KODUVALLA
VINNI VALLA LEHT

NR 1

Head vallarahvas!
Õnnitlen teid saabuval Eesti Vabariigi sünnipäeval!
Suur õnn on tähistada ühiselt iseseisvuspäeva, sest
meil on isamaa, emakeel ja v abadus. Tänav u
täiskasvanuikka jõudvatele noortele on see loomulik,
et heisatakse sinimustvalge lipp ja räägitakse eesti
keeles, sest nemad on sündinud vabas Eestis.
Aga iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Vabadus
on osasaamise rõõm ning vastutus tuleviku ees.
Vabadus paneb meile kohustuse määrata ise oma tee,
tunda ära, mis õige, mis vale.
Igal aastal hukkub Eestis alkoholi, narkootikumide
ja hoolimatuse tõttu sadu inimesi. Ka see on kellegi vaba
v alik. Kas liigse tolerantsi ja v abaduse
vääritimõistmisega ei maksa me liiga kõrget intressi
kaotatud inimelude näol? Kas vajame selleks pidevat
adrenaliinitulva või silmnähtavat vaenlast, et ühine
eesmärk silmist ei kaoks?
Öeldakse, et meie kodu on meie nägu. Kõik me
tahame, et see oleks soe ja õdus paik. Ent ei too
kodusoojust majja ainult uhked stereod ega kallid
vaibad. Oma näo anname kodule läbi suhete ja
suhtumise. Elu on majas seal, kus kilkavad lapsed ning
lapselapsed, kus vanemad räägivad üksteisega, kus
lastele loetakse muinasjuttu ning tehakse ühiselt tööd.
Oma eestlaslikus tagasihoidlikkuses oleme tavaliselt
kidakeelsed kiitmise v õi isiklikest saav utustest
rääkimisega. Meeldiv aks erandiks on Eesti riigi
sünnipäev, mil võimalus tänada neid, kelle hoolas
igapäevane töö ning tegevus loovad väärtusi ka
kaasinimestele. Ja pole vahet, kas tehakse seda põllul,
klassi ees, lavalaudadel, teid puhastades, kalmistuid
korrastades või abivajajate eest hoolitsedes.
Soovin teile ja peredele ilusaid päevi, tervist,
meelekindlust ja hoolivat suhtumist ümbritsevasse, et
ilmastiku kiuste oleks Eestimaa ikkagi päikeseline paik!
Toomas Väinaste
vallavanem

Sauna pileti hind
Alates 6.veebruarist 2009.a on Vinni valla saunades
piletihinnad järgmised: täiskasvanu - 25 krooni,
pensionär, üliõpilane - 20 krooni, õpilane - 15 krooni,
koolieelik - tasuta.

TEEN RÕIVASTE ÕMBLUS- JA REMONTTÖID.
Asun vallamaja I korrusel, kella 9-15 tel 5343 2225
Õie.
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Kuhu rajada Vinni
vallas kergliiklusteed?
Koostamisel on Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse (liikumine jalgsi, jalgrattaga, suuskade või rulluiskudega) teemaplaneering. Eesmärgiks on leida kergliiklustrassidele sobivaimad
asukohad, eelkõige lähtuvalt kohalike elanike vajadustest.
Selleks, et selgitada välja, millistel suundadel oleks
kergliiklusteedel suurim kasutajaskond, palume Teil vastata
küsimustikule, mis asub Vinni valla kodulehel www.vinnivald.
ee.
Täidetud küsimustiku võib saata meili aadressile kergliiklus
@vinnivald.ee, tuua Vinni vallamajja, osaval-lavanema kätte, valla
raamatukogudesse või saata postiga OÜ Hendrikson & Ko kontorisse aadressil Raekoja plats 8, Tartu 51004 hiljemalt 30.jaanuariks
2009.
Täiendava info või seletuse saamiseks küsimustiku ja koostatava
kergliikluse teemaplaneeringu kohta võite pöörduda järgnevate
inimeste poole: Gustav Saar, Vinni valla arendusnõunik, tel 3258660,
5044116; Pille Metspalu, OÜ Hendrikson & Ko, tel 7409802,
5148308; Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson & Ko, tel 7409802,
5223121
Teemaplaneeringu koostamist rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt kureeritava Norra-Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatavast regionaalarengu
toetusskeemist.
Gustav Saar

Teade maaomanikele
Vinni vallavalitsus teatab, et kasutusvaldusse antavate vabade
põllumajandusmaade kaartidega saab tutvuda Vinni vallamajas
maaosakonna ruumis 212 alates 2.veebruarist kuni 2.märtsini.
Palume jälgida ka vastavat informatsiooni valla kodulehel
www.vinnivald.ee.
Anu Are

Vinni sai teede
korrashoiuks 3,3 miljonit
Lääne-Viru kohalikud omavalitsused said valitsuse korrashoiukava
kohaselt teede korrashoiuks 28,4 miljonit krooni. Sellest Vinni vald
sai käesolevaks aastaks oma teede korrashoiuks 3,318 700 krooni.
Vinni vallas on statistikaameti 2007.a andmeil teid kokku 550 km,
sellest kohalikke maanteid 120 ja kohalikke tänavaid 14 km.
Ülejäänud on metskondade teed (112 km) ja erateed (318 km).

Vilde kirjanduspreemia
žürii on eelvaliku teinud
Sedakorda on žürii välja sõelunud järgmised raamatud: Lauri Vaska
„Neljakümnenda must suvi ja sealt edasi”, Katrin Reimus „Kus
tramma ei käi”, Mari Saat „Lasnamäe lunastaja”, Rein Raud „Vend”,
Lehte Hainsalu “Mineviku tulevik”, Maria Kupinskaja „Minu Alaska.
Kasvatamas kelgukoeri ja iseennast.” Lugege ise ja andke hinnang.
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Vinni Vallavolikogu
detsembri 2008.a materjalid
Vinni Vallavolikogu 18.12.2008 istungi materjale
Detailplaneeringud:
Otsustati kehtestada Pajusti aleviku Lepasaare tn 13 kinnistu nr.
160231 ja selle lähialade detailplaneering ja Piira külas asuva Tamme
kinnistu nr. 830431 detailplaneering.
Otsustati algatada Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliiklusteede teemaplaneering ning mitte algatada kergliiklus-teede
teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Vinni valla 2009.a aasta eelarve eelnõu läbis I lugemise. Eelnõu
on avalikustatud valla koduleheküljel www.vinnivald.ee
Otsustati võtta vastu Vinni valla 2008.a kolmas lisaeelarve tulud
summas 711 708 krooni.
* Sihtotstarbelised eraldised 711 708 kr.
Rahandusministeerium: *tasandusfond. 334 630 kr, *päästetööde
hüvitus (Puhatu) 8 096 kr, *õppelaenud 10 315 kr, Ida Eesti
Päästekeskus 10 094 kr,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA: *Noorte töölaager: 15 872
kr, *ohtlikud jäätmed: -837 kr.
Ettevõtluse Arendamise SA: 84 000 kr.
Rakvere Vallavalitsus: 12 000
Haridusministeerium: *Roela õpilaskodu: 180 000 kr, Siht-asutus
Tiigrihüppe: 39 407 kr, Sihtasutus Archimedes: 15 647 kr.
Tööturuamet: 2 484 krooni.
Otsustati võtta vastu Vinni valla 2008. a. III lisaeelarve kulud summas
711 708 krooni.
* Keskkonnakaitse: Ohtlikud jäätmed: -837 kr.
*Vabaaeg ja kultuur: Rutja puhkekeskus: 15 872 krooni,
Kergliiklustee: 96 000 kr.
*Haridus: hariduse haldamine: 329 630 krooni:
Vinni-Pajusti Gümnaasium: 30 315 kr, Roela Põhikooli õpilaskodu:
182 484 kr, Roela Põhikool: 25 647 kr, Tudu Põhikool: 9 407 krooni.
*Sotsiaalne kaitse: toimetulekutoetus: 5 000 kr,
*Avalik kord ja julgeolek: päästeteenused: 18 190 krooni.
Otsustati täpsustada hallatavate asutuse ja tegevuste ala-eelarveid
järgmiselt: Vinni-Pajusti Gümnaasium: -500 000 krooni,
Kergliiklustee: -600 000 krooni, Inju Lastekodu: -1 992 000 krooni,
Vinni-Pajusti staadion: 2 650 000 krooni, Tudu lasteaed: 29 000
krooni, Roela lasteaed: 30 000 krooni, Roela Põhikooli õpilaskodu:
112 000 krooni, Viru-Jaagupi osavald. 45 000 krooni, Roela osavald
95 000 krooni, avalik kord-tuletõrje 131 000 krooni.
Seletuskiri III lisaeelarve juurde
Detsembri alguseks on vallale laekunud ja lepinguliselt laekumas
projektipõhiseid sihtotstarbelisi eraldisi 711 708 krooni.
*Rahandusministeeriumi kaudu tasandusfondi lasteaedade
renoveerimiseks ja palgavahenditeks ning toimetuleku-toetuseks.
*Vabariigi Valitsuse reservfondist Puhatu põlengu kustutus-tööde
hüvitus
*täiendavalt laekunud avaldused õppelaenude kustutamiseks
*Ida Eesti Päästekeskuselt laekunud kustutustööde hüvitus.
* Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA vahendusel noorte
töölaagri korraldamiseks ja ohtlike jäätmete äraveo korral-damise
summa vähenes 837 krooni võrra eelmisel korral tulu-desse
planeeritud laekumisest.
*Ettevõtluse Arendamise SA kergliiklustee teemaplaneeringu
sihtfinantseeringuks.
*Rakvere Vallavalitsuselt kergliiklustee teemaplaneeringu projekti
kaasfinantseerimine.
*Haridus- ja Teadusministeeriumilt Roela õpilaskodu
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finantseerimiseks* SA Tiigrihüppelt kolmele koolile IT- vahendite soetamiseks.
*SA Archimedeselt Roela põhikooli Socrates programmi raames
projektitoetus.
*Tööturuameti kaudu finantseeritav töötu juhendamise tasu Roela
õpilaskodule.
2008. aasta hallatavate asutuste eelarveid täpsustatakse:
*Vähendada Vinni-Pajusti Gümnaasiumi investeeringut seoses
tööde edasilükkumisega 500 000 krooni võrra.
*Vähendada kergliiklustee investeeringut 600 000 krooni võrra, Vinni
alevikus rajatava kergliiklustee ehituse edasi lükku-misega seoses
vee ja kanalisatsioonitrasside loodetava renoveerimisega.
*Inju lastekodu ehitus lükkub 2009 aastasse ja sellest tulevalt
vähendada investeeringut 1 952 000 krooni võrra
*Suurendatakse Vinni staadioni investeeringu 2 650 000 krooni võrra.
*Tudu lasteaia renoveerimiseks 29 000 krooni-ehitustööde mahu
suurenemine
*Roela lasteaia toitlustamiseks 30 000 krooni- toiduainete
kallinemine, laste arvu suurenemine, ebapiisav eelarve vahendite
eraldus.
* Roela põhikooli õpilaskodu tegelike kulude ja Haridusminis-teeriumi
poolt eraldatava toetuse vahe.
*Viru-Jaagupi osavalla sõidukite ülalpidamiseks 45 000 krooni- ei
olnud alaeelarvega kulusid planeeritud.
*Roela osavalla alaeelarvesse 95 000 krooni renoveerimis-töödeks.
*Avalik kord - tuletõrje alaeelarve suureneb 131 000 krooni võrra Roela depoo ehitustööde suurenemine ja päästeauto Scania
remont.
Koostas: Inna Arula

Vinni Vallavalitsuse
materjalid
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba: Heripiscis OÜ-le – Ungari puurikanala
nr 4 rekonstrueerimiseks kalafarmiks ja veepuhastusseadmete ehitamiseks Ungari kinnistul, Roela alevikus; Sulavesi OÜ-le – puurkaevu rajamiseks Hõbeda kinnistul,
Mõdriku külas ja puurkaevu rajamiseks Viirpuu kinnistul,
Alavere külas.
Väljastati projekteerimistingimused: Piira külas Piirimaja
katastriüksuse liitumiseks 0,4 kV jaotusvõrguga; Piira külas
Toominga katastriüksuse liitumiseks 0,4 kV jaotusvõrguga.
Väljastati kasutusload: Kadila Mae OÜ-le – teraviljakuivatile,
punkerhoidlale, Piigi kinnistul, Kadila külas; MTÜ AIDS-i
Tugikeskusele – majutushoonele, Väike-Eidiku kinnistul Voore
külas.
Kadila piirkonna külade arengukava
Kiideti heaks Kadila piirkonna külade arengukava aastateks
2009 – 2013 (lisatud).
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Otsustati mitte pidada vajalikuks algatada keskkonnamõjude
hindamist kavandatava Vinni-Pajusti staadioni teenindushoone
ja parkla maa-alale liikluslinnaku rajamiseks, asukohaga
Tammiku tn 9, Vinni alevik. Nimetatud tegevus keskkonnale
olulist mõju ei avalda.
Projektis osalemine
Otsustati osaleda Vinni Lasteaed Tõruke projektis “Tervise- ja
liikumisrada lasteaeda” partnerina. Projekti heakskiitmisel ning
finantseerimisel Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastada
projekti 7000 krooniga Vinni Lasteaia Tõruke alaeelarvest.
Projekti kogumaksumus 43 213 krooni. Vastutav isik Milve
Männik.
Koostas: Vaive Kors, vallasekretär
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Soodustuusikuga
noortelaagrisse

Kasulik info füüsilisest
isikust ettevõtjale

21.- 29.juulini on võimalik kahekümnel 7-14-aastasel Vinni valla
lapsel soodustuusikuga, mille maksumus lapsevanemale on 74
krooni päevas ehk kokku 664 krooni, puhata Valgemetsa
noortelaagris.
Peredele, kelle sissetulek jääb alla madala sissetuleku piiri,
kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt tasutava osa.
Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise
transpordiga, mille kulu tasub vallavalitsus.
Avaldus, mis sisaldab lapse andmeid ja kinnitust osamaksu
tasumise kohta ning kinnitust laagri koha kasutamise kohta ja mitte
kasutamisest teatamist vähemalt 7 päeva enne laagri algust, palume
esitada hiljemalt 1.märtsiks k.a. vallamajja või osavalla kontorisse.
Eelisjärjekorras rahuldatakse üksikemade, puudelaste, lasterikaste
ja vähekindlustatud perede taotlused.
Tuusiku maksumus tasuda hiljemalt 1. juuniks. Laagrisse tuleb
kaasa võtta perearsti tõend.
Laagri
kodulehekülg:
http://www.valgemetsa.ee/
?show=article&group=8
Muu info 325 8655 Margit Diits

1. Alates 1. jaanuarist 2009 peavad kõik füüsilisest isikust
ettevõtjad (FIE) enne tegevuse alustamist taotlema enda
kandmist äriregistrisse. Sama põhimõte kehtib ka
vabakutselistele loovisikutele. Maksu- ja Tolliameti
maksukohustuslaste registris FIE-sid enam ei registreerita.
NB! 2009. a jooksul peavad kõik maksu-kohustuslaste registris
registreeritud FIE-d ja vabakutselised loovisikud esitama
kandeavalduse enda ümber-registreerimiseks äriregistrisse.
Ümberregistreerimine äriregistrisse on maksukohustuslaste
registris regist-reeritud FIE-dele riigilõivuvaba.
Avalduse saab ettevõtjaportaali kaudu esitada tasuta või
edastada see registrile notari kaudu. Kui FIE koostab avalduse
ise, on notaritasu allkirja kinnitamise eest kõigest 10 krooni. Kui
FIE laseb aval-duse koostada notaril, läheb see maks-ma 60
krooni (tasudele lisandub käibe-maks). Allkirju võib lisaks notarile
kinni-tada ka valla- ja linnasekretär. Sel juhul on riigilõiv allkirja
kinnitamise eest on 15 krooni.
FIE, kes õigeaegselt avaldust enda ümberregistreerimiseks
registrit pidavale kohtule ei esita, jääb äriregistrisse kand-mata
ja kustutatakse ka maksukohus-tuslaste registrist. Selline FIE
ei tohi ette-võtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud
avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.
Täpsemad juhised leiate Justiits-ministeeriumi koduleheküljelt
http://www.just.ee/14570

Vinni päevakeskuse
projekt sai heakskiidu
Lääne-Virumaa sai hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi II
vooru teises etapis kokku 1,45 miljonit krooni.
Komisjon otsustas toetada kolme Lääne-Virumaa projekti, sealhulgas ka Vinni valla Vinni aleviku ruumide renoveerimist päevakeskuseks ligemale 0,5 miljoni krooniga
(499 759 kr), samuti Väike-Maarja lasteaia B-korpuse
rekonstrueerimist 0,5 miljoni krooniga ning Rakvere linnavalitsuse projekti skatepargi ehitamiseks 451 350
krooniga.

MTÜ Eesti Pakendiringluse
segapakendite konteinerite
asukohad vallas
Tudus: Rakvere mnt 13, koolimajaplastikukottide konteiner (0,12
m³), Rakvere mnt. 7, segapakendi konteiner (3 m³), Jaama 4
segapakendi konteiner (1,5 m³) ja Tuleviku 3 segapakendi
konteiner (1,5 m³).
Pajustis: Linnu 13 segapakendi konteiner (1,5 m³) ja Tartu mnt.13
segapakendi konteiner (3 m³),
Vinnis: Sõpruse 18 koolimaja 1 segapakendi konteiner (1,5 m³),
Sõpruse 1 üks segapakendi konteiner (3 m³).
Roelas: Aida 1, kpl. juures segapakendi konteiner (1,5 m³),
Kadilas kpl. juures kaks segapakendi konteinerit (1,5 m³), t
Viru-Jaagupi, Kesk 23 kaks segapakendi konteinerit (1,5 m³)
Kõigi konteinerite operaator on VSA Eesti AS, tel 6311 221
Vastavalt
pakendiseadusele
kohustub
taaskasutusorganisatsioon korraldama pakendite kogumist
üleriigiliselt.
Täna finantseerib ETO pakendi kogumist kodumajapidamistest
üle kogu riigi ca 2000 konteineri kaudu
Allikas: http://www.eto.ee/?op=body&id=120

Pesubuss peatub igal
neljapäeval Roelas
ja Viru-Jaagupis
Roelas
on
pesubuss kell
14.15-14.45 ja
Viru-Jaagupis –
kell 15.00-15.30
Pesubuss tuleb
ja
v õtab
kokkulepitud
kohas ja ajal
Teie
kodu
l ä h e d a l t
puhastamist vajavad esemed ja toimetab need meie
töötluskeskusesse Õli tn 3, Rakveres. Maksimaalselt
nädala jooksul puhastame ja peseme need puhtaks ning
toome Teie juurde tagasi.
Mõned meie keemilise puhastuse teenuste hinnad:
püksid (tk) 55 kr, pintsak (tk) 70 kr, sulejope (tk) 100 kr,
villane mantel (tk) 120 kr, kaltsuvaip (kg) 26 krooni.
Uus teenus on kingsepatööd ja võtmete valmistamine.
Loodame Teiepoolset huv i ja tagasisidet antud
küsimuses meiliaadressil info@cleanhouse.ee või
telefonidel 32 60528, 32 44034.
OÜ Cleanhouse
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Statistiliselt Vinni valla rahvastikust
Rahvastikuregistri andmetel oli Vinni
v alla elanike arv 1.jaanuari 2009.a
seisuga 5417 inimest, neist mehi oli 2637
ja naisi 2780. Rahvaarv vähenes aasta
jooksul 32 inimese võrra. Selle taga on
valla elanike lahkumine mujale elama:
2008. aastal saabus valda 184 inimest ja
lahkus elama väljaspoole valda 213
inimest. Samuti oli valla loomulik iive
2008.a negatiivne, st. suremus ületas
sündivust: mullu sündis Vinni vallas 61 last
ja suri 64 inimest.
Viru-Jaagupi osavallas elas 985,
Roela osavallas 891 ja Tudu osavallas
475 elnikku.
Keskmine vallaelanik on 40,5aastane. Meeste keskmine vanus on 37,7
ja naistel 43,1 aastat.
Valla eakam mees on 92-aastane ja
eakam naine saab märtsikuus 102aastaseks.
2008. aastal sündinud lastele pandi
kahel korral eesnimeks Maria. Ülejäänud
nimed ei kordunud. Poisid said 6 korral
eesnime, mis koosnes kahest nimest ja
ükskord kolmest nimest koosneva eesnime. Tüdrukud said 3 korral kaks
eesnime.
Veel fakte rahvastikust.
Vinni vallas elas aasta alguse seisuga
Eesti kodakondsusega isikuid kokku 5275
inimest ehk 97%. Venemaa kodakondsusega isikuid oli 36 ehk 0,7% ja
määratlemata kodakondusega isikuid oli
rahvatikust 1,5% ehk 83.
Kõige rohkem elas aasta alguse seisuga vallas 20-24-aastasi noori inimesi 506, järgnesid 15-19-aastased, keda oli
444 ning 45-49aastased - 414. 80-aastasi
ja vanemaid elas aasta alguse seisuga

Vallarahvastik asulate kaupa
01.02.08
Alavere küla
14
Allika küla
33
Anguse küla
20
Aravuse küla
15
Aruküla küla
84
Aruvälja küla
30
Inju küla
133
Kadila küla
131
Kakumäe küla
86
Kannastiku küla
20
Karkuse küla
21
Kaukvere küla
1
Kehala küla
50
Koeravere küla
91
Kulina küla
49
Küti küla
125
Lepiku küla
60
Lähtse küla
36
Mõdriku küla
95
Mäetaguse küla
38
Nurmetu küla
43
Obja küla
60

01.01.09
14
33
24
13
101
29
133
132
91
19
20
1
48
91
48
123
61
37
95
41
41
57

kokku 208.
Rõõmustab laste pealekasv: 0-4-aas-tasi
on vallas 279. Vahepealne aeg, st 5-9aastaste “mõõn” tuleb kuidagi üle elada,
siis kasvab taas rahvastik: 10-14-aastasi
on 284.
Vinni vallas oli 2008.a 11 kuuga keskmiselt 2280 maksumaksjat ehk 42% valla
rahvastikust.
Keskmine sissetulek oli maksumaksja kohta 2008.a 10575 krooni, mis
on vähem kui maakonna ja Eesti keskmine. Ühe vallaelaniku kohta laekus
2008.a tulumaksu 6519 krooni.
Lääne-Virumaal läks 2008.a sügisel

Pajusti alevik
734
Palasi küla
38
Piira küla
314
Puka küla
35
Rasivere küla
33
Ristiküla küla
45
Roela alevik
551
Rünga küla
25
Saara küla
51
Soonuka küla
8
Suigu küla
13
Tammiku küla
26
Tudu alevik
409
Vana-Vinni küla 104
Veadla küla
89
Vetiku küla
130
Vinni alevik
1025
Viru-Jaagupi al. 426
Voore küla
67
Võhu küla
73
Vinni valla
täpsusega
Kokku vald

18
5449

736
37
318
34
26
48
536
27
50
8
13
30
400
102
73
147
997
430
66
67

20
5417

kooli üle 8200 õpilase. Vinni vallas oli
2008/2009.a sügise seisuga õpilasi kokku
596, vähenemine võrreldes aasta varasema ajaga oli 54 õpilast ehk 8,3%. Väikestest numbritest saab aga kokku päris
suur: Eestis vähenes õpilaste arv samal
perioodil 7300 õpilase võrra (ehk ühe
korraliku maakonna jagu) ja seda igas
maakonnas, k.a Tallinnas.
Detailsemalt saab rahvastikualast
teavet maakonnaportaalist rahvastiku
alajaotuse ning omavalitsuste tulubaasi
kohta valdade-linnade alajaotuse alt.
Kaja Inno, Hilje Pakkanen

Haigekassa kasutab alates 1. jaanuarist
rahvastikuregistri aadresse
Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab
Haigekassa rahvastikuregistris olevaid
põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et kõik kirjad ja muud dokumendid
saadab Haigekassa edaspidi inimese
Rahvastikuregistris märgitud aadressile.
Oma aadressi muudatusest ei saa
haigekassat enam eraldi teavitada, pii-sab
vaid rahvastikuregistri teavita-misest.
Isikute aadresse kasutab haigekassa neile
erinevate teadete või dokumentide (teated
kindlustuskaitse lõppemisest, euroopa
ravikindlustuskaardi või asen-dussertifikaadi,
vähiskriiningu kutse jne) saatmiseks.
Isiku soovil saadab haigekassa näiteks
Euroopa ravikindlustuskaardi inimese

põhielukohast erinevale aadressile. Sellisel
juhul tuleb haigekassale esitada soovitud
aadress igal konkreetsel taotlusel.
Teated kindlustuskaitse lõppemise kohta ja
vähiskriiningu kutsed aga saadetakse
inimese rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Seega on väga oluline, et
inimeste aadressid rahvastikuregistris
oleksid õiged. Vastasel juhul ei pruugi
inimesed olulisi teateid kätte saada.
Isik on kohustatud elukoha andmed
rahvastikuregistrisse teatama uuele
aadressile kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puudumisel.
Andmete õigsust saab kontrollida kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel või

riigiportaalis www.eesti.ee rahvastik-uregistri
e-teenuseid kasutades.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või
muutmiseks tuleb esitada elukoha-järgsele
valla- või linnavalitsusele elukohateade.
Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale
minnes, posti või digiallkirjaga e-meili teel
saates või kasu-tades rahvastikuregistri eteenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib
vaadata Siseministeeriumi kodu-lehelt http:/
/www.siseministeerium.ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles
rahvastikuregistris oma elukohaandmete
õigsust kontrollima ning vajadusel
parandama!
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Vastab Uus Maa Kinniavarabüroo
maakler Margus Punane
Kui müün korteri ära, siis kuidas on
kõige kindlam tagada, et raha jõuab
minu arvele?
Müügilepingu sõlmimisel on kõige
ohutum mõlemale poolele kasutada
notari deposiiti. Ostja kannab vajaliku
summa hilj emalt lepingu sõlmimise
päevaks notari poolt antud depo-

siitkontole. Müügilepingus peab siis
olema märgitud müüja arveldusarve
number, kuhu notar kohustub kandma
raha pärast lepingu sõlmimist.
Teine kindel viis on paluda
ostjal tasuda kogu summa
juba enne lepingu sõlmimist,
kuid reeglina see ei sobi
ostjale kuna siis võib tekkida
rist, et leping jääb sõlmimata.
Juhul kui ostja võtab laenu,
kas osaliselt või täies ulatuses
võib omafinantseeringu osa
paluda kanda notari deposiiti
ja laenatava summa kohustub
pank üle kandma kolme päeva
j ooksul pärast lepingu
sõlmimist.
Vastab Uus Maa Kinnis-varabüroo
hindaja Andrit Palm
Mis on vahet elektroonilisel ja
paberkandjal ekspert-hinnangul? Kas
pangad aktsep-teerivad elektroonilist

Kui sokolaadipoisid
üritavad kohvipakinaistega
Arvatavasti tabasid vähesed meist ära,
et pealkirjaga on tahetud ära märkida
spordivõistlust, kus vastasteks on ühel
pool käsipallurite võistkond nimega
Chocolate Boys ja teisel pool ühe teise
ala naispallurid, mitte rootsi presskannukohv. Naiste ala ei oska isegi ütelda, aga
see polegi oluline. Jutu mõte on muus,
nimelt kultuuri- j a spordisündmuste
korrektses nimetamises, mis aitaks ses
valdkonnas väga paljudel meist suuremat selgust saada, millega tegemist on.
Maakonna portaali toimetades ja
sinna sündmusi sisestades olen väga
sageli nõutu, näiteks eeltoodut lahti mõtestades: millega tegu, kellele see
sündmus on mõeldud peale osalejate
endi? Ka jääb selgusetuks küsimus, kas
saab ise osaleda või oodatakse rahvast
kaasa elama ja pealt vaatama. Pealtvaataja jaoks on ju oluline vahe, kuidas
mingile sündmusele minna: kas panna
vabaaja riided selga ja lasta offi (sääsetõrjevahendit) peale, tõmmata osalemiseks dressid selga-ketsid jalga või
sättida end minekule odööritult, kleidisülikonnas. Samuti tahaks juba eelnevalt

teada, kas eesootav sündmus on tasuta
või tuleb sissesaamiseks lunastada pilet.
Tänasel päeval on väga levinud nimetada taolisi sündmusi kõiki (spordi/
kultuuri)üritusteks, ehkki meil on olemas
eesti keeles neile ka teisi, palju sobivamaid ja paremaid nimetusi: teatrietendus, pidu, disko, tantsuõhtu, kohtumisõhtu, näitus, festival, kino, aktus, tseremoonia, rahvamatk, spordivõistlus
jpm. Sündmuste nimetamine õigete nimedega aitab paremini kaasa ka nende reklaamimisele teiste (portaalide jt
meediaväljaannete) poolt.
Korraldajad on ära teinud suure ja
väga tänuväärse töö oma ettevõtmisi ette
valmistades. Kui nüüd koera sabast ka
üle saaks!
Maakonnaportaal www.virumaa.info
saab olla (ja ongi mõeldud) omakorda
heaks abimeheks spordi- ja kultuurisündmuste tutvustamisel. Lääne-Viru
maakond oli üks neist vähestest, kus
taoline süsteem puudus ja saime mitmest kohast alatasa kriitikat. Nüüd on
see olemas ning tasub kasutada pakutavaid võimalusi.

hindamist?
Mõlemad hinnangud kehtivad samadel
alustel ning omavad samaväärset jõudu.
Nii paberkandjal kui
elektroo n ilin e
eksperthinnang on
allkirjastatud
atesteeritud hindaja
poolt. Kõik suuremad
pangad
aktsepteerivad ning isegi
e e l i s t a v a d
elektroonilisi hinnanguid.
Elektrooniline hinnang teeb asjaaj amise
inimese
jaoks lihtsamaks,
kuna ta ei pea tulema
kontorisse hinnan-gule järgi ega viima
seda ise panka, vaid hinnang
saadetakse peale arve tasumist
elektrooniliselt panka ja ka tellija emailile.

Maakonnaportaalis tuleb sündmuste
sisestamiseks täita sisestajal terve rida
lahtreid. Osa neist saab jätta täitmata.
Teiste puhul seda teha ei saa, kuna arvuti
ei lase tehtut salvestada.
Portaali hea külg on veel see, et
maakonna infoportaal on seotud Eesti
kultuuriinfo-süsteemiga. See tähendab,
et meie sisestatud infot saavad automaatselt või vähese vaevaga kasutada
ka teised tarbijad: muuhulgas kasutatakse seda andmebaasi ka Eestis toimuva info edastamiseks mujale maailma. Samuti kasutab/hakkab kasutama
(hetkeseis allakirjutanul teadmata) seda
ametlik turismiveeb visitestonia.com.
Paremaks korra loomiseks sündmuste osas otsustasime võtta eeskuju
tartlastest. Neil töötab internetis edukalt
Tartu kultuuriinfo, kuhu linnaeelarvest
rahasaanutel on kohustus sisestada
oma sündmuste kohta eelinfot. Tahame
sama süsteemi rakendada ka maakonna
portaali juures. See tähendab, et neil,
kes meie poolt raha saavad, on kohustus
ka teavitada eelolevatest sündmustest
portaali.
Soovin alanud aastal kõigile häid
sündmusi - nii osasaamise kui õnnestunud korralduse mõttes!
Hilje Pakkanen,
portaali sündmuste ja uudiste sisestaja
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Haridus- ja kultuurisündmused
valla asutustes veebruarikuus
2. veebruaril küünlapäeva õhtupoolik
Tudu põhikoolis. Info E.Liiv tel 323 5647
2.-20.veebruaril kodumaa-teemaline
loo-mingukonkurss Tudu põhikoolis
E.Süld, tel 323 5647
5. veebruaril Pajusti lasteaia III rühm
muu-seumitunnis Rakveres. S.Ebber 32
57373
9.-13. veebruaril sõbranädal Vinni lasteaias. Info Reet Rannakivi, tel 325 7271
9.-13. veebruaril sõbranädal VinniPajusti gümnaasiumis. Korraldab
õpilasesindus. Info Terje Andresson, tel
327 8085.
10. veebruaril „Tervislik müsli ja helbed
- laste tervise sõbrad” Vinni lasteaias.
Info Reet Rannakivi, tel 325 7271.
11. veebruaril kell 9.00 tsirkusetendus
Vinni-Pajusti gümnaasiumis, pilet 30
krooni. Info Terje Andresson, tel 327
8085.
13.
veebruaril
valentinipäeva
tähistamine Tudu põhikoolis. Info
E.Süld, tel 323 5647
13. veebruaril sõbrapäev Roela põhikoolis. Info Aive Alavere
13. veebruaril sõbrapäev Kulina lasteaias. Info Ülleke Laherand, tel 329 8840.
13. veebruaril kell 20.00 küünlakuu pidu
Paj usti klubis. Lauad ettetellimisel.
Pääse 75 krooni. Info Reet Aru, tel 526

0182
13.-15. veebruaril vabariiklikud
kõhutant-sijate talvepäevad Roela
rahvama--jas. Info Jane Paberit tel 514
2823.
14. veebruaril kell 12.00 sõbrapäeva
tähis-tamine Tudu rahvamajas.
17. veebruaril kell 19.00 Kehala klubi
ühis-külastus Rakvere teatrisse etendusele „Kooselu väikesed kuriteod”. Info
Anne Rät-sep, Pajusti klubi 5554 0294
18. veebruaril kell 15.00 Tudu Põhikooli
solis-tide konkurss Tudu rahvamajas.
Info E. Veer-mäe 32 35647.
20. veebruaril kell 19.00 Eesti Vabariigi
ise-seisvuspäeva tähistamine Kehala
klubis. Info Anne Rätsep, tel 5554 0294.
21. veebruaril kell 14.00 teeõhtu
eakatele Kadila seltsimajas, külaliseks
Toivo Keva.
21. veebruaril kell 13.00 Eesti Vabariigi
91. aastapäeva tähistamine Pajusti klubi
eakate klubis “Mõttelõng” koos Ukraina
seltsiga
“Barvinok”.
Kuu
sünnipäevalaste
sünnipäe-vade
tähistamine.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus Tudu põhikoolis. Info
E.Süld tel 323 5647
23. veebruaril kell 14.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva
tähistamine
Tudu

EAS toetas Viru-Jaagupi
noortetuba
Viru-Jaagupi
noortetuba
(ehk
noortekas) tegutseb juba mitmendat
aastat päris Viru-Jaagupi keskel vanas
koolimajas, kus noorte käsutuses on
kaks tuba ja köök. Kuigi noorte-kas
käijaid on ligi 20, on keskus noortele
pakutava poolest seni olnud naabritega
(nt Pajusti, Roela, Kadila) võrreldes
päris vaeslapse seisus.
Eelmisel aastal aga hakkasid asjad
liikuma ning noored said uue arvuti ja
XBox Elite mängukonsooli ning MTÜ
Vinni Valla Noo-red juhataja Kerdi Tude
eestvedamisel kasu-tatud kappe j a
diivaneid, õhuhokilaua ja köögimööbli.
Jõuluks sai noortekas MTÜ-lt Vinni Valla
Noored justkui jõulukingiks piljar-dilaua,
mida noored olid kaua igatsenud ja mis
on nüüd üks põhilisi tõmbenumbreid.
Enne jõule aga tuli veel üks hiiglama
hea uudis – Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus (EAS) kiitis heaks oktoobris
esitatud projekti Viru-Jaagupi noortetoa

ühe toa sisusta-miseks. EAS rahastab
selliseid projekte riigieelarvest ja meie
projekti kaasrahasta-jaks oli Vinni vald.
Kuigi erksavärviliste seintega, on
noorteka toad seni olnud tühjad, külmad
ja kõledad – seepärast ka suur rõõm
EASi toetuse üle. Noored tassisid ise
katkise ja turritavate vedrudega diivani
rõõmsalt noortekast välja ning kolisid
ülejäänud vana mööbli teise tup-pa ja
koridori, et teha ruumi vaibale.
Vaipkatte ostsime Posti tänava vaibakauplusest Valley („Ainult üle minu
vaiba”) ja kardinariide Pika tänava
kangapoest, mille töötajaid hea nõu ja
abivalmiduse eest täna-me. Eestis Tartu
lähistel toodetud diivanid saime OÜ
Halari PE kauplusest Rakveres Jaama
puiesteel.
Tänaseks on uued diivanid noorte
ülimaks heameeleks paigas, ootame
ainult veel kott-toole. Noorteka juhataja
Nigel Mann on pan-nud maha vaipkatte

rahvamajas, esinevad Tudu kooli ja
rahvamaja ringid.
23. veebruaril kogu lasteaia pidu „Eesti
on mu sünnimaa” Vinni lasteaias. Info
Reet Rannakivi
23. veebruaril Eesti Vabariigi
sünnipäeva pidulik aktus Roela
põhikoolis. Info Aive Alavere tel 327
8085
23. veebruaril vastlapäev Roela põhikoolis. Info Aive Alavere, tel 327 8085.
23. veebruaril vastlapäev Kulina lasteaias. Info Ülleke Laherand
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus. Vastlapäev VinniPajusti gümnaa-siumis. Info Terj e
Andresson, tel 327 8085.
23. veebruaril Eesti Vabariigi
aastapäeva aktus Pajusti lasteaias. Info
Info A.Möller.
24. veebruaril kell 12.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva ja vastlapäeva kohvilõuna
Roela Rahva Majas. Info Reet Alavere
24. veebruaril kell 13.00 Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine Pajusti klubis.
25. veebruaril vastlapäev Tudu põhikoolis. Info A.Otsa, S. Junolainen
25. veebruaril Vistel-vastel - käes on
vastlad Vinni lasteaias. Info Reet
Rannakivi, tel 325 7271.
27. veebruaril Paj usti lasteaias
vastlapäeva tähistamine Paj usti
laululava mäel. Info H.Ehasalu
28. veebruaril Kadila Naisseltsi
osalemine
Mädapea
mõisas
pasteedisimmanil.
ja akende ette uued kar-dinad, mille
noorteka lapsevanem Terje La-herand
lahkelt ja heal meelel kangast
kardinateks
õmbles.
Täname
Laheranda sü-damest – kardinad on
väga ilusad!
Samuti täname kõik noori, kes käe külge
panid! Püüame 2009. aastal leida veel
või-malusi midagi ära teha – tahame
korraldada üritusi ja sõite teatrisse ja
näitustele, käia matkamas, kinos,
bowlingus, külas teistel noortetubadel ja
palju-palju muud. Kindlasti on kavas
taotleda vahendeid korvpalli- j a
võrkpalliplatsi korrastamiseks, kuhu ka
lap-sevanemate abikäed on vägagi
teretulnud – loodetavasti j uba sel
kevadel!
Meie eesmärk on, et noortel – ja ka kõigil
teistel – oleks rohkem vaba aja veetmise
võimalusi, mida eriti maapiirkonnas
napib. Me teeme ise ja kutsume teisigi
üles tegema, sest lõppude lõpuks on
see meie kõigi kodupaik, mida tahame
paremaks muuta. Koostegemise rõõm
on suurem rõõm!
Kati
Metsaots,
noortetoa vabatahtlik kaastöötaja
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Toimetustest Kadila külas
Möödunud aasta sügis-talvine periood oli
Kadila Naisseltsile tegevusrohke. Oktoobrikuus võeti ette reis Võru linna, kus
külastati Võrumaa Muuseumi. Jäi üle ainult
imestada kui huvitavad ja väljen-dusrikkad
võivad tänapäeval olla muu-seumid.
Põhjalikum tutvus toimus kohaliku linavabriku
toodetega. Paljud leidsid sealt häid kingiideid
ja huvitavaid kodukaunistamise nippe. Enne
Virumaale tagasisõitu tehti peatus Tamula
järve ääres. Sealsed uudishimulised luiged
ja kaunis vaade rippsillalt jätsid hinge sooja
mälestuse.
Novembris külastati Mädapea mõisa, kus on
eksponeeritud
mitmed
huvitavad
väljapanekud.
Alustuseks toimus väga huvitav ja lõbus
ekskursioon mõisahärra Reemi juhtimisel.
Ainuüksi mõisa keldris asusid: massaazi- ,
veini- ja videoruumid, ning lisaks vahva

väljapanek
mõisaaegsetest
hobusetarvikutest. Majas on enamus töid
pererahva endi tehtud.
Näiteks perenaise Marika valmistatud
mosaiiktehnikas vannitoa seinad kui ka
veinivärvidega värvitud keldrilaed kuni
maitsvate küpsetisteni välja. Viimaseid pakuti
külalistele ahjusoojalt.
Mõisas on lisaks Aivar Johansoni sarzide
näitusele veel paljude kunstnike skulptuure
ja maale.
Novembris toimunud pärltehnika õppepäeval
osales huvilisi ka valla kaugematest kantidest.
Kuu lõpus käidi tutvumas Rakvere Pika
tänava galeriis lasteraamatute illustratsioonide
näitusega, kus meeldejäävaimateks olid Valli
Lember-Bogatkina ja Milvi Torimi tööd.
Eakamate inimestega korraldati teeõhtu.
Elava vestluse käigus tekkis palju huvitavaid
ja asjalikke mõtteid, mida saab koos hiljem

Tervist edendav kool VinniPajusti Gümnaasium
Meie aktiivsusvõistlus „Terve VPG”
Terves kehas terve vaim.
Kooli tervisenõukogu koosolekul sügisel
eelmisest õppeaastast kokkuvõtteid tehes ja
uue aasta plaane vaagides jõudsime

järeldusele, et sellel õppeaastal oleks vaja
mingit üritust, kus saaksid osaleda kõik kooli
õpilased ja ühtlasi ka õpetajad.
Tervisenõukogusse kuuluvad kehalise
kasvatuse õpetajad Mare Akel ja Tiit Transtok
selgitasid oma nägemust terviklikust üritusest,
mida on võimalik koolis läbi viia. Sealt koorus
idee tervisetunnist, mis oleks kavas kaks
korda kuus. Aga osavõtt on vabatahtlik, sest
käsukorras üritustel osalemine ei täida
eesmärki. Plaanis on kasvatada tervisetunnist
meie kooli traditsiooniline üritusaktiivsusvõistlus.

Selle nimega võistlussarja oleme käivitanud
alates oktoobrist ja esimese poolaasta
tegevuse järel on aeg küps teha esimesed
kokkuvõtted. Meie eesmärk on: suurendada
kehalist aktiivsust, propageerida liikumise
tähtsust, teadvustada tervislikke
eluviise.
Aktiivsusvõistlusse „Terve VPG” on
haaratud eraldi põhikooli õpilased
alates esimesest kuni üheksanda
klassini ja eraldi gümnaasium
kümnendast
kuni
kaheteistkümnenda klassini. Kuni
kaks korda kuus organiseerime
kõigile vabatahtlikele erineva
liikumisega seotud tegevuse.
I poolaastal toimunud tegemised
Oktoobris kõndimisel osales 66
õpilast ja 4 õpetajat. Õpilased
kõndisid 6 kilomeetrise ringi, ürituse
korraldasid õpetaja Rita Pukk ja
õpetaja Terje Andresson.
Orienteerumas käis 97 õpilast.
Ürituse korraldasid ringijuht K.Vaide
ning õpetaja Malle Mager ja õpetaja
Terje Andresson.
Novembris peetud kepikõnni üritusel osales
21 õpilast ja 3 õpetajat. Enne 5 kilomeetrisele
distantsile starti õpetati õpilastele, kuidas
keppidega õigesti edasi liikuda. Ürituse
korraldasid õpetaja Rita Pukk ja õpetaja Terje
Andresson.
Aeroobikaüritusel osales 86 õpilast.
Korraldasid õpetaja Terje Andresson ja 10.B
klassi õpilane Mari – Liis Raju.
Detsembris ujumisüritusel osales 94 õpilast.
Korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad.
Lisaks on esimesel poolaastal toimunud neli
matka, mida korraldavad juba aastaid

teoks teha.
Loomulikult peetakse ka Kadilas detsembris
jõulupidu. Sellel aastal mängis tantsuks Kaido
ja vahva etteaste tegi „kondiväänaja” Heti
Tartust. Kogu õhtut juhtis ning aitas rahval
head tuju hoida Samuel Golomb. See oli üks
meeleolukas õhtu, kus nagu tõelisel külapeol
ikka, löödi kaasa rüblikutest eakateni välja.
Üks mõnus päev toimus ka väiksematele
põnnidele ehk siis koduste laste jõulupidu.
Kommipakid said siin kätte lisaks Kadila
piirkonna lastele ka Inju ja Koeravere
mudilased. Laste säravad silmad ja rõõmsad
kilked saidki selle toreda aasta lõpetuseks.
Kogu aastast on jäänud soe tunne
südamesse, et on olnud toetajaid ja aitajaid.
Tänusõnad tahaks öelda
Vinni
Vallavalitsusele, Kadila POÜ-le, bussijuht
Villule, MTÜ Vinni Valla Noortele ning kõigile
neile, kes leidsid aega ja tahtmist külaelus
kaasa lüüa.
Kadila Naisselts

matkaringi juhataja õpetaja Maiu Vahkal ja
tema hea abiline õpetaja Evi Aluoja.
Esmaspäeviti saavad algklasside õpilased
osaleda spordiringis, mille sidusime samuti
aktiivsusvõistlusega. Ringi juhendab
algklassiõpetaja Malle Mager. Igas
spordiringis või üritusel osalemine annab 1
punkti
võrdselt
osalemisega
aktiivsusvõistlusel „Terve VPG”.
Võistlussarja läbiviimisel oleme ise oma kooli
eelarvest rahastanud karikate ja muude
auhindade muretsemise. Koolile muretsetud
kepikõnni kepid rahastas Lääne-Viru
Maavalitsus läbi projekti Tervist Edendav Kool,
mida korraldab Tervise Arengu Instituut.
Meie kool on selle projektiga liitunud alates
23. märtsist 2001, kuid õige hoo on meie
tervistedendav liikumine saanud sisse
viimastel aastatel. Meie maakonnast on selle
projektiga liitunud kokku 13 kooli ja 9
lasteaeda. Tuntumatest gümnaasiumitest
näiteks Kadrina, Tamsalu, Tapa ja VinniPajusti Gümnaasium.
Lisaks aktiivsusvõistlusele oleme koolis
esimesel poolaastal edendanud tervist
järgmiste ürituste ja vahenditega:
spordipäev kõigile õpilastele; leiva- ja
piimapäev, mil kohtusime toitlustusettevõtte
töötajatega; sõltuvusainete loengud 4.
klassidele; sügislaat tervislike sügisandidega;
loengud; puhvetis ei müü me enam
energiajooke, kartulikrõpse jm ebatervislikku
toidupoolist; aktiivne on osavõtt kooli erinevate
spordiringide tööst.
Õpetajad saavad korra nädalas kasutada
veekeskuse ujumisvõimalusi, mille eest tasub
omavalitsus. Samuti võivad nad osaleda
matkaringi töös kõrvuti õpilaste,
lastevanemate ja teiste huvilistega, kelle eest
matka transpordikulu kannab samuti
omavalitsus. Tore oli isadepäeva spordipäev,
kus osales väga palju lapsevanemaid. Ürituse
organisaator oli õpetaja Malle Mager.
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ÕÕÕÕÕÕÕÕÕ!
Õnnitleme!
98 Agnes Arro
94 Leida Kase
91 Armilde-Miralda Rosenstein
91 Aliide Pukk
90 Lilija Sudarinen
90 Ella Eerik
89 Aleksei Golubev
87 Rudolf Vookalju
87 Helgi Otsa
86 Elli Veintrop
85 Peeter Hinzenberg
84 Lea Basarov
84 Arkadi Lõune

12.veebruar
08.veebruar
27.veebruar
28.veebruar
10.veebruar
19.veebruar
29 .veebru ar
06.veebruar
12.veebruar
01.veebruar
21.veebruar
14.veebruar
20.veebruar

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse
infolehes, palun andke sellest teada vallavalitsusse tel.325
8665 või 325 8650.
Vinni vallas sündis novembrikuus kolm ja suri neli inimest.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...!
Marili Maria Mäekivi - 29.novembril
Mart Laaspere - 10.detsembril
Martti Soini - 18.detsembril
Trevor Aan - 23.detsembril
Uku-Mihkel Maalman - 29.detsembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Traditsioonilised on meie kooli klassidevahelised võistlused korvpallis
ja võrkpalli kooliliiga, kus lööb kaasa ka õpetajate võistkond. Sel aastal
kavatseme käivitada klassidevahelise sulgpallivõistluse, millel samuti
õpetajad oma võistkonnaga kaasa löövad.
Seega võib kokkuvõtteks öelda, et võimalusi tervise edendamiseks
on palju, kui omada veidi tervet talupojatarkust ja julget pealehakkamist.
Meie kooli tervisenõukogu loodab küll, et tegeldes aktiivsusvõistluse
ja teiste tervist edendavate üritustega, kasvatame me lapsi, kes võivad
uhkusega ütelda, et nad õpivad koolis, mida saab iseloomustada sõnadega „Terve VPG”.
Kooli tervisenõukogu koosseis 2008/09.a: Rita Pukk, käsitöö ja inimeseõpetuse õpetaja, Terje Andres-son, huvijuht, Ilme Susi, logopeed,
Airi Toiger, sotsiaalpedagoog, Merike Laidvee, kooliõde, Villu Albert,
majandusjuhataja; Tiit Transtok, kehalise kasvatuse õpetaja.
Rita Pukk, tervisenõukogu esimees ja Koit Luus, kooli infojuht

Mälestame lahkunuid
Olavi Vandreht
Evi Rennu
Dmitry Prokhorov
Niina Rubina
Kulla Lehes

16.08.1968 – 27.12.2008
01.11.1932 – 31.12.2008
10.11.1932 – 14.01.2009
08.07.1949 – 18.01.2009
28.10.1962 – 19.01.2009

83 Verner Soer
82 Jekaterina Bürkland
82 Verner Tooming
81 Anna Stüf
80 Saima Järv
80 Eva Kompost
80 Vilhelmine Parts
75 Tõnis Veskimägi
75 Maret Halanurm
75 Sirje Nõmm
75 Aksel Ojaniit
70 Reinu Essi
70 Uljan Lizarov

11.veebruar
05.veebruar
12.veebruar
10.veebruar
03.veebruar
18.veebruar
20.veebruar
01.veebruar
17.veebruar
17.veebruar
18.veebruar
11.veebruar
11.veebruar

Tule Nippon
House’i!
“Ühel päeval soovitatakse südame tervishoiuks ilmselt sporti,
õiget toitumist ja mõnd naeruhoogu päevas.” (Michael Miller.)
Meilt saad: sporti, õiget ja tasakaalustatud toitumist (praadide
hinnad alates 35 krooni), naeruhoogu!
Nippon sport pakub: squashi, võrkpalli, korvpalli, saalihoki
mängimise võimalust.
Ujulakompleks: E, K 20.00 vesivõimlemine (Monika)
T, N 19.00 süveveeaeroobika (etteregisteerimisel) (Marju)
T, N 20.00 vesiaeroobika (Marju)
Jõusaal: T, N 19.00 ringtreening naistele (Merili), E, K 17.0021.00 personaaltreening (Sven), R 16.00-19.00 personaaltreening (Rene)
Hinnad: täiskasvanutele 5x kaart 245 kr (kehtib 2 kuud),1 x
hind 50 kr, 10x kaart 440 kr (kehtib 2 kuud) -1 x hind 44 kr.
Õpilased, üliõpilased, pensionärid: 30 kr, 5x kaart 135 kr (kehtib
2 kuud), 1 x hind 27 krooni.
Ujumine + jõusaal: täiskasvanud 115 kr, õpilased, üliõpilased,
pensionärid 70 kr.
Personaalkavad koos toitumissoovitustega ja personaaltreeningud kahe maakona ainsa EOK litsentsiga treeneri Sven
Hõbemägi ja Rene Kuusiku juhendamisel! Personaalkava 180
kr, personaaltreening 100 kr (treening koos treeneriga).
Hoiame oma valla elanike tervist!
Vinni valla elanike ujumise hinnakiri
Esmaspäev-reede
L
P
Hommiku Soodus- Normaal- Hommiku- Normaalaeg
aeg
aeg
aeg
aeg
6.30 - 10
10 - 15
15 - 22
6.30 - 9
9 - 22
Täisk.
30.50.70.30.70.Õpil., üliõp. 20.35.50.20.50.Pensionärid
Perepilet
80.135.190.80.190.Lapsed (-7a)Tasuta Tasuta
Tasuta
Tasuta
Tasuta
Aitäh kõigile kaastööde ja fotode eest. Teie järgmised
kaastööd oodatud hiljemalt 19.02. vallamajja.
Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti LVirumaa. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee. Toimetaja Hilje
Pakkanen tel 325 8007, e-post: hilje.pakkanen@l-virumv.ee. Ilmub kord kuus,
tasuta. Tiraaz 2000. Trükitud trükikojas Agur Pikk Rakvere, tel 322 3999.
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