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Ldhenevad muutused vabariigis kergitavad esile ka
rneil majandis kaks ktisimusteringi:
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et tegeletaktalu- ja ettevdtluse seaduse ettevalmistamisega.
Plaanikomitee ja Majandusarengu Instituudi viirsked
j6ud tegelevad rahva-,, aktsia- ja rendiettev6tte seaduste
kiirendatud konas ettevalmistamisega. Eelpoolnimetatud
ja ka maksuseadus hakkavadki tulevikus kujundama etTeabevahenditest oleme informeeritud,

se maa-,

tev6tete vahelisi

ja

-siseseid suhteid.

a. alguseks peab olema ka meil majandis vlihemalt esimese etapi muutuste kava selge. Atljiirgnevalt
pakun viilja omapoolse kava ja kutsun riles k6iki kaastiiotajaid ornapooiseid ettepanekuid tegema selleks, et
meile parim lahendus leidaEeldan, et raha ia muude vahendile krilluses me IMEI
algaastail tegutsema ei hakka. Seetdttu jiitkub talude
rajamine vastavalt tehnika ja ehitusv6imsuste saamisele"
Osakondade tilejtiSnud maa ja ehitiste baasil v6ib luua
vAike- ja rendiettev6tteid ning tihistuid.
Selliset juhul praegune osakond moodustaks keskastme iihistu. Viimased omakorda koos teiste omasugustega moodustavad iihistute liidu, millel on oma arvutuskeskus, pank ja triciaparaat. Uhistutes tekkinud tulu kasutamisega tootmise tagamiseks vdi suurendamiseks
probleeme ei teki" Kuidas aga toimida mittetootmissfiiiiri kulutustega lisapensionide, meditsiini, haridus€, kehakultuuri, teadusuuringute toetamisega ja sponsorlusega jne., mida sovhoos on seni teostanud?
Juhtkond on planeerinud sotsiaatrsfddri eelisarendamist endistes nn" mitteperspektiivsetes asulates ning
1990.
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23. august 1989. a. Midagi on 6hus... Esmakordselt
Vinni ST ajaloos lehvivad keskuse lipumastis ja elamutel leinalindiga vdi pooles vardas sinimustvalged rahvuslipud. Eestimaa (ka Lliti ja Leedu) mdlestab 50. aastat

tagasi aset leidnud hdbivSdrseid stindmusi, mis viisid
meie maa sinna, kust vdljarabelemiseks oleme otsustanud tdna tihineda <Balti tee> uhtsusketiks" On selle su*

ve riks poliitilisi k6rghetki.
Ajad on muutunud. Kui varem tuli rahvast massLiritustele kdsutada, meelitada v6i isegi petta, siis tiina
tulevad nad ise. ,.Ia tulevad nii, 'et sovhoosi viiest autobussist jiiiib viiheks" Lisaks veel krimned isiklike s6iduvahendite omanikud. Ei pidanud ktill tdpset arvet, aga
julgen arvata, et 200-300 Vinni inimest oli kindlasti oma
tahet demonstreerimas. Ohtul kell 19.00 seisame me inimketis" kordame tdna k6iki Balti rahvaid rihendavat mdrk*
sdna <VABADUS> ia tunneme, et teisiti me ei saa"
Vahepeal on elu edasi liiinud, Moskva <kiilm du35>
meie meeli jahutanud"'Jeeb riie sdilitada kindlat meelt
ja rahu, ainult rahu. Ukskord me v6idame niikuiniil
Arvo IIAAS,
Vinni ST RR volikogu liige
NBI <Balti tee,r osav6tukaarte (RR-i toeiuskaarte! saab RR*i

tugiriihmade volinikelt. hind t"- rbl. Vinni keskuse
rahvas v6ib tulla sovhoosi kontorisse ehitaiate tuppa
(A" Haasl"

Enne Balti reele minekut o"u$:[;,

'#H?tl$;srasffi

ktilades.

Kas j6ukamad tiksused toetavad ka edaspidi oma
rahadega selle kunagise eba6igluse likvideerimist? Suhteid tihistute ja ettev6tete vahel hakkavad olulisel m65ral reguleerima majandustepingud'

JA HALDUSREFORM
Ehk" kuidas rndjutavad kujunevad vallad tihistute
liidu tegevust. Praegused ki.ilan6ukogud pole end majandustegevusele vahele seganud" Arvata v6ib, et ka vallavalitsused suhtuvad majandustegevusse soosivalt, kuna
vald seait laekuvatest maksudest elama hakkab"
Koos valdadega'tuleb meie ellu ka munitsipa4lomand
ghk kohaliku omavalitsuse omand, Sinna kuuluvad sotsiaalhoole, meditsiini, hariduse, kultuuri ja elamu fondi
hooned. Missugused objektid konkreetselt Iiihevad oma*
valitsuse haldusse, mis jiiiib majandile, selgub edaspidiLoodan, et kdesoleva aasta l6puni me need ki'isimu-

A. SOVHOOS

ja tootmisiiksustes selgeks rddgime ning
alates 1990-dast aastast saaksime jdtkata tegevust uuel
tasandil" selieks loodan koisilt aktiivset kaasa.mdtlemisf
Juhan BATNIK,
ia tegutsemistt
rlirektor
sed" osakondades

ffi
f;,'li

Ed. Vilde nim. kolhoosi haridusosakonna iuhataja" Jiiri
lranajuur vdttis ehitajatelt vastu koolimaja siimboolse
Foto: Peeter TRUTSI
v6tme.

Rakvere rajooni hariduskoondise juhataja asetiiitia Rein
Tralla {paremal} annab Vinni ST direk,torile Juhan Rat'
nikule iile autasu. Keskel Vinni-Paiusti Keskkooli ili-

Ldpuks ometi on Vinni Souhoostehnikumil iu Vilde
nim. kolhoosil piiris on1'a kool!
1. septemOilt lggg. a. auas ametLikult uksed Vinnt*
Paiusti keskkool, kuigi 1ppetoii koolimaja's kriis iub6.
eelrnisel lppeaostal. Meie maiandite Lastele on see iile
piko aja .4is td.nursddrsemaid ehitisi ja Vinni sotrhoosi ea'
aise airetetori Heino Kallaste ning utigo puliude Vinni ia
vild.e Lasteuanemate salasoox ja unistus on tiiitunud.

nii Vinni souhoosilt, Vilde kolhoosilt kui ka raiootiiiteokomiteelt.
UheL korralikuL koolil peab ka tiks korralik koolikell olerna. Vaekila eakas toooeteran Aksel KeLLo oalis
ama s.isq.kellade kogust udlia kdige ilusama kuiu ia k6'
taga kelta. KeIt sai Heinrich Piissi poolt tira puhastatud,
graueeritud ja uars taha pandud ja nii see Vinni-Pajusti Keskkoolile kingitud soigi.
Niiiid on maja pidulikult auatud ia 6ppeto6 iiitkub.
SeILeL Tppeaastai ueel paremate tulemustega kui eelmiseL,

Maja u'al'mis Rakuere MEK-|, Ed. Vilde nim' kolhoo*
souhoosi ihiste iSudud'ega. Selle eest ka tiining sel1e
nuirirjod, tiinusdnad. ja IiLLed. maja ehitoiatele
eest ieisiatele, et *oio tlesti D'a|mis scoks * Heino KaL'
iariute, Arui' Too*efe, Juhan Ratnikule, Tiit Muistlo'le,
Aiuar Kemvile iPt.
Stimbools e udime koolimajale andsid ilLe kahe ?loobermajand.i iuhid, ia Rakuere MEK'i juhatoia Mati Tek'
ket. Lindi rctqamiie au aga sai Vinnt kiilandukogu esirnees Jiiri Allikalt.
Lint tiibi l6igatud', oli sissepriris uud'e mniia q'uatud'
veel eelmisel aastat hatl ia ilmetu maia tli saonud utiriitciittust ja erksust iuurd.e. Kunstiinstituudi tud'engid
peal oma elouat fantaasiat teostad;a' Masaid, uue maia -seal
on ka ueel paliu teha. Korras ei ale
aga
ilus,
on
ia
jne.
titueaea, Spilaste gard,eroobide sisustus ei ole triielik
kool.i..rsoltkogu
ped.ago,ogide
abiga,
ia
Aga Lasieuanemati
liiise n6u ia iSuga saab ko nendest muredest tile' oso
kooli 'iuaoktusele lisos tiihtsust, et. -sellest,udttis
[*a 'meie rahua poolt ualitud ENSV Ulemn6ukogu sooAktuAle, ptaanikomitie esimees EDGAR SAVISAAR'
nasetl,i itii kdlama m6te, et <ilks eestlo,ne peab ippima
-gik.4llap iiit see m99ld.e ka nendele 58 uiiikese
i"tt,
ia
"ticliukule--poisile, kes sellet ttihtsal piirtal said ktitte omu

si ja itnnt

esimese

6Piku

AABITSA.

uus kool on nagu Tallinna hinn, mis kunagt Dalrn'is
erso&.(Jusmojoaajaabod.eksraho,'10000rublaoLipa.

friii niieb esialgu vilja Vinni-Paiusti Keskkooli tah'eaed'
Foto: Enno KAPSTAS

rektor Rein Murs.

Foto: Enno KAPSTAS
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Oniitleme kooli pedagoogilist kollektiiui ia kogu kooli
peret ning soouime neile kdiges kordaminekuid!
SoLueLg

E,NKEL

Hobusekqsvqtus Vinnis.
Mis sclqb edqsi?
Alates k. a. maikuust on tunduvalt muutunud majan,di keskuses hobuste t6uline koosseis. On loodud hanno-

veri tdugu sporthobuste tdufarm.
Hannoveri hobune on aretatud Saksamaal Hannoveri provintsis juba 1?35. aastal. Ta on iiks paremaid sporthobuseid, keda kasutavad nii puhtat6ulistena kui ka ristanditena k6ik Euroopa riigid ja ka muu maailm, NOukogude Liidus aga ainult Leedu NSV ja ka Ldti. Eestis
on neid hobuseid vdhe, pdhituumik on Tallinna Ratsa,spordibaasis ja seilest tulenevalt on nimetatud baas vaba*

riigi

tugevamaid.

N6udlus hannoveri hobuse jiirgi on vdlismaal alati
suur olnud, N. Liidus aga oli siiani tema hind i.iks madalamaid (5-10 tuhat rubla). Ttinu muudatustele meie
maal on saanud reaalsuseks hobuste miiiik viilismaale ka
majanditel, kartmata, et Moskva v6tab dra ?50/s valuutast. See k6ik muutis hannoveri hobuse iiheks n6uta*
vamaks t6uks, nende hind tdusis koheselt 15-30 tuhandeni, t6umiirasid aga lirhtsalt ei mui.idagi, vaid k6ik jAetakse oma p6hikarja ttiienduseks.
Tdufarmi loornise peainitsiaatori Tiit Eenmaaga Leedu, Laiti ja Kaliningradi hobusekasvandustes ringi liikudes olime esialgu ldbikukkumise dArel, sest hdid t6uhobuseid lihtsalt ei mii,ildud. Ka teisel ja kolmandal rings6idul ei suutnud me koguda i.ile paari keskpArase looma.
Neljandal korual, kui s6itsime juba Leti NSV Tervete
kolhoosi oksjoniie, et kasv6i sealt midagi saada (muidugi
mitmekordse hinna eest) avasid leedulased meile hobuste
saamise ukse ja seda ainult juhul, kui ostame k6ik, mis
meile pakutakse. Sellest osutus Siaulai Moobiikombinaadi <Venta> 6 aastat tagasi asutatud hobusefarm.
I(una farmi maa-ala eraldati sanatooriumide v6rgu
vdljaehitamiseks, tuli hobustel taanduda. Farmi p6hi*
mdrad p6lvnevad LdAne*Saksa t6uloomadest, on aga
iileskasvatatud Leedu Zagare Hobusekasvanduses. Vars*
sad.e saamiseks on kasutatud Saksamaa pdritoluga eiiit*
tdkkusid.

(J?ire 4" lk.)

AIjUI RIU,INNAIK
Jdtkame probleemide valgustamist, mida kdsitati
Vinni ST spetsialistide ajurtinnakul k. a. mai- ja juuni*
kuul, seekord p6hiliselt kaadrikiisirnusi"
Millised radikaalsed muudatused peaks hakkama
toimima, et meil saaks olema kiillaldaselt 6ppinud ja asjast huvitatud tcicitegijaid igas tootmisl6igus? Uheks oluliseks stiimuliks oleks kindlasti alaline maakodu, individuaalelamu, talu" Aastate jooksul oleme td<jinimestele pai*

ju lubanud ning lubadused tditrnata j6tnud, nAidakem
niitid, et suudame inimeste heaks midagi 5ra teha!
Kaadriprobleem on eelkdige otsestes tiidtegijates *
mehhanisaatorites, li.ipsjates jne. Aga kas meil ei ole
probleem ka tildises kvalifikatsioonis?
Meie, juhid viiidame tihti, et tooiine pole 6petatav.
aga kas meie ise vastame oma eriala juhi tasemele?
Miks Vinni ST-s ei kinnistu kaader? Kas selles ei
.ole siifrdi ka ,eriline Vinni mikrokliima. mille kohta arvarnused ulatuvad.kaugele vdljapoole majandit ning pole
kaugeltki head?
Seerga ,pole alati ja kbigile individuaalelamu saamise
v6imalus esimese jdrgu probleem. Olmeprobleemid on
Vinnis iildiselt hdsti lahendatud, need peaks ktill stimuleerima Vinnis elamist. (Osakondade kohta seda muid.ugi
kahjuks <jelda ei saa, v. a. Viru-Jaagupi)
Milline sffsteem sunnib inimest tiiiile? Meil on prae8u palju inimesi, kes kAivad ainult palga jdrel. Kuni pole isiklikks huvitatust, seni inimene t6ole ei haklca..
Uhislus oleks kontroll k6igi iile, siin toimib iseenesest.
seadus, et ainult toolkAimise eest palka ei maksta. Aga
'iihistu fiksi ei muuda midagi seni, kuni pole isiklikku
huvitatust. Mida vdiksemaks muutub tootmisiiksus. se,da ef:el<tiivsemalt toimib isiktik huvitatus" Inimene peab
)

olema -nii julge, .et v6tab tootmise enda peale"

Uutes Vinn'i perspektiivides omab erilise koha kaad-

ri vii,lja6!s. Me peaksime M6driku tehnikumi reorgani,seerima tatupidajate kooliks, riigitt saadud summad
,aga kasutama ndidistalude ehitamiseks.. Vinrnoaal oleks
;sellist kuoli hiiclasti vaja, Mddrikul ja \Faektilal on aga

aegsed traditsioonidki o,Iemas- Oleks
M6dfikul .tetmikumikompleksi mitte laienrdada, vaid
tihendada tehnl-kum Vinni-Pajusti Keskkool"iga" Mdd*
rikul aga sdilitada rn6isakompleks riklcumaturlt, endisel

.:selles osas tal-ude

..6ige

lcujuJ".

Ajnri.innakrutest osav6tjad tegid ETN-le ja administ*
ratsioonile Srgmisi .'elftelranekuid:
kiirendada sof,sioloogilise uurinnuse l*biviimist
-d

.

rhu]Eias maiandi perspektiivi kl'isimustes;
.tddtailafe

:avaldada aj'alehes (ja infoietrcs) kutse sldistele
ja nende jiireltuliiatele, kes
vinnilastele-talupida;iatele
,on huvitatud tatude .taastamisest;
teostada Vinni iST jagamine ta}udeks vanade kaartide-alusel nimg''kaasaegset olukorda arvestades;

su,ur,ehituste projekteeriminre ia ehitamine
:siis,-,peartada
kui on leitud uued asendusvdimalused;
kavandada M6driku tehnikumi reorgFniseerirnine

talupidaidte}moliks;
jAtkata intensiivselt otsinguid vabariigr'i vahendite
t6mbamiseks

TALVE

tERh on loodud

. Alates 1. juulist k. a. tcicitab Vinni ST-s esimene sotsialistlik viiik-eettev6te - vdikefirma (ERE> (Elektri*
seadrnete Remondi EttevSte)'
.Mdte iuua vdikefirma majandis sai alguse sellest, et
1988. a. viiiRakvere ATK Elektriosakonna baasil loodi
kefirma <EG>. Tutvunud selle tciiiga ja majandamisega
sii selgeks, et enam-viihem normaalne majandamine sotri.rrc*i lingimustes on v6imalik vaid kooperatiivselt v6i
vdikefirmana.

Kunatervemajandeildnudiilekolhoosiks(vaata.
mata minu Sgedale agitatsioonile), siis otsustasime ise
luua vdikefirma. olime ju ise varustanud ennast kogu
aeg elektrimaterjalidega, selle jaotamine aga kdis tuge.r"-m" oigusega. Pealegi on viiikefirma koht, kus avaldub inimeste ettevotlikkus, suureneb vastutus oma tdi)
eest. hakkab kasvama meis tdielikuit hdvitatud pereme-

Kohe algul, kui vdikefirma Ioomise m6te' sai majandi juhtkonnale vdlja Pakutud, Ieidis see ka ,poolehoidu.
seda roh*
Mida reaalsemaks sai aga selle moodustamine.
kem hakati solvavaid miirkusi tegema ja lausa vastu

EEL

Ldheneb laudaperiood. Et lautade talveks ettevaimistamist kontrollida, selleks moodustati direktori
kdskkirjaga komisjon, kes keib lebi kdik loomakasvatusruumid. Tehti kindlaks, et remonttiiid on VEEL vd"gapalju teha
aknaid ja uksi, remonti vaja- onjakatkiseid
vaid p6randaid
siicidas6imi, peaaegu k6igis vanemates
lautades on ventilatsiooni korstnad korrast iira. Juba
kd.esoleval nddalal alustame noorkarja laagrite vedu"
kuid mitmes noorkarjalaudas (S6pruse vaba laut, Katku
lOalauda- sdnnikuhoidla, Aruktila mullikalauda vaheaiad
.jm.) on senini veel remont te€lemata.

Ktiti lehmalaudas kdib kapremont" Ehitajad lubasid
lauda kdiku anda l. oktoobriks, praegu on aga kindel,
et loomad saab sinna sisse vedada paremal juhul alles
novembri alguses. Niikaua peavad I(titi ltipsjad ja kar*
jakud t<icjtama edasi viiga halvas seisukorras olevas Voore ktila laudas, millel seinad ja katus iihvardavad sisse

kukkuda.
Suve jooksul lubati asfalteerida Vinni suurfarmi,
-Voore
m6isa lauda ja jdrve lauda timbrus, tehtud sai aga
ainult Jiiirve lauda timbrus ia seegi poolikult.
Ennusta.takse eelolevat erakordselt kiilma talvg 56s-8a tuleb lakapealsetele p6hku vedada ja Iauda akende
soojustamiseks osakondadesse kile ja liistud aegsasti kohale viia ning uksed tihendada. Aknad, mis lahti ei kdi,
v6ib juba siigisei kilega kinni katta.

Niiiid veel piima ja liha tootmisest.
Pjima kogutoodang on 1. septembri seisuga 26I t
vdrra suurem kui mij<idunud aastal samaks ajaks. Lehma
kohta on 6 kg v6rra piima v?ihem saadud, kui moodunud
aastal. Praegusel momendil on aga lehma kohta saadav
piirn juba plussis. Loodetavasti aasta l6puks saame lehma kohta piima 30-40 kg rohkem kui mtr6dunud aastal.
Riigile antava piima kogus kujuneb k6esoleval aastal
suuremaks kui mullu, vaatamata sellele, et rasva % on
tagasi ldinud.
Sealiha kogutoodang on v?ihenenud. Seda p6hjustas'
[alvine j6us<irida nappus. Oopdevane kaaiuiive on 2? g
v6ra madalam kui mriodunud aastal.
Noorkarja fildine juurdekaw on 14 t v6rra tagasi
lAinud. Odp5evane kaaluiive aga 45 g v6rra suurenenud.
Praegu on veiste arv mocidunud 'aastast vdiksem, oleme
elanikkonnale vasikaid rohkem miiiinud ja oma lehmadelt vdhem vasikaid saanud"
toonade a.rvu suurenemist ette niiha ei ole, sest
pbhisiidtade varud tulevaks talveks m5rkirnisv6Srselt
suuremaks ei kujune ning riigilt saadava jdusooda osa
eeloleval aastal ilmselt veel viiheneb. Oige on loomi pidada vastavalt s<iodahulgale ja kvaliteedile. Vanas6na
titleb ka, et <parern iiks hiippamas kui viis vingumas>.
Riikliku tellimuse loomakasvatussaaduste varumise
osas majand tdidab ja iiletab. Ka kogutulu plaan peaks
.tdis saama.

Uno [{NO,

Agropanga idee realiseerirniseks"
August KONIIOJA

[|fiikefirma

hetunne.

LOOMAKASVATUS

peazootehnik

tcltitama, muidugi mitte kogu juhtkonna poolt, aga just
nende poolt, kes ise midagi tehtud ei saa, samal aial ei
salli ka seda kui keegi teine midagi teeb. Eks see ole see
sama probleem, mis Eesti ja Moskva vahel, ainult et v5hendatud kujul
keegi ei taha oma v6imu loovutada.

Vdikefirmal -on v6imalik luua ka otsesidemeid vAlissee ongi meie plaan perspektiivis. Siis on
vdimalik ka- meie tciotajatel teenida valuutat ja kiiia t6<jl
vdlisnaal. Seda muidugi ainult ,olukorras, kui meie riigis maksev raha ei maksa muial; nii kui see muutup
kaob ka vajadus selleks. Valuuta eest aga on vajaiik saafirmadega

da k6ige elementaarsemaid t<i<iriistu, sest nende tase meie
riigis vastab kogu riigi arengule.

Muidugi ei ole tdhtsad meile ainult vhlissuhted
veelEi tdhtsam on hea la asjalik suhe oma partneritega neid aga otsime ise. I{a majandamine vdikeettev6tetes

on lubatud iuba palju m6istuslikumal tasandil kui seda
on sovhoosi oma.
Praegu oleme veel kasvuraskustes, millele aitab mui^
dugi ka kaasa paljude inimeste halvustav suhtumine,
kuid loodame, et nad oma suure kadeduse meie peale
vdlja valavad
siis on jdrgmistel lihtsam.

-
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OTS,

Viiikefirma <ERE> direktor

Hobusekqsvqtus...

(Algus 2. lk.)
Meile mtitidi 14 t6uhobust, nendest 5 tiinet, B varssa
ja tiikk llobuste keskmiseks hinnaks tuli B-9 tuhat.
Leedulased ise iitlesid, et taoline v6imalus v6ib juhtuda

vaid kord saja aasta jooksul.
Loomulikult l6i see soodne ost meie kaardid segi"
sest meie majand ei ole nii jfirsult tiielikuks eliithobusikasvandus€ks absorluutselt vahnis.
Mis saab edasi? I-oomutikult tuleks m6elda rnaksi'naaalss arvu varssade saamisele" Eriti tuleks dra kasu'tada loodud sidemed nii Liiti, Leedu ja Kaliningradi kui
ka Ukraina hannoveri kasvatajatega, eriti tiikkude kasutamisel. Meil on vaja maksimaalselt kasutada paaride
valikut, kuna meie kasvandust eriti suureks pole m6tet
.ajada, samas pearne jdrelkasvuks saama ainult eliiti.
Vaja on kiirerna.s korras talli, vdhemalt j5rgmiseks

siigiseks. Aga kuidas praegu hobused mahutada?
Muist hobuseid (muidugi meie kohalikud) on hoovi
peal kuuris, m6ned kahekaupa tallis kitsas ja palavas
botr<sis. Pole mingit garantiid, et iileasustatud umbses tal-

lis hobused treening,ule minnes ei kiilmetu.
Mis saab lShemal ajal, talv on tulekul? Vanad ma*
ha mtifra? Seda Initl, mdnigi on juba mtiiidud. Aga

uued loomad on noored, ilma spetsiaalse vdljadppeta, nad

on Iaste ja noorte jaoks liialt vdimsad. Nii on vaja, et
esialgu siiiliksid ka vanad hobused, pealegi on 4-b vanemat teenekat hobust oma karjddri paari aasta jcoksul
Idpetamas, siis vabanevad kohad digi.
VOi imtiiia noored, veel ilma v6ljadppeta hobused?
Aga sel ju,hul kaotame hinnas 4-6 tuhat v6i veelgi roh*
kern. Hobusekasvatajad ei

fte nii"

Viia muist hobuseid kuhugi osakonda? Aga neid on
vaja tdpselt scjcita, treenida. Kuidas talvel aiaga vfrlia
tulla, kui vdljas on varakult pime, krilm ja hobuste jal8u l6hkuv ktilmunud ning j5ine maapind?
Niiiid on miiiidapiiSismatul-t ja kohe vaja ka maneeZiSobilik hoone on olemas, vaja nn6ningat tirnberehitust"
Seda hoonet on juba lubatud B aastat ehitada, praegu on
asi vaid projekti
taga. M6eldamatu on siigistalvisel perioodil noorhobuste vdlja6pe miitigiks ilma manee*
'iita, kui tahame tdesti ,hobusekasvatusest tulu saada ning
.mitte jiitida kiratsema. {a veel: juba tdiesti kahtlen uute
sporUaste treeningutele tulekus, sest meil ei ole peale
hobuse ja hobusehigi- ning s6nnikuldhna midagi noorte
ligitdmbamiseks pakkuda. Aeg ldheb kdikjal edasi. Majandil on uhke, soe ujula, raskejdustiku ruumid, pallimdngu saal
- siigisel, pilkases pimeduses on seal alati
valge, kuiv.

Aga siiskil Oma jutu ldpetuseks oota.me ikka k6iki
lroori hobusehuvilisi treeningutelef

Usume ja looda,me, et tdesti vdetakse Juhtkonna
.poolt' k6ige lubatu realiseerimine Hisite" Lubadu,s€d tul'eks tdita ka traditsiooni pdrast, sest 26. jaanuaril 1990" a" saab Vinni ratsasport 25-aastaseks,Reet PROOVEE,
hobusekasvatuse zootehnik

TUUBELTSUNNIPAEVAD
Kiiti osakond,
trULIE LEPIK, V.-Jaagupi os.,
LINDA PARTELS, Kd/,g,rli osakond,
VIM MAASIK, V--laogupi os.,
ALEKSANDER PISSAREV, Vinni osak.,
MIHKEL LILLEMAA, V.-loagupi os.,
VASSILI ZENJOV, V.-Jaagupi os.,
TOOJUUBELID
KRIS?OF MAASIK,

75

60 50 -

ALMETA ?fKS, Vaekiila oso,k.,
LINDA RAMMUL, V.-Jaagupi os.,
25 - GUSTAV PETERSON, V.-Jaagupi
30 -_ LINDA PARTELS, KAATIi OS.,
50

30 -

TOOVETERA NIDE
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ROSENBERG,
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12. 10'"
12. 10.
22. n"
01.

01.

fi.
10"

09. rc-

os.,

01.

10"

ST'NNIP AEV AD

'$.rc"

ARNOLD LAANE, SCPruse osakond,
RUDALF TOMP, V.-JaaguPi os.,
AMANDA INIVO, V.-J'aagupi os.,
JOHANNA I(OBIN, V.-JaaguPi os.,
IRENE RAIG, Vetiku osok.,
AKSEL KELLO, Vaekiila osok.,

87
86

20. 10-

Vinni

30.

02.
28.
20.

10.

23.

10"

10"

28.10.

osakond,

ELMAR NOORMETS, V.-JaaguPi

10"
10"

30. I0"

os.,

'10" 10"

HERTA OUN, Vaekiil.a osok.,

KARL SAAREKE, Roodeuiilja os.,
ALICE PALL, Vaekilla osok.,
XOHANNES ALLAS, Vetiku osak-,
LEIDA TUUR, Vaekula osck.,
HILDA LAURI, Kiiti osakond,
LLIDMILLA ROOM, Kiiti osakondn
RAUL ISOP, Vinni osokott'd,

'
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10.

30.

10"
10"
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14. 10.

09.

10"

17. 10"

24.

10.

Kaadriosakorrd teatab
S6pruse csakonnast
P6llutci<iline Zulin-Tarelkin tarvitas 05. 09.

alkoholi. Talle avaldati vali noomitus.

ttid ajal

Traktorist Yladimir Paiula tarvitas 05. 09. toci ajal

alkoholi. Teda viidi karistuseks kolmeks kuuks tile
luttici"liseks.

Kiiti

p61-

osakonnast

Seatalitaja Toomas Hermsalu lahkus omavoliiiselt
tddlt 24. 08. ning 25. 08. ei tulnud td<ile. Talle avaldati vali noomitus ja puhkusest arvestatakse ,maha 2 pdeva.
Viru-Jaagupi osakonnast
Traktorist Ka'lle Pflrlin keeldus 1.3. 09. t<icile minemast ja 14.-16. 09. ei ilmunud i.ildse to<ile. Teda vallandati tci<ilt seoses t<iciluusidega.
Ltipsja Anna Fokina puudus tciolt 04.-06. 09. ning
on ka varem tcitiit puudunud. Teda vallandati tii61t.
Farmitcioline Aare Aron puudub tci<ilt alates 17. 06.
89" Teda vallandati t66lt.

Traktorist UrJo Piirlin puudus t66lt 14. ja 15. 09.
Talle avaldati noomitus ja puhkusest arvestatakse ma-

ha 2

pdeva.

Aiates 21. augustist lgg9. * t,tot.o Vinni osakonna
mehaanikuna Too;mas Teichmann, kesk-eriharidus.
,

SEFFID KARTULIKORISTUSEL

Traditsiooniliselt on kartulikoristusel ka kiiesoleval
dpilased Rakvere
aastal Vinni ST-s peaj6uks Seffid

l, II ja tII keskkoolist, Vinni-Fajusti- keskkoolist, Roela
keskkoolist, Viru-Jaagupi 9.-kl. kooiist, Vaektila Eriinternaatkoolist, M6driku tehnikumist, Narva Poliitehnikumist ja Tallinna Pedagoogilisest Instituudist. Traditsi*
ooniliselt on kdige agaramad Seffid Narva Poli.itehnikuHELENF, PROOVER <VtNNl KAPA> VOISTLUSTEL 1989
PEETER TRUTSI foto

mi 6pilased. Kui panna osakondades tciotavad Spilasgrupid i.ihe 6pilase kohta nopitud kartulikastide arvu jiirgi
pingeritta, siis on esikohal Kaarlis tootav Narva PT
grupp.

TdmetsF: Asg|l|c* rONIX)'A
Toimetuce telefon 4?'-349. Maht 0,S triitiBoogpat"
TrtiHlode qlEasurr, Kohtla-Jflrve. V. KingisseBa t"

Tell. nr.

B+gi

Tkaa* 1200"
19" T'g$Bte

