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Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapuhul tehti Vinni NST-s sotsialistliku vdistl3rse
{rokkuvdtteid. Heade tiiiitulemuste eest 198?. aastal said
Juubeliaukirja liipsja Ekaterina Amelina, seatalitaja Veera Virolainen, Iiipsjad Elvi Raudanen ja Leili Kaljuveer,
traktoristid Andres Siild, Eduard Lepik ja Viktor lva"nov, autojuhid Heldur Eerik ja Vjat5eslav Oskin, noorkarjatalitajad Vello Jiirv ja Lehte JH,rv, vasikatalitaja
trmiine Ganejeva, karjabrigadir Reet Arumiie, kassapi"dala Kaja Inno, Kiiti osakonna Arukiila liipsikarja brilg&ed (brigadir Sirje Kippari), Vinni osakonna noorkar",pldeva

Jabrigaad (brigadir Liivi lliie) ja Kaarli osakonna p6llundusbrigaad (agronoom Avo Ruben).
1987. aasta III kvartali sotsialistliku vdistluse vditjad:

lllpsiatest

Helvim Raudanen Roodev?iljalt ja Lidia Lii-

- karjak Jtiri Trotski
-va Kaarlist,

Kiiti

osakonnast, vasika-

Ja noorkarjatalitajatest Laine Ilves Viru-Jaagupist, Vik.tor
Sevt5enko Kaarlist ja Reino Virolainen Vetiku osa-konnast, seatalitajatest Ester Kikerpuu Viru-Jaagupi sea,farmist ja Liivia Reigo Kaarli osakonnast, sigala siiiida"kddgi kokk Peeter Reigo Kaarlist, noortest loomakasva.lalatest Valentina l(ets Viru-Jaagupi seafarmist. Tr3,ktoristide arvestuses osutusid vditjateks Martin Veerde ja
Aleksander Kurikko Kaarli osakonnast, Andres Siilal
faekiilast ja noor traktorist Ervo J?irv Viru-Jaagupist.
'f6llu- ja ajatiiiilistest vditis Mati Saadov Kiiti osakon-nagt, remonditiiiilistest Maido Paiusaar l(aarlist, ehitust06listest Nikolai Matvejev Vinnist. Autoiuhtide v6istluse vditsid Oleg T5akirov, Edgar Erm, Aleksander Heislronen ia Einar Alanurm.

' Parimateks tiiiikollektiivideks tunnistati Kaarli osa--*onna pdllundusbrigaad, Alevtina Pissareva maalritebri.$ffi, Kaarli osakonna loomakasvatusbrigaad ia Kaarli
osa,kond.
Vditjatt said m?ilestusvimpli ja rahalise preemia.
Siiiidavarumise l6pptulemuste p6hjal vditsid vdistluse
ning said miilestusvimpli ia kingituse heintaimede niitia
-Ulo faert, koguja-peenestaia Andres Siild, rohusiiiidavedaja-traktorist Leonhard Vakker, rohusiiiidavedaja-autojuht Ain Odpik ja heinapressiia Jaak Jiirv. Parimaks

PH$$$A JA t[hIA T$$TfuIH$E$T
Krim^e kunga olerne pilma saa."r.td nA22 torni, 14
tonni vd.hern kui rnlilhr sarnal ala1. Riigile on majand aga
miitinucl 520 tonr-i L.i r.ca rohl<em l<tri i986. aa"sial ning
seda tdyru raaia"-"c'lisiscse pijrnakuir-ltuse rriiher.damrsele ja
piima rasr./asl;se tSil sr-rle. Vaataraata ll:aeA Lt$ele pii rnatootmise halvale seisule t;i.iri.ame riigiie mriugi aastaplaa:ri ja
iiletame selle vi!'emall. 250 to..ni i'6rra.
Liha tooimisel oieil-t: na:emai j:iriei, m'rulrised paremuse sLrt-l,aas on toimr-l-.ur1 rzi11n1"steL lirrgflsl. ,sealiha oleme saan'-ld i735 torr-i ehk mu]lusest 92 tcnni rohkem ja
veis'^liha 969 tonri ehk 38 to-rri rohkem kui muilu. Liha-

toodalg on gllgrsrs:r1161 ij:-in,i.erzasi^ kariuiivete paranemise tulernl;se'na. Liha riigile rniitigi aasfaplaani tSitmine, mis veel 3-4 lrtrud ta"gasi tundus olevat "aske, on
niirid ki-rl.lasti reaal. e. I988. arsta liha r:iigile
mririgi
plaani tditmine n6uab aga suuri pingutusi, sest plaan
suurenel-r 50 torni vdrra. Sellele iiiesa-rdele neame tdsiselt in6tlema praegu
et talvel oleksid sigalad sooiad,
et ei raisafaks ni,igi nanni
iSrrsnota. et. olol.s vajalikUl
hulgal paaritatud emisei.d, kelleit p6rsaid saada, jne.
NTufld t6sistest mureclest.
need on kapifaalremondid.
- lehmalauda riks oool. Kas
Veel ei ole k4iku artrrd JArve
niimoodi saab aasta l5puks remonditud terve J5rve laut,
seda ei tea.

Veninud on ka Voore m6isa lehmalauda kapitaalrgmont. iisna krisitav on ka selle lauda valmissaamine aas-
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VINNI NST PARTETKOMITEES
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsinoni ?0. aasttpeeva puhrrl B,rrfnswsf4s Vinni NST parteikomitee pattel.
veterane (NI'KP liir'meid. kelle parteistaaZ on 30 aasta,C
ja rohkem) Vinni NST miilestusmedaliga.
ONNITT,EME TOt'VETERANE!
Nlorrembrikuus t5histasirl siinnip{evi jAremised Vinni
NST tocivslgra'.id: 15. XI Rudolf Tiitso (Ktiti) 85, 1. XI
Aleksander Viilva (M6d.iku) 84, 28. XI Hilda L[iine (S6prus) 84, 1. XI Andres Pilleson (M6driku) 83, 9. XI Meeta
Kuru (Kiiti) 82. 26. XI ll{arie Sursu (Kaarli) 81. B. XI

Emilie Aadva (Vetiku) 80, 14. XI Lembit Uueni (Kiiti) 65,
18. XI Vaike Haamer (Kaarli) 65. 27. XI Leida Piibeleht
(M6driku) 65, 19. XI dino Kukk (Vetiku) 60.
Kdiki t<ioveterane (mittetcicitavaid pensigndgg), kellet
oli 1987. a. juubelisrinnipdev (60, ?0, 75, 80, 85 jne.),'au.
tasustati Vinni NST mAlestusmedaliga.
TOOJUUBELID

13. novembril sai Viru-Jaagupi osakonna traktoristil
Leonid Harjusel Vinni NST-s tcicitatud 25 ja Sulo Norkkol Roodevdlja osakonnast 35 aastat. Leonid Harjust jd
Sulo Norkkot ning k6iki teisi, kellel kdesoleval aastal olid
tri<ijuubelid (avaldatud eelmistes infolehtedes), autasustati Rakvere ATK au- ja tdnukirjadega ning Vinni NSf
mdlestusmedaliga.

Onnitleme!

,"siiiidavarumise osakonnaks tunnistati Kaarli. Rohusiiiita-

de varumisperioodi tiiiitulemuste eest premeeriti rahali-

,selt veel viitteist mehhanisaatorit.

Ametiiihingukomitee
J

t| lJBTI"IS[i}{t{IP}iEt|I

L2. novembril tiihistas 60. srinnipHeva Viru-Jaagupi
osakonna seafarmi khtja, Suure Isamaas6ja veteran Avdei Demidov, 50. stinnipAeva tdhjstasid 12. novemhril Viru-Jaagupi osakonna suurfarmi tcjoline Anne Nirgi ja 15.
novembril S6pruse osakonna liipsja Leili Kaliuveer. 16.
novembril tdhistas 80. siinnipzieva ansambli <Relvavel-|ed> asutajaliige, Suure Isamaas6ja veteran, endine or-

kestrijuht Ferdinand Siidt.
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Sctsiatristliku viisttruse
ROV.

v6itia autcjuht Oleg TSAKI-

BRIGAADILI$E TtiiiVoTU RAKEI{DArwtilttE ROINtlKtlIv!$TE TOOTwlI$EL
Vinnl NST-8 tiiiitab rohukuiviste valmistamlse tsehh juba teist aastat brigaaalilise tiiiiv6tu lepingu jiirgi.
1981. aasta plaaniks oli meil 1400 tonni rohukuiviseiil. Tegelikult tootsime l8!1 tonni ja veel 109 tonDi vilist.
l(uuale l6ikes: juunis 453, iuulis ,47, augustis 550, sept€m bris 165 ja oktoobris 85 tonni,
Tabelist n?ihtub tootmisreserviale olemasolu.

Juuli

Jtruiri

Brigaadi tiiiiaja fond
tehnoloogiliste seadrnete
tiiiiaja fond
Tegelik tiiiiaeg

968

August

1200

936

998
74L,8

694

480
299,5
227,8

Teha"se

625
493,4

September Oktoober Kokku tundides

''JD

264

3848

170

2786,5

I..2l

2L5g

Seisakute pdhjused tundides

Vihrn, mass mil,rg, lnassi puudus
4iaasiautomaatika hd,il,lestamine
Kogujate rike
Autode rike
Elektrivoolu katkestus
Automaatliiliti rike

Elektrimootori vahetus
Ga,asiseadmete rike

Tagavaraosade muretsemine

Brisaadi kasutuskoefitsient
Tehase tehnoloogiliste seadmete
kasutuskoef itsient

1X.?

25,5

94
109
15

13,5

j

48

13,6

1r5

j

!

580,4
96
147,5
16
43,5
61,6
58
7

51

0,62

0,61

0,47

0,46

0,56

0,74

0,83

0,?6

0,71

0"7?

Brigaadiline tiiiivdtt kui tiiii parerna organiseerimise ja
stimuleerimise vorm peaks andma kdrgema tiiiiviljakuse,
parema tiiii kvaliteedi, tiiiij6u ning seadmete ja materjalide tiiielikuma iirakasutamise. Meie brigaadis see tegelikult veel nii ei ole. Rohukuiviste tootrnise brigaatl on ktill
komplekteeritud terviklikure tehnoloogilisele loigule alates haljasmassi niitm-sest ia kogunnisest kuni kuiviste
valmistamrseni lattu,. kuid teda killustab territoriaalne
hajuvus. Brigaadi liikmed ei saa minna alati iiksteisele

appi, eriti kui juhtub midagi niiduki vdi koguiatega
pdllul. Oluliselt tahab brigaadi liikmete tiiii entusiasmi
(seadmete tiiiikindlus tervikuna ia tagavaraosade puudumine). Viiga suur faktor brigaadilise ttiiivdtu efektiivsuse
viiljatoomisel on aga brigaadi liikrnetes endis ja eriti
brigadiris. Brigadirist sdltub, kuidas ta hti,S,lestab kogu
brigaadi oma iilesannete tiiitmisele.
Olulist metoodilist abi brigaadilise tiiiiv6tu organiseerimisel annab leping. See s6lmitakse maiandi administratsiooni ja brigaadi vahel. Mdlemad pooled v6tavad kohustused, mille alusel brigaad kindlustatakse materiaaltehniliste vahenditega' ia rahaliste ressurssidega ning brigaad tagab plaanide tiiitmise kvaliteetse toodanguga"
Rohukuiviste tootmise tsehhi tiiiivdtu brigaad koosneb
12 liikmest: ktitja, kaks kogujat, neli haliasmassi vedaiat,
kaks kuivataiat, kaks pressiiat ia lukksepp. Brigaadi
liikmete hulgast on valitud brigaadi ndukogu, kes peab

tiiii arvestt.t ning iiks korti kuus tuleb kokku tiiiitulemuste jtirt ' l:- su arvutama ia brigaadi liikmete tasu
mii,?irama. : iui brigaad on tcotnud I ia II klassi rohukuiviseirl, siis fsr ttakse brigaaclile avansina 9 rubla tonni
I

1

I

7
51

0,79

L4

*
31

0,51

163,5

186,4
2
11

Kui brigaad on suutnud poole kuu jooksul valmistada viihemalt 300 tonni kvaliteetseid rohukuiviseid, ott'
eest.

brigaadil 6iggs saada lisaks tonnitasule preemiat veel Sklassi toodangu tonni eest 4 ruhla, II klassi tonni eest
aga 35 rubla. Aasta tiiiitulemuste eest makstakse plaani-de tii,itmise korral viilja preemiafondist tilejiiiinud ptee-"

mia proportsionaalselt toodangu kvaliteediga
- I klasg,
5,5 rubla, II klass 4 rubla.
Aasta l6pul brigaadi liikmeid premeeritakse otseku-.

lude kokkuhoiu eest kokkuhoitud summast 500/6, ulatusesn.
milline jagatakse viiljateenitud tiiiitasuga proportsionaal-:
selt. Sarnal ajal peab brigaadindukogu jiilgima, et tiiiiviljakuse ja tasu kasvu 6ige suhe sbiliks, vastasel korral
jiietakse osa preemiafondist reservi. Seetdttu on brigaad
tootmisperioodi jooksul huvitatud, et etteantud kulutimiitides elektrienergia, kiituse, jooksva remondi, tooraine,

.

protokollis.
gaadindukogu
-

Kaks aastat tiiiid brigaadilisel tiiiiv6tul on alles liihike

aeg tdsiste jiirelduste tegemiseks ning eelnevate aastat€-gJ t ujut enud tiiiissesuhtumise ia tiidsuhete muutmisekl"
Kuid selge on see, et brigaadilise tiiiivdtu organisatsioo-

ji

stimuleerivad tegurid hakkavad tiiiile siis, kul
ei ole lootusetult madal ning
tagavaraosadega on brigaad operatiivselt kindlusta-

nilised

seadmete tiiiikindluse tase

kui

tud.

198?. aasta oli rohukuiviste tootrnise brigaadile edukam kui 1986. aasta ia alus sellele pandi amortiseerunud
tehnoloogiliste seadmete kapitaalremondi kvaliteediga.
Kapitaaliemondi k[,igus kinnitas rernontiia iga reduktorl
ja laagri tiiiikorras olekut orna allkiriaga. Lukkseppade

kapitaalrernondi preemia viidi sfittuvusse seadrnete kasg-

tuskoefitsienenist tootmishooaja

viiltel.

Sama metoodilisf,

abindu on kavas rakendada ibrgmisel hooaial ka niidu'
kit,ele, koguiatele ia elektriseadmetele.

I

Roh:--kuiviste valmistarnise brigaadi liikmed.

.

muude materiaalsete ressursside osas tekiks kokkuhoid.Individuaalse tiiii stimuleerimiseks on lepingrrs toodud
tiiiiviljakuse koefitsientide arvestus. Brigaadi n6ukogu
tiipsustab iga kuu brigaadis iga liikme individuaalse t66panuse koefitsiendi ning v6tab palga arvutamisel arvessE'
tiiiitaja tiiiiosalust viihendavaid ja suurendavaid tegureido
nagu piiiidlik tiiiiiilesannete tiiitmine, toodangu pidevalf'
kdrge kvaliteedi kindlustamine, hiidavajadusel vii,ljaspool
graafikut tiiiitamine, keerukate avarii-remonditiiiide kiire'
tegemine, teise vahetuse lohakilejiiiinud tiiiiiilesannete 16-petamine. Tiiiiosalust vilhendavad madal tiiiiviliakus, an-"
tud olukorras tiiiiaja parema kasutamise vdimaluse kasu.tamatajiitmine, niitmisel liiga k6rge l6ige v6i niitmata'
p6lluservad, kogujatel puudulik peenestatus, vedajate$
haljasmassi kaod, tiiiitaiate stiii t6ttu hiiired toormater-'
jali juurdeveol, kuiviste liiga madal vdi liiga kdrge iliiskus, puudulik pressimistihedus, tiiiikoha puhastamataJ'dtmine v6i remondi tegemataiiitmine, tiiiidistsipliini rikkumine, vahetusse digeks ajaks mitteilmumine ine. Iga tti6taja kuu keskmine tiiiiosaluskoefitsient fikseeritakse bri-'

Tiit EENMAA"
abitootmiskc'mpleksi juhataja

tr

Piduliku

koosoleku

presiidium.

[] Ettekande pidas En-

del N6mm.

]ll0DffKU

OO

Tasane, kullane, kivine, mullane, pilvine, tuuline,
ootust tAis. See on Eestimaa, Vi.rumaa. See on ka Vinni
N6idissovhoostehnikum ja M6driku, kus 60 aastat tagasi
asutati Virumaa esimene kodumajanduskool. Sellest ajast
alates on M6driku olnud riks Virumaa p6llumajandusliku
hariduse keskusi.

17. oktoobril s. a. tuli M6drikule k6igist Eestimaa paigust kokku iile 600 endise l6petaja ja 6petaja, tiihistamaks 60 aasta mri<idumist pdllumajandusliku hariduse
andmise algusest M6drikul. Uhtlasi tdhistati ka 30 aasta
mocidumist raamatupidamise hariduse andmise algusest
(1957) ja 35 aasta mciddumist M6driku p6llumajanduskooli nimetamisest M6driku Tehnikumiks (viimased 23 aastat Vinni Ndidissovhoostehnikum).
Kui Vinni NST direktori asetditja 6ppetci6 alal Mihkel
Sistok Vinni NST klubis aktuse avas, olid 40O-kohaline
saal ja k6ik klubi k6rvalruumid rahvast tiiis. Presiidiumis olid endised direktorid, endi.sed ja praegused 6petajad ja 6pilased, ENSV Riikliku Agrotcicistuskomitee, EKP
Rakvere Rajoonikomitee, Rakvere ATK ja Vinnj NST
juhtkonna esindajad. Ettekande teemal (60 aastat p6llumajandusharidust M6drikul> pidas Vinni NST kaug6ppeosakonna juhataja, ajaloolane Endel N6mm. Siidamliku
aplausiga tervitasid koosolijad endisi 6ppedirektoreid
Leonid Soidlat, Ilrnar Epnerit, Ants Orni ja Evald T6nis.'
soni; endisi dpetajaid jt., keda E:rdel N6mm kohalolija-

test oma ettekandes meenutas.

Piduiikul koosolekul v6tsid s6na ja tervitasid koosolijaid ENSV Riikliku Agrotdcistuskomitee esimehe asetditja Valde Roosmaa, EKP Rakvere Rajoonikomitee esimene
Sekretdr Ulo Niisuke (M6driku tehnikumi 6pilane aastatrel 7952-1955), Rakvere ATK esimees Einar Katman, en-

dised 6petajad, praegu Elvas elav 9l-aastane Nigo Sini-

vee, Kundas elav pensiondr Ilse Meerits (Uustal), pensiondr Helmi Acmere, endised 6pilased Rdgavere sovhoosi

direktor Gunnar Soon, MaIl Vdrva EPA-st jt.
Vinni NST direktori asetditja sm. Sistok andis rile m5lestusOsemed endise direktori Viktor Riksi abikaasale, endisete 6petajale Meeta Riksile, endistele direktoritele Leonid Soidlale, Ilmar Epnerile, Ants Ornile ja Evald T6nissonile ning endisele kauaae.:1sele kokale Lea Basarovale.

il Aktusel. Esireas
6petajad.

istuvad tehnikumi praegused noored

ENSV Riikliku Agrot<jostuskomitee aukiria said kasvataja Heile Liblikas, kehalise kasvatuse juhataia Kad
Vaide ja koristaja Juliane Sarapuu ning ENSV ATK tAnukirja dpetaja Elle Seiman; ENSV RATK ,{metiiih}ngukomitee aukirja sai tehnikumi rahvatantsujuht, ENSV
teeneline kultuuriteqelane Mare Ora.z. EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni RSN Teitevkomitee tihise aukirja v6ttis vastu tehnikurni endine 6ppealajuhataja
Koidula Basarov. Rakvere ATK autasu said Virve Kesktila, Laili Luht, Endel Ndmm, Koidula Basarov, Ainb
Epner, Lidia Kiinkinen. Juliana Sarapuu, Saara Golomb,
AiIi Jefanova. Karl Vaide, Hille Feodorova, Riola Koppel, Helle Liblikas, Olev Proover, Liivi Teppe, Evald T'6-.
nisson, Viivi T6nisson, Ester Vallas, Pille Stismelainen ja
Siiri Prohhorov.
Jiirgneval kontserdil esinesid Vin"ri NST taidlejad"'

ENSV teenelise kultu.uritegelase Eleonoora Voitese juLhatusel esineva 6pilaste segakoori kunstili'"e tase oli la'itmatu nagu alati. Koori esitatud l6pulaulu, R. Eespere
<Arkamisaega> laulsid saalisviibijad haasa ning see traLtl
otsustati jiit]ta ka edasiste kokkululek'"rte l6pulauluksPiirast aktust oli pildistamine. Siis kogu':eti lendude
kaupa i.ihiseks kolonniks, et Rakvere Moi;samaja"l{i rpYhkpillibrkestri saatel rivikorras rninna Vinnist M6drikule
it,g km). M6drikul olid k6ik tehnikumi ruumjd kokkutuli'
jaile avatud. Igast le-nust vaiiti esindaja vilistlasn6ukogrrsse. Tehnikumi saalis peeti tVlihkel Sistoki jr"rhtimisel
esimene vilistlasr6ukogu koosolek, r6ukogu esimeheks
valiti Gunnar soon. Edaspidi otsustati vilistlaste kokkutulekuid teha sovhoostehiikr:mi eeise nerioodi (kuni
jga
1964. a.) lendudele iga viie ja hilisernatele lendudeie
krimne aasta jdrel.
Mocidunu mee:rutamine. muliefe

ja

aadresside vaheta-

mine ning erutavad kohtumised vl6drihul kestsid hilis6htuni. Endised l6petajaC-6petajaC, kdies crn" nolrusmaad,
muutusid justkui uuesti nooreks. Kahju oli lahl<uda nooruimaalt. ili.,ges helises ja jiii si:rna edasi helisema ak*
tuse l6pulaul <Arkamisaeg>:
Isameelt. emakeelt hoian sellel maal,
taadimaa, memmomaa eldiselt on ta,
tasane, kullare, kivine, mullane,

pilvine, tuuline, ootust tdis.

Au.gust KONDO.II\

tl

Mddriku tehnii<umi lGpetaiaid

19S4' g,astal.
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RAKETDAr$nilE R$I{IJKUltllsTE TOOTwlI$EL

Vitrni NST-S taititab rohukuiviste valnistamlse tsehh juba teist aastat brlgaaililise td'iiv5tu lepingu jergi.
lgE?. &a,sta plaaniks oli meil 1400 tonni rohukuiviseial. Tegelikult tootsime 1831 tonni ja veel 109 tonni vilist,
Kuuile l6ikes: juunis 453, juulis ?4?, augustis 550, septcm bris 165 ja, oktoobris 85 tonni.
Tabcli$ nehiub tootmisresetviale olemasolu.
Juuni
August September Oktoober Kokku tundides
Juuli
480
3848
936
264
968
1200
Brigaadi tiiiiaja fond
Teha"se

tehnoloogiliste seadmete

tiiiiaja fond
Tegelik tiiiiaeg

625
493,4

998
741,8

694
D'JA

299,5
227,9

1?0

rzL

2786,5
2159

Seisakute pdhjused tundides

Vihm, mass mH,rg, rnassi puudus

.Siaasiautomaatika hd,H,lestamine

Kogujate rike
Autode rike

Elektrivoolu katkestus
Automaatliiliti rike

117
94
109
15

j

Gaasiseadmete rike
Tagavaraosade muretsemine

Tehase tehnoloogiliste seadmete
kasutuskoef itsient

13,5

8
L3,6

v

7

51
0,51

0,79

0,62
0,74

eriti kui juhtub midagi niiduki vdi koguiatega
p6llul. Otuliselt tahab brigaadi liikmete tiiii entusiasmi
(seadmete tiiiikindlus tervikuna ia tagavaraosade puudumine). Viiga suur faktor brfgaadilise tiiiiv6tu efektiivsuse
viiljatoomisel on aga brigaadi liikmetes endis ia eriti
brigadiris. Brigadirist s6ltub, kuidas ta hiiiilestab kogu

&ppi,

brigaadi oma iilesannete tiiitmisele.
Olulist metoodilist abi brigaadilise tiiiiv6tu organiseerimisel annab leping. See s6lmitakse maiandi administratsiooni ja brigaadi vahel. M6lemad pooled vdtavad kohustused, mille alusel brigaad kindlustatakse materiaaltehniliste vahenditega, itu rahaliste ressurssidega ning brigaad
tagab plaanide tiiitmise kvaliteetse toodanguga.
- Rohukuiviste
tootmise tsehhi tiiiiv6tu brigaad koosneb
12 liikmest: ktitia, kaks koguiat, neli haliasmassi vedaiat,
kaks kuiva,taiat, kaks pressiiat ia lukksepp. Brigaadi
liikmete hulgast on valitud brigaadi ndukogu, kes peab

ning tiks kcrci kuus tuleb kokku tiititule'"tl;- su arvutama ja brielaadi liikmete tasu
m[iirama, : irti brigaad on tootnud I ia II klassi rohukuiviseid, siis fsl, ttakse bnigaadile avansina 9 rubla tonni
arvestr

muste jiirf

163,5

t4

j'
1

a

Brigaadiline tiiiivdtt kui tiiii parerna organiseerimise ia
stimuleerimise vorm peaks andma k6rgema tiiiiviliakuse,
parema tiiii kvaliteedi, tiiiijdu ning seadmete ia materialide tiiielikuma d,rakasutamise. Meie brigaadis see tegelikult veel nii ei ole. Rohukuiviste tootmise brigaad on kiill
komplekteeritud terviklikure tehnoloogilisele lbigule alates haljasmassi niitm^sest ia kogumisest kuni kuiviste
valmistamrseni lattu,. kuid teda killustab territoriaalne
hajuvus. Brigaadi liikmed ei saa minna alati iiksteisele

tiiii

186,4
2
11

48
31

Elektrimootori vahetus

Brigaadi kasutuskoefitsient

25,5

j

580,4
96
147,5
16
43,5
61,6
58
7
51

0,61

0,47

0,46

0,56

0,83

0,76

0,71

0,?7

Kui brigaad on suutnud poole kuu jooksul valmistada viihemalt 300 tonni kvaliteetseid rohukuiviseid, on
eest.

brigaadil 6iggs saada lisaks tonnitasule preemiat veel S"
klassi toodangu tonni eest 4 rubla, II klassi tonni eest
aga 35 rubla. Aasta tiiiitulemuste eest makstakse plaani-de tiiitmise korral viilja preemiafondist iilejiiiinud Oree-'

mia proportsionaalselt toodangu kvaliteediga - I klasg'
5,5 rubla, II klass 4 rubla.
Aasta l6pul brigaadi liikmeid premeeritakse otseku-.

lude kokkuhoiu eest kokkuhoitud summast 500/6 ulatusesn.
milline jagatakse viiljateenitud tiiiitasuga proportsionaal-'
selt. Samal ajal peab brigaadin6ukogu jiilgima, et tiiiivil-'
jakuse ja tasu kasvu 6ige suhe sd,iliks, vastasel korral
jiietakse osa preemiafondist reservi. Seetdttu on brigaad
tootmisperioodi jooksul huvitatud, et etteantud kululi'
miitides elektrienergia, ktituse, jooksva remondi, tooraine, '

muude materiaalsete ressursside osas tekiks kokkuhoid.
Individuaalse tiiii stimuleerimiseks on lepingus toodud
tiiiiviljakuse koefitsientide arvestus. Brigaadi n6ukogu
tiipsustab iga kuu brigaadis iga liikme individuaalse tii6panuse koefitsiendi ning v6tab Falga arvutamisel &fvesse'
tiiiitaja tiiiiosalust viihendavaid ia suurendavaid tegureidu'
nagu piiiidlik tiiiiiilesannete tiiitmine, toodangu pidevalf"
k6rge kvaliteedi kindlustamine, hiidavaiadusel viitiaspool
graafikut tiiiitamine, keerukate avarii-remonditiiiide klire "
iegemine, teise vahetuse lohakileiiiiinud tiiiiiilesannete 16''
petamine. Tiiiiosalust viihendavad madal tiiiiviliakus, a1'''
tud olukorras tiiiiaia parema kasutamise v6imaluse kasu'tamatajii,tmine, niitmisel liiga k6rge l6ige v6i niitmata'
p6lluservad, koguiatel puudulik peenestatus, vedaiate$
haljasmassi kaod, tiiiitajate siiti tdttu hiiired toormater'''
jali juurdeveol, kuiviste liiga madal v6i liiga k6rge tliis-'
kus, puudulik pressimistihedus, tiitikoha puhastamataJillmine v6i remondi tegemataiiitmine, tiiiidistsipliini rikkumine, vahetusse digeks aiaks mitteilmumine ine. Iga t66taja kuu keskmine tiiiiosaluskoefitsient fikseeritakse bri'
gaadin6ukogu protokollis.
Kaks aastat tiiiid brigaadilisel tiiiivdtul on alles liihike
aeg t6siste iiirelduste tegemiseks ning eelnevate aastategJ t .rjrrttenud tiiiissesuhtumise ia tiidsuhete muutrniseks.
kuirl selge on see, et brigaadilise tiidv6tu organisatsioonilised ji stimuleerivad tegurid hakkavad ttiiile siis, kul
seadmetL tiiiikindluse tase ei ole lootusetult madal ning
kui tagavaraosadega on brigaad operatiivselt kindlustatud.
198?. aasta oli rohukuiviste tootmise brigaadile edukam kui 1986. aasta ja alus sellele pandi amortiseerunud
"

-

tehnoloogiliste seadmete kapitaalremondi kvalit,eediga"
Kapitaaliemondi kiiigus kinnitas rennontiia iga reduktorl
ja iaagri tiiiikorras oteLot orni allkiriaga. Lukkseppade
i<apitailrernondi preemia viidi sdttuvusse seadmete kasutuskoefitsiendist tootmishooaja viiltel' Sama metoodilisf
abin6u on kavas rakendada iri,rgmisel hooajal ka nii<lu'
kit,ele, koguiatele ia elektriseadmetele.

I

Roh::kuiviste valmistarnise brigaadi liikmecl.

Tiit EENPIAA"
abitootmiskc'mpleksi juhataja

tr

Pidutiku

koosoleku

presiidium.

n Ettekande pidas En-

del N6mm.

IilODRIKU
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Tasane, kullane, kivine, mullane, pilvine, tuuline,
ootust tdis. See on Eestimaa, Virumaa. See on ka Vinni
NAidissovhoostehnikum ja M6driku, kus 60 aastat tagasi
asutati virumaa esimene kodumajanduskool. settest ajast
alates on Mddriku olnud riks virumaa p6llumajandusiiku
hariduse keskusi.

17. oktoobril s. a. tuli Mddrikule k6igist Eestimaa paigust kokku rile 600 endise i6petaja ja 6petaja, t6hiitamaks 60 aasta mocidumist p6llumajandusliku hariduse
andmise algusest Mddrikul. Uhtlasi tdhistati ka B0 aasta
mocidumist raamatupidamise hariduse andmise algusest
(195?) ja 35 aasta mciddumist M6driku p6llumajanduskooli nimetamisest M6driku Tehnikumiks (viimased 23 aastat Vinni N5idissovhoostehnikum).
Kui Vinni NST direktori asetAitja 6ppetdc alal Mihkel
Sistok Vinni NST klubis aktuse avas, olid 4O0-kohaline
saal ja k6ik klubi k6rvalruumid rahvast triis. presiidiumis olid endised direktorid, endised ja praegused 6petajad ja 6pilased, ENSV Riiktiku Agrotcidstuskomitee, EKp
Rakvere Rajoonikomitee, Rakvere ATK ja Vinnj NST
juhtkonna esindajad. Ettekande teemal <G0 aastat, p6llumajandusharidust M6drikul> pidas Vinni NST kaug6ppeosakonna juhataja, ajaloolane Endei N6mm. Sridamliku
aplausiga tervitasid koosolijad endisi 6ppedirektoreid
Leonid Soidlat, Ilmer Epnerit, Ants Orni ja Evald T6nis"
soni; endisi 6petajaid jt., keda E:rdel N6mm kohalolija-

test oma ettekandes meenutas.

Pidulikul koosolekul v6tsid sdna ja tervitasid koosolijaid ENSV Riiktiku Agrotciostuskomitee esimehe asetditja Valde Roosmaa, EKP Rakvere Rajoonikomitee esimene

sekretiir UIo Niisuke (M6driku tehnikumi 6pilane aastatel 1952-1955), Rakvere ATK esimees Einar Katman, endised 6petajad, praegu Elvas elav 91-aastane Nigo Sinivee, Kundas elav pensiondr Ilse Meerits (Uustal), pensionrir Helmi Aomere, endised 6pilased Riigavere sovhoosi
direktor Gunnar Soon, MaIl Vdrva EPA-st jt.
Vinni NST direktori asetiiitja sm. Sistok andis iile m5lestusesemed endise direktori Viktor Riksi abikaasale, endisele 6petajale Meeta Riksile, endistele direktoritele Leonid Soidlale, Ilmar Epnerile, Ants Ornile ja Evald Tdnissonile ning endisele kauaae.:lsele kokale Lea Basarovale.

il Aktusel. Esireas istuvad tehnikurni
6petajad.

praegused noored

ENSV Riikliku Agrotoostuskomitee aukirja said l<asvataja Helle Liblikas, kehalise kasvatuse juhataja Kar'1
Vaide ja koristaja Juliane Sarapuu nirg ENSV ATK tAnukirja dpetaja Elle Seima:r; ENSV RATK ,tmetiiihingukomitee aukirja sai tehnikumi rahvatantsujuht, ENSV
teeneline kultuuritegelane Maie Ora''2. EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajoori RSN Teitevkomitee ilhise aukirja v6ttis vastu tehnikumi endir:e 6ppealajuhataja
Koidula Basarov. Rakvere ATK autasu said Virve Kesktila, Laili Luht, Endel Ndmm, Koidula Basarov, ,{ino
Epner, Lidia Kiinkinen. Juliana Sarapuu, Saara Golornb,
Aili Jefanova. Karl Vaide, Hille Feodorova, Riola Koppel, Helle Liblikas, Olev Proover, Liivi Teppe, Evald T6-.
nisson, Viivi T6nisson, Ester Vallas, Pille Siismelainen ja
Siiri Prohhorov.
Jiirgneval kontserdil esinesid Vinri NST taidlejad".

ENSV teenelise kultuuritegelase Eleonoora Voitese jurha-

tusel esineva 6pilaste segakoori kunstili-e tase oli lajtryetu nagu aiati. Koori esitatud l6pulaulu, R. Eespele
-traul
<Arkamisaega> laulsid saalisviibijad kaasa ning see

otsustati jdtta ka edasiste kokkutulek."rte ldpulauluks.
Pdrast aktust oli pildistamine. Siis kogu-eti lendude
kaupa rihiseks kolonniks, et Rakvere Motsamaja'ldi .puhk-

pilliorkestri saatel rivikorras rninna Vinnist NI6driku.le
(1,8 km). M6drikul elid k6ik tehnikumi ruumrd kokkutulijaile avatud. Igast le-nust valiti esindaja vilistlasndukogusse. Tehnikumi saalis peeti Mihkel Sistoki juhtimisel
esimene vilistlasn6ukogu koosolek, r6ukogu esimeheks
valiti Gunnar Soon. Edaspidi otsustati vilistlaste kokkutulekuid teha sovhoostehnikumi eeisa nerioodi (kuni,
1964. a.) lendudele iga viie ja hilisernaiele lendudeie jga
ktimne aasta jdrel.

Moodunu m:erutamine. muljeto ia aadresside vahetamine ning erutavad kohtumised lM6clril<ul kestsid hilis6htuni. Endi-sed l6petajaC-6petajaC, kdies crnl nolrusmaad,
muutusid justkui uuesti nooreks. Kahju oli lahl<uda noorusmaalt. Hinges helises ja jiii sirna edasi helisema aktuse l6pulaul <<Arkamisaeg>:
Isameelt. emakeelt hoian sellel maal,
taadimaa, memmomaa endiselt on ta,
tasane, kullare, kivine, mullane,
pilvine, tuuline, ootust tiiis.

August KONDO.Tf\

tr Mddriku tehniirumi

lGpetajaid 1964. aastal.

RA}IWA$AADIKI|$ W$TAWfitr VETIJAE$ I|A$TIJ
Pnahvasaadikud on raleva tiiievolilised esindajad riigivdimuorganites
n6ukogudes. Orna te- rahvasaadikute
g;evuses peab rahvasaadik
jukrindurna iilclri.iklikest huvidest ja arvestama valirnisringkonna elanike vajadusi, samuti ringkonna majanduslikke, kultuurilisi, rahvuslikke

ja muid isei{rasusi.
Kui vatrijatel on arvamusi ja eftepanekuid, sarnuti
kriitilisi mrirkusi piirkonna riikliku ja majanduselu, sotsiaalse ja kulduurilise arengu ning teeninduse kohta, siis
palume julgelt piidrduda oma ringkonna rahvasaadiku

poole.
,:":

ni

i
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KIIK v6tab vastu Vinkiilandukogus iga kum teisel teisipfleval kella 14-116.
Rajoonindukogu saadigute vastuvdtuajad on jiirgmiUlemndukogu rahvasaadik Eevi

sed:

Ilmar VALLAS

Tffffi.ffiTffim&F{$nr piLnw vdtqruil$
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,

amanastab

ja oskab tiidd,

Viive LAHT

see ineeasju teha suudah.

rikkarnaks maailma muudab.
.dugust Sang

TH,IqAME TEEITUD TOO EEST!

Vinni NST administratsioon ja

iihiskondlikud organisatsioonid.
Niisugune tekst o1i kutsel, mille sai oktoobrikuus iga
Vinni NST triciveteran. Alates 1976. aastast toimub siin iga
aasta siigisel tcioveteranide p:iev, peamiseks organiseerijaks on naisten6ukogu (esinaine Esta Anton). Kdesoleval
aastal peeti see uritus 24. oktocbril ning korraldamisel
olid naisten6uhogule abiks ametirihingukcmitee, klubi aktiiv ning sdja- ja tooveteranide n6ukogu.
Eekniste tcjoveteranide pdevadega v6rreldes oli tdnavune mdneti uudne. PShiriritust saalis vdiks nimetada
kontsertaktuseks, selie kava koostas ametiiihinguklubi
kunstitrine juht Kersti Riivits. Tooveteranid hakkasid klubisse kogunema juba riheteistkrimne paiku. Vaadati k5sitociniiitust, osteti uut kirjandust, puhvetis v6is rnaitsta
kohvi ja kondiitritooteid. Kell pool kaksteist alustasid

tantsusaalis esinemist ansambel <Relvavelled> ia Rakvere
Pedagoogikakooli III kursuse neidude ansambel. Pool tundi hiliern algas saalis kontsertaktus, mille avas ansambel
<<Relvaveltred> H. Hindpere lauluga <Pidulik pdev>. Seejdrel tervitas s6ja- ja tooveteranide n6ukogu. Leinaseisakuga rnr{iestati aasta jooksul manalateed ltiinud tcjciveterane. Leinaminutitel hoidsid lapsed lillekorvi ja p6le-

vaid k'[iiinlaid, ansambel <Relvavelled> esitas A. Oidi
laulu <<Igavene tuli>. Vinni NST direktor Juhan Ratnik
riidkis kdesoleva aasta tootulemustest ning titles siirad
tdnus6nad' trioveteranidele, kes aktiivselt osalesid tootinistc;Os.

' Taas esinesid taidluskollektiivid. Tervitused t6<iveteja k6ige paremad soovid edasiseks t6id Vinni ja
Kaarli. ktil.an6ukogude esimehed Jtiri Allikalt ja Silvia
K66k. J5rgnesid taidlusbttekanded.
' Niiiid autasustasid clirektor Juhan Ratnik ja ametitihingukolnitee esimees Feliks Klemets Vinni NST m5lestusmedaiite ja teiste autasudega veel praegu alaliselt
tcicitavaicl pensiondre tcjojuubelite puhul. Neid, kes on
Vinnis vahetpidamata tootanud 20, 25, 30, 35 ja enam
ranidele

aastaid (juubiiaride nimed on avaldatud eelmistes info-

Iehtedes).

$eejtirel. autasus.bati Vinni

Vetiku osakonna kontoris iga kuu teisel

teisipd,eval- kella L2-L3;

Tiiit tasapisi kaunimaks

j,

ktilan6ukogus iga kuu esimesel
- Vinni
teisipiieval kella
L2-14;
Juhan RATI{IK
oma kabinetis iga kuu
- Vinni NST-s
esimesel esmaspHeval
kella 9-12;

NST

malestusmedalitega

rnitte tocjtarzaid tociveterane, kellel kdesoleval aastal,,oli juuhelislinnipdev. Jiirgnes taidltlsetteaste vii-

praegr,r

mane osa. noriru-Jaagupi tcciveteranide ansambli esitatud
tranlu <Mu isamaa armas> laulsid kaasa ka saalis istujad.
I(nntsertal<tus ldppes liihikese iilevaatega sdja- ja tooveteranide n6ukogu tegevusest. Otsustati, et veebruarikr.rus rnooctrustatud ndukoeu j atkao

""t:,ert"ff3"oi?y6;"

Marje REIMAN

Kiiti osakonna kontoris iga kuu
lL-12;

neljap6eval kella

Mihkel SISTOK
Viru-Jaagupi osakonna kontoris iga
kuu esimesel -esmaspfleval kella 16-18.
Jiiri ALLIKALT,
Vinni Kiila RSN Teitevkomitee esimees
SOODUSTUSED PALJULAPSELISTELE EMADELE
Emadel, kellel on neli ja rohkem alla 16 aasta vanust

last, viihendab Rakvere Rajooni RSN Teitevkomitee ra-

handusosakond tulumaksu. Et esitada rahandusele taotlus
soodustuse saamiseks, palun emadel v6i isadel v6tta Vin-

ni v6i l{aarli

ktilandukogust t6end laste arvu kohta ja
esitada see kas majandi kaadriosakonda v6i ametirihin-

gukomiteesse.

Feliks KLEMETS
KROONIKA
Alates 25. septembrist 1987 tootab Vinni osakonna zootehnikuna Sergei Juri p. Belousov, srindinud 1963. a.,
k6rgharidus (EPA), ULKNU liige.
HOBURALLIHUVILISTELE

Vinni mail toimunud autoralli t6ttu
liikkus hoburalli teisele ajale. Orgkomitee esialgsete plaanide kohaselt on hoburalli detsembrikuu viimasel ndda1987. aasta suvel

lavahetusel. Osa v6tta soovivatel v6istkondadel on niiiid
viimane aeg rile vaadata, kas regi ja ruun on rautatud
ning kogu varustus talvetingimustes s6iduks olemas.
Kohtunikekogu tuletab meelde, et parimatele auhindade jagamisel v6etakse s6idutulemuste k6rvai arvesse
ka v6istkonna vdijandgemine.
I{ohtumiseni <Hoburallil B7>!
TUULUUSID
Septembris tehtud tciciluuside eest avaldati heinaseefil-

nepunkti masinistile Koit Aadvale direktori kiiskkiriaga
nr. 6?6-k 9. septembrist 198? noomitus. Koit Aadva oktoobrikuu tcjciluuse arutati abitootmiskompleksi arnetirihingukomitee ja tookotlektiivi tihisel koosolekul, kus

talle avaldati noomitus.
26.-29. oktoobrini puudus omavoliliselt tcicilt autojuht
Aivar Sepik. Talle avaldati direktori kdskkirjaga noomitus ja viidi rile teisele toole (lukksepaks)'

TOiJPAKKUMISI
Vajatakse liipsjaid Vaekiila, Roodevdlja ja Vetiku osakonda- ning liipsjaid ja karjakuid Viru-Jaagupi osakonna
kapitaalselt remonditud Voore mdisa hipsikarjalauta.

Toimetaja: August KONDOJA
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