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VALLAVOLIKOGUS
* Volikogu viimasel koosolekul tekitas elavat arutelu L;idne-Viru
Postkontori kiri Vinni Vallavalitsusele, mille sisuks oli kiisimus Vinni
sidejaoskonna edasisest saatusest. H:lrra Tael postkontori esindajana iltles,
et ajad muutuvad, muutuvad hinnad ning ka raha jagamine; et tuleb hakata
tdcitama rentaablimalt. Tema s6nul olevat iiheks v6imaluseks kokku hoida
sidejaoskondade v6rgu pdhjalik timberkorraldamine. Nii vdiks ka Vinni
sidejaoskonna iihendada Pajusti sidejaoskonnaga, mille postkontor ehitaks
viilja t:iiesti kaasaegseks teenindusettevdtteks. H;irra Tael r'Shutas korduvalt,
er ' 'nad ei taha mingil m?iiiral kahjustada maainimeste huve, kuid nad
pdi- aci m6tlema ja lahendusi leidma, et end paremini majandada.

Piirast p6hjalikku arvamustevahetamist otsustas volikogu mitte
ndustuda Vinni ja Pajusti sidejaoskondade tihendamisega.
* Valla piiride muutmisest
Seoses talumaade tagastamisega ning aluseks v6ttes kohaliku
omavalitsuse konaldamise seaduse $ 22 p. 10 otsustas Vinni Vallavolikogu
teha Lddne-Viru Maa-ametile jdrgmised taotlused valla piiride muutmiseks:

Rakvere vald
Viia valdadevaheline piir Jupre talu Vinni valla poolsele piirile. Vinni
vallalt liiheb seega Rakvere vallale 1 3 ha.
Viike-Maarja vald
1) Viia valdadevaheline piir talude Vinni-poolsele piirile, alates
gaasitrassist kuni Metsatalu taluni ning sealt mooda teed kuni Tamsalu
valla piirini. Vinni vallalt liiheb seega Viiike-Maarja valiale ligikaudu 54
ha.

2) Viia valdadevaheline piir alates Nurga-Kaasiku talust kuni Kiltri
talu piirini. Viike-Maarja vallalt tuleb Vinni vallale 102,9 ha.
Tirdulinna vald (taotlus saadetakse ka Ida-Viru Maa-ametile)
Viia valdadevaheline piir talude Vinni valla poolsele piirile' alates
Virunurme, Suulenuma, Hansu, Vanareie talude viilispiili mciijda, edasl
-'a(ida Pikanoka ja Oonurme talu piiri kuni Hallika taluni. Tudulinna vallale

Vinni valla arvutigrupp koosseisus Inna Arula, lvar Roht, Mi4am Selli' Kairi
Joesalu, Kaja Inno, Tuuli Teiva 1a Hilje Pakkanen viibis augustikuu alguses oppereisil
Ljusdali kommuunis. Seekordne reis oli jatkuks kahele eelnenudbppesessioonile
Vinnis.
Ljusdali kommuuni arvutispetsialist Rolf Berg tutvustas kahe pdeva jooksul
lniormatsioonitehnoloogiat ja stivendas meie arvutioskust. Niigime voimalusi
INTERNETI-ga tootamiseks.
Vdga huvitavaks kujunes kohtumine Mats Franssoniga, kes andis Lilevaate,
kuidas todtab kommuun tana ja kuidas t6otati enne seda, kui Rootsi astus EU-

sse. Kohalik elanikkond on aru saanud Euroopa Uhendusse kuulumise
vajalikkusest, ehkki jdtkub probleeme neilgi (400 talunikku voib dhvardada oht
jiiiida toota).
Ljusdali kommuuni ametiuhingu lildrid tutvustasid meid a/u struktuuri ja
funktsioonidega. li/u organisatsioonidel on Rootsis tdita ttihtis roll: tookohtade
sdilltamine ja uute loomine (ettevotlus). Nendes protsessides osaleb aktiivselt ka
vallavalitsus. Need on moned ndited suundadest, mida meiegi peaksime endale
eesmdrkideks seadma.

Sopruskoostooprogramm "Vinni 2. aasta" oli tugevalt individuaalse
suunitlusega ning holmas suurema osa ajast. Meie valla tootajad osalesid nii palju
kui v5imalik sarnastes toosituatsioonides ja -ulesannetes sealses to$s. Meie Lildise
arvamuse kohaselt oli kadestav niiha hiisti ettevalmistatud koosolekuid, kus kAis
tihe ja asjalik arutelu, kus ei laskutud emotsioonidesse, nagu meil paraku m6nikord
lavaks saanud, Tanapdeva tehnoloogiaga oli toesti ponev tutvuda ning jiiab vald
loota, et meilgi ukskord paberivirnad kaovad ning asjaajamine lihtsustub'
Voisime taas todeda, et seal on moeldud inimestele. Et olla kaasajaga kursis,
ei pea tingimata elama suurlinnas, vaid voib end edukalt teostada ka maakohas.
Kahtlemata oli oppereis kasulik ja huvitav. Tekkis ettekujutus, kuidas voiks
maal ja vallas elu edasi minna.

Grupiliikmed

:b Vinni vallalt 322,0 ha.
* Pikemat k6neainet pakkus volikogu liikmetele pdevakorras olnud
kiisimus R;igavere m6isa halduskulude katmisest. Selles, et Vinni vald
peaks osalema Rligavere mSisa haldamises, ei kahelnud keegi, kuid
poleemikat tekitas kiisimus, kust tuleb raha, sest eelarve v6eti vastu niigi
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suure defitsiidiga. Volikogu otsustas lSpuks siiski osaleda m6isa edasises
haldamises ning soovis, et moodustataks tcicigrupp, kes hakkaks otsima
rahaliste vahendite allikat
* KadilaAlgkooli-lasteaia hoolekogusse valis volikogu valla esindajaks
Margit Diitsu.
* Volikogu otsustas n6ustuda vallavanema kohusetiiitja Einar Katmani
ettepanekuga panna endine Tudu lastephevakodu hoone miiiiki avaliku
enampakkumise korras. "Hoone on viiga halvas olukonas, tema alghind
peaks olema viihemalt niisugune, mis kataks miitigiga seotud kulud," iitles

hdra Katman.
* Volikogu otsustas esitada valla lipuja vapi ideekavandi Riigikantselei
heraldikan6ukogule liibivaatamiseks.

Onnetu on inimene,kes vahel harvagi ei sarnane don Quijotega
ega pea tuuleveskeid hiiglasteks! Ullas don Quijote oli iseendale
v6luriks.lh v6rdsustas maailma oma hingega. See polnud iseenda
lollitamine. Lollid on need, kes ei nAe enda ees midagi suurt ega

ilusat'
Anatole FRANCE

SOPRADELT VINNI VALLALE
Enne uue oppeaasta algust saabus Ljusdali kommuunist kingitusena
jarjekordne saadefis Vinni vallale. Koolidele oli hulgaliselt vajalikke vahendeid:
'koolipinke

ja -laudu, tahvleid, riiuleid ja kappe, aga ka kuus arvutit. Kooliinimestele
algklasside pingid ja tahvlid.
roomu
eriti
tegid
Sotsiaalkomisjoni liider Miryam sellivottis vastu mitmesuguseid riietusesemeid,
mis jagatakse abivajajatele; Tudu kirikule toodi orel ja vald sai endale matuseauto.
'Ljlsdali
ajalehesi v6etud lotol on seekordse saadetise organiseerijad enne
vdlias6itu Rootsist.

\ZILLA SUTUBOOLII(AST NII JA NAA

23, aug. toimunud istungil kinnltas volikogu leatavasti Vinni valla s0mboolika,

Kuna asi on otsustatud, voin seda sLindmust oma silmade ldbi valgustada.
Minu
arusaam asjast on igati subjektiivne ning voib-olla ka lihtsameelne, kuid olen
siiski
l6petanud korgkoolis kunstieriala ja loen ennast moneti kompetentseks kunsti
puutuvates ktisimustes kaasa rddkima,

Esimest korda kuulutali konkurss sumboolika saamiseks vrilja Jtiri Allikalti
ajal. Loin kaasa nii esimesel kui ka viimasel konkursil. on ju sellised r.iritused
huvitavad ning kogemusi pakkuvad. paraku on Vinnivalla stimboolika konkurssidel
osalemise kogemused negatiivse va4undiga. Esimene konkurss venis ning
seilest
ei rriagitud, samuti polnud v6imalik ndha teiste toid. olla viilja antud ka p-reemia,
kuid kellele, millal ning mille eest, ei tea. Kindel on, et esimese rirituse
tulemust
Iipuna voi vapina ndha ei saadud.
Teisele konkursile esitatud toid ntigin hariduskomisjoni koosolekul. Et neid
oli
vaid kolm, siis polnud erilislvalikuvoimalust ning komisjon otsustas valja
kuulutada
uue konkursi, mis vastaks konkursi korraldamise reeglitele. Ka oli kdigil
osaleda
soovijatel voimalus tutvuda heraldikanoukogu kinnitatud tingimustega. Feale vapi
oli vaja esitada ka llpu, kleepsu, meirgijne. kavandid koos seretuskirlaga.
Toid pidi

saama

ndha ka kogu vallarahvas. Ja seda aastavahetuseks 94/95. Ei olnud
vanuselisi piiranguid ja valla koolid loid 0rituses aktiivselt kaasa.
Toid tuli palju. Neid, mis vastaksid esitatud tingimustele, tuli aga vdhevoitu.
Ka oli kavandite lase usna erinev. Toodega oli voimalik tutvuda rahvamaiades.
raamatukogudes, koolides jne. Koigil oli seega voimalik avaldada oma poolehoidu

uhele voi teisele t6ole. Et konkursi tingimused ja nouded olid teada pohiliselt
osalejatele, siis olid ka hinnangud sageli kunstilisest seisukohast ebakompetentsed.

Oli nriha tuntav poolehoid maatemaatikale.
Hariduskomisjonis oli jutuks ktimne poolehoiu leidnud too avaldamine valla
lehes. Ja siis - volikogule esitatakse kinnitamiseks vapi kavand, mis ei ole
osalenud

konkursil, ei vasta heraldika tingimustele ega kompositsiooni reeglitere, miilel
puudub seletuskiri ning volikogu otsustab kavandi edasi saatalll pohjenduseks
toodi ajanappus, see, et riiklik sumboolikakomisjon nagunii kavandeid liibi el lase
jne. Aga milleks siis konkurss?
osalejad ei tea konkursi tulemusi, ei tea, millised tood meeldisid vallarahvale,
ei tea komisjoni kompetentseid otsuseid. Milleks on vallale vaja hariduskomisjoni?
Kuidas saab volikogu vastu votta otsust krisimuses, mida arutatakse nli luhikest
aega (30 min.), otsuse, mis ei ole kompetentne? Kas vailas puudub demokraatrik
asjaajamine? Ja veel hulk teisi krisimusi, mis minu ajus oma vasluse leidsid. Kahju

on nendest opilastest, kes oma tdodega konkursist osa v6tsid ning kavandiie
valmimise protsessis tunda said kompositsiooni, heraldika ning varvuste kasutamise
aluseid. Nad said oma kogemuse, said ndidata oma annet, kuid kas nad kunagi
enam mingil konkursil osalevad. Loodan, et koolidele tagastatakse konkursil
osalenute tood. Metoodilises fondis on neil kindlasti rohkem vddrlust kui ku" -rl
vallavalitsuse lauasahtlis,
Riho MAE, Tudu p6hikooli kunsti6petuse 6petaja,
direktor ja R-Kunsti riihmituse liige

VIRUMAA ETTEVOTLUS 95/96
Lugupeetud lirmajuht!
3' kuni 5. novembrini 'r995 toimuvad Johvi Kurtuurikeskuses "Virumaa
Rahvusvahelised Info- ja Arip;ievad 9S,,.

Projekti "virumaa ettevotrus 95/96' idee pohineb koharike firmade ja
omavatitsuste soovil reklaamida meie regiooni v6imalusi, saada uusi
iirikontakte
ning tdiendada teadmisi messidel osalemjseks.
Projekti raames toimub rida ettevalmistavaid ja koolitavaid Liritusi.
Firmade
esindajatel on vdimalus saada messi- ja reklaamiteooria alast tdiendopet
info- ia
aripaevade seminarlder. Eesmdrgiks on anda osarejatere prakiirisi ru*ikog.rrii,

tutvustada oma ettevotteid ja pakkumisi nii kohalikele huvilistele kui
ka

vdlispartneritele ja omavalitsuste sopruspiirkondade esindajatele.

Projekti pohieesmrirgiks on korraldada Virumaal 1996. a, novembris
rahvusvahelisele tasemele vastav ettev6tlusmess, mis tutvuslaks
Eesti kahte

olulisemat

maakonda maairma majandusareenir. Info- ja dripdevadere ning
ettevotlusmessile on oodatud koik, kes on huvitatud oma toodangu,
teenuste vd
info pakkumisest. Enese esiilemiseks on mitmed voimalused:

-

reklaamipinna teilimine urituste infotrukistes ja kataroogides ning
toimumispaikade stendidel.
- standardsisustusega valmisboksi reserveerimine "Virumaa Rahvusvahelistel
Info- ja Aripdevadel 95" ning "Virumaa ettevoflusmessil,,,

. - ndituse- voi mtiugipinna u0rimine rirituste toimumispaikades

(Johvi

Kultuurikeskuses ja tema umbruses),
Lihisboksi voi -nditusepinna (koopereeritud) utirimine vdikeeksponentide
omavahelisel kokkuleppel.

-

Pdevade kava:
2. november

11

.00

-

3. november

11

.00

- | 7.00 spetsialistide ja eksponentide pdev (sissepdiis

4. november

kutsetega). Temaatilised seminarid ja pressikonverents.
10.00 - 18.00 ndituse- ja mriLlgip;iev spetsialistidele ja
publikule (kutsete ja piletitega).

5. november

10.00- 14.00 muLigi-, oksjoni- ja auhindade loosimise pdev.

1

20.00 eksposilsiooni ulespanek

2.00 ekskursioonid ja eriprogramm kulalistele.

VII TUDU TRIATLON
Nii nagu kuuel eelmisel aastal, oli selgi suvel Tudus kuumimaks
ti'ituseks triatlon. Tudu TRIATLoN on stindmus, mis meelirab kodukiilla
rohkesti mujal elukoha leidnud inimesi. Augusti esimene laupdev on aeg,
rnil lapsed pririavad olla vanemate ning Iapselapsed vanavanemaleJuures.
Pealtvaatajaid ja kaasaelajaid jagub nii sohu, trassile kui ka finiiirippude
juurde. Tore on see, et vdistlejate sekka on tulnud noori. peab
uskuma, et
see juba traditsiooniks muutunud v6istlus v;ilia ei sure. vaatamata
mitne
varasema osaleja puudumisele (kes vzilismaal tcicil, kes Kaitseliidu 6ppustel
v6i jahinieeste laskevdistlustel) osales seekord i 1 mehepoega. Seni ei ole
6nnestunud triatlonile meelitada veel 6rnema soo esindajaid. Kas hirmutab
ligi kilomeetrine ujumine vbi hoopis kruusane r.attadistants? K6ieil aastatel
on meil vedanud ilmaga - alati ikka pdikesepaiste.
TUDU TRIATLON on tervisespordi tiritus, kus k6ik piiris triatloni
miiiilustiku jiirgi ei kiii. Enamus osalejatest on kunagi spordiga "si'a" peal
olnud ning soovivad veel kord kogeda seda niirvik6di ning rammesiu -"
On ju k6ige tdhtsam hea eneserunnel Et Tudu TRIATaONIST lug_
peetakse, annab tunnistust aasta-aastalt tiha kopsakamaks muutuv
auhin'alaud. Selgi aastal sai iga osaleja midagi miilestuseks. v6istlust
toetasid seekord vinni varlavalitsus, Tudu Metskond, Tudu Metsapunkt.
AS Rasivere Puit, AS Tender, AS Oonurme ning Rakverest TENAja AS
Key, samuti AS Eha "Sandri,, pood ning kauplus ',Lukuauk". Esimest Lorda
oli auhinna vdlja pannud ka kohalik talunik - see oli eriauhind viimasele
l6petajale Keskviilja talu per.enaisel t.
Noorima osavdtja auhinna sai Risto Rammul ning vanima osaleja
auhind kuulus Uno Muruveele.
VII TUDU TRIATLON voitis RISTO ROONET ( 1 . 1 3. 1 7) Tamsalust.
teiseks jiii RISTO RAMMUL Oonurmest ning kolmandana l6petas JUHO
KIIK Avinurmesr. Tiinu rohkerele toerajatele oli voimalik veellabi viia iile
aasta toimuv TUDU RAMMUMEHE v6istlus , naiste
"Tossu_jooks,' , lastele
"Viimase mehe jooks" ning risna l6bus ',publiku v6istlus". Sponsorite
nimekirjale lisandusid veel Tudu Rahvamaja ning AS Ago.
Suur tiinu k6igile spordis6pradele: neile, kes ise v6istlesid, kes tulid
iiritusi vaatama v6i kes tihe vdikese metsakiila spordielu toetasid!
RIHO MAE,

14.00 urituse lopetamine ja ekspositsiooni mahavotmine,
"Virumaa Ettevotlusmess g6" toimub 1996. a. novembrus.
Lisainfot, urituste

programme, tellimislehti

ja osalejate soovide kusimustikke saab virumaa

Ettevotluskeskusest aadressil Rakvere t. 15, EE2045 Johvi, telefon (233)
700-25,
faks {233) 700-26 igal teisipdeval, kolmapdeval voi neljapdevat 13.00_16.00.
Urituste peakonaldaja on RATNO ERLTCH ja prqektijuht ENN KA|SS.

Tudu P6hikooli direktor

Elu on tiig, kus kdmuti riiuliil tarkus ja rumalus, dilsus
viiiiritus, au ning hiibi. Kiisimus on selles, mille jiirele
siiatame kiip; mille tiinistume imaks ...
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VANI] AJALEHTI SIRVIDES ...

frsbits hiits benuperemees mfrleteb
m6fduuegu
K tt d i I a kiila Virumaal ei ole niivord sLutr, et teda ka kaugernal
tt(ntaks. Kuid Kadila kiila on yana kiila ia siinsed suured talud kriik
aukartttstiiratawt eoga. Vanad perentehedki siin on tdsised, veicirikad ja
s(tna.kehvctd.
Llheks vanenaks perenteheks kiilas on Padrtri talu t,anaperentees H i n
k E i s k o p p, kes veel selgelt mciletab mdisaaega.- "Min.a olenvana

dre

nfiisaari," iitleb vanaperemees , "mina olen kiillalt moisa pdldudel kiilt,anud
ja. loiga.nud. Ja kui m1isasse hrirra juurde as ja oli, siis oli ta nii uhke, et ei
r,6tnud nfiisadu.el "tere" ka vastu, tegi ainult korra "mh"! Jaa, uhke ja
kange oli see xteie PorkLtni ntdisnik (Kadila kuttlus tol ajal Porkuni v,alla
alla - E. M.), kiillap oli uhke onta rikkuselegi, sest eks olnud tema mdis
' ' 'raiani 40 versta suur
ru
.,akui siis hiljemmdisadktiest lciksid,siis ei.jcifitudvanam1isnikkangust

surnrctnigi. Lihtsatest laudadest laskis ta endale kirstu kokku liiiia ja
perekonnale oli kdva ktisk an.tud, et teda surnuaiale ydib t,iia ainult lihtsas
sdnnika:ankris. Nii kange oli see nteie nfiisnik!"
Porktrni mdisniku suu.rest uhkusest hoolimata oli temaga siiski kergent
lcibi saada kui rndne teisega. "Ta oli nii uhke, et ei tulntd talumehega iildse
rridkinagi, ja see ehk h.oidis rira mdnegi h.alva a.sja."
Nii kirjttrus ajaleht "MAA HAAL" t8. auF. t939

Lallu

talu

peremees JAAN
OTS oma naise

MAIGA.

Oma suurimaks rikkuseks
pidasid nad oma
koolitatud lapsi

(Helga,l\Ieeta,
Selma, Ella ja
Evald), kes k6ik
said selle aja kohta
vdga hea hariduse.

ARKAMISAIA LOOD

6

Viru-.Iaagupi kihelkonnas
Eesti keele vaimu vara raasugesed, mis Isantate laualt maha langesid,
olid siis nii kehvad ja t.ihes vormis valatud, et need ka k6ige parema

tahtmise juures liiilaks liiksivad. Teised kaaned, teine nimi. Sisu oli
seesama: "Karda Jumalad, austa iilemaid, sest nemad on Jumalast seatud."
- Juhtusin kogemata i.ihe raamatu kaupleja liibi saama Dr. Maasingi (O.
W. Masingu) kirjad: see oli uus maailm, ntitid niigin, et ka teisiti kirjutada
v6ib. See oli koidu kuma, millele jiirgnes pdikese tdus. - Eesti iirksamad
aritud pojad (kes ei olnud veel p6lvi n6kutanud Paali ees) haarasid kirved
pihku, et radu raiuda ja sihtisid ajada aastasadade metsa riigastikus ...
Kiwed paukusid, laastud lendasid, siin ja seal langes mririsedes m6nigi
metsa hiiglane, kes aastasadasid oma sammeltand okstega Eesti rahvast
pimeduses oli hoidnud.
Ainukeja ka k6ige suurem hlida oli, et varanduslik seisukord nii kehv
oli, et neid (utt on raamatutest * E. M.) kudagi omandada ei saanud.
M6ni piiev m6isa sdnniku ehk karduli p6llul, millest veel muid tarbe

aineid ostma pidi, selleks ei jiigund; ega tohtindgi osta ilmalikuid
raamatuid ja raha raisata. Topisin siis oma kasuvendadelle, teiste ktila
poisikestele, oma loetud raamatuid pihku ja seletasin suure tuhinaga
lugemise tdhtsust ja k6ike seda, mis sealt Spida v6ib. Nii kasvas minule
lugemise seltsilised, pdrast korjasime k6ik oma veikesed kasu kopikad ja
Iapisime kokku. Nii saime esimese ajalehe, selsamal viisil edespidi m6ne
teaduslise raamatu. Miiletan, kui esimest korda neid raamatuid lugesin,
kuda silmad niiskes liiksid tiinuks kirjanikule, et seda k6ik Eesti keeles
kirjutada, mis minule ilma selleta igaveseks saladuseks oleks jiiiinud.
Sellest lapimisest kasvas meil esiteks lugiate ringkond, piirast raamatu
kogu.
Nagu oeldud, oli see piiikese t6usi.r aeg, kus Eesti rahvusline elu
kihama 16i. See kiiiiriv elu kiskus mindgi kaasa seltside asutamisest ja
k6igist i.ildasjadest osa v6tma. Esimest viiulit niihtavas kohas olen mina
viiga viihe miinginud ...
Toimetajalt: Need on katkendid Kadila kiila Lallu talu peremehe
(siind. 1871. a.) pikemast artiklist, mis ilmus Tartus "Pi.ihapiieva
vahelugemiste" sarjas 1926. a. Teistkordselt avaldati kirjutis ajalehes
"Edasi" 18. iuulil 1976.a.

&{JCUST

VINIUT

1

V*N*.

UTJDT5E-D

ELUASEMETOETUS JUULIS
Pajustis
1. Poiklik, Silvia

Pajusli Kommunaal

727.10

2. Piibemaa, Aarne
e. siit<,oie

AS Saekoda

382.25

AS Herbaco
Pajusti Karusloom

369.15

AS Saekoda

587.40

lapsehooldel

515.70

rjli6pilane

301.40

4. Viiu, Valve
E ewwv,w,,,',
Q66hirn P6an
vvts
w.

6. Kaasik, Annely
7. Vilu,

JALLE KOOLIPINGIS
L sepienbril ttelisenud koolikell tegi lopu ineilusale ia r1onudetohkele
koolivaheajale ning kutsus Eeslimaal klassilubadesse tile 200 000 poisi'tidruku'
kellesl peakstd saama harifud, teotahlellsedia energilised noored" kes ennasl
kujundades kuiundavad Eesli nrgi tulevikku.
fuleie vallas on kuues koolrb dprlasi kokku 973, ilendest / klassis 105'
Tahaks loola, et meie koolid oleksid piirkonna vaimaelu ldteteks, et nad
teeksid kdik koolist o/eneva selle nimel, et neie noored oleksid harftud.
'Harilust peab vaatlena kui elustrili kui harmoonia saavutamise vahendit
lltla arvan, el haritus pole mitte ainult vahend siledama netallitiki treiniseks v6i
6h ul1rlerakeli iuhtiniseks, uaid ka eesndrk oma ette'
On olemas eesli vanas1na - ela 1ppinbe tarvislT 6pi elanise tarvis.'(Sitn
Ka//as,

llina

8. Meilbaum, Helle
9. Toming, Rein

Pajusti Kommunaal

430.55

Vinnivald

210.95

10. Toome, Raul

AS Vilax

323.55

11, Rajamart, Kalju

AS Duve

t/J,-

12. Kasikov, Tiina

lapsehooldel

459.20

juuni kuu eest

60.-

13. Soppe, Linda

Kivi6li Haigla

1

63.1 5

14. Eigi, Leo

AS Saekoda

1

95.05

15. Kaljuvee, Ene

AS Optio

444.45

16. Kendaru, Terje

lapsehooldel
juuni kuu eest

502.1 5

17. Toming, Leili

Pajusti Karusloom

331.70

18. Vdrkraud, Koidu

Pajusti SooJUs

336.85

19. Kivioja, Kalev

AS Pajusti Ehitus

4J3.O3

20. Marton, Avo

AS Saekoda

231.35

21. Paabo, Aarne
22. Bosenberg, Hiina

talunik

501.50

tooluba

268.1 0

23. Lja5, Juri

AS Herbaco

207.25

24. Kontkar, Kadri

Pajusti Soojus

7'16,35

25, Saar, Vladimir
26, Saluvee, Hilda

Uhispank
Pajusti Lasleaed

226.60

27. Vebei Erna

AS Duve

697.24

28. Eichvald, Irja
29. Roostalu, T6nu

AS Dynamis

408.65

AS Pajusti Metall

299.1 0

30. Kabul, Kaieriina

AS Alramo

21 8,1

31. Raudvassar, Hilja
32. Sergejenkova, llme

polrtseprefektuur

179.80

AS Nordia

379.50

33. Ross, Tiina

vabakunstnik

545.25

:--IL1v1gL

TEATEID
Kallis vallarahvas! Tuletan teile meelde, et liheneb RKO arvestuskaartide
kehtivuse l6pptiihtaeg - 1 5. dets, 1 995. Pdrast seda saab tehinguid teostada

vaid pankades erastamisviidrtpaberiarvelt. BK0 arvestuskaartide

registreerimise tdhtaeg loppes juba 1 . mdrtsil k. a. (vilia arvatud 18'aastaseks
saanud). Registreerimata kollased kaardid on tinaseks kaotanud kehtivuse'
Tulles teostama iilekandeid, palun kindlasti kaasa v6tta m6lema osapoole
passid,
Arve avamiseks tuleb maksta panka teenustasu. Sealt saate kviitungi,
mis tuleb koos kollase kaardi ia passiga esitada vallamajia. Arve avamine
votab aega umbes kuu ning informatsiooni arve avamise kohta peate ise
ktisima pangast. Juhul kui arve avamine on mingil pohiusel viibinud, palun
pri<irduda valda pohiuste viliasel gitamiseks.
Arveid avada ning iilekandeid teostada saate vastuv6tupdevadel (T ia N
8.00 - 12.00 ia 13, - 1 6.00). lnlormatsioon tel. 473-40.

60.-

38.25

1

0

juuni kuu eesl

/ i.oc

34. Leede, Raimond
35. Rannamagi, Urmas

AS Elect

368.65

AS lva

486.25

36. Jakobson, lvo
37. Ojamaie, Koidu

AS Saekoda

216.15

AS Duve

31 3.1

38. Sepp, Ruth

AS Tiiu

867.10

39. Rebane, Kaarin

juuni kuu eest
Pajusti GImn.

739.70

0

120.-

juuni kuu eest

1

40. Arge, Tago
41. Sveters, Maaris

AS Saara

502.20

AS Saekoda

42. LZill, lnna

lapsehooldel
juuni kuu eest

1 82.60
629.50
120.-

43. Suvorova, Laila
44. Hunt, Riina

AS Pagusoo

45. [/dgi, Laine
46. Kano, Erkki

AS Herbaco
AS Saekoda
6pilane (juuni eest)

friigikogu kitge).

__

430.55

47, Kulp, Andra
ja Vinnis
1. Ruth Nomme

45.1 0

320,40
512.40

lapsehooldel
juuni kuu eest

90.-

lapseh. puhkus
juunikuu eest

607.40
350.25

30.100.31.60

V.-Pajusli Grlmn,
lapseh. puhkus

38.80

4. Astrid Hoovelson

AS Elektra
juunikuu eesl

189.60
37.60

5. Monika Tammiste

lapseh. puhkus
juunikuu eest

3.60

2. Eha Brandt

3.

|\,4arge

Goldberg

42.60

100.-

6. Nikolai l\/laiboroda
Nikolai lVaiboroda
Nikolai Maiboroda

toootsija

423.45

toootsija

522.05

toootsija

522.05

Nikolai Maiboroda
7. Taimi Erm

toootsija

115.40

lapseh. puhkus

224.50

8. l\/argus ldavain

toootsija
luunikuu eest
maikuu eest

72.80

Lugupidamisega Hilje Pakkanen

262.40
80.05

Vinni Vallavalitsus ieeb ME R0ELA SO0JUS (hr' Lepik) ettepaneku v6tta
tasuta kasutusele Roela alevi veemaianduse siisteemi.

Vee miiiigi hinna kinnitab Vallavalitsus ME ROELA S00JUS
kalkulatsiooni alusel.

TOIMETA"'A
ENDEL MOLOTOK

Vinni valla lnfoleht
EE21O6 Vinni

Toimetaja telefon 43,3'L2. 25OO eks. TASUT.{

Tiiikikoda'trRUKrs", Kohtla'Jiirve,
Toruj6e L 19. Tell. m. 1986

