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatavale kultuuri-, etendus- ja rahvaspordiüritusele, kui ei ole tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega; vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud
territooriumil, ehitises või selle osas (sh
hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas
määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei
kaasne kõrgendatud turvariski.
§ 4. Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine
(1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsuse
pädev ametnik (edaspidi menetleja), kes
kontrollib taotluse vastavust määruses esitatud nõuetele. Menetlejal võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt
avaliku ürituse kohta lisateavet ja –kooskõlastusi. Kui ürituse korraldaja jätab esitamata nõutud andmed või dokumendid
või esitatud dokumentides on puudusi,
määrab menetleja taotluse esitajale tähtaja
puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.
§ 5. Loa andmine
(1) Menetleja otsustab ürituse korraldamiseks loa andmise 10 päeva jooksul ürituse
korraldamise loa taotluse vallavalitsusse
saabumise päevast arvates. Ürituse loas
märgitakse: ürituse nimetus ja vorm; korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood/
registrinumber ja sidevahendid; ürituse
toimumise koht/või liikumismarsruut;
ürituse toimumise kuupäev, kellaaeg; ürituse pidamise tingimused.
(2) Loa andmisest teavitab menetleja viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.
§ 6. Loa andmisest keeldumine
Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega
võib keelduda loa andmisest juhul, kui:
korraldaja on esitanud valeandmeid; samal
ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem nõustutud mõne teise avaliku ürituse korraldamisega; avalik üritus on
teates märgitud ajal ja kohas oma sisult
mittesobilik.
§ 7. Avaliku ürituse korraldaja
kohustused
Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
1) tagama ürituse pidamise vastavalt loas
märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja
turvalisuse;
3) tagama üritusel heakorra ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise;
4) eemaldama ürituse pidamise kohast selleks püstitatud konstruktsioonid (lava, telgid, tribüün jmt), teabetahvlid, plakatid
ning kasutatud tehnilised vahendid mõistliku aja jooksul pärast ürituse lõppemist,
kui ürituse korraldamise loas ei ole määratud tähtaega;
5) puhastama ja korrastama ürituse pidamise koha ja vajadusel selle lähiümbruse
hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist, kui ürituse korraldamise
loas ei ole määratud muud tähtaega;
6) tegema kõik endast oleneva selleks, et
avalikul üritusel osalejad täidavad avalikus
kohas käitumise üldnõudeid.
§ 8. Määruse jõustumine. Määrus jõustub
3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

täidetud kõrgemalt kui kogumismahuti servani.
Pakendatud mahutiväliste olmejäätmete laadimine ja äravedu tellimisel, 1 m³:
km-ta: 10,00, km-ga: 12,00 €.
Kuni 240 l ratastel kogumismahuti käsitransport 5-15 m kaugusele jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast.
Iga järgneva 15 m kohta lisandub tasule 3 €
+km 20%. Mahutipõhine, kord: km-ta:
2,00, km-ga: 2,40 €.

se 50% tasu mahuti tühjendamise põhihinnast. Kui peale kogumismahuti jäätmeveokisse tühjendamist ilmneb, et mahutis olevad jäätmed ei vasta kogutavale jäätmeliigile – rakendatakse 30% kõrgemat tasu vastava mahuti tühjendamise põhihinnast. Kogumismahuti tühjendamisel ukse, värava,
tõkkepuu jms avamisel ja sulgemisel kasutatava puldi või võtme haldamise kuutasu, km-ta: 5,50, km-ga: 6,60 €.
Paberkandjal korduva arve, veograafiku,

lepingu jms saatmine posti teel, tk, km-ta:
1,53, km-ga: 1,84 €.
Graafikuvälise segaolmejäätmete mahuti tühjendus ja äravedu – mahuti tühjendamise põhihind +30%, kord.
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,0 m³ konteiner, kord km-ta:
23,26, km-ga: 27,91 €.
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,0 m³ ja suurem, kord: km-ta: 36,40,
km-ga: 43,68 €.

Uuest aastast on Vinni valla jäätmemajanduses tulemas muudatused: korraldatud jäätmevedu hakkab Vinni vallas
korraldama MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus.
Pahatihti on iga uus muudatus segadusttekitav, nagu võis lugeda Virumaa
Teataja 5. detsembri vastavasisulisest
artiklist. Üleminek uuele korrale toimub
läbimõeldult.
Korraldatud jäätmevedu kehtib Vinni
vallas vastavalt jäätmeseadusele juba
2010. aastast. Seaduse kohaselt on valla
kohustuseks valida oma haldusterritooriumil üks lepingupartner jäätmeveo
korraldajaks. Vald, pidades silmas vallakodanike heaolu ning konkurentsivõimelisi hindu, sõlmis alates 2015. aastast
vastava lepingu MTÜ-ga Lääne-Viru
Jäätmekeskus, kes omakorda kuulutas
välja jäätmeveo riigihanke konkursi,
mille võitis OÜ Ekovir. Seega on Vinni
valla haldusterritooriumil lepingute sõlmija MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus, kes
peab arvestust jäätmevaldajate üle ja arveldab nendega. Teie olmejäätmete mahuteid tühjendavad OÜ Ekoviri logodega autod, mis osutavad vaid Lääne-Viru
Jäätmekeskusele veoteenust.
Segaseid küsimusi tekitab prügi äravedu jaanuaris, kui uued lepingud pole
veel sõlmitud. Üldse ei pea muretsema
need vallaelanikud, kelle konteinerit jaanuaris tavapäraselt ei tühjendatud.
Kui aga teie konteiner vajab ka jaanuaris tühjendamist, siis on teil järgmised
valikud: a) leida vedaja, kes teie konteineri tühjendab; b) tuua prügi oma transpordiga L-Viru Jäätmekeskusesse; c) kui
konteineris on ruumi, siis oodata järgmise kuuni, mil käivitub uuesti korraldatud jäätmevedu.
Ekslikult on jäänud mulje, et nüüd
võibki igaüks endale prügi äravedaja ise
valida. Vabaturu olukord kehtib siiski
ainult aasta alguses, üks kuu, kuni uus
vedaja hakkab teenust osutama ja jäätmevaldajatega sõlmitakse uued lepingud. Kui te valisite Ragn-Sells AS-i 2015.
aastal teenuse jätkajaks, siis see leping
(koos graafikuga) kaotab automaatselt
kehtivuse korraldatud jäätmeveo teenuse alustamisega 02.02.2015 MTÜ LääneViru Jäätmekeskuse poolt.
Jäätmeteveo lepingu sõlmib MTÜ-ga
Lääne-Viru Jäätmekeskus iga jäätmevaldajaga eraldi. Jäätmevaldajaks on jäätmetekitajad või isikud, kelle valduses on
jäätmed (kinnistu omanik, korteriühistu, ühisus, haldusfirma, rentnik, teenindusettevõtted jne).
Lepingu sõlmimisel esindab korteriühistut selle esimees, ettevõtete puhul
äriregistrisse kantud ettevõtte esindus-

õigust omav isik.
Jäätmeveolepingu sõlmimiseks on
võimalik valida erinevate variantide
vahel:
a) Internetis lepingu sõlmimiseks tuleb
avada veebileht www.lvjk.ee, valida
“Korraldatud jäätmevedu”, täita lepingutaotlus ja saata see ära, kasutades IDkaarti või pangalinki. Kinnitatud lepingu saate e-posti või posti teel.
b) E-posti teel lepingu sõlmimiseks, tuleb avada veebileht www.lvjk.ee, leida
pdf taotluse vorm, see täita, salvestada
ning saata e-posti teel klient@lvjk.ee. Kinnitatud lepingu saate e-posti või posti
teel.
c) Klienditeeninduses lepingu sõlmimiseks tuleb tulla Lääne-Viru Jäätmekeskusesse aadressil Piira küla, Vinni vald.
Kaasa võtta isikut või ettevõtte esindusõigust tõendav dokument (volikiri).
Koos klienditeenindajaga leida endale
sobiv mahuti suurus ning jäätmete äraveo sagedus ja sõlmida leping. Lepinguid saab hakata sõlmima hiljemalt 12.
jaanuarist 2015.
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ole veebruari alguseks ühelgi eeltoodud viisil lepingut Lääne-Viru Jäätmekeskusega sõlLääne-Viru Jäätmekeskuse korralminud, toimub jäätmevedu veograafiku,
datud jäätmeveo teenuste hinnakiri
Vinni Vallavolikogu 27.03.2014.a määruVinni vallas alates 02.02.2015.
se nr 6 „Korraldatud jäätmevedu” ja VinSegaolmejäätmete Hind
Hind
ni valla jäätmehoolduseeskirjas tühjenmahuti tühjendus km-ta
km-ga
damise sageduse ja mahuti suurusele
ja äravedu
kehtestatud nõuete alusel.
80 l
1,37 €
1,64 €
Ekoviri veograafikujärgseks tühjen140 l
1,88 €
2,25 €
duspäevaks Vinni vallas hakkab ole240 l
2,73 €
3,27 €
ma NELJAPÄEV. Täiendavate küsimus370 l
3,03 €
3,64 €
te korral võib jäätmevaldaja helistada
600 l
4,49 €
5,39 €
tööpäevadel 9.00-17.30. Jäätmekeskuse
660 l
4,87 €
5,85 €
klienditeeninduse infotelefon on 6 165
800 l
5,60 €
6,72 €
165, e-post: klient@lvjk.ee.
1100 l
8,48 €
10,18 €
Võtke Lääne-Viru Jäätmekeskusega
1500 l
10,94 €
13,12 €
ühendust, kui:
2500 l
17,08 €
20,49 €
• Teil puudub konteiner ja soovite seda
4500 l
29,36 €
35,23 €
laenutada või osta;
• Teie jäätmemahuti erineb veograafikus
* Graafikuvälise segaolmejäätmete mahuja lepingus toodud mahuti suurusest;
ti tühjenduse ja äraveo tellimisel rakenda• Te soovite konteinerit lasta tühjendatakse 30% kõrgemat teenustasu võrreldes
da sagedamini kui lepingus ja veograatavahinnakirjaga
fikus kirjas, sh tellida veograafiku muudatust, mahuti vahetamist väikJäätmemahutite rent ja müük
sema/suurema vastu jne.
Võtke Vinni Vallavalitsu- Mahuti
Rent, kuu
Müük, tk
sega ühendust järgmiste
maht
Hind
Hind
küsimuste korral:
km-ta km-ga
km-ta
km-ga
• Ühise jäätmemahuti kasuta- 140 l
1,42
1,70
39,42
47,30
mine: kinnistute omanikel on 240 l
1,67
2,00
58,33
70,00
võimalik ka mitme peale kasu- 370 l
3,00
3,60
83,33
100,00
tada ühist jäätmekogumisma- 600-660 l
3,25
3,90
166,67
200,00
hutit, esitades vastavasisulise 800 l
3,50
4,20
175,00
210,00
ühise avalduse Vinni vallavalit- 1500 l
6,58
7,90
350,00
420,00
susele ühise jäätmemahuti kasu- 2500 l
9,08
10,90
475,00
570,00
tamise avalduse,
4500 l
10,75
12,90
541,67
650,00

Segaolmejäätmete veo ja konteinerite hindade võrdlus Vinni vallas alates 2015. aastast
Vedajad ja
R-Sells AS /
R-Sells AS / L-V
R-Sells AS/
R-Sells AS-ilt
konteineri
L-V Jäätmekeskus
L-V Jäätmekeskus
L-V Jäätmekeskus
kasut. kont.
tüüp
Graafikujärgne
Graafikuväline
Konteineri rent
väljaost
tühjendus
tühjendus
80-100 l
1,99*/1,64
2,59*/2,13
ei rendita
ei müüda
140 l
2,3*/2,25
2,99*/2,96
1,72**/1,70
30,88
240 l
2,76*/3,27
3,59*/4,25
2,08**/2,00
39,13
370 l
3,22*/3,64
4,19*/4,73
ei rendi**/3,60
85,2
600 l
3,84*/5,39
4,98*/7,01
3,86**/3,90
121,97
660 l
4,75* /5,85
6,18*/7,61
ei rendi**/3,90
ei müüda
800 l
4,75*/6,72
6,18*/8,74
4,22**/4,20
136,2
1100 l
7,81* /10,18
10,15*/13,23
ei rendita
ei müüda
1500 l
7,81*/13,12
10,15*/17,06
7,62**/7,90
285,3
2500 l
11,04*/20,49
14,35*/26,64
11,02**/10,90
427,7
4500 l
17,64*/35,23
22,93*/45,80
13,26**/12,90
583,2

Jäätmekeskuse lisateenused
Pakendatud mahutivälised olmejäätmed, laadimine ja äravedu, 1 m³ hind:
käibemaksuta 12,00, km-ga 14,40 €.
Kogumismahuti mahtu ületavad olmejäätmed*, laadimine ja äravedu, 1 m³:
km-ta: 12,00, km-ga: 14,40 €.
*Ületäitunuks loetakse kaanega kogumismahutit, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda, või kaaneta kogumismahutit, mis on

L-V Jäätmekeskus
konteineri müük

ei müüda
47,3
70
100
200
200
210
ei müüda
420
570
650

Suurema kui 240 l ratastel kogumismahuti käsitransport 3-5 m kaugusele jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast. Iga järgneva 5 m kohta lisandub tasule 5
€ +km 20%. Mahutipõhine, kord: km-ta:
4,00, km-ga: 4,80 €.
Tühisõit, kui kogumismahutit ei tühjendata põhjusel, et mahutis on jäätmeliigile
mittevastavad jäätmed või kui jäätmevaldaja ei ole taganud oma kinnistul või krundil jäätmemahutile ligipääsu – rakendatak-

Määrus on saadaval Vinni valla veebilehel: http://www.vinnivald.ee/avalikuritus.
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Eduard Vilde Aasta
Eduard Vilde 150 - 4. märts 2014 4. märts 2015
Läinud märtsi algul, viimasel
Vilde kirjandusauhinna nominentide
„kaalumisel“ käidi välja idee: anname
igale senisele Vilde kirjandusauhinna
laureaadile Pajusti tammikust ühe nimepuu, oma tamme. Uued tulijad saavad ka. Just nimelt ühe, mitmekordne
laureaat saab ikka vaid ühe puu.
Pargi kaardistamise, puude
valikuga ja märgistamisega oli suvi läbi
tükk tööd. Algul valiti puid kuni vana
laululavani, kuid siis kui jaanitule plats
toodi Pajusti klubi ja lasteaia vahelisele
alale, tihendati ka kirjarahva parki.
Vallavanem kutsus kohale
saemehed ja langetas aastaid tagasi
äikseselöögist tabandunud ja kuivanud
tamme. Sellest saetud laudadest saidki
nimetahvlid, milledele lasertehnikas
põletati kirjaniku nimi ja premeerimise
aasta. Ehitusmehed kinnitasid tõstukit
kasutades need puude külge. Park kaardistati ja infovoldikuid said nii kohaletulijad, see on ka klubi infotahvlil ja leitav valla kodulehel. Samal ajal remonditi välispidiselt Pajusti klubi. Vilde
samba juurde viiv kõnnitee oli juba korda tehtud. Külalised võisid tulla. Esmalt
käis siit jaanipäeval läbi laulupeotule
teekond. Ilus!
2. augustiks olid külla kutsutud Vilde preemia laureaadid. Toimus
vastuvõtt, koos lugejatega istuti laudades, kõneldi raamatutest ja kirjutajatest.
Aga tammikus käinuks nagu orientee-

rumismäng - oma nimepuu leidmine,
sellega pildistamine. Pidu jätkus Tudus,
kus kõnelesid kirjanikud ja orkestri ees
laulis ka meie Toomas: „...ooo Eestimaa,
kuini Su küla veel elab..“. Seejuures ei
jätnud ta märkimata sedagi, et üheks
selle laulu autoriks tudengiansamblist
Rajacas oli ka meie valla mees Rein
Aravuselt.
Praeguseks on Pajusti pargis
märgistatud 42 puud, kellest 36 on Vilde kirjandusauhinna laureaadid. Neile
lisandub kolm kunagise üleeestilise rahvaküsitluse põhjal nn sajandi kirjanikeks
arvatud: Oskar Luts, A.H. Tammsaare
ja Jaan Kross. Oma puu sai ka Vilde ise,
tema vasakule käele jääv mitmeharuline iludus. Klubi ees on esimese laureaadi Rudolf Sirge tamm ja kohe tema kõrval August Lepasaare, kui klubi ehitaja
ja esimese preemia välja andja puu. Tänavusuvine laulupeotule teekond ei
lasknud siinsel rahval unustada kunagist suurt sõprust RAM ja nende dirigendi Gustav Ernesaksaga – ka neile
anti jaanitule lähedale üks võimas ja
haraline tammepuu. Hiljutise juubeli
RAM 70 puhul olid nad selle puu üle
väga tänulikud.
Pargis käiakse ka oma sugulastest kirjanikele, keda enam meie keskel polegi, jälgedel. On palutud saata
pilte. On tekkinud mingi uus side siinse
paiga, lugejate ja kirjarahva vahel.
Pajusti poe juurest läbi pargi viiva tee
serva jääb Jan Kausi puu ning sageli
kasutatakse seda sihtotstarbeliselt – siia
kinnitatakse pesunööri üks ots, et seal

valged kitleid kuivatada. Ka see on kirjanike liidus väga minev ülesvõte.
Selle kõige kauni pealt – nüüd,
kui park on arvele võetud, suure klassiku juubeliaasta kestab, otsustas preemia zürii, et pakume ühe puu juba kevadeks valmiks.. Puu pilt sai lähetatud
ka kirjanike liidule, kirjutage! Välja pakutav kasvab lasteaia ees, tugev tamm,
mille latv püüab tuuli. Ja kui lehed langesid, selgus, et tema võras on - linnupesa!
Saatsin foto Eesti Ornitoloogiaühingusse, parimale linnuspetsile
Riho Kinksile. Ootused olid ikka väga
kõrged, et ikkagi 150-aastane juubel ja
uus auhinnapuu juba ootel..Tuleks ikka
midagi väga väärikat! Vastus tuli 10 minuti pärast – see on hallvarese pesa! Lohutuseks - „meie kõige targem lind“.
Alleaaa! Samas lisas Riho Kinks, et paar
aastat Pajustis keerelnud mõte teha puukoristajast, kui pargi tunnusliigist vallarahva lind, on muljetavaldav ja erakordselt vahva mõte.
Lisan siia, et puukoristaja on
usin, häälekas ja ilus. Kes teda poleks
näinu-kuulnud! Tema ladinakeelne
nimi Sitta europea L., jätaks meie keelepruugis nagu soovida? Aga müts maha
– nii ristis teda kord maailmakuulus
rootslane Carl Linne´ ise!
Puukoristaja on raamaturahvale ja züriile nagu äratuskell – märtsi
algul alustab isalind kõlavat, tammikus
hästi kuuldavat laulmist ja pesapaiga
valikut. On aeg! Ka teil, kirjarahvas!
Seniks head lugemismõnu ja oma
eelistustest teatage valla kultuurijuhile.
Ilme Post

Hoogne aastalõpp Kadilas
Novembris toimunud üle-eestilisel ühisnädal pöörati tähelepanu ühistegemistele, MTÜdele ja kogukondlikele tegemistele. Ka Kadila Seltsimajas mööduis
ühisnädal tegevuste rohkelt. Meie tähistasime kadripäeva laada, õpitubade ja
kohvikuga. Kuigi kauplejaid ja ostjaid oli
vähevõitu, oli kohaletulnutel pimedas
sügisõhtus mõnus soojas toas meisterdada. Viivi-Anni ja Maie juhendamisel
valmisid jõuluehted ja süüteroosid. Punapõskseid valges kleidis Kadrisid jagus igasse seltsimaja tuppa. Laadakohvik kostitas kohvi ja muffinitega.
Sellel aastal täitus meie majal 85 aastat.
Naisselts otsustas juubelit tähistada Rakvere Karakterteatri esinemist vaadates.
Kadilas on läbi aegade palju etendusi
lavale toodud, seega tundus mõte igati
paslik olevat. Etendus oli nauditav, taas
kord saime kiidusõnu ka maja õhustiku
ja saali hea akustika kohta. Aitäh

esinajatele! Aitäh ka külalistele, korraldustiimile ja vallavalitsusele kingituse
eest. Tahaks loota, et rahvas jaksab ka
järgmised 85 aastat maja tegemistes osaleda, on see ju ehitatud ja renoveeritud
Rahva Majaks!
Sel sügisel saame ka endale pai teha –
Vinni Vallavalitsus kiitis kadila naisseltsi tehtu eest valla aastapäeva peol Roelas.
Ja tehtut saab kohe-kohe ise käega katsuda: meie järjekordne projekt kohaliku
omaalgatuse programmi sai positiivse
otsuse ning seltsimaja teisele korrusele
voodid saabuvad veel sellel aastal!
Aasta viimane pidu 20. detsmbril lõpetab 2014. aasta. Loodetavasti tuleb saal
täis ja kasvab ka korraldaja-poolne tahe
uusi tegemisi ette võtta järgmisel aasta.
Tulge meile külla!
Parimad soovid jõuluks kõigile ja head
lõppu!
Kaili Kõrgesaar,
Kadila NS

VPG pidas teaduskonverentsi

Klassiõed asutasid käsitöötsunfti
Reedel, 5.detsembril toimus Vinni
Hostelis vastloodud MTÜ Kunsti- ja
käsitöötsnufti avaüritus, kus käsitööhuvilised naised jõuluküünlaid valmistades ja samal ajal tsunfi plaane
kuulasid.
Käsitööseltsi loomise idee tekkis neljal endisel klassikaaslasel Viru-Jaagupi
kooli päevilt Kirsti Nottal, Mari Riina
Ristil, Klaarika Otsal ja Tiina Vilul ühel
järjekordsel klassikaaslastega kokkusaamisel. „Leidsime, et ööklubi enam ei
tõmba, kuid kultuursed ja harivad kokkusaamised aga küll. „Oleme tegusad
naised, kellest igaüks oskab midagi ise
teha ja suudab oma kogemusi ja oskusi
teistelegi edasi anda,“ ütles MTÜ Kunsti- ja käsitöötsnuft juhatuse liige Tiina
Vilu.
Neli hakkajat klaasikaalsast, kes nüüd
koos mittetulundusühingu juhatuses
tsunfti asju ajavad, tahavad koos käia ja
samal ajal midagi kasulikku teha. „Oleme nagu naised muistegi, kes koos käies
näputöö ühes võtsid.“ Nii tulidki klas-

siõed toredale mõttele huvitavaid kohtumisõhtuid korraldada: käsitööoskusi
õppida ja jagada, toitu valmistada, reisimuljeid jagada, koolitusi läbi viia, korraldada ühiskülastusi näitustele, muuseumidesse, rahvakalendri tähtpäevi pidada. Kaugem eesmärk on talletada
Viru-Jaagupi kihelkonna pärandit – nii
paikkondlikke käsitöötraditsioone kui
ka ajalugu. „Oleme kõik Viru-Jaagupi
teeneka õpetaja ja kodulootalletaja Alise
Vaasma käe all kogunud koduloolist
materjali. Seda tööd tahame jätkata,“ ütles Mari Riina Rist.
18-aastase käsitööõpetaja kogemusega Kirsti Notta leidis, et nüüd tahaks
õpetada neid, kes tahavad ise midagi
teha: nemad annavad tagasi positiivset
energiat ja jagavad oma ideid ja kogemusi. Tsunfti avamisele tulnud huviselts
Elujoon asutaja ja eestvedaja Malle
Kaarmann ütles, et hoiab uutele tegijatele tugevasti pöialt, sest käsitööseltsi
elu sees hoidmine on suur ja raske töö.
Kohalikku tausta uurides selgus, et

Volikogu novembrikuu istungilt
Vinni vallavolikogu võttis 27. novembri istungil vastu käesoleva aasta
teise, 138 242 suuruse lisaeelarve, millega võetakse arvele sihtotstarbelised
laekumised sihtasutustelt ja fondidelt.
Suuremateks laekumisteks on olnud
EASi 32 000 euro suurune finantseering
Kulina Lasteaia renoveerimiseks, samuti ligi 46 000 eurot Viru-Jaagupi aleviku
vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimiseks.
Volikogu kehtestas 2015. aasta maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, haritava maa ja

loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,9 % maa maksustamishinnast
aastas.
Vinni vallavolikogu kehtestas Vinni valla lasteaedades 2015.eelarveaastaks kulude vanemate poolt
kaetava osa suuruseks 240 eurot lapse
kohta aastas ehk ühes kuus 20 eurot.
Osalustasu kasutatakse põhiliselt õppeja mänguvahendite soetamiseks ning
lapsi arendatavateks tegevusteks. Seadusega on lapsevanema osaluse
piirmääaks seatud 20% palga alammäärast, s.o 78 eurot ühes kuus. Sotsiaaltoe-

Vinni kandis käsitööringe õieti
ei tegutsegi. Samas otsis oma
ruumidele suuremat rakendust ka Vinni Hostel, kus
tsunft endale nüüd pesa leidis.
Tsunfi sihtgrupp on kultuuri-, kunsti- ja käsitööhuvilised naised, samuti lapsed. Tegevust plaanib tsunft käigus hoida projektide toel. Tsunfti tööst võib osa
võtta koolituste, õppepäevade ja muude kokkusaamiste kaudu, kuid võib ka
15 euro suuruse liikmemaksu tasumise
järel liikmeks astuda. Õppepäevade hinnakirjad on väljatöötamisel, nagu ka detailsem kava, mis vaadatakse üle kokkusaamiselt laekunud ettepanekute ja
ideede valguses.
Avamist jäi kokkutulnutele meenutama enda valmistatud mesilasvahast
küünal koos pärlitest rosetiga. Meisterdamine oli jõukohane, efektne töö valmis heas seltskonnas nagu muuseas.
Hilje Pakkanen
tuste korra alusel on võimalik neil peredel, kust lasteaeda käib kaks või enam
last taotleda osalustasust vabastust.
Kohatoetust on saanud Vinni vallas 7080 last, ehk 25-30% lasteaias käivatest
lastest.
Volikogu otsustas lugeda peremehetuks ehitiseks Vetiku külas Järve tn 11a paikneva hobusetalli erastamata osa. Vallavalitsus korraldab ehitise registreerimise ehitisregistris ja selle
edasise haldamise. Ehitusnõunik Peep
Võrgu sõnul ei ole Vetiku külas Järve tn
11a asuva maakividest hobusetalli osa
omandiõiguse selgitamiseks teadaande
avalikustamise perioodil esitatud ühtegi teadet ega taotlust.

Lumetõrje teostajad Vinni vallas 2014 - 2015. a
Piirkond
Piira keskus, Piira - Karkuse
Vinni alevik, Mõdriku kergtee
Pajusti alevik, Inju
Vetiku - Mõdriku
Piira-Pajusti kergtee
Kadila - Koeravere
Viru-Jaagupi alevik, Aruküla
Allika - Võhu
Roela alevik, Ristiküla, Rünga
Puka - Obja, Alavere - Tammiku
Tudu alevik, Anguse - Palasi

Tööde teostaja
OÜ Piira Talu
ER Toode OÜ
OÜ Olt & Co
OÜ Vinimex
OÜ Olt & Co
Viru Teenus Grupp OÜ
OÜ Voore Farm
OÜ Voore Farm
FIE Kalno Vaarmets
Fixum Service OÜ
FIE Jaan Saalin

Vastutav
Eha Kokareva
Raivo Eliste
Ilmar Olt
Toomas Riiberg
Ilmar Olt
Alar Veedla
Margus Lepp
Margus Lepp
Kalno Vaarmets
Maario Maalman
Jaan Saalin

Telefon
525 3341
505 7596
502 1752
505 4188
502 1752
553 3835
520 3971
520 3971
520 1163
517 2410
525 6087

VPG õpetaja Mare Hrtentreu ja kooli vilistlane Triinu Visnapuu
1. detsembril toimus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis teaduskonverents, kus vanemate klasside õpilased kuulasid kaasõpilaste uurimistöid ja kooli vilistlase Triinu Visnapuu mõtteid teaduritööst ning
võistlesid Kuldvillaku mälumängus.
12. kl. õpilane Teet Ottin uuris õp. Anneli Vahesalu juhendamisel kahe maakooli, Vinni-Pajusti ja Tamsalu gümnaasiumi 300 õpilase mobiiltelefonide kasutamisharjumusi ja nende võimalikku
kahjulikku mõju. Mis selgus? Enamik
tüdrukuid saab oma esimese mobiili 7aastaselt, poisid siiski mõne aasta hiljem
– 10-selt. Õpilased kasutavad mobiili
keskmiselt neli tundi päevas – kõige
enam rääkimisele, internetis surfamisele,
sõnumite saatmisele ja muusika kuulamisele. Tüdrukutele meeldib poistega
võrreldes rohkem mobiiliga pilte teha,
poistele aga mänge mängida.
Nancy Põlluste tööst, milles ta uuris
juuste värvimist ja selle mõju, selgus, et
tüdrukud alustavad juuste värvimist 12aastaselt ja teevad seda kodus poest ostetud odavamate värvidega. Need aga
sisaldavad kahjulikke aineid rohkem kui
salongitooted. Eriti kahjulikud on tumedamad värvitoonid. 86% uuringus osalenud tüdrukutest värvib oma juukseid
keskmiselt korra kuus. Ise värvib ta juukseid kaks korda aastas. Nancy arvates on
noorte juuste värvimisharjumused on
valed ja tervisele ohtlikud. Värvid sisaldavad tugevaid allergeene, samuti vähki tekitavaid aineid, võivad põhjustada
juuste väljalangemist. Juuste värvimise
salongis muudab noorte jaoks harva kasutatavaks salongiteenuse kõrge hind.
Nancy soovitas kaasõpilastele lasta teha
enne juuste värvmist allergiatesti ning
hoolega lugeda värvide koostist. Nancyt
juhendas õp. Anneli Vahesalu.
Linda Freienthali teema käsitles elektronmagnetväljade olemust, liigitust ning
väljasid Linda Freienthali ümber. Teda
juhendasid õp. Marge Guljavin ja Priit
Fereinthal. Linda jaoks oli uuritav teema n-ö enneaegne, sest klassis nad
elektromagnetisimi veel õppinud ei olnud.
Veel kuulati Eero Puusepa uurimust
töötusest ja tööhõivest Lääne-Virumaal
(juhendaja Diana Tandru), Raili
Hahndorfi Berni alpi karjakoerte aretust

Eestis (juh. õp. Mare Hirtentreu). Otsingukoerte treenimise ja aktiivsete koerteomanike arvamused otsingukoertest
valis oma uuringuteemaks Mairi Uigru.
Teda juhendasid õp. Maiu Vahkal ja Leili
Kang. Tema uurimistööga saab tutvuda
kodulehel www.virukoer.ee.
Teaduskonverentsisl osales kooli vilistlane, praegu Tartu Ülikooli Molekulaarja Rakubioloogia Instituudis teadurina
töötav Triinu Visnapuu, kes tutvustas käsilolevat uurimistööd ning rääkis oma
teadlastee kujunemisest. Ta viib läbi mikrobioloogia ja viroloogia praktikumi, toiduainete mikrobioloogia seminare, juhendab tudengeid. Hetkel on tal käsil
europrojekti Funtional Food Ingredients
täitmine. Ta rääkis õpilastele funktsionaalsetest toidu komponentidest ja nende uurimisest Tartu Ülikoolis. Koolist
alguse saanud olümpiaadidel osalemist
jätkab Triinu praegugi, nüüd juba Eesti
Bioloogiaolümpiaadi ettevalmistamises
ja läbiviimises. Triinu pidas VPG uurimistööde taset nii tugevaks, et need oleksid kenasti sobinud ka Saaremaa miniteaduspäevadele. Just sealt Triinu äsja
saabuski. Ta julgustas õpilasi oma töid
edasi uurima ja oma töid populariseerima õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake. Oma teadlastee kujunemisest rääkides nentis Triinu, et õppis VPGs loodusharu suunal ja tema õpetaja Mare
Hirtentreu oli väga inspireeriv õpetaja.
Nii tuli edasiõppimine Tartu Ülikoolis
geenitehnoloogia erialal loomuliku jätkuna. Triinu julgustas õpilasi edasi õppima loodusteaduste valdkonnas: tegemist on perspektiivika alaga, kus päris
paljusid mehhanisme ja nende omavahelisi vastas- ja koosmõjusid on vähe
uuritud. Kümme aastat pärast kuldmedaliga VPG lõpetamist kaitses Triinu Visnapuu doktoritöö.
Teaduskonverentsi lõpetas humoorikas Kuldvillaku mälumäng, millest võttis osa neli mängijat: 9., 10., 11. ja 12 klassi
esindaja. Mängu viis läbi õpetaja Jaan
Nõmmik, kes õpetab ajalugu ja samuti
on mälumängude eestvedaja. Mängu
võitis Mart Vaino 10. klassist.
Teaduspäevast võitsid kõik - noored on
teatavasti vägagi teadmisjanulised.
Hilje Pakkaneni tekst ja foto
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Pildigalerii valla aastapäeva tähistamiselt Roelas

Vasakpoolsel pildil õnnitleb vallavanem
Toomas Väinaste kauni kodu tiitli eest Külli
ja Andrus Tamme, alumisel pildil võtavad
vallavanemalt Kauni kodu konkursi tänukirja vastu Kerli Amor ja Raivo Oks.

Vallarahvast tervitab Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

Tänamise järjekord on jõudnud Asta-Lea Uueni ja Jaan Kase
ning alumisel fotol Anu Raudsalu kätte

Kauni koduaia eest saavad vallavanemalt tänukirja Kaja Inno ja Õie Pärlin.

Vasakul tervitussõnad Ilme Postilt. Keskel: advendiküünlad süütasid Aive Alavere, Ene Põllu, Toomas Väinaste ja Reet Alavere. Paremal õhtu juht Kärt Põllu
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Muusikaline tervitus Roela lasteaialastelt ja Roela Rahva Maja kvartetilt Sära.

Ülemisel pildil Roela Rahva Maja naisansambel ülemisel ja meesansambel alumisel pildil.

Pajusti klubi huumori- ja satiitritrupp.
Alumisel pildil Pajusti klubi TantsuTriinude rahvatantsijad tantsuhoos.

Vinni päevakeskuse naisansambel ja Tudu kapell. Fotod: Hilje Pakkanen
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Kadila seltsimaja 85. aastapäeva tähistamiselt

Karakterteater Rakvere esituses vaadati Kükloopi.

Volikogu aseesimees Meelis Maine seltsimajast põnevaid lugusid rääkimas.

Kuldvillak VPG teaduspäeval

Kuldvillaku mõtles välja ja viis läbi VPG ajalooõpetaja
Jaan Nõmmik. Vasakul klasside esindajad võistlemas.
All: kunstilembesed klassiõed Viru-Jaagupi päevilt.

Kultuuri- ja käsitöötsunfti Rattakiri avamiselt

Kunstiõpetaja Kirstii Notta juhendamishoos.
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Peod:
19. dets. 19.00 Pajusti klubi jõulupidu. Õhtut sisustavad Pajusti klubi isetegevuslased: huumori- ja satiiritrupp
uue hoogsa kavaga, tantsuringid ja
meesansambel. Üllatused. Tantsuks
ans. Mahe. Pääse eelmüügist 5, peoõhtul 7, Mõttelõnga liikmetele 3 eurot.
Laudade ja kohtade broneerimine tel
325 7401, 505 7645 Inge Arula.
20. dets. 19.00 Kadila jõulupidu. Esineb ansambel Genny. Pilet 6

eurot. Info: Kaili Kõrgesaar, tel 5397
4443.
21.dets. 13.00 Mõttelõnga
jõulupidu Pajusti klubis.
26. dets. 18.00 pidulik aastalõpp - Roela Rahva Maja 45: bareljeef
Taimo Uuetalule. Toost ja tort. Vaba
mikrofon - seltskondlik koosviibimine.
Meelelahutuseks teater Vanemuine solistid Karmen Puis ja Jaan Willem Sibul “Ah ilma naisteta ...” Klaveril
Ragne Jõgeva. Vertigo võistlustantsupaar. Uku Suviste. Tantsuks ans. Taas.
Laudade bron., pääsmete müük tel 527

3878. Piletid eelmüügist (4.50).
26. dets. 20.00 Tudu aastalõpu pidu Tudu rahvamajas. Esinevad ans. Kõrsikud ja Tudu kohalikud
talendid. Seltskondlikud mängud,
oksjon. Jaama Trahteri puhvet. Laudade broneerimine, piletite eelmüük
tel 516 6698. Pileti hind kuni 20. dets.
5, kohapeal 7 eurot.
31. dets. 20.00 Barto majas aastavahetuse pidu ans. MPS. Pilet 5
eurot (arveldamine sularahas).
Laudade bron. tel 5866 6698,
bartomaja@gmail.com. www.baruto.eu

Vinni-Rakvere Talvejooksusari alustab jaanuaris
Eesti pikamaajooksurahvas koguneb
11. jaanuaril taas Vinni maile, et siinsetel kergliiklusradadel juba neljandat
korda üksteise ja iseeendaga mõõtu
võtta 10 km ning maratonidistantsil.
Varasemate kogemuste põhjal on eeldada poolesaja jooksusõbra osavõttu.
Maratonijooksjad alustavad kell 10
Rakveres staadionilt, 10 km omad kell
12 Vinni Spordikompleksi juurest.
Joostakse 2,195 km Rakvere staadionil
+ 2x20 km. Rada kulgeb 32 km

ulatuses Tõrma-Vinni kergliiklusteel ja
8 km ulatuses liikluseks avatud tänavail.
Võisteldakse M18-22, N18-22, M23-39,
N23-39, M40-49, N40-49, M50-59, N5099, M60-99 vanuseklassides.
Maratoonarite registreerimine toimub
võistluspäeval stardipaigas Rakvere
kergejõustikumaneezis, 10 km jooksjate
registreerimine toimub võistluspäeval
stardipaigas Vinni Spordikompleksis.
Maratonidistantsil on osalustasu 20, 10
km distsantsil 5 eurot.

Kuum tee finisis. Joogipunktid iga 5 km
tagant. Pesta saab Rakvere kergejõustikumaneezis.
II etapp toimub 8. veebruaril ja III etapp
8. märtsil samal ajal. Vt ka http://
marathon100.com koduleheküljel olevat
infot.
Talvejooksu korraldavad MTÜ Vinni
Terviserajad ja Rakvere KJK ViKe. Talvemaratonisarja toetab Vinni Vallavalitsus.
Info: Andrus Lein
tel. 5660 3585

Vinni vald valmistub valdade talimängudeks
Vinni valla sportlased valmistuvad
juba kolmandat aastat järjest võistlema
Eestimaa valdade spordimängudel. Talimängude finaal toimub Pärnumaal
Tahkurannas 2015. aasta veebruari lõpus.
Meeste korvpallivõistluste eelturniirid
algavad juba 17.-18.jaanuaril (koht esialgu lahtine, kuid võib olla ka Vinnis).
Lisaks meeste korvpallile paneb Vinni
vald oma esinduse välja murdmaasuusatamises, males, kabes lauatennises ja
juhtide võistluses. Täitmata jääb kaks kavas olevat ala: mäesuusatamine ja naiste
korvpall.
Oleme seni suutnud näidata oma sportlikku sisu ja tahame olla kõvad konku-

rendid kõikidele valdadele ka edaspidi.
Vaadates tagasi lõppevale aastale, siis
eriti tugev on meie vallas jalgratturite
tase, kes saavutasid Kosel toimunud suvemängudel võistkondliku kolmanda
koha. Samuti on tublid meie valla kergejõustiklased, kes suuremate valdade
grupis (elanike arvuga 2000 +) tulid samal võistlustel kokkuvõttes kuuendaks.
Suur tänu kõigile sportlastele, kes on siiani kaitsnud Vinni valla spordiau!
Paremaks võistlusteks ettevalmistamiseks avaldame 2015. aasta valdade spordimängude kalendri.
23. Eesti valdade talimängud peetakse
Tahkurannas 28. veebruarist 1. märtsini. Vinni vald võistleb suuremas ehk üle

2000 elanikuga valdade grupis.
14. Eestimaa suvemängud toimuvad
10.-12. juulil Kuressaares, kus osalevad
vallad ja linnad koos. Ka sinna tahab Vinni vald välja panna oma parima võistkonna, et ületada eelmiste aastate saavutusi. Täpsem info võistluste kohta vt.
www.joud.ee.
Soovin kõigile sportlikku aastalõppu,
ilusat uut spordiaastat koos aktiivse osavõtuga Vinni valla esinduse ridades.
Uno Muruvee,
Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist
tel. 3258664, 5273874, e-post:
uno.muruvee@vinnivald.ee

Vinni Päevakeskuse jõulutervitus
Vaikne talveõhtu ootab lund.
Pilved kogunevad taevalael.
Seisata! On küünlavalgustund.
Taas on jõuluaeg ning peagi on lõppemas aasta 2014. Mõtted rändavad
tehtule ning olnule. Igaühel on selles
aastas oma mured ja rõõmud ning
kordaminekud.
Leidkem jõuluajal hetk, et aeg maha
võtta ja leida üles need väikesed rõõ-

mud, mis meil kogu aeg olemas on.
Pere, kodu, vanavanemad, lapsed, töökaaslased ja sõbrad – hoolige üksteisest ning tundke rõõmu koos olemisest!
Aeg on küünlavalgel uueks aastaks
sihte seada, plaane teha, unistada. Loodame, et kõigil on olnud palju meeldivaid hetki ning soovime, et tulev aasta
tooks samuti endaga rõõmu kaasa.

Mõttelõnga presidendi mõtted
presidendi vahetumisel
See aasta elab üle oma viimaseid vanaduspäevi ja kaob siis olematusse, et taas
sündida uuena, noorena.
Nii ka mina, pärast seitset aastat ja seitset kuud, mis olen olnud Mõttelõnga
eestvedaja, panen selle aasta lõpus oma
pillid kokku.Tahan tunda end vabana,
mõelda sellele, millele tahan mõelda ja
mitte mõelda sellele, millele peab. Nüüd
annan teistele ka võimaluse oma teadmisi ja oskusi rakendada eakate elu mit-

mekesistamisel
Aitäh teile, hea Mõttelõnga rahvas, et
olen tundnud teie armastust. Olete aidanud kaasa mu arengule, lisanud enesekindlust. Aitäh teile, head sõbrad, kes on
minu korraldatud reisidega rahul olnud
ja seda ka korduvalt välja öelnud. Aitäh
vallavalitsusele eesotsas Toomas Väinastega, kes on meie ettevõtmisi toetanud
ja ka muidu moraalseks toeks olnud.
Uuest aastast hakkab Mõttelõnga tööd

Vinni
päevakeskuse nimel
tänan kõiki ,kes on meid sel aastal toetanud ja aidanud. Soovin rahulikku
jõuluaega, arukust, elutarkust ning
tervist ja õnne algaval aastal.
Vinni päevakeskus
Eve Kukor
juhtima rikkaliku pedagoogilise pagasiga, endine Pajusti lasteaia juhataja Maie
Kongi. Soovin Sulle, kallis Maie, head
algust ja pikka kulgu!
Uue aasta lävepakul soovin Mõttelõngale ja kogu vallarahvale head tervist,
armastust ning hoolivust. Parimat! Lõpetan siiski K.Kõrvitsa mõtteavaldusega: Mida rohkem ilusat armastame,
mida enam headust jagame, mida hinnatavamaks hingeväärtust peame, seda
rikkalikumad ja õnnelikumad oleme,
seda sisukemad ja kaunimad on meie
päevad. Ja meie ise.
Aamen.
Vilve Tombach

Kadila seltsimaja tähistas sünnipäeva kreeka eeposega
29. novembril tähistas Kadila seltsimaja oma maja 85. aastapäeva Kadilale
kuulsust toonud näitemängude traditsioonide kohaselt. Seltsimaja aastapäeval pakkus külakosti Rakvere karakterteater etendusega “Kükloop”, mille oli
Kreeka eepose “Odüsseus” põhjal lavastanud Tiit Alte - ka mõni aasta Vinni küla mees. Karakterteatri etenduses
tegi kaasa ka meie valla näiteringide
rahvast: Odüsseuse laevamehena sai
näha Urmas Lindlod ja Üllar Heinsaart,
kooris Helllja Borozdinad ja Vilve
Tombachi. Oli nauditav vaadata, kuidas
kogu harrastusteatri trupp küllaltki raske värssides teksti ja seda kooris esitamisega kenasti hakkama sai.

Elupõline Kadila mees Meelis Maine
meenutas peorahvale 1929.a kohalike
põllumeeste kooskäimiskohana valminud seltsimaja ajalugu. “Seltsimaja on
avamisest peale olnud näitemängude
etendamise koht - esimese kümne aastaga toodi lavale 88 täispikka näidendit. Saadud tulu eest tasuti riigivõlga.
Külateatri traditsioon on jätkunud seniajani. Aktiivne seltsielu jätkus ka kolhoosiajal, kolm korda nädalas näidati
kino, tegutses näitering, laulukoor, naisansambel jt. Õhtuti olid rahvamaja uksed avatud, mängiti mänge, tegeldi
spordiga, palju oli kontserte ja pidusid,“
meenutas Maine. Ta rääkis, et taasiseseisvumise järel rauges inimeste koos-

käimise ja -tegemise hoog. Maja lagunes. Uue hoo puhus Kadila seltsimajale
sisse Kadila naisselts, tänu naisseltsi
projektidele ja suurele tahtmisele ning
valla toele sai Kadila seltsimaja taas korda. Esimene pidu kordatehtud majas
peeti 2003.aasta aprillis, mil etendus
Milvi Tubli kirjutatud lugu „Kadunud
kombain ehk kuidas ma koju sain”. Korras maja pani uuesti liikuma vahepeal
soiku jäänud Kadila kandi seltsielu.
Naisseltsi tublid naised oli aastapäeva puhul valmistanud ise maitsvad peoroad. Õdus ahjutuli praksumas ja mõnus seltskond pealkauba - sünnipäev
missugune!
Hilje Pakkanen

Õnnitleme
jaanuarikuu eakaid
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
96 Ella-Pauline Kopli 83 Endel Tikop
83 Asta Kaasler
95 Ludmilla Arro
83 Jaan Pobbul
94 Laine Väinaste
82 Luule Velbo
93 August Kondoja
82 Heino Tombach
92 Valve Kikas
82 Pärja Nahkureva
90 Astra Vaher
81 Eha Kalaus
88 Asta Jurelevits
81 Silvi Keskküla
88 Ella Jõemägi
80 Evgeniya Nesser
85 Koidula Basarov
80 Eila Puumalainen
84 Endel Vahtra
80 Maimu Andresson
84 Väino Lipu
75 Silvi-Alide Floren
84 Ester Pihlak
75 Reino Heiskonen

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.
Piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo tel 53 091 130. Kodanike vastuvõtt Pajustis
Vinni vallamajas (Tartu mnt 2) iga kuu 3. nädala teisispäeval kell 9-11.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Mattias Rohtsalu - 3. novembril
Karl-Marten Boldovski - 20. novembril
Triin Taidla - 5. detsembril
Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Ostan nõukaaja kuuseehteid, vana
aisakella ja kuljused.
Tel: 5665 5551

Välisuksed al. 349€ Soojustatud.
Mõõdud ja välimus Sinu soovi järgi.
Valmistatakse Tartumaal.
Paigaldus ja transport üle Eesti.
5625 4169 www.askorpuit.ee
Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Ken Erik Vaide
Helgi-Johanna Karafin
Linda Soome
Ella Eerik

28.04.1995 – 23.11.2014
10.09.1927 – 02.12.2014
03.01.1919 – 07.12.2014
19.02.1919 – 07.12.2014

Jõulutänu!
Oleme jõudnud juba kolmanda advendi ootele.
Süütasime esimesel advendipühapäeval kõik neli küünalt sümboliseerimaks ühtehoidmist ja koostegemist –
vald, kool, kodukant, rahvamaja…
Tuhat tänu selle ilusa päeva sisustamise eest meie lasteaia ja kooli vahvatele esinejatele ning juhendajad Aive ja
Aivi, Pajusti klubi estraaditrupp ja juhendaja Ülle, Ene ja „Tantsutriinud“,
Helve ja tema kapell ning laulurahvas,
meie oma maja nais- ja meesansambel,
kvartett „Sära“, kogu päeva helindaja
Tarmo, kogu päeva juhendaja Kärt.
Advendiküünlad valgustasid ja soojendasid teisel advendil eakate klubi
„Remmelga“ poolt korraldatud jõulupidulisi. Olgu tänatud Anne ja tema
tubli nais/meeskond, perenaised Saima
ja Eha, naisansambel, tantsurühm, kapell „Karukell“, ikka päevajuht Kärt ja
loomulikult Jõuluvana!
Advendiküünlad põlevad…kolmas
advent ukse ees. Tuleme taas kokku
meeleolukale jõululaadale ja kuulamevaatame vahvat lavakava näiteringi ja
segakoori esituses. Laadakorraldaja
MTÜ Roela Kodukant – olge tänatud,

Soovin kõikidele
lugejatele, kaastööde tegijatele
kauneid jõule
ja head uut aastat!
Jätkame aga uuel aastal jäl-

Koduvalla Sõnumid
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,

Soovin kõigile kauneid pühi
ja tegusat uut aastat!
Teeme oma uue aasta iseise oma jõuga,
oma mõtete, oma tahte,
oma südame ja oma nõuga.
Teeme ta sellise,
mis oleks kõigist möödunuist parem
ja hingerahu andvam!
Meeldivate kohtumisteni
Margit Diits

etenduse eestvedajad Urmas ja Terjeikka tuhat tänu!
Neljandal advendil tõmbame veidi
hinge, teeme ettevalmistusi pere ringis
jõuluõhtu veetmiseks ja siis – suurele
ja selle aasta viimasele peole – „Roela
Rahva Maja – 45“!
Olge te veelkord kõik südamest tänatud – toetajad, abilised, kõik kollektiivid ja nende juhid, hea publik!
Hoidkem ikka kokku, märgakem üksteist, rõõmustagem koos!
Rahulikku advendiaja jätku ja imelisi valgeid jõule!
Reet Alavere

le!
Jällegi saabumas aasta uus,
olgu ta seekord paremast puust.
Olgu ta teguderohke ja tore,
rõõmude varju jäägu kõik mure.
Hilje Pakkanen
toimetaja

e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
12. jaanuariks 2015.a.

