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Uinnl Uallavalitsuse

l{AAR t|$
nr. 55 ?. apr. 1992
Julrindudes Eesti Vabariigi Valitsu^se rnddrusest s
nriirisist 1092 ja Ldiine-Viru Maavalitsuse korraldusest
2?. miirtsist 1992, nr. 40-k, Vinni Vallavalitsus

mddrab:

1. Kehtestada alates 1. miirtsist 1092 r,tnni valla
territooriutlil asuva elamufondi korteiiitiri piirm6itirati
,iildpinna L m2 eest kuus jArgmiseltr
l.i. ti.iii'pkorteri (mugavustega korter tsentraalse
keskkiitte ja srooja vee varustusega) iiiit-i p6hitariifiks

2 rbi"7'rn2 ning diferentseerida seda jArgrniseit:
.riihemalt 100/n n:adaiarn
puudurnine
- keskktitte
viihemalt 100/n mada-l,arn
;ooja vee puudumiue

- ktil,ma vee puudumine
vehemalt i00/n madalarn
--- kiiijkLuba, tihiskorter
vlihemali. 250/n maCaiarn
,majas (puud. krt.-s)
50/6 nra<lalam
- kdimla
-';dhemalt
vdhemalt 190/n rnadalam
kdirrla 6uers
--- korter vdikeses majas
(krt.-d v6hem kui 6) ja
vdhernalt 10 0/n kdrSerrr
ridaelamu
korter
soorlus,piirkonnas
- (Vinni, Pajusti, V"-Jaagupi,
.fudu alevik,
Roela.
vehemalt 10 0/n kdrgeiT',
Piira krila keskust)
(saun jm.) *
l50ln k6rgell',
lisamugavu.sed
- L.2. korteritiiiri iilerhmdiira.ksviihemait
3.- rbl.,/nr2
1.3. mr-rnitsipaalomanduses ole'rate korterite iiiiri F0hitariifiks 2,-' rbl.16z'
I.4. veh€mviidrtuslikus elamus asuva korteri iitli:i
piirmAs.raks 1.- rbl./rnz
1.5. avariiiises elamus asuva korteri iiriri piirrndiiraks 0.50 rbl. /,rn2
2. Kornrnuriaalleenuste ja tehnoseadlnete kasutalTii-5t
eest vdetakse lisaks korteriiiiirite tasu. kehtestatud kor'
ras rkinnitatud tariifide jtirgi Liiirniirule tegelikuJt osritatud teenuste eest.
3. Uilrile andjatel juhinduda konkreetsete kcrteri''
iitiri tariifide kehtestamisel lisaks kdesoievale mdiirusei*
veel Eesti Vabariigi Valitsuse 6. miirtsi ,1992. a. mdir';sega nr. 69 kinni+,atud <Riiklikus ja munitsipaalontan<{il-

t'ALLAVATIT$U$I$
Arlministratiivkaristused rnddrati lapse siinni registrebrimise tiihtaja jiirgimata j6tmise piirast (Ad,minK
s

ses olevate ei.uruumide iiiirileand,misel rakendata-vatesi
korteriiiiiri arvestamise rnetoodilistest alustest>"

Vallavanem

1) EUe Kasikoviie (Rasivere kiila) 10 rbl. rahatrahrri. Stinni registreerimine hilines I kuu ja 14 pAeva.
2) Helle Grossile (Vinni aievik) 10 rbl. rahatrahvi.
Siinni registreerimine hilines 5 kuud ja 15 pdeva.

ETTTU0TLU$E$T

MARKUS: alatrs 5. apriilist 1992 on tratrvid 10 lorda
surtrema.d.

Vinni Val.lavalitsus

ancr,is asutanrisloa;

aktsiaseltsile <ELSER> asrrkohaga Vinni alevikus (telefon 4?3-48). Selle tegevu*qvaldkond on:

t

Kommunaaltsenu$ts hindado
kinnitamine
VIRU-JAAGUPI alevikus on kommunaalte€nuste
hinnad kinnitatud mdrtsikuuks alljdrgnevalt:
l) soojusenergiale 698,19 rbl./Gcal, elanikkonnale
150 rbl./Gcal
2) kiilmale veeie 1,32 rbl/,rn3
3) soojale veele 19,3? rubla inimese kohta
4) kanalisatsioonile 4,32 rbl./ma. traktoriga tiihjendatavale kana,lisatsioonile 68.6

J. ALLIKALT
V. KORS

Vallasekretiir

214):

rubla'traktori

lti'iitunni

kohta.
Hindade.sse, vd\a arvat,ud sooja vee eest, ei ole sisse
arvatud kbibemaksu.

1) elektriseadrnete ehitus-

ja

rnontaaZitticid ning oh'

jektide kAikuandnrine Eestis ja viilismaai,

muuhulg:r^''

ehitandne talumkele;

2) elektriseadmete ja -detaiiide tootmiue. se-alltuiga:
toorme ekwort ja irnport;
3) elektriteenu,ste pakku"mine elanikkonnale.
t aktsia.seitsile <TTR> asuliohaga Arukiila (telefon
961-29).

A/s

tegevusvaldkonna.d on:

ja rniii.ik ettevdteteit (-1e), astrtustel.t
i-le), organisatsioorridelt (-1e). talupidajateit (-ie) ia
eraisikutelt (-le);
2) komis,jonikaubandus;
3) 'kommerts- ja vahendustegevus.
t aktsiaseltsile <PT MIKRO> asukohags vinni aleviku"'
{telefon 4?3-'40). A/s tegevusvaldkonnad on:
1) arvut'ite riist- ja tarkvarasi.isteemide aiane kooli'
1) kaupade ost

(IOPP 4.

lk.i

ON AEG TEHA OTSUSEID

Jdrgnev lugu ptisiitab mitmeid kiisimusi, kuid laiieirdusi kdigile ei 'suv.da anda, pakkudes vaid iildisri
suundj. ja iahendusvditnaiusi.
Hea lugeja, kui sul kerkib kiisimugi, mis vajaksici
cSpseu'nat selgitamist, siis on mirru teadmised sinu k6sur

ui cs.

Maainiraese jaoks on Eaabunud lleerulised ajad"
!:astuvfi€tlld seadused. annavad ki.ill iildisi reegleid, kuid
el iahenda iihesejt iga iiksikjuhtu. Maainimene peab
\r&lirna, kas hakata tagastataval rnaal pollupidajaks v6i
v61,ta 'rastu kornpensatsrioon. Teadmata on aga hinnad.
f;ootmise alustamisehs on vaja peatre maa veel hooneid,
.masinaid, ktitusl;, seemneid, vd.e?isi" Ilma llaenu,ta 'pole
aga v6imalik neid rnuretseda. Laenu saamine on aga
raske. ja kui seda si-iski saab, on ,protsent v6ga k6rge,
lrusjuu,res keegi'ei tea, miliises rahas tuleb laen tagas-

tsda. Krri tu,leb lulratud <kdva> kroon, siis on praegu:
jsed protsendid absurdsed ja viivad m-aarnehe halvernas,se seis,u kui enne iaerru v6tmist, Maam,ehe jaoks oleks
reaalne siduda Iaen tema tcodanguga. Valitsusepool.set
trretust p6,llunrajandrls€l aga ei ole.

ajal (enne 1940. a.) hinnati ,rnaid,
rukki himale. Maa hind rziiljenciati puhastr.r,lus
;ia selie s,uurlrs oli peaaegu kdigi taiude kohta teada.
i,iidne-Virurnaai on maa hinna aluseks prognoositud
keskrnisena 12,5 tonni rukist kiilvirnaa hektar. Maa
:maksuks aastas oleks L-Zofn ne,a hinnast. Reudi puhul
kehtib Fraegu piirang
- 1,2 korda maa maks, aga see
r",litr muutuda,
Miiline on praeguses olukorra^s valla ro!l?
Eesti Vabariigi

L{}etudes

L'rnbe; sdmasugune kui potentsiaalsel rnaaomanikul"
ia:nuit selle vahe'ga, et vallal puudub kompensatsiocrni
vdtrrdse r'6irna.1us. On vaja mdelda valla tulevikule ja
.i:eicla tee" mis kindlristab selje nii vailale tervikrrna" kui
ka valla igale elanikule eraldi.
Vald peab oma iilalpiderrniskulud ,saama ma,ksudest.

See tdhendab, et rrrl,eb l.uua vaida palju hiistitasuvaid
torjkohti. Selleks omakor:da on vaja luua eeldursed tootrnise ja teenindu.se arendamiseksi tuleb varuda krundid,, leida investeerijad ja t€advustada Vi.nni Vald kogu

vaba,rii6ile. Telupidajatele ja'iihistute liikmetele tuleb'
*nda rnajanduslikku ;a juriidilist n6u; tuleb leida kitostdiipartnereid, vdimalikult kiiresti 1'6petada vallaist s6l'
t,uv triii praegostes ,refonnides. Vald ei saa ,aga oma korrustusi. tiiita enne, ,kui rjik on algnraterjalid vallale iile
and-nud. Suurimad pidurid on: registrid ei saa valrnis,
,rtraa hivrd ei ole kinclel, seadused ja nendega kaasnevad
iuhendid tulevaC viiga aeglasel"t.
Praegu on kdige keeruliseniad probleemid pdllurnalandusrefcrmiga. On teada, rnillised. isajuhendid on tuLernas, ja loodan, et artikli ilrnumise ajak-c on need ks
Iroiral, kuid he'ukel neid ei o:Le ja ,seqperast ,ei oskagi
lcornmer.teeriila osakute kiisimust. !'6ib ainult iielda. et
ir6ilumaja-rrduses tu)evad need ka kehval jerjel olevates
rnajandites suu,rermad krri linnas.
Majanciite vara ;agarnisel juhtub ikka nii, ei iga
inimene ei pruugi rahul olla taile arvestatud csakuga;
ikka tuntakse, ,et on liiga tehtud. Seqpdrast peavad
p611ur:ea j andusreformi komis j cnid tegutsema erastamisel
vdga ausalt, kdike haalucles ja samal ajal ka tulevikule
rnOeides. Sellesse komisjoni tuleks valicia kdige targemad ja erapooletuenad inimesed ning hiljem siis ka kon?risjoni otsuseid usaldada.
Praergune pdllutehnika hulk ja koosseis ei v6imalda
kogu maad taludeira kasutusele v6tta. Iknqelt jedb kest.lj1e :nirgi p6llumajanduslik iihisiootriiine (talu tahtja saab
aga oma maa esrnajbrjekorras). Iiomisjcn peab 31. dets"
1992 kinnitarrra otsuse, rnis srab kolb.oosidest, sovhoosidest
ta ,iihisiutest Nii et otsustarnist Ei:gisest kaugemaler liikata ei saa, Talnde teke lShub majandite struktuuri niikuinii ja ncndel p6llr.rmajandustdiitajatel, kes taludesse.
e,l ldhe, iuie'o leida vdimalused edasiseks tritiks ja eluks.
On selgg et paremad tddmehed leiaved orna koha. kiire*rini ja kergemait. Siit sijs soovitus: km varem alustab otsinguid, .saab edu:maa, ja k-ui lasta keilelgi enda
eest otsustada (niiit. juhtkonnal), siis ei tohiirs ka hil-

kord: iga kiisimus tuleb lahendada konkreetselt, reepirast piiiirduge orne murede8a ikka valdr.
Kas lahendusl alati leiame, ei tea, aga otsima peab.
Kordan veel

Peale,reionnide cn kiiirnas rnunitsipaliseerimine"

Selle kfi.igus antakse vallale iasuta iile valla maa-ala.l
olevad sotsiaal-, olrne- ja teenindusobje-ktid. Uhisvarade

tuleb majanditega kokkuieppele j6uda. On v6imaiik tasuta iileandrnine kui ka osr. Ostmiseks puudub
aga vallal praegu raha, nii et reaalne on tasuta iileandndne, et nr,ajand kulutuste.st lahti saaks.
lVtraa munitsipaliseerirnine toimub nii: esiteks v6tab
riik oma maad riigimaafondi, secjArel ldhevaci k6ik maad
rralla . munitsipaalhaldusse, kes r<ehtes,tab eCreZiimi
arengu tarbeks pi,aneer.itavatel ja erikasutusemaadel ning
kjndlustab k6igi,maasoovijate ayaidtrsie lahendarnise ja
rnaa eraotnandusse iileanrLrnise. See iosa. maast, rnis. ei
ldlre eraomandusse (ku,i ei ole soovijaid), jAeb valla munitsipaalonrandiks. Viimast v6ib rentida v6i anda tasuta kasutarniseks; seilest v6ib moodustada uusi talusid
ja eraldada krunte.
Valla tulevik ojeneb perspektiivplaanide teostatavusest, valla tdiitajat€s,t ja juhtorganitast, sellest, kuidas
su,htes,

valiaralrvas viimaseid usaldab ja nendega koostiirjd teeb.
See on suure meeskonna
--kogu valia rahva - tittt.
Ubised eesmargid saavad selgernaks, kui jdrk-jergult
val:nivad vall,a arengukavad ja kui need rahva poolt
heak-s kiidetaks€. Tciid on alustatud. Et inritte, jalgrata.si leiutama hakata, ttrleb leida eeskuju-sid. Kdige lihtsam ja loogilisem on neid otsida Skandinaaviarnaadest
* naa'orite juu;rest, Meie oleme teatud rnFttes egiisolukorras" s€sL meil cn olemas sOprusvald Soornes
Tuusula" vald. Oma ideede 6igsusf ja teostatavust- saame
k$ntrollida SooIIre kogemusel, sest neil on rreie ,p:aegune tee juba l6bikdidud etapp ja nad oskavad d,elda, milline tee viib edasi, rnilline turpikuose. Meie suhted Tuusula vallaga on jOudnud sellisesse etappi, et algamas on
laialdaremad kontaktid iihe eriala v6i tihesdguste hut<lega inimest.e vahel. Andke endast nrdrku, huvilised,
ja nre viime tej.d koirku Soorne poole esindajatega. Nemad

seal jrrba

tegutsevad,
Soomes on valdu. kus p6llumajanduses cn t€gev vaid

3-30/n clarrikrkonnasi, Talud seaJ. on suur.ed: alla 100 ha
suurun€ talu ei pea Eurocpa ndava toidu konkurentsile
seai vastu. Otrk peame meiegi muutustelcs, sellises suunas valnnis oie-rna. Kui p6llumeeste ar"v vd.heneb, peab
oleme tij'til.ohti, kuhu tiiijie minna, peab olena vfimalus iimber6Fpeks. Kui trjrjasjad inimestei korras, tahanrad
n6d paes€da rneie asul.ate sektsioonmajadest (vdhsrnaal
tlab rrraal cfiia majas B09i elanikeqt) ja ehitama hakata"
K-a ,selletr<s peab vald varunur maad. Kui tbijkoht js
etruase on korrasn mb+"letr inimerre rnugavr-rstelle: kdikv6irnatrik teerrindamine peaks olema kee-jala juures" J:irelikult tuleb varuda maad ka teeninduse ta.rvis. Jne., jne.
See protsess toimub ioomuUhult iihtlaselt, mitte nii, et

iiks tehtud, teine kiisile. Merie 6nneks ei v6eta vii{ia
k6iki maid ja tekib vdimalus kompenseerida valla aren-

guks'valalikud maad maaga ldhikonnas,

ienr kurta, et on liiga tetitud.

Paljrl segaclrr-si on prae.gu metsaga. Uut nretsaseadust
leel ei ole ja ldhturda tule'e inimlikust looeikast. Maade
iilekandmisel v6ib oma endise ia.u asemel metsa.maed
rri'luda, ja seda ka Cigirn-etsast. See on iiks variantidest,

xui ei ole plaane komperrsatsiooni kohesekli kasutamjseks.

3t

koostiili sdpradega Sootsest laabuke, klriutailal La
fuusule Vallavalitsuse aleesimees Klaus Koivunen
(sarcmal) ia Vinnl VallavotkoSu aseesimeeg .Arvo Eam
atla koogtiiiilepingule, Ablrtajaks ndunlk ltaups Nurh.

Nagu nliba, peab vald vastu vOtrna mif.meid ebapo- i
pulaarseid otsuseid, mi[eta ei ole kiirei, teerd tasernele, I
kuhu on j6udnud meie naabrid, kes piiAsesid punasestl
v.6imust. Muidugi vdime tahta'ltibi kiiia selle 50 aastat!
kestnud tee, mis on niiiteks soomlasi nende prae€iu-sesse
oluko,rda toonud. Aga tuleb m6e;lda sellele, et muu maailm ei kavatse paigal seistes meid jdreJe oodata. Me
pearre 6ra kasutan:a situatsiiooni, rnis oli Jaapanii ia
Saksur,maal piirast s6da -- v6imalus jd.tkata uusima tipptehnoloogiaga ja rndne aja miiiidudes teistele kandu nAi-

kulu kornpenseeritakse pliidi olemasolul ti kg kuus irumesele, pliidi ja veesoojendaja puhul 20 kC.
Konrrlrensatsiooni arvutarnise aluseks on inimese poolt
tdidetav perekonna tuiude a,rves'cuskaart. Illankette saab
elamute vaidajailt, kes koguvaci ja kontroilivad esitatud

taotlusi rring edastavad need
Kompenseeritavat raha

vairl kantalse

vald,a.

ei maksta

sularahas viilja,

ini,rrrese hoiuarvele,

KAUPO NURK

data.

Seda arvestades peame meiegi oma p'ilgu tulevikku
suunama, p€ame teiste vigu arvestama, rasked aj,ad iile
elarna ja oma laEte tuleviku kindlustama
Abinroavanem GUSTAV MAIIIS

KADITASSE JALLE KOOL
Olerne niiiiclseks j6udnud nii ilaugele, et vbirne vallarahvale teatada: 1. septembril 1992 avatakse Vinni Vallavalitsuse poolt Kadi.las algkool. Kooli kdsutusse jiiiib
algul osa Kadiia Lastepdevakodu I korruse ruume. Esijiirgrnesel aastal on ko'clis ainuit tiks klass
- 1, klass,
1995. aasta
misel aastai tuleb juurde 2. ja sij.s 3. I'Jass.

Vinni Vallavalitsuse

MAANUS
nr. 54 3. apr. 1992
Vinni Vallavalitsus rn H A r a. b:
1. Kehtestada. et Vinni valla territnoriu,rnil asuvad
elamuvaldajad, kes v6tavad iii.irnikelt eluaseme toeituse
saarniseks ..r'astu perekonna tulude arvestuskaarte, iuhinduksid jiirgrnisest:
1.1. perekonna brutotuludeks ioetakse pere kdiki sissetulekuid arvestusperioodil, s. h. kitiki tiksikisiku tulu-

kui ka mittemaksustatavaid
tulusid, sotsiaalma,ksu arvelt tehtavaid viiljamakseid,
naturaaltasusid, ettev6tiusest saadud tulrl, varalt saadud
tuiu, tiliendavaid toetusi ja abirahasid, kindlustusv5lja-

rnaksuga maksustatavaid

1. septerrrbris,t on aigkool Kadilas tdies komplektis olePr,aegu kAivaC liibiriiHkrmised koolile 6petaja-direktori leidrniseks. Infolehe ilmumise ajaks on v6ib-olla
seegi probleem lahendatud. Usun, et koostdd Vilde kolhoosi juh'"konna, Kadila osak.onna rahv'a ja loodava
algkooli vahci saab olema hca ja vEikese kooli v6ikesed ja
suured probieemid lahendatakse alati kiiresti.

firas.

NBI

Siinliohal paive Kad.ila iirnbruse elanikele: and-

ke teada Kadil,a Lastepderakodusse (telef. 35-138) k6igist
nendest lasitest, kes hakkaksid 1. sept. 1992 kiiima Kadila

akkoou t klassis

r"rrakseid .ine.;

r,Eo *ARNET

L,.2. Eesti VabariiSi Hinnaameti miiSrusega 26. 03. 92,
nr" 13 kehtestatud piima ja piimasaaduste jaerniiiigihindade ning ettevdtete (asutuste) poolt oma kicitajatele
tegelikult miitidud pii.ma ja pii nasaaduste hindade vahb
a;rvestatakse perekonna brutotulude hulka.

Vallavanem J. ALLIKALT

Vallasekretiir V. KORS

Eluasemetoetuse arvestamisest
Eesti Vabariigi Valitsr.rse miiiirusega nr'. ?0 6. martsist 1992 kompenseeri.takse vdhekindlustatu'cl peredele
tiiiri ja kom,mrnaalteenuste ttallinemine sellisel Indiiral,
et kulutused. ei iiletaks 350/n pere kuusissetulekutest.
Arvesse v6etakse jiirgadsed kulutus,ed: iitir, kiite, soe
ja ktilm vesi, kanalisatsioon, priigivedu, ahjukritus, gaas
ja elektripliidiga varustatud korterites 45 kwh elektrienergiat kuus inimese kohta.

Teenused kompenseeritakse nonnruumi ulatuses,
s. o. 18 m2 ini,rnese kohta * lD m2 ,perekonnale. Gaasi-

MItLAt

1938. aastal

valmir Kadllas lgatl kaasaegne kooll-

maja. Mlttikiimmend viimast aastat on rnlja

TOPETAMA LAGASTAMTSE?

T6navune looduskaitsekuu on
p'ihendatud maapOue kaitsetre ja
rnaavarade ratsionaalsele kasutami-

reIe. Seni on lrruusliiva hasvandamisel raisatud .maad, rnaavara
€trnast ja mulda; on risustatud
loodust ja rikutud maastikku, andnata endale aru, et tegiu on taaFtumatu maavaraga. I'Imse\t on
puudu tulnud nii teedmistest kui
ka tahtrnisest seda tii6d hiisti teha.
Kuidas asja ,parandada? Eelk6ige

on vaja kohalikele loodusvaradele
konkreetset peremeest (vald, taLunik, eraettev6tja), et lauslagastamist karjdiirides l6petada. Muud
rneetmed
kaevandarnisega seotud
td<itajate -koolitus; kontroll kaevandamise tile, .maksepoliitika jms.
oleksid juba teisesed. Ja piitiarne
ikka meeles pidada lihtsar, t6siasja,
ort tneie tiinaste tegemiste

ja

toime-

iamiste iile otsustavad iikskord jdreltulevad p6lvkonnarl,

Arvo IIAA$

slnuat

lastepiievakodu kasutatla. Fotol Kadlla kooli dsllweil
1940. a. kesadel. Keskel 6petaiad Tanm, Bebane Jr Ok.

fia pdlluktvi on mele nirilvera, rikkus, nrlda
liibt se tesadu oE&nlrd heapcremehellkutt
karutailn" As* t$na? Fotol kujutatu pole kahjuks

ralspercmeec on

&&stkn6htus.

OMA}NDIREFORMIST

SOTSIAALAFIST

Kodanikrrd, kes esitasid avalduse 6igusvastaselt
-r'd

maid
oma
-----K-una

t6eliioliselt alles sij€iseks' Avaldttsi
"uf*iU
xornisjon, rnis asub Rakzeres Tallirtvashv
labi
vaatab
-Zi toas nr. 2?.
Oigusvastaselt v66naldatud vaia
t.
".
v6i kompenseeritakse alles perast registri
i"g*tot.*L
koostamist.

isikuteli, kes on esitanud avalduse vara. tagastarnise
kohta, ott 6igus, orrna soovi m'.luta svalduste liibivaatakeignt. Nendel, keliele on saadetud avainr,ise irotsessl
'""gitit"erimiEt6end,
n6utud td'i-

palunng saata. neilt
ii"ru
e"Oi""a tr6endusmaterjalid lisaks esitatud avaldusele'
ktisirnustes tuleb pciOrduda ee'spool airrtrrd aadressil'
Nejs
- '--P;;&"
vOe'takse vallas ilrna tiihtaja+"a, vasr"u avaldusi
oigLsvas;;elt v6drandatud maade aseiiCamise, ostmise
iiient"tmise 'kohta. Kdigil, kes tulevati a'raldusi e'sitanr;r. pleks sou'vitav ki.ndlasti liibi mdelda, kas ollakse suuja rentimi-se
i;li";-;A; maad ka harima. Maa ostmise
valpa,
esitartud
on
rnis
(ka
ha
avaltlused),
2
;;;idd;d
,/aadatakse Hbi s,ti€"iseks. Sellel kevadel tuleb rnaa soo(majant i tortat poijrdudi veei praeguse maaka'sutaja
pocld.
di)
-'
ke,s' soovivad esitada avaldusi maa tagiastafiiXua,
mise v-6i asendamise n6ude6iguse lcovtitarnise kohta'
;;;"i----u*uti p<icirduroa Rakveresse (Tallinna t' 21,

-

iirirrisei. r'at'iluusiltu<l. nredihiini'curin9ud-kcusultatsioonitl)"

+ inviiiirctitlele proteesi.de ja abivahen(iiie murets€$ ;rf.ri."ijajate ti'anspordik'iisimuste lahendamist or* :;oi;raalabialasc 6peluse ja konsultetsioonide
;:;irrisr-'cl
' rr irni-t.
-;otsiaaiabr lirkit:le ja vdirnaluste reklaamimist'
* tavanriiteenusi.e lil n6trannete organiseerimist'
$ iriictrrlistele toeir-rse rniidramisl ja maksrnist'
* sct:ia:riaciaiast koosto'lld esutuste, ettevOtete ja
ke organisatsioonidega.
iiJi
- skondli
-Praegrtse
lrl )i,

tv.ba
- 27, telef. 405-?3).

i^lldise vaesuse taustal cn selge' et-ka.omau.:Liisitsie' sots;aalnor:iC,u,sciganitei pole voi'rnalik k'oheAti
tuit o",lu ig:rktjlgset abi k6igitre, hes sgdra vajaksid' siiip*itt p."*gu olenra selline, el vdimaltlada-.inimesel
ka
iiii*,,'rrOistiikku eiat-,rstaset. Iirisagilt trilp-b alrrs'rada
vajarrieil. SL'rjistr kogerrru,ste p6,hja1 tundub, et suures
tir,ues aqi {koclual:i) jdrr:le-on iil<sikud varturid, kes eiaoac .emat suurenratest kesk-tstesl, i:ihedastest-sugulasie-ci i:ing kes ej soovi iisllagi rrrOistetavatel pdhjustel orna
kcdust iairkuda. Ndrteks kasutab Rooisiri ko<iuabibeenuseiii ,-rrnt e.s :i001';r i<6igis,t '.-anaduspensioniirirlest.. ja urrltrirs rtoot treist,'iie" on iile 80 aasta vanad. tilejddnud
ilrlc.,acl ioinrr: omal jOui vi;i sugtllaste abil. Koduabi ja
iians,pord:teenuste teiseks ilil'tsilks hDotrdusgruplks on

iiiiisriisi-e puueiega irlimesed,
1!i. saa,ja nringisugnst iil'evaadet Vinni vaila tenil.f(-illurnil elav'atest vanuriiest, kes va'jaksid koduabi (niii-

i,eks 1:oiduairrete, ravirnite kiittetoiinetarrrine, igaqiievased

'teie

,r,,,,'b.,rr"t clab rikr,ii, vana,inlmene, keliele vdib-oila teie
rse c,sutaie piievasl pAeva n"-o. koduabi, siis teatage sel-

iisiest abiva.iajatest Virini vallanrajja (M. Selli) vdi Vinni anrbulatotrriurnr (Sirje Kclstenile). Sarnas v6iksid eirri.asi: teatada !:a neecl inirnesed, ke,s ott huvitatud sotsi-

iiela.oialasest tegevusesl, esi-aig''l jr-r'st kodr'rabi korralCan-rjiesl: vanut'itele ning invafildidele, kes v6iksid olla selle

tcgijad

infot neudes krisimustes saate teletonil
Vinni Valla tnaakorraldajaltROHT
'VAR
ALAEALISTE JARELVATYETUSEST

Tbiendavau

4?2-45

i

;;r'akliiir;eij

.l"st srR.rE KORSTEN

E'TTFJVOTLUSHgT

lAtsas 1. lk")
i,ts,. ko!'r.suilatsioonid, projekteerimine ja installeerimine,
hooldris- r!i.ng remoirditit-ld;
2) ar\/uttrs- ja koni,or"itehnika tootrnlne, n:rst, miiiih ja
v:rl':itdr's.
$ akisi:iseitsiie .rlIALl,Y" asrlkohaga Vinrri al,evikus (te-.
ieinr: 4?ti-9?) A/s tegevusvaldkonn.ld on:
i). nairk- ja keraa:rriiiste lcodele, puitesen:rete nind

Aiaeatste j5relvalvetrrs Vinnis on muutumas tOsiseks
probleenriks. i)n vanemaid' kes ei p0dra o$ra laste kasiilrm,sete mjngit tiiheiepanu. Lapsed kalavad iiis€l
ajat ii"gi, cmavolitsevad ma jacie ketrdrites ja trepikoCades.

lvfOarixtt Uhistr-r vahendusel on Vinni elama asunud
tenre lida perekoncli, kelle lapsed on n-uhtluseks majaja anuavad, tOsist triod politseiie. Reeglina on
elanikele
-"ttOu
p"tlae suhitetl kooliga sassis. Veske Tdhermtie,
t
on plggiOti""i*"i ja Annirmiie perest p6rit poist'egaVeliio
Tiiu"fl tug"*itt. ol.eu ,siin vairl mdned nditd:
hemiie la Meeiis Htirivelson rnu,rcisid ?, veebr. Vinnis auvarasta;A;t ri""ii"ia :u antenne, veebruaris-miirtsis
Veske ning Janek
iia uuirit'tlo<iveison, Margus ja Arno
2 i<onserve ja hoj-q.*il"lau Kjige tAnava majadest 3 jaKiige
idnava maja
varastas
Hd.ijvelson
Meelis
diseid,
nr. 5 keldrist jalgratta, rnille lammut65 l{oos olna sopiadega. M5rtsis tungiti Roela liihedai maameiasse, kus
l6hrrti ja varastati esemeid.
M6driku Uhistu on v6tnuci karjakulena tiidle Alelrsei Hvalko (stinci. 19??) ja Janis Vartsi (siind; 19?6). Sea*
dusevastaselt on neid rakendatud ka iiiitiidle r/inni zutrrfarmis. Kasutades dra kontroiii puud'.rmist disel ajal'
varastasid nad kgos Vaekiilast piirit alaealiste Aleksei
Kurjartniliovi ia Vassili Guseviga Vinni ihisrnajandi
bensiini,hoidiast bensiini. 5' veebruaril iiritati uuesti bensiini var.astarla. k':id. iicivalve peletas vargad era.
' Vaneimate iikskdil<sus viib selleni, et kasvab iiles
r-rus pdlvkond ktrrjategijaid' MSjgsate seaduste Puudgmine aga teeb alaeailiste 6igusrikkumisie ja kurit'egude
ohjeldamise viiga keerutiseks. Aga ikkag:i Jasub vanenratel liohus:rus 6petada ja kasvatada oma lapsi. Kui
sellest kohustusest kinni ei peeta, on vdimalik rakendada
administratiivkaitstusi. Kui ldicli trarhvimdtirade suurust kiirnmekordistatakse, peaks sellistest tratrvidest ka

abi

oiema

'xlbiuslootlel.e','a.lmistaintne;

:l) srimboolika kujundamitre;
ii) niiitusis, i-rdrtusrniiiikioe, oksjonite ja

a,sukohaga Roela'ale-

, r.l:us.

lrla:inarihj:tu pakub pdliumajandwtehnika

ja

i.nven.

!ar-r k:rsirtarnisella seotud Leenrrseid.

Vinnr Vallavalitsus palub k6iki Vinni valla t€rritoorilrmil elavaid ja' valda sissekirjutatud invaliide teatada
endast vallavalitsusele andrnete tiipsustamiseks' Kaasa
v6tta invaliiditunnistus. V6ite ka helistada teleforlil
4?5-59 (M. Selli).
Vinni Vallavalit'sus

Vinni valla tnloleht

?eimei;aja Sndel MOI"OTOE

{:r{?;:

Vanenrkonstaabel D. KUtTSIK

TAHETEPANU, INVALIIDID!
loteriide'

kr:i'r';rldairrine.

$ nra;irraiihislule(ROELA't'r!^LU>

nende

i*tir,

ja koordineerimist.
;lrrrst
"-l6ui' tr.ul':tu vOi sotdushiilnaga toitlustsrnist (soojaC jrn')'
voi koj uviirnisega. toid-utaiDngi d
r:ar
-"i irc;oiclusarjrj.iusenelamxpiirta"
temoirdi' kiitr.* jt" prob*
'tn;ti;a!;iiic
lceirlith]
iahenila,mist,
- '--*
pr.rJrire- ja I'avivdimaiusi;e korraldanlis-, (k'ultuuri-

"i'}Li

kogw, on

rebiva?tamise ,pm+,sess palju aega n6udev tdii' Esitatud
o"a-tOustu
--** al.u'sel koostatakse endiste crmanike vara re-

$otsiaaiabi-llane te€nindus ideaalis kujutab ertdasir;
loo6 iasteie ia iapsinvaliididele arenguv6imaluste
jne')'
rii.ir{rin€i1d, tiuitiC, p5evakeskused, koduabi
"'.' -s'1,;;,rrite
ja invari.idiCe kooust hooldust ning p6errinrist {hooidus6ed, pietajad jt.)'
$ i:ooltlusasut'J.1te asutarnis-', nende too organisee-

on paive valla ,elanikele:. kui

kasuba,ma.

avaidusi 13skus viiga suur

sir.

rr,a,.iapidamistciocl),

v6O-

rnaava.unOttod vara tagastamise kohta kas valda
ootei, nillal taa'st'aiitii"t"",- on niiiid juba i<indlasti
i"f."-"e"Au om,andidigus nirrg :nillal saavad nad hakata

!lizuikhonn a sotsiaalabialaile teenindus puuciutab ini,n"rf*--uout hoolitsenrisi hiillist kuni hauani' P6hitiiheleir,imestele, k'es ise cnda eest ei
;;;; -';;;t;iakse
-ilo"fitt"c*.reite
aastateks sisuliselt olemaPaljurieks
ir*in-ttt""t""ud
kui osa hootrekandesotsiaaiteenused
irlu,
urri,ri,Xost iulel- meii taaselustada' lnirmesel peab o-lekur
,il-''i;iir"t *iJl ini kohalikul'r; soisiaalairio'rganiit'
poie viimalik rail.rldada m'ine'l muul vii,;t;;;i"J;,;

3021$ Vinni. Toimetota tclclon
433-12.

2500 cks. Tasuta.

