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Kaitseminister Andrus
Oiivel Vinni vallas

trr)trg11

TANA LEHES:

aa

/7

25.r^.rvembril toimus vallamaja saalis kohtumine
kaitseminister Andrus diiveliga, kes andis i.ilevaate
riigikaitse olernusest, hetkeseisust ning vastas kuulajate
kiisimustele.

Kaitseminister Andrus Oovel oli seda meelt, et
kaitseministeerium peab toetama rnaaelu. Praegu varutakse
l<aitsevdele vajalik strateegiline vili mitte oma pdllr-rrr-rehe
kiiest. vaid Saksamaalt. Hollandist, Taanist jrn, sest see
tr-rleb odavan. TalLrpidajatega on kokkLrlepped toidLrtagavarade reservi osas s6lmitr-rd.
Kaitsevzielaste ettevalmistarrine on olnud edr-rkas.
Alates 1996.a l.novembrist vdetakse noormehi aega
teenirna i"ihest paikkonnast, koos liibitakse 6ppused,
minnakse reservi. Viimase pooleteise aasta jooksul ei ole
kaitsevdes olnud i.ihtegi t6sisemat vahejuhtumit. Morjdas
on ajad, kus sdjavriest paaniliselt piiiiseda taheti. Umbes
200-- 300 ajateenijat on jiiiinud v6tmata p6hjusel, et neid
p lihtsalt kLrsagile panna. Kr-rs peaks i.iks noor rnees
nrehistuma. omandama praktilisi oskusi iseseisvaks eluks,
kLri mitte kaitseviies?
Elanikkonna hulgas labi viidLrd kiisitluse tulemused
nditavad, et 60% elanikest on ndus, relvaga kdes,
vaenlasele vastu hakkana 20o/o elanikest toetasid m6tet, et
keegi teine astuks tema asemel viilja vaenlase vastv; 20o/o
elanikest ei olnud n6us vaenlasele vastu hakkama.
Kt"isimusele, kas meie mehe meel veel alles on,
vastas Andrus Oovel: "Ei usu, et emigreerujate laev v?iga
tiiis olt. Ega's rne nii rnagedad vennad ka ole, et vaenlasele
vastu ei hakka, kui oma kodu hiivirnas on." Mis r66m

Vallavolikogus

Vinnin yritteiet
Kuidas koostada iriplaani?

tk3

Kuus kiisimust, palju vastuseid

lk

Pdrast kohtLrrnist vallamajas tutvuti Vinni
ja aeti juttLr Vinni-Pajusti Gi.imnaasiumi

direktoriga vdirnal ikust koostoost.
*t<*

Vinni valla 6176 elanikust peetakse kaitsevf,earvestust
1323 mehe

kohta.

lToint.mcirkus)
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Nihtamatu maailma m6judest lk 5
Veepidu Vinni Spordihoones

Austaldpu rutus...

t6deda!

alevikuga

[k2

Mdnd asju tuleks teha paremini,
kui seda kunagi enne on tehtud,
Mdnd asja on lihtsalt vaja iira teha.
Mdnd asja pole vaja iildse teha. Oska
nende vshel vuhet tehs.
Jduad veel!

lk 7
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Vallavanema informatsioon

I.Piira ristmiku vdliaehitamine
va.ia on viilja tcicitacla piira

26.novembri 1997.a volikogu istungil arutati jiirgmisi
kiisimusi:

rist'iku

ge'eraarpraan 1a

Piira ristmikule rakendus, mis hOlmaks

autopesula, parkirnisplatsi, kohviku.

reicra

ktitLrsetankla,

I Viru-Jaagupi Muuseumi asutamine

Selleks tuleb leida usaldusvddrne firnta,
kes suuclaks
projekti ellu viia. Vallale lisanduks uusi tcjcikohti.

Volikogu otsustas asutada 0l jaanLrari l99B.a

2.Vinni Spordihoonega seonduvad kiisimusecl

seisuga
Viru-JaagLrpi Muuseunt, asukohaga Viru_JaagLrpi
alevi"k.

Kooli l. s.t koolirnajas.
o Muuseumi t.ilesandeks on inimese ja
elr-rkeskkonnaga seotud kultuuriv?ihrtustega

o
r
o

kogumine,

terna
asjade

Eesntdrk on nl-luta Vinni Spordihoone
Kaasaegseks
spordikorrpleksiks. lius saaksid sporti har.rastacla

sportlased

tcrl,ise_

ja

leialisicl tr.eenimisv6intalusi tippspor.tlasecl.
Kaasajastada tuleb ka hotelliosa.

Muuseumil on 6igus osutada tasulisi teelrLrseid,
s.h

Vinni Spordihoone kasulikumaks
-ja parenraks nra.jan_
darniseks (aastakiiive 2 miljonit kroonl;
tuleb rrLruta

Muuseumi juhatab juhataja. JLrhataja ametikoha

mittetLrlLrndLrsiihirg, varrer. Esiargsert

siii I itam i ne j a vahendam i ne til dsusele.

korraldada rahvaku n sti esemete vzilj anr ii Li ke.

tziitrniseks kuulutatakse vzilja konkurss.

Muuseumi tegevLrst finantseeritakse valla eelarvest.
riigieclarve toetustest, aunetustest, olna tegevLtsega
seotud tasulistest teenustest, raekurnistest sihtasLrtLrstJlt
ja sihtkapitatidelt.

spordihoone staatllst, valicla kas osai.ihingLr,
aktsiaseltsi v6i
]aau sporcrihoo'e

I00%-liselt valla orlanclirsse. VOin.,ulur.ga
tLrlelq\ts
l<aasata erakapitali. LdhtLrnte eelk6i-ue vallainirr,_se

pafemast teen indant ises1.

3.Uue eelarve koostamine
LLrbada I998.a eelarve koostarnisel rciotajatele,
kelle

II Vallavara valdaja mf,iramine

and-jaks orr

Volikogu otsustas:
1. Maarata poole mdttelise osa hoonetest ja rajatistest,
mis
tervikuna koosnevad 2_korrLrselisest seitsme elutoaga
pLritelamust, kahest majandushoonest, kasvulroonest,
laudast ja kaevust, asukolraga Vinni vallas,
VirLr_
Jaagupi alevikus ja s6idLraLrto Moskvits 2 140
valda.jaks
Vinni Vallavalitsus.
2. Otsus jdustus 2T.novernbrist 1997.

tcjo_

Vinni Vallavalitsus. kuni :OZ*list paigatdLrsu.
Vinni vald ei soovi sattucla olukorcla, kLrs kvaliteetne
kaader hakkal<s otsirla endale parerlaicl
tooliohti. Santr-rti
taharne kindlLrstada hea kaadriga end ka
tLrler,,ikLrs. See
ei trihenda.et ltdil<ideloota.j
are
palgacl

tduseksid 30%.

Jiirgmine t,olikogu istung toimub
lT.detsembril kelt 16.

III Vallavara miiiik
Vinni Vallavolikogu otsusras:
I . Mi.itia kahe elutoaga I _korruseline
puitelamLr (end.
Tepomehe rnaja) elarnispinnaga 35 rrz, l_korruseline
majandushoone ja k?iimla, asukohaga Vinni
vallas,
Kehala kiilas avalikule enarnpakkLrmisel alghinnaga
12020 krooni.
2. Otsus jdusutus 2T.novembrist 1997
.

IV Erastamisele mittekuulunud eluruumide

mine erastamisele ku uluvateks

tunnista*

Vinni Vallavolikogu otsustas:
l. Tunnistada Viru-Jaagupi alevikus asuvad eluruumid
Kaasiku 1-2; Kaasiku3 _7; Kaasiku 5_4; Kaasiku
7_4
ja Kaasiku 7-7 erastamisele kuuluvateks.
2. Vallavalitsusel korraldada nimetatud eluruumide

3.

erastamine enampakkurni sega.

Otsus jOustr_rs 2T.novembrisl

t g9Z.

LUHITEATED
Lasteprievakoclu juhatajana

lldu

20.oktoobrist Evelyn Jalakas.

asus

IOOIe

"

Kadila-Lasteaed Algkooli
.jLrhatajana
I .novernbrist Eve Hein.

toole

asLrs

Elvira Namzinile anti rendile 2 ruulni pajLrsti
klubi
2.korruselt. Elvira Namzin on fiiiisitisest

ettev6tj

a

j a kaup leb kasutatud ri iete j j
a alatsitega.

Anti luba korteriihistule L6pU (Vinni

isikust

alevik,

Kiige 5) parkla Iaiendamise projekti tellirniseks
ning

kinn itati projekteerim istineimLisej.

VINNII

VALLA

T.II,JDISED

DETSEMBER

on

LK. 3

praegu 111 iiriregistrisse kantud "URITAJAT",

aktsiaseltse, osatihingLrid. Neil igaiihel on oma teed ja
tLrlevikLrplaanid. Uhistegevust kavandades tuleb taas piihe
m6te - oli neid tugevaid majandeid iildse vaja l6hkuda,

Vinnin yrittdjfrt
Nii kdlaks soome keeles Vinni ettev6tjad.

rnida ka reformimiseks on nimetatud... Asa see

Selline t6lkimise isu tuli valla ettevdtluspiieval
v66rkeelseid ettekandeid kuulates. S6prusvaldade
kdnelejad tLrli iira kuulata, kuid tarvitamiseks vajalikku
kogunes vaga viihe. P6hjus - probleemid ja nende
lahendusteed on erinevad. V6i tduseb siinsetele
talumeestele tarkust lausest: "Rootsis pole iihtegi
talumeest, kes oleks Euroopa Liidus olekuga rahul". Ja
seda olukorras, kus Ljusdali kommuuni iga hektari
p6llurnaa ja i.ihe piimalehma kohta makstakse EL poolt
3500 rootsi krooni toetusraha! P6hja-Rootsis veelgi erlam.

Meie hiidade kiies vaevlev p6llumees korrutaks

on

toimunud. val ik tehtud.
On vaja uusi ideid, mis vallas iihistiiiina tulutoov oleks.

Sellised ettev6trnised peaksid rninema juba
ja eeliseid dra kasutades.
EttevdtlLrspiievadel k6neldule peaks ilrna'Jahtumata"
jiirgnema rlidagi ajurlinnaku vOi iimarlaua taolist. Kokku
tasuks tulla algLrl missioonitundestki, siis rn6ni asjalik
m6te vahniks ktipsetada ning 6lgu kokku pannes
olemasolevasl, siinseid isedrasusi

realiseerida.

oma

lehrnad-hektarid k6va rahaga ldbi ja oleks kohe n6us astume agaEL. Minu kdrval istus i.iks ettev6tja ja tegi selle

Mille nimel?

tehte sealsarnas peast dra!

Sellegi rrimel, et keegi vallaelanikest leiaks tookoha, et

Ettev6tluspzievad meenutasid kunagist B0-ndate
*,gul Pajusti klubis peetud "Praktikute konverentsi": kahel

noored siia tagasi tahaksid tLrlla. Ja seda polegijLr nii viihe.
Rootsi lektor titles - tihe tcjcikoha loomine liiheb neile

pZieval esines mituki.irnmend Vilde spetsialisti
ettekannetega. oma nd"gemusega, kuidas asja terna poolt
jLrhitavas toolSigus tulusamalt ederrdada. Esitati rohkelt
asjalikke klisirnusi, iga esineja lahendas publiku ees (vdi
vajadusel neid kaasates) julitimismiingu. Osav6tt
konverentsist oli elav. Ettekannete teesidest koideti kokku
paras raamat. Ettepanekuid hakati realiseerirna
igapiievatdos.
Ajad on teised ja tolle raamatutarkusega ei ole enam
midagi peale hakata, kiill aga pdhim6ttega midagi koos
teha.

Vald on teinud kohalikele ettev6tjatele viiljakutse
(EMO).
moodustada ettevdtlus-majandusorganisatsioon
juba
ristituna
ka VINNI EMO vdi VEMO. Vallas

Kuidas koostada Hriplaani...
... ja millised on ndudmised laenude taotlemisel
erinevates fondides ja pankades.
Sellest k6igest tuleb jLrttLr 2-piievasel seminaril, mis on
plaanis liibi viia detsernbrikuu jooksu[.
Seminar on planeeritLrd kahele pdevale, millest :
. I plev on 9. vdi 10. detsembril:
e II piiev on 16. vdi 17. detsernbril
Kestus mdlemal piieval 6 tundi.
AIgLrs kell 13. (Soovi korral v6ib alustada ka varem).
Seminar on tasuline.
Tlipsem info tel 57 557, Kairi J6esalLr

Ariplaani koostamise kursusele palume end
reerida hiljemalt 5. detsembriks 1997.

regist-

maksma 15 000 krooni (SEK). K6ik miirgid r.rditavad, et
Eestigi liigub selles, s.t sellise hinna suunas
Ettev6tlusp?ievade peakorraldaja Kairi Jdesalu poolt liibi
viidud klisitlus nditas, et osav6tjad tundsid puudust rahast,
infost, turust.
Suurdrimees Ernesto Preatoni i.itles "Hommikutelevisioonis", et tema paneb pihhap2ieval kella kahest kella

neljani piirastldunal orna ideid paberile. Me ka v6ime
panna, kuid kui raha pole, on neist ideedest esmaspdevaks
vaid luulu saanud. Seepiirast vajab EMO nii ideid kLri raha.
Seepiirast tasukski kokkr-r tulla.

Ka Hiina
(Postimees,

vanasdna iitleb: ',Sdprus lisab j6ukust"
22. nov. 1gg7).
Ilme Post

s. lrituseks niipalju, et Vinni Vallavalitsus tegi taotluse
crter.'6tjate koolitamise toetuseks ning sai positiivse
vastuse. Koolitajate poolt kiisitud summast (16 000.-)
tuleks ettevdtjal tasuda %. Kokku kolme kursuse pealt
seega 4 000. -. Sellest tr-rlenevalt - mida rohkem osav6tjaid,
seda odavam osalejale!

Seminaride teemade valikul arvestasime soovidega. rnis
ilmnesid ettevdtlLrspiievade ajal tiiidetud ankeetidest:

r
o
o

iiriplaani koostamine
-4000.turustus, marketing, reklaam - 7 000. klienditeenindus
-s000.Registreerujatele teadmiseks, et iga seminar on arvestatud eraldi kursusena ning osaleda saate vastavalt
huvile ja vajadusele.
V6irnalLrs on ka kahte viirnast teemat tiiiendacla. Samuti
ootame lektoritele kiisirnLrsi salnast valdkonnast. et teha
seminarid just teie huvidest kihtuvaks.
Irrfo lelefonil51 551.
Ootame aktiivset osavdttu !

Kairi J6esalu,
ettev6tluse proj ektij uht

Yr
','..^''
vll\irr ./1LLA
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JOULUMAA.

ettev6tmine on loomulikult
Tiipsern teave selle iirituse kohta on

ja mahukam

erireklaarnil.

Kui JOULUMAAL kiiidud,

hakkarne

k6ik

pikisilmi

ootalna JOULUVANA,
Ja sealt ta

*

tulebkil

g.detsembril - kooliPerele,
,( 2l.detsembril - kbige Pisematele,
t( 23.detsembri1 - kdige eakamatele'
1

aastast
J6ulupeod peetud, jduluvorstid scjodud - aeg hakata
oodatud
hinged
kokkuvOtet t.g"rnu. Selleks on kdik Zirksad

AASTALopu sar-oNGIoHTULE 26'detsembril kell

teieni
20. Kauneid j6ulukuu tervitusi liibi rnuusika toovad
ja
SEGAKOOR'
JOEL STEINFELDT ROELA
Tantsule kutsub ansambel T&T' Aasta l6pp on tiiis
tilf,lfUSl - neid jagub ka sellele peolel
Koduste toimetuste vahele mahutame taidlejate esinemise
eakate JOULUPEOL Haljalas T.detsembril'
Rakvere teatril saab valmis ka uus JOULUETBNDUS
sinnagi plaan k[illa trritttta.
Ei jiiA ka UUS AASTA ilma peota tulemata'

ja

soojus on si)dames' Vdbeleb valgLts
kellade kumedast helinast luntisel teel'
Algus saab ldpuks. I'/ing ldpust saab uuesti algtts'
UttS ,qASfl nooruke ldbusalt huilatab reel'
Rahu

l/oike ;4vu

t9.r2.r927

l/inni

Jviedvich ;$oosoor

r9.12.1927

/udu

ROETAS
Igal piieval, 8.-l4.detsernblirri kell I 1 .ia l4 avanevad
idLrlur"rksed.
ROELA RAHVA MAJAS kdil<icle tLrbade .,u inasl ul
rn
jdulntrletrltn
itnetoredat
vestab
Astud sisse -

touLuMAA

Aasta viimane kuu
ROETA RAHVA MAJAS
J6ulukuu suurim

7r.r2.19r7 poiusri
llmeuisa pikot
/,
/\l,ekson det J/ ossi liev 22.12.1922 /udu

Toredaid ja meeldej[flvaid elamusi jdulukuu iiritustel'
meeleolukat aastavahetust!
Reet Alavere'
Roela Rahva Maia iuhataia

teises toas saad

ISE trillida-trallida,

mtingida

kolmandas 6ngitsecl or.na 6tCn 6NNe .
neljandas niiksid PIPARKOOKI'
viiendas... kttuendas. '. olgu rnidagi ka
lillatr,rseks! Tulles vdta kaasa orr-ra kingituste SOOVIKIRI .ia lase ta jdLrluvanil
SUURDE POSTKASTI. OPi :cluek: ll
korda orna j6Lrlr'rsalmi vbi laLrlukestl
Loorrulikr-rlt ei unr-tsta Sa kojLr tubaseid

ia voisteldf

(t

jalanbLrsidl

Kuiclas siis pdiseda JOULUMAALB? - AINULT
ETTETELLIMISEGA.
Meie infotelefonid ort gl 299 ja 97 288' Pdiise maksab
ainult 25 krooni. uhe grLrpi suLrruts uraksimaalselt 50
ki-irlasta.1at.

KAKS TUNDI LUSTAI(AL VOLUMAAL VIIBIDA
on selle aasta jdulukuu PARIM KINGITUS
TULB JA VOTA SEE VASTU!

PAJUSTI KLUBISSE!
Reedel 19. detsembril
KCII 20 JOULUPIDU

le

l(tilas on katrrnlerl<oor

,.SOLARE"

It

Tantsuks ansarnbel
..SASS"

*

Ullatus.Todtab baar

Laudacle ettetellimine toopiieviti kella

l4-l6 tel

57 401

Ptihap[eval2l.detsembrit LASTEJOULUPEOD

Vinni-PajLrsti piirkonna kodustele lastele (Vinni, M6driku'
Piira, Vetiku, PajLrsti, Vana-Vinni)

*
*

kell l2
kell 15
pakkidele j?irele tulla
v6ivad
saa,
ei
tulla
peole
Kes
klubisse
PajLrsti
11-15
kella
22 ja23. detsernbril
Reet Aru
juhataja
klubi
Pajusti

l-3

a Peo algus
4-'7 a Peo algus

VINNI

VALLA

;{uus

UUDISED

DETSEIIEER

kiisimast, palju vastaseid

Esitame Eesti Ekspressi stiilis nuputamist. Ktisimused
on kodukandist. Solvumiste ja kohtus kaimiste
drahoidmiseks pakub koostaja allpool ka Tigeid

LK. 5

Ko/u6n
t{uf/uuri-

vctstuseid.

1. Samuel Golomb olla tihti bussis kuulnud iitlemist
(loe meie infolehte nr.14), et o'Kui Kallaste nf,eks
praegust elu, keeraks ta end hauas ringi". Miks?
a) NST on pankrotis
b) vald kolis Pajustisse
c) Vinnis elab V6lts-Lenin
d) Vinnis elati hZisti, siin valitses puhtus, kuid
lt

pole k6ik valla elanikud veel valinud
perearsti?
a) neil ei olegi pelet
b) nad ei saa kogutud Voinrixi karbitiiit n6utud
proovi (Lauri Leesi stiilis)
c) nad on juba ilrna arsti sekkr-rmiseta surnud
d) .iaid nimepanekuga lihtsalt hiljaks

3. Mida on soovitav

teha, kui mflrkate auto aknast

Pajusti vahel politseipatrulli?

a) peatuge ja sirrLrleerige tankimist
b) keerake sooklasseja sooge seni, kui 6hk on
puhas, pealegi on kirjanduse ajaloost teada, et
Pa.justis socitis ka Eduard Vilde enne Rakverre
j6Lrdmist hobuseid ja v6ttis ise kehakinnitust
c) looda teise klassikLr, Koidula peale!
l\
u)
sdida nomaalselt

Oktoobripiihade ajal Pajusti klubis peetud stiilipeol
kiitis "esimees" Urmas oma h6nes karusloomafarmi, kus kloonimise teel saadi uus rebaset6ug, kes:
a) allub vabapidamisele ja toitub eestimaisest ehk

'

oli

Roela Rahva Majas jillegi

Nimelt toirnus jiirjekordne "Elava muusika

6htu",

sedakorda selliste tuntud esinejatega nagu Evelyn Samuel

(laul), Indrek Kalda (viiul). Esitati

rruo I

2. Miks

'

20.novembril

vdimalus saada positiivse elamuse osaliseks.

iiri

mr-rusikat

ja

seda

v?iga heal tasemel.

Kui ni-ii-id veidi ajas tagasi pdigata, siis eelmine "Elava
muusika 6htu" toimus oktoobrikuus, esine.jateks tuntud
rnrrusikud Bonzo. Nipi jt.
Aga paraku...publikut napib. E,simesel kontserdil oli
umbes 15, teisel paariktimne ringis. Kohalviibijad tundsid
selle t6ttu esinejate ees piinlikkust.
Ja ometi - hea muusika tuleb koju kiitte ning seda mitte
hingehinna eest. R66mustav oli viimasel kontserdil see, et
kLrulajate hLrlgas olid m6ned koolinoored. Millal see
mur-rsikapisik siis ikka inintese sisse poeb, kui rnitte
lapseeas?

!

Arvestades Roela keskset asukohta meie vallas, ei oleks
kaLrge tulla ka VirLr-JaagLrpist, Kiitist, Pajustist, Vinnist,
TudLrst ja mujaltki kord kuus head muusikat nautima.

Kiiivad

ju

niiiteks TLrdust, Vinnist

ja

isegi Rakverest nii

mdnedki Roela segakooris laulnas.
KLruldavasti toimub jZirgrnirre "Elava muusika 6lrtLr" juba
jaanuaris, esineja selgub varsti.
Jiiiime ootama suurt hulka muusikahuvilisi, ka koolinoori!
Terje Andresson

p6ldhiirtest

b)

c)

lilla vdi rohelise
karvaga
poegib vastavalt turukonjunktuurile kaks korda
st"innitab iga kiimnenda kutsika

ir:i

iihe suve -iooksul

d) heidab

ise nahastamise eel hinge, eutanaasiata

). Mida kujutab endast ..MUNGA KIRSINAPS"?
a) uus desoaine
b) KLrrenriie nunnade firmariitibe
c) vallavolikogu poolt heaks kiidetLrd rituaalijook
d) Vdhu uusirn toode
6. Kes on kadrisant?
a) Rahvatraditsioone austav etnograafi line olevus
b) EENA ehk Eesti Ettevdtlike Naiste
Assotsiatsioon i asutajal i ige
c) valgesse riietunud kurikael
d) santiv Kadri. tdcttu vallakodanik
6iged vastused: I-d; 2-b,d; 3-a,b,d; 4-c; 5-ii; 6-a

I(oostas: Ilme Post
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aaslal Tudu Ro6ootno/o
puS6pifL'".t{eslril

Seda siindrnust tiihistavad pasunaS *kL
. ,*
i"
poisid l3.detsembril1997 kelt 19
Tudu
Rahvamajas viiikese peoga.
L*r
'

Et koosseis on tdnaseks viisa kokku
kuivanud, ootame kdiki kunagi Tudu orkestris miinginud
pillirnehi meie liritusele 6lga alla panema. Kui pill on
olemas, oleks tore, kui vdtaksite selle kaasa, kui seda aga
pole, piitiame Ieida kohapealt. Harjutamas kflime igal
kolmapiieval algusega kell 18. Vdirnalusel loiige kaasa,
piiiiame igatiks anda oma parima vastavalt vSimetele. KOige tiihtsam on, et olerne jiille kord koos ja saame meenutada koosveedetud aegul Puhkpillirnuusika ei tohi kaduda.
TERVITUS PILLIMEESTELE !
K6ik allesj[[nud pasunapoisid ja rahvamaja juhataja

VINNI VALLA UUDISED

DETSEMBER
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jdudnud kiitega ravimiseni

xASTAMATU MAAILMA

uOruDEsr

ja

sageli aidanud neid. keda

ametlik meditsiin pole ravida suutnud.

Mdni kuu pflrast Estonia hukkumist tuli hakata
tegelema vaimolenditega - see thhendab konkreetsete
surnud inimeste vaimudega.

I ARMASTUSE ENERGIA
Armastu, siis sautus kingib elu iu Sa tuled iiille
koju tagasi...
Miiletan neid laulus6nu sdja ajast, kui tiidrr,rkud
kiilapoisse idarindele saatsid ja viimaseid hellitusi enne
lahkumist ootasid. Tuleb meelde m6negi mehe lubadus
iikskdik kust tagasi tulla - ja ta tuligi. Teine aga soovitas
lahkudes naisel uuesti abielluda - niikuinii sealt "katlast"
ei pZiiise ja nii liikski. Mehe negatiivne m6te pani
al

lakiiiguspiraal i ttjole.

Armastuse energia suudab viiga palju, kuid
inimese bioviili peab olema siis ka puhas. "Nagtt needus ot.l
mul peal, iiksk6ik kust otsast alustan, ikka ebadnnestub."
Nii kurdetakse sageli ja nii ta ka on. Kui meie peal lasub
esivanemate sooritatud kuritegude vari - sageli ainult
s6naline -, siis on meil pealael asuv Kosmose tSakra
suletud ja taevane 6nnistus jiiiib saamata. Lisandub sellele
veel halva inimese poolt pandud vattne, siis hakkavad
asjad hoopis viltu vedama. V6ib oelda, kahekordne kaetus,
ja ega saagi enam loota, et rnidagi head ees ootaks.
S6na v6im on suur, ja kui tugeva energiavflljaga
inimene seda kurjasti kasutab, siis v6ibki inimesel,
kellele see energia on suunatud, hakata halvasti
minema.
Juba m6te on energia, seda enam v?iljaoeldud s6na. Kuna
elus valitseb bumerangiseadus, siis tuleb k6ik rn6eldu ja
v?iljaoeldu endale tagasi. Soovigem koigile head - ka
vaenlastele, kui neid on, ja meil hakkab hZisti minema.
Kuri isegi kardab head s6na ja piitiab siis eemale hoida.
Armastuse ja andestuse energial on tohutu v6im, seda ka
iseenda ja oma keha suhtes. Lugege ja jiirgige Luule
Viilma "E,llujiiZimise Spetust" ning Teie elule pooratakse
uus lehekiilg. Oieti olete Te ise selle lehekiilje poorajal

Kui inimene on

langenud p6hja,

kui

depressioon on

kruvitud viimase piirini, siis t6esti peab kar-rnatanut aitama,
ta "kraavist" vdlja t6stma. Edasi suudab see, kes seda
t6esti tahab!

II SURNUTE MOJU ELAVATELE
Aiustasin oma "pendeldamistegevust" rnaa kiirgusv?iljade
m66trnisega (nn veesooned) ja magamis- ning tookohtade
i.irnberpaigutamisega positiivsesse viilja. Umbes 5 aastat
tagasi kontrollisin pendli abil jLrba inimese tervislikku

seisundit

ja

kdrvaldasin

neilt ndhtamatu maailma

negatiivseid m6jusid. Viihehaaval edasi arenedes olen

Leidsin sobiva rituaali ja orna tugevat energiat kasutades
suutsin neile anda lunastuse. Inimesel on vaim, hing ja ihu.
Piirast surma l?iheb hing kohe teispoolusele, keha pannakse
tavaliselt mulda, vaim vdib mdnikord kohe iira trinna vdi
siis jiiiida 40-ks piievaks keha juurde, enne kui sat.r.rttti
lahkub. Lahkuda ei saa aga enestapjate vaitnud, samuti
need, keda tapetakse. Sageli jtiiivad rdndama vdhlii surnttte
ja mdnikord ka nende inimeste vaitnud, kes jiiiivad siia
probleemidega. Nii ei saa vanainimene kuidagi surra,
poeg pole abiellunud, piirandusasjad pole lahenenr.rd jne.
Sellisel juhul jiiiivadki nende vaimud oma l?ihedasi
hiiirima.

Kuna vaimud on erineval tasandil, siis on

sealt

milrguandmine raske.

M6nikord see siiski 6nnestub - koputatakse, li-ilitatakse
tuled p6lema, antakse mdrku sammudega ja harvadel
julitudel ka niiidatakse ennast. Suurem osa vaimttdest
vaevatud inimesi tunneb hinges. mdnikord ka turjal
raskust, siis veel uukrust, kehal ki-ihraviirinaid. On
juhtumeid, kus noor iuirlene on saanud sr-rrttu haigttsed ja
hiidad. Huvitav ou veel see. et i.iks vairlolend sttr-rdab olla
mitmes kohas: kofteris, suvilas, autos ja veel rnitme
inimese peal ning seejuures k6igile rutsuvalt rn6juda.
Seepiirast ongi neile vajalik drasaatmine hingede
rahupaika.

III KOKKUVOTTEKS
Vdib 6elda nii, et ndhtamatr.r rnaailma m6ju rneile ja Ir-reie
i.imbrusele ei saa eitada. lnimene ei saa kuidagi rniiiia orna
rnaja v6i masinat, sest neil lasub negatiivne energia.
Perekonna 6nn vdib katkeda. sest kusaeiI ollakse n
sulrtes kadedad. Nii saabki paljusid probleeme lahenda
siis, kui k6rvaldada p6hjus.

Viimasel ajal on rahva huvi nfihtamatu maailma
m6jude vastu pidevalt t6usnud.
Tzinavu augustis vdtsin juba neljandat aastat vastu t-titsi
Spilasi Intuitiivteaduste Kooli, mis asub Tallinnas, Salme
tdnava kultuurikeskuses. Kokku iile vabariigi oli soovijaid
206. slr eriti palju rroori.
Kuigi v6imed on erinevad, on 6petuse m6te selles, et
igaiiks saaks oma energiat suunata ja bioenergeetilisi
teadrnisi rakendada.

Veeliks Jalakas
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Sumoringis
v6istlesid

MONU(S) PAEV
VINNI SPORDIHOONES

mehe eest
vdikesed

poisid, kes
oleksid tahtnud oma

29.novembril Vinni Spordihoones toimunud
MONU(SASD PABVAST v6ttis osa iile 200 igas eas
spordis6bra.
Uritr-rse eestvedajateks oiid spordihoone tootajad koos
liohalilie klubii uhataj ate j a kehali se kasvatuse 6petaj atega.

Urituse avas Neptun
oma saatjatega.
Neptuniks teadatuntud Samuel
Golomb.

osavust vastasega toime

tulemisest

kindlasti
i
a
I
e
nfiiclata.
Miks
Sa.
isa.
siis
teda
oma s
vaatama ei
tulnud?

Tuleb viilja, et
Neptunilegi meeldib
poseerida!
Sporti tehti kSikides
saalides : surres saalis

toimusid vdistkondlikud jooksu- ja pallimdngud, emadele-

ttitardele aeroobikatreening. Judosaal oli
i

sade-poegade piiralt,

kes 6ppisid enese-

kaitsetja proovisid
j6udu surnos.
Transpordimr-rrelegi oli rn6eldud: seks puhuks telliti
bussid, et kaugematestki nurkadest soovijad peale vdtta.
Kr-rid...niiiteks Roelast tuli buss tiihjana. Kahiu, et reedene
.masliiball kohalikud lauodevaks dra vzisitas.
Meeldiv oli
niiha Vinni
Ambulatooriumi rahvast. Kel huvi
oli, sai m66ta
verer6hku ja
-suhhrut.
Oma tervist

kontrolliti
aktiivselt,
kahjuks iitles veresuhkrut m66tev aparaat liigse
6huniiskuse t6ttu iiles.

Piiev lbppes veepeoga ujulas. K6ikide

ujulapiirisme said ning ka lohutusauhinda
rndnus p6ske pista.

-

iiritusel, oli niitidki MAE-pere Tudust: Epp, Rael,
Tuule-Sireli, Kirt, Riho ja Siim. Nii vist laotaksegi
tihtekuuluvuse nurgakivi.

Priis6idu

Serena

veeparki kogu
perele viis koju
Kersti Kunberg
Vi"ni-Pajusti
";nnaasiumi
6.kiassist.
R66mus s6num

pani Kersti silmi
kissitama.

Vinni Spordihoone tiinab k6iki osavdtjaid

osa v6tmast,
organisaatoreid kaasa aitamast!
Kohtume tuleval aastal jzille, ega me jonni j:ita!

Vello Akeli jutu kirjutas iiles Hilje Pakkanen

registreerunud

osav6tjate vahel toimus loosimine. Peaauhinnal; oli Viru
fuur viilja pannud reisi 4 inimesele Serena veeparki Soome.

Eks hea meel olnud nendelgi, kes kuuajalise

Kaasa liiiimas terve koosseisuga, nagu pea igal valla

tasuta

banaani

-

oli

gmises va I 1o leh es (i lm ub 27, detsemhev )
-/'eiv
on /eil v6imalus 6nnitleda ia ttiinadd j6ulupiibade ja aastal6pu puhql k6iki, keda peate

vaialikuks!

VINNI VALLA UUDISID

MAA ERASTAIAD, KllRusrAGE!

soolAvARU STU SE I U Rl l D I LI Sl
ASPEKTE

lsikLrtel. kellel maareformi seaduse alusel on 6igus maad
ostuees6igttsega erastada ja kes ei ole vastavat avaldust
esitanud. tuleb see esitada 1998. aasta 1. jaanuariks Kui

ja
Korruselamutes tekitavad soojusenergia miiiijatele
soovikes
kaaselanikele probleeme korteriomanikud,

kehtestatud tiihtajaks avaldust esitatud ei ole, jiietakse
ehitise teenindarniseks vaialik rnaa riigi omandisse ja
ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestus6igtts'

vadlahutadaomakorterikiittesiisteemimajaiihtsest
keskktittesiisteemist.

Avaldusi saab tiiita ka osavaldades
Samuti ootame maakorraldajate juLrrde ajutise
maakasutuse lepingute muutmiseks kOiki neid. kelle
maakasutus on mooduva aasta jooksul erinevatel p6hjLrstel
muutunud ning ka neid, kes ei soovi uaakaslttuse lepingut

Kaasomand
Elamu keskkiittesiisteem on tehnoloogiline tervik ning otl

viilja ehitatud soojustehnilistel

arvutustel

baseeruva

projektijiirgi.
-Brurtutrd
korleritega elamutes kuulub keskkiittesiisteem
kaasomandi6iguse alusel tiipselt samuti kui hoone
ja levimise
vundamettt, katus jne. Soojusenergia jaotamise
eripiirast tingituna ei ole ka eluruumide piires asuvad
keskkiittestisteemi osad kiisitletavad korteriomandi

pikendada.

Ivar Roht,
maa-,ia omandtre

Lugupeetud Vinni valla pensionirid!

reaalosana.

Asja6igusseadusekohaselttulebelamuletehtudkulutused
juotuAu korteriomanike vahel nende osa suuruse jdrgi
iaasomandis. Korlerite erastamislepingutes on kaasomandi

osa

mddramisel aluseks korleriomandi

reaalosa

ruutnreetrid, mi 1l e j iirgi j aotatakse kiitteku I ud'

Viru-Jaagupi ja Kiiti piirkond - VirLr-Jaagupi osavald;
Kadila, Nurmetlt, Veadla - Kadila raanratukogu,
Virrni alevik - end. Vinni vallana.ias l2 l2 kell l3 - l6'
K6ik iilejaiinud piirkonnad - vallamajast tuba 206'

Muudatuste tegemiseks kaasomandis (nt iihe v6i mitme
korleri lahutamiseks elamu iihtsest keskktittesListeemist) on
vajalik k6igi kaasomanike n6usolek' Sellise muudatuse
tegemine ktittesiisteernis n6uab eelnevaid soojLrstehnilisi
arvutusilitsentsiomavajuriidilisev6itiksikisikLrpoolt.
Kui kdigi korleriomanike n6usolekul siiski tehakse

S"t.t""t"bt"t"ktnd

keskklitteitisteemis muudatr-rsed' mis muudavad
soojusenergia jaotust korterite vahel, peaksid

korteriomanikud s6hnima omavahel iirikokkuleppe hoone
kiittekulude iimberjaotamiseks kofteriomanike vahel ning
esitama selle soojusenergia rniiLijale' Kui dokurnetrti ei

esitata, peavad k6ik kofteriomanikLrd kattdma elamu
ktittekulusid nende osa suurdses jargi kaasomandis'
s6ltumata keskki.ittesiisteemis tehtud muudatustest ning
sooj usenergia tegel ikust j aotusest hoones'

Aru tuleb saada, et soojusenergia miitija realiseerib
soojust kui hoone terwiku, mitte iiksiku korteri
kiitmiseks, ktittekulud jaotatakse kaasomanikeks olevate

Kui

asj a6

i

gusseaduse kohaselt'

soojusenergia tegelik jaotumirie korterite vahel ei

vasta korteriomanikele kuuluva osa suurusele
kaasomandis, on see korteriomanike, rnitte soojuse miiiija
probleem. Korteriomanikele jiiib v6imalus korrastada
taasornandis olev keskkiittestisteem v6i s6lmida omavahel
j
kokku lepe'
te ge I ikke o lusid arvestav kiittekulu aotarni se
AriPiiev)
( 16.10.1997 ajalehest

Molotok

43 312
Hilje Pakkanen 57 340
Kairi Jdesalu 57 557

Endel

7O-aastased

Tudu piirkond - Tudu osavald;
Roela piirkond - Roela osavald;

Vajalik kdigi n6usolek

korterioman ike vahel

ja

vanemad pensionhrid saavad
toitnttb alates
viiljamaksrnine
jdulutoetust. Toetuse
1 l.detsembrist al lj iirgnevalt:

K6ik

EHITAJA:
Ara anda TASUTA kasutatud shamottkive Pajusti vana
AS Vinni Kommunaal.
katlamaja juurest.
l4.detsembril kell 16 Vinni klubis jdulLrpiirgade valmistamine. Info tel 51 534 S.Villemsou'
Tule osale ka siis, kui enne pole lilleseades kiinud!
lT.detsembril kell 18 Vinni pensiondride j6ulupidu'
Resistreerirnine l5.detsernbrini. Info tel 57 355'

Tudu Rahvamaia iSulu- ia uusaastapeod:
A 20.detsembril kell

19 koolilastele,

A 26.detsembril kett

16 mudilastele'

A 26.detsembril ketl 20 pereklubi j6ulupidu'
A 28.detsembril kell 20 AASTAVAHETUSB PIDU.

a

l.jaanuaril kell0L.15 UUE AASTA DISKO

Vinni valla infoleht
EE2130 Pajusti

IAAXT-VNUMAA

AS ARIES
Rakvere, Tuleviku 14 a
2100 eks. TASUTA

