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Kulina lasteaed läbis
põhjaliku remondi

Uuenenud Kulina lasteaed särab metsa servas nagu äsjaehitatu. Hilje Pakkaneni foto.

Kulina lasteaed sai valmis
pärast kaht aastat väldanud
rekonstrueerimistöid. Kulina lasteaed sai toetust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 32
000 eurot Rahandusministeeriumi ja EASi poolt kureeritavast meetmest lasteaia rekonstrueerimise teise etapi
töödeks. Suvi läbi väldanud
remonditööd on uue õppeaasta
eel läbi saanud ja lasteaed on
algavaks õppeaastaks valmis.
Vinni vallavalitsuse korraldatud riigihanke võitis Ferdmaster OÜ. Hanke maksumuseks kujunes ümmarguselt
55 000 eurot, millest EASi toetus moodustas 32 000 eurot
ning ülejäänu 23 000 eurot valla
omaosalus.
Saadud toetuse eest soojustati ja krohviti hoone fassaad,
betoneeriti trepiesised varikatused, maja ümber rajati
kõnniteekividest liikumisteed.
Üks mängumaja sai uue katusekatte. Mängumaju on varem
käinud talgukorras korrastamas lapsevanemad.
Hoone siseviimistlustööd
tehti möödunud aastal. Tänavu

vahetati välja ülejeäänud välisja siseuksed, asendati senine
saali põranda PVC-kate lapsesõbralikuma puitpõrandaga.
Lasteaia ventilatsiooni parandavad remondi järel välisseintesse paigaldatud reguleeritavad ventilatsiooniklapid.
Lisaks projektis kavandatule uuendati välisvalgustus
ja korrastati siseõu uue pinnakatte paigaldamisega.
2014. aastal soojustati Kulina lasteaia rekonsrtueerimise
käigus hoone katus ja vundament. Ka siis sai vald EASi
kaudu samast programmist
toetust samas suurusjärgus ehk
32 000 eurot.
Praeguseks on Kulina lasteaed täielikult rekonstrueeritud
ning 40 lasteaias käivat last
ja personal naudivad kaasaja
nõuetele vastavat kasvu- ja
õpikeskkonda. Seega on asjakohane ka meetme hüüdlause
– regionaalarengu toetuseks!
Lasteaeda tulijale jääb mulje,
nagu oleks Kulinal valminud
täiesti uus lasteaia maja.
Gustav Saar,
Vinni Vallavalitsuse
arendusnõunik

Uus valgustusega
kergliiklustee ilmestab
Tudu alevikku

Vinni valla infoleht

Vinni vald müüb Roela mõisa
ja Kehala klubi

Vinni Vallavalitsus müüb
avalikul suulisel enampakkumisel Roela mõisa ja Kehala klubihoone kui valla
valitsemiseks mittevajalikud
hooned.
Nimetatud hooned seisavad
praegu kasutuseta ning vallavalitsus ei näe neile rakendust ka
edaspidi.
Roela mõisa enampakkumise
alghind on 80 000, Kehala klubihoonel 66 000 eurot.
Roela mõisa kinnistul (kinnistu
registriosa nr 2737150 asukohaga Roela alevik, Pargi tn 4.
Katastriüksus 90001:001:0489,
pindala 42379 m², maa sihtots-

tarve elamumaa) asub Wrangellite suguvõsale kuulunud
Roela mõisahoone aastast 1453.
Hoone on kahekorruseline puitehitis ehitisaluse pinnaga 1154
m². Lisaks kuuluvad kinnistu
koosseisu seemneladu-kauplus, kelder ja 2 varet. Kinnistu
koosseisu kuulub 4 ha suurune
mõisapark.
Omandireformi käigus loobusid õigustatud subjektid hoone
tagasivõtmisest ja hoone kompenseeriti neile.
Mõis on aastaid kasutusel
olnud Roela sovhoosi kontorina
ning hiljem sovhoosi baasil tekkinud ettevõtete kontorina.

Kehala klubi kinnistul (registriosa nr 5362731, asukohaga Kehala küla, Klubi. Katastriüksus
90002:003:0085, pindala 4,32
ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa 90%, ühiskondlike
ehitiste maa 10%) asub 1890.
aastal ehitatud Küti vallamaja,
hoone oli viimati kasutusel
klubina. Klubiline tegevus on
koondunud elanikele lähemale
Viru-Jaagupisse endisesse koolimajja, kus asuvad ka raamatukogu, noortekeskus ja osavalla
ruumid.
Klubihoone on ühekorruseline
kiviehitis ehitisaluse pinnaga
457 m². Kehala klubi kinnistu
koosseisu kuulub 2,76 ha metsamaad koos kasvava metsaga.
Enampakkumise tagatisraha suurus on Roela mõisal
8000, Kehala klubihoonel 6600

eurot ning osavõtutasu 100
eurot, mis tuleb tasuda enne
enampakkumist Vinni Vallavalitsuse arveldusarvele SEB
EE501010502016846005 või
Swedbank
EE532200001120121871.
Vara müügihind tuleb tasuda
enne müügilepingu sõlmimist.
Enampakkumine toimub 5.
septembril kell 13.00 Vinni
vallamajas Pajustis aadressil
Tartu mnt 2.
Volikogu määras enampakkumise läbiviimiseks neljaliikmelise komisjoni koosseisus:
Toomas Väinaste (esimees),
Anu Are, Rauno Võrno, Inga
Saar (liikmed).
Müüdavate varadega tutvu
miseks on vajalik eelnevalt kokku leppida telefonil 5165572.
Täiendav info telefonil 5165572
või 32 58 668.

Tammiku kodu saab sügiseks uue
soojapidava kuue
Kergliiklustee jõudis ka Tudusse. 600 meetri pikkune
valgustatud kergliiklustee,
mis kulgeb kohati kahel pool
Tudu alevikku läbivat Rakvere-Rannapungerja maanteed,
valmis juuli lõpus. Tee valmimiga muudeti asulat läbiv
peatee liiklusohutumaks.
Tee ehitus läks maksma 145
360 eurot, millest lõviosa tuli
töö tellijalt Maanteeametilt ja
25 200 eurot Vinni valla eelarvest, mille eest rajati tänavavalgustus. Töid teostas Valmar

Grupp AS.
Tudu aleviku peatänava
ääres asuvad nii pood, kool,
lasteaed kui bussipeatus ja
seetõttu on tänav jalakäijate ja
rattaga sõitjate poolt üks kõige
kasutatavamaid tänavaid alevikus. Kergliiklustee rajamise
käigus ehitati bussipeatustele
laiendid ja tänavavalgustus,
võeti maha ülekasvanud, vana
ja kohati kuivanud kuusehekk
koolitee ääres. Kergliiklustee
valmimisega paranes aleviku
peatänava üldmulje.

Käivad Vinni hooldekodu Tammiku kodu välisfassaadi soojustus
ja rekonstrueerimistööd, misjärel paraneb hoone soojapidavus,
sisekliima ja väljanägemine. Kõik tööd tehakse vallaeearvest, kuhu
nimetatud tööd olid ka eelnevalt kavandatud.

www.vinnivald.ee
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Usu oma unistusse
ilusse!

Tänavuse augustikuu muutsid erakordseks olümpiamängud Rios, kus esmakordselt
meie valla ajaloos võistlesid
maailma suurimal ja oodatumal spordipeol ka kaks meie
vallast pärit sportlast – Tudust
sportlikust perest pärit maadleja Epp Mäe, ja Pajustist, samuti sportliku pere väärtuste
edasikandja triatleet Kaidi
Kivioja. Nii Epule kui Kaidile
olid need olümpiamängud
esimesteks olümpiamängudeks, kus hulk vastaseid oli
neist seekord (veel) tugevamad. Nüüd on Epul ja Kaidil
olümpiakogemus käes ning
sihid järgmiseks neljaks aastaks veelgi selgemad.
Peale põnevuse ja vaatemängulisuse pakkusid olümpiamängud ka hulgaliselt
mõtteainet, millisest puust
on sportlased õieti tehtud.
Näiteks meie kaugushüppaja
Ksenja Balta, kes pärast viit
aastat tõsist jalavigastust, kus
tema peale enam suuri lootusi
ei pandud, hüppas Rios end
lõpuks kuuendaks. Suuri
lootusi suurde sporti tagasi
pääseda ei andnud talle enam
ka tohtrid, kuid Ksenja tegi
iga päev kõik endast oleneva,
et aga võiks armastatud spordiala siiski edasi teha. Milline
vägev usk endasse peab see
olema, kui suur armastus valitud ala vastu, kuipalju lootust
südames!
Või siis väsimatud Aafrika
jooksuimed, kelle jaoks jooksmine on olnud lapsena tavapärane vahemaade läbimise
viis hommikul kodust kooli ja
pärast koju tagasi jõudmiseks.
Selliseid näiteid pakkusid
olümpiamängud arvukalt
ning need näited turgutavad
kooliaasta eel kenasti vaimu.
Jah, tippsportlased on kõrgel
ja kaugel, nende saavutused
vägevad.
     Raske on ette kujutatagi
hüppamist kõrgemale kodusest toaseinast (2.38) või
teibaga üle väiksema maja.
Eks proovi võrkpallis vastu

võtta 122 kilomeetrit tunnis su
poole tormavat servpalli (Ivan
Zaitsev), kihutada kuus tundi
päikeselõõsas ja vihmasajus
võidu sajakonna ratturiga
mööda kitsaid mägiteid (Tanel
Kangert ja Rein Taaramäe),
harjutada peale väsitavat
treeningut veel koduski hilise
õhtuni, kuni naabrid allkorruselt öörahust märku annavad
(Rasmus Mägi) ... jne.
Aga on ju alustanud nemadki kord päris algusest,
esimesest huviringist, trennist, kuhu ema-isa neid viis
või sõber kutsus. Pisitasa,
koduste suurel toel - mõelgem
või Epu ja Kaidi peredele -,
kes on pidanud laste huvide
arendamist väga tähtsaks.
Toetanud tema edusamme,
viinud-toonud teda trennidese ja laagritresse, elanud
võistlustel kaasa oma tema
pingutustele.
Eks on olnud neilgi spordi
kõrval teisi ahvatlusi, raskeid
hetki, tüdimust, vigastusi,
kaotusi, vanemad väsinud
päevatööst....
Kuid nad pole jätnud jonni,
on olnud visad. Nad teavad, et
kordaminekuteni viib ainult
raskustes karastunud iseloom
ja omandatud tööharjumused,
võiduni usk oma unistuste
ilusse. Oja ja kivi vastuseisu
võidab alati oja - mitte tugevuse, vaid järjekindlusega.
Sama võivad rääkida ükskõik
millisel alal kuhugi jõudnud
inimesed.
Tuleviku vundament laotakse lapsepõlves. Kasutagem
kõiki võimalusi, mida pakutakse meie valla koolides,
sportimiskohades.
Saabuva kooliaasta eel
soovingi igale kooliminejale
ja tema vanematele tarmukat
pealehakkamist ning meelekindlust kogu kooliaastaks!
Edukat kooliaastat koolmeistritele ja kõigile, kes me vähemal või suuremal määral kooliharidusega seotud oleme.
Toomas Väinaste
vallavanem

Kooliaktuste ajad
1.septembril
Roela Lasteaed-Põhikoolis
kell 9.00
Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis
1. ja 9.-12.klass
kell 10.00,
2.-8 klass
kell 11.00.
Tudu koolis
kell 10.00.
VPG-s toovad bussid õpilasi kooli kell 9.00
(lõpp-peatuse aeg) ja viivad tagasi kell 12.00.
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Volikogu juunikuu materjale
Volikogu kinnitas Vinni
valla konsolideerimisgrupi
2015. majandusaasta aruande.
Volikogu luges tuvastatuks, et järgmised ehitised
on peremehetud ehitised:
Pajusti alevikus Lepasaare 19b
paiknev tuletõrjeveehoidla
ning Pajusti alevikus Varesemäe tee 6 paiknev kuur; Vinni
alevikus Tiigi tn 1b paiknev
kõvakattega parkimisplats;Viru-Jaagupi alevikus Kooli
tee 5a paiknev spordiplats ja
II maailmasõjas hukkunute
ja terroriohvrite mälestussammas; Piira külas Päeva tn
7a paiknev 8 boksiga garaaž;
Kehala külasendise Peetri 3
talu maal paiknev saun.
Volikogu otsustas taotleda
tasuta munitsipaaloman-

disse Kehala külas paikneva
saunaaluse maa, Viru-Jaagupi
alevikus Kooli tee 5a asetseva
haljasala, Pajusti alevikus
Lepasaare tn 19b paikneva
tuletõrjeveehoidla aluse maa,
Pajusti alevikus Naaritsa tn
19 asuva haljasala, Piira külas Päeva tn 7a paikneva 8
boksiga garaaži aluse, Vinni
alevikus Tiigi tn 1b paikneva
kõvakattega parkimisplatsi ja
Pajusti alevikus Varesmäe tee
6 paikneva kuuri aluse maa.
Volikogu määras Pajusti alevikus asuvatele riigi
omandisse jäetavatele katastriüksustele sihtotstarbed
alljärgnevalt: katastriüksus
lähiaadressiga Külaveere tn
1 – sihtotstarve maatulundusmaa (011; M); katastriüksus
lähiaadressiga Varesmäe tee
5a – sihtotstarve maatulundusmaa (011; M).

Raietööd Vinni mõisa pargis
ja loodusobjektidel
Mullu sai SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
toetusel koostatud Vinni
mõisa pargi dendroloogiline
hinnang. Esitasime Keskkonnaprogrammi taotluse
toetuse saamiseks hinnangus
ettenähtud tööde teostamiseks
ja kaitstavate ning kultuurilooliste loodusobjektide Vinni-Pajusti tammiku ja Vinni
mõisa pargi hooldamiseks.
Eraldatud toetuserahaga
teostame Vinni mõisa pargis
raide I etapi, mille käigus
võetakse maha 54 kahjustatud või ohtlikku puud ning
võsa. Mahavõetavad puud
on värvisõõriga märgistatud,
andes aimu, kus ja millised
puud raidesse lähevad. Dendroloogilises hinnangus on

soovitused ka raide II etapiks
ja allesjäävate puude võrade
lõikamiseks-kujundamiseks.
Kas ja millal neid töid teeme,
näitab tulevik.
Vinni-Pajusti tammikus
hooldame õppe- ja liikumisrada ning Pajustist Vinni kulgeva nn koolitee ääred, kust
mullu sai võsa raiutud, et
rajad ja tee umbe ei kasvaks.
Sademeterohke suvi on
rohu ja kännuvõsa kiireks kasvuks soodne olnud, mistõttu
on vajalik teostada mitu hooldusniitmise ja –lõikusringi.
Tehtud töö kajastub paremas
maastikupildis ja õppe- ning
liikumisradades.
Gustav Saar,
Vinni Vallavalitsuse
arendusnõunik

Rege rauta suvel!
Tuletame meelde, et iga
maa- ja majaomanik on
kohustatud niitma muru
oma krundi piirest kuni
teeni. Omanikuna on
võrdsustatud tema poolt
volitatud valdaja, haldaja
või kasutaja.
Kinnistu ja ehitise oma-

niku kohustused on Vinni
valla Heakorra- ja kaevetööde eeskirja § 4 kirja pandud
järgmiselt:
- lõige 1 ütleb, et korras
tuleb hoida oma kinnistu
territoorium, selle piirdeaiad
ja väravad.
- lõige 3 on kirjas, et puhastada tuleb sademeveekraave
ja truupe, samuti maa-aluse tehnovõrgu luuke ja reste, kui eelnimetatud jäävad
krundiomaniku puhastusala
piiridesse.
Lõige 4 aga ütleb, et omaniku kohuseks on niita muru
ja rohtu, õigeaegselt kärpida puude ja põõsaste oksi,
kui need ulatuvad teele või
õhuliinidesse ning hoida kinnistuga piirnevate teede servad võsast puhtad. Teeäärte
niitmise minimaalne sagedus
oleks vähemalt neli korda
suve jooksul.
      Soovitame eeskuju võtta
korralikest maja- ja krundiomanikest, kes ei ole raskeks
pidanud oma kohustusi täita
ning oma kinnistu territooriumi ja teeservad korras
hoiavad. Põllupidajatele on

kindlasti eeskujuks OÜ Voore
Farm, kus ettevõte on oma
põlluservad pidevalt korralikult niitnud.
Paljudes kohtades on aga jätkuvalt puud, põõsad ja hekid
üle kasvanud.
Esialgu on puud või hekid
vaid väikesed vitsakesed ja
võibki jääda mulje, et mis
need ikka teevad. Kui aga
tänased vitsakesed teemaal
suureks sirguvad, põhjustavad need hiljem tõsiseid
probleeme: halvendavad nähtavust ja vähendavad liiklusturvalisust teel, jäävad jalgu
lumetõrjetehnikale, raskendavad teeäärte niitmist jne.
Talvel võivad teele vajunud
lumised oksad lõhkuda traktorite peegleid.
Lumelükkamisel kerkis esile
veel teinegi probleem, mis on
ka teeäärte niitmisel taas teemaks – need on murupiireteks
asetatud kivid, mis jäid paksu
lume alt sahameestele märkamatuiks ning lõhkusid saha.
Vähemalt talveks tuleks sellised takistused kõrvaldada.
Loodame väga, et käesolev
kirjatükk ka kedagi tegutsema
paneb, sest niidetud ümbrus
pole ainult ümbruse ilu, vaid
niitmata rohi ja teeäärtesse
kasvanud võsa ei lase kruusateel kuivada, talvel aga soodustab tee umbetuiskamist.
Esialgu aga mõnusat hilissuve jätku!
Peeter Kalvet
majandusnõunik

Maakonnas elavaid
kuldpulmapaare
oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru Maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu
koguduse ja Rakvere Karmeli
kogudusega korraldab 9. septembril maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva.
Pidulikule sündmusele on
oodatud kõik Lääne-Viru maakonnas elavad abielupaarid,
kel sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti
abielupaarid, kel tänavu on
täitunud 5-aastase sammuga
kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Lääne-Viru Maavalitsus
soovib tänada ja õnnitleda
kuld- ja briljantpulmapaare,
tänu kellele saab meie noorem
põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest.
Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile
eluteele kaasa pagasi väärt
elutarkustega ja on eeskujuks
kõigile, kes abielu väärtustes
ning püsimises kahtlevad.
„Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja armastust
sedavõrd väärika aja jooksul

üleval hoida, tuleb kindlasti
tunnustada. Neid väärikaid
üles seades telefoni või e-kirja
vahendusel saab maakond ja
kogukond näidata, et hoolib
neist ja hindab neid väärtusi,
mida nemad aastakümnete
jooksul on kandnud ja edasi
andnud,” selgitas Lääne-Viru
maavanem Marko Torm.
Palume juubelipaaridel endast teada anda Lääne-Viru
Maavalitsuse telefonil 325 8001
või e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Tunnustamine toimub 9.
sep tembril algusega kell 14
Rakvere Kolmainu kirikus.
Väärikate abielupaaride
austamisüritust korraldatakse
Lääne-Virumaal aastast 2012.
Mullu vastasid üleskutsele
nii pikaajalised paarid ise, kui
nende pereliikmed, kes oma
esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid. Kokku registreerus
22 paari, kes tähistasid möödunud aastal oma 50; 55. või 60.
pulma-aastapäeva.
Lääne-Viru Maavalitsus

60+ festivalile jagatakse
tuhandeid tasuta kutseid
Alates tänasest on Apotheka
apteekides saadaval tasuta
kutsed 60+ festivalile, mis toimub 5. ja 6. oktoobril Tallinnas
Salme kultuurikeskuses.
Festivalikutse tagab vaba
sissepääsu Salme kultuurikeskuses toimuvatele esinemistele,
töötubadele ja messile. Kohapeal on võimalik soetada 2-eurone pilet ka eriprogrammist
osa saamiseks. Et selleaastane
festival kannab loosungit „Meri
kõneleb“, on eriprogrammi
piletit ostes muu hulgas võimalik nautida Marko Matvere
esituses merelaule ja kuulata
tema meenutusi merereisidest.
60+ festivali kutseid jagatakse
tasuta Apotheka apteekides üle
Eesti. Festivalil on ka apteegi
nõuandepunkt, kus saab teha
tasuta tervisemõõtmisi ning
küsida asjakohast tervisenõu.
„Apteekritele on oluline kaasa
lüüa ettevõtmistes, mis väärtustavad eakate rolli ühiskonnas, propageerivad aktiivset ja
tervislikku eluviisi ning pakuvad eakatele rohkelt rõõmu,
kohtumis- ja suhtlemisvõimalust,“ sõnas Apotheka juhatuse
liige Marika Pensa.
Üle kogu Eesti kokku tul-

nud vanemaealiste seas populaarseks ürituseks kujunenud
eakate festival toimub 5.–6.
oktoobrini Tallinnas Salme
Kultuurikeskuses juba seitsmendat korda. Sel aastal kannab see nime „60+ festival”.
Mullu külastas festivali ligi
4500 inimest.
Nii harivat kui meelelahutuslikku eesmärki kandva ainsa
eakatele suunatud suurürituse
raames saab osaleda loengutel, võtta osa töötubadest
ja võimlemistundidest ning
saada osa tantsuetendustest ja
muusikast. Teiste seas esinevad
loengutega Hiina meditsiini
arst Rene Bürkland ja meditsiinidoktor Mihkel Zilmer, samuti on kohal näiteks MTÜ Eesti
Abi- ja Teraapiakoerte Ühing.
60+ festivali korraldavad
ajakiri 60+ ja MTÜ Inkotuba.
Kahepäevast festivali toetavad
Apotheka apteegid, Voltaren,
Tena, Tallinna Linnavalitsus,
Corega, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Purina ja Tallink.
Jälgi festivali kohta saabuvaid
uudiseid festivali kodulehel
www.eakatefestival.ee ning
Facebookis www.facebook.
com/eakatefestival/

Roela laululava saab oma 30.
aastapäevaks uue põranda

Üks Roela sümboleid, Roela laululava, saab sügise
hakul, oma 30. aastapäevaks uue põranda.

Peale põranda ja lava kandekonstruktsioonide vahetamise
ladusid töid teostava Pajusti
Ehitus Grupp OÜ töömehed
lagunenud müüritise asemel
uue ning viimistlesid lava
siseruumid.
Remondiraha 20 000 eurot
sai Vinni vald riigeelarvest,
vald paneb oma eelarvest
lisaks 6000 eurot.
Roela laululava valmis 1986.
aasta suvel Otto Metsise projekti järgi Roela sovhoosi poolt
korraldatud Viru mängudeks.
Toona otsustas Roela sovhoos
kunagise aastaid tagasi pea
samas kohas, ainult rohkem
metsa servas asunud vana
kõlakoja asemele uue ja vägevama ehitada, et tollal vägagi
populaarseid Viru mänge igati väärikalt korraldada. Viru
mängudeks kohendati samas
kõrval asuvad spordiväljak ja
mänguplatsid.
„Roela laululava ehitati tolle
aja kohta valmis uskumatult
kiiresti, vaid 44 päevaga,”
meenutab laululava ehitamist
Vinni vallavanem Toomas
Väinaste, kes oli Roela sovhoosi direktori asetäitja ja
Viru mängude Roela poolne
korraldaja. Eriti huvitav oli
olukord igat sort materjalide
hankimisega - lubade ja fondidest limiitide saamiseks tuli
kasutada tutvusi, saadud materjalidel ise, kasvõi Venemaa
avarustes, järel käia.
Väinaste meenutab, et sovhoosil tuli laululava ehituseks
lasta metallkonstruktsioonid
kokku keevitada ETRKVL
tootmiskoondises KIT. Laululava ehitamiseks vajamineva puitmaterjali sai sovhoos
Rakvere metsamajandist.
Toomas Väinaste hea tuttav
ja mõttekaaslane oli Rakvere
metsamajandi direktor Simo

KÜTI
SAEVESKI
MTÜ� Õ� endus-hoolduskeskus
Loojang koduhooldusteenus
põhineb soovil aidata abivajavaid inimesi, kes soovivad elada
neile omases, harjumispärases
keskkonnas, kus eakas või abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult – enda kodus.
Aitame toime tulla igapäevaeluga, andes rohkem vabadust
lähedastele, pakkudes

KODUHOOLDUSTEENUST
Koduhooldusteenus hõlmab:
- kodu korrashoidu,
- pesu pesemist ja triikimist,
- abivajaja eest hoolitsemist,
- kaupluses sisseostude tegemist,

- abistamist toidu valmistamisel,
- kokkuleppel muid abistavaid
teenuseid.
- Saatmisteenust, st meie transporti kasutades võimalust minna arstile, apteeki, või mujale,
kuhu teil vajadus minna on.
Saatmisteenusele lisandub
kilomeetrihind.
Teenust osutame Vinni vallas.
Selleks, et saaksime osutada
just teile vajalikku abi, saatke
e-kiri aadressil riinasinisoo@
hot.ee või helistage telefonil E-R
ajavahemikul kell 13.00-16.00
telefonil 522 6338. Teenus ja
hind kujunevad vastavalt teie
vajadustele.

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

saeveski.toomonu.ee

Nõmme, kelle loal müüdi sovhoosile laululava ehitamiseks
pea 70 tihumeetrit puitu.
Viru mängude eel läks töödega väga kiireks nii lauluava
ehitamisel kui haljastustöödega: polnud aega oodata, millal
muru tärkab ja rahvamasside
tallamist välja kannataks.
Lahendusena lõikas sovhoosirahvas taga-Tammikust murumättaid ja kattis mätastega
lavaesise platsi. Selle tööga oli
ametis kogu sovhoosi kontorirahvas, elektrikud ja ehitajad.
Esialgu kaeti lavakaar
ajutise tõrvapapiga, et papp
pärast mänge edaspidi plekiga asendada. Katusepleki
hankisid direktor Koit Saarepera ja Toomas Väinaste oma
tutvusi kasutades. Ajutine
tõrvapp jäi laululava katma
üsnagi püsivalt, kuni 2002.
aastani. Saatuse tahtel kujunes üheks Toomas Väinaste
esimestest töödest Vinni vallavanemaks saades 2002. aastal
just sama laululava juba mitu
aastat vettläbilaskva katuse
remont. Ainult et varem varutud tsinkplekk oli siis kellegi
poolt juba pihta pandud ning
seetõttu tuli uus, kaasaegsem
katusematerjal soetada juba
vallaeealrvest.
Roela laululava on muutunud Roela sümboliks, kohaks,
kus peetakse igasuvised jaanipeod. Siin on peetud valla
laulu- ja tantsupidusid, korraldatud Viru memme ja taadi
valimisi, maameeste muusikapäevi, vägevaid kontserte,
Roela külaseltsi ühisüritusi ja
kokkutulekuid.
Nüüdki plaanitakse laulululava uuenemise ja ümmarguse aastapäeva puhul korraldada üks kena pidu. Aeg
sõltub loomulikult ilmast.
Järgmiseks jaanipäevaks on
ka vastkülvatud muru lavaesisel alal jõudnud tärgata ja
tallamiskindlamaks kasvada.
Hilje Pakkanen

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.

3

Alanud seiklusorienteerumise
peaauhinnaks vinge jalgaratas

Kulina kool sai taas kokku

dised koolitüdrukud Asta Lea
ja Tiina süütasid meie keskelt
lahkunud õpilastele ja õpetajatele mälestusküünla. Endiste
õpilaste nimel rääkis Enn Soon.
Oma mälestusi jagas õpetaja Elvi
Stock. Väikese kontserdiga esines perekond Õis ja Katre Kärdi.
Lõõtsa tõmbas meie kauaaegne
perearst Tõnis Nurk, kelle valvsa
pilgu all oma tervisehädadega ju
aastaid olime.
Sellega oli ametlik osa läbi ja
pillide taha astusid Villu ja Kalle.
Söödi, joodi, vesteldi ning keerutati jalga kuni järgmise päeva

Osalejate vahel loositakse ürituse lõppedes
välja erinevaid auhindu.
Peaauhinna paneb välja
RIX RATAS, milleks on
vastavalt võitjale kas
meeste, naiste või laste
jalgratas.
20. augustist kuni 30. septembrini toimub Rakvere, Haljala,
Sõmeru ja Vinni valla koostöös
ning Lääne-Viru maavalitsuse
koordineerimisel mitmeid rattaorienteerumisi, millel osaledes
võib võita jalgratta Rix Rattalt.
Vinni vallas on võimalik orienteeruda kahel marsruudil: Tudu
rada kulgeb alevikus Vabriku
tänava kaudu Tudu järve äärde ja
Seljamäe metsa vastajratud metsateedele. Vinni piirkonnas algab
rada Vinni spordikompleksist,
kulgeb Mõdrikult Mustjärvele,
Kehalast Viru-Jaagupi - Kakumäe kaudu Pajustisse ja Vinni.
Kogupikkus on kummalgi rajal

pisut üle kahekümne kilomeetri.
Vinni valla spordispetsialist Uno
Muruvee sõnul on sügisene rattaorienteerumine jätk kevadel
toimunud jalgsiorienteerumisele, millest Vinni valla maadel
märgitud orienteerumisrajal osales ligi paarsada inimest nii meie
maakonnast kui kaugemaltki.
Rajakaardid jm info on saadaval veebis: seiklusliikumine.
weebly.com ning ka Vinni spordikompleksis.
Tulge orienteeruma! Rada pole
raske. Iga osaleja saab ise valida
endale sobiva raja, sobiva tempo,
kaaslased ja aja.
Hilje Pakkanen

Meil on oma itaaliakeelne
muusik Matteo
16.augustil andis
Johanna keskuses
Johanna nimepäeva
puhul toreda kontserdi itaalia noormees Matteo Vidali.
Mattteo esines Johannas juba kevadel.
Tookordne esinemine meeldis Johanna
rahvale ja nii otsustati Voorel elav ehk
peaaegu omakandi
noormees taas esinema kutsuda.
  Matteo laulude valik oli rikkalik, võis
kuulda nii 80-ndatel
Eestiski populaarseid
Al Bano ja Ramina
Poweri ning Toto Cotugno lugusid, samuti uuemat
itaalia muusikat. Matteo tõestas
taaskord, et itaalia keel on otsekui loodud laulmiseks.
   Matteo sõnul oli tal kodumaal
9-liikmeline bänd, kus ta mängis
klahvpille. Eestis kannab tema
itaalia tantsumuusikat viljelev
ühemehebänd nime Matteo
Forever.
Tööst vabal ajal käib ta meelsasti esinemas. Matteo lisas, et ta
esinesks rohkemgi, kui tunneks
paremini inimesi ja keeleberjäär ei takistaks. Keelega saab
hakkama, Matteo mõistab juba

ühtt-teist ka eesti keeles, kuid
temaga saab rääkida ka hispaania, prantsuse ja inglise keeles.
Kontakti saab temaga Facebooki
vahendusel (FB-s matteo vidali),
sealt leidsid ta üles ka Johanna
noored.
    Matteo töötab praegu tubli
loomakasvatajana Voore Farmis,
kuid ta on õppinud peale muusika ka politseinikuks.
Loodame teda veelgi musitseerimas kuulda. Matteo on igatahes jõudnud juba huvi äratada.
Hilje Pakkanen

Kui me 13. augusti keskpäeval
Kulina endisesse koolimajja
jõudsime, oli mõisa saal juba
rõõmsat saginat täis. Nimelt oli
mõisarahvas juba varakult enne
ametlikku algust oma külalislahke kodu uksed avanud endistele
„juntsudele“ ja õpetajatele tähistamaks endise Kulina kooli
90. juubelit.
Kallistused, käepigistused,
jällenägemisrõõm oli tohutu.
Avatud oli väike näitus kooli
ja mõisa ajaloost. Pererahva
lahkel loal uudistasime endiseid tuttavaid ruume ja isegi
selliseid kohti, kuhu kooli ajal
oli keelatud minna - pööning

oli selleks kohaks. Vahelduseks
sobis hästi mõisaproua pakutud
kook ja jook.
Et mõisarahvale meist vähem
tüli oleks, oli edaspidine pidulik
söömine ja tantsutrall plaanitud
Barto külalistemajja. Kella poole
neljast hakkasid saabujaid registreerima Margit ja Tiina. Kui
nimi kirjas, võeti tervituspokaal,
endistele õpetajatele ulatati ka
lilleõis.
   Tuttavad koolikaaslased leidsid
kohad laudade ääres. Avakõne
pidas Vinni vallavanem Toomas
Väinaste, endise naaberkooli
Roela poiss. Sõna võttis viimane
koolijuhataja Maimu Nurk. En-

Kulina mõisa perenaine Evelin ja peremees Anti Poolamets
koos mõisas asunud Kulina kooli viimase juhi Maimu Nurgaga Barto puhkemajas.
Alumisel fotol kaks korraldajat: Tiina Uueni ja Margit Diits.

Endised õpilased tutvumas mõisa ja Hurmuriga – Eesti parimaks Tori tõugu noortäkuks tunnistatud hobusega.
Fotod: Evelin Poolamets, Eve Aigro

Elutarga-klubi ekskursioonilt
Alutagusele

Valla laste töö- ja puhkelaagris
leidis tegevust poolsada last
Tänavusuvisel, 6.-22.juunini
toimunud Vinni valla laste tööja puhkelaagris osales kokku
üle poolesaja lapse, kes tegid
heakorratöid Tudus, Roelas,
Viru-Jaagupis, Kadilas, Vinnis
ja Pajustis.
Laagrilapsed tegid tööd viie
juhendaja käe all hommikupoolikuti 8-13-ni. Korrastati
Viru-Jaagupi kalmistut, Vinni
staadionit, Vinni Spordikompleksi ja Pajusti klubi ümbrust
ning abistati Roelas, Tudus ja
Kadilas teiste vallaobjektide
korrastamisel. Laagrilapsed olid
abiks 19.juunil Rakvere rattamaratoni korraldajatel. Laagri lõpus
käidi ekskursioonil Rakvere
Politseimuuseumis.
Lapsi toitlustas Vinni Spordikompleks, Tudus Jaama Trahter
ja Roelas kooli söökla.
Laagripäev kestis vastavalt
kokkulepetele juhendajatega

kella 8-13-ni.Valla eesmärk oli
teha heakorratöid Tudus, Roelas,
Viru-Jaagupis, Kadilas, Vinnis ja
Pajustis.
Laagripäev sisaldas heakorratöid, mänge ja lõunasööki.
Sellised laagrid aitavad meie
lastel leida õiged tööharjumused,
distsipliini ja vajaduse olla kasulik oma koduvallale. Need lapsed, kes on teinud heakorratöid
oma koduvallas, hakkavad ka
rohkem hindama oma kodukohta. Kindlasti on oluline ka lapse
enda teenitud raha ja nüüd juba
selle õige kasutamine.
Suur tänu kõigile laagri töös
osalenud lastele, lapsevanematele ja juhendajatele, kelle abiga
sai Vinni valla heakord veel
paremaks!
Uno Muruvee
Vinni valla noorsooja sporditöö spetsialist

Elutarga-klubi koos oma sõpradega Tudulinna vallas Lemmaku külas Rannapungerja jõel
asuva Järuska silla juures. Järuska sild on esimene katusega sild Eestis ja see kannab ka
autosid. Inge Tali foto

Viru-Jaagupi ja selle ümbruse
rahva ekskursioon viis tänavu
Kirde-Eesti “poolsaare” lõunapoolsesse ossa. Esimene peatus
oli Iisaku-Illuka oosi 94m kõrgusel Majakamäel. Juba seal andis
tunda meid terve päeva saatnud
leitsak ja 28 meetri kõrgusesse
torni jätsid paljud ronimata.
Tornist ei paistnud seekord vines
silmapiiri seest ei Peipsi ega Kuremäe klooster, vaid idakaares
põllud ning lääne pool laiuvad
Alutaguse laaned.
Iisaku muuseum, mida
on nimetatud Ida-Virumaa parimaks muuseumiks, pakkus
meile huvi tunniks ajaks. Kuna-

gistes klassiruumides sisustatud
temaatilised toad pakuvad alati
nostalgilist avastamisrõõmu.
Loodus. Käsitöö. Tuletõrje. Vanad majapidamisriistad ja mööbel. Poluvernikud - õigeusu
tavadest kinnipidavad luterlased
- nendele on pühendatud terve
endine koolisaal. Ja, nagu enamasti ikka, võis lisaks vaadata
näitusi: seekord nukunäitust ja
Iisaku Kaunite Kunstide Kooli
tööde näitust.
Lõunapiknikuks viis Heldur
meid Kurtna ~40-st järvest koosneva järvestiku suurima - Konsu
järve kaldale. Selle maastiku
on kujundanud jääaeg. Järvede

paari esimese tunnini.
Täname Barto maja rahvast
toreda vastuvõtu, maitsvate
toitude ja selle eest, et nad meid
ära kannatasid.
Hilisemal toimkonna koosolekul selgus, et koos käis umbes
140-150 inimest, täpset arvu
ei tea keegi, sest mõni kooliõde-vend piirdus vaid mõisa
väisamisega ja mõni hilisem
osavõtja ei registreerunud.
Tänusõnad kõigile, kes abistasid oma nõu ja jõuga meie ürituse
head kordaminekut.
Kõike head teile, kallid kaaslased, kes te koos olite! Kohtume
veel!
Eevi ja Heldur Eerik

veetase on tugevalt langenud,
kuna järvekaitseala ümbritsevad
kaevandused ning vett juhitakse
linnadesse. Linnarahvale on
piirkond aga lähimaks suvituskohaks ning õrn nõmme- ja
palumetsataimestik kannatab
tallamise tõttu. Konsu järve vesi
oli üsna soe ning veeskäinutele
palju karastust ei pakkunud.
Kuremäe pühal allikal oli
veenõudlejaid pidevalt. Joodi
ja täideti pudeleid-kanistreid,
mida võis ka samas osta. Vesi
oli kõigile tasuta. Allika läbivool
suplusmajakesest oli suht nõrk
- kaevandused ju lähedal. Püha
tamm, mille alt karjused kunagi

püha ikooni olevat leidnud, on
kooretükkide kaasavõtmise tõttu
kuivanud, kuid alles. Tellitud
eestikeelne giid viis meid annetuse eest ka kloostri hoonetesse.
Kloostris on 130 nunna 11 rahvusest. Eestlasi on neli. Nunnaks
võib saada, kui on omandatud
haridus ja läbitud noviitsi- ehk
katseaeg. Paljud nunnad on ühe
või kahe kõrgharidusega.
Sõitnud läbi Eesti suurima
- Puhatu soostiku - viis Heldur
meid piki Narva jõe äärt tutvuma
vene küladega: Permisküla. Kuningaküla, Gorodenka; Narva jõe
taga paistis päris lähedalt Venemaa. Käisime ära ka Vasknarvas.
Vaatasime kivilinnuse varemeid,
mille ehitamist alustasid taanlased 1349.a, hiljem sõdades
korduvalt lõhutud-taastatud.
Huvi pakkus ka 700m pikkune
muul ning prohvet Eelia kirik,
mis on hiljuti esinduslikuks üles
ehitatud. Seda kasutab filiaalina
Kuremäe nunnaklooster.
Tagasiteel otsisime üles ka
Smolnitsa 8-13meetri kõrgused
luited ning tegime veel supluspeatuse. Peipsi oli mõnusalt
soe ning parajalt lainetav, kuid
suplushuvilisi polnud palju - vähemalt sai jalgupidi vette.
Kauksis ja Rannapungerjal
sai tee äärest osta kaasa väga
maitsvat suitsurääbist ja -latikat.
Ühispildi tegime Eesti ainukese
katusega Järuska puusilla juures.
Reis sellel palaval päeval
kestis üle 12 tunni.
Ja kuna meil on nii kogenud
bussijuht nagu Heldur, said kõik
kohad leitud ning rohkem, kui
kavas oligi.
Anu Soon

4

Ürituste kalender
PAJUSTI KLUBIS
20.septembril 13.00 seeniorklubi Mõttelõng hooaja avaüritus.
Tähistame suviseid sünnipäevi . Ootame ka uusi tulijaid. Info tel
32 57401.
VINNIS:
28.augustil 10.00 aianduskoolituse II moodul Vinni hostelis.
Koolitusel tuleb juttu maalähedasest aiast: millist tüüptaimed ja
-lilled armastavad maaelu, kuidas neid kasvatada ja hooldada.
Lisaks saab ülevaade uutest taimesortidest. Koolitab tunnustatud
aiandusspetsialist Maia Simkin. Koolitusest võivad osa võtta kõik
huvilised. Hind on liikmetele 1 eurot ja mitteliikmetele 4 eurot.
Registr. 25.08 ainult meili teel rattakirimty@gmail.com. Lisainfo
Klaarika Ots, tel 522 7710
29.augustil 14.00 suur meisterdamistuba Vinni-Pajusti raamatukogus. Kohal on ehtemeister, kes aitab ja õpetab keesid ja käevrusid tegema. Kuulutatakse välja selle suve tublimad lugejad-pärlikogujad. Oodatud kõik suvel lugemispärleid kogunud lapsed.

Tudu triatlon

Virudent Hambaravi
alustab Vinnis tööd
12. septembril alustab Vinni
alevikus hambaraviteenuse
osutamist Virudent OÜ Vinni filiaal aadressil Sõpruse 5.
Septembrikuust alates
ootab Teid vastuvõtule dr.
Kristi Põldma, kelle tegevusvaldkonda kuuluvad: hambahaiguste profülaktika, hambakaariese ravi, hammaste
juureravi, igemehaiguste ravi,
lihtsam suukirurgia nii lastel
kui täiskasvanutel.
Proteesimise nõudluse korral saame tulevikus võimal-

Vinni Tammed piilub
pinksimaailma
KÜSK Kohaliku omaalgatuse programmi toetusega
on MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed soetanud lauatennisevarustust. Üks mängulaudadest on midimõõdus, mis
on sobilik algklassi õpilaste
või lasteaialaste esmaseks
pingpongiga tutvumiseks ja
õppeks.
Programmi toel soetatud
varustusega ühineme Eesti
Vabariik 100 väljakuulutatud aktsiooniga osaleda 100

Mehed pjedestaalil: I Markko Etverk SK Rattsabaas, II Jaanus
Undrest Sõmeru, III Meelis Veilberg Tamsalu.
Tudu triatlonit, mis toimub Tudu
ümbruse rabades ja metsades
igal aastal augustikuu esimesel
laupäeval stardiga kell viis pärastlõunat Tudu järvel, on peetud
juba 28 aastat. Omanäolise triatloni algataja oli Riho Mäe, viimased 13 aastat on seda ekstreemset
võistlust korraldanud Tudu haridus- ja spordiselts Uno Muruvee
eestvedamisel. Tudu triatloni
läbimiseks tuleb ujuda üle Tudu
järve (u. 800 m), seejärel joosta 1,5
km üle laugastega raba, edasi 17
km rattasõitu metsateedel ja 5 km
jooksu maanteel. Finišeeritakse
Tudu mõisapargis.
Tänavu osales kokku 45 sportlast, kellest lõpetas 44. Meestest
saavutas esikoha Markko Etverk,
talle järgnesid Jaanus Undrest ja
Meelis Veilberg. Naistest oli esimene Eleri Etverk, teine Anette
Hallik, kolmas Rita Toome.
Päris esimesel triatlonil 1988.
aastal võttis raske katse ette neli
meest. Viimasel ajal on osalejaid
olnud stabiilselt poolesaja ringis.
Abijõude ja kohtunikke trassil
on olnud paarkümmend. Alates
2004. aastast on triatlon ka Eesti
Triatloni Liidu kalendris. Triat-

dada proteesiarsti vastuvõttu
Vinni hambaravikabinetis.
Haigekassa kindlustuse
olemasolul tasub kuni 19-a
laste hambaravi eest Eesti
Haigekassa!
Vastuvõtt Vinni hambaravikabinetis toimub 12., 14., 19.,
23., 26. ja 28.septembril kell
9.00-16.00.
Täpsem info kodulehelt:
www.virudent.ee http://virudent.ee/
Vastuvõtule broneerimiseks
helistage palun numbril 32
44449.

lonil on oma koduleht aadressil
http://triatlon.tudu.ee aastast
1988, kus on kirjas tulemused,
osalejad läbi aegade, abijõud,
fotod jne.
Tuntumad nimed, kes on võitnud Tudu triatloni: Risto Roonet,
Meelis ja Ago Veilberg, Taavi
Selder, Markko Etverk.
Kõik osavõtjad on siiani
organiseerimise ja auhindadega rahule jäänud. Auhinnad
saavad kolm esimest meest ja
naist, samuti kolm esimest Tudu
kohalikku meest ja naist ning
kõige noorem ja vanem lõpetanu.
Ülejäänud auhinnad loositakse
välja osavõtjate vahel. Sellel aastal võitis loosiga Tender Ehituse
poolt välja pandud laua ja pingid
Erik Kirikumägi Lüganuselt.
Sponsorite nimekiri on pikk.
Tudu triatloni peasponsorid on
olnud läbi aja Vinni vald, Tender
Ehitus OÜ, Würth, Husgwarna,
Tudu metskond. Tänusõnad
kõigile Tudu triatloni abistajatele
ja sponsoritele, kelle abiga on
võimalik Tudu aasta spordivõistlust läbi viia.
Korraldajate nimel
Uno Muruvee

Alates septembrist
pakun Vinni Spordikompleksis
KOSMEETIKUTEENUSEID. Maris
(mob) 58603114.

TASUTA ÕIGUSNÕUSTAMISE
TEENUS PUUDEGA
INIMESTELE
L-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas
(Rakvere, Lille 8).
Nõustab Taivo
Saks & Partnerid
Advokaadibüroo õigusnõunik Alar Salu.
Nõustamisajad 22.09,
20.10, 17.11,
kl 12-16 etteregistr.
tel 324 2023,
534 29 043.

avaliku ping-pongi ürituse
sarjas, kus avalik ruum ja
selle mänguline sisu on sama
oluline kui igapäevane kodukeskkond.Tehtud investeering
aitab kaasa liikumisharrastuse
edasisele propageerimisele
ning elukeskkonna arendamisele siinses piirkonnas.
Gustav Saar,
MTÜ Vinni Spordiklubi
Tammed juhatuse liige

Tasuta täienduskoolitused
Väike-Maarja õppekeskuses
HTMi riiklikul koolitustellimusel toimuvad Väike-Maarja
õppekeskuses ajavahemikul september-detsember 2016
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames
2016. II poolaastal alljärgnevad täienduskoolituse kursused:
1. Kodulehe loomine ja haldamine WordPressiga (60 tundi),
toimumisaeg 12.09-18.11.2016 (päev täpsustamisel), grupi
suurus: 12 inimest.
2.Pagari- ja kondiitritehnoloogia lisaosksued toitlususettevõtte töötajale (100 tundi) 15.09-12.12 (neljapäev), grupi
suurus: 10 in.
3.Kala- ja mereandidest toitude valmistamine (140 tundi)
16.09-14.10 (reede), grupi suurus 10 in.
4.Puhastusteeninduse alused tulevasele ettevõtjale (100
tundi) 22.09-16.12 (neljapäev, reede), grupi suurus 10 in.
5.Inglise keel müügi- ja teeindustöötajale (260 tundi)
3.10-19.12 (esmaspäev) grupi suurus 10 in.
6.Catering teeninduse korraldamine (80 tundi) 12.10-14.12
(kolmapäev), grupi uurus 10 in.
7.Majandusarvestuse alused ettevõtjale (60 tundi) 13.1022.12 (neljaopäev) 12 inimest.
8.Eritoitlustus toitlustusettevõttes (80 tundi) 21.10-23.12
(reede), 10 inimest.
9.T-kat. mootorisõidukijuhi koolitus (80 tundi) 24.10-19.12
(esmaspäev), 20 in.
Täienduskoolituse kursuste sihtrühmadeks on erialase
hariduseta täiskasvanud, keskariduseta täiskasvanud ja
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+. Koolitused
on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses,
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Täienduskoolituse kursused on osalejatele tasuta, finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Õppetöö toimub
kell 9.00-15.50.
Info ja registr. tel 3261892, 5103585, e-post: vmok@v-maarja.ee, kodulehekülg: vmok.vmaarja.ee(täiendõpe/tasuta
kursused).

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...
Heino Aru		
16.07.1953 – 18.06.2016
Valentyna Lubiagova
07.02.1930 – 18.06.2016
Sanija Soroka		
09.01.1951 – 28.06.2016
Mairi Vaino		
29.12.1978 – 05.07.2016
Eeva Põld		
17.01.1936 – 06.07.2016
Villem Põldme		
03.10.1932 – 16.07.2016
Signe Kalvet		
14.02.1954 – 21.07.2016
Leonid Kovljašenko
05.03.1955 – 26.07.2016
Jüri Kütt			
14.02.1947 – 26.07.2016
Olga Romašova		
09.11.1928 – 28.07.2016
Andres Paurson		
28.07.1964 – 30.07.2016
Kalle Jõgi		
27.01.1952 – 05.08.2016

Sügav kaastunne omastele

Palju
õnne!

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

92 Vilma Tanning
90 Silva Laur
89 Alide Mägi
88 Linda Mäits
88 Meida Inno
87 Hilda Tisler
86 Mathilda Kuslap
85 Heino Kaljuveer
85 Aili Saare
84 Arnet Tamm
84 Helja-Hildegard Lauri
82 Koidu-Melanie Saluste
82 Ernst Pihlak
81 Kalju-Voldemar
Pirnipuu

80 Enn Käärt
80 Silja Kuusik
75 Vello Väinsaar
75 Valentina Reimann
75 Uno Valk
75 Lembit Pender
75 Pärja Petai
70 Jaan Uukareda
70 Reeli Lääne
70 Aarne Lillepuu
70 Taivo Susi
70 Koit Etti

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

Sündis inimene!
Kaspar Kiss - 12.märtsil
Alfren Ingeroinen – 19. mail
Jakob Narusk – 24. juunil
Sofia Põldma – 30. juunil
Arabella Neuhaus – 16. juulil
Marleen Kukk – 23. juulil
Tairi Jõemägi - 11. augustil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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 ridaelamu Leparea,
Lepiku külas, üldpind 69,2m²,
boks, ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380. Müüdava
varaga tutvumiseks helistage
Ade Murumägi tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
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
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Tööpakkumine koduabilisele

Neljalapseline pere Laekveres otsib koduabilist.
Peamised tööülesanded on kodumajapidamise korrastamine
ning transpordi korraldamine lasteaeda, kooli ja huviringidesse.
Tööaeg on paindlik ajavahemikus 8.00-18.00.
Töösuhe võiks alata augusti algusest.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust ja usaldusväärsust
ning B-kategooria juhilubade olemasolu.
CV palun saata meiliaadressile lili@neti.ee ja lisainfot saab
telefoninumbrilt 5164746

Kui soovid osta, müüa või
üürida kinnisvara, siis helista
ja proovime leida Sinu jaoks
parima lahenduse.

Andra Kivisaar, Virumaa Invest OÜ�
andra@virumaainvest.ee, 56642161

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 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 9. septembriks.

