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AANIPAEV kuulutab tiies 6itertiris
suure suve alsust. Ule aegade on elanud
selle pievaga seonduvad esivanemate kaunid
traditsioonid. Eriti oleme aga hoidnud iiht
miititi - unistust s5naialaSiest. Paliu on
vanarahval juhatusi, kuidas see imeline 5is lra
tunda, kuidas 6ige s6naialg iiles leidaja 6itsele
-^da.Ihaldatud 6ie nimel mis siras kaunimalt
kui koidutiht, v6is palju ette v6tta.
Kellele sonaiala6is tundus liiga kauge fa
kittesaamatu, see v6is 6nne otsida sirelitest,

kesalillede kroonlehtedest, ristikheina
lehtedest.
Onne kuulutas ka jaaniussi nigemine. Seda
vdikest helendavat imet v6iks nriridki koos
perega otsima minna.

J

NI$O ON IhfiFN....H ffiG!
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T[blidus tuleb tiiiiga
Uks kooliaasta on jiillegi liibi saamas ning 6pilastel peagi
tunnistused kiies. Algab kosutav suvepuhkus. Sellest, millised olid
Vinni valla koolide Opilaste teadmised maakonna teiste koolide
6pilaste omadega vOrreldes, annab m6ningase iilevaate 6pilaste
osalemine aineoltimpiaadidel ning seal iilesn:iidatud teadmised.
Maakondlikel v6istlustel j6udis paremate hulka 6pilasi VinniPajusti Giimnaasiumist, Roela Keskkoolist ning Viru-Jaagupi
P6hikoolist.

nii maakonnas kui ka vabariigis 6petaja Jaan
N6mmiku 6pilased: TAAVI URB jagas maakonnas ajaloooliimpiaadil 1.-2. kohta ning saavutas vabariigi tublimate seas 6.
koha; VI kl. 6pilane MADLI ILVES oli maakonnas parim ning
dpioskuste oliimpiaadil said RIINA PALL, LIINA EENMAA,
ERKI POST, MARKO KAIS JA ANDREAS HAAS (uhendaja
6p. Jaan N6mmik) 3. koha.
Keskkooli6pilaste Ulesannete lahendamise v6istlustel oii
maakonna parimaks EGLE TAFENAU (6p. Juta Jaakson). VII kl.
eesti keele ja kirjanduse oltimpiaadil sai RIINA RAE (6p. Toomas
Veiga hdsti esinesid

Uuskam) 2. koha ning maateaduses KARL-MORTEN KOPPEL
(VII kl.) 2. ja TAAVI URB (X-XII kl.) 3. koha. Vabariikliku
geograafiaoliimpiaadil v6itjaks oma vanusegrupis tuli KARLMORTEN KOPPEL. Taavi ja Karl-Morteni juhendajaks oli 6p. Siiri
Seljamaa.

Kudumisv6istlusel said 2. koha RAIDI OIS ja AILET OIS (6p.
Rita Pukk).
Roela Keskkooli Opilane TOOMAS RIIBERG oli informaatikas
kolmas (6p. Mari Anton), VI kl. ajaloos jagas JANAR KRUUS
(6p. Maret Tralla) 3.-5 . kohta.

Viru-Jaagupi P6hikooli 6pilane JARNO KELK (6p. Aita
Hinnosaar) sai maateaduse oliimpiaadil maakonnas 3. koha.
Kdes on aasta k6ige ilusam aeg. Seljataha on jiidnud pikk ja
raske kooliaasta, ees ootab teguderohke suvi, keskkooli lOpetanutel
aga t6sise otsuse tegemise aeg: mida teha edasi, kus oma haridusteed
jiitkata. Otsustagem haridustee jiitkamise kasuks !

ILUSAT SUVEVAHEAEGA!
Vallavolikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni
nimel Endel Molotok

* RAHA

_

.looksul (uhul, kui taotiuses pore iira niiidatud hoolduse atgust) hoordust taotreva
isikuga kontakti vdrma ja selgitama viilja tegeliku orukona
ning vajaduse
hoolduse jiirele.
3.6. Hooldus seatakseja hoordaja maaratakse hooldatava
ndusolekur.
4. LEPINGU SOLMIMINE

UALUSAIM PROBLEEM

. Ka rnaikuu l6pus toimunud koosorekul ei saanud vorikogu m<itida minna
eelarvest. Taas v6eti vaatruse alla eelarve senine laekumine,
kulutused.
prognoosiri, milliseks v6iks kujuneda aasta l6pp.

4.1. Hoolduse miiiiramisel s6rmitakse vailavanema, hooldustddtaja ja

hooldatava vahel kirjalik leping, kus miiiiratakse poorte
6igused ja kohustused
vastavalt vajadusere, kooskoras Eesti vabariigi seidustegaJeise
6igusaktidega

N6unik Margit Diits litres oma iirevaadei alustades, et turud on enam_
vdhem normaalselt laekunud, ning t6i niiiteks nelja kuu
fiaan.-aprill) andmed:

nelja kuu jooksul laekus kokku 4" 362.500 krooni
e. z43va
iildsummast.

ja kiiesoleva korraga.
4.2.Leping sdlmitakse kuni iiheks aastaks.

ieluve ttiude

4.3. Lepingut v6ib tiiiendada v6i muuta osapoolte kokkuiepper,
kui selleks
tekib vajadus. Tiiiendused ja muudatused kinnitatakse allkir;aga.
4.4. Lepingl6petatakse hooldamise vajaduse iirajiiiimisel.
Hooldatava sellekohase soovi v6i surma konal.
5. HOOLDUSTOOTEIA TSCSVUSE ALUSED
5.1. Koduhooldust reosrab hooldustcicitaja, kellega s6lmib,
muudab ja
l6petab tddlepingu vallavanem.
5.2. Hooldustcicitaja allub oma roos sotsiaaln6unikule.

Suurimaks probleemiks vailas pidas etrekandja haridusere minevaid
_
tohutuid summasid. Ei ore ju normaarne, et valra tenitooriumilt,kus
on 6 kooli,
kiiib Rakvere koolides 130 last ja val<i maksab Rakvere linnale g00.000
k.
aastas. 400.000 kr. aastas liiheb vailare maksma opilaste
transport. Ainuiiksi
Vinni-Pajusti Giimnaasiumi 6pilasi veab koori ja koolist koju
4 bussi. Nende

eest maksa_brald 1034 kr. piievas. Roera Keskkoori
6pilasre vedu ldheb valrale
maksma 456 kr. ptievas.
Veel 16des etlekandja, et raamatukogudele eraldatud
raha on peaaegu ldbi,
.
saab veel ehk ajakirjandust tellida, kuid raamatute
ostmiseks rahalihtsait enam
ei o,le. Arutelu kdigus selgus, et olukord vailas on viigagi kriitiline.
siiiidistati

vallavalitsust. sest mitmed probreemid oreksid Joi'nud oila juba
ammu

J.'3. Hooldustcicitajateenindadavdib
.hooldatavate
vanusest,

.

vahel s6lmitud lepingus.

6. FINANTSEERIMINE
6.1.Hooldustcititajalemakstaksepaikavallaeelarvest.

lahendatud (raamatupidamine ei ole tasemel); n6uti,
et valla koolid oma mainet

tostaksid (6pilased jfiiiksid ehk meelsamini oma kodukoolidesse);
arvati, et
lapsevanem, kes tahab oma lapse linnakooli panna, peaks
ise 6pilaskoha
maksumuse tasuma; oeldi ka seda, et stigisel v6ib kiiigust
iira
kats
opilasliini ning et t6siselt tuleb liibi moelda lastepaevakodude ldada
ja klubide

kiisimus.
Volinikud tahtsid kindralt teada, kas on tehtud arvestusi,kuidas
aasta lopuni
vlilja tulla, seda enam, et eerarve praegust uitumist arvestades jiidb
aasta ropuks
eelarvesse kenakene auk. Liibi tureb vaadata koolide, aga
ka parjude teiste
asutuste koosseisud ja priris t6sisert kaaluda laenude v6tmist ja
LaJutamist.
Eespool cieldut arvestades n6udis volikogu, et vallavalitsus
tuleks
j;irgmisele koosolekule oma kindra praani ja
konkr"eetsete arvestustega orukorra
stabiliseerimiseks. Koos haridus- ja kultuurikomisjoniga
tuleb liibi m6elda
ko.olide_ valuprobleemid ja neile lahendused leida.
oma kindla seisukoha peab
vallavalitsus v6tma ka rastepiievakoducre ja klubide edasrse
saatuse kohta.

* SOTSIAALHOOLDUSEST

volikogu kinnitas valla sorsiaalrddtajare koosrarud KODUTEENUSTE
LOETELU NING NENDE OSUTAMiSE TINGIMUSED
JA KORRA.

Avaldame selle tdieliku reksri.
l. Uldsaned
Kdesolev kord siitestab koduteenuste roeteru, nende
osutamise tingimused
ja korra vinni valla sotsiaalhoolekandeseaduses.
Selres kasutatakse mdisteid
vastavalt hoolekandeseaduse paragrahv 1 3,le jiirgmises
tiihenduses:
koduteenused
isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis
aitavad tal harjumuspdrases keskkonnas tJime tulia:
koduhooidus
ehk koduteenrndus on hooldustriiitaja poolt abivajajale
pakutav regulaarne koduteenusre osutamlne :

-

-

hooldustcicitaja
koduhooldust teostav isik, kes krrjaliku lepingu alusel
v6tab hooldusele hooldust vajava isiku.
2. KODUTEENUSTE LOETELU
2.1. Toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine.

-

2.2.Yee ja ktitte toomine.

2.3. Eluruumide kiitmine.
2.4. Toidu valmistamine.
2.5. Tubade koristamine.
2.6. Arstiabi korraldamine.
2.7. Ravimite toomine apteegist.
2.8. Abi dokumentide vormistamisel ja asjaajamisel.
2.9. Suhtlemine, vrilismaailmaga kontakti-loomine.
3. KODUTEENUSTE MAARAMINE

3'1. Kodusele hooldusere v6etakse abivajajad, kes oma
ea v6i tervislkiku
seisundi t6ttu ei ole suutelised ise toime tulema.

,^,._?;r.Eelisj[rjekonas
tslKud.

vderakse hooldusele seadusjiirgsete iilalpidajateta

3.3.

iilalpidajate olemasolul rakendatakse teenustasu.
_S-eadusjargsete
3'4. Koduhooldust vajav isik esitab Vinni vailavalitsusele
avalduse, milles
-.
p6hjendab
oma soovi hooldusele v6tmiseks. Hoolduse vajadust v6ivad
teatada
ka naabrid, sugulased.
3.5. Peare taotluse esitamist on valra sotsiaait6dtaja
kohustatud niidala aia

ollakuni kuus (6) hoordatavat s6ltuvart
vaimsest ja ftii.isilisest seisukorrast ja abi vajadusest.
5'4'Hooldamise aeg, kestvus, osutatavad teenused malratakse osapoorte

6.2. Juhul' kui hooldustdcitaja kasurab oma transporti, makstakse
taile sE,,c

eest kompensatsiooni. Selle suuruseja arvestamise korra
kehtestab vallavalitsus
kokkuleppel hooldustcicirajaga ja see fikseeritakse rcicileprngus.

Koosoleku piievakona mitmes punktis oli juttu eluruumidest,
korterite

erastamisest, elamistingimuste parandamise taoilejate arvelev6tmise
korrast

ning lahendati kodanike avardusi. Mitmed eluruumid tunnistati
tririandja
eiuruumideks vdi siis sotsiaalkorteriteks. V6eti vastu alljiirgnev
kord.

MI]NITSIPAALELURWMIDE UI'N.iUISN IA ELAMISTINGIMUSTE
PARANDAMISE TAOTLEJATE ARVELEVOTMISE KORD,
1. Munitsipaaleluruumide iitirimise ja eramistingimuste parandamise

taotlejad (edaspidi taotlejad) registreeritakse valravalitiu-ses
taotrejate kohra

peetavasse registrisse taotlejate

kirjaliku avalduse alusel.
2' Taotleja poolt esitatavare avardusele kirjutavad alra koik tiiisearised
perekonnaliikmed ning avaldusele lisatakse seni kasutatava

eluruumi
iitiriiepingu drakiri' seni kasutatava eluruumi iseloomustus (asukoht,
suurus

jm. andmed) perekonna suuruse kohta ning
muud dokumendid, mis on vajalikud
taotleja arvelevdtmiseks ning taotluse p6hiendamiseks.

..3. Enne raotleja kandmist eluruuml taotlejate nimekirja kontrollib

vallavalitsus taotleja eramistingimusi ja tema pooli esitat'd
andmete digsust.
4. Taotleja kandmine taotlejate nimeki{a otsustatakse
r kuu jooksur pearc
koigi n6utavate dokumentide esitamist vaiavalitsuse torufaor.gu;a
.i-teatatakse taotlejale kirjalikutt.
5.. Eluruumi taorlejate kohta koostatakse jdrjeko'ad
eeristustingimuste

\

.

alusel.

5.1. Esimest eeiistust omavad

, 5'1 1 omandireformioigustatudsubjektiletagastatuderuruumidestkohtu
koffas vaijar6srerud iiiirnikud, kui tagastatud eluruum ori vajarik
6igusjiirgse
omaniku v6i tema pereliikmete maiutamiseks:
5.1.2. munitsipaalteenistujad ja -tdcitajad, kellere taotletakse
.

trioandja

elamispinda;

5.1.3. isikud, kelle iitirilepingu alusel kasutatav eluruum
kuulub

lammutamisele vdi kasutusdigus ldpeiamisele seoses
eluruumi kasutusotstarbe
muutmtsega valla vajadusteks ;

5.1.4. isikud, kes soovivad vaherada nende kasutuses oleva
munitsipaalkorteri viiiksema v6i halvema korteri vastu,
kohustudes vallale
tagastama senikasutatud kofteri.
5.2. teist eelistust omavad fiiiisilised isikud, kes ei ole
saanud varenr
eluruumi ja vajavad sotsiaalset abi elamistingimuste parandamiseks.

::a:tad^a

'Jrleiks1) fgon:
I ja II grupi invaliidid ja iiksikud pensioniirid.

isikud, kelle elamispind on hiivinud v6i runnistatud
elamiskdibmatuks
. .2)
tulekahju t6fiu,
3) pered, kus on 4 v6i enam vanematega koos eravat

a.raearist rast, kui
nende kasutuses olev eluruum on vdiksem kui tZm,
elaniku kohta.
4) orvudja vanemliku hooritsuseta isikud, kelrer lasteasutustest,
eestkostjate
v6i hooldajate juurest Vinni valda tagasip<idrdumisel
ei ore v6imarik endisse
eluruumi elama

asuda.

Uiirg 3. tk.)
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Kui laps elab laitusega koos,
Spib ta hukka mdistma.

Kui lctps elab vaenulikkusega koos,
opib ra mplema.

Kui laps elctb pilkarnisega koos,
dpib ta olemn arg.
Kui laps elab hcibistamisega koos,
dpib ta tundnta end siii)dlasena.
KUID
lups elab .julgu.stanLisega. koos,
opib ta eneseusaldttst.
Kui lct1ts elab leplikku,segct. koos,
kt.ti.

3
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MARTA-MELANIEKIrLASPEA

6pib ta kann.atlikkust.

BORODIUK

Kui laps elab kiitu.sega kaos,
opi b ta

I

tt

54upidarn

i

s

t.

Kui laps elab lahkusega koos,
6pib ta 6iglust.

Kui laps elab turvalisu.sego

,9.

t0. juuti t926

MARIA
:NIINA STARODABA

;

koc.ts,

Spib ta Lr.stavust.

Kui lap.s elab heakskiicluga koos,
6pib ta end armastanta.
Kui laps el.ab tttnnustuse ja sdprusegct koos,
6pib ta leidma maailmas armastust.
Anne Mellgren
(ing. k. tdlkinud P. Mikelsaar)
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Toitume tervislikult!
Tapa Leivatehases vaimivad rahvuslikud, tervislikud

ja

naturaalsed

pagaritooted.
Tapa Leivatehas on tijtjtanud alates kuuekiimnendatest aastatest. Selle ajaga
on leivatehase tooted saanud tuttavaks ka igale Vinni valla elanikule.

Ulal rdhutasin, et Tapa Leivatehases valmivad looduslikult puhtad tooted.
See tdhendab seda, et leibade-saiade tootmisel ei kasutata keemilisi siiilitus- ega

kergitusaineid. Leivatehases valmib iga piiev ligi paarkiimmend sodi leiva- ja
saiatooteid, peale selle veel mitmesuguseid magusaid viiikesaiu ja tiihtp[evadeks
eritooteid.

Tuntumad tooted peenleibadest on VIRO JA JARVA. Tinu suhkrule,
kritjmnetele ning linnasejahule on VIRO ja JARVA magusamad kui tavaline
rukkrjahust ktipsetatud ARGIPAEVALEIB. LEMBITU nime a1l pakub leivatehas
jiillegi vormileiba. T?iisterajahust tervisliku tootena pakub tehas PEREPOJALEIBA.

ja mineraalained
koonduvad 807o ulatuses viljaterade
Saiadest toodab tehas k6ige enam igapdevaseks tarbimiseks PERENAISE saia.
Poolehoidu on leidnud ka magusam ja aromaatsem MEMME sai ning rosina- ja
p6imiksaiad. Sepikut toodab tehas TERVISE sepiku nime all.
Meie tehas on toonud lettidele neli uut toodet. Nendeks on VALLA leib, TALU
terasepik, TRIINU sai ja viiikene SARVEKE.
VALLAleiba kiipsetatakse p6randaleivana, mille koostises on rukkipiiiilijahu,
rukkikroovjahu, linnasejahu, suhkur, sool, piirm. Maitselt sarnaneb viihese
happesusega VALLA leib peenleibadega, kuid ei ole nii magus ega sisalda
kodmneid. Just kddmnete puudumine peaks ta kdcimneid mittes66vatele inimestele
tegema suuparasemaks. 100 g toodet sisaldab valke 6,3, rasvu 1 B, g, siisivesikuid
Tiiisterajahu on bioloogiliselt viiiirtuslikum, sest vitamiinid

kestadesse. ,

Laste miingumaa

Heakorranddal ldks korda
Heakonanddal tuleb lugeda tulemusrikkaks. K6igi asulate elanikud
vOtsid heakorratoodest aktiivselt osa, eriti aktiivsed olid aga meie
koolidpilased. Vinni-Pajusti Gitmnaasiumi lapsed tegid tood nii Vinnis kui
ka Pajustis. Oli ka puudujdiimisi. Vnni Uhismajandi juhi hr. MAhari lubadused
ja teod ei ltiinud kahluks kokku.
Loppes heakonaniidal, algavad heakonakuud. Loodan valla k6igi
elanike aktiivset osavotlu elukeskkonna kaunimaks muutmisel.
llmar Tropp, kommunaaln6unik

VALLAVOLIKOGUS
(Algus 2.lk.)
6. Eluruumide taotleja kustutatakse nimekirjast vallavalitsuse
korraldusega jdrgmistel p6hjustel :
6.1. taotleja lahkumisel teise alalisse elukohta viiljaspool Vinni valda;
6.2. isiku poolt ebat6este andmete esitamisel elamispinna taotluses;
6.3. isiku korduval keeldumisel talle pakutavast eluruumist;
6.4. taotluses toodud p6hjuste dralangemisel v6i taotleja soovil.
7. Nimekirjast kustutatule teatatakse sellest kirjalikult koos kustutamise
p6hjuse iiranditamisega.

30,2 g ja energiat 225.kcal.

TALU terasepikut valmistatakse teise sordi nisujahust, purustatud nisujahust,
purustatud nisuteradest, toidu6list, soolast, suhkrust ja piirmist. Selle teeb
viilirtuslikuks kiudainete sisaldus, mis hoiab iira k6hukinnisuse, viihendab vere
kolesteroolisisaldust, m6jub hdsti hammastele ja igemetele. Tiinu purustatud
nisuteradele on ta ka vitamiinirikas. i00 g toodet sisaldab valke 8,9g, rasvu 1,4g,
stisivesikuid 45 ,2g ja energiat 250 kca1.
TRIINU sai koosneb k6rgema sordi nisujahust,rnargariinist, suhkrust, soolast
ja piirmist. Ta on valmistatud neljast taignavdddist, mis on kiisitsi kokku punutud.
Tiinu "punumisele" on TRIINU sai eriliselt pehme ja kohev. \i?iikesal SARVEKE
on sarvekujuline 10O-grammine saiake, mil1e koostiseks on k6rgema sordi nisujahu,

suhkur, sool, margariin, pirm ja mooniseemned.
Tapa Leivatehase tooted on m6eldud k6igile nei1e, kes peavad lugu tervislikust
toitumisest.

Meeldivaid oste!
Urmas P6ldma, tehase miiiigijuht
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LP. ETTEVOT.TAD!
On kujunenud viilia olukord, et tdna tegutseme k6ik omaette.
Olen veendunud, et meil on siiski palju uhiseid huvisid, nagu:
1. vastastikku pakutavate teenuste osutamisel,

2. erinevate toodete mi.iiigi alal,

3. kaadri viilja6ppe organiseerimisel,
4. laenude taotlemisel,
5. valla kui terviku elu-olu konastamisel.
Arvan, et meid k6iki puudutavaid ktisimusi on teisigi. Miks
siis mitte neid v6imalusi arutada ja koostodle alus pannal
Kui on huvi koostiiiS osas, Peame plaani!
Hel i stage telefon i I 432-32

!

25. mail kaitsesid Tallinna Pedagoogika0likooli
sotsiaalteaduskonnas oma l6putood lastekaitsetoo kursusel
osalenud. L6putunnistuse sai kdtte 21 lastekaitsen6ustajat ule
vabariigi. Aruukalt oli esindatud Lddne-Virumaa ja Harjumaa.
L6petanute hulgas oli ka KAIJA UUSKAM
lastekaitsei nspe ktor.

-

VinniVallavalitsuse

- p6llumajandust (ettev6tlus, loodusldhedane maaviljelus),
6ppeaeg 3 aastat ja 10 kuud;
- aia- ja maastikukujundust, 6ppeaeg p6hikooli baasil 3 aastat
10 kuud ja keskkooli baasil 2 aastat 5 kuud.
Dokumente v6etakse vastu 16. augustini. Esitada tuleb
- avaldus (taidetakse kohapeal),
- arstit6end,
- kooli l6putunnistus,
- 4 fotot.
lnformatsioon telefonil (238\ 98 275
Evald Teetlok, dircktori asetiiitia 6ppealal
SPORT

"SAKURA' noorimad Tallinnas v6idukad
Judoklubi "Aitado" konaldaval traditsioonilisel laste maiturniiril, kus
osalevad kuni 10-aastased poisid, olid voidukad Vinni-Paiusti Gumnaasiumi
6pilased TARMO TAPPO, RIHO VAHTRA, LIIVAR KONGI ja ALVAR
PALUOJA, kes neljakesi vOisteldes toid koiu kolm esimest ja uhe teise
koha. Tarmo Tappo oli esimene v6istluskaalus kuni 24k9, Riho Vahtra ja
Liivar Kongi said kaksikv6idu v6istluskaalus kuni 30 kg ning Alvar Paluoja
oli parim kuni 35 kg kaaluvate poiste hulgas.

Riho Rannikmaa

Pole midagi trdiisti-

tumat kui tiihjaks jiiiinud kiilad, majad sisse-

Iangenud katustega,
rohtunud majaasemed,
kus kevadeti 1itsevad

mdned 1unapuud ja
sirelid
(V. Salmre

TOIMETA.'A
prvopr, MoLoToK

8. Toivo Sild

Tii6tu

325.95

9. Reet Niilus

Lapsehoolduspuhkus
AS Efran
Erafirma 6lu
AS Alrami
EV Kaitsej6ududes
Lapsehoolduspuhkus
AS V?iiKE
Rakv. Lihakombinaat

35r.75

tegevteenistuses

290.50
176.80
139.20
166.80
357.45
283.60

10. Meelis Isakar
11. JelenaVoinovskaja
12.

Niina Karro

14. Kaire Karro

15. Urmas Rohesalu
16. Sergei Belousov
17. Janek Tsile
1

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vinni Lapsep. k.
Vinni Transport

Ivan Ivanov
Natalja Maiboroda
Ruth N6mme
Anne Paas
Merle Liebert
Loona Int

Sillamiie Kutsekeskk.
Lapsehoolduspuhkus
Lapsehooldus

foto)

lnfoleht
Vlnnt
:

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

93.80

70.35+277.45

345.85
191.25
146.40
340.70
508.70
288.40
11.25

3'7'(.'*
87.05
35.20
356.20
322.25
290.163.45

Tegevusloaga tci6taja
AS Axsel

Vilgu Talu
AS Efran
OU Tarnmiku

AS Stea
EE Oleg Gross
Rakv. Linna,lasteaed
Lapsehooldustasu
OU Tammiku
V.-Pajusti Giimn.
Vinni Transport

OUTammiku
AS Averyx Ltd
Vilgu Talu
AS Normus

387. l 5

438.95
545.10
597.70
379.75
265;75
505.30
25'7.90
41.70

63.50+401.65
426.5s
333.30
530.45
20'7.50

263.10

6).2)
421.r\
308
296.9s
304.75
109.70

Vladimir Vaske

OUTammiku

Maarika P6ldma
Inga Romnanenkova

Lapsehoolduspuhkus
OU Vaekilla Suurtalu

Kalle Kiilaots

U

Lembit Pender

OU Tammiku

r19.40

Aivar Tonka

OUTammiku
AS Ring
Vinni Lpk.
Mddriku PT

428.60

Tiina Tomps
Maret Piip
Milvi Idavain
Rita Kutser

U

I AITIMIKU

AS Kasak
AS Efran
Mddriku PT

Andrei Saar
Aasa Hiiiitar6

AS Stea
Vilgu Talu

Kaja Veskla
64. Maie Muravjova
65. Silva Veskus
66. Siiri Reinsoo
67. Marek Demjanov
68.
69.
70.
71.

392.Os

Vinni Vallavalitsus
Vinni Spordihoone
Vinni Spordihoone

OUTammiku

39. Monika Tammiste
40. Piret Aadva
41. Aivar Murumaa
42. Jelena Tkat5enko
43. Virge Haidak
44. Anne Mitt
45. Klarika Karro
46. Kuldar Kadapik
47. Ruth Roditelev
48. Tiina Tuum
49. Angela Heinmets
50. Veera T5urai

250.05
450.05

4-19.

AS Axsel
OU Tammiku
Vilgu Talu
AS Efran

38. Viktor Saar

191 .40

T6<itu

OU Tammiku
Lapsehoolduspuhkus

29. Mare Veddel
30. Maido Uibop,:u
31. Urmas Reppo
32. Ruth Sepik
33. Ly Danilova
34. Fjodor Pedov
35. Maie Seinpere
36. Sirje Uustalu
37. Vassili Hvalko

EE Oleg Gross
Lapsehoolduspuhkus
Td6otsija

U

Enn Mtiiirisepp

U

Taimi Erm
Uta Saar
Tiina Brandt

Lapsehoolduspuhkus
Rakvere Pdhikool
Rakvere Haigla

Vlnnl vdla
E,E,ZLSO

V.-Pajusti Giimn.

8. Juri Ilja5enko

19. Maire Aster

28. Tatjana Levt5enko

on v6imalik 6ppida pohi- ja keskkooli baasil:

425,-

Virumaa KP
Rakvere Haigla
AS Alrami
AS Wesenbergh
AS Elektra
Lapsehoolduspuhkus
AS Alrami

l. Ludmilla Kalinina

Helgi K?igu
21.Olga Ossadtiaja

JANEDA 6ppE- ia NOUANDEKESKUSES

(Vinni katlamaja piirkonrt)

2. Mare Eiert
3. Erika Soosalu
4. Hellar Heek
5. Anne Saksen
6. Krista Davel
7. Eha Brandt

13. Sven Alamaa

Vello Tafenau

vAM tlD6(D

,

:

Totmeiaja telcfon 4{13-12. 25oo eker:TASUTA

I ATTInIKU

578.3s
162.60
247.40

3l.25
108.90
268.45
355.95

l6l.10
350.05
537.45
484.208.05
334.15
482.35

400.10
445._

406.91.60

frtt<itoua "TRUg!g'l; Koliiii-J6rva,
Toruj6e t 19:, Tei!nr. G45

