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Vinni volikogu valis
Rauno Võrno
vallavanemaks

Vastne vallevanem Rauno Võrno võtab õnnitlused vastu Riigikogu liikmelt, endine Vinni vallavanemalt Toomas Väinastelt.
Hilje Pakkaneni foto

8. detsembril valis Vinni vallavolikogu uueks vallavanemaks
seni Vinni vallavolikogu esimehe ülesandeid täitnud Rauno
Võrno.
Vallavanema valimine oli tingitud senise vallavanema Toomas
Väinaste siirdumisega asendusliikmena Riigikogusse.
Rauno Võrno tänas volikogu liikmeid toetuse eest ja lubas
töötada selle nimel, et Vinni vald jätkaks ka pärast valdade
liitumist tugeva vallana.
Rauno Võrno poolt hääletas 13 volikogu liiget 15 kohalolnud
liikmest.
Rauno Võrno juhtis volikogu tööd alates 2013. aasta oktoobrist
kuni vallavanemaks valimiseni, varem oli ta neli aastat volikogu
aseesimees.

Vallavalitsus jätkab
kuueliikmelisena

Volikogu kinnitas 8. detsembril pärast istuva vallavalitsuse
lahkumispalve ärakuulamist uue vallavalitsuse kuueliikmelisena koosseisus: Rauno Võrno, Marve Morgen, Mirjam Selli,
Tõnis Nurk, Indrek Klammer, Hannes Mets.

Vallavalitsus esitas
volikogule 2017. aasta eelarve
Vinni vallavalitsus esitas 8.detsembril volikogule menetlemiseks Vinni valla 2017. aasta eelarve projekti.

Edasi analüüsivad eelarve projekti volikogu komisjonid ning
esitavad vallavalitsusele omapoolsed seisukohad ja ettepanekud. Volikogu liikmed saavad eelarveprojekti muudatusettepanekuid esitada enne eelarve teist lugemist.
Vinni valla 2017. aasta eelarve projektis moodustavad
põhitegevuse tulud 5,9 miljonit eurot, mis on 4 protsenti suurem võrreldes 2016. aasta eelarvega. Suurimateks tuludeks on
eelarves maksutulud, mis moodustavad 51 protsenti, ja saadud
toetused, mis moodustavad 33 protsenti.
Maksutulude kasvuks on planeeritud tuleva aasta eelarvesse
8 protsenti. Üksikisiku tulumaksu prognoositakse vallaeelarvesse 2,8 miljonit eurot, mis on 5 protsenti rohkem võrreldes
2016. aasta loodetavast tulumaksu laekumisest. Maamaksu on
kavandatud eelarvesse 258 000 eurot ehk samapalju kui tänavu.
2017. aasta põhitegevuse kuludeks on planeeritud 5,7 miljonit eurot, see on 4 protsenti enam võrreldes tänavuse eelarvega.
Vallaeelarvest moodustavad suurimad kulutused haridusele
2,95 miljonit eurot ehk 52% protenti eelarves põhitegevuse
kuludest. Järgnevad sotsiaalvaldkonna kulud - üle 1 miljoni
euro (18,6 % põhitegevuse kuludest) ning kulutused majandusele ja keskkonnakaitsele 834 000 eurot (ehk 15% eelarve
põhitegevuse kuludest).
Investeeringuid on plaanis teha järgmisel aastal enam
kui 1,6 miljoni euro eest. Suurematest investeeringutest on
kavas rekonstrueeerida Vinni lasteaed (330 000) ja rajada 4
km pikkune kergliiklusteelõik Kakumäelt Viru-Jaagupisse
(860 000 eurot) ning rekonstrueerida Vinni staadioni rajakate,
arendada erivajaduste inimeste keskust Lepiku külas. Samuti
rekonstrueeritakse mitmel valla haridus- ja kultuuriobjektil
küttesüsteeme ja tehakse soojustustöid, rekonstrueeritakse
kommunaaltrasse.
Eelarve vastuvõtmiseks tuleb volikogul eelarve eelnõu arutada vähemalt kahel istungil, kahel lugemisel ning ettepanekute
läbivaatamisel kuulata ära vallavalitsuse arvamus.

Vinni valla infoleht

Volikogu valis Meelis
Maine taas volikogu
juhtima

Volikogu esimees Meelis Maine ja aseesimees Kaido Klaats
teineteist uute ametite puhul õnnitlemas. Hilje Pakkaneni foto

Vinni vallavolikogu valis 8. detsembril volikogu juhtima senise
aseesimehe Meelis Maine ning aseesimeheks Kaido Klaatsi.
Volikogu esimehe valimine oli tingitud senise esimehe Rauno
Võrno valimisega vallavanemaks.
Meelis Maine on volikogu tööd juhtinud aastatel 2005-2013.
Meelis Maine poolt hääletas 13 volikogu liiget.
Volikogu valis senise aseesimehe Meelis Maine volikogu esimeheks valmise järel uueks aseesimeheks Kaido Klaatsi, kelle poolt
hääletasid kõik 15 kohalolnud volikogu liiget.

Vinni volikogu kinnitas
Rägavere, Laekvere ja Vinni
valla ühinemislepingu
Vinni vallavolikogu kinnitas 8. detsembril Rägavere, Laekvere ja Vinni valla ühinemislepingu, mille kohaselt moodustub
Rägavere valla ja Laekvere valla liitumise teel suurenenud
omavalitsusüksus – Vinni vald. Samasisulise otsuse tegid 7.
detsembril ka Rägavere ja Laekvere volikogud.
Ühinemislepinguga lepiti kokku Rägavere, Laekvere ja Vinni
valla omavalitsusüksuste vabatahtliku liitumise eesmärgid,
õiguslik staatus, nimi, sümboolika, piirid, valitsemine, samuti
avalike teenuste osutamise ning investeeringute ja ühinemistoetuse jagamise ning teiste oluliste küsimuste lahendamise
põhimõtted.
Liitumise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste järgselt üle 1000 ruutkilomeetri suurune
ja 7100 elanikuga omavalitsus keskusega Pajusti alevikus.
Vinni vallavolikogu esimehe Rauno Võrno sõnul on leping
koostatud heas koostöös ja liituvate valdade huve arvestavalt.
„Ka rahvaküsitlus näitas, et inimesed toetavad liitumist.“
Vinni vald on olnud tema loomisest saadik suur omavalitsus nii pindalalt kui rahvaarvult. Suurel vallal on suurem
eelarve ja suurem haldussuutlikkus, mis võimaldab ette võtta
suuremaid investeeringuid ning osutada paremaid teenuseid
vallakodanikule.
Läbirääkimised algasid tänavu veebruaris, mil Rägavere vald
tegi Vinni vallale ettepaneku alustada liitumisläbirääkimisi.
Samasisulise ettepaneku tegemise järel ühines kevade läbirääkimistesse Laekvere vald. „Liitumiskõnelused sujusid
Rägavere, Laekvere ja Vinni valla vahel normaalses õhkkonnas
ja selle suunaga, et vallakodaniku jaoks midagi kehvemaks ei
muutuks,“ lisas Võrno.
Ühinemislepingule kirjutasid osapooled alla 15. detsembril
Kadila seltsimajas.

Rahvaküsitluses osalenud
pooldasid valdade liitumist

23. - 27. novembril toimusid rahvaküsitlused Rägavere, Laekvere ja
Vinni valla liitumiseks, kus liitumise poolt hääletas 215 isikut ehk
86,69% küsitluses osalenutest. Liitumise vastu hääletas 33 isikut ehk
13,31% küsitluses osalenutest. Kolme valla 6002 hääleõiguslikust kodanikust võttis küsitlusest osa 248 isikut, s.o 4,13% nimekirja kantud
isikuist.
Rägavere vallas hääletas liitumise poolt 30 isikut küsitluses osalenud
46 isikust (ehk 65,22% nimekirja kantud isikutest. Liitumise vastu hääletas
16 isikut.
Laekvere vallas avaldas arvamust 82 isikut ehk 6,43% nimekirja kantud
isikutest. Liitumise poolt hääletas 77 isikut ehk 93,9% küsitluses osalejatest, liitumise vastu hääletas 5 isikut ehk 6,1% küsitluses osalejatest.
Vinni vallas avaldas arvamust 120 isikut ehk 3% nimekirja kantud
isikutest. Liitumise poolt hääletas 108 isikut (90% küsitluses osalejatest), liitumise vastu hääletas 12 isikut ehk 10% küsitluses osalejatest.
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Kauneid jõule, tujuküllast
aastavahetust,
õnnerikast uut aastat!
Vinni Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Vallavanema jõulutervitus
Taas on kätte jõudnud jõulud,
aasta kauneimad pühad, kus
on aeg pere ja lähedastega
koos olemiseks, aeg sõprade ja
tuttavatega kokkusaamiseks.
Süütame küünlad, et pime aeg
saaks hubasem ja hinge poeks
harras jõulutunne. On heade
soovide, üksteisest hoolimise,
andestamise ja rõõmu aeg.
Toogu koosoldud aeg igasse silmapaari palju rõõmu ja südamesse
rahu!
Jõulutuled süütame ka valguse auks. Peagi võtab iga päikese
päevatiir pikemaid samme ja meiegi tervitame peagi saabuvat uut
aastat. Et uue hooga ja tarmukalt, parimas usus ja lootuses uut aastat alustada. Enne veel, kui uues kalendris lehte keerame, võtame
korraks aja maha, leiame aega olla koos lähedastega kogume jõudu
uue aasta tegemisteks.
Lõppevat aastat võtame kokku ka valla elus. Milline ta oli? Eriline.
Kahekümne kuue aastane Vinni vald on inimese eluga võrreldes
parajas eas, et mõelda pereloomise peale. Ülekantud tähenduses
Vinni vallal sel aastal just nii läkski – võtsime koguni kahed „kosjad“
vastu. Veebruaris tegi ettepaneku meie vallaga liituda Rägavere
vald, märtsis Laekvere. Meil on endal pikaajaline kogemus varnast
võtta, mõistmaks, et suurem on suutlikum. Rahumeelne toimekas
töö läbirääkimistel andis rahvaküsitlustel toetava hinnangu ning
päädis volikogudelt rohelise tule andmisega nii Rägavere, Laekvere
kui Vinni vallas. Aitäh kõigile tehtud töö ja nähtud vaeva eest!
Uuele aastale läheb Vinni vald vastu uute juhtidega Lõppev
aasta tõi meie valda ka üllatuse – asendusliikmena siirdus Riigikogusse tööle kauaaegne Vinni vallavanem Toomas Väinaste, kes
15 aasta jooksul on valla arendamisel ära teinud hiiglasliku töö.
Aitäh, Toomas! Volikogu valis detsembrikuu volikogus uueks
vallavanemaks senise volikogu esimehe ehk allakirjutanu, uueks
volikogu esimeheks Meelis Maine ja aseesimeheks Kaido Klaatsi.
Uute juhtidena tuleb meil nüüd ellu viia Rägavere, Laekvere ja
Vinni valla ühinemisleping, mille kohaselt moodustub Rägavere
valla ja Laekvere valla liitumise teel suurenenud omavalitsusüksus
– Vinni vald. Ees ootab suur töö, milleks soovin kõigile palju jõudu
ja kordaminekuid.
Aasta lõpus andis vallavalitsus volikogule menetlemiseks
2017. aasta vallaeelarve. Selles on suurima investeeringuna kavas
pikendada kergliiklusteed nelja kilomeetri võrra, Kakumäelt
Viru-Jaagupisse. Järgmise suure ettevõtmisena plaanib vald rekonstrueerida Vinni lasteaia ja Vinni staadioni rajakatte. Järgmisel
suvel tahame Vinnis hästi võõrustada sportlikke valdu üle Eesti
– meie korraldada on 25.Eestimaa valdade suvemängud. Soovin
mele valla sportlastele palju indu harjutamiseks ja tugevat tervist,
et saaksime võistelda kodurahva silme all ja kaasaelamisel kõrge
koha eest neil mängudel.
Hea meel on tõdeda, et uuest aastast tõusevad meie vallas ka
mitmed toetused. Saame rohkem hoolida oma valla elanikest.
Nagu vallal, on ka igal meist oma unistused ja soovid uueks
aastaks. Toogu uus aasta kaasa nende soovide täitumise!
Kallist jõulurahu, palju tervist ja õnne kogu vallarahvale!
Tulgu uus aasta parem, otsimiste rikkam ja leidmiste rõõmsam!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Anett Triebstock võttis uurida kergliiklusteid

Noor kodu-uurija Anett
Triebstock. Foto erakogust

misest ja teed võimaldavad
inimestel ka ohutamalt liigelda.
Vinni vallas on 12 aastaga rajatud ligi 15 kilomeetrit
kergliiklusteid, millega ollakse
maakonnas kergliiklusteede
pikkuselt teisel kohal Vihula
valla järel. Samas moodustab
Vihula valla teedest osa Oandu-Ikla matkatee. Seega võib
öelda, et Vinni vald on kergliiklusteede rajamise seisukohalt
väga eesrindlik.
Küsitluse tulemusi analüüsides selgus, et kergliiklusteede
kasutamine on inimeste hulgas
väga populaarne nii vaba aega

veetes kui ka sporti tehes.
Inimesed teadvustavad aina
rohkem tervislike eluviiside vajalikkust ja seega võib eeldada,
et kergliiklusteed leiavad aina
rohkem kasutamist.
Kokku on Lääne-Virumaal
2015. aasta seisuga rajatud 94,2
kilomeetrit kergliiklusteid. Sellele plaanitakse lisaks ehitada
356 kilomeetrit kergliiklusteid.
Anett viis 2015. aasta sügisel
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpilaste, õpetajate ja õpilaste
vanemate seas läbi küsitluse,
teada saamaks, kui tihti ja millisel otstarbel kasutavad küsitle-

25. novembril Pärnus toimunud üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverentsil tunnistati Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Anett Triebstock Vinni-Pajusti Gümnaasiumist gümnaasiumisastmes parimaks oma
tööga „Kergliiklusteed, nende
planeerimine ja areng Vinni
vallas ning Lääne-Virumaal“.
Tema esitlus pälvis ka
eripreemia. Anetti juhendas
õpetaja Siiri Seljama, tööd retsenseeris Anu-Merike Eenmäe.
Anett esitles oma tööd detsembri alul gümnaasiumis
toimunud teaduskonverentsil.
Teema valikut põhjendas Anett
asjaoluga, et tänapäeval muutuvad kergliiklusteed ja nende
kasutamine aina aktuaalsemaks. See on tingitud inimeste
teadlikumast tervisekäitu-

Kergliiklusteede rajamine on toonud valla spordikaardile
Andrus Leini algatatud Vinni-Rakvere talvejooksusarja, mida
joostakse Vinni-Piira kergliiklusteeel ja Rakvere tänavail.
Jooksusari on kogunud populaarsust jooksjate seas üle Eesti. Uus talvejooksu hooaeg läheb lahti juba 8.jaanuaril 2017.
Foto: Hilje Pakkanen

Tugiisikuteenus
asendushoolduselt
elluastujatele
Sotsiaalkindlustusamet
alustas sel aastal uue projektiga „Tugiisikuteenus
asendushoolduselt elluastujatele“, mida rahastatakse
ESF-projekti raames. Selle
projekti käigus saavad tuge
oma elu alustamiseks noored, kes lahkuvad asenduskodudest, hooldusperest või
eestkosteperest ja vajavad
täiendavat abi iseseisvuse
suurendamiseks ning oma
elu sisse seadmiseks.
Alustades iseseisvat elu, puutuvad noored tihti kokku
teistsuguste teemadega kui
varem. Elukorralduse muutus võib olla üsna järsk ning
üksinda võib uue olukorraga
kohanemine olla raske ja
aeganõudev. Et selliste muutustega sujuvamalt harjuda
ning õppida ise oma elu korraldama, ongi ellu kutsutud
tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata
noorel suhelda erinevate
ametiasutustega (nt kohalik
omavalitsus, pank, Maksu- ja tolliamet, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet
vms); tutvustada, millised
õigused ja võimalused on tal
erinevate toetuste ja teenuste
saamiseks; kuidas erinevaid
avaldusi ja taotlusi vormistada vms. Tugiisik võib aidata
rahaasju planeerida ning
koostada kulude-tulude eelarvet ja õpetada igapäevaseid
kulutusi kontrolli all hoidma,
et raha harjumatusest kiiresti
käest ei libiseks. Tugiisik saab
juhendada ka igapäevaelu
küsimustes (nt majapidamistööd, toiduvalmistamine).

Samuti saab tugiisik aidata
leida sobivaid võimalusi
karjäärinõustamiseks, õppimiseks või töötamiseks, anda
nõu tööle kandideerimisel,
töökoha hoidmisel jms. Iga
noore puhul seatakse just
tema vajadustest lähtuvad
eesmärgid.
Kui noor, kes on kasvanud
asendushooldusel, saab varakult lapsevanemaks, saab
tugiisik ka siin toeks olla – nt
aidates suhelda arstidega
ning jälgides, et vanem ja laps
kokkulepitud ajal arsti juurde
jõuaksid; hoides silma peal,
et noor saaks lapse eest hoolitsemisega hakkama ning
vajadusel otsides koostöös
kohaliku omavalitsusega
noorele perele vajalikke tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud
nii neile noortele, kes on just
iseseisvat elu alustamas, kui
ka neile, kes on juba mõnda
aega tagasi iseseisvalt elama
asunud, kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega ning oleks vaja tuge. Kui
hoolduspere (kel on sõlmitud
KOViga lapse perekonnas
hooldamise leping) või pere,
kelle juures on kasvanud ja
täiskasvanuks saanud eestkostel olev laps (nt vanavanemate juures) leiab, et noorele
oleks kasuks tugiisikuteenus,
peaks pöörduma selleks kohaliku omavalitsuse poole.
Kohalik omavalitsus leiab
tugiisiku koostöös teenuse
korraldajaga, OÜga Keerub
(kontaktisik Ivika, ivika@
keerub.eu).

tavad valla kergliiklusteid ning
millistel hooaegadel. Samuti
uuris ta, kuidas ollakse rahul
valla kergliiklusteede võrguga
ja milliseid edasiarendusi soovitakse näha.
Et teada saada Vinni valla
elanike arvamusi kergliiklusteede kasutamise ja rahulolu
kohta, viis Anett uurimistöö
tarvis läbi küsitluse Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilaste,
õpetajate ja õpilaste vanemate
seas. 220 laiali jagatud küsimustikkust saadi tagasi 127.
Igapäevaselt kasutavad
kergliiklusteid kõige enam
kooliõpilased, kuid kõige suurem arv vastajaid kasutab teed
korra nädalas. Kõige enam
kasutatakse kergliiklusteid
kõndimiseks ja populaarsuselt
järgmine liikumisviis on jalgrattaga sõitmine. Enamus vastajatest kasutab kergliiklusteid
aastaringselt, kuid populaarsemad aastaajad on siiski kevad,
suvi, sügis. Kergliiklusteede
hoolduse ja kvaliteedi kohta
toodi välja nii positiivseid kui
ka negatiivseid külgi. Kergliiklusteede võrguga Vinni
vallas ollakse enamasti rahul,
kuid paljud vastanud soovisid
ka teede pikendamist. Kõige
enam sooviti tee pikendust
Viru-Jaagupini. Paljudes ankeetides avaldati soovi, et
kergliiklusteedest moodustuks
ring Piira-Pajusti-Mõdriku-Vetiku-Piira.
Aneti töö võttis kokku
Hilje Pakkknen

Uuest aastast saab
haigekassa blankette
ja vorme täita valla
sotsiaaltöötaja juures
Alates esimesest jaanuarist
saavad kõikide linnade ja
valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole,
et täita haigekassa avaldusi
ning blankette.
Varem sai blankette täita
ka Eesti Posti kontorites,
kuid alates 01.01.2017 ei ole
enam postkontorites seda
teenust. Kuid muretsema ei
pea — kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile,
ükskõik kus nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida
avalduste täitmisel. Eriti
oluline on see piirkondades,
kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad või
nendele, kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid
teenuseid.
Blankettide täitmisel on
eelkõige inimesed vajanud
abi õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud
dokumendid saata. Haigekassa meeskond on viimastel
kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid
koolitamas, et nad oskaksid
tekkinud küsimuste ning
murede korral aidata. Küsimuste või murede korral
võib helistada ka haigekassa
klienditelefonile 669 6630.
Varem on kõige rohkem
avaldusi esitatud hambaravi
hüvitise saamiseks. Nende
avalduste täitmise pärast ei
pea inimesed alates 1. juulist
2017 enam muretsema. Juulikuust muutub süsteem, kus
edaspidi haigekassa arvel-

dab otse hambaarstiga ning
inimene saab automaatselt
oma hambaravi eest tasudes soodustuse.
Oluline on meelde jätta,
et Eesti Post lõpetab alates 01.01.2017 haigekassa
blankettide väljastamise
ja edastamise. Alates 2017.
aasta 1. jaanuarist palume
pöörduda Eesti haigekassa
blankettide saamiseks ja
edastamiseks haigekassa
või oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad
vajadusel avaldusi täita ja
edastada.
Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalus lisaks oma
kohalikule omavalitsusele:
Haigekassa blanketid on
leitavad haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/
blanketid.
Blankette väljastavad
haigekassa klienditeenindused: Tallinnas (Lastekodu 48, 10144), Jõhvis
(Nooruse 5, 41597) E,T,N,R
8.30-16.30, K 8.30-18.00.
Blanketid palume haigekassasse edastada:
• posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
• elektronpostiga info@
haigekassa.ee
• külastades haigekassa
klienditeenindusi.
• valla kaudu.
Lisainfot võib alati küsida
haigekassa klienditelefonilt
669 6630.

Jõuline ja arenev Vinni
Vinnil on palju, mille üle uhkust
tunda ning nii mõndagi, mis
muudab ta inimeste meelispaigaks.
Hea on näha, et Vinni valla
eestvedajad loovad motivatsiooni ja elamisväärset keskkonda, et inimesed kodukohas
täisväärtuslikult elaksid. Vinni valla tublid ametnikud on
suutnud kirjutada erinevatesse
meetmetesse tulemuslikult
projekte. Nii on realiseerumas
piirkondliku konkurentsivõime
tugevdamise programmi ehk
PKT vahendite toel oluline võimalus sõita jalgrattaga ohutult
ning tujuküllaselt Pajusti ja
Viru-Jaagupi vahel.
Piirkonna jätkusuutlikkuse
seisukohalt ei saa alahinnata ka
lõppeval aastal Kulina lasteaia
valmimist pärast kahe aasta
pikkuseid rekonstrueerimistöid. On ju lasteaialastel vastselt
remonditud, soojades, hubastes, kaasaegsetes ruumides
parem teadmisi või söögipausil
energiat ammutada. Ka veebruaris endises ambulatooriumis
uksed avanud õendushoolduskeskus Loojang, mis pakub
peredele koduhooldusteenust,
on tänuväärne ja vajalik ettevõtmine. Samuti ka Vinni kerkinud
keskkonnasõbralik biokütusel
toimiv katlamaja, mis katab
ligikaudu poole Vinni elanike
soojuse vajadusest. Piirkonna
elanike jaoks on kindlasti oluline, et tänu sellele soodsamale
kütusele langes ka soojuse hind.
Mul on väga hea meel, et Vinnis valmis 841 meetri pikkune
üheksa korviga kettagolfirada
ja et Vinni staadioni parklaalale
paigaldati avalik tenniselaud.
Ka traditsioonilised sarjaüritused nagu Vinni-Rakvere talvejooks, kinnitavad sihipärast
tööd ning süstivad motivatsiooni mitte ainult osalejatele,
vaid ka kõikidele kaasaelajatele
ja kohalikele pöidlahoidjatele.
Lõppev aasta oli juubelihõnguline nii mõnelgi asutusel.
Roela segakoor - 115, Kulina
Lasteaed - 45, Roela tähistas
775., Kadila küla tähistas 735.
sünnipäeva. Palju õnne ja jõudu

jätkamiseks!
Rõõmustan koos teiega, et
sädeorganisatsiooniks valiti
tänavu just MTÜ Johanna,
mille tegevus toetab ja rikastab
piirkonna erivajadustega inimeste, eakate ja nende perede
igapäevast hakkamasaamist,
väärtustamist ja aktiivset ellusuhtumist. Maakondlikult
leidsid tänavu äramärkimist
hea töötaja rinnamärgiga neli
Vinni vallas elavat inimest.
Sümboliseerivad ju teie valla
vapi tammelehedki kohalike
inimeste töökust ja püüdlikkust,
mida on läbi aegade krooninud
head viljad nii haridus- kui ka
pärispõllul.
Aastaid on ka sumomaadlejate
head tulemused olnud kõrgel
tasemel. Tänavu naasid Vinni
noored sumotorid Ungarist
nelja medaliga. Palju õnne Eesti
meistrist Tudu sumomaadleja
Kaarina Igo ja aasta juhendaja
tiitliga pärjatud Riho Rannikmaa. Tänavuse augustikuu
muutsid erakordseks ka olümpiamängud Rios, kus esmakordselt Vinni valla ajaloos võistlesid
maailma suurimal ja oodatumal
spordipeol kaks Vinni vallast
pärit sportlast. Epp ja Kaidi, me
oleme teie üle väga uhked!
Aktiivsete eestvedajate toel
korraldatavad kontserdid, peod,
külade päevad, mälumängud
seovad omavahel generatsioone
ja erinevate valdkondade inimesi ning nakatavad isetegemissooviga ka teisi. Lõppevat aastat
jäävad meenutama veel Vinni
Roboringi Hindajate karikas
First Lego League’lt, mõõduvõtmised isetehtud troikadega ja
Vinni Välk, mis tänavu pühendati male suurkuju Paul Kerese
sajandale sünniaastapäevale.
Soovin teile rahulikku
jõuluaega! Las jõuluvalgus
soojendab kõikide südameid ja
juhib tegema häid tegusid. Palju
värskeid ja julgeid mõtteid, millega energiliselt uude aastasse
minna!
Hoiame koos oma maakonda!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Tee seisundinõuded
talvisel teehooldusel
Talvise teehoolduse sagedus
sõltub liikluse tihedusest avaliku
kasutusega teedel. selle põhjal
jagatakse teed kolme seisunditasemesse:
3. seisunditasemesse kuuluvad
teed, kus liigub ööpäevas üle
3000 sõiduki. Neid riigimaantee
lõike on Vinni valla territooriumil napilt 10 km jagu ning seal
tuleb lumi ja lörts teedelt eemaldada viie tunni jooksul.
2. seisunditasemesse kuuluvaid
harvema liiklussagedusega tugimaanteid on valla territooriumil
juba 50 kl ulatuses. Sellised teed
puhastab Maanteeamet 12 tunni
jooksul.
Valdav enamus ehk u. 250 km
riigiteedest kuulub 1.seisunditasemesse ja nende talihooldus
piirdub tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega. Libedustõrjet
tehakse vaid ohtlikes kohtades.
Selliste teede nõutav seisund
ongi kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, kus sügavama lume
eemaldamiseks on hooldustsükli
aeg 24 tundi või isegi kauem.
Vallavalitsuse hooldada olevad
teed jäävad kõik 1.seisunditasemele. Tihti on need väga
väikese liiklusega kõrvalteed.
Hoolimata taliteede lubatud
pikemast hooldusaja nõudest,
tuleb vallal need hoopis lühema
ajaga läbitavaks muuta, sest lapsed peavad kooli või lasteaeda

saama, täiskasvanud aga tööle
jõudma. Siinkohal meie suured
tänud valla lumetõjetööde teostajaile!
Lumerohketel talvedel on olnud juhuseid, kus vallateede lumelükkajad on lume hommikul
kella seitsmeks koristanud, kuid
riigimaanteel on lumi selleks
kellaajaks, kui bussid liikuma
hakkavad, veel koristamata.
Sellegipoolest püüavad ka riigimaanteede hooldajad, hoolderingide tegemisel, kõrvalteede
bussiliiklust arvestada.
Maanteeinfo telefon on 1510
või www.mnt.ee.
Kuigi vald puhastab teid lubatust lühema aja jooksul, ei
muuda see asjaolu, et lund lükatakse vaid vastavalt vajadusele.
Koheva lume korral alustatakse
lume koristust alates 10-12 cm,
sulalume ja lörtsi korral alates
6-7 sentimeetrist. Lume paksust
mõõdetakse rööbaste vahel.
Tööpäevadel tuleb põhiteed
avada hiljemalt kella 7.00-ks,
kus tööde teostamise prioriteetide järjekord on: 1. koolide ja
lasteaedade juurdesõiduteed, 2.
koolibusside liiklusringide teed
ja 3. valla üldkasutatavad teed
Puhkepäevadel puhastatakse
valla üldkasutatavad teed kella
9.00-ks.
Peeter Kalvet
majandusnõunik
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Tudu lasteaed saab
konkursilt “Aga mina
mängin” põrandamängu

MTÜ Aga Mina koostöös MøllerGruppeni ja tema Baltimaades
asuva ettevõttega Møller Auto korraldas konkursi, mille raames
kingitakse “Aga Mina” põrandamängud 50 lasteaiale.
Üks 50 lasteaiast on Tudu Kooli lasteaia liitrühm, kellele 21.
detsembril Møller Auto Mustamäe esinduses uus õppevahend
üle antakse.
Konkurss oli suunatud väikese lastearvuga ja/või hajaasustusega
piirkondades asuvatele lasteaedadele eesmärgiga toetada lasteaedu õppevahendiga, mida saab kasutada ohutusalaste teemade
käsitlemisel.

Ka vinnikad olid osa maailma
suurimast robootikafestivalist

ROBOTEXist on aastatega saanud ülemaailmne robootikavõistlus,
kus sel aastal toimus kolme päeva jooksul 23 robotivõistlusest, 500
ruutmeetril paiknes tehnoloogianäitus ja toimus 40 töötuba. Lisaks
toimus rahvusvaheliste esinejatega kõikidele huvilistele avatud
kosmosekonverents. 16. korda toimuval võistlusel osales 2662
kahekümnest erinevast riigist pärit võistlejat koos 1137 robotiga.
Seega võib Robotexi võrrelda olümpiamängudega, ja sarnaselt
olümpiale oli Vinni noortel robootikatel sel aastal eesmärgiks vaid
kogemusi saada, et edaspidi ise tugevamaks saada. Meie kaks
sumotiimi olid oma alagrupi keskel: Caspar Kõrts ja Kaspar Merivald - 5 võitu üheksast, Roberta Jürna, Marten Pitsner - 3 võitu,
seega häbisse ei jäädud, eriti kui arvestada, et sumos võistlesid
ühes võistlusklassis koos nii alustajad kui aastakümneid alaga
tegelenud professionaalid. Ja kindlasti andis võistlejatele palju
teadmisi ka konkurentide robotite jälgimine, pandi kõrva taha
uusi tehnoloogiaid ja nippe. Keskmike sekka jäi ka meie maskott
Vinni Puhh, kes samuti oma sumorobotiga võistlusväljal käis.
VPG Meediapesa

TORE on muutunud minu elu! Mul
on nüüd sõpru! Ma olen uhke su üle!
Milline noor ei unistaks sellisest elust ja tunnustusest,
nagu on toodud loo pealkirjas. Aga selline koolielu on
võimalik, sest mööda koole
käib vahva TORE-liikumine,
mis osalejatele päriselt ka
korda läheb.
„TORE ehk Tugiõpilaste
Oma Ring Eestis on tugiõpilaste koolitamiseks ja nende
tegevuse toetamiseks mõeldud
liikumine. See koolitab välja
õpilased, kes hakkavad toetama ja aitama oma kaasõpilasi.
Samuti kuulatakse ära kõik
mured. Vinni-Pajusti Gümnaasiumis hakkavad tegutsema
tugiõpilased,“ kirjutas TORE
tugiõpilane Liis Tammekand
maikuu koolilehes.
Novembri lõpus toimus Vinni-Pajusti gümnaasiumis TORE-koolituse lõpukogunemine,
kus analüüsiti ja tutvustati
teistele oma koolis TORE-kate
tegemisi. Kohal olid Türi põhikooli, Lasnamäe, Kehra ja Vinni-Pajusti gümnaasiumi TORE
tugiõpilased ja juhendajad.
Vinni-Pajusti gümnaasiumis alustas TORE-liikumine
2016. aasta kevadest. Kooli
sotsiaalpedagoog Airi Toiger
ja klassijuhataja Ly Räpo juhendavad viit noort TORE
tugiõpilast: Liisa-Maria Eljastet, Liis Tammekandi, Kätlin
Kikerpuud, Kaspar Lauli ja
Heliis Lillipuud.
Tugiõpilased läbisid koos
juhendajatega kolmepäevased
koolitused, kus neile selgitati,
kuidas probleemidega toime
tulla ja kaasõpilast abistada.
Suvel käisid tugiõpilased suvekoolis Remnikul ning nüüd
sügisel taas läbiti järgmine
koolitus.
VPG TORE-kad sõitsid esimesele koolitusele Pilistverre
paraja hirmuga eesootava suh-

TORE
liikumise
eestvedaja
Ly Räpo
TOREvantsiga
torti lahti
lõikamas.
Hilje
Pakkaneni
foto

tes. Ei teatud, kuidas olla, mida
öelda. Hirm kadus aga esimese
tunniga, sest TORE-kad võtsid nad ruttu omaks. Tagasi
sõideti juba väga positiivselt
meelestatult ja vägevate emotsioonidega. Ly Räpo hankis
TORE maskoti TORE-vantsi,
mis algklassides üksjagu elevust tekitas.
Milline on VPG TORE
nägu?
Sõbralik. Huvitav. Mänguline.
VPG TORE-kad on olnud väljas
oma telgi ja väljapanekuga koolis traditsiooniks kujunenud
projektipäevadel, kus nad on
leidnud uusi liikmeid.
TORE suvekooli kiitsid kõik
TORE-kad, koos teiste sõbralike noortega koosolemine

Külast külla lauluklubi
laulutas Pajusti rahvast

puges sedavõrd südametesse,
et lahku mindi pisarad silmis.
VPG tarkade nädalal maikuus said kooli nelja-viielised
koguni terveks nädalaks vabaks. See uudis pälvis teiste
koolide TORE-katelt vau-hüüde. Tundidevaba nädal ei tähendanud kodusistumist, vaid
väljasõite huvitavasse kohtadesse ja erinevaid töötube, kus
oma oskusi proovida.
TORE-kad olid tarkade
nädalal väljas oma töötoaga
kooli talveaias. Kaspari arvates
olid lapsed liiga targad ja said
kaasõpilaste koostatud ülesannetega liiga kergesti hakkama.
Käidi Vinni biogaasijaamas, et
teada saada, mida neis rohelistes tornides tehakse. Käik lõppes sellega, et noored küsisid

suveks biogaasijaamas tööd.
Peale tugiõpilaste tegutseb
koolis veel TORE-ring. Klassijuhataja Ly Räpo alustas
TORE-ringiga 5. klassis TORE
raamatu läbitöötamise ja mängude mängimisega. Tehti unistuste kool. Ly Räpo sõnul käib
TORE-ring koos neljapäeviti.
Lapsed tahaksid pärast tunde
väga koos mängida, aga koosolemise aeg on limiteeritud
koolibussi väljumistega.
Laps õpib mängides. TORE-liikumises on mängul tähtis
roll. Mängides õpitakse arvestama ka kaaslaste arvamusega,
mis ei pruugi enda omaga
ühtida. „Kaaslasel võib olla
asjast teine arvamus, see ei
tähenda veel, et teda rumalaks tembeldatake,“ selgitas
Ly Räpo. Kasvatatakse endas
tolerantsust, sallivust, empaatiavõimet, õpitakse erinevaid
olukordi lahendama.
VPG sotsiaalpeagoog Airi
Toigeri hinnangul annab TORE-liikumine positiivsust tema
muidu stressirohkele tööle: nakatav on näha aktiivseid noori
enda ümber askeldamas.
Koolitus andis palju motivatsiooni TORE-asja edasi
ajada, ideid meeskonnatööks,
tugiõpilastele rohkem julgust
abivajajatele abi pakkuda ja ise
abi küsida. Kui algul ei saanud
tugiõpilased päris hästi pihta,
millesse nad on end seganud,
siis praeguseks on pilt palju
selgem. Üks noormees mainis,
et tänu TORE-le on ta muutunud rahulikumaks, kasvanud
on enesekindlus, lisandunud
uusi tutvusi. TORE on muutnud tema elu ja saanud tema
elu osaks.
Parima tunnustuse TORE-kale andis Liis Tammekandi isa,
kes ütles tütart hommikul
kooli saates: „Ma olen uhke su
üle!“. Hea oli vaadata, millise
uhkuse-rõõmu ja tundeliigutusega Liis seda sõnumit teistega
jagas.
Südameisse soojust, tegudesse
tarmu, TORE-kad!
Hilje Pakkanen

Roela rahvamajas sai näha
käsitöömeistri Elvi Karu töid

Jõuluootus Roela käbimajas
Peagi jõulud käes on...
Taaskord askeldasid Roela
mäel vahvad tegelased-päkapikud: Laura, Raili, Kaidi, Tiia,
Silja, Reet ja Gerly, kohal oli ka
nõid Ella.
Käbimaja ootas lapsi külla 5.- 9. detsembril laternate ja vahva
metsarajaga ning mängude-meisterdamistega. Rajale oli pikitud
erinevaid mänge: sai meeskonnana patsi punuda ja komme
otsida, üheks lemmikuks kujunes ka sellel aastal mäng nimega
“Päka-nõid” (vette-maale põhimõttel).
Mööda rada käbimaja poole astudes katsuti veel imekottide sisu
ja kohtuti nõid Ellaga, kes koos lastega keetis väge täis energiajooki. Nõiajook sisaldas iga päev ise asju: ämblikusilmi, konnapissi,
haldjatolmu, kassisabakarvu jne (kõik oli loomulikult mängult),
kuid maitses alati suurepäraselt. Ei seganud lõkkesuits ega see, et
vahel kallas vihma taevast alla. Võta aga lonks Ella jooki ja ruttu
käbimaja juurde kommikotti otsima, käbipäkki, ingleid ja helkureid meisterdama, päkapikkude küpsetatud koogiga maiustama!
Lastele meeldis väga metsas matkata ja kõikidest mängudest osa
võtta, meisterdati hoolega ja kooki söödi isuga.
Suur tänu kõikidele lastele, õpetajatele ja vanematele, et tulite
meile külla. Aitäh, et aitasite luua jõulumeeleolu meile ja endile!
Rõõmsate kohtumisteni järgmistel aastatel,
Roela käbimaja päkapikud

Sõmeru Lauluklubi "Külast külla" võttis 26. novembril tuurid
üles Pajusti klubis.
Tujutõstev ühislaulmine ja tantsimine pillimeeste hoogsate lugude
saatel käis lauluklubi eestvedaja Küllike Pajula juhtimisel (pildil klaveri
taga) esimesest avataktist kuni lõpuminutiteni välja. Pillimehi-naisi oli
seekord arvukalt - ka meie kapell Reilender mängis.
Oli suur sõbrunemise õhtu - külla oli tulnud arvukas lauluklubi
sõprade pere. Pidu peeti kui muiste, kus rahvas palju laulis ja tantsis,
pillimehed olid hoos.
Küllike Pajula sõnul on lauluklubiga võimalik ka liituda.
Järgmine kord lauldakse-tantsitakse Viru-Nigulas.
Hilje Pakkaneni tekst ja fotod.

Roela rahvamajas oli novembris avatud käsitöömeistri Elvi Karu
tööde näitus. Eriilmelisi ja -tehnikas tehtud töid oli väljas sedavõrd
palju, et raske uskudagi, et kogu selle rikkaliku ja kauni käsitöö
autor on vaid üks naine! Nahkehistöö, kudumid, heegeldused,
tikitud seinapildid, vaibad-tekid, padjakatted, toosid-karbid,
raamatukaaned, pudeliümbrised jne. Ja kogu see ilu on Elvi kodus
ka kasutusel. Aitäh, Elvi oma töid näitamast!
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Sündmuste kalender
VINNIS:
8. jaanuaril Vinni-Rakvere talvejooks Vinni-Pajusti-Piira
kergliiklusteedel ja Rakvere tänavail. Poolmaratoni start
kell 10 Rakvere staadionilt, kell 12 Vinni spordikompleksi
juurest 10 km start. Info: Andrus Lein, tel 56603585
Jaanuaris kiirmaleturniir Vinni välk Vinni spordikompleksis. Info Eino Vaher, tel 553 0227

VIRU-JAAGUPIS:
10. jaanuaril kell 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi
Elutark pidu end. koolimajas. Külaline liiklusõpetaja
Jaak Kaseväli Norax OÜst räägib ohutust liiklemisest.
Info Anu Soon, tel 53733603
ROELAS:
15. jaanuaril kell 12.00 tõnisepäeva kontsert Roela rahvamajas. Esineb Roela meesambel ja külalised: Rakvere
meesansambel Sõbrad ja Roela Põhikooli poisid. Info Tarmo
Alavere, tel 5273878
21.-22.jaanuril Roela näitering Kartoffel esineb näitetükiga„Mälu“ Elva huvi- ja kultuurikeskuses harrastusteatrite monolavastuste festivalil Monomaania. Info Urmas
Lindlo, tel 5371 6767
25.jaanuaril kell 13.00 eakate klubi Remmelgas Kuke-aasta
alguse pidu. Info Tarmo Alavere, tel 5273878
PAJUSTIS:
Madis Pitsneri fotonäitus “Koduvald linnulennult” - suured aerofotod Vinni-Pajusti piirkonnast.
9.jaanuaril kell 14.00-16.00 suhtlusklubi “Kohtumispaik
Pajusti klubi!”
17.jaanuaril kell 13.00 Mõttelõnga klubi kokkusaamine
“Uuel aastal uue hooga”, tähistatakse seeniorklubi liikmete
sünnipäevi ning Tööpataljonlaste ühingu esimehe ja koduloo ajaloo uurija August Kondoja 95.sünnipäeva Pajusti
klubis. Info Inge Arula, tel 505 7645

JÕULUAJA JUMALATEENISTUSED:
24. detsembril kell 15 jõuluõhtu jumalateenistus Tudu kirikus.
24. detsembril kell 18 jõuluõhtu jumalateenistus Viru-Jaakobi
kirikus.
25. detsembril kl 12 I jõulupüha jumalateenistus Viru-Jaakobi
kirikus.

Päevakeskuse jõulutervitus
Vestab õnnest ja aegadest juttu
Karge ja härmatand jõuluöö….
Aastas on kõike- nii naeru kui nuttu,
Täna mõelgem sellest, mis rõõmu vaid teeb!

On advendiaeg, see tähendab jõuluootust, kodudes
süüdatakse esimesed jõuluküünlad, et luua jõulutunnet hinge ja südamesse.
Jõulud - see imeline sõna
toob meile meelde särava
tähistaeva, lumised põllud,
härmas puud ja karge talveõhtu. Kuid üle kõige on
jõulud armastuse ja andestuse pühad. Armastus on
suurim kingitus, mida võime
jõuluajalt vastu võtta. Peame

oskama tänada ja andestada,
siis võime saada rohkem, kui
oskame oodata.
Jõulude ajal on igas kodus
omad tegemised-toimetamised ja traditsioonid. Kes
külastab vanavanemaid,
sugulasi, sõpru, kes käib
kirikus, olemegi rohkem
jõuluusku. Jõulud on perekeskne pühadeaeg, mil jagatakse oma aega kallimate
inimestega. Sel külmal ajal
vajame me kõik erilist hoolt,
tuge, soojust ja lähedust,
head sõpra, armastust. Ja
jõulud ongi aeg, mil seda
üksteisega jagada.
Soovin Teile tervist, hingesoojust ja armastust.
Täitugu Teie unistused
ja lootused, läheme üheskoos tegusasse uude 2017.
aastasse!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor

Häid jõule
ja sportlikku
uut aastat!

Koolides ja lasteaedades
3. jaanuaril kell 10.30 Pajusti lasteaia Lepatriinude rühm viib
metsaloomadele toitu.
6. jaanuaril kell 9.30 kuusepuu ärasaatmine Vinni lasteaia
saalist.
6. jaanuaril kell 11.00 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm viib
metsaloomadele toitu.
10. jaanuaril kell 15.00 tüdrukute klubi teeõhtu Tudu koolimajas.
13. jaanuaril kell 8.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 7.-8. klass
Tartu Teaduslaboris.
16.-20. jaanuaril lauatennisevõistlus Tudu koolimajas.
16. jaanuaril kell 11.00 Kulina lasteaed Viru-Jaagupi raamatukogus ja muuseumis.
16. jaanuaril kell 13.00 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 4.-12.klassi
õpilaste kohtumine Gerli Padariga „Elu muusikas, teatris ja
teles“. Pilet 2 eurot.
17. jaanuaril kell 8.55 koolitus “Kuidas vähendada enda ökoloogilist jalajälge“ Vinni-Pajusti gümnaasiumi 5. klassidele.
18. jaanuaril kell 9.30 Vinni lasteaias Lasteteatri Rõõmulill
etendus „Ma ei mängi sinuga“.
18. jaanuaril kell 10.30 Pajusti lasteaia Mesimummude matk
metsa.
18. jaanuaril kell 11.15 Lasteteatri Rõõmulill etendus „Ma ei
mängi Sinuga“ Roela koolimajas.
20. jaanuaril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 11. klassi uurimistööde vahekaitsmine.
24. jaanuaril kell 9.50 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 4.-6. klasside teadmiste teatejooks.
24. jaanuaril kell 10.25 Tudu kooli loovtööd õues: “Lumi
kutsub“.
24. jaanuaril kell10.30 Pajusti lasteaia Mesimummude talvised
mängud õues koos lapsevanematega.
25. jaanuaril kell 9.50 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 7.-9. klasside teadmiste teatejooks.
25. jaanuaril kell 10.00 Tudu kooli talvine liikumispäev looduses „Rõõm lumistest tegemistest“.
26. jaanuaril kell 9.50 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 10.-12.
klasside teadmiste teatejooks.
26. jaanuaril kell 10.00 Vinni lasteaia õuealal „Talvetrall“.
31. jaanuaril kell 11.00 Kulina lasteaed Rakvere Teatris etendusel “Rapuntsel“.
31. jaanuaril kell 11.00 Vinni lasteaia Jänkupere, Mõmmi ja
Oravapere rühmad Rakvere Teatris.
31. jaanuaril kell 13.00 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm
Rakvere Teatris etendusel “Rapuntsel“.

Ilusaid jõule ja meeleolukat aastavahetust
Vinni Vallavalitsusele, volikogule ning Pajusti klubi ja endise Kehala klubi ringijuhtidele,taidlejatele ja külastajatele, klubi
aktiivile ning Pajusti Vaba Aja Keskusele!
Head uut aastat kõigile valla elanikele!
Inge Arula,
Pajusti klubi juhataja

Vinni Spordikompleks

Palju õnne,
jaanuarikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
97 Ludmilla Arro
96 Laine Väinaste
95 August Kondoja
90 Asta Jurelevitš
87 Koidula Basarov
86 Endel Vahtra
86 Väino Lipu
86 Ester Pihlak
85 Endel Tikop
85 Asta Kaasler
84 Luule Velbo
84 Heino Tombach
83 Eha Kalaus

83 Silvi Keskküla
82 Evgeniya Nesser
82 Eila Puumalainen
81 Virve Talalaev
81 Aino Pedius
80 Lehte Petrova
80 Maire Alt
75 Valve Jõe
75 Jüri Tude
70 Feliks Väinmaa
70 Malle Vilu
70 Silja Maasik
70 Andres Kard

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke
sellest teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

KÜTI
SAEVESKI

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

saeveski.toomonu.ee

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Kuulutused

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal
lokaalne veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel. 32 58
668, 513 3380, Ade Murumägi
tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.
Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallamaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.

Vinni Spordikompleksis kosmeetiku teenused
- Noorte näohooldus 20 €
- Renophase näohooldus 25 €
- Renophase näohooldus koos massaažiga 30 €
- Kulmude keemiline värvimine 5 €
- Kulmude korrigeerimine 3 €
- Ripsmete keemiline värvimine 5 €
- Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja korrigeerimine 12 €
Helistada ja broneerida aeg 58603114

Omniva Vinni postipunkt avatud E-R 9-13 ja 16-18, L,P suletud. Info
tel 6616616, 51974707. Postipunkt asub apteegi kõrval Sõpruse 1a.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Helena Kurves		
Jaan Pobbul		
Maimu Andresson

13.11.1997 – 20.11.2016
14.01.1932 – 27.11.2016
28.01.1935 – 07.12.2016

Sügav kaastunne omastele

Jess Foto, Koidula 5, Rakvere, II korrus avatud E-R 9-17.30 L
kokkuleppel tel 53938868 või info@jessfoto.ee
Kvaliteetsete piltide printimine kuni 21x30 mõõdus, dokumendifotod,vanade fotode taastamine, kalendrid ja postkaardid oma või
lähedase fotoga.

Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise, põldmarja, draakoni
piltidega lauanõusid ja vaase. Tel: 56655551

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2050.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 8. jaanuariks.

