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Ajal. kui ma seda kirjaiiikki kiriutan. on iusX

algLr-

se saanud uus €tapp Vinni valla aialoos: on valitud ia
tddle hakanud uus volikogu ning rpaika pandud vallavalitsus jergnevaks kolmeks aastaks. Aial. kui Teie seda
loete, on ldppemas iiks aastaring ia algamas uus, s. o.
kokikuv6tete tegemise ia plaanide pidamise aeg jergnevateks aastateks
Uks peri,ood on t6esti ldbi saanud. Kui v6rrelda seda
meie armsaima kiriamehe Oskar Lutsu <Kevadega). siis
ma arvan, et lugu on alles tegelaste ia koolimai,aga tutvurniEe faasis, ees seisab pikk tee kevadeni. ia nagu me
teame. tuievad rka suvi, si.igis ia taiv.
Tdnan siidam€st vallarahvast enda ia vallavalitsuse
nimel vaiimistulemuste eest, sest nende kaudu saime usu.
et meie ipingutused eelolevaks perioodiks orr liiinud 6iges
suunas. Tdnan Teid, et olete mdistnud ka meie raskusi ia
otsustuste keerukust. et olete meid toetanud. Uheskoos
lahendusi otsides saame kindlasti parima tulemuse"
Kuna vallavalitsuse p6hituumik ..idi samaks. siis vdite
mreiega suheldes julgelt toetuda oma senistele kogemuste*
le. Kindlasti teeme oma tcicikorralduses muutusi. mis tu=
levad kasuks valla inimestele. Meie titit mdrksbnadeks

v6iksid ollavastutulel[kkus. efelrtiivsus. paindlikkus.
Piiiiame paremini ja rohkem jagada erinevat informatsiooni, kdia rohkem kohap€al ja arvestada k6iki erijuhtu*
meid.

Senini on talv ndidanud 6ige kuria ndgu: lumi on
maas, pakane vahel paugubki ja tuiskki on tujukat ndgu
nAidanud.

Usun. et tulevad valged jdulud" et. tuba meil kdigil
on soe ja et pere on koos.
Soovin Teile k6igile jlusaid jduluptihi" kinhimis- Ja
kingisaamise r66mu. usku iseendasse ja homsesse pdevasse. lse luban teha k6ik, lnis suudan. et t6na oleks pa*
rem, kui oli eile. ia et homme oieiks parem pdev kui tane
J6uiurahu Teie perele!
Gustav MADIS

ULE HAMAAA.
VABJUDEST TUME,
ONNA JA SINAVA LUME

IIEIDAB VAEEEV,
KUSTUV FAIKE
PUNAVA LAIKE.
V. Griinthal-Itidala
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.]UBA 8 AASTAT ON VALLAVALITSUSE SEKRETARIh-A TOOTANUD VAIVE KORS. HEATAHTLI}L
SOBRALIK JA ALATI ABIVALMIS TOOTAJA' KES
TEAB-TUNNEB KOIKE. MIS PUUTUB VALLAVALIT"
SUSE TOOSSE, JA OSKAB IGALE KUSIMUSEL.g
KONKREETSE VASTUSE LEIDA. KA UUES VALLA'

VALITSUSES ON SEKRETARITOO
KANDA.

VAIVE KORSI

Alljdrgnev materjal volikogu ia vallawalitsuse uu*
koosseisu esimeste koosolekute kohta pdrineb Vaive Kor-

silt.

*

Arvestades seda. et Gustav Madis

valiti

volikctgu

pcolt vallavanemaks ia Krista Laaspere abivailavanemaks. on niirid vastavalt valimisseadusele volikogus asendusliikrnetena Heino Part -ja Aare Vallistu

* Volikogu kinnitas vallavalitsuse

SCISUS:

GUSTAV MADIS

KRISTA LAASPERE
PEEP VORK

VAIVE KORS
IVAR ROHT

MIRJANI SELL1
KAUPO NURK

ARVO HAAS

T,IERIKE ROOTSMAA

iiirgmises koos'

- vallavanem
- abivallavanem
atrivaliavanem
- sekretiir
- maanSunik
- sotsiaaln6unik
*-. kommunaaln6unik
ja turvanirunik
- keskkonnavetertnaar
- volikogu revisionikomisionl
valis

* Oma koosolekul
LEIITE KATTEL.
VEIIO TAFENAU ja VLADIilIIR KOSTAP (lilkmed)
ning moodustas idrgmised komisionid:
traridus- ia kuliuurikomision * esim. Toomas Uuskam
N{aimu P6llu
sotsiaal- ia tervishoiukomis. " Vello
Pikat
,.
ehitr.rskomision
,' Ergo Soosalu
maakomisjon
,' Toomas Vdinaste
eh.lkeskkonnakomision
.. Ain Saapar
majanduskomision
Vello Tafenau
ia arengukomision
.-'-a..ttgrrt
".irir"u- urra I'odgtupi esimeheks valiti -l\(aire Valtiri
p.-rhimda.us" torigrupi juhiks Jiiri Ailikalt'
ia
' valla
ttt[.t.r"r .Komisionide esimehed valiti salajasel hAd"
koosseisus MARVE MORGEN (esimees).

tetusel, komisjoni koosseisud kinnitati komisjoni esimeht'
ettepanekul.

VALLAVALITSUSES

l)

+ registr€eriti jargmised korteriiihistud:
<\{ETSA> Ro€la alevikus (maja 43) - €simees

21 <OMA KODU,, V.-Jaagupis

maia 3

Ulvar

-

* tagastati Sigusvastas€lt v6orandatud maa:
ljio Talimiiele Ohvrimde talu 12,0 ha (Voore kiila)

Juta Messerile Eluaseme lr-63 0,{ ha (Vetiku ktila}
Toivo Maasikule Hansu-Jaani nr. 13 22.3 ha iKehale k,!
Endel Eigile Jflneselinna A-9 39 ha

Jiiri Laasperele Piiri F'-27 24.7 h.a,
Rerin Ojametsaie Metsa A-?3 18,9 ha {Tudu)

+

Kaiicli'

esimees

Uue vaasma

3) .HERil{ES" V.-Jaagupis maia 20 * esimees
Kaupo Neentt:
+t ,.TEEAARE,: Roela maja 20 ** Ade Kultsk
+ tiihista,ti vallavalitsuse miiSrus 1?. 06. 1992. a
<'i'ij6andia eiuruumideks tunnistamine>. See puudutab'
Vetiku kiilas asuvaid jdrgmisi eluruume:
1) 2-korteriline vana kanala elamu.
2) B-korteriline ridaelamu,
31 kaks +-korterilist elamut.
4) elamu "Sepikoda, -* 3 korterit
5) elamu <Tiitso>
- 6 korterit
ri/ elamu uKirsipuu"
- 1 korter

?i elamu .<Tammeo - i korter
8) 4-kortcriline clamu
9) tall-elamu - 4 korterit
2 korterit
lL)) Virclaineni maia
t1) elamu "Ruili> - -I kcrter

Leane-Viru lVlaavalitsus mearas oma 11. okt. 1993. a.
et alates l. iaanuarist 1994 peab kdigil maa'
i"roni'ra toitlustusobjektidel olema tegevusluba.

rirAarr:sega,

Avaidame nimetatud miiiiruse selle osa. mrs selgitab
lcgevuslubade viiliaandmise korda.
I. Ti:ijet'usluba on kohustuslik kirigile maakonna hai-

clusielritooriumil toitiustamisega tegelevatele iuriidilisreie ia i-ik-sikisikutele sdltumata iuriidilise isiku registreerimiskohas!.
2. Tegel'usiuba antakse koigile rnaakonnas asuvatele
toitlustusr--bjektidelc (restoranid. baarid. kohvikud. sciijk-

lad, hambu|geri kioskid im. kiirtoitlustuskohad) obiektt
omanrku taotiusel.
3. Tegevusloa annab valia kohaliku omar,'alitsuse tiiitcvorgan (rdaspicli loa viiliaandja). Jrelle haldusterritoo|iumil tcitlustusobjekt zrsub.'kuni iiheks aastaks 10 pbe*

!'a jooksui pii|ast koigi vajaiike dokumentide esitamist.
4. Tegevusloa saarniseks tuleb loa viil:iaand.iale esitiril:r (lokumendid: a) L;iline'ViIumaa Tervisekailsevalit:Ll,qt !'{ kooskrilaslirttrd i.egevusloa taotius. b) toitlustamijei+i |*ir;e]{..lr-i:r: a-,rH,usl ti.rtndav drrkument {juriidilistel isi-

a"sutami$luba

anti aktsiaseltsile VIRTEX (Vinnr.

Kirge 3-48) tran&rporditeenuste osutamiseks.

* tegevusluba anti Aivar Mooriie (Roela al.r elektriprojektide projekt€€limiseks,
Jaan Kulliku]e autode remrrntfimseks (aastu l6pullj.i"
Virve Saarele kosmeetikuna 'legelemiseks (aasta ld"
pu rui).

* rahatarhvi miiirati:
|-INDA MAGILE, kelle poeg Lauri on puudunud kooir$1,
P6hjuseta 5 P5eva.
IVAN RODITEL0VILE, kelle poes Valdis on pltudunurl
I

peeva.

MAIE SUKAMAGILE. kelle poeg Jaln

on puudunud !$

iiksiku,t tundi.
AIME LAPILE, keile poeg Vaido i:n puuclunud lB iiitsikui
tundi, kes ei idua edasi ja kbitub ripetaiate suhte$
dnetult.

Kdigile nimetatuteie maerati rahatrahviks 60

kutel - tegutsemisluba, iiksikisikutel
tegevuse luba)"

kroonr-

individuaalsej

5. Ki-rik toitlustusr.rbjektid pearrad vastama kehtivate*
le sanitaareeskirjadele. Kehtirr:rtele eeskiriadele vastavust
kontroilib tervisekaitsetalitus enne tegevusloa taotluse
kooskdlastamist,

6. Tegevusloa eest tasumise korra ia mdzirad kehtestab kohalik omavalitsus,
?. Loa vliliaand'ia peab tema porllt \riil ia antud rege-

vuslubade arvestust.
B. Tegevusluba peab olema vdlia pandud .klientidele
nehtavas kohas.
9. Loa vdljaandia voib keelduda tegevusloa vdljaandmisest iuhul, kui puuduvad }oa saamiseks vaiahkud
dokumendid.
10. Lca valiaandia v6ib tdhistada iegevusloa. kui;
a) loa omaniku tegevus ei vasia kehtivale seadusandIusele r'<ii loa v?iliaandmisel esitatud tingimustele;

b)tervisekaitsetalituse kiriaiil<ul ettepanekul. kui
ilmneb, et toitlr,r.stusobiekt ei vasta keirtivartele sanitaer:eeskirjadele.

AUSTATUD VINNI VALLA RAHVAS!
JAlle saab otsa iiks aasta. Mida toob algarr. see soltulr
suurestr meist koigist. Peale valimisi on meie vald orn.q
iuhtorganitega
"ia valitsusega : vabarij.sir.
- volikogu
laas iihena viihestest
teistlaadses situatsioonis kui enamik

meil on vaiiavanem ia pOirikeihaga voli.
otsustas volikogu, Minu arvates ql! tarl
lin'e otsus vaialik. kuna valia ees seisvate iilesannete laia..
ulatuslikkus ja keerukus vaiavad suuremahuiist ia lair:"
ma vdljundiga t6ajd ja seda nii vallasiseselt kui ,velisejl,.
Julgen vdita, et rei-ormid on senini meie vailas kulg,enud kiillaltrki edulkalt. kuigi alati on vdimalik {kes aer:Jfr
sovib) leida iikskdik kelle tods puudusi. Tiihl,j-s on see, tll
oleme rpiiiidnud leida frheskoo.s vallakogu ia -vali*suseg;r
ning majanditega ia teiste ettevotetega v6inraiikult valurtu ja majanduslikult kasulikuma arengutee. Valitud suana 6igsusest annab tunnistust kindlasti ka see. et. enamlk
valimistei kandideerinutest ja valituli;s osutunrlttrt on ol.
nud suuremal v6i vehemal meeral reformide liibiviirnise!
ka eestvedajad vdi aktiivs€d osaleiad ning losmulikrjli
kuulus neile ka valijate toetus.
Ilrna kohaliku maianduselu arenguta ei teki ka ela
nike heaolu ia teiste sfd,iiride arengut. Ref{}rmide r$le.
musi ei saa loota rileiiii
on pikaaialine pr€tsess
- see
I(ellelgi tutreb selle kdigus
ka valitud teelt k6rvale astu"
haidusriLksusi:

k gu esimees. Nii

da ning teed anda teistele
selline.

.*

elu seadus

on iuba korrl
on hea. Arar*n.

Hinnang volikogu uuele koosseisule
et volikogu liikmetega ia vailavalirsusega hakkab rueii,
koostijo hiisti iaabuma. Tahan siin.juures tdnada k6i$r.
neid, kes kiiisid valimas; usun, et valiiad tegid nii +rnte
kui kdigi teiste jaoks oige valiku.
Soovin k6igile h6id jduluptihi" meetdivat aa$avahe.
tust ning rahu k6ikidesse .kodudesse- Piitiame ka u{ir'.
aastal riksteist m6ista. hinnata ja toetada.
Jiirt. ALLIKALT,
ve$kogu tsimess

KODUTUNDEST, HEAKORRAST

JA

SPONSORTUSIST

Kas teile meeldivad reemas ukseesised, auklik tenavakate, puruksloobitud tanavavalgustuslambid" umbes ia
solki lil€vooiavad kanalisatsioonikaevud. takiaissekasvanud majarirnbrused. v6ssakawanud ia risustatud .nine
varrajumala hooleks jiietud tammikud .ia rpargid? Minule
kiil]. ei meeldi ja ma arvan. et r:helegi eestlasele xlole kunagi kirjeldatud elukeskkond omane olnud.
Mulie tundub, et aastakiimneid ma.jandiikeskuse suur-.
paneelelamutes elamise t*ttu ei tea me kahiuks enafn se,
da. mis en kodu ia mida tAhendab kodukultuur. Siianl
hoolitsesid ju suurma.iandid oma keskuste hea valjane-

gemise eest. Parajalt priske rahakott ning <piitsa ia.
priiiiniku> meetod toimisid tegelihult suurepdraselt ja ega
Paiusti" Vinni v6i Roela keskused asjata heakorraiilevaar
tustel kiita saanud. Niiiid tuleb aga endale aru anda. e1
.majandite iagunemisega langeb vastutus asulate -heaakor,
ra eest igaiihele rneist, kes me oma elukohe siia oleme
valinud. See on iu meie kodul Koordineerima ia .korral,dama vastavat tegevust on seatud aga kohalik omavalitvald.
susorgan
Kust -v6tta selleks raha? 'fAna on valia rahakott
veel niiv6rd k6hnake, €t parimag! tahtmise iuures lrole
s€alt midagi viilja raputada dnnestunud. Seda meeidivarn
on t6deda, et meil vallas elab siiski inimesi. keda ei jata

iiksk6ikseks olukord, mis valitseb vdliaspaol tema isiklikku ouepiiret. Parim nliide selle kohta on Vinni ja Pajusti asulate vahel paikneva looduskaitse alt ole./a tarnmiku (nn. Kitsekopli) korrastamisega ehk relronstruktsi'ooniga seotu. Idee kujundada tammik puhlcealaks idanes
juba aastaid. kuid konkreets€ vormi ia sisu andis ideele
aktsiaseltsi MARKUS iuhatuse esimehe hr. Juri KratSns-ki
(elab Vinnis) tdhus rahajine toetus. Tdnu omakasu*
piiiidmatule abile tekkis Vinni Vallavalitsusel vdimalus
Ieila proiekteerija (as A-PROJEKT Tallinnast) ning s6l-

rnior leping tammiku haliastusproiekti koostamiseks.
Nenc: ridade kiriutamise aiai oli suur€m osa vdlitcilidert
(maa-' a m66distamine 1:500) iuba tehtud. piiris iihele
poole .' iutakse nende t66dega .i6uludeks. Arhitektuursed
lahendur..d pargi kujundamisei annab projekteeriia iilr.
l. maiks t)94. a. Siis on ka k6igil huvili.stel vrlimalik Kit.

sekqpii pargi projektie; valtavatitsuses tutvuda. Ette
ruttavalt vdib praegu iieldri. er kokkuieppel p]"li€kie€fijaga piititaks€ maksima{rlselt sbilitada tamrniku }oodtrs-

iikku olukorda.

Hearneelt teeb see, et hr. Kratdnpki eeskuju on l€id

nud j6rgijaid Tdnu AS TARE-Ie (esimees Kairrrer Vrs.
napuu) 6nnestus enne lume tulekut tammikus ette \.aimistada (v6sast puhastada) kahe kilomeetri pikkune suu.

sarada. Rahalise annetuse Vinni VallavaliLsuse heakorra
fondi on teinud ka AS VINNI JOUSOODAKOMPLEKS
(T6nu Reissaar) ia AS PAJUSTI KARUSLOOM {tr{er'direktor Endel Tikop).
Idellel r.rn tahtmist ia vilimalusi oma koduvaila viili*nagemise parandamisele kaasa aidata. vtfiverd seda tellar
kandes raha iile Vinni Vallavlitsuse arveldusarvele rr,.
345209 Virumaa Kommertspangas {kood 420101?65. k.:r
?00161165), miirksdna nHeakorraiond>.
Jagatud r66m on aiati suurem kui petea]t ainirisiki1l.
rd6m.

JOULTJRAHU

TEILE
KOIGII,E!

Arl'o HAAS.
keskkonnirniiun

t;^(.=6.*Si,i.i$,*?$*Sa-iiSm.#+:K:,[fA-frl$ki')hqff
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LUHlDALT

TEILE" VANURIDI
Vaetavalt vinni Vallavalitsuse korraldusele 11. nov.
1993 hiivitatakse ?5-aastastele ja vanernatele vanuritele
1s94. a. I pooiaastal iihe ajalehe (kas <Virumaa Teataia>.
"vjdevik> vdi (Maaleht>) teilimus vastava avalduse ia
tetrlimiskviitungi esitamisel. 1993. a. II poclaasta aialehe
teJlimise korlpenseerimine on seega l6ppe-rud.

Paljud vanurid on mures. et kunagise Kiiti valla arhiivi dokumendid on hdvinud, rnistdttu paliudel idiivad
taludes. t66tatud tiiiadstad pensioniarvestusest viilia. Selgitan, et kui teil on adhiiviteatis ja sinna on lisatud. et
dokurnendid hdvinud, siis on vdimalik neid tiiiiaastaid
t,bendada kahe tunnistaiaga, kusjuures rn6lemad tunnis-

tajad peavad olema taotlejast 2 aastat vanemad voi t6end:trnisele minevatel aastatel 16 aastat vanad (tnhendab
need. kes :1"937. a olid l6-aastased). Kui tcil on aga tunnistajaks voodihaige, siis palun v6tke tihendus teiefonil
4?5-59.

et kokku leppida ajas, millal v6in tunnistust koiu

r"dtrna tulla.

Lapsinvaliidi vanemad!
Kui teile Fole koju tulnud teadet. et vald soovib tiipsustada andmeid teie lapse lrohta. siis vdtke, palun. iih€ndust telefonil 4?5-59.
Sotsiaaln6untk Mirjsm SELLI

vinnr sdprusvallast. Tu,usulast .joudis vallavalitsusse

tore faks, milles antakse teada,

et Tuusulas

toimunud

heategevuskontserdilt, kus esinesid ka lauliad Vinnist
(juhendaja Katrin Pall)" laekus 6Bb0 marka.
See raha tuuakse liihipAevadel Vinnisse ja kasutatdkse

siin lastele i6ulupakkide tegemiseks.

Kaks nddaiat oiid Rootsis Ljusdalis Vinni valla kommunaaltiidtajad Kaupo Nurk, T6nu Toomeoja ja Rein
Kul,p, kes tutvusid sealse tehnikaosakonna tci6ga.
Novembrikuu viimasel niidalavahetusel oli Vinni
arvult 24. AUGUST LEPASAARE mdlestusturniir bridZis. Ule vabariigi oli kotrale
tulnud B v6istkonda, kellest v6idukaimaks osutus Raikvere vSistkond Tartu ja Tallinna ees. Vinni valda esindanud v6istkond <VIKA> kindlustas endale 4. koha.
Spordihoones jdrjekordne,

SOOVITAN LUGEDA!
Ilmunud urdiskirjanduse hulgast torkas maat€ema-

lise teosena silEra MATS TRAADI roma€rn <HIRM JA

IHAr, elupilt meie lehemast minevikust. sdjajerCsest
Eesti ktilast.
Peatselt peaks lugeja

,kdtte j6udma ENDEL NIRGI
romaan <SIIN MAA PEAL>. mis viib rneid Mulgimaale
ja lrajar*ab €lu maal 1.910. a. kuni II maailmas6ja eel6htuni. Vaatlwe alla on vdetud Ruubelite .ia Pdrkide pere kolme pdlvkrvnna csindaj.ate omavahelised sidemed ja
suhted muu rahva ning laiema rnaailmaga.
Snilel MOLO'mn
nbra

TOOPAEVADEL 70 *_ ,19
s

"O

KUI SUL ON MURE JA SA E' JUI6E SEDA RiiKIDA

-EI1ALE...
Kur suL oN l,tuRE ,A6A 6qETAJA E' Mdrst srNA
JA SUL PUWUB 568ER...
sl,s HELISTA RAKy€RE TELFFoI,'L 1T46.53.

IsALE

SEAL ON
'NilyESED,

KEs

roopArvaoel

TAHAVAD SfND

40""

ltolrd.

- 19"o

445- s3
SA SUUTAD KT}UNLAD
\IAATAD ENDA SISSE,
JA SULAD JALLD
UUE T{JLETVIISSE"
A. Alaveinu

ONNE JA EDU! TERVIST JA RA}IA! ARMASTUST!
NIISUGUST ARMASTUST. MIS TEEB NOOMU AI\ID*

JALE JA SAAJALE; LIHTSAT, KAEGA KATSUTAVAT
JA SILMAGA NAHTAVAT ARMASTUST!
JOULUROOMU JA oNNERIKAST UUT AASTAT!

Toimetaja Endel MOLOI1OII

Vinna valla lnfoleht
882106 Vinnt.

Toimetaja telcfo'n {33-19
2500 eks. Tasuta. Tell. nr,3862

Kirjastus- ja triikifirrna
<Pdhjarannik>, Kohtla-Jdrve,
Torujde t. 19.

