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VEEL VALLA
ULDPLANEERINGUST
eesti Vabariigi presidendi otsusega 3. juulist kuulutati vlilja
ja
I niigitogus 14. juunil vastuv6etud "Planeerimis- ehitusseadus".
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"Seaduse eesmdrk on tagada

\'6imalikult paljude iihiskonnaliikmete

I huvisid arvestavad tingimused keskkonnakujundamiseks, selle kestvaks

ja
I ja siiiistvaks arenguks, maakasutuseks ning sotsiaal-majandusliku
sidumiseks."
planeerimise
territoriaalse
I
I Seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute
I vr:^" ;isuhteidplaneeringutekoostamisel,ehituslikulprojekteerimisel,
I ehl"r,nisel ia ehitiste kasutarnisel.

erfrrrton h/ailt,tt
l{uu nimetus pcirineb aegadest,
Il mil igaiihe rndtted ja teod liit

olid seorud rukkiloikusega.,UU o,,

",

i.ihtlasi riidmustav ja rdsine. Siit pidt lil
tulema pere leib kogu aastaks. Nii oli 'i1
see Eestimaal igal aug,ustikuul unfues :
tuhat aastat jcirjest.

Meie ajal ldikavad rukist
pole enam

kornbainid, igaiiheL

rukkipdllule asja. Aga m6ned seavad

augustis sammud metsa poole, et

fton".ii-is-,projekteerimis-jaehitusalasetegevusekoffaldamine
I oma territooriumil kuulub kohaliku omavalitsuse pddevusse' Seaduses

noppida mustikaid ja pohli. Teised
korjavad koduaias tikreid, kurke vdi

on fikseeritud, et "vallal peab olema iildplaneering". Uldplaneering on
planeering, mis koostatakse valla territooriumi kohta.

augustis enamikule pole, viljade

I
I

I

I

Vallu lehe eelmises numbris informeerisin ma Teid, lugupeetud
vailaelanikud, illdplaneeringu teostamisest. Sideasutuste kaudu saatsime

I
lTeile ka ki.isitluslehed, mille abil oli Teil v6imalik
I
I

I
I
I
I

I
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avaldada oma
kiisitluslehti
Hidetud
laekunud
vallale
tanaseni
on
uruu*us. Kahiuks
viiga vuihe.
Vastavalteespoolnimetatudseaduselekaasatakset.ildplaneeringu
koostamisse kinnisasjade omanikud, elanikud ja teised huvitatud isikud.
SeepZirast avaldame kiisimustiku ka valla lehes. Tahame seega anda
Teile veel kord vdimaluse osalemiseks omapoolsete ettepanekutega
i.ildplaneeringu koostamisel (vt. kiisimustikud 2. lehekiiljel).

Utaptaneeringu koostarnine on avalik. Planeeringu avalik
viiljapanek korraldatakse valla keskuses ja valla suuremates asulates.
:aame ootama ettepanekuid (alvamusi) kuni 1. septembrini. Loodame
ia soovime aktiivset osavdttu.

I --, Teid ette tanades
|

Einar KATI\IAN, vallavanema kt.

6unu. Leivavilja I 1ikami

se

kuu tcihendust

korjamise kuuks on ta jcicinud. Looduse

sdnum viljade valmimisest jduab
inimesteni niiiidki.

H. RELVE foto ia tekst

Aru (Moor, Taurafeldt jt.).

Maekalda (Kuusemets, Alavere, Kreeni, Nirgi

it'

kuni

Anderssonini).
Allika (Tralla, Karu, Eller jt.).
Sinilille (Uusm6is, alajaam, N6lvak jt., Rahvamaja).
Veski (saun, kuni Puka teedArse elumajani).
Pargi (kontor, Uuetaiu, kauPlus).
Aida (puutookoda, telefonijaam, Alavere).
Jiirve (koolimaja ja uued 30-krt. elumajad).

Ufrttasi teeb komisjon ettepaneku ennistada kunagised

oorfilrF gEBuaoqfrvorrE

kulanimed:
1. Nimetada Pajusti alevikust 2 km kaugusel asuv elamurajoon

Avaldame veel kord haridus- ja kultuurikomisjoni pakutud
tdnavate nimekirja eesmargiga saada Teie ettepanekuid. Oma

Kakumiie kulaks.
2. Ennistada endised Piira, Karkuse, Miietaguse ja Aru kulade
nimetused ja tenitooriumid praeguse Piira ktila terreitooriumi

ettepanekud palume esitada vaid neil, kes on vastu antud nimedele
v6i kel on omapoolseid soove.
VIRU-JAAGUPI KULAS
Pihlaka tdnav
Kesk tdnav
Kase tdnav
Kooli tee
Parna tanav
Koeravere tee
Kuuse tdnav
Voore tee
Kastani tanav
Rahu tAnav
Kaasiku tdnav
Puu tdnav
PIIRA KULAS
J6e tiinav (Oia)
Mdisa tiinav
Roseni tdnav
Kalda tiinav
A.
Liidne tdnav
Metsaveere tdnav
ROELA ALEVIKUS
Tartu mnt. (kuni Saara kulani).
Roosi (Neelokse, Soone jt.).

jagamise tulemusena.

3. Ennistada endine Merik0la kula nimetus ja territoorium

Koeravere k0la tenitooriumi jagamise tulemusena'

4. Ennistada endised Tammiku, Liiva, Lepiku ja Obja kulade

nimetused ja teff itooriumid praeguse Obja kLila tenitooriumi jagamise

tulemusena.
5. Ennistada endine Alavere kula nimetus ja teritoorium Soonuka
kula tenitooriumi jagamise tulemusena.
6. Ennistada endine Edara kula nimetus ja tenitoorium Rasivere
k0la tenitooriumi jagamise tulemusena.
7. Ennistada endine Udriku kula nimetus ja tenitoorium Palasi
kula tenitooriumi jagamise tulemusena.
8. Ennisrada endine Ristik0la killa nimetus ja tenitoorium Kulina
k0la tenitooriumi jagamise tulemusena.

9. Piiritleda 0mber Kadila ja Veadla kulade piirid, ltihtudes

ajalooliselt vAljakujunenud kulapiiridest.
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KUSIMUSTIK
SOTSIAALHOOLE KANDEALASE
KORRALDAMISEKS

T60

LP, LUGEJA! Oma nime mdrkida pole vaja, Taida kusimustikus olevad lungad
voi kriipsuta oige vastus alla! Saada tiiidetud kusimustik vallavalitsussel
1. Vastaja sugu: M/N

2. Perekonna suurus: ............ Pereliikmete vanused ja sugulusaste ........
3. Perekonna sissetulek: Tdotasu k0kku......".......,..,.....,. ,pensionid, ........

lastetoetus......,. ..muudtoetused
4. Mitu tOotut on peres?

LdAne-Viru Toohoive Keskuse poole abi saamiseks?

Kas on poordutud
abl on

....,...... Millist

saadud (andmed 2 viimase aasta kohta)
5. Millise vanurite ja invaliidide hoolduse vormi jdrele tunnete vajadust (valla
poolt tasutav hooldustoOtaja, hooldekodusse paigutamine jne.)? .... ...............
6. Kas vallal peaks olema hooldusasutus, kuhu saaks paigutada vajaduse

korral uksikvanureid, aga ka teisi, kellel on ajutisi voi alalisi raskusi oma elu
kori'aldamisega?

7, Kas oleks vaja oppe- ja hoolduskeskust, mille baasil saaks korraldada
in{opdevi sotsiaalhoolekande kusimustes, organiseerida urilusi ning iegevust
vanuritele, puuetega inimestele jne.?
8. Millist abi olete saanud Vinni Vallavalitsuselt: rahaline toetus, kui
., materiaalne abi kui sageli ,......,..........

jne.

,

,r.

i
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9. Miliist abi vajate oma elu korraldamisel koige enam?
10. Milline on Teie aryates k6ige suurem noof(eprobleem Vinni vallas: toohoive,
eluaseme puudumine, huvitegevuse vahesus, iive jne.?
11. Milline on Teie arvates suurim sotsiaalne probleem Vinni vallas?
12, Teie ettepanekud elu solsiaalse poole parandamiseks?......................

;; Mii;;;i;i;;
vallavalilsusell
maavalitsuselt
Vabariigi Valitsuselt
Tdname Teid!

MAASPORTLASED KOHTUSI D
VILJANDIS
Eesti IX maaspordimiingudel Viljandis osales 1200 sportlast 80 vallast.
Vinni valla sportlased tegid kaasakergej6ustikus. v6rkpallisia miilumdngus.
Kergej6ustiklastest olid v6istlustuies pdhiliselt veteranid, kes ka tublilt
esinesid. Aili Jureleviti ja Tiiu Piirnik krooniti oma alal v6itjaks.
Tasemel oli ka mdlumdnguv6istkond (Jaan N6mmik, Toomas Uuskam,
Villu Albert, Arvo Haas ja Mart Orro), kes eriti pingelises heitluses suutis
tugeva l6puponnistusega (10 punkti 10-st v6imalikust) paremuse enda
kasuks kallutada. Tasuks esikoht ja meistrimedalid. Seljataha jlieti Tiiri,
Kadrinajt. kokku ligi 60 voistkonda.
M6nev6rra m6istetamatuks jiiiib aga valla esinemine kunagisel Vinni
paraadalal

- v6rkpallis.

Miingude iildkokkuv6ttes oli edukaim Kadrina vald, jiirgnesid Saarde

ja Paikuse Pdrnumaalt.
Ilmselt tulev valla vastutavatel funktsiondhridel siiski tdsisemalt tegelda

v6istkondade ettevalmistamise ja v6istlustele vdljaviimisega. Asja
vanajumala hooleks jiitmisega edu ei saavuta.

Arvo HAAS

Tees ar-cas MrNEK KooLTMAJJA JA TULEK sEALr. ON
SEE SUURTAHTMINEVOI HOOPIS STIND? ONS N,MTP VI|IKESED

SAANUD OMA SENISES I-APSEPOLVES LAPSED OLLA? ONS
MOTLEMINE JA TUNDMUSED JUBA KASVAMA PAASNNUN?

Var,r,avar,rrsus JA -vor,lKocu soowvAD, ET

ALGAV

KOOLIAASTA OLEXS EDUKAS VALLA KoIKTDELE XOOLIDELE,

ET OPII,ASTEL JATKUKS TAHET JA ENERGIAT TEADMISTE
OMANDAMISEL! ET oPETAJATEL OLEKS IKKA ARMASTUST JA
KANNATUST OMA HOOLEALUSTE TARVIS.

VINNI V.*LLA UUDISID

AUGU.ST

KASULIK OPPEREIS
Grupp vallavolikogu liikmeid (M, Morgen,

V. Tafenau, V, Pikat, E.

Soosalu,

A. Saapar) ja vallavanema kohusetditja Einar Katman olid oppereisil
Rootsimaal Ljusdalis. Oma tdheleoanekutest sealsest elust-olust pajatas
Vello Tafenau jdrgmist,
Meie ktilaskAiguks kokkuseatud programm oli pohlalik. Rootslased teavad
kindlait. mida nad teevad ia mida teha tahavad. Selles suunas prlLiti ka meie volikogu
liikmete mollemist suunata, Meie programmis olici arutlused poliitikutega, tutvumine

vailavalitsuse ja -volikogu tegevusvaldkondadega nlng kohaliku ettevotlusega, aga
ka haridusorobleemid ning puhke- ja vaba aia sisustamisega seotud kLlsimused.

Kohtumisel sotsiaalkomisjoni esimehe Mona Widmaniga, laste- ja
noorsookomisjoni juhi Sven-Olle Martenssoni ja personalikomisjoni liikme Emil

1

Augustifruu
94
9t
85

80

Anderssoniga todesime, kui tdnuvaarset tood tehakse seal sotsiaalsfddri kuuluvate

kusimuste lahendamisel. Rootsi riigi rahalised v6imalused pakuvad mitmeid
variante noofie opetamiseks, nende vaba ala sihioaraseks korraldamiseks, Koike
ikka selle nimel, et p0hikcoli looetanud ei idiiks korvale koolist voi siis toost.

70

Ljusdalis on eeskujulikult korraidatud vanurjte hooldus. Kommuunis on uldse
21 000 elanikku (uhe km,kohta 4 inimest), kellest 40,3 % on ule 65 aasta vanad
(Rootsis keskmiselt 30.5 %). Sotsiaalprobieemidega tegelevaid tootajaid on B0O
ning sotsiaalkLisimuste lahendamiseks on kommuuni eelarves ette ndhtud 266
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(f -.it Sf f-i ehk 12.700 SEK-i uhe elaniku kohta aastas (Hootsis arvatakse uhe

pnnc

,e kuu minimaalvaladuseks 2800 - 2900 SEK-i)
Ljusdali kommuuni vanadekodus on vanuritel voimalus elada kas ruhmas voi
omaette toas. Majas on uldse 290 uheruumilist korterrt, kus olemas koik mugavused,
Kodus elavaid abivajajaid aitab palgaline hooldaja. Uks hooldaja korraldab tavaliselt
5-6 pere elu-olu. Kui oiukord cn sundinud lapse paigutamise lastekodusse. siis
if

.{.e;

1a

ametiuhingutel. kes on seadnud oma esmaseks uiesandeks tookohtade sdilitamise
ja uute loomise. Selle nimel tootab ka vallavalitsus. Uhe tookoha loomiseks kulutas

ja

soltub palgatasemest), Kommuunis on 22

eilnevat

ametiuhinguorganisatsiooni, kes aitavad lahendada puhkustega seotud probleeme,
aitavad korraldada tooliste valja- ia LimberOpet jne.
T6otuid on kommuunis 10-120/". Tootu abiraha makstakse seal 300 pdeva
jooksul, Trihtaja moodumisel voidakse tootu tactlust abiraha maksmise jatkamiseks
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KONONTSUK

ERIK-GAINAR

vallavalitsus 1 993. a. rile 17.000 SEK-i. See raha tuleb aga valda tagasi maksudena
juba 0sna pea. (Olgu oeidud, et ettevotie tulumaks an23ok.tootajate tulumaks on

suLrrern

aug,usr 1901

august l9o.r

Silnnid.iuunikuus
RAUNOllUtL\IlL{A f.iuuni
IiAROtl:\i SATMUS
15. iuuni
{\DREAAILASTE 17. iuuni
TEEI|IAR UHEK
21. iuuni
.

on lastekodupoolne soov hoida tihedat kontakti lapse perega. Uldse pooratakse
seal palju tdhelepanu peredele, kus ei tulda toime laste kasvatamisega,

Elanikkonna huvide kajtsmisel on tdhtis koht toolisorganisatsioonidel

juubifsri{

NOORVALI

21. iuuni
30. iuuni

Kasulixu oppetunni saime ka kommuuni volikogu tehnikakomisjoni uhe
alakomisjoni (tookomisjon) koosolekult, kus anti meile ulevaade, kuidas materjalid
koosolekuks ette valmistada ning kuidas toimub arutelu ja kUsimuste lahendamineotsustamine.

Ajakirjanduse mangureeglitega Rootsis tutvustas meid ajakirjanik-

positiivselt toetada, kui on selge, et tood on otsitud, aga pole leitud. Kui inimene
25 pdeva jooksul ei vota mingit toopakkumist vastu, voidakse abiraha maksmine
katkestada. Koige enam on Ljusdalis tootuid ehitajate hulgas.

informatsioonieksped Pdr Jonsson. Kuulsime, et kohalikku ajalehte "LjusdalsPosten" loeb vdhemalt 90 % kohalikust elanikkonnast.

-

infot vahendada.

Huvitav on seegi {akt. ei seal rakendalakse inimese toolevOtmisel kuuekuist

eaega 1a et puhkus kestab viis nddalat. Suvel kasutatakse puhkuse
korraldamrseks ka talviseid vdijaoppekeskusi. Lapsehoolduspuhkuse toetus on
koigil vordne, sOltumata sissetulekust. Haigusraha maksab ettev6te 14 paeva,
iilejeiuinud pdevade eest aga tervisekindlustus.

Meid kOiki ullatas, et vallavalitsus tegeleb vdga aktiivselt ettevotjate ja
etlevotlusega. Vallavalitsuse juures on etlevotjate uhenduse esindaja. "Eilevotlus

Huvitavaid kohtumisi oli palju. Kahjuks ei voimalda meie vdikelehe ruum kogu
See esmaspiievast reedeni keslnud oppereis oli huvitav ja meile vaga vajalik.
Sobrad-koostoopartnerid olid moelnud programmi kokku seades sellele, et meie
voiikogu liikmetes tekitada ettekujutus, kuidas voiks elu Eestimaal edasi minna.

Vooralt oppides ei saa automaatselt midagi ule kanda, kuid teatud aspektid on
vastavalt voimalustele siiski ellu rakendatavad.
Eriline tdnu koostooprogramm juhile Orjan Fridnerile.

peab olema nagu aed, mis kogu aja kasvab,' utles uks meie voorustalatest.
Korduvalt rohutati, et igas ettev6ttes peab olema hea sisemine kliima, et ettevotluse
arengut soodustavad stabiilsed seadused ja ei peab olema tahet ning oskusi.
Koike seda pakutakse oma ettevotjatele mitmesuguste koolitusprogrammide kaudu,
millest ka meie valla inimesed teadmisi saavad, Ettevotluse Lihenduse (ALMI)
juhataja Lars Svenderi loengust saime teada, et Ljusdalis peetakse vdga tdhtsaks

ettevotjate omavahelist koostood. Eelkoige enese teadustamiseks teistele, samas
ka uhiste probleemide esitamist seadusloome arenguks. Tegeldakse selle nimel,
et ettevOtia olla oleks prestiiZne, Arvati, et vallas tekib aastas keskmiselt 70-100
ettevOtet juurde, millest vaid kuni 50 % suudab iaitkata rlle koime aasta.

Palju ooetlikku saime kulaskdigult Fdrila saeveskisse, kus kahes vahetuses
m js annab 80.000
tihumeetrit saematerjali. Metsamaterjal on 1 00 %-selt Rootsimaalt, saematerjalist
suunatakse 80 % eksporti. Too saeveskis on maksimaalselt automatiseeritud. Too
korraldamisest 1a tooaja ratsionaalsest kasutamisesl oli meie inimestel palju oppida.

(kokku 65 inimest) toodeldakse aastas metsamaterjali ulatuses,

Muljet avaidas ka 55 tootajaga mehaanikatehas noore ettevotja Nils-Goran
Pege juhtimisel. Fjrma kAive aastas on 52 miljonit SEK-i. Ettevotte toodangu muugil

on tildluhul 30-pdevane maksetahtaeg, Firmas peeti 10 %-list kredildiprotsenti
aastas liiga kalliks.
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KOIGI MUGAVUSTEGA ELUTUBA LJUSDALI VANADEKODUS,
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VALLAVARA KASUTADA ANDMISE
KORD JA TINGIMUSET)
valla elanikkonda teenindavatele munitsipaalettev6tetele, sotsiaalasutustele

L Kasutada andmise iildtingimused
Vallavara antakse kasutada enampakkumisel, rendilepingu v6i vara
tasuta kasutamise kirjaliku lepingu alusel ja tingimustel, et lepingu
l6ppemisel v6i l6petamisel on vara kasutaja kohustatud tagastama vallavara
loomulikku kulumist arvestades samas seisukoras, milles ta selle sai. Juhul,
kui vara anti kasutada funktsioneeriva (tciotava) tervikvarana, tuleb vara
ka tagastada funktsioneeriva tetvikvarana (ettev6ttena' filiaalina jne.).
2. Kui rendilepingus v6i vara tasuta kasutamise lepingus on vara
kasutajale ette nAhtud Sigus teha varale juurdeehitisi (hooned, rajatised)
v6i parendada vara vastavalt Rendiseaduse $ 1 1 Ig. 3 ja $ 12 lg. I (RT 90'
12, 126), kompenseerib rendilepingu l6petamisel v6i loppemisel rentniku
poolt tehtud dokumentaalselt t6endatud kulutused rendileandja.
II. Tagastatava v6i erastatava vara kasutada andmine
Endistele omanikele tagastatavat ja erastamisele kuuluvat vara v6ib
anda iiksnes tiihtajata kasutamiseks, kusjuures vallal on 6igus leping
lopetada iihekuulise ettetealamisega.
1.

III. Enampakkumisest teatamine
1. Enampakkumisest tuleb teatada v.ihemalt iihes iilemaakonnahse
levikuga ajalehes, valla infolehes, vallamaja teadetetahvlil ja osavaldade
teadete tahvlil jt. enampakkumise tingimustes ettendhtud kohtades, andes
koigile soovijatele vdhemalt 14-pf,evase t;ihtaja tingimustega tutvumiseks
2. Kuulutus peab sisaldama rendileandja nime, vara nimetuse ja selle
iseloomustamiseks vajalikud andmed, aja ning koha, millal ja kus voib

vara ndha ja tutvuda enampakkumise ja lepingu tingimustega,
enampakkumise aja ja koha ning osavdtumaksu ja avansi (esmase
sissemaksu) suuruse.

IV. Tervikvara
I . Tervikvarana kiisitletakse asjade kogumit, millest mingi osa
eraldamise korral muutub iilejiiiinud osa sihiparane kasutamine
tehnoloogiliselt v6imatuks, (niiiteks tehnoloogilist tervikut moodustav
seadmete kogum, ettev6tete, asutuste ja organisatsioonide bilansis olevad
hooned, mittee.luruumid, kui nad moodustavad neis ruumides asuva rendile

antava varaga tehnoloogilise terviku).
2. Keelatud on vallavara rentimine, kui selle tagajlirjel v6ib muutuda
vOimatuks valla omanduses oleva ettevdtte, asutuse v6i organisatsiooni
v6i tema struktuuri- v6i alli.iksuse muu vara tehnoloogiline ja sihipiirane
kasutamine. Selline tehing on kehtetu ning selle sdlmirnisega seotud isikud
v6etakse vastutusele. Erandeid v6ib teha volikogu oma otsusega.
V. Tasuta kasutada andmine
1. Vallavara v6ib anda tasuta kasutamiseks riigivalitsemisorganitele,

ELUASEMETOETUSEST
Seoses eluasemetoetuse saajate nimekirjade avaldamisega on

tekkinud veelkord vajadus selgitada ELUASEMETOETUSE
ARVESTAMISE koda.
'l . Eluasemetoetuse arvestamise aluseks on eluruumi

omaniku v6i tiiirniku pooft taidetav arvestuskaad, mille tiiitmise
6igsuse eest vastutab tdiitla, s. o. korteri omanik v6i u0rnik'
Arvestuskaad esitatakse

:

1.1. keskkiittega eluruumi valdaja poolt sooiusenergia
tootjale (ME Roela Soojus, V.-Jaagupi Soojus, Pajusti Soojus'
Vinni Soojus, Piira Soojus).
1.2. ahikUttega eluruumi valdaia poolt elamu valdaiale,
1.3. eramajade omaniku poolt vallavalitsusele (Tudu, Roela'
V.-Jaagupi piirkonnas ka osavaldadele).
2. Toetuse arvestaja (p. 1.1. - 1.3.) esitab iga kuu vastavalt

laekunud arvestuskaartidele eluasemetoetuse 0ldsumma
vajaduse vallavalitsusele, mille alusel vald koostab taotluse
maakonna rahandusosakonnale ning viimane kannab taotluse
piires riigieelarvest sihtvahenditena laekunud summa ule.
Seega puudub Vinni vallal kontrollfunktsioon eluasemetoetuse
konkreetsete saaiate osas.

tornnpta,re
ENDEL MOLOTOK

(koolitt, haiglad, raamatukogud, klubid, spordihooned jne') tihistutele,

heategevuse otstarbeks,

teistele omavalitsusiiksustele ja

omavalitsusliitudele. Ktilades, kus puudub elanikele kommunaalteenuseid
osutav ettev6te, v6ib elanike kommunaalvajaduste rahuldamiseks vajalikku
vara anda tasuta kasutamiseks lepingu alusel vastutavale isikule (niiiteks
kiilavanemale).
2. Kavatsus anda vallavara tasuta kasutamiseks avalikustatakse valla
p6him6:iruses ette niihtud korras viihemalt kaks niidalat enne volikogu
istungit.
3. Otsuse vallavara tasuta kasutamiseks andmise kohta teeb
vallavolikogu, arvestades k6iki iiks n:idal enne volikogu istungit volikogu
esimehele esitatud taotlusi. Otsus avalikustatakse kaks nddalat enne Iepingu

s6lmirnist.
4. Tasuta kasutada andmise lepingus fikseeritakse kasutaja vastutus
vara sdilimise eest ning poolte osalus varaga seotud kulutuste (kindlustus,
valve, ki.ite, remont jne.) katmisel.
VI. Rendile andmise otsustamise kord
Kinnisvara ja rohkem kui 250 000.- kroonise maksumusega vallallaln
rendile andmine toimub volikogu otsuse alusel. Kuni 250 000.- krc oo
maksumusega vallasvara rendile andmine toimub vallavalitsuse konaloql{'
alusel.

VII. Likvideerimine v6i reorganiseerimine vara rendile v6i tasuta
kasutada andmise korral
Kui rendile v6i tasuta kasutada antakse kogu valla omanduses oleva
ettev6tte, asutuse v6i organisatsiooni vara, siis otsustatakse viivitamatult
ka vastava ettev6tte, asutuse vdi organisatsiooni likvideerimine v6i
reorganiseerimine.

VIIL

I'agatised

Valla vallasvara rendileandmisel on n6utav, et rentnikul oleks tagatis
v;ihemalt 15 Va vara maksumusest kinnisvara v6i vallasvara pandina'
kdendusena vm.
1.

2. Rendile antav vara kuulub kohustuslikus korras kindlustamisele
rentniku poolt.

IX. Rendilepingu kohustuslikud tingimused
1. Rendileping peab reguleerima allrentimise, lepingutingimuste
muutmise ja lepingu ennetahhegse l6petamise korra, kui pooled ei j6ua
kokkuleppele.
2. Rendileping reguleerib rendile antud vara olemasolu kontrollimise
v6imaluse valla esindajate poolt.
Toetuse taotlemine on taotleja sUdametunnistuse kiisim'
kuna eluasemetoetus on ette nahtud vaikese sissetulektiroerekondadele eluasemekulude osaliseks katmiseks, s. t. et
kompenseeritakse perekonna eluasemekulud, mis uletavad 30 %
pere sissetulekust.
M. DllTS. iikonomist

ELUAS E M ETOETA S JUA N IKUU S
LEANA SMIRNOVA
ENEL LILLEMA
RITA ZAVARINA

INNA LALL
MARJUAVARLAID
EEVA JOEARU

SIIRI LAKKUR
MARGE LAAGUS
RUTT SEPP
RIINA LAHESOO

Vinni

200,r 5

Viru-Jaagupi
Piira
Pajusti
Viru-Jaagupi
Viru-Jaagupi
Viru-Jaagupi

197,50

595,10
22,00

,rn

15

{o ,5
1nA <<

267,90
36,00
22gO

PARANDAME VEA!
Palun lugeda juulikuu numbri 1. lk. olevas vallavalitsuse teadete rubriigis
eelviimases reas "tasumise aja eest" asemel "tasumata aia eest"
VABANDAME.

Vinsi valla lnfoleht
EE2IOG Vlnni
Tolmet4ja telefon 4gg-L2.25OO eks.

Triikikoda "TRUKIS ". Kohtla-Jiirve,
TASUTA.
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