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Talvine 6htu
Ule hAmata, varjudest tume,
6rna ja sinava lume
heidab veerev ja kustuv pziike
pr"rnava lziike.
r.lr

Ule idrera, lumrse valja.
nii tiihja 1a palja,
viib riksik tee ule j6e,
kus pruunikad pajud
on unesse vajund.
Mooda l6pmata teed
lzihevad teed
kuu kahvatul kumal,
eha punal,
kaugele ...
Villem Griinthal-Ridala
Pilt Riho Miie erakogust

24. detsembril, Piihal Jduludhtul
kell 17 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus

TANA TEHES:
toE

.

tk. 2

Soe tuba

26. detsembril, II J6uluptihal
kell 12 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus

Volikogu istungil otsustati lk.

28. detsembril
keil 12 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus

Kirikukiilastaia meelespea Ik.

o l6ulumaa

Roelas

tk.

Interujuu volikogu esimehega
tk.
Vallavanema jSulusoovid
tk.
Soovilisa

25. detsembril, I J6ulupiihal
kell 12 Jumalateenistus Viru-Jaakobi kirikus
kell 15 Jumalateenistus Tudus

5

31. detsembril
kell 16.30 Jumalateenistus ViruJaakobi kirikus

l.jaanuaril
kell 12 Jumalateenistus ViruJaakobi kirikus

LK.2

DETSEMBf,R

ruBA. Mrs oN sELrE rAGA?
Mijiidunud kevadel teatas Eesti Gaas ametlikult, kui
Vinni vald oma vdlga - 800 000 krooni - f,ra ei maksa, siis
siigisel kiittekraane lahti ei keerata. Onneks vdivad tiina
nii Pajusti kui Vinni aleviku elanikud tunda r66mu
soojast toast.
HEA soE

VINNI VALLA UUDISED

i'i3;lf"TdJl;:;f;|3ig,Uj:[:::i:. fiffi:'",7
ehitamisega kolhoosiaegse autoremonditdrikoja
boileris6lne

asemele ldks rnaksma peaaegu miljon krooni.

Niisiis osutus ekslikuks aryamus, nagu pdhjustanuks
katlamajaehitamistPajustisse vallamaja asukohtja asjaolu,
et ka vallavanem elab (iuhtumisi) Paiustis.

Siimboolse Iindi 16i-

Mille poolest on uus parem vanast?

kasid liibi volikogu

Enn Siiiisk: Uus Pajusti katlamaja triOtab tdisautomaatikal,
piisab vaid hooldajast ning tarbib kiitet kaks liorda
.ja
elektrienergiat 50% viihem v6rreldes vana katlarnajaga.

esimees

Jiiri Allikalt

ja AS Vinni Kommunaali juhataja
Aivar LjaS (pildil)

Kuigi uus katlamaja
avati pidulikult alles
ll.detsembril, on
Pajusti tarbijad
saanud sooja uuest

katlamajast juba
septembri 16pust.

Tehtud

tricist n6ustu-

sid riiiikima ja kiisimustele vastama

vallavanem Hannes Mets ja Pajusti katlamaja juhataja
Enn Siiiisk.

Kui suur oli ikkagi oht, et oleksime ktilma toaga talvele
vastu lflinud?

Hannes Mets: Oht oli triiesti reaalne. Onneks mcicidus tdnu
suurele tcicile katastroof m6lemast alevikust. Selgeks sai ka
see, et soojatootmises valitses tiiielik anarhia. Mitte et endised
tegijad oleksid olnud lauskulutajad, oma osa oli siin ka vene

piiritolu

ebacikonoomsetel pumpadel, trassides esinenud
suufiel soojakadudel jne. Lahendus, kus tarbijaid varustatakse
kvaliteetse soojusenergiaga, on tdnaseks leitud.

Miks alustati soojamajanduse iimberkorraldamist just
Pajustist?

Enn Siiiisk: Pajusti aleviku soojamajandus oli k6ige katastroofilisemas seisus. Siin saime k6ige vtiiksema rahahulgaga
parima lahenduseni. Vinni tiiielikult amortiseerunud katlamaja ja trasside iimberehitus ou planeeritud jiirgmiseks
aastaks.

Kokku on hoitud ka palkade arvelt.
Uus katlamaja trjritab gaasikiittel. Gaasi hima t6usteski jiizib
hind ikkagi odavamaks vedelktituse omast.

Eelmise kiitteperioodi tegelikuks megavatt-tunni hinnaks
kujunes ME-l Pajusti Soojus 460 krooni. Sel aastal tuleme
valja 360 krooniga, sealjuures saame ara maksta uue
katlamaja ehitamiseks vdetud

laenu.

{,.,

Kuidas jiiiib sooja veega?
Enn Siiiisk: Ehkki sel aastal me sooja vett inimestele ei anna

(Pajusti soojaveetrassid on ttiielikult amofiiseerunud), on
p6himdtteliselt vdirnalik elanikkonda varustada aastaringselt
sooja veega, kui majaiihistud paigaldavad endale soojusvahetid.

Hannes Mets: Inimeses tekitab kindlasti dudust soojusvaheti
k6rge hind * 120 * 150 tuhat krooni. Kr,rid me v6ime seda jr"r
liisida. I(es on cielnud. et soojusvaheti peab tingirnata kohe
vdlja ostma?

Inimeste edasine heaolu s6ltub paljuski sellest, kuidas nad
maj asiseselt omavahel kokkuleppele j6uavad.

Enn Siiiisk: S6ltub majaelanike omavahelistest kokkulepetest, rnilliseid mugavusi ja kvaliteeti nad i.ildse saada
tahavad: kas nad ostavad majale soojusvahetid

vdi

paigal-

davad elektriboileri, m66turitest rddkirnata. Vinr[Spordihoonesse ja lasteaeda paigaldatud soojusvahetid on er
igati 6igustanud. Kui nziiteks 213 Pajusti elanikest tarbiks

sooja vett, v6ime seda anda kogu aja.

Hannes Mets: Parimaks vaidluste lahendajaks on
korterisse m66turi(te) paigaldamine. K6ik need tarbijad,
kes paigaldasid endale m66tja, hakkasid ka vflhem
maksma.

Enn Sii?isk: Nii sooja kui kiihna vee

aryestamiseks

paigaldatud m66turid kaoravad probleemid: kes kui palju
vannis kziis, vett kulutas ja pesu pesi.
Hannes Mets: Inimesed peavad hakkama oma kulutusi m66-

distama

ja

vastavalt tehtud kulutustele

ka

tasuma. Kas

inimene on mS6tnud veekoguseid, mida ta piieva jooksul kulutab? On ju vahe, kas ta peseb hambaid voolava (kuni l0 l)

v6i klaasi veega (0,2 l); kas

perenaine kasutab pesu-

pesemiseks automaatpesumasinat

v6i loputab pesu

voolava

vee all (v?iga levinud vee raiskamisviis); kas kiiiakse vannis
(i.iks vannitiiis : 250 l) vdi kasutatakse du55i. Tihti viiidetakse,
et inimene 250 llitrit vett cicipdevas kiill Zira ei kuluta. Kui aga

panna 250-liitrine tiinn vett tiiis ja liiiia
Hetk avamiselt: jutuhoos katlamaja projekteerinud Heino
Hansen, Aivar Lja5, Hannes Mets

sellesse

naelapeasuurune auk, siis 40 minuti pdrast on tiinn veest tiihi.
Loe edasi lk.3
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Aga kui suur on kraan, mis tilkuma
soojakaod viihenesid ka vinnis.
"oi ;ooG*ffia6ffiTrasside
pole midagi imestada' et ticipiievane norm
250 liitrit saab Enn Siirisk:- Eelmisel aastal
isoleeriti
kuhjaga iira kasutatud' Siinjuures jai
veekulu veel tiiielikult,

wc

arvestamata'

vinni

ohutrassid

samuti vahetasime vlirja trassitsirkulatsiooni-

pumbad. Sellega vdhenes eelmise aastagav6rreldes
trasside
kadu ja elektrienergia tarbimine Vinnis klks
korda.

Puukuuride ehifamine Pajusti alevikku on peatunud.
Enn Siiiisk: Vahepealne tendents, kus iih", majas oli Kindlustunnet vajab
nii tarbija kui ka katlamaja.
kasutusel mitu erinevat kiittevarianti (kesk- ja
ahjuki.ite), on Enn siiiisk; Inimene tahab teada,kes ktitab ja palju
maksab
tdnu stabiilsele kiittehinnale ja soojale toale peatunud. tema soe tuba ka tulevikus.
Kindlustunne

tulnud.

tarbijate hulga osas

oi

M6ned kliendid on tagasigi
Hannes Mets: Kas ja kui vajalikud on mugavused?

yr]3iik ka katlamajare. Teeb ju soojust roorev firma
vdtame pikajaiisi investeeti;;;i;, mis peavad end kunagi ka dra
ahjukiittega kofteri. Inimene tuleb 6htul td,ilt,
ootamas tasuma. Tarbijate vaienemiseg a jtiiib katel t6dle alakoor_
kiilm tuba, kiitmist vajav ahi, kirues, puukorv ja".,
vriljaviimist musega> mistdttu omahind suureneb, kasutegur jiilib viiikeseks
ootav tuhadmber' Pime, libe... kui hzisti liiheb,
;aau oma jne. Teised firmad ei tule investeerimagl, tii kattamajal pole

halgudega piisti. Tuli tehtud, millal veel ilkskord
tuba soojaks teadatarbijate arv mitu aasrat ette.
saab? Jiirgmisel 6htul hakkab sama ring otsast peale...
r:

ta puhkab? Prirast pikka tciripii"tu i"ut'

Millal
;ffi
;:F:JJh,.,

-ti**r

puhata'

vdimalus end viilja

ilisea

on lahendamist vajavad valupunktid?
Enn siiiisk: Probleeme on mrtmeid. sooiu-ooiu.iga malades
hoitakse soojuse andmine nii madalal ri"i

kannatavad

iga

sooiussiisteemid

"i|!*i
";fi;il,
maja otstes asuvao r<orterlo,
,.i";";;;
on

tasakaalustamata.

:::3*:Tl:::::::\1

kilmetavad,

Hannes Metsa ja Enn siiiise jutu kirjutas iiles

H'je pakkanen.

:t.f:id:
majaelanikel ummistuste ja kiilmade radiaatori_

ribide v2iltimiseks rellida kiinestisteemide liibipesu.
Osadel inimestel on soojusenergia ostu_mtitigilepingud
senini
sdlmimata. Raske cielda, miks on lepingud seni s6lmimata,
vdlgnikel kindlasti v6lgade prirast. Inimestel on 6igus n6uda,
et majja jduaks kindla temperatuuriga vesi, ilma lepinguta
nad seda nduda ei saa.

Millised tiiiid vdetakse pajustis ette jiirgmisel aastal

?

Enn Siiiisk: Plaanis on hakata jiirk_jiirgult viilja vahetama
frortiseerunud maa-aluseid trasse eelisoleeritud torudega,
-'lile kasutamisega viiakse
soojakaod miinimumini.

Hannes Mets: Kindlustunnet peaks inimestesse andma
teadmine, et sajandivahetuseni s o o j u s e h i
n

da

plaanis t6sta ei ole.

Mis sAah Vinni kaltamajast ja trassidest, on ju needki

amorflseerunud?

Enn Siiiisk: Vinni

soojarnajanduse olukorda

ja

trasside

m66tmisi teostab AS ESTIVO. praegu tihtset lahendust _
millist kiitet hakata kasutama, rnitu katlamaja ja kuhu

jne

mrdagiiirateha.

Soojusstisteeiride

kus. osad
",'i
teised reguleerivad oma toasoojust
lahtise aknaga.

I(a tuleks

Soojatootmises ja kommunaalmajanduses
peab hind vastama tegelikere- kulutustele.
Eesmiirgiks ei ole
vaid elanikes kindlustunde tekitamine. olgugi
:\astumine,
mullusem
rohi rohelisem ja lumi valgem, on ka tana kaed
tcicid tziis ja olemas mehed, kes tahavad
vallaelanike heaks

ehitada

Vinnis pikad, suured tarbijad
giimnaasium ja spordihoone asuvad aga katlamajast
kaugei.
Hannes Mets: Llibiriirikimised kiiivad Taani firma Dansk
Energi Management esindajatega, kes pakuvad ehitada
Vinni
gaasikiinel tciritav elektrijaam. 50% toodangust
liiheks
elektrienergi a, 40Yo sooj usenenrgia tootmiseks.
Toodetava elektrienergia ostaks sel juhul iira Eesti
Energia,
suudaksime mtiiia elektrienergiat Nala pakutavast
alles otsitakse. Trassid on

I Maamaksu mdlra kehtestamine l99g.aastaks.
l'Kehtestada alates 0r jaanuarist 199g vinni vatas
maamaksu
mii?iraks l,8Yo maamaksustamishinnast aastas,
viilja arvatud

kiiesoleva rnddruse punktis 2 nimetafud maa osas.
2'Kehtestada alates 0l jaanuarist 199g haritava
maa jaloodusliku
rohulaa maamaksu miiiiraks 7,0yo maamaksustamishinnast
aastas.

3.Miiiirus jdustub

II

0

1

jaanuarist 1 99g.

Kinnitati Vinni EMO

nisatsiooni) iiriplaan.

(ettev6tlus_majandusorga_

III Kinnitati Vinni valla lggT.atdpsustatud eelarve.
Eelarve komisjoni esimees Helle Noorviili:
Meie kOikide

r66rnuks on valla

eelarwe tulud rilelaekunud 15g9,5 tuh. kr.
ulatuses, s.t eelkOige hea iiksikisiku tulumaksu
raekumise osas.
Sama summa on ka kulutatud allasutustele,
s.h haridusele,
tervishoiule, spordile, majandusele
ine.

Jiirgmine volikogu istung toimul 2g.jaanuarit
l99g kell 16.

ffi

kui

odavamalt. Praegu aga puudub

ostmist

ja

"n"rgiu
ei j6uta, tuleb leida teisi
lahendeid, sest Vinni katlamaja ja trassid on tiiielikult
amor_
reguleeriv energiaseadus.

Kui

{

mtiiimist

taanlastega kokkuleppele

tiseerunud.

Pildimeenutus selle aasta viimaselt istungilt

fINNI VALL.A

.
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Suhtuge aupaklikultjunalateenistusse.
Kiiitumine kirikus olgu rahulik, silmatorkarnatu ja t6sine.
Riietutakse jumalakoja tdsidusele vastavalt soliidselt ia

mehed pea, olenemata peakattest.

pidulikultki. Piihakorta sisenedes paljastavad

Enne istumist seistakse m6ni silmapilk piisti ja mediteeritakse
v6i loetakse m6ttes liihike palve. Liihed'ses
miirgatud tuttavaid tervitatakse kerge peanoogutusega.
Igal jumalateenisfusel lauldavate laulude numbrid teatatakse
kiriku seinatahvlitel. Avalaulu viimase salmi ajal
astub kiriku6petaia altari ette' Algab liturgia, mis koosneb
dpetaja ja koguduse vastastikusest laulust, palveist ja
piiblist teatava koha ettelugemisest. Piibii lugemise ajat tdustakse
pristi. Jutluse peab kiriku6petaja ka.rtslist.
Jutluse aial on eriti kasvatamatu ja isegi lubarnatu kirikust
lahkuda. Priiast jutlust laulab kogudus iihe laulu. rnille
j?irel 6petaja ihnub uuesti altari ete, palvetab ja
6nnistab kogudust, kusjuures kogudus seisab pristi. Jurnalateenistus
l6peb ldpulaulu laulmisega.
o J6ulud on vaiksed ja rahulikud piihad, mida peetakse orna pere ja liihedaste
keskel.
(Noppeid M.Kallast'i raamatust ,,Oh ajad, oh kombed',.)_l

t-=

RUDOTF SIRGELE M6EIDES
30.detsembri 6htuhlimaruses mdrkab igu teelinegi,
Aravuse rahvast rddkimata, et siinse Rudotf Sirle
miilestuskivi ees - lumehangel v6i kadakaoksal _ pOIJU
j6ululatern. On tema siinniaastapdev.

Miilestuskivi paigaldati
1

97

siia

4.aastal, Vilde kirj anduspree-

mia esimese laureaadi 70.siinni-

aastal. Aravuse

valiti

selle

asupaigaks mdletatavasti seetdttu,
et orna preemiaraha jiittis Sirge
kalamaj andi v2iljaehitarniseks, nn

hambarahaks. Oli ta ju noil aas30-ruhandelise liikrneskonnaga kalasportlaste liidu presidendiks ning propageeris iktiivselt
p6himdtet: ei saa olla kalapiiiiki ilmakalavarusid hoidmata
ja taastamata. Pajusti klubis tiiissaali ees peetud k6nes
miirtsikuul 1965 rielnud vdrske laureaat, et Vildet on palju

tail vabariigi ligi

tootmisharusid, tehke tiks veel

-

Lepinguliste soojatarbijate vahel AS_i VINNI
KOMMUNAAL poolt v?ilj apandud

,\

reisi STOCKHOLM'i
v6itis loosi tahtel

EEVI PIHLAK
Pajustist

ONNITLEME!
iihendust v6tta AS Vinni Konmunaal

kalakasvandus.

J6ulude ajal on kalmistud kiiiinlatules. Tuli on
nagu hingetuli, soojendav, meenutav. Ehk andestavgi?
Aravuse rahvas siiiitab kiiiinla Rutsi _ jah, nii o*ur"tt
oleme hakanud suurt kirjanikku kutsuma _ miiles_
tuskivi juures.

Ilme Post

... iiks

pHev paremat elu

on rohkem

viirt,

kui aasta halvast elust rfiHkida

A.

H. Tammsaare

DITSEMBER

UUDISED

VINNI VALLA

LK.s

On i6ului€8,
on tagasivaatamise aeg,
rahu, armastuse ia austuse,
tinu ja kiituse aeg.
Kailid jduhunaa "pZikapikud": AIVE, ADE ANNE, AIME,
ANNELI. EEVI. ENDA. HILJA. IVI. LIA. MAI-[,,
N4-AIMU. MAIRE, MARINE. MAIU. MARI. SILVA,
SIRLI. URVE, VAIKE,, VIRGE. kooli sookla tiidid!

"Muinasj ututuba"

Teie siiras tahe ja andmisr66m suutsid meie ettev6tmise
kordaliiinLrtris ja meeldejtiiivaks muuta.
AS Auto Rasivere ja OU Ehel - uhhe luiviiii ja efektne
valgustus rabas nii suuri kui vZiikesi ktilastajaid.
Vinni Vallavalitsus ja h". Indrek Klammer - teiepoolse

K6igile teile kuulugu j6ulur6Smu nautinud 364 lapse ja iile
poolesaja tdiskasvanu suur ja siidamlik tiinu.
MeeldejiiZivaid hetki on jiitkunud aastaringselt. Selle eest,
et Roela Rahva Maja v6ib hZibenemata k6ikidele
soovijatele oma uksi avada, v6lgnen tdnu oma alalistele
osanikele: AS Seder. OU RVF, OU Ehel, AS Auto
Rasivere, Vinni Vallavalitsus.
Tiinan siidamest ka alati lahkeid ja abivalmis toetajaid AS
V6hu Vein ning Triigi Metskond. Taas rSdmustas meid
Riikl ik Ki.ilaliikumisfond.
Jiitkugu kdigile ka edaspidi tahet ja jdudu iiksteist m6ista
ja toetada!

K6ikide soovide tiitumist ia kauneid i6ule!

toetuseta oleks palju rdSmustavat jiiZinud olemata.

Laskub maale

Reet Alavere

i6uluiiti...
tervitab teid kellakaik,
l

'--...1 iimber kiirgav tiiheviiii,
ktiiinlasiiras iga Paik
Jdulud on soovide ja rmistuste aeg. Eks tuksu igas
siidames m6ni habras ja siiras inimlik salasoov' mida vdibolla mitte keegi iialgi teada ei saa, sest mSned meie unistused
on nii haprad, et s6nadena iile huulte piiiisemine oleks nende
surm. Aga sinu unistus aitab sul elada, ehkki m6nikord torkab
terava kristallkilluna sulle siidamesse, tehes omapiirast valu.
Kuid m6nel raskel hetkel t6useb ta nagu ftidniks tuhast, toob
sulle taas kergust jalgadesse ja siira silmadesse. Sa leiad ikka
ja jAle eneses eluj6udu, sest unistamast ei saa sind keegi
keelata ja unistust ei saa kelleltki Era v6tta, kui sa ise teda
kogemata huultelt ei Pilla.
Tduseme

ja

siiiitame kuusel k6ige k6rgemal, suisa

tipus asuva kiiiinla, siiiitame toostiks kdigele ilusale; mis meid
iirnbritseb.

ja hell ning tahaksime 6elda midagi
kes teel; nendele, kes kodudes
nendele,
j6ulukuuse juures: nendele, kes sel hetkel (ning vdib-olla
On jduludhtu, ainupiirane

viiga head

...Ja siis, kui kuulen jdlle
Kauget kerkokella,
Taas lahkunuid ma kohtan
M6tteloal,
Siis hetkeks oleme tiks suur ja tihtne pere
Uks hOi- ja vaim,
Uks tihte - hoida - soov ...

Onne, rahu, m6istmist,
sooi alt saravat j6ulur66mu Sinugi
kodusse!

.mitte ilmaski) meie peale ei m6tle.

Tiiname xoiki meltdiva koostiiii .eeiii

Margit ja fnna meeskonnaga

Vinni Vallavalitsus

6

I}ETSEMBER

liiri Allikalt:
"Eduka

tiiii

aluseks on
koostiiii ja
selgus

eesmirkides."

Kohalikele
valimistele tagasi m6eldes v6ib arvata, et tookordne
vallavalitsuse ja vallavanema valimine osutusid 6igeks.
Mdningased k6hklused Sul ikka olid?

VININI

VALLA I,IUDIsED

aasta tagusele Vinni valla elu-olule tagasi vaadates kui
teisi valdu jiilgides.
Praeguse vallavalitsuse koosseisu ja volikogu puhul on
olemas hea koostcici ja vastastikune mdistmine. Volikogul
ei ole vallavanemaga, kui ntiiid Hannes Metsast r?iiikida,
mitte kunagi kerkinud iiles taolisi probleeme.

Oled olnud vallaga seotud mitu valimisperioodi, valla
siinnile ja arengule kaasa aidanud. Ses m6ttes on vald
nagu Sinu lapsukene. Niiiid, aastaid hiljem tagasi
tulles: millised muutused on kohalikus omavalitsuses
aset leidnud?
Ideaalmudel puudub, igaiihel on orna arusaarnine
omavalitsusest. Kindlasti pole me veel j6udnud sinnani,
mida me vajame ja taharne. Omavalitsus algab 6igest
arusaamisest, endale m6istete lahtim6testamisest. Tuleb
selgeks teha inimeste ja kohaliku elu vajadused n'1
igapdevases kui ka globaalsemas mdttes.

Kdhklused on alati. Kui oled korra kelleski eksinud,
sunnib see hiljem elus ettevaatlikkusele. Ausalt oeldes ei
olnud mul plaanis eelmistel valimistel volikogusse
kandideerida, kuid Hannes Metsa initsiatiivil loodud
valimisliit "Arukus" tegi mulle ettepaneku siiski osaleda.
Enne n6usoleku andmist tuli otsustada, kui t6siselt osaleda
omavalitsuse tcicis, samuti endale selgeks teha, kellega

tuleb valimisjiirgselt hakata koostood tegema.
Vallavalitsuse ja vallavanema valimine on vdga oluline
otsustamine, sdltub ju vallavanemast edaspidi peaaegu

k6ik: vallavalitsuse kui meeskonna valik ja tema tegevus
ideede realiseerijana. Jah-sdna andmisega volikogu
esimehe kandidaadi kohale andsin endale aru. et seda tood
saab teha iiksnes koostcjcis vallavalitsuse ja vallavanemaga.

Olen Hannes Metsale tunnistanud, et tundsin
teda alguses viihe. Hilisematel aruteludel, kui mulle tehti
ettepanek kandideerida volikogu esimehe kohale, olin
endale selgeks teinud, et toetan ja pooldan Hannes Metsa
kandidatuuri vallavanemaks.
Hannes Mets, tulles siia sootuks teise too pealt, on suutnud

Itihikese ajaga endale selgeks teha

omavalitsuse

Tagasi vaadates valla tegemise algusaegadesse,

polnud meil kohalikust omavalitsusest, s.t
isejuhtirnisest, -otsustamisest ja -vastutamisest 6rna

aimugi, k6ik tuli alles liibi rn6elda ja vZilja tdotada.
On selge, et Eestisse ei saanud otseselt kopeerida iihegi
teise riigi omavalitsussiisteemi, ega samuti iile v6tta enne
l94?.aasta Eesti Vabariigi aegset. Eestis fuli luua oma
omavalitsussiisteem, arvestades teiste riikide struktuure ja
kogemusi.

Tdna on hakanud iiles kerkirna liidrid, kes suudavad ja
tahavad omavalitsuse iuhtirnist vedada. Ses m6ttes on
areng ndha olnud.

Kuidas aasta vallale korda liiks?
Uks aasta on omavalitsuse arengus iisna li.ihike aeg.
Valirniseelse ajaga v6rreldes oleme surnud punktist iile
saanud ja hakanud liikuma tdusu suunas.
Oleme lahendanud esrnajZirgulisi ki.isimusi energeetika jm
valdkonnas, investeerinud tulevikku, lootuses hilj em kasu
saada; oleme jiitnud teatud etapi omandirefonnis

p6him6tted ja osanud 6iges suunas liikuda.

seljataha.

ja kiitust palju ei kuule, kiill

Vallavanema tcici on juba kord selline, et tdnusdnu
aga rahulolematuid haali,
loorberite l6ikamiseks on olemas paremaid ameteid. Alati

tahaks oma mdtetes kindlasti rohkem.

puudutab mingi 6ige, valla kui terviku huvides
vastuvdetud otsus kedagi ebameeldivalt, aga absoluutselt
kdiki rahuldavaid otsuseid ei v6eta vastu vist mitte kunasi

Kas volikogu liikmed on valmis meeskonnatitiiks?

ega kusagil.

Kokkuv6ttes v6ib aastat lugeda kordalZiinuks, kuid teha

Koostcid, see on iihine tegutsemine iihtlustarnaks aru-

saamasid kohaliku omavalitsuse vajadustest ja
iile elanud ja tiihele
pannud teatud iihise joone kordumist: esialgu niiitab
volikogu uus liige i.iles suurt entusiasmi ja initsiatiivi,
domineerivad individuaalsed arusaamad. Hiljem, aru
eesmdrkidest. Olen rnitmeid valimisi

ja vallavalitsuse
koostiiiid, omavahelist liibisaamist?
Tihtilugu arvatakse, et vallavalitsus otsustab omapiii
liiga palju, n6uab endale liiga palju v6imu.
Kuidas hindad praeguse volikogu

Probleemid tekivad erinevatest arusaamadest, kui kumbki
pool tahab niiidata oma iileolekut. Seda v6is niiha nii mdne

saades, et volikogu, see on nagu i.iks meeskond, liilitutakse
sujuvalt
meeskonnatcicile, iihistele arusaamadele.

iile

Osatakse asju niiha laiemal tasapinnal, aruestades valda

kui tervikut
Loe edasi lk.7
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Austatud vallarahvas!
Uks rninu iilesannetest volikogu esimehena ongi suunata
volikogu tegevust selliselt, et me suudaksirne i.ihtlustada
arusaamasid l2ihtuvalt Vinni valla vajadustest ja arengust.

.

Aasta aega on tocid
tehtud. Ehkki

kokkuv6tete

K6rvaltvaatajale v6ib tunduda otsuste vastuvdtmine
lihtne protsess: t6stad kiie ja sellega on asi iihel pool.
Uhe otsuse tegernine on pikaajaline protsess, kus tuleb asi
esmalt endale selgeks teha, seejiirel koosk6lastada teiste
arusaamadega, selgeks mdelda-vaielda. rnis on 6ige. Alles
siis oled vahnis t6stma kzie ja hzi?iletama otsuse poolt v6i

tegemine alles kiiib,
v6irne juba niitid
cielda, et eelmisel
siigisel v6etud suund
on osutunud 6igeks

ja

l6ppev aasta on

olnud vallale edukas.

Selle ltihikese ajaga,

vastu.

Kui

me k6ik jriZiksirne oma erinevate individuaalsete
m6tete ja seisukohtade juurde, siis rne ei suudakski
otsuseid vastu v6tta. Ses rndttes on otsustamiseelne too.
.Jobitod hiisti tiihtis. Volikogule tuleb esitada otsus.niseks juba eelnevalt ettevahnistatud ja liibitocjtatud asi.
V6ib muidugi ka rndtlemata kZitt t6sta v6i iildse mitte
t6sta. jiiiida erapooletuks. Erapooletu seisukoht niiitab
minu arvates v6imetust v6i oma arvamllse puudumist.
Iseasi. kui otsus puudutab otsustajat ennast v6i temaga

mis

ma

:"

olen
olnud,

rrallavanem
alles hakkan valla-

ffi

vanemaks saama, st olen piiiidnud end kurssi viia
omavalitsuse olemusega, Vinni valla kui terviku
vajadustega.

Parema vallasisese juhtimise ja elanike teenindamise
korraldamiseks on ellu kutsutud osavallad. Nende
arenemisel on pikk tee ktiia, sellega tLrlebki j2irgmisel
aastal koos arengukava koostamisega pihta hakata.

seotud isikuid. siis on erapooletus iseenesest m6istetav.

Aastaid on rZiiigitud valla arengukava koostamisest ja
vajalikkusest., tema olemasolu muutub igu piievaga
aktuaalsemaks. Peame ju teadma, rnillised on valia
prioriteedid-eesrniirgid. Arengukava kokkupanemine

Kas volikogu on aastaga hea 6pilane olnud?

Volikogu on aasta jooksul olnud iisnagi hea 6pilane, ei
Iootnudki, et me nii kiiresti oma p6him6tted iihtlustame ja
suudame enam-vdhem iihtemoodi aru saada omavalitsuse

peakski olema jZirgmise aasta iiheks

olemusest.

kuidas meelitada inimesi rneie valda. Selieks, et inimene
tahaks meie valda tulla ja siin (edasi) elada, peab olema
tiiidetud rida n6udeid: tagatud hariduse andrnine; korras

Kahjuks on volikogu liikmeks olemise aeg liiga
liihike - kdigest kolm aastat. Alles saab toci selgeks, kui
tulevad jiille uued valiniised ja paiskavad kogu too
.-egamini. See on sisuliselt naglr Lrue lapse siiruritamine ja
-asvatamine. kok-liurniinsu hari utamine.

Kaks aastat koostiiiid selle koosseisuga

ja

vallavalitsusega on veel ees. Mida soovida edaspidiseks?

Palju j6udu tulevaks aastaks! Et

koos iihist

vallavankrit vedades dra ei viisiks!
Kauneid, rahulikke j6ule ning edukat uut aastat!

suruemaks

ettev6tmiseks.

Valla soodsat asukohta arvestades peame m6tlema.

sooja-, kanalisatsiooni-

ja

veesiisteemid; igal aastaajai

s6idetavad teed jne.
Oleme maapiirkond, kus p6llurnajandus on ja jiiiib alati
ausse. Kiilaelu areneb ainult siis, kui inimene tahab ki.ilas
elada, kui tal on "oma tahe" ka ise asju korraldada.
Edasi arenema ja konkreetsemaks peab muutuma
koostoo s6prusvaldadega. Tuleb leida uusi kontakte Lii?ine_
Euroopas: Taanis, Saksamaal, Hollandis, Norras jm. Need
on riigid, kust keskkonnakaitselistele projektidele v6ib
leida k6ige rohkem toetust. Kdrgelt arenenud tciostuse ja
intensiivse p6llumaj andusega maad oskavad hinnata puhast

Ki.isis

Hilie Pakkanen.

Toimetuselt.

Volikogu esimehe jutu juurde tahaks lisada Ergo Soosalu
poolt viimasel volikogu istungil viiljacieldud mdtte:
'oMe koostiiii hakkas omavahel laabuma ka seet6ttu,
et juba volikogu kolmandal istungil unustasime
valimisliidud ja muutusime volikogu liikmeteks,
politiseeritus asendus majandusliku ja 6ige
m6tlemisviisiga."

6hku, vett, loodust. Miks mitte leida vallale sdprusrajoon
Venemaalt, et meie p6llurnehel oleks vdimalik koostood
arendada? Poliitilise seisu lahendamine idanaabrisa on
ainult aja kiisimus.

Kokkuv6ttes soovin k6igile j6udu ja jaksu, et asjade
liikumine tdusu suunas jZitkuks ka jiirgmisel aastal.
Soovin k6igile hiiid jdulupiihi, meeldivat aastavahetust
ning rahu k6ikidesse kodudesse! Piiiiame ka uuel aastal
iiksteist m6ista, toetada ja hinnata!

Vallavanem

LK.8
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faanuarikuu iuubilarid
94 ,Sildo

/6nisson
9l a[uule Binberg

O4.O1.19O4

7J cYAavtin fslev
u[eido ;\llikok
-femjon fl$iillev
TaJnine Jnno
qlohannes fiuvvik
Qeino j/iuoloinen
f/lo,dimiv /)ulken

/Jiivo

O9.Ol.l9O7 Qoela

8J

$enita ./6em'dgi 27.01.1917 4ldhtse
8Q sflino ;{uusemets 10.Ol.l9l8 pojusri
27.Or.r918 /taiusti
a!)indo /tikkot

Or.O1.1927 paiusti
21.01.1927 /Tojusti
27.O1.19t7 /tiivo
O 2.O l.l9 28 J/i v u oagupi

-/

12.01,1928

lfAddciku

16.01.1928

\/etiku
jUiid

22.Ot.t928

Oktoobrikuus siindinud lapsed
fr!,dthios

J"pp

O 2.r O .r9

97

j/ an a-l/ inoi

;{ovino qfokk
J',auvo 9[oks

o8.10.1997

Q*bevt /trikhot
fr!,avt l/oino

O9.rO.r997
1O.1O.r997

,/aiso /amm

19.10.1997

/Juko
pajusri

71'10.1997

/)ajusti

Qeio -/6eolcit
, -'!jr -

{Tn

o9.ro.r997

;ltutina

j/6hu
l/etiku

6NturtEMEI
registriteenistus ...

On lahkunud manalateele
U$dvia j/6vk
tlvi ;fillondi
C)lgo.flivsipuu
4lindo /aiebstok
iAleksanfua /olmatSova
,Jeinovd /tiivnsalu

01.04.1974 12.06.1972 18.o8.1977 o7.o4.r914 21.04.1907

2r.o7.r929

-

O1.rr.1997

... palub k6igil majapidamiste esindajail
jaanuarikuus t:ipsustada majapidamiste andmed kas oma piirkoma

O4.fl.1997

osavallas vdi vallavalitsuses.

22.11.1997
29.11.1997

07.12.1997

O7.t2.r997

LP Vinni valla invaliidid!
Kdigile I,

II ja III grupi

invaliididele ning lapsinvaliididele
makstakse toetust allj iirgnevalt:

Tudu piirkond: Tudu osavallas;
Roela piirkond: Roela osavallas;
Viru-Jaagupi ja Kiiti piirkond: Viru-Jaagupi osavallas;

Piira, Vinni, Pajusti ja Kadila piirkond: Vinni Vallavalitsuse kassas
(tuba nr 206) 29 ja 30.detsembril.
Sotsiaalabiosakond

V6ite ka helistada:
96195 Viru-Jaagupiosavald
97 l9l Roela osavald
35 632 Tudu osavald
57 561 Vallavalitsus
Kauemakso

kui 1,5 kuuks valda

elamaasunud isik peab otsustama, kas ta

vormistab oma elamise Vinni vallas
alalise elanikuna vdi registreerib end
Vinni valla ajutise elanikuna (ilma
sissekirjutuseta).

Registriteenistusega palume iihendust
v6tta ka ajutistel elanikel.
Kaja Inno,
registripidaja
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HILINENUD JOULUMEES

Soojad 6nnitlused j6ulupiihadeks ja
uueks aastaks k6igile iiripartneritele ja

t-

Piihap:ieval, 4. jaanuaril 1998.a
kell 13 Pajusti klubis,
pensiondridele

AS Vinni Kommunaal

,i( Esinevad taidlejad.

t

*

Kiilla fuleb hilinenud

?YF

j6uluvana.
lantsuks miingivad Kiiti pillimehed

praegustele ning tulevastele klientidele!

;"
V-4

W,.

.. . soovib oma lasteperele, lastevanematele,
endjstele ja praegustele tocitajatele

ja ansambel Bel-Arni

lvinrri Slrorrlilrrtorrr-' bnnr
Alates 5. jaanuarist avatud:

i^'

Tdname k6iki Tamme Ari, Pargi baari ja
Vinni Spordihoone baari kliente; firma
tookat peret; Vinni Spordihoone personali;

Vinni Vallavblitsust: iirisdnru!

Soovime k6igile ilusaid ja rahulikke jdulupiihi!

E-N 12-24

R;L 12-02
P 12-21

OU Mono Kaubad

4q *

J( maitsvad road
* rikkalik valik jooke
;Yr kiire ja meeldiv teenindus
* parim koht dril6una, siinnipdeva jms.
pidamiseks.

li.iil:rst:xto nroi.l!

Taas avatud VINNI BENSIINIJAAM.
TULE JA TANGI!

6ft4/,
a44la 6p"/,
a,eq. a(4,44nfud Ai&n uA#a,,,
Kauneid piihi ja teguderohkeid pdevi uude aastasse!
M6driku PT

k

Jdululdhna tubudesse,
iiiin I av ulg ust s iidsme s s e.
Kinke suure szssi sisse,
j 6 ulusriru silmadesse !
AS Vdhu Vein

Miitia s6idukorras Moskvit5 M2140. lnfb tel. 57 182.
6htuti 5 72 60.

JOULURAHU!
Kujundusbiiroo Kristi Karp

Soovime oma praegustele ja tulevastele

klientidele.

.

.

...heid j6ule ja rahulikku uut aastat!
HOIUPANK

Hiiid j6ulupilhi ja edukat algavat aastat!
Klientidele, iiripartneritele j a tciotaj atele
OU Voore Farnt

Trahvideta, j uhilubadega,
Terve naha ja kogu varaga
Turvaliselt uude aastasse!

Vinni Politsei

Kui Sa astud sisse velda,
tule vaata, cira salga.
Laulv ad kaar did, kiliinl as cir a,
margid tembeldame cira.
Olgu sdnad lihtsad, soojad,
Jdulukuul v aid Snnet o oj ad
Rahulikke jdule soovides
Paiusti sidelased
Terves kehas terve vaim
Sportlikku uut aastat!

*

Vinni Snordihoone

VU'nNl

VALLA
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Vinni valla rahvas on meie kaupluste pidevad kiilastajad. Teie paremaks teenindamiseks on AS-i VITAX-T

VIRU MAJATARBED ja

kauplustes

ELI

KAUPLUS:

*

pidevalt pakkuda mdne firmade, nt Electrolux, Philips,

jt toodete soodushindadega miiiiki;
* kauplused toovad ostetud kodutehnika Vinni ja
Samsung

alevikesse tasuta!

*

kodutehnika paigaldamise

ja

Pajusti

garantiiremondi

tagab

spetsialist

VITAX-T tdnab toreda koostiiii eest ja soovib
k6igile Vinni valla elanikele rahulikke j6ule ja head
AS

uut aastat!
Iga algus on raske, eriti raske on alustada
tiihjalt kohalt. T:inu headele kolleegidele
Kulinalt, Roelast ja Pajustist, kes olna
tookogemusi ja teadmisi lahkelt jagasid!

Tudu lasteaiapere tiinab kdiki, kelle ndul ja jdul
sai kiiima liikatud Tudu lasteaed.
Eriline tiinu Vinni LPK juhatajale ja kollektiivile!
Tdname Vinni Vallavalitsust, Margit Diits'u ja Rein
Kivimiied!
Rahulikke jdule ja
meeldivat aastavah etust !

LISA

Hea inimene!
Mis oleks ajalehe vidrtus, kui tal ei oleks tugejaid v6i
jduaks Sinu lauale lootusetult vanana?
- Trtikimustaga rikutud tarbepaber, mis paras vaid
panni alla.
Suuresti tzinu Sinuie, hea lugeja, kes Sa lehe liibi loed,
kaasa mdtled ja vahel sule haarad. Sinule, hea lugeja, me leht
ju ilmubki ja Sinuga koos me lehte teemegi!
Toimetajad kipuvad olerna nagu koolipoisid enne eksamit, kel

alati riks piiev puudu jaiib ja kes materjalid viimasel minutil
tnikikotta viivad. Aitzih AS-le Aries, kes meiega arvestada
pririab ja lehe digeaegselt valmis h-Likib!
Tdnarne ka s6numitoojat - postiljoni, kelle jalavaevaga lehedkirjad me postkasti j6uavad! Olge te igas peres alati oodatud ja
kirjakott kerge kanda!
Ei saa tiinamata jetta tiiiiandjat

- vallavalitsust, kes on tneile
jtitnud vabad kried kirjutamiseks ning ikka ndu ja j6uga abiks!
Kaunist jdulurahu teile kdigile!
Meeldivat ja aktiivset koostiiii jiitkumist ka
jdrgmisel aastal!
Toimetajad

Kauneid j6ulupiihi ja edukat uut aastat!
OU Vinni J6uscicit

IOU TUTERVTTUSED lA PARTMAD
UUSAASTASOOVID TEILE
AS

V6HU VEIN

AS PAJUSTI KARUSLOOM
AS INJU OSKAR

oU vrNNr r6us66r
AS SALMO
oii xiirr MOrs
oU STEA-T
VINNI SPORDTHOONE,
tiinu kellele Vinni valla miilumZing veel hinges on
Arvo Haas,
"Miiluheksel" korraldaja - mdngujuht

Kehala klubi ootab Teid!
23. dets. kell | 3 Laste i6ulupidu
21. dets. kell | 9 Konstsmide Eesti AS jOulupidu
27, dets. kell 2O Lustakas aastal6pupidu
l. iaan. kell 00.3O Uue aasta iiiidisko
4. iaan. kell 14 Eakate uusaastapidu
Tfinan k6iki toetaiaid ja sponsoreid!

Rahulikke i6ule, tegusat uut aastat!

i"d-'

Anne T6nis.

Kauneid j6ule ja meeldivaid hetki uuel aastal.
Tdname kdiki valla elanikke hea koostcio
eest

!

WrrylY-

AS pajusti Ehitl

M6nus tantsumuusika teie peole ansamblilt,,P-Klubi"
Pajustist.

Tel. 8 25 527 679;92 581;44 447

ROELA RAHVA MAltAt
Arge unustage, et

26.detsembril kell20
algab Roela Rahva Majas aastaldpu

SALONGIOHTU.
* Laulab JOEL STEINFELDT ja
ROELA SEGAKOOR
, * Tantsuks miingib ansambel
65T&Tt

* Jdulukuul hinnadjduluhinnad
pilet ainult 30. -!

Telli, osta ia TUtE!

-

