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Tudu rahvas algatas toetuse Epp
Mäele tema teel olümpiamedalile
MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts algatas heategevusliku
korjanduse eesmärgiga, et
Tudust pärit maadleja Epp
Mäed toetada olümpiamedali
võitmisel.
„Selle aasta sügisel, kui Tudust
pärit maadleja Epp Mäe sai MMl pronksmedali ja täitis sellega
olümpianormi, leidsime, et see
on meie Tudu rahva jaoks ajalooline sündmus, kus meie külast
pärit sportlane on nii kaugele
jõudnud,“ ütles MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiseltsi juhatuse liige Uno Muruvee. Ta lisas, et kodukandi rahvas usub, et Epp võib
tulla olümpiamedalile. „Nii sündis mõte, et võiksime ka omalt
poolt Eppu toetada. Küsimus ei
olegi niivõrd Epu tiimi rahanappuses, kuivõrd meie soovist teda
igati toetada.“

Tuleval suvel kaugel Brasiilias
toimuvale olümpiale minek on
iseenesest juba kulukas ettevõtmine, kuid selle kõrval on ülioluline olümpiaks ettevalmistumine,

kus iga nüanss mängib suurt rolli. „Meie, Tudu inimesed, tahame
Epule tema unistuse täitumisel
igati toeks olla.“
Uno Muruvee pöördus selle

mõttega ka Epp Mäe isa Riho
Mäe poole, kel oli algatuse üle
hea meel ning ta oli ettepanekuga nõus, sest iga euro kulub
olümpiaks ettevalmistusel marjaks ära.
Korjanduskastid tekstiga „Toetame Epp Mäed, et võita olümpiamedal!“ on väljas Tudu kaupluses ja raamatukogus ning Vinni spordikompleksis. Samuti
saab raha annetada MTÜ Tudu
Haridus- ja Spordiseltsi arveldusarvele EE911010220086418017
märgusõnaga „Toetan Epp
Mäed“.
Tudu Haridus- ja Spordiselts
on varemgi jõuluajal heategevuslikke korjandusi ja oksjone korraldanud. Saadud raha on selts
annetanud vanuritele küttepuude ostmiseks. Selts on samuti toetanud Tudu koduhooldustöötajat
Tõnu Muldmaad, keda teiste
mured külmaks ei jäta, kuid kes
vajab ka ise toetust, et jaksaks
oma tänuväärset tööd teha.
Info Uno Muruvee, Tudu Haridus- ja Spordiselts, 5273874
Hilje Pakkanen

Talihooldus 2016-2018 Epp Mäe on Aasta
sportlase nomiment!
Käesoleva aasta novembrikuus
läbiviidud talitööde riigihange ei
toonud teede kasutajatele muudatusi. Kõik piirkonnad saavad
lepingutega kaetud ja ka lumelükkajad on vallakodanikele juba
vanad tuttavad. Väikesed muutused toimusid vaid paaris hoolduspiirkonnas, mis aga töö tulemusi ei mõjuta. Detsembrikuu
jooksul sõlmitakse valla taliteede
hoolduseks uued lepingud. Kokku teenindab valla 12 piirkonnas
8 lepingupartnerit.

Vastavalt läbiviidud hankekonkursile teostavad kolme
järgneva aasta talvel lumetõrjetöid järgmised teenusepakkujad:

peab majaomanik selle teenuse
ise tellima.
Selleks aga, et teid saaks üldse
hooldada, seda eriti talvel, tuleb
teede omanikel, samuti avalikuks kasutuseks olevate teede
teedeäärsetel metsaomanikel
hooldatavate teede teeääred korrastada, eemaldama seal kasvavad puud, tee kohale ulatuvad
puude oksad, võsa, kivid ja muu
materjali, mis võivad olla takistuseks hooldusmasinatele. Kui
tee ääres ilmnevad eespool nimetatud talihooldust (lume lükkamine) takistavad asjaolud, on
lumelükkajal õigus keelduda
selle teelõigu edasisest hooldusest kuni takistuse kõrvaldamiseni maaomaniku poolt.

Piirkond

Teenusepakkuja

1. Piira keskus,
Piira-Karkuse
2. Vinni alevik,
Mõdriku kergtee
3. Pajusti alevik, Inju
4. Vetiku-Mõdriku

Piira Talu OÜ
ER Toode OÜ
OÜ Olt & KO
OÜ Vinimex

5. Piira-PajustiKakumäe kergtee
Olt & KO
6. Kadila-Koeravere
Olt & KO
7. Viru-Jaagupi alevik, OÜ Voore Farm
Aruküla
8. Allika-Võhu
OÜ Voore Farm
9. Ristiküla, Rünga,
FIE Kalno Vaarmets
Roela alevik
10. Puka-Obja
FIE Kalno Vaarmets
11. Tudu alevik,
FIE Jaan Salin
Anguse-Palasi
12. Allika-Soonuka
Fixum Service OÜ
Enamik hoolduspiirkondi on
oma teedevõrgu poolest suhteliselt võrdse pikkusega. Keskmiselt jääb ühe traktori teenindada
20 - 25 kilomeetrit valla- ja lepingulisi teid. Samas on Vinni vallas tihe teedevõrk, nii et talihooldust vajavaid teid on ligi 300 km.
Talvist teede hooldust - lumelükkamist - teostab vald oma
kuludega nii valla- kui ka lepinguga erateedel, kaasaarvatud
mitteavaliku kasutusega pikematel erateedel, kuid sellise erandiga, et puhastatakse vaid neid
teid, mille ääres elavad elanikeregistri andmetel valla elanikud.
Tühjade majade (ka nt. suvemajade) juurde viivaid teid talvel
lahti ei lükata. Soovi korral talvel maja juurde pääsemiseks

Vastutav isik
Telefon
Eha Kokareva
5253341
Raivo Eliste
5057596
Ilmar Olt, 5021752
Toomas Riiberg
5054188
Ilmar Olt 5021752
Ilmar Olt 5021752
Margus Lepp
5203971
Margus Lepp
Kalno Vaarmets
5201163
Kalno Vaarmets
Jaan Salin
5256087
Maario Maalman
5172410

Samuti nõuab ehitusseadustik, et
tee korrashoiuks peab kinnistu
omanik võimaldama lumelükkajal rajada lumevalle ja kraave
tuisklume tõkestamiseks ning
paisata lund väljapoole teed, kui
nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.
Teede talihooldetööde sujuvuse tagamiseks peavad kõik metsa- ja maaomanikud veel kord
üle vaatama oma krundil asuva
tee ja vajadusel korrastama teeääred vähemalt 2 meetri ulatuses,
alates teekatte servast, nähtavust
piiravatest puudest, võsast ja tee
kohale madalamale kui 4 meetrit ulatuvatest okstest. Sügis ja
talv on teepervede võsast puhastamiseks just kohane aeg.
Peeter Kalvet

Eesti Olümpiakomitee avas oma
kodulehel (www.eok.ee) keskkonna, kus kõik spordisõbrad
saavad osaleda Eesti 2015. aasta
nais- ja meessportlase, võistkonna ning treeneri valimisel.
Aasta naissportlase tiitlile kandideerib kümne naissportlase seas
ka Tudust pärist Sakura spordiklubi maadleja Epp Mäe, kel on
tänavu ette näidata U23 vanuseklassis Euroopa meistrivõistluste hõbemedal ja täiskasvanute
MMi pronks.
Spordiaasta edukamad selgitatakse välja rahvahääletuse, spor-

diajakirjanike ning -alaliitude
häälte põhjal. Interneti hääletuskeskkond spordifännidele asub
EOK kodulehel www.eok.ee ja
see on avatud kuni 20. detsembri
südaööni.
Kutsume hääletama kodukandi
hiilgava sportlase Epp Mäe poolt!
Mõelge, milline ülev tunne on
vaadata telerist 27.detsembril
galaõhtut „Spordiaasta tähed
2015“, kus eduka hääletamise
korral Epule Aasta naissportlase
tiitel üle antakse! Hoiame Epule
pöialt!
Hilje Pakkanen

Vinni vald tõstab uuest
aastast sotsiaaltoetusi
26. novembri Vinni vallavolikogu kehtestas vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad 2016. aastaks.
Sünnitoetus tõuseb praeguselt
260 eurolt uuel aastal 300 euroni,
matusetoetus 130 eurot 160
euroni, juubelitoetus 75., 80., 85.,
90. kuni 99-aastasele 20 eurolt 30
euroni,100-aastasele ja vanemale
60 eurolt 100 eurole, küttetoetus
200 eurolt 230 eurole ning ranitsatoetus seniselt 65 eurolt 100
eurole.
„Vinni vald hoolib oma inimestest, oleme nii sotsiaalteenuste pakkumiselt kui sotsiaaltoetuste mitmekesisuse poolest maakonnas esirinnas,“ ütles Vinni
vallavanem Toomas Väinaste.
Suure tähelepanu all on lapsed
ja noored pered. „Vinni vallas saavad kõik valla koolide esimesse
klassi minevad õpilased rantsitatoetust, sõltumata oma registree-

ritud elukohast. Samuti tasume
neile peredele, kelle perest käib
valla lasteaias korraga kaks või
enam last, lapsevanema osa osalustasu alates teisest lapsest. Madala sissetulekuga peresid toetame suviste lastelaagrituusikute
eest tasumisel.“
Senised sotisaaltoetuste piirmäärad on vallas olnud samal tasemel kaks aastat.
Vinni vallavolikogu kehtestas
veel ka uue toetuste määramise
ja maksmise korra, milles lisandus juurde üks toetuse liik - täiendav ravimite hüvitamise toetus.
„Paljud riikliku pensioni saajad
taotlesid varem ühekordset toetust ravimite osaliseks hüvitamiseks põhjusel, et ravimid, mida
inimesed tarvitavad, on kallid ja
nende igapäevane tarvitamine
vajalik,“ ütles Vinni Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
Hilje Pakkanen

Vinni vald võtab laenu
Vinni vallavolikogu otsustas
26. novembril, et lubab Vinni
Vallavalitsusel võtta laenu 650
000 eurot ASi Vinni Spordikompleks
laenu
refinantseerimiseks, et saada
soodsamad tingimused laenu tagasimaksmiseks.
Laenu refinantseerimisega
loodab vald, kellele kuuluvad
spordikompleksi aktsiad, kokku
hoida üle saja tuhande euro.
(Laen tuleb tagasi maksta

2023.a.)
Vallavalitsuse pearaamatupidaja Inna Arula sõnul on täpset numbrit hetkel raske öelda,
kuna on vaja läbi viia uus riigihange, milles selguvad täpsemad laenu tagasimaksmise tingimused.
Ettepaneku spordikompleksi
laenu refinantseerimiseks tegi
vallavalitsusele spordikomplek
si nõukogu 12.novembril.
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Jõulutervitus
Käes on aasta kauneimate pühade aeg – jõulude aeg. Kohe
nad saabuvadki - tulede säras,
koos jõulukuuse ja jõuluvanaga
ning mõistagi jõululapse sündimisega.
Jõulude ajal on igas kodus
oma tegemised-toimetamised ja
traditsioonid. Külastakse vanemaid, vanavanemaid, sugulasi,
sõpru. Käiakse kirikus, süüdatakse küünlad omaste kalmudel. Ja taaskord on käes see
imeline aeg, mil kõik tundub
palju helgem ja ilusam. Süda
on täis rõõmu ja rahulolu.
Jõulud on perekeskne püha,

mil võib korrakski unustada töised ja argised kohustused ning
veeta aega oma kõige kallimate
inimestega. Jõuluajast koos kallite ja lähedastega ammutame
jõudu, et vastu minna uue aastale.
Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid,
millest hing saab valgust,
kaunist jõuluaja algust!
Kauneid jõulupühi, rõõmsat
aastavahetust ja õnnelikku uut
aastat!
Toomas Väinaste
vallavanem

Kaitse sellel kallil õhtul
kõiki kurja silma eest.
Aga neid, kes praegu väljas,
kaitse kurja ilma eest.

Vaikse küünlatule kaudu
lõkkega saab sideme.
Aga sädemetes õhus
kõiksusega pideme.

Majasse too meelerahu,
mis meid kõiki pühendaks.
Elutule saladusse,
mis meid kõiki ühendaks.

Nähtamatut silda loome
maa ja teava vahele.
sellel pühal, kallil õhtul
miljoneile... kahele...
Ave Alavainu

Kauneid jõule
ja meeleolukat
aastavahetust!
Vinni Vallavalitsus ja Vallavolikogu

Väsimatu ja võidukas
Vinni vald
Pühade ootus on pugenud rohkemal või vähemal määral kõigi
inimeste põue. Ent kätte on jõudnud ka aeg pöörata pilk korraks
mööduvasse aastasse ja siis juba
tulevikku. 2015. aastat jäävad
Vinni vallas meenutama mitmed
põnevad ja olulised sündmused,
ent ka mitmed ümmargused tähtpäevad.
Mööduv aasta oli Vinni valla
jaoks vägev aasta. Tänavu novembris 25 aastat kohaliku omavalitsusena tähistanud Vinni valla möödunud aastale tagasi vaadates võib tõdeda, et vallas on
aasta jooksul palju korda saadetud. Eesti üks vanemaid ja Lääne-Virumaa suurima pindalaga
omavalitsusi on hea koht elamiseks. Vallas on olemas lasteaiad
ja koolid, võimalused huvihariduseks ja -tegevuseks, sportimiseks. Toimib seltsielu, on pere- ja
hambaarstid, eakate ja puuetega
inimeste päevakeskused, poed,
head teed, maakonnakeskus lähedal, ilus loodus ning rahulik
elukeskkond.
Positiivse poole pealt jääb
meelde 19. huumoripäeva „Maamees muigab“ parima estraadikava „Meestehoid“ peaauhinna
võit ning eriauhinna pälvinud
Ülle Rajamardi ja Jaan Lõõniku
esitatud muusikaline pantomiim
„Nuhvlita nohik“. Uhked oleme
Vinni 11. koha üle Eestimaa suvemängudel, Euroopa noorte
sumo meistrivõistlustel võidetud
46 medali üle ning Vilde kirjandusauhinna üle, mis tänavu läks
Toomas Vindile raamatu „Mõned kummalised naised” eest.
Vinni vald ja Vinni-Pajusti
Gümnaasium ning maakond on
uhked
noorteprogrammi
ENTRUM Virumaa hooaja parimate idufirmade üle. Koolinoored Helena Kurves ja Enola Sander, Artur Laherand, Siim
Kikerpuu ja Mart Vaino ning
Getter Anett Arro – te olete maakonnas noortele heaks eeskujuks.
Tahan aga tänada ka neid ini-

mesi, kelle tööd me teinekord tähelegi ei pane, kuid kes muudavad meie igapäevase elu hubaseks ja õdusaks, kelleta meie jõulud ja teised pühad oleksid palju
kehvemad. Tänan neid, kes on
pidanud pühade ajal tööl olema,
et kaasinimeste igapäevane elu
häiritud ei saaks. Meie päästjad
– arstid, õed, tuletõrjujad jt abilised. Minu tänusõnad kuuluvad
ka postiljonidele, kes sõpradetuttavate jõulutervitused ja kaardid ning uudised ka kaugematesse külanurkadesse kohale toimetavad.
Tänavu sügisel täitus kunagise
tuntud riikliku ühismajandi Vinni sovhoosi asutamisest 75 aastat.
Suvel puhkuse ajal on hea sõita
maakonnas ringi ja vaadata haritud põlde ja rammusaid loomakarju. Kiidan ka Vinni valla tublit põllumeest Elmi OÜ juhatuse
liiget Tarmo Ellerit, kes kasvatab
parima lihakusega lihaveiseid ja
teravilja.
Tänavune aasta on olnud juubelihõnguline: möödus 610 aastat Pajusti küla esmamainimisest,
Pajusti klubi tähistas märtsis oma
55. aastapäeva, klubi ees asuval
Vilde monumendil täitus Vilde
sünniaastapäeval 50 aastat jne.
Ent aastat ei saa kokku võtta
ainult asjades, investeeringutes ja
sündmustes. Sama olulised on
inimeste vahelised suhted ja seetõttu esitan palve kõigile maakonna inimestele, et me jõulukuul oleksime oma lähedaste ja
kaaskodanike vastu grammike
lahkemad ja rõõmsamad kui tavaliselt.
Olete pika aasta oma töiste tegemistega selja taha jätnud ja seega on igati kohane soov, et leiaksite võimaluse selles elu pidevas
võidujooksus lubada endale
väikse lõõgastushetk. Soovin teile kauneid pühi – veetke need
oma lähedastega.
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem
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Toetuste määramise
ja maksmise kord
Kehtestatud Vinni Vallavolikogu
26.11.2015.a määrusega nr 16.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus)
määramise ja maksmise Vinni
valla eelarvest. (2) Sotsiaaltoetus
on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
§ 2. Toetusele õigust omav
isik. Toetust on õigus taotleda
isikul, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Vinni vald (v.a § 11 ja § 15).
§ 3. Mõisted
Käesolevas korras kasutatakse
mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) paljulapseline pere - pere, kus
on 3 või enam kuni 18-aastast last;
2) hoolduspere - pere, kes kasvatab võõrast last ja kellega Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on sõlminud perekonnas
hooldamise lepingu;
3) madala sissetulekuga pere pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla Vinni Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu)
poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri;
4) puudega lapse pere - kuni 18aastast puudega last kasvatav
pere;
5) puudega isik - 18-aastane ja
vanem isik, kellele on sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puue.
§ 4. Koolitoidu, lasteaiatoidu,
lapsevanema osalustasu ning
ühiselamu üüri toetus
(1) Toetust on õigus taotleda madala sissetulekuga perel.
(2) Lasteaia lapsevanema osalustasu (edaspidi osalustasu) toetust
on õigus taotleda kahe ja enama
lapsega perel, kui lapsed käivad
Vinni valla lasteaias. Osalustasu
toetust hakatakse katma taotletava kuule järgmisest kuust, esimesel poolaastal kuni 30.juunini
ning teisel poolaastal kuni 31.detsembrini. Vallavalitsusel on õigus
katta lasteaia toiduraha ja osalustasu võlgnevused, kui perel on
selleks mõjuv põhjus.
(3) Toetuse suuruse ja perioodi
määrab vallavalitsus.
§ 5. Sõidukulude kompenseerimise toetus
(1) Toetust on õigus taotleda madala sissetulekuga perel: 1) arsti

vastuvõtule sõiduks registreeritud vastuvõtuaja esitamisel; 2)
kooli ja koju sõiduks bussipiletite esitamisel, kui õpilasele või
üliõpilasele ei laiene riiklik sõidukompensatsiooni. (2) Toetuse
suuruse määrab vallavalitsus.
§ 6. Tervisega seotud kulude
hüvitamise toetus
(1) Tervisega seotud kulude toetust on õigustatud taotlema madala sissetulekuga pere, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta
alla volikogu poolt kehtestatud
madala sissetuleku piiri alljärgnevate kulude katmiseks: 1) prillide ostmine; 2) invavahendite
ostmine või rentimine; 3) perearstide poolt määratud konsultatsioonid või uuringud; 4) ravimite ostmine; 5) haigla voodipäevatasu maksmine. (2) Kuludokument ei tohi olla vanem kui kolm
kuud. (3) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 7. Täiendav ravimite hüvitamise toetus
(1) Toetust on võimalik taotleda
riikliku pensioni saajal, kelle pere
sissetulek on ühe pereliikme kohta alla volikogu poolt kehtestatud
madala sissetuleku piiri. (2) Toetust on võimalik taotleda kaks
korda aastas jooksva aasta kuludokumendi alusel. (3) Toetuse
ülempiiri aastas kehtestab vallavolikogu. (4) Toetuse suuruse
määrab vallavalitsus.
§ 8. Hoolduspere toetus
(1) Toetus määratakse hooldusperele. (2) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 9. Ühekordne toetus
(1) Toetust on õigus taotleda perekonnal, kes on ajutiselt ja lühiajaliselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda. (2) Toetust on
võimalik taotleda kuni kaks korda aastas. Taotluses tuleb selgitada, mis tingis raske majandusliku olukorra. (3) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 10. Sünnitoetus
(1) Toetust antakse lapsevanemale, kui ühe lapsevanema ja vastsündinu elukoht on rahvastikuregistris Vinni vald. (2) Toetuse
määra kehtestab vallavolikogu.
§ 11. Matusetoetus
(1) Toetust antakse matuse korraldajale isiku surma korral, kelle viimane elukoht oli rahvasti-

kuregistris Vinni vald. (2) Toetuse määra kehtestab vallavolikogu.
§ 12. Juubelitoetus
(1) Toetust antakse isikule tema
75., 80., 85., 90., 91 ja enama sünnipäeva puhul. (2) Toetust ei
maksta hooldekodus elavale
eakale juhul, kui vallavalitsus
osaliselt finantseerib hoolekandeteenust. (3) Toetuse määra kehtestab vallavolikogu.
§ 13. Küttetoetus
(1) Toetust antakse madala sissetulekuga perele üks kord aastas
küttematerjali (puit, brikett) muretsemiseks. (2) Toetuse piirmäära kehtestab vallavolikogu. (3)
Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 14. Lastelaagritoetus
(1) Lastelaagrite toetust võib
maksta madala sissetulekuga perede laste suviste laagrituusikute katmiseks. (2) Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 15. Ranitsatoetus
(1) Toetust antakse: 1) Vinni valla munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse asuvatele õpilastele; 2) Vinni valla lastele, kes lähevad Eestis erivajadustega laste
koolide esimestesse klassidesse.
(2) Toetus makstakse välja lapse
vanemale (hooldajale) hiljemalt
20.septembriks koolitõendi/nimekirja alusel. (3) Toetuse määra kehtestab vallavolikogu.
§ 16. Erakorraline toetus
(1) Toetust antakse isikule, kelle
raske majanduslik olukord on
tekkinud õnnetuse (tulekahju,
loodusõnnetuse jms.) tagajärjel
või ettenägemata hädavajaliku
kulutuse osaliseks katmiseks. (2)
Toetuse suuruse määrab vallavalitsus.
§ 17. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks esitab
taotleja vallavalitsusele kirjaliku
avalduse (v.a § 12), milles märgib:
1) toetuse saaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht; 2)
toetuse taotlemise liigi ja põhjuse; 3) toetuse saaja sotsiaalne seisund; 4) toetuse saaja perekonna
liikmete arvu.
(2) Toetust võib taotleda toetust
vajava isiku huvides ka kolmas
isik (hooldaja, õpetaja, lastekaitsetöötaja, tervishoiutöötaja).
(3) Taotlust menetleval ametiisikul on õigus: 1) nõuda pere või
isiku toimetuleku kohta lisateavet; 2) tagastada taotlus ja esita-

Kes ei mäleta minevikku ...
23.märtsil 2014.aastal õnnistati Viru-Jaagupi kihelkonnakirikus mälestusplaat endisest
Küti vallast 25.märtsil 1949.a
Venemaale küüditatud 64 valla elanikule.
Nüüd tehakse tööd
selle nimel, et Küti vallast küüditatutele pühendatud plaadi
kõrval leiaksid Viru-Jaagupi kirikus oma koha endisest Roela
ja Rägavere vallast 25.03.1949a.
küüditatud elanikud. Hetkel
on 124 küüditatu asemel teada
131 Roela ja Rägavere vallast
küüditatud inimese nimed.
Mõned nimed tuli nimekirjast
välja jätta, sest neid ei küüditatud Viru-Jaagupi kihelkonnast.
Kursiivkirjas on tähistatud
ERRB 5 raamatust täiendavalt
leitud nimed ja ERRB
26.11.2015 parandused.
Raamatu „Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa“ ja
ERRB 5. raamatu andmetel
küüditati 25.03.1949 Roela vallast:
1. Agger Paul Arved
s. 1941. 2. Agger Tõnis Arved
s. 1937. 3. Allik(a?) Gustav Jaa
s. 1875-17.07.1949*. 4. Argus
Heinrich Jaan s. 1906 – 5 raamat.
5. Argus Leida Johannes, s. 1918
– 5 raamat. 6. Argus Tiia Heinrich s. 1935 - 5 raamat. 7. Argus

Jaan Heinrich s. 1939 – 5 raamat.
8. Argus Reet Heinrich s. 1941 – 5
raamat. 9. Baum Anne-Ly Vladimir
s. 09.04.52. 10. Bunder
(Laasberg?) Frida-Rosine Villem
s. 1918. 11. Eigi Leena Tõnu s.
1883. 12. Jürna Jaan Leena s.
1892-23.05.1949*. 13. Kask Anna
Juhan s. 1873?. 14. Keba Aino
Saveli s. 1906. 15. Kivirand Aivar
s. 1955 asumisel. 16. Kivirand
Arvi Rudolf s. 1949*. 17. Kivirand Renate Jaan s. 1908. 18. Kivirand Vilma Rudolf s. 1935. 19.
Koidu Ants Aleksander s. 1910.
20. Kreemann Aleksander s.
1878 s. s. 25.01.1950*. 21. Kreemann Maria Juhan s. 1887 s.
01.02.1950*. 22. Kulmet Lea Aldo
s. 1944. 23. Kulmet Alma Johan
s. 1910. 24. Laasberg Aleksander
Johannes s. 1908. 25. Lauri Ants
Herman s. 15.07.1942. 26. Lauri
Emmi-Vilhelmine Karl s. 1922. 27.
Lauri Illar Oskar s.1944. 28. Lauri Keeni Herman s. 03.01.1935. 29.
Lauri Leida Jaan s. 13.01.1913.
30. Lauri Marge Herman s.
06.01.1938. 31. Lepasaar Andres
Karl s. 1948. 32. Lepasaar Erich
Karl s. 1942. 33. Lepasaar Helmi
Kustav s. 1919. 34. Lepasaar Paul
Karl s. 1942. 35. Lepasaar Reet
Karl s. 1941. 36. Liivasaar Emmeliine Prits s. 1924. 37. Liivasaar
Hilja Ermo s. 1946. 38. Liivasaar

Rein Ermo s. 1944. 39. Moor Liisa Jüri s. 1889. 40. Moor Mihkel
Andres s. 1889. 41. Parm Eduard
Madis s. 1896. 42. Parm Eha
Eduard s. 15.05.1943. 43. Parm
Tiiu Albrecht s. 05.11.1911. 44.
Pastik Aliide Villem s. 1902. 45.
Pastik Evi Albert s. 1942. 46.
Pastik Linda Albert s. 10.12.1939.
47. Pihlak August Joosep s. 1887.
48. Pihlak Kalju August s. 1931.
49. Pihlak Laine August s. 1936.
50. Pihlak Velli Toomas s. 1895.
51. Potti Anna Hans s. 1884. 52.
Potti Ellen Hans-August s. 1941.
53. Potti Emilia Voldemar s.
1909. 54. Potti Enok s. 1949 asumisel. 55. Potti Hans-August Toomas s. 1901. 56. Potti Peeter
Hans-August s. 1946. 57. Potti
Selma Toomas s. 1911. 58. Potti
Toomas Hans s. 187104.05.1949*. 59. Potti-Viira Emilia
Voldemar s. 1909. 60. Proosa Ado
August s. 1940. 61. Proosa Ida
Martin s. 1889. 62. Proosa Lidia
Ivan s. 1914. 63. Roht-ma(a?)
Heino Eduard s. 1931. 64.
Rohtma Hilse Eduard s. 1935. 65.
Rohtma(a?) Jüri Eduard s.1941.
66. Rünkla Mihkel Jaan s. 1874.
67. Rünkla Olga Johannes s.
03.09.1917. 68. Rünkla Tiiu Hugo
s. 14.01.1943. 69. Sirtse Heino
Eduard s. 1931. 70. Sirtse Laine
Eduard s. 1927. 71. Sirtse Min-

tud lisadokumendid taotlejale,
kui vastava toetuse taotleja ei
kvalifitseeru käesoleva korra tingimustele või on esitanud valeandmeid.
(4) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete avastamise korral toetuse menetlemine või maksmine
lõpetatakse ja makstud toetus
võidakse nõuda tagasi.
(5) Toetuse taotlemise vormid
kinnitab vallavalitsus.
§ 18. Toetuse määramine ja
maksmine
(1) Toetuse määramise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul (v.a § 10, § 11, § 12, § 15).
(2) Toetust makstakse välja pärast
vallavalitsuse korralduse andmist 10., 20. või kuu viimasel tööpäeval toetusesaaja pangakontole, teise isiku või asutuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassast, arvestades taotleja
eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.
(3) Vallavalitsusel on õigus vabade eelarvevahendite olemasolul
maksta rahvuspüha või riigipühade puhul toetust vallavalitsuse poolt määratud elanikkonna
gruppidele.
§ 19. Isiku taotluse rahuldamata jätmine
(1) Isiku taotlus võidakse jätta
rahuldamata, kui vallavalitsus
leiab, et taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis
olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või perekonnale
piisavad elatusvahendid.
(2) Isiku taotlus võidakse jätta
rahuldamata, kui tal on eelnevalt
võlgnevusi Vinni vallale.
(3) Toetuse määramisest keeldumise aluseks võib olla ka valla
eelarves rahaliste vahendite puudumine.
§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine
Kehtetuks tunnistatakse Vinni
Vallavolikogu 28.04.2005 määrus
nr 10 „Sotsiaaltoetuste andmise
kord“.

Selgitus toetuste
määramise ja
maksmise korrale
01.jaanuarist 2016 hakkab vallas kehtima uus „Toetuste määramise ja maksmise kord“
(edaspidi kord).
Kord sätestab Vinni valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise. Üldjoontes on toetuste
kord sama, on viidud kehtivate
õigusaktidega kooskõlla, muudetud on sõnastust ja lisatud on
üks toetuse liik - § 7 täiendav
ravimite hüvitamise toetus. Nimetatud toetuse liik lisati, et vältida olukorda, kus paljud riikliku pensioni saajad taotlevad
ühekordset toetust ravimite osaliseks hüvitamiseks. Selgemalt
on sõnastatud ühekordse toetuse paragrahv. Ühekordset toetust (§ 9) on õigus taotleda perekonnal, kes on ajutiselt ja lühiajaliselt sattunud raskesse majanduslikku olukorda. Taotlejal
on kohustus avalduses selgitada, mis tingis raske majandusliku
olukorra.
Toetust on võimalik taotleda
kuni kaks korda aastas.
Uuest aastast on kasutusel
uued taotluste blanketid (kättesaadav osavallas, vallavalitsuses,
valla veebilehel vinnivald.ee.).
Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused alates
01.01.2016: lasteaia lapsevanema osalustasu toetus kahe ja
enama lapsega perele, kui lapsed käivad Vinni valla lasteaias;
sünnitoetus - 300 eurot; ranitsatoetus - 100 eurot; juubelitoetus
(75., 80., 85., 90., 95.-99) - 30 eurot,
100-aastasele ja vanemale - 100
eurot; matusetoetus - 160 eurot;
ühekordne toetus: erakorraline
toetus; hoolduspere toetus.
Perekonna sissetulekust sõl-

tuvad toetused, st on seotud
madala sissetulekupiiriga, mis
on alates 01.01.2016 ühe pereliikme kohta 190 eurot kuus:
koolitoidu, lasteaiatoidu, lapsevanema osalustasu ning ühiselamu üüri toetus; sõidukulude
kompenseerimise toetus; küttetoetus - kuni 230 eurot aastas;
lastelaagritoetus.
ERANDID:
Tervisega seotud kulude hüvitamise toetust (korras § 6) rakendatakse peredele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on
280 eurot kuus või vähem. Hüvitamisele kuulub kuni 50% kuludokumendi summast ja kuludokument ei tohi olla vanem kui
kolm kuud. Isikul, kelle sissetulek on alla 190 euro kuus, hüvitatakse kuni 100 % kuludokumendi summast.
Tervisega seotud kuludeks loetakse: prillide ja invavahendite
ostmine või rentimine; perearstide poolt määratud konsultatsioonid või uuringud, ravimite
ostmine ning haigla voodipäevatasu maksmine.
Täiendavat ravimite hüvitamise toetust on võimalik taotleda riikliku pensioni saajal, kelle
pere sissetulek on ühe pereliikme kohta alla 400 euro kuus.
Toetuse ülempiiriks aastas on
määratud 130 eurot taotleja või
tema perekonna kohta. Toetust
on võimalik taotleda kaks korda aastas jooksva (sama) aasta
kuludokumendi alusel.
Riikliku pensioni saajateks on
vanadus-, töövõimetus-, toitjakaotus- ja saajad.
Mirjam Selli
sotsiaalnõunik

Lääne-Viru Jäätmekeskus teatab muutunud jäätmeveo päevast
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
teatab, et Vinni vallas on graafikujärgne 31.12.2015 jäätmeveo
päev muudetud ning VEDU
TOIMUB 30.12.2015.
24.12.2015 toimub jäätmevedu
graafikujärgselt.
Palume tagada mahuti(te)le

juurdepääs. Küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 6
165 165 või e-posti aadressil
klient@lvjk.ee
Klienditeenindus on avatud
pühade eelsetel tööpäevadel
23.detsembril kuni 14.00-ni ja

31.detsembril kuni 14.00-ni.
24-25.12.2015 ja 01.01.2016 on
klienditeenindus suletud.
Kaunist jõuluaega, head lõppevat aastat ja parimad soovid
uude aastasse!
MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskus

na-Rosalie Juhan s. 1897. 72.
Tammiku Ekke Ilmar s. 1945. 73.
Tammiku Hilja Johannes s. 1920.
74. Tammiku Ilmar Ilmar s. 1920.
75. Tammiku Virve Ilmar s. 1947.
76. Tammiku Olar Ilmar s. 1952. 77.
Tepomees Ludvig Jüri s.1903. 78.
Vagur Liia Artur s. 1934. 79. Vahesalu Anne Erich s. 1934. 80.
Vahesalu Heino Erich s. 1933. 81.
Vahesalu Jüri Erich s. 1942. 82.
Vahesalu Meeta Aleksander s.
1912. 83. Vainula Arvo Benno s.
25.08.1934*. 84. Vainula Vello
Benno s. 1936. 85. Veinsoo Ella
Ruudi s. 22.05.1932. 86. Veinsoo
Milli Mihkli s. 25.04.1911. 87. Viira Lemme Karl s. 1945. 88. Viira
Märt Karl s. 1935. 89. Viitung Evi
Prits s. 1935. 90. Viitung Johannes Prits s. 1926. 91. Viitung Linda Prits s. 1929. 92. Viitung Mare
Prits s. 1944. 93. Viitung Pauline
Jüri s. 1904. 94. Viitung SALME
Prits s. 1939.
Raamatu „Küüditatud
1949. Lääne-Virumaa“ ja ERRB
5. raamatu andmetel küüditati
25.03.1949 Rägavere vallast:
95. Akkerberg Rosalie Otto s.
1890. 96. Aava-Gussarova Jekaterina Maksim s. 1897. 97. Aava
Laine Aleksander s. 1938. 98. Aava
Mihkel Aleksander s. 1929. 99.
Akkerberg Veera Ants s. 1930.
100. Allemann Joosep Rein s.
15.03.1876 s. 06.02.1952*. 101.
Allemann Liisa Rein s.
09.09.1872. 102. Argus Johannes

Mihkel s. 1891-24.04.1956*. 103.
Argus Miina Tõnis s. 10.08.190222.12.1949*. 104. Einaste Ernst
Karl s. 1918. 105. Einaste Leonhard Karl s. 1926. 106. Einaste
Liisa Jüri s. 1886. 107. Gussarov
Nikolai Peeter s. 1895. 108.
Tiidumaa Pauline Jakob s. 1888.
109. Keinaste Alide Mihkel s.
1897. 110. Keinaste Einar Eduard
s. 1932. 111. Kippar Felecia Juhan
s. 1904. 112. Kippar Gustav Hans
s. 1892 s. 1952*. 113. Kippar Juhan Gustav s. 1933. 114. Kippar
Kalju Gustav s.?. 115. Kõrboja
Hilda Mihhail s. 1899. 116. Lank
Voldemar Iisak s. 1893. 117. Lank
Aliide Mihkel s. 1891. 118. Lauk
Miina Hendrik s. 1891. 119.
Leuska Elviine Hindrek s. 1900.
120. Leuska Liia Hans s. 1938.
121. Leuska Valdur Hans s. 1936.
122. Libiseja Helena Jüri s.1911.
123. Prillup Anette Mihhail
s.1894. 124. Prillup Juhan Abram
s. 1880. 125. Simpka Evi Rudolf
s. 22.02.1936. 126. Simpka Evald
Rudolf s. 22.02.1936. 127.
Treinbuk Elviine Eduard s. 1907.
128. Truve Virve Johannes s.
06.06.1932. 129. Uustalu Juuli
Toomas s. 1883. 130. Uustalu
Linda Karl s. 1911. 131. Vaska
Vilma Karl s. 26.05.1926.
Ei ole välistatud, et nimekirja koostamisel aluseks olnud raamatutes „Lääne-Virumaa elanikkonna kaotused okupatsiooniaastatel“, „Küüditatud

1949. Lääne-Virumaa“ ja
„Küüditamine Eestist Venemaale“ (raamatud 4 ja 5) esinevad vead. Plaatide projekteerimisel ja valmistamisel ei
tohiks ükski küüditatu nimekirjast välja jääda, vead peavad olema välistatud inimeste
nimede ning sünni- ja surmadaatumite graniiti raiumisel.
Just seetõttu pöördun kõikide
lehelugejate, küüditatute järeltulijate, Memento Rakvere
Ühingu, Vinni Vallavalitsuse,
Rägavere Vallavalitsuse ja Lääne-Viru Maavalitsuse poole
abipalvega aidata allakirjutanut selles vastutusrikkas töös.
Oma tähelepanekutest ning ettepanekutest palun kirjalikult
teatada e-posti aadressile
kuno.raude@gmail.com või
rakverememento@gmail.com.
Ma väga loodan, et
üheskoos suudame väärikalt
põlistada ka Roela ja Rägavere vallast 25.03.1949 Venemaale küüditatud inimeste mälestuse Jaagupi kirikus, süvendades ehk selle kaudu pealekasvava põlvkonna huvigi oma
rahva ajaloo vastu, süvendades suhteid Viru-Jaagupi kihelkonna elanike ja koguduse
vahel.
Tööga on kiire!
Kuno Raude
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Uuest aastat muutub Volikogu 26. novembri
istungi materjale
abivahendite
süsteemi korraldus
Alates 1.jaanuarist 2016.a muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse
korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning
asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab
uute isikliku abivahendi kaardi
taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti
hakkab Sotsiaalkindlustusamet
vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus eposti või posti teel või pöörduda
SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt
(rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei
ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan ning
kehtiv isikliku abivahendi kaart
(edaspidi IAK).
Õigustatud isik on: kuni 18a
laps; kuni 18a puudega laps; 18–
63a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või
enam; 18a ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks; alates 18a tööealine
isik, kellel on tuvastatud osaline
töövõime või töövõime puudumine; 63a ja vanem vanaduspensioniealine isik; rinnaproteesi ostmiseks; isik, kellel on tuvastatud
kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli
ülekandesüsteemide ostmiseks;
silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema: kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan,
kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud tõendil või
rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus); välismaal õppiva 18-26a isiku puhul ka koolitõend;
klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub
abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast
ei ole maakondlikke piiranguid
abivahendeid müüva või üüriva
ettevõtte valimisel. Abivahendi
saamiseks on inimesel õigus
pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte
poole, kellega SKA on sõlminud
lepingud. Info ettevõtetest on
kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.
Järjekorrad. Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on
võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel
saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab
järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
saadud järjekorra teate, isikut
tõendava dokumendi, isikliku
abivahendi kaardi, arstitõendi
või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi

ainult järjekorra teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel
või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise
taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik
taotleb:
- omaosaluse vähendamist, kuna
isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust
tasuda (vajalik isiku selgitus ja
tõend toimetulekutoetuse maksmise kohta);
- uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või
temast mitteolenevatel põhjustel)
– vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
- abivahendit, mis puudub riigi
poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks
võrdsetel alustel hinnapakkumist);
- abivahendit, mille puhul on
abivahendite loetelus piirhinna
kohta märgitud „eritaotlus” (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
- kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus
diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
- abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks
võrdsetel alustel hinnapakkumist);
- erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA
kodulehel alates 01.01.2016.a
ning klienditeeninduses. Taotlust
saab esitada posti, e-posti teel või
klienditeeninduses. Juhul, kui
isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687
7231 või kirjutada aadressil
kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse
osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus
eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab
abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse
taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa
võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat
abivahendit väljastada. Samuti
peab kaasa võtma arstitõendi või
rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja
erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud
määruse riigi poolt hüvitatavate
abivahendite ja piirhindade kohta
saab:
E-post:
info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee,
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Infotelefon 16106

Üldehitus Katused Fassaadid Siseviimistlus
Müüritööd Renoveerimine Lammutustööd
Korvtõstuki rent (Dino 180T)
Tel: 51 82 29 40 borkholmehitus@gmail.com

Kehtestati valla haridusasutuste põhimäärused. Uued põhimäärused said Vinni-Pajusti
Gümnaasium, Ferdinand von
Wran-gelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikool, Tudu Kool,
Vinni Lasteaed Tõruke, Pajusti
Lasteaed Tõrutõnn ja Kulina
Lasteaed.
Otsustati võõrandada Vinni
vallale kuuluv Kadila külas
Männi tn 2 paiknevas elamus
asuv korteriomand kinnistu
reg-osa nr 5013331 (korter nr 3)
hinnaga 1500 eurot.
Lubati Vinni Vallavalitsusel
võtta laenu 650 000 eurot ASi
Vinni Spordikompleks laenu
refinantseerimiseks.
Otsustati kehtestada alates

01.01.2016 Vinni Vallavolikogu
28.02.2013 määruse nr 6 „Vinni
Vallavalitsuse palgajuhend“ lisana „Palgamäärad“.
Otsustati kehtestada volikogu
liikmele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
eest hüvituse suuruse ja maksmise kord.
Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 64
eurot kuus, juhul kui komisjoni
esimees on läbi viinud vähemalt
ühe komisjoni koosoleku kuus.
Vallavolikogu liikmele makstakse tasu 26 eurot volikogu istungist osavõtmise eest. Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele
makstakse tasu 26 eurot komis-

Meeldetuletus maaomanikele
Palun kontrollige, kas Teil on 2015.aasta
ja ka eelnevate aastate maamaks tasutud!
Vinni Vallavalitsuse registripidaja Maie Müürisepp

Hea et sa, Remmelgas,
oled meil olemas!
Vana pajupuud hüütakse
remmelgaks
ja aastates inimest eakaks.
Neil mitmeski mõttes on paljugi
ühist nii jonnis kui sitkuses – isegi rühis...
Nii kõlasid luuletuse “Remmelgas” esimesed read, mille pani
kirja juba eelmise sajandi lõpuveerandil ettevõtlik ja aktiivne
eakas Linda Nirgi.
Luuletusest koos nelja salmi ja
refrääniga sai ka laul. Laulust
aga Roela eakate klubi nimi,
mida klubi kannab siiamaani.
Oma klubi sünnipäeva tähistamine igal aastal novembrikus.
Liikmeid oli Remmelga klubil
algaastail 60 ringis, nüüd on veidi üle neljakümne.
Igapäevane elu on meil mitmekülgne. On olnud rõõmsaid hetki, toredaid kohtumisi, esinemisi. Muidugi ka kurbi päevi, seda
siis, kui saadame oma klubi
kaaslasi manalateele.
Algusest peale on säilinud eakkte naisrahvatantsurühm, mille
algrühma
tantsija
Pärja
Nahkurev külastab veel praegugi meie üritusi, nagu ka Endla
Neelokse, kes astus tantsuringi
veidi hiljem. Tantse asus juhendama algul Neida Jalakas, kes
töötas kuni 1998. aastani. Pärast
teda asus tema kohale Mall
Moor. Hiilgeaastail 1996-1998
tantsis Roela eakate rühmas
üheksa tantsupaari. Praegu peame leppima nelja paariga, seda
ka juhul, kui meie juhendaja
Mall tuleb ise tantsima.
Tegutsesid veel segarahvatantsurühm, karaktertantsijad, naisansambel, meesansambel, oli ka
oma kapell.
Kui aga suu matsub ja jalg tatsub, siis me teguteme edasi.
Naistantsurühma nimega Kanarbik (2008) juhendab Mall
Moor. Praegu tegutseb ka naisansambel, mida juhendab Reet
Alavere. Täname teid südamest,
Mall ja Reet!
Osa Remmelga naistest käib
laulmas MTÜs Johanna. Need
meie ringid tegutsevad pidevalt
kord nädalas, mis on pensionärile paras tulla koduseinte vahelt
välja. Peale pidevate harjutuste
toimub meil muudki huvitavat:
kord kuus istume peolauas, kus
tähistame suuremaid tähtpäevi,
kohtume huvitavate külalistega.
Meelest ei lähe kaaslaste sünnipäevad, veel rohkem nende juubelid.
Oma tantsulusti oleme käinud

näitamas paljudes kohtades, näiteks Tallinnas Vanalinnapäevadel, Rae vallas, Rakvere Vallimäel ja Teatrimäel. Head suhted
on meil naabervaldade ja küladega – Väike-Maarja, Simuna,
Tudu, Laekvere, Kadrina,
Sõmeru jt. Alatiseks jääb meelde Pajusti tantsurühmaga koossõit ja esinemised Jurmalas. Sageli oleme osalenud Tamsalus
maakonna eakate kokkutulekutel. Ühel aastal esinesime ka sealsel suurel laval.
Igal suvel on Remmelgas olnud eestvedajaks ümbruskonna
rahvale ekskursioonide korraldamisel. Eestimaa koos suuremate saartega on risti ja põiki
bussiga läbi sõidetud. Siinkohal
suur aitäh Vinni vallavalitsusele, kes toetab meid sõidurahadega.
Remmelga kroonikas on märge, et 2006.a külastas Remmelgas Vello Tafenau eestvedamisel
Eesti Vabariigi üht tähtsamat
hoonet – Riigikogu hoonet. Oleme mõnulenud ka Toila veepargis.
Aegajalt sõidutatakse meid ka
teatrisse ja kohtumistele naaberkollektiividega. Viimaseid võtame ka oma klubis vastu. Hea
klapp on meil naaberküla Võhu
kapelliga. Teie imeilusad muusikahelid kutsuvad vägisi tantsupõrandale. Selle eest teile sügav kummardus.
Ka füüsiline töö on meil ikka
konti mööda. Igal kevadel aitame riisuda Roela klubi ümbrust
ja naabruses olevat spordiväljakut. Kunagi ammu oleme käinud ka metsa istutamas.
Head sõprussidemed on meil
kohaliku Roela kooli õpilastega.
Nemad käivad meil külas ja
meie neil - vastlapäevi tähistamas või vanaemasid meeles pidamas.
Lõpuks kuulub meie kõige
suurem tänu meie presidentidele Jaan Mäitsule, Endla Neeloksele, Vilma Neeloksele ja Anne
Väinastele. Teie töö on vilja
kandnud.
Tänu kõigile üritustele, inimestele, elamustele, naiselikule
tantsulisele liikumisele, hingekosutavatele lauludele me tunnemegi end nooremana, tervena,
reipana. Liikumine on ju terviseks, suhtlemine hoiab vaimu
kõrgel.
Hea, et sa, Remmelgas, oled
meil olemas!
Eevi Eerik

joni koosolekust osavõtmise eest.
Otsustati määrata alates 01.jaanuarist 2016 vallavolikogu esimehe töötasuks 640 euro kuus.
Otsustati määrata alates 01.jaanuarist 2016 vallavalitsuse liikmetele, v.a ametnikud, hüvitust
vallavalitsuse istungi töös osalemise eest 32 eurot kord.
Otsustati määrata alates 01.jaanuarist 2016 vallavanema töötasuks 2662 eurot kuus. Märkimisväärse panuse eest Vinni valla
arengusse viimase 13 aasta jooksul vallavanemana ja seoses Vinni valla 25. aastapäevaga otsustati premeerida vallavanemat
Toomas Väinastet kolme kuupalgaga.
Kehtestati alates 1.jaanuarist
2016 Vinni Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis.
Kantselei: vallasekretär (teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks
ja koormus) - 1 ametikoht (edaspi-

di ak) kantseleispetsialist – 1 töökoht (edaspidi tk), juhiabi - 1 tk,
perekonnaseisuametnik - 1 ak, IT
spetsialist - 1 tk, jurist – 0,3 tk,
registripidaja - 1 ak.
Finantsteenistus: pearaamatupidaja - 1 ak, raamatupidaja - 1 tk,
raamatupidaja - 1 tk.
Majandus: ehitusnõunik - 1 ak,
maanõunik - 0,6 ak, majandusnõunik – 1 ak, arendusnõunik 1
ak, järelevalvenõunik - 0,3 ak.
Sotsiaalteenistus: sotsiaalnõunik - 1 ak, sotsiaaltööspetsialist 1 ak.
Haridus-ja kultuur: haridus- ja
lastekaitsenõunik - 1 ak, noorsooja sporditööspetsialist -1 ak, kultuuri-ja avalike suhete nõunik 1 ak.
Ametikohtade ja töökohtade
koormus kokku: 12,9 ameti- ja
5,3 töökohta. Asutuse teenistuskohtade koormus kokku: 18,2
kohta.

Tunne kodukandi
ettevõtteid - REVEXER OÜ
Kui auto putitamist vajab, pole
ehk kõige targem kohe suure linna autotohtrite manu minna,
võib-olla piisab kodukandi
meistritestki. Sel kevadel avas
kohalik ettevõtlik mees Elton
Gutmann Vinnis, Tööstuspargi
tänaval asuvas kohalikus mõistes juba ajalooliseks saanud autoremondipaigas (endine Lada
esindus, hiljem Vinni autoservice)
oma töökoja. Nüüd vahetab firma oma asukohta - jõulukuul
kolib uhkematesse ja avaramatesse ruumidesse - uus aadress
on Jahvataja, Tõrma küla, Rakvere vallas. Teadjamad tunnevad
paiga ära Vana Saeveski järgi.
Ehkki Vinni valla inimestel tuleb
nüüd kohalejõudmiseks mõned
lisakilomeetrid maha vurada,
loodab omanik, et juba tekkinud
püsikliendid ei kao, uued kunded leiavad neid üles ja avaramad ruumid ning paremad teenindusvõimalused korvavad selle väikese ebamugavuse kuhjaga.
REVEXER OÜ nime kandev
ettevõte on loodud eelkõige just
kohalikule elanikkonnale, kelle
autod kas suuremat või vähemat
remontimist ehk siis lihtsalt õlivahetust vajavad.
Omaniku sõnul eristab teda
paljudest teistest analoogsetest
ettevõtetest just personaalne tegelemine kliendiga, paindlikkus
(võimalus otsida varuosi ise või
jätta see teenindaja hooleks) ja

usaldusväärsus (pidev side
kliendi ja töö teostaja vahel, erinevate võimalduste väljapakkumine ja soovitused, pidev side
tellijaga). Lisaks on kohapeal olemas enamus sorte MOBIL1 mootoriõlidest. Töökogemused ja oskused on Elton Gutmann saanud
erinevates tuntud firmades
(Topauto, Silberuto) töötades.
Nüüd on saabunud aeg eraettevõtja leiba proovida.
Ehkki firma on üsna nooruke,
on ta kohalike seas juba populaarsust ja usaldusväärsust võitnud. „Konkreetne ja selge suhtumine,“ iseloomustab Revexeri
üks kohalik elanik, kes seda töökoda ise kasutab ja vajadusel ka
teistele soovitada julgeb. „Kohe
testitakse ära, mis viga on, ja teatatakse, millal on varuosad võimalik saada ja millal need külge
saab. Mingeid ebamääraseid lubadusi ei jagata ja siiamaani on
kõik lubatud tähtajad 100% vett
pidanud. „Kui mingi tähtaeg
ebaselge, siis nii öeldaksegi, katteta jäänud lubadusi, nagu mujal sageli juhtunud, et klient iga
hinna eest omale saada, siin olnud ei ole,“ kiidab klient, et teenindaja oskab nii kliendist kui
tema ajast lugu pidada. Jääb üle
loota, et kõik see nii jääbki.
Kui autoga mure käes, helista
53466841 või tule aadressil Jahvataja, Tõrma küla, Rakvere vald,
ja REVEXER püüab aidata!
Mart Pitsner

Vald lammutas vana
Kulina bussiootepaviljoni
Vinni vallavalitsus lammutas
Kulina külas kasutult seisva
1970-ndatest pärit laguneva bussiootepaviljoni.
Bussiootajate tarvis paigaldas
vald 7-8 aastat tagasi Kulinale,
nagu ka teistesse valla küladesse
ühesugused bussiootepaviljonid.
Vana bussiootepaviljon jäi Kuli-

nal maantee õgvendamise käigus
ka maanteest liiga kaugele ega
olnud enam ammu kasutusel.
Kulina vana bussiootepaviljoni
lammutustööd teostas Vinni vallavalitsuse tellimusel Voore Farm
OÜ. Nüüd on Kulina pargis vana
paviljoni asemel ilus sile plats.
Hilje Pakkanen

VPG õpilased esinesid edukalt
Koidulauliku etluskonkursil
20. novembril Tamsalus toimunud Lääne-Virumaa etluskonkursil „Koidulauliku valgel“
esinesid edukalt Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Laura Lillepuu, kes võitis
konkursi, ja 11.klassi õpilane
Anett Triebstock, kes sai kolmanda koha.
Maakondlikul etluskonkursil
osales kaheksa kooli. Laura Lillepuu esindab Lääne-Virumaad
üleriigilisel etlejate võistlusel Pärnus, Lydia Koidula nooruslinnas.
Traditsiooniliselt esitatakse
konkursil lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut.

Tänavune Koidula kaasautor on
Merca (kodanikunimega Merle
Jääger), keda on tema ausa ja ilustamata luule pärast nimetatud
“Protestiööbikuks”.
Laural tuleb lõppvoorus esitada kuni seitsme minuti pikkuse
kava jooksul üks Koidula ja üks
Merca luuletus või proosakatkend.
Möödunud aastal andis üks
üleriigilise konkursi korraldaja,
Koidula kool, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilasele Lisette Rosenbergile eripreemia. Kõiki mainitud õpilased valmistas konkursile ette õpetaja Marge Guljavin.
Hilje Pakkanen
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Klubides, rahvamajades, kirikutes:
Kadilas:
19. dets. kl 19 Kadila jõulupidu Kadila seltsimajas. Elav muusika,
etteasted. Lauad kaetud. Pilet 6 eurot.
Pajusti Klubis:
19. dets. suur jõulupidude päev:
- kl 11.30 Pajusti-Vinni piirkonna koduste* eelkooliealiste laste jõulupidu.
- kl 13 Pajusti lasteaia keskmise ja vanema rühma pidu klubis.
- kell 18 Pajusti klubi jõulupidu. Esinevad taidlejad. Tants Toitsbändi
muusika saatel. Kohtade broneerimine tel: 505 7645 Inge Arula.
22.dets. kl 13 Mõttelõnga klubi jõulupidu. Peo korraldavad Mõttelõnga juhatus ja Pajusti klubi.
19.jaan. kl 13 Mõttelõnga klubi uue aasta kokkusaamine ja sünnipäevade tähistamine.
26.jaan. kl 13 muusika plaatide kuulamislõuna klubi kaminatoas - vanad prantsuse sansoonid ja samad laulud eesti muusikutelt.
9.veebr. Pajusti klubi eakate seltsing Mõttelõng tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva vastlaid ja kuu sünnipäevi.
13. veebr. esineb Pajusti estraaditrupp koos Fazijah tantsijatega kontsertkavaga Toilas.
Roela Rahvamajas:
21. dets. kl 18 Roela kooli jõulupidu.
26. dets. kl 19 aastalõpu pidu. Külas Uku Suviste ja Nabaratootriumi
tantsijad. Info, laudade broneerimine ja pääsmete tellimine tel 527
3878 kuni 20.dets 5. eurot, hiljem pilet kallim.
17.jaan. Roela rahvamaja meesansambli I aastapäeva kontsert rahvamajas. Info Tarmo Alavere, tel 513 6693.
9.veebr. vastlapäev Roela rahvamajas. Info Tarmo Alavere, tel 513 6693.
Viru-Jaagupis:
24. dets. kl 18 Viru-Jaakobi kirikus jõuluõhtu jumalateenistus.
25.dets. kl 12 Viru-Jaakobi kirikus I jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
12.jaan. kl 13 eakate seltsing Elutark pidu end. Viru-Jaagupi koolimajas. Sünnipäevade tähistamine. Esineb Marge Niller.
9.veebr. kl 13 eakate seltsing Elutark vastlapäeva tähistamise pidu
end. Viru-Jaagupi koolimajas. Info Anu Soon tel 53733603
Tudus:
24. dets. kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus Tudu kirikus.
26.dets. kl 19 Tudu rahvamajas aastalõpu pidu. Esinevad Koit Toome ja tantsuks ans. Respekt. Seltskonnamängud, Jaama Trahteri
puhvet. Piletid eelmüügist (kuni 19.dets) 10, kohapeal 15 eurot, kuni
8a lapsed tasuta. Info: tel 5166 698, 3235 674 Jaama Trahter.

Sport:
10.jaan. IV Vinni-Rakvere talvejooksusarja I etapp valla kergliiklusteedel, Rakvere terviseradadel ja tänavatel. Distantsid 10 km ja maraton. Info: MTÜ Vinni Terviserajad, Andrus Lein. Tel.5660 3585
14. veebr. IV Vinni-Rakvere talvejooksusarja II etapp.

Koolides, lasteaedades:
19.dets. kl 11.30 Vinni-Pajusti-Piira-Kadila piirkonna koduste* laste
jõulupidu Pajusti klubis.
19.dets. kl 13 Pajusti lasteaia Mesimummude ja Mõmmikute rühma
jõulupidu Pajusti klubis.
21.dets. kl 9 Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1.-5.klassi õpilaste jõulupidu.
21.dets. kl 10 Roela lasteaialaste jõuluhommik koos jõuluvanaga
metsas.
21.dets. kl 13 Vinni-Pajusti gümnaasiumi abiturientide jõululõuna.
21. dets. kl 18 Roela koolilaste jõulupidu Roela Rahva Majas.
22.dets. jõululõuna Tudu Koolis.
22.dets. II õppeveerandi lõpetamine.
22.dets. kl 17 jõulupidu Tudu koolimajas. Osalevad ka kodused*
koolieelikud.
*Jõuluvana toob kommipaki kõigile valla koolides õppivatele õpilastele ja
lasteaialastele ning neile kodustele koolieelikutele, kes olid Vinni valla elanikud 15.nov. 2015.
6.jaan. kl 9.30 Vinni lasteaia saalis kolmekuningapäev - jõulupuu
tänamine ja ärasaatmine.
15.jaan. kl 8 Rakvere politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kady Tiinase koolitus “Sinu elu, Sinu valik“ Vinni-Pajusti gümnaasiumi 11.
klassile.
19. jaan. kl 8.55 aabitsapidu Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
19.jaan. kl 9 Vinni lasteaia saalis planetaariumi 3-D programm.
19.jaan. kl 11.20 Teater “Muinasjutt muinasjutus”- Ervin Lillepea ja
sõbrad Pajusti lasteaias.
20. jaan. kl 8.55 kooliminejate ja 1.klassi koostööpäev Vinni-Pajusti
gümnaasiumis.
26.-28.jaan. Vinni-Pajusti gümnaasiumi 4.-12.klassi teadmiste teatejooks.
28.jaan. kl 10 Talvetrall Vinni lasteaia õuealal.

Vinni Päevakeskuses:
Detsembris:
T kl 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
K kl 10.30 jõulukaartide ja kingikarpide valmistamine.
N kl 10.30 – 11.30 võimlemine Evega.
N kl 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere.
18.dets. kl 10.30 – 11.30 võimlemine Maie Tammega.
21.dets. kl 12 vaimulik jõulusõnum õpetaja Meelis-Lauri Eriksonilt.
Jaanuaris:
T kl 10 võimlemine Vaike Altväljaga.
K kl 10.30 piparkookide küpsetamine ja kaunistamine (06.01), ajalehe ribadest korvi punumine.
N kl 10.30 – 11.30 võimlemine (Eve).
N kl 11– 15 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisel).
R (8.01 ja 22.01) kl 10.30 – 12.00 Anu Joonuksi mälutreening.
R (15.01 ja 29.01) kl 10.30 – 11.30 võimlemine Maie Tammega.
30.jaan. Rakvere Teatri külalisetendus „Petised” (piletid müüdud).
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16. Kontakt: tel 32 57 300 või 509
9565, e-post: paevakeskus@vinnivald.ee.
Olete oodatud päevakeskusesse - päevakeskuses saab lugeda värskeid ajalehti- ajakirju, mängida lauamänge: koroonat, piljardit, lauatennist, kasutada internetti, saab suhelda teistega, võimelda, osaleda mälutreeningutel jne.

Robotex 2015 oli vinnikatele
edukas
Sel aastal olid mainekal
rahvusvahelisel robootikaalasel mõõduvõtmisel Robotex 2015 esmakordselt väljas ka
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi võistlejad. Võistlustulle asusid meie
õpilased Vahur Variste,
Mario Mäoma, Roberta
Jürna, Kristjan Pobbul,
Kaspar Merivald ja
Marten Pitsner. Mõõtu
võeti erinevate võistlusaladel: linnaläbimises, sumos, freestyle‘s.
Edukaimaks alaks meie
jaoks oli freestyle, kus Kaspar ja
Marten said oma Joonistusmasina eest (aktiivsete facebooki-sõprade abiga) hinnatud kolmanda
koha.
Järgmine võistlus, kus VPG
noored robootikud osalevad, on

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

First Lego League Eesti poolfinaal 2016.a jaanuaris.
Seni on vinnikad igalt osaletud
robotivõistluselt karikaga tagasi
tulnud, kuidas edasi, näitab aeg!
Mart Pitsner

„Rahvatants võtab ikka
võhmale küll!”
Rahvatants ei ole ainult üks kaerajaani vehkimine. See nõuab harjutamist ja lõbusaid inimesi.
Meie uhkest maakoolist käib
õhtuti rahvatantsu harjutamas
kolm gümnasisti. Esimest aastat
gümnaasiumis olev Laura käib
selles seltsis alles kolm kuud, kuid
muljetab, kui lõbusad on inimesed trennis ja treenerid alati abivalmid ning toetavad. „Kuna
möödunud aastal lõpetas VinniPajusti Gümnaasiumi showtantsu
õpetaja, hakkasin ma mõtlema,
et ei taha tantsust loobuda, aga
kuna ma esteetikasse minna ei
soovinud, siis mõtlesin, et prooviks mingit muud stiili. Kuna
Anett ja Mart olid rahvatantsus
ees, siis otsustasin, et prooviks
ka,” seletab Laura. Neiu arvates
nõuab rahvatants ka rohkem pingutamist. Anett Triebstock tantsis
toredat tantsu kolm aastat ka enne
VPGsse tulekut. Mujale kolides ei
tahtnud neiu sellega lõpparvet
teha ja sai teada Tarvanpääst.
„Ega rahvatants ei ole mingi naljaasi, kui on korralik trenn, siis
võtab ikka võhmale küll,” räägib
neiu.
Laura, Anett kui ka Mart kutsuvad inimesi rahvatantsuga lähemalt tutvuma ja tantsima.
Lõbusad tantsuõpetajad on
Maie Orav ja Tiiu Mürk. Maie

Orava sõnul eelnevat tantsuoskust vaja pole, tähtis on ainult
tahe tantsida. Ja miks ei peaks üks
noor rahvatantsus käia tahtma,
kui see annab kauni rühi, saleda
piha, kerge jala ehk kehalise kasvatuse selle sõna parimas tähenduses. Rahvatants pakub palju
hingele ja vaimule. Rahvatants see on koosolemine heas seltskonnas! Isegi rahvarõivad on seltsi poolt ning saab ka reisida ja esineda.
Tarvanpää on Virumaa tunnusmärk ja Eesti üks vanimaid rahvatantsuansambleid. Tarvanpää
on isegi olnud NSV Liidu taidlusfestivali laureaat. Tarvanpääl on
mitu vanuserühma: noorte rühm
on 9.-12. klassidele ning eraldi
sega- ja põhirühmad. Tarvanpää
rahvatantsurühmal on peagi täitumas 70 aastat, juubelikontserti
peetakse 2016. aasta mais. Rühmal on plaan pääseda ka 2017.
aasta üldtantsupeole, mille jaoks
nähakse eriti palju vaeva.
Kel nüüd huvi tekkis, siis Csegarühma (9.-12.kl) treeningud
toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17-19 Rakvere rahvamaja suures saalis. Noor tantsuhuviline, oled oodatud!
Liis Tammekand
9.B klass
VPG Meediapesa

Vinni Päevakeskuse
pühadetervitus
Pühadesoove nii suuri ja sooje
varutud on terve aasta
Teie jaoks, mu kallid vanad
ja noored,
need saadan teele läbi ajalehe
veere!
Aastaring hakkab täis saama.
Käes on jõuluootuse aeg, kus erilise tähenduse omandavad sellised mõisted nagu rõõm, rahu ja
armastus.
Jõulud on armastamise ja andmise aeg, kus saame üksteisega
jagada lähedust, häid soove ja armastust. See on aeg, kus pere tuleb kokku ja saab koos olla, aega
veeta ja olla tänulik möödunud
aasta eest.
Jõulud on rahu aeg. Armastame neid rahulikke jõuluõhtuid,
kui toad on mandariini- ja pipar-

koogilõhna täis,
Jõulud on ootusärevust ja
maagilisust täis aeg, mis justkui
laeb kõik akud ning täidab südame rõõmuga.
Aga eelkõige tänan teid, kallid naised, kes te olete leidnud
aega päevakeskuse jaoks. Soovin, et teil oleks ikka süda soe,
jalad väledad, käed nobedad,
hing rahul ja ikka tervist. Noortele soovin lahket jõuluvana ja
toredat koolivaheaega!
Kaunist pühademeeleolu kõikidesse kodudesse! Jätkugu teil
naeratusi, häid sõnu ja tugevat
tahet ka uuel aastal!
Eve Kukor

Mälestuskivi Vinni sovhoosile ootab
lahkeid annetajaid
Mälestuskivi on plaanis paigaldada Vinni Spordikompleksi
esisele haljasalale. Kivile paigaldatakse plaat tekstiga: „Vinni
Sovhoos 1940-1995, direktor
Heino Kallaste (1959-1990)“.
Plaani teostamiseks vajalik raha
kogutakse annetustest. Annetusi saab teha vastavalt võimalus-

Õnnitleme
jaanuarikuu eakaid
sünnipäevalapsi!

tele 2015. aasta lõpuni ülekandega MTÜ Vinni Valla Noored arveldusarvele
EE542200 221040729670. Makse
selgitusse tuleks lisada: „Vinni
mälestuskivi“. Annetusi saab
teha ka sularahas Vinni Päevakeskuses (T-R 14-19). Annetajate nimed avalikustatakse.

96 Ludmilla Arro
95 Laine Väinaste
94 August Kondoja
91 Astra Vaher
89 Asta Jurelevits
89 Ella Jõemägi
86 Koidula Basarov
85 Endel Vahtra
85 Ester Pihlak
84 Endel Tikop
84 Asta Kaasler
84 Jaan Pobbul
83 Luule Velbo
83 Heino Tombach
83 Pärja Nahkureva
82 Eha Kalaus
82 Silvi Keskküla

81 Evgeniya Nesser
81 Eila Puumalainen
81 Maimu Andresson
80 Maret Sutt
80 Eeva Põld
80 Virve Talalaev
80 Aino Pedius
75 Rein Truupõld
75 Karl Baumann
75 Maire Talistu
75 Hilde Saluvee
75 Juhan Ratnik
70 Arvo Laud
70 Merla Vilu
70 Arne Põld
70 Virve Kulp

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

Müügilolevad valla korteriomandid
Korteri asukoht: 2-toaline kõigi
mugavustega korter üldpind 48,9
m² Roela alevikus Veskikaare tn
3-11.
Korteri asukoht: Leparea, Lepiku
küla, üldpind 69,2m², 3-toaline ridaelamu boks, ahiküte, majal lo-

kaalne 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.

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.

Õie õmbleb, teeb rõivaste parandust, vahetab katkised lukud tervete vastu oma ateljees
Pajustis Vinni vallamaja I korrusel. Info tel 5343 2225.

Ostan nõukaaegse lihvitud
merevaigust kee, maksan
kuni 500 €. Tel: 5871 0351

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999
Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

KÜTI SAEVESKI

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

Õigusnõunik Alar Salu Taivo Saks
& Partnerid Advokaadibüroost osutab tasuta õigusteenust Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas

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.
(Rakveres Lille 8) eelneval etteregistreerimisel tel 324 2023.
Vastuvõtuajad 17.12. kl 12.

Teostame valdele, linnadele ja eraisikutele
- ohtlike puude raiet majade ja
liinide läheduses, kalmistutel
- vanade puude ohtlike okste
eemaldamist
- puude seisukorra ja elujõu
hindamist
- kinnistu hooldustöid (võsaraie, trimmerdamine, korrastami-

ne, hoonete lammutus).
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.
Tel: 5810 9846, e-post:
puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik: Tanel Pajo
www.puuderaie.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Annely Kaasik
Mare Petermann
Andre Randväli

05.02.1971 – 18.11.2015
31.05.1940 – 18.11.2015
15.03.1974 – 22.11.2015

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni
Vallavalitsus
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! Teie
uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 11. jaanuariks.

