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inni valfa rrolikogtl fiV koosolekffiilt
l. Kuulati maakomisjoni esimehe Anu Are ettekannet aktsiaselts <Markus> Rakvere komrnertskeskuse

maa taotluse lrchta Vinni alevikus. Selgitusi jagas Tiit

Denmaa: Afs <Markus> Ra,kvere kommertskeskus taot*
ieb maad Vinni Spordihoone juurde, kavatsu$ega ehi*
tada siia oma keskus. Lubatakse abistada kogu Vinni

aleviku heakorran6'tidqi,
Otsustati: Kinnfttada rmaaeraldus (koos Mddril*u
ffhistu kooskdlastusega) 1,2 hq suhtes afs <Markus"

Vinni alevikus,
2. Kuulati abivallavanern Leo Sarneti ettekannct
votrikogu poolt ,moodustatud toirntkonna, nimel Rdgavere
puiduttidkodade pr,aegu
;rrnt, 8l asuvate endise TTV
ktisimuses" Toimrnunitsipaalettevdte <Viru,r erastarnise
ikr.inna poolt koostatud akt sisaldab ettepanekut: taot.lerla Rdgavere mnt. 51 puidutfi,ijkoja andmist terves
)ao:npleksis Vinni valla alluvusse biiansist bilanssi kand*
rrrise teei. kuna kompleksis on probleerne katlamajaga
ja 4-krt. elamuga rring neid ei soovi momendil keegi
va'ialik on mddratleda iga koltrektiivi (neid on seal 'prae-'
Eii 4J kohustuseC ia 6iguse.l iii<sikute objektide suhtee"
Otsustaiiil Esitacia taotlus Ldnne-Viru Maakonnauaiitsusele anrla iasi-lia hilansist bitanssi lnogu R5gavere
,rrrn-t, hOOned ja vat-a.
3. Kuulati E. Vilde r-;irn. {Jhismajandi aseesimehe
F"akvere Kom,mertskeskusele

taotlilst, avada neajandi mttigipunkt
.v€rni mliiimiseks Pajusiis, ratsaplatsi juures oleval valiral rnaa'aial/.r.a:'ne Nurm,salu

Otsus,iati: Lubada veini s'ntifik nimetatud kohas igal

'cnijpiieval keila 15.00-19"00-ni ja laupiieval kella 11.00l*.r-J0-ni. Seejuures tule'b E. \filde nim. I*olhoosil tagada
:rlrriiigikohas avelik kord ning milte lubada veini tar'vl*

'rarnist miiiigi'kohas

ja

selle,ij'nr'bruses"
otsustas veel:

4" volikogu
1. Anda kompensatsi*ronisummade ja ktittepuude

irlnnavahe kompenseerimise ots"r'stamis6igus wallavalitst[seiie, kuna vallavalitsuse koosolekud toimuvad veheraalt
k-.ol& kuus, volikogu tuleb aga kokku harvem. Seejtrurcs tuleb vailavatitsusetr ietta r€sertfond" rnida isotgtak'
r"t aasta l6pui.

Teha ettepan€k aktsiasetrtslle nKu'pnar: vi)tta taujula. Se) jr:hul vallavalitsusel sdlmida afs nKupnaga, lc'ping [uni 2 aes-'
taks ujula kasutamise kohta.
3. Esitada taotlw Vinni Uhis:l:ajan<iile Plira 21 ja

2.

su-ta hoold,amisele Viru-Jaagupj.

23 elu,rnajade iileandmiseks tasuta lti;r;ri Vflliavalitsrsel
hjlanssi. Majads iilal,pida:nisJ'I I 'l' :. r- lrrhl ():Irllr'l iirigi tegelda, Probleern on seilel -- 1.1:i :r.:'-l'a rnajad llnirale"
vdtta valiale vdi jdtkab Vinnj Uhii;r:re'iaild ja kuitles 1a*
hendada kanaiisatsiooni nine kctn:'nr:rtr;iitnajanduse hii=

eimused .Pii.ral.

4. Aiates

1992"

a. hakata viiija

endm.a

vinni

valla

maalipree,miat teemal: <Lcodus ;ja .irrirrr.ene>, rnis -ba-li'kab asendama Vinni Uhisrnajandl. Xlooi1 g€ni nr5liaantud
Sblluma jandusteernaiist maal ipreernlar,
5. Kuulutada viilja konkurss vajie :r'ii;nboolika vdi..latdfr,tamiseks ja kinnitada I koha preemjahe rbl" 5lJ0'-.
*Y

t-:t.:1,::M

TELEGRA,\AAA
Vallavanernale, Jiiri Atlikalt'iie saatrr:s Soome Va""
bariigist Tuusula vallast telegra,rnm, rn:iile teksti siin*

kohal

avaldame:

,

Vallavanena

Jiiri Allikalt

Tuusula valla poolt tahan viiljendada siirast r66msr
ia rahuld-ust Eesti riigi ise'seisvuse ja laia rahvusvahelise tunnustuse ,Puhul.
Olen uhke, et ka Soome on nffiid Eesti Vabariigi iseeeisvust tunnustanud.
Soovin iseseisvale'Eesti Vabariicite jts iseseisvale ja
vabale eesti rahvale 6nne ja kdike head t-tllevikuks"
Samas tahan 6nnitletla Sint! isiklikult jn Sinu kautlut
hdihi Vinni ryalla elanikke riikliku iseseisvuse pnhul"

Markku ANDERSSON
Tuusula vallavanem

?uusula vald on saamas Vinni valla sbprusvallaks"
I"[biriiiikirni:sed on kiiirnas"

TMTSEN ilIHISTr
Vabariikliku loodushoidjate infolehe ,<Loodus :a MeieB
ldikuskr:u numbris on lugeda Eesti Vabariigi keskkonna-

ministri asetiiitja pr" Eva Kraavj tij<ivi,siidist L?iiine*Virumaale" Sdidu eesmiirgiks oli tutvuda ke'qk'konnakaitse
kcrraldamisega Vinni vallas' Aseminister avaiCas raIaiiloxu, et Vinni Valiavalitsus otsustab ise oma lnaBva:r:atle iile ja kasseeri-kr regsursimaksr:rl, viilja ,arrratueil
veernaksu. Viimase juures on segavaks asjaoluks saa"s-temaksu ja veeliasutuslubade sijsteemi praegune halir
Scllega tegelell LdAin€-virumaa Looduskaitse
trrsrraidus,
'Teliti.:s. -Vinni V€llavalitsus on suutnud organisee:r:lrla
veekaitseskee.-nir1e koostarnise i;alla teiritooriumi) paiknevaie majandite jaoks ning :utr:jrnislGij l:ih:ljiimise. m:i8

kliirr qalla 'Jolikogur aasta'3t e4- :[S3{}.
{lsil'er,s riasakui{ neljast vol.lavanery. l&lek$snSer eo3{,

liiiriii-.
Feab andn:.a'iehnilis-.maianri:.-sl:kLr pilrerrluse
i--'aiust i herTvete .i uh1 imiseks RP kr€'\'P il i :?c i' i\-sc3d:!1:i a' a
i eq eiei:ad .-!':raegur
Ilaie v iim ase probieerrri lahi:nila:riseg;a
T?,PUI o,Eerti Maa,oit1'.311d''t ei:ro j€ k-i'l )r *rl.ir i FC1.
Peeti o |slai-ireira]; s, er. ;it''r.lt]iclr rr r -r:a-i1: l is'i j ii:c ;-';:t l ; r':
\f, trj3 "le;aritocri-l,:llij :lr.l r ia :d:h:' l 3i'-':- e-1,-:r'i :L.inaa L -11!-l:i r "
Jksitsa T'alii,'us.
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VALLASEKRETARI ABT ULLE SILLANDI
Toma teha bn valla masinakirjatiiiid ia paliuntlus-

tiiitit valla

asutustele

kui ka tellimustdiitl" Optimist i*

clurdSrnus inimene. Vaive iiraolekul terna asendaja.
VALLASEKRETAR VAXVE

KOK-q

Vdlismaal on tema tiiiel ekantseleiBeff>, meil see8iil
kogu vallavalitsuse naiste iuht, kdlgi valla "olikogu i&
valJavaiitsuss otsu'sie ia &iiiirusie vormistaia ia tiiitnoisc
kontrollija. Alati heatahi;lik ia ahivalunls" Tegeleb vee-i

perlriu-- ja ost'u-nliiiigi kiisiniustega. Temalt 6ppisid'
lsegi 6pp*j6ucl virllasekretiirt gmetit.

Sotsioolobist

ja

pensionidest

^,Seoses elukalliduse t6usuga on rrii m6nelgi perekonnal 'tekkinud probleemid, sest pere sissetulek on iihe
pereliikme kohta objektiivsetel pdhjustel alla eiatusmiinimumi. Sotsiaaine elatusmiinimum 01. 04. 91. a. fikseeriti iihe tiiiskasvanu kohta 190.- kuus.
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi,mdArus nr
15, 05. 0?. 1991. a. niieb ette v6hekindlustatud ,perekondadeie tdiendava sotsiaalqbi osutamist kohaliku omava-

litsuste! kaudul
Toetuse taotlemiseks on vaja teita tulude arvestuse

kaart, kas osavaldades ( lanketid on olernas) v6i otse
Vinni Valiavalitsuses.
Lugupeetud taiupidajad, kui teie pole veel saanud
kiitte III kvarrfali elukatrliduse t6usu kompensatsiooni
kvartali iihekordset tdcisl:uskaupade
lastele ja II-III
kompen,satsiooni ning seda sellepiirast, et te pole mahsnud 6ra oma sotsiaalmaksu. {s. o. r}:}, ?5.- kvartaiis iga
tdiskasvanud taiupere lii.kme kohta) tehlre seda ja saate
ettendhtud kompensatsioonid kdtte.
Lugupeetud aliasutuste tticitajad, kelle lapsed on
1,5-6 a. vanused ning kui lapsed ei kei lasteaias ja va-

nem saab toetust 50.- kur-rs lapse peait, olge head, tooge
laste siinnitunnistused korr.aks valda, et saaks koopiad
jetta i'astavasse kausta.

ottnffis,**
*iil',=,1 ,M

Lugupeetud Pensioniirid!
Vallavalitsuses v6ite abi saada ka kiiimasoleva pen*
sioni iin:berarvestuse dokumentide vormistamisel. K6igil naispensioniiridel, kes on siinnitanud v6i kasvatanud
ia.psendatud lapsi vdhemalt I eluaastat, on vajalik ka
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siis krrl iildse ;i omata t6dstaazi, esitada rnaakonnavaiitsus* sotsiaalhoolde osakonda jArgmised dokumendid:
neid saab
lf laste siinnitunnistuste valguskoopiad
teha ka Vallavalitsuses. Kui siinnitunnistusel -ei ole temlplit passi viilja andmise kohta, on vaja lisada kas lapse
koolil6putunnistus vdi abielu'tunnistuse drakiri v6i elukoha t6end.
2) tdriraamat - neil pensionaridel, kes on tdiitanud
viihemalt 2 aastat - vdljavotte
peals pensionile jiiiirnist
'tegerniseks.

ltiil
PEARAAST.ATT.I!"IT}A.Ti{ KRTSTA LJTASFE&&
Tertra. kites oqr va.lla rahad * tegelikult on ita p€*r*anratupicit.ia ia peaiikonounist iihes isikus. &sinajamine .on tai alati korra,s ia tugevate tea,ilmiste tdttu 6pe=
iab vabariigi slurirv$.Iitsu-qte raarnatupittajaid ja' ka rahaadustegelir.si. lfiis:rvtr-Re eolarvete Eticlev ii{nhsrtege"
.mine (sesses lrind*de Entl*tusvrisestl) rm t*nuai.e tiii,i{i k6 "
ge roliker:r llsanu{i, tsrlriti !{i'init. hcrir trlriu ern -qiiitin$:{i'

3) tingimata on vaialik kaasa vdtta pensionitunnistus!
Kellei on endal raskusi s6itrnisega Rakveresse sotsiaalhoolde osakonda, palurrne tuua dokumendid kas Vinni
vallavalitsusse v6i osavaila sekretdride k5tte.
Osavalla sekreteride telefonidl Roela osavald 9?l-91'
Ttrrlu osavald 35S-?3.,Viru-'Iaagupi 961-02'

Ka)ik teiendavad kiisimused iahendarne kohapeal'
samuti tele,;fonidel 4?5-59 vij +?r-60.
Mirjnrn SEI-LI

l\ntud kirjatiikis piitian lahata pidevhaniduse mdistet ning selgitada selle v6imalikkust toetudes hr. Ulo
Vooglaiu

ideedele.

Pidevhariduseks v6iks

nimetada'protsessi, mis

elu ja mis
saab algu5e isegi enne
siindi. Siisteernselt liiiriiltab kogu

henedes

v6iks

selgust

tuua jArStrnins joonis:
K,6igepealt alusharidusest kui k6ige esirne-

d

VOIMA.

[[KKU"

sest pulgast 'harituse
redelil. Alusharidus on
teadrnised, kogemu,sed
ja askused, mis laps SEST
omandab enne kooli minekut" See protsess MOTLEME KAASA!
saab algr.rse juba looteeas, .'kus last arenda'vad
emalt saadavad impulsid, emotsioonid ning ka
suunith:s tulevaseks eluks. Alushariduse osa harituses
peaks olerna 300/0, kuid on 50/6,
.Selle osa, mis puudutab lapsevanema (nii isa, kui
ema) teadmisi alushariduse ,valdkonnas, 'peab katma
rahvaharidusvdrk. Inimene lootena on oma,pArane andur, ,mis fikseeri,b ja talletab igasuguse info, mis saa-

bub vdljastpoolt. Sarnal ajal on ka vdga tiihtis see inforrnatsioon, rnis on talletartud geenides ja mida i'nimene oma tulevases elus vdhe rnuuta suudab, Siit lihtne
.jd.reldus: rneie laste tervis, elq ja rkdekdik sbltub meie
eneste teadmistest, haritusest.
Niisiis on vanematel alushariduses mddrav kou-tSiin kujunevad vdlja tarbed ehk vajadused, isiksuslikud
alused ning suhtu,mine iirnbritsevasse maailma. Kuna
lapsed siinnivad valdavalt inoortel, siis tdh'tis .noll on
vana-vanernatel, kell,el on rohkern aega ja valrnidust lap-

on lapsel olemas
ja kui m6ni neist jddb rahuldamata, ei teki tulevikus soovi v6i vajadustki mingi teatud tegevuse jd'rele. Neiteks kui jiidb rahuldamata tiidtamisetarve, siis ei kujune kunagi ka ttitiharjumusi ega
vajadust midagi iuua. Samuti on kunsti, muusika, m6tlemisega. Tarbed ra,truldatakse mAngus. Rollirndngudes
tegeleb la,ps kdi,gi eluvaldkondadega. Mdngib ra aga se,da, rnida niieb. Kui vanernad endale ei teadvusta last
kui probleemi, ei tea, mis lastega toimub v6i toimurna
peaks, ei oska ,nad ka seda alusharidust anda. Muidugi
allub elu loodusseadustele ja on isereguleeruv protsess,
kuid vajakajiiiimused lastevanem,ate teadrnistes oma
lastest on siiski suured. See on praeguse 6pimotivatsiooni puudumine, tcicip6lguse ja elu materiaalse ktisitluse
sega tegelda. Varases arengujArgus

k6ik'r6irnalikud tarbed

pohjus.

Alusharidwe kolm mddravat kornpon€nti on vanemad, vanava,nemad ja kodu. Nirnelt kodu ja mitte s6irn
ega lasteaed. Kodu on mikromaailm, kust laps saah
esimesed vdd"rtushinnangud: mis hea, mis halb; mis
ilus, mis kole; mis 6ige, mis vale. Siin tutvub ta iihiskonnamudeliga, avastab sotsiaalsuhted ning moraall"
Laps ornandab keele, tutvub aja, iseenda, valu ja 166muga. Kodust saab alguse suhtumine loodusesse ja asjadesse, tekib orna ja v66ras. Et alusharidus oleks positiivne, peaks erna olema kodune v6i vAhernalt vanavanernad. Kahjuks ei luba meie tihiskonna hetkeseis sugugi emadel€ kodu.s olla j.a seal ka 5ra elada.
HARIDUSEST

Hariduse osa pidevhariduses on k6ige enam h61ma.
tud ja organisoeritud. Iseasi on selle organiseerituse otstarbekus ja tulemuslikkus. Siia kuuluvad k6ik alg-,
p6hi-, kesk-, internaat-, kutse- ja k6rgkoolid. K6ik riiklikud ja alternatiivsed hariduse andmise kohad.
Puudutaksin siinkohal ainult Vinni Valla koolides
v6imalirkkearengusuundi. Suurimaks probleemiks on
hariduse vdertustamine. Haridust hakatakse viiiirtustama rsiis, kui ta muutub eluliselt vajalikuks. Mingi aja
mdridudes see kindlasti nii olerna saab. Et siis ei oleks
tiihirnikku. tuleks koheselt tdsta hariduse taset. Taset
saab t6sta aga ainult siis, kui koolid tiidle hakkavad ja
panevad 6ppi,rna ka lapsed. Tuleks r'akendada olemasolevat

tusi

viiepalli

hinda,missiisteemi

0-5-ni,

sarrnuti anves-

igas aines trimestri 16pus. Muidugi viihencaks see

+{.Ai(
arvu, suurendaks iihe- ja kahemeeste hulka.
ning konfliktid kodu ja kooli vahel alguses sagenek-sid.
Ka n6uaks selline (stiimul> 6petajatelt rohkem pin^
gutamist. Uldist teset saab kontrollida ja v6rrelda koolides'vabariiklike tasernetd&ega, oliimpiaadidega. Klas*
si lSpetarnisel on kasutusel nagunii vabariiklikud konfrolltii<id jq eksamite punklide stilsteernid.
Trirnestrite arvestused peaksid korraldama iga
aine 6petajad ise, komisjoniga viihemalt [<aks dpetajat.
Kooli maine j.a taserne it6stmine on iga kooli e,nda axi.
kuid vallas oleks vaja infokeskust, kust rrajaduse korr:atr
saaks andmeid oma aia spetsialistide kqhta, kelle poole
abi saamiseks pdorduda. Valla suurima kooli (vinniPajusti) juures v6iks olla Qppekeskus, kus oleks voimalik maadpetajatel ennast erialati tiiiendada ja jea
lisaeriala ornandada. I{eskuses rakendataks valla koolide
parimaid dpetajaid, 6petajaid ka a:naakonnast" Selle ktisimusega voiks tegelda valla hariduse arenduskogu.

viierneestg

RAHVAHARIDUS
Rahvaharidus peaks olema kettesaadav k6igile, ketrlr
ametlik haridustee on l6ppenud vdi iiksk6ik *trtir"1 r.rii,sil katkenud. Selleks on v.aja nelja iiksuse koostirdd.
Nendeks on: kool ja Spetajaskond, rahvamaja ja
ringijuhitd, 'raamatukogu ja kirik"
Kool peiatks uuesti kujunerna k{ilaelu ja kultur-rri

keskuseks. Siiani on kool tegelnud ainult Fledagoogika..
ga, s. o. laste Spetamisega. Rahvahariduse puhul tulefu
tegelema hakata ka andragoogikaga, s. o. tSiskasvanute
6petusega, P€aks vSimaldama loenguid nii lapsevanematele. kui ka teistele kiilaeianikele. Selleks rakendads
oma 'kooli 5petajaid

ja kiilalisi vetjastpoolt.

Peab loo-

ma v6imalu:si arenguks ka piirast haridustee katkemist.
Olgu see areng suunatud siis vaimsele v6i fiiiisilisele,
Asi take'rdub aga raha taha. Praegusel hetkel paljast
fanatisrnist keegi midagi ei tee. Ulo Vooglaid niieb vdljapd5su kasumi rakendarniseks rahvahariduse arendamiseks. Osa kasumist (tulurnaks) tuleks anda kas riigi^
le v6i r.ahvahariduse arendamiseks, See otsustamine a€fa
jiiiirks juba tulurnatksu maksja otsustada.

6.-9. juunini, 1991. a. ,oimus Sakus Eesti P6lltrmajanduse O,ppe- ja N6uandekeskuses Eesti-Soome
rahvaharituse tcicituba, kus arutati rahvakoolide la
rahvra iilikoolide 'probleeme. Soome pooi, kus osales
kolm teoloogi, muusikaOpetaja, keele6petaja, kaks rah-'
vakooli juhti ja kolrn pedagloogi, tutvustasid p6hjarnaade rahvakoolide v6rku ja eraldi Viitakivi rahvakooll.
Eesii pool, eesotsas TPed.I-i andragoogide ja pedagoogidega, selgitasid rneie olusid ning v6imalusi rahvakoolidev6rgu rajamiseks olemasoievate struktuuridt
baasit. Kolmepdevase toci tulemuisena sai selgeks, Et,
vabaiiigis antud hetkel pote vbimalik luua uuJ rahv*koolide slisteemi. Tuleib arendada tdiendopet, rahriaiilikoole ja luua v6imaiu,sed p.fotsessi kAivitumiseks. Ag+
alguse peab see saama ,maakooiides, vaidades, mgakondades jne. Vdhemalt esialgu tuleb loota meie isiklikuie

fanatismile'

{li;;'-:
R' MaE
Tudu g,_kl. kooli direktor

Itohtusid valla

ja

kcolide juhid

Kooli l6pup5.evil toimus Vinni Vallavatritsuses hariElus-kultuurikomisjon,i eestv6rtel valla j uhtide kohturrdne
riooli juhtidega" Osalesid ltoela, Viru-Jaagirpi ja Vi:rni.Fajusti rkoolide juhid" Kuna esimene iippeaasta vaila alllrvuses on l6ppenud, huvitas vaiiavalitsu.st. l:uiilas [rooliei tutid toime muutunud alluvusvahekorras kui ka uues
riajandussituatsioonis (Vinni NST muutumine mitrneks
'r'iii,kseks iiksuseks ja ser;:ses sell€ga ka viiiksern ati kooiidele).

Seoses ,sellega

llili v:iija

tostatati mitmeid pr.obleeme ning pam6lernapoolseid j"ahendusi. Tbdeti. et Rakvere

l'1.*i'idursosakonnaga

on suhted katkenud. ld6unik';ahe-

iaiakse enne, kui ta. j6uabki koolide ,probleemidega tutvrieia. Arvestades Vinnj valla suurust (viis kooli) ning
ir-.r.}id€i paiknevust. leiti, ei vallar,'alitsuse juur:de on tar-'ir ,krmplekteeri-da oma
koolinduirilt, ,kes tegeleb antud
rtootride 'koi,kirie probleemidega
on otsene sidepidaja
r aliavaiitsuse ja koolide vah€I, -crtsides ja leides lahen-

r:,,;::i lekkinu-d sltuatsioonid€s.

Elavat arutelu tekitas 1."innj-Paju.sir Ksskkool! uus

i ir.stvvdtu kord. Kr,irnnendasse klassi vdetakse vastu dpiI'i..:i, hes l6peiailad iiheksancla kias*;i kesknrisele hindele
t,ir. Arvestades rnciciclunrLrd hariijr:sgriiitik-at * igaler noo-,,:e kerskharidijs je hui kaugipptls ti:'i 6h.ttrkcolis anti.
ja
: .rnnistus ka nendeie, kes viitsisid kiir viilja
"'ir:u.tad-a
.-;..prmii hingdta

nii"

,;"lr.tlemata 0ige!
.i

et, irt:,.\ sl,rusl

villjl t:rli -

siis on

see

Ke*kkooli peab imineina !ee, keliei *n he* oppeeduk-es niieb pers'f}ekiiivi .eda"sii:B-r,}ir"niseks kdrgemas

ii{.

'"..',r;is

saade-s

mitte dlplcmi orreanik,:iqg

vaid

.-,lri haritlaselts.
kes, vtitr rneie .meaeiu edasi.

1:6eliseks

I{lrna k6ikidel i;pilastel €i aie iihesu.gune €rrenguta.i .-,ii k6i1c €i ole {eei harju.nud seliega, el tema 'mada:.ii;.r hinnetes ei ole sti.ridi dpetaja \iaid iema laiskus. iei'
: k* siia lahendus 1992,11993. Sppeaastaks organiseeri.:,:.=,re 1.rinn,i-Paju ti Keskkooli; lti-nes paralleelktrass
r'':.ndele Opilastele, rkelle lteskm.ine hinnE cn alia nelja.
,: ;i jne.). Esimesel poolaastal ip€xet,akse ie6igile ke'qk:!'-"sllltrirsust. Ktri selgub, et ta on vftirc:elrnt' rippi'ma kesk:
ta Bdhiklassi.
'':irelt. nelja vdi rcrhkema piires" viiakse-^tiia
".i"i.':g*mad opilased p6hiklassist vfrirlai:se

paralieel-

',iassi, kus k6ik hakkavad bppima rningit kulseala. Nei,. l0peb 6ppimine eriala ornandamis€ga, Kutsealad, rni.i:s frpslatakse, annavad piirkonna {1la.ila) et!e1'6tted ja

ning dpetarnine toimub nendr]'spetsialisticle
Ka praktilised 6ppused toimur.rad ettev6texes, ma-

;'r',;iandid
i:,r:,,:lt,

:and,ites.

Edasi arutati, kuidas peaks toimuma n6rgemate 5pil,arte jiireieaiiarnine" Leiti, et see sn iga lapsevanema
.,t:ikir!t asi. Kui t.a ei suuda seda. kod'"rs ieha, tuieb tat
kooli juhtkonnaga kokku iepp,ida ning ieatud. aine 6peta.ia teeb opi.lasele jdreleaitamise tunde. ning selie €€st
nritrsab lapsevanem'koolile \tastavait i:unni tariifile"

Algaval oppeaastal toimub muu<iatusi ka dBilaste
korras. Last€vanematel tuleb maksta- toir1uraha, rbl. 0.60 otse kooli (kus on kcoii sijdklad). Ette",r'6tetele ja majanditele on soovitus maksta t*t'tils4kstr:d
laste ioiduraha vanematele kie'ite. Selleks on kehtesta*
tr.rd ka vastav ,tulurnaksu isoodustu-c. Uieja:inud toidur:aha kulu ,rnaksab rrald' ToiCupiieva hind {ln vallas
sdlltuv.alt koolidest rbl. 2.30 kuni 3'00'
Edasises .arutelus selgurs. et koolide abistamine rahalrsel;t ei ole etrtevbteteie" rnajanditele majanduslikult kasr-rlik, kuna see liheb tulumaksustamisele tei'stkordselt?
arvati" et sponsorlus peaks oiema luiurnaksurraba. VaI*
iavaii.tsus hakka.s otsima lahendusi.
opetajate koosseisu nocrendamisprobleemi arutades
leiti, et elamlspinna viihesuse kdrva! (see ei olene kooiist)
ol-e,ks vliijapdds oma stiFrendiaatide suunamine Tartu, TalIj,nna kooli enda poolt kohaliku kooli opiiaste seast.
Rliiikides klassikomplektidest ja nende suurus€-qt oli
r:allaisade ja kooii juhtide tiksmeeln€ arvamus - cl€t-r
'vdi Lmdned dpilaseC
klass peab tddtama nrng liitkl+sse
t.iitlustamise

ei

moodustatA

-
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T5navu kevade] olid ilmselt mitmed Vinni ja Vilde.
rnaadel eiavad inianesed ijllatunud, kui nende kaevust
tuidi veeproove r:6tma ilrna, et keegi vee halva kvali-.
teedi peale otseselt oleks kaevanud. Tegelikult oli asi
selles, et Vinni valiavalitsus ,siilmis <Eesti Maaparandusprojekti:r uurijatega lepingu veekaitseskeemide koos;tamiseks E. Vilde nirnelise anajandi ja endise Vinni ST
t€rritcoriumide kohta. Kooslatavad veekaitseskeemid on

vajaiikud eelk6ige pildi saamiseks praegusest olukorrast"
nende pdhivdiirtuseks on aga tegevussuuniste andrnine
t!.rlevikuks.,Iust rnajandi veekaitseskeem annab vastuse
kiisimusele: kus ja kui suures mahus tootrnistegevust
edasi arendada, nii et p6hjavesi selle viilja kannataks?
Ndnda siis analiit.isitigi aprillis-mais kokku 340 kaevu veti, neist 28? olid individuaalkaevud ja iilejddnuttr
53 majandite kaevud. Tdnaseks on kdik analiiiisiandrned teada, Meie infolehe rnaht ei vdimalda siin k6iki
neid. avaldada, pakurne teile tutvumiseks vaid mdned
Sir.rrnuslikum,ad niiited.

Pdliumajandusreostuse ilrnekal<s nSitajaks on liirn-

mastikuiihendite sisaldus,piihjavees. Tolcsilisuse vdhenemise suunas moodustavad nad jdrgmise

rea: nitritid

(NO2-1. ammooniurniihendid (I{Ha+}, nitraadid (NOs-}.

on nende luba'tud ,prirkogused joogivees jergmised: NO:
0,1 mg/i, NII,
kuni 0,5 mg/I ja
-45 kuni
mg/],
Trlleb endale-ars anda, et ainuNOr
kuni
iiksi -NOs viihene sisaldus ei tAhenda veel kaevuvee puh*
tust, JaHida tuleb kindlasti ka NHo ja NOz sisaldust"
Am,rnooniurniooni (NHd+) oiemasolu viitab virtsa, sdnr
niku v6i fekaaliCe sattumisele pohjavette. NOz niiiteb,
et tegemist on veel suhteiiseit vlirske reostusega, kus
liimrnastikurihendid pole jdudnud t eei tiiielikult okstideeruda NOr-ni" NAiteks 6. mail 1991. a. Lembit Mee*
kivi kaevust vdetr"rd proov paistis silma ktill vega veike*
se (0,2 rnglll niiraatide sisalduse pooiest,. kuid NOr
\0,100 mg/i) ja NH1 i1,150 mg/l) hulgad kaevuvees ei lu*
i:a seda vett kahjuks kasutamisk6lblikuks pidada" VEga
hea kr,raliteediga 1'ett (nitraate alia 10 mg/l, NOr ja NHr
normis) joovatl aga Anette Vilu Kehalas, Toornas Roht*'
salu ,Arukiilas. Uno Valk ja Jaan Ahi 1\{6drikus, Arn ld Lind ia Leiro Maasalu Ristiki-ilas, Leonhard Einasle Vaekiilas. I'liija Joonutis ja. Andrus Kalkun Kaku:niiel ja paljud teised Vinni valla elanikud.
Normidele mittevastavaks osutusid endise vinni S'f
ierritooriumil 3? proovi 222-st ia Vilde poole ,peal l5 proovi 94-st. Vega halva kvaiiteediga vett (nitraate tile 7ll
Seejuures

n€/l) peavad tarbima mitmed V6hu, Niisu. Voore, Kupfle, Viru-Jaagu,pi, aga ka Veadla, Nu'rmetu, Aruvdija'
lnju ja Anguse ini'mesed. Eriti hul] on olukord aga
Vinni Uhismajandi Roodevdlja osakonnas, kus 5 indi-

viduaalkaevu vees kdigub nitraatide sisaldw 95'3-164'5
i,ea ,kiill, kuidas sellist vett jooviatel inirnestel
seni kollatdrrest pSSseda innestunud on?
Kes enda kaevuvee prrhtuse kohta andmeid teada
,soovib, pri<irdugu Vinni Valia\ralitsusse (A. Haas, tel.
d?-245) vdi sii: majandite keskkonnakaitse eest vastutaA. Nurmsalu, tel, 4?-189"
vate asjame€stb p:r+ie (\rildes

mglt. El

Vinnis -

-"
T. rMark. tei. '41-234).
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