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VE&BRUAR I9T?

VALI,AVOtIKOGUS.,.
theks pdhikiisimuseks oli 1992. aasta eelarve pro",
ettevalmistamisega seotud kiisimused. Vallavaleuo
JUBI ALLIKALT info::meeris volikogu sellest, kuidas
d<

iekti

edeneb eelarvc projekti koostamine.
t Vollkogl otsustas I kvartalis jitia lastevanema,t€

kanda dpilaste toidurahast

*

I rubla

piievas.

Vabastati iiksikisiku tulumahsu ma.ksmisest Viuni

r'alla,territoorium,il elavad isikud:
l) sumnadelt, mida neile makstakse iihekordsrilt iiiulutoetuseks kuni 300 rubla rrlatuses,
?) f990. aasta pangahoiusi;e intressidelt.
3) 199L. aasta pangahoiustele juurde arvestaitud

400fn-

liselt lisandilt'.
* Kinnitati varaga' sooritatavate tehirrgnte kontroll.
komisjon koosseisus Tairni Uuskiila (esimees), ?Eie
Joonai .ia Enn Kuusik (liikmedl.

rahvakelc[i{rt
- kiiiin:iekuu
- on rikas
poolestr
on matlisepiiev ja
on kiiiiniaptev,
k6igile tuntud vastlapeev. Hiiiinlapiievaga sai keskt:rlE
iimber. Kiilma stirla liiiitli l6hki ja inimesed piiiirasid ndo
eesoleva majandusaasta poole. Seepilrasi on ka ioom6=
lik, et siitpeale hakkas pollumees loodust tiihele'panelikutt jiilgima ning oma tiihelepanekuiega si;rviseid tdid
maagiliseski m6ttes igati ette valmistama.
Ve€brua.r

tlihtpd.evade

...JA VA,ILAVATITSUSES
ja

* Kahel korral (13. dets. 15. jaarr.) arutas valiavaiitsus adnninistratiivasiu rrillg otsustas:
1) M[6.rata rehatrahv 100 rb]. l\{eelis ORRCLE ta

Andres IVIAGILF, kes 5. nov. vribisid restorarri <Kolhidai'
baarris. tarvitades seal alkoholi koos alaealiste Krist"jan
Kadapik'.r ja Imre LiLlikaga'
2) Miiiirata rahatrahv 30 rbl. Ljubov KADAPIKUI-'E'

teffe'afaeifine poeg Kuldar oli 21. nov' tarvitanud aikoja hiiiris ijtirahu Vin'nis.
iroii
-----diane-Viru
Politseiprefektuurist sai vald nelja iihis-

tiidtava mehe kohta andrnin'*6igus''
rur "iooO"too"pleksu
a. kella 1?'00 iiriu""i"" p;;iokollid. 29. nov' 1991'ii.-io-""tt"r tarvitati koos alkoholi SijijdaktrmPlgkjY
-191o',:sustlas meerata Airrar. KUUSIKULE'
*ur. V"ttuu"litsus
-sivliB,'-Uuno
ja
TETSMANM-adis
\TIIRGIILE
ii"ii.
i.iiiE r"t"trahvi 50 rubla ning avaldada otsus valla in*
<

foleh,es.

* Tegev usloarl anti:
MAIE SEINPERE - juuksuritddd
iifi{snsiev otxrNrLr
- veoautoreelu:ed
vaimista'mine
puittoodete
ivin-;tgK3n.r-Bvrlp
"fon
-ioiti ustu ste g nu s-tq cs utamine koo s
ur- ai-e
iiisilfi:i
- alkoholim.'Oiigi litsentsiga
toitlusiusteenuste osutamine
- alkcholimiiiitli
litsetrtsiga
KUI,LIKE MADISELF -- kiisiisi kootud esemete ..'almis-

koos

IfEINO NEtrMREI"E

tamlne
mri<ibll valmistamine

ia remont
JAAK KUL.LIKULE - autode remont
IbIGE JARVETILE - maalide valrnistam.ine
LIM IV{AASILE - - postkaartide valrnistanrine
ELVI TOC'/ISELE
kompleksteliimispunkti pidamine
PiLLE SUI'fSULE --- 6mblustooclete valimistamine
KAAREL ARUK.\EVIJLE
- veoteenuste osuta,rnine"
* Kahele Vinni valla elanilkule anti n6usolek sileda"
VAINO KEREMELE

raudse j,ahipiissi soetamiseks.

x Turbabriketi hinnastBriketi hind I lrrartalis on Rakvere Kiittelaost piirinevatel andmetel 335 rbl. tonn. Vallavaiitsus otsustas
I kvartaliks kinnitada pensionHridele briketi tonni hirinaks 50 rbl. Vahc katab vallavalitsus.
* Uksikisiku tulrtmaksult.
Vabastada 1992. a. iiksikisiku- tulurnaksu maksmisesl
vinni valla territoorirrrr'.il elava.l i5r'grnised maksu.kohus-

iarte

$gupid:

1dr?.tgyryrz8r4<..

#

''{

..\4:N)

1) pensioniirid summadett, rrlida maksvad neile et'
tev6ttecl omavahendiiest k':mperrsatsioonidel:s, toetu.steks, pen-sionilisadeks;
2\ siipendiaatidena 6ppirna suuratud 6pilased sirmmadelt, mida neile eitev6tteC rnaksavad 6ppimisaja vdltel:

3) praktikale suunatud

opilased tdcitasu

ja

preemia

su,mmadllt. mida neiie makstakse praktika ,perioodil;

su,mmadelt, ,rnida nad saavad eiteameti"iihingutelt sotsiaalabi'ks -ia toetrrsteks;

4) iiksikisikud

v6o.eie

5)
Iap-qehoolduspuhkusel viibivad emad
',:nidaju,riidiliste

dert,

lisasummij-

isikute ipoolt ku-

neile .rnakslakse

ni lapse 3-aastaseks saamiseni;
makstalrse
6) lapsevan€mad summadelt, midg' ne-ileiildharidustdna;d.jt ioolt lastepiievakodudes k5ivate vdikompensalsivdi

;r"li.G"; oppivate laste toiduabirahaks
ocniks;

?) iiksikisikud su,mmadeli, mida n€ile dnakstakse tne"
tustena valia sotsia;llahi rahadest;
B) iiksikisikud summadelt, mida neile nakstakse
-

l<tittehinna vaire kompeirseerimiseks:
9) koolide dpilased su'mmadelt. mida neile maksrakse

tdtj eest ettevotetes, taludes;
10) iiksikisikrid puhkekodu-, sanatoorr'umr- .ia ravr,
tuusiku saamisel sur,'lmari.elt, rnille on tasunud nirneta*
tud tuusiku maksumusest ettev6tted, asutused ja organi*satsioonid

ning nencle arnetitihinsrrd.

Viiljav6tte tegi sekreter Vaive KORS.

Riiegime vallast,
vallavolikogust
ja vallavalltsusest
LEO

S

A B NiE T, ablvallavanecr

Orr tihti kiisitud, kuidas tei! seal vallas iiiheb ja mivaiias tehakse. Vdhem on pdriiud, mida teevad vallavolikogu ja -valitsus. Kuna rn6istecl <vald>, <volikogur
ja (\'alitsus> kasutatakse tinti valesti, siis piiiian neid
mdisteiC selgitada ja se[el feemal natuke arutleda"
1s3?) leia<Eesti Entsiiklopeediast> (ilmunud 1932
Eesti
rne mArksSrra <vald>, mid.a seletatakse idrgmiseit:

.L1s

a{lministraiiivrihr.k maakonna alljaotusena. Kobalikku
raliise,mist vallas teostab vallaomavalitsus' Viimase or--ganeiks on valldvolikogu, vallavalitsus ja revisjonlkonlisjon. Vallav-oiinike arv on i500 elaniku hohta 15 inin:es1. Iga jirgneva 200 eianiku kohta miidratakse 1 volinik, kokku aga mitte iiie 25 inimese. Volikogu valirnisr
korraldab vallakomitee, mis koosneb vallavanemast v6!
la abi"st ja 2 liikm€st vsllavolikogu vaiikrll' Tdides€ratvaks organiks on kollegiaalne valllvelitsus - vallavanem
ja viihemalt 2 abi. Eestis oli valdade ap 1936. a. 369'
kesl<nrine elanike arv neis 2C00 kuni 3000 elanikku" (ENEliE" teatab lisaks, et enne 191?. -r. hblmas tgr'min svaldr
aillult talumaad ja talurahvast, m6isamaad siis valla

alla ei

L,uulunud"

Praegu saame s6na <valda kasutada omavaiitsusliku
naldusiikiuse tdhenduses, s. o. teatud territoorium koos
seal elavate inimeste ;a kohaliku omarralitsusega, Seeg.a
ja

lAfrinaiU uvinni vald'r endise Vinni k/n territooriumi
ieai ut"vtiO inimesi, ta on omavalitsuslik haldustiksus'
iiks osa maakonnast.
Vinni vallas on ca 6500 elanikku, seega vehernait 2
,endisaegset valda.

Vallavolilrogu on kohaliku omavalitsuse esindusko-

gu, -ir koosnC-b valla territooiiumi elanike poolt valitud
volikogq liikmetest, ja-need on valitud sei*lotr.ii"it,
t6etehtl"a valimisseaduse alusel viiehs -aastaks' On ringi
"i
,totiLgu tuleb meil kdesoleval aastal
;e.lit;;;
Il€ame enlalida.' "tValides esindajaid vallavolikogusse
oeii setgeks tegerna, rniltised on inimese veated, kqs ta'
r"riJ-Eri"a"Ai t"au vaiinr:d kodanikke' .Vallavolixogu
teatlld
on kiirgeim organ vailas, kelie teqevu-91 piiravad
."iAur"?. Kdesoteval aiil on vaLlavor"ikogus 14 liiget'
Vallavalltsus on aga vallavoirkogu taitevorgarr, kes
tegutseb talic volikogu poolt aniud volituste piires ning
kaitseb kdikjal vastava omarralitsusiiksuse huve, Valla*
ralitsuses on praegu ? liiget: vallavarlem Jiiri Allikalt,

vallasekretiir Vaive

RTTB*
TEI;ME TANASES NUMBRIS AI,GII.ST
RIIGICA, MILI,ES PUUA1VIE RAAKIDA TANASELE
I-UGEJALE ELUST-OLUST KU}.TAGISES KUI'I VALI-AS. SELLE NIMEI-, ET MOODU}TUD AJAD EI KAOKS

T,'f,PITT<TU,T UNUS'IUSEI{OLMA, ON PALJU ARA
TEINUD KODUPAIGA AJALOO UURIJAD. 'IANANE
-JTJTT TULEB KOLNIEST VABARIIGIS TUNTUD KOOL:

IISISTRIST JA NENDE OPILASTEST, KELLE TOO
KAIJDU TEAI,IE VAGAGI PALJU PIIRKONI\A MII{EriKUST.
Veib kindlalt vdita, et Viru-Jaagupi kooli on '0le
vabariigi tuniuks teinud s€e tciri, ,mida telrakse Spetajate
ja dpilaste iihiste j6ududeea piirkonna ajaloo uurimisel:
materjalide kogir,nisel, nencie siisiemaiiseerimisel ning

rrurirnuslike t<jcide kirjutarnisel.
25 aastat on 6p€L?ja MEIDA INNO olnud Eesti Rahqa Mu'.iseumi .korrespr:nderrd-iks, kes on muuseumi kogu,sid aidanud tAienelada nii Viru-Jaagupi kihelkonnast
pAiit esemete krri ka piirkonna inimeste tciode-tegemiste,
elru-olu ja muude kirjeldustega" epilaste abiga (sageli
t,ilmmati seilesse iridsse kaasa ka lapsevanemad) viidi
liii)r rnrruseumi ko,rraldatud Liisittrusi, koguii fotomaterjaie ti sndmeid Baikkorna inimeste kohta" Opetaja &Teitla lrno liinuvdarset tijijd on Eesti Rahva Muuseu,m korciuvalt esiie t6stnud. Alles rn6ni a€g tagasi tehistas muu-

Sarnet.

omanikeks iihismajandr k6ik liikmed. valla omanduses
aga valla k6ik elanikud, kaasa arvatud ka rihisrnajandi
liikrned. lga hoone, rrris on rile antuC vallale, ieljh aga
ala+.i teenirna selle piirkonna rahvast, kus ta asub. P6hiline on, et vallale iileantud hoorreid ja neis tiiiitavaid
inimesi hakatakse finantseerima uutel alu'ste}. Uhismajanditel vabanevad teatud sumtnad, mida seni kasutati
hoonete remondiks, materjalide soetarniseks, t<ititajate
paikadeks, Piirast hoonete iileandrnist hakatal<se kulusid katma valla eelsrvest, s. o. maksudest. Seega ei tohiks minu arvgtes sellist 'rddrtuste iileandmisl vallale
karta. Aga otsustajaks on ikkagi majand.
Oieme teinud nliteks Viru-Jaagupi Uhistule €ttepaneku anda Voore parsionaat tervikuna iile vallale, et
[nt."fa"O. valla kiudu kogu pii,rkcnrra vanurite hoola-"ri puteoni"i. Ser:i on oga Viru-Jaagupi - iileandrlisest
p6hiendades keeldu'rnist vajadusedia omada

;;;ld;;;a;

omi attuvusei saali ja m6nda iisai'uumi, kuigi neid praeFu ei kasutata.
Et on uue aasta esimene kuu, siis iahan tAnada k6iki vallavolikogu liikmeid, vallavalitsuse ja kantselei tciStajaid hea koorstdti eest. LooCan, €t alanud

aa^sta

on meile

edukam.

TERVIST, ITIOISTUST JA ARUSAAMIST KOIGILE.

seumi,pere

Olnust olevaleIITE

Kors, abivallavanem Leo

nraandunik Vallo Krurrsir.nH€i, Ir^almer Visnapuu Vinnist, Leo Jiirgenson Roela$. ia Rein Kivirn6e Tudust.
Valiavalitsuse ja vallavolilrogu triri normaalseks korraldamiseks tr5titab .rallavalitsuse kantseJei, mida irrhih
vallasekretAr Vaive Kors.
MOni sdna valla varast. Vlnni l'allale .kuuluv vara
on kogu territooriumi inirnest€ rihisvara. Selle haldamist
ja kasutamist konaldatakse vallavolikogu kaudu. Seega, kui Vin;ri Uhismajand annab Vinni vallale iile nditeks ambulatooriu,rni vdi m6ne hoone, siis muutub hoone
omanike ring suuremaks. Uhisrnajandi omanduses on

suure

korres,pondenditdttd.

pidulikkusega Meida Inno 2b-aastast

Opilaste juhencla,misel kodupaigs mineviku uurimitee'/ad tohutut tititd 6petajad ALIi-sE VAASMA
ja toIIA TIKOP, kelle iimber on koondunud arvukas riihm
keskastme 6pilasi. Aliise Vaas'ma on oma hoolealustega
kokku kogunud ja kirja pannud suure hulga materjali

sel

kunagise

Vinni

sovhoosi

territooiiumil olnud 52

ki.ila

eianikest ja nende saatr$est, on ldbi uurinud piirkonna
kdigi koolide ajaloo, teqelnud ,kaubanduse arengrr ja
sdrladest osavOtnute melestuste kirjapanekuga. JiirE*
miseks suurem.aks teemaks on tal ja tenra 6pilastel kun€gise Kiiti valla teqevuse valgustamins,
Mia Tikopi juhendamisel on 6pilased uurinud Roeta
rndisa smaniku aclmira! Wrangeli triid-tegemisi, ViruJaagupi kiheikonna mdlestusmdrkide saatust, iik^sikisiku-

te eiutecd im"
On tore teacla, s1 eespool nimetatud tubliCe kooirneistrite jut,endamise! tehtud tciij on tunnustaval 6ra*
mairkimist leidnrrd. llii kirjutab Oskar Kuningas Tiina
Vilu t5ii <Kuiluur.iaiane iegevus Kulina piirkonnas aastatel 1920-194,J) kol?ta: (, . .totj on iiks p6hjaiikumaid,
mida siin lei,rjutajaie vabariikhku Ztirii li.ikmena on se!
alal seni ette iulrtunud.r'
Urmas iir.ihvlile anti. aga 1991" a. Koustantin Piitsj
mdlestwmedal. Sirje MiiiirissepB ja Ltrmas Krihvel said
preemiaekskursiooni Pcxriasse ning Indrek Vaasmal oli
au esineda ettekandega Balti Oppurteadurite Konverentsil Viiniusrs.
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Tuwala talupidajate tki.ilaskiiigu alai meie vglda

eelntise aasta nove,mbris tekkis nendega vesteldes idee
asutada Vinni mail iihisettev6te abistarnaks pbllumajan-

'dus- ja metsahooldustehnikaga varustarnist, selie hool*
namist ja remonti koos tagavaraosadega kindlustamisega. Abi on mdeldud meie piirkonnalir.
Uhisettev6te on prseguseks hetkeks ioodud r"imetu-

NIAREME. Selle riheks osanikuks on Soorne
finna <KAYTTOKONE OY>, rnis tegeiebki eespool too&rd rrratinaite ja nende hoolduse ja romondiga, Aktsiaid
tasti velja 11, kusjuures meic poolele kuulub neist 6,
Lepp:sime kokktr, et esialgu a;ame eltev6t+,e asutamisega,'
seotud dokumendiC korda ning seejarel otsime rneiepoolsec osanikrrd, keilele aktsiad edasi anda (mtiiia). Vallavaiitsus teebki ettepaneku asjast huvitatuile pdcirduda
tepsema info saamiseks ja oila huvitatusest teatamiseks
vallamajja vdi tblefoni 'teel 4?2-6? ja 4'tS-62.
Arvame, et ettev6tlikeks ininresteks v6iksid olle
spersiahstid traktorite, metsate-irnika ja autode remondi
ja hoolduse alal, aga sa:nuti inimesed, kes on hulitatud
sega AS

v6imelised hooldama ja remcntima kodurnasinaid.
Sellise tegevuse kavandarrisel on oiuliseks vastavate

ruumide olemasolu. Asutajad tutvusid rn6nede remondi-

Krri. leitalrce osanikud,
riis tuleb leida ka vajalikud ruumid. Huvitatust peaks
olema nsja vastr: ka praegrrstei m-ajanditel.. 01 ju nentddkodadega meie territooriumil.

rlel k6igil oma tehnika, millele on iiha raskein tagayaraosi ja hooldrxvahendeid ieida. Seepiirast arvan, et tao*
liseks koostd6ks peakF huvi olema. Soome-poolsel osanikul on pakkuda <Belarus>-trgktoritele, metsatehnikale
ja rnuule v5lisma,al toodetud tehnikale varuosi.
Kui on huvitatud isikud olemas, saane juba edaspidise konkreEtse koostiid vormides

JV\ i STEST

.

lt!_,

vOrrESsEI

ja

I..$

ja tarnetes lcokku

lep-

pida osanikega. Soome pool on lubanud abistada va;'aduse kc,rral ka inirrreste vdlja6petarnisel.

Jiiri ALLIKALT
vallavanen

il(

Kee.r'uline sels riigiasjades

KAUPO NURK
sallavalitsusos kommunaP,I-'
ndunikuna

)K
ffilytrlllDl)Dr)a?ffi

€t kodukoha elu-olu, inirnesed ja
trifi muutub huviobjektiks ha nendele, kes tu-Ievad pracgu,ste k-odu-uuri;ate jArel, ning et maakonna
Jeeb vaid loota,

.nende

teisteski paikades hoogustuks kodu-uurirnrtslik tiiii"

Sndel MOLOTOK

;a

maSanduses kaj*stub

Ira politseitiiris. Majanduslik allakiiik ja poliitlline segidus on sooCsaks pinnaseks 6igusrikkurnistele ja kuri.
tegevusele" Miilitsa reoi.ganiseerimine politseiks on j5E*

nud peaaegu vaid sildivahetuseks. Kui pojeks olnud
Vinni Vallavalitsuse t6husat abi poiitser majandusliku
kiilje parandamisel, o,ieks eelmise aasta seis olnud ve:l8i hullem. Vaii'"suse luba.dused meie t6hr-rsaks abistanliseks on jdiinud vaid sdn,ak6lksuks.
Praegu on Vinni vailas tiiiil kalis politseinikku, kel]eie tuleb lisaks iiks rnees Tallinna Politseiakatleemiast,
iiks Paikuse Polltsei,koolist ja iiks on tdcle vormistarni
sel. E-6 rrretrega on v6irnalik l:indl,asti rohkern iila teha
kui seni.
Juba celrnisest aastast alates cleme rakendanud
dist patrullimist, mis peaks avaldama m6ju diguskorra

parandamisc'ks. 1991. aastal koostasime 50 protoko,lii ad.
ntinistral"iivsete oigusrikkurnisce eest. Kdige rohken pandi toi,rne pisihuligaansusi (29). Kdik protorkollid on koos*
tatud avaiikes ko,htades (Mddriku ja Vinni tihiselarnu-

tes) huligaanitsemiste cest. \,'ee! on karistatud alaeaLisie
joobeseisundlsse viijaid, lubadeta ja joobnrrd s6iduki-

juhte, alaealisi alkoholitarvitajai<i, lcaia metsaraiujaid,
koerte hoidmise korrast mittekinnipidajaid. Protokollid

on koostatud vaid 6igusrikkurnisle liorduva toimepane*
mise je eriti kiiiiniliste tegude puhtll. Korduvalt on 6i*
gusrikkumisi toime panirud Ivo Uukivi, I'mre Liblik-as,
Kristian Kadapik. Andres Renel, Raul Toome, \rladimir

Junolainen, Nfeelis Orr'o.
Vaatamata sellele, ei arlkoholi pole piisa'"alt miitigil,
en jocmine saanud tohutu ulatuse. Eriti paistab see silma noorte juu.tes. Abin6ud, mida on vdirnalik kohsldada

joodikute su-htes, on ebaefelrtiivsed. Ei ole toimlrna hakanud lutratud a.lternatiivsed vahendid, mis Fidid a"cen*
dama likvideeritud profiilalctooriume.
Mdni sdna l:a kurifegevusest. Pandi toinre B? kuritegu, millest on avastatud vaid ca 300f6. Praeguse teh*
nilise varrr"statuse ;uures ei julge lubada, gt asi selles
OSaS

6. jaanuarist 1992 tiiiitab

tr
rnnt \rortss

rraraneks.

V6ttes arvesse praegust olukorda, peaks igaiiks
:m6ilema ka ise oma vara kaitsele. Om;t vara hoidmisel
ja kaitsmisel on eriti halvas olukorras meie mitmed majandid, Kui orna isikliku vara osas leitakse v6inl.qlused
paremate lukkude ja valve muretsemiseir:s, siis eldiste
majendite vana on sageli kaitseta: ladude ustelt vbid
kdrvald,ada luku ilma .eriliste abivahenditeta, iarmide
uksed on suletud ndiiriga jne" V6fJren'r vdi Viru-JaaguBi
k0lje all ftsuva sigaiakompleks, kust igai aastal on toimrtnud mitu vargust" Juhfkond pole aga suutnud seal
valvet organiseerida"
Vastupitlise nEitena vdib tuua E. Vilde nl-:r. kolhc,osi. Majand on crganiseerinud Paiustis ia Kadilas nroblil-

se valvetcenistuse iiisel aial. Kui toiduained, stiiidad"
bensiin im. muutusid defitsiitseks, pani M6driku iihistu
v6lja tiikuwa patrulli, \rinni keskuses on organiseerituci
kooperatiivsete garaaZicle valve. Kui siia juurde lisada
vcel politsei 6ised patrullid, siis Peaks asi paranerr:a'
hakkama.

Liikluses teevad ilma jeobnud jtlhid. Kura kontroiIi on tugevdatud, suureneb ka vaheiejiiiiierte hulk, Nii
peeti f. iaanuaril kinni Viru-Ja'agupi ii.histu peainsertr
Rein KULP, kes juhtis ametiautot joobnune' 3. jaanuaril

jrrhtis jsobnuna isiklikku s6iduautot Tdnu SALA Vin=
nist.

Tahan r"6hutada, er: 6iguskorra tagamisel ijt'.lch osoIeda igal kodanikul, ainult siis v6ib lo<rta clukor"ra pa=
ranemist. Pelitsci orna praequse tehril'se varustatu3e ia
koosscisude juures ei ole v6lnleline ohrkorda Barandan.ia
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sanemkonstaahrl

gES?I RAHVA MIJUSENJ*{I D'BEKTOA ALEKSEI
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Cs:sr muussunar KsE&EsFoNaEF{Ellsa

Etteuotluse

PRANTSIJSMAAL,
TARTUS JA VINNIS
Vinni judoklubi kaciettidc koondis esindas E€stit
Pariisi eeslinnas toirnunucl rahvusvahelisel juCoturniiril, kus gsindajaid Prantsuslnaalt. Ingiismaalt, Saksa*
rnaait, Hispaaniast jm. <Sakura> poisid esindasrd oma
vdikest Eestirnaad edukait, saavutades esi,lloha. Suurimad teened r'Sistkonna voidus olid Vinni valla poisil
A.leksei Kostapil, kes saavutas puhta vbidu koigi oma
v.asiaste iile. Poiste soitu Frantsusmaale toetas sponsorina E. Viide rrim. l:olhoos.
Tartu <OO> kluibi j6uiuturr,iirilt t6id oSakura,
esirrtlaj,ad xojrr 3 esikohta (Mario Raestik, Gert V'dlk ja
Rgnno Rannikmaa) ning 3 kolmandat kchta (Veigr: Mark,
Oiari. Lesimann ja Randel Darsoh). Tarttis esines viiga
hdsti koos ,poistega voistelnud At:ne-Llis .Ierlakas, kes
alistas 3 poissi ning sai l6ppkokkuv6ttes 25 poisi hulga-s
5- knha. Ser-oaie posits.ooniie j6rrdsid ka Elmo Rauclver
i,a I'Ieeiis .3ar:tnan. Teis't asstat kuulus viiistL..andlik esi'

r ' Sakrlrale".
Itahju, et ,.<Sakura" liikmete s'rit Tschrrinraale jiii
&ia. kuna sskeldrrsi tekkis bussiirrhi lriisa kettesaamise*
gi' S{lsrTte saatiioilllasi.
;i.1€-cLi Jrrdoliit usaldas oltimpia-aasta Eesti ludom*:i,rt:'i;ii-<11uste liibiviimise Vinrri rralla judoklubi!e
,,S;!il:ie.. 11. ja 12" jaan. olidki Vinnis Eesti judo parl41.rii r,:p:ir'rla jad, nii mehed kui :raised. Vinnis peetud
riiiistl;-rse,l oiirl valikturnii:riks mais Pariisis toimuvaieie l:&{ l'r1-rstlustele. Sealt kulgeb aga tee oltimpiamAn4'rc'rrrle. lrinr-ri vaila judokad oljd seegi korC edukad:
kch

saadi l;'.il,"1-. hclb':-

ja pronksmedaleid rring mitu 5. kohta.
sai teist aa€tat jdriest nsikoha E'

?i'rj-rriaskekaalus

Kalev Kivioja, kel1e u6it
trtildi' nim. kolhoosi ehitusmees .ratamile
tagasi peale viiet ta .tuli
gn ti,.rjs1: traumat. Tiiheiepanuveiiriv on ka I/inni vaiia
is-ir;r',i;,so A.ieksei lio'stapi pronksmedal ttiisi:asvanntc
hul.qas xehakaalus kuni ?B kg' Siidiit esinesid Drnitri
S.rnut ii. koht), l?-aastane Peep Ndm;mik '5" koht) ja
i.iiiia !?aja. kes saavutas hobeda iaskekealus ja prolrksi
.reist.r ai)$oiuutses kategoorias'
Sulri tiilur tr. '/ileie nim, ,kolhoosile, L.-Virurnaa spor^
cllarnetiie j* :klsiaseltsile nGaiaot>. kes aitasid v6istlusie ec.iLt(irt; kirrdamirre]<ule kaasa hirrnaliste auhindade

'-l.r sr:t-ia hinnatavarrr,
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f) AKTSIASEL'IS

(ryIAE>

(e'rdirte Kadila kauplus).

Te:ma.

jfrrgmistele

a}<tsla

asukohaga Kadila ktila

tegevrrsaladcks on hulgi*

ja komisjoniltaubandus ning veo- j,a transpordialane
2) AKTSIASELTS <GRETA> asrrkohaga Roela alevik, Tema tegevusaladeks on kiisitticlesemete tootminei
disain, reklaarn kursuste korraldamine, klubiiine tege'
vus; neituste, nditusrntitikide, messide, moed€rnonstrat'
stoonidc, korri<ursside, trksjonite, iihisprojektide korraldamine, kaubandus ja vahqndustegevus.
Aravuse
3) AKTSIASELTS <SALMC> asukohaga kalatiidtkiila. Tema tegevusaladeks on kaiakasvatus;
femiire; kalakasvatusliku tehnoloogia viiljatiititamine'
r.lfu ttiirii,t ; kaiakasvatusiik "elja6pe, erialased konsu!tatsioonid, rprcjektide ekspertii-s.
4) AKTSIASELTS <VITAKS> iimberregisti€eriminc
;levikku. Teme tegevusaladeks on: kolnirlerts*
fajuiti
ja" i<omisjonikaubandus' puiclu vsru.tnine, tiiotlemine
tegevus.

varustami"
ja turustamine; ettevbtet€, organisat'sioonide
-t6ste-, transportjg meh'
ne materiaalsete ressurssirJega;
-osutamine;
rahvatarbekatr-

haniseerimisalaste teenus'ue

to<istustoodangrr too'tmise-korlrldamtne'
' fl"iaAKTSIASELTSILn
(NIAREME>. See on EestiSoome iihisettevirte asukolfaga Vinni alevikus' Tema tegevrr.siladok5 ott: mootors6idukite.- pblhlmajandustehmuude
iit* it kodr.rmasinate, samuti nende varuosade'
rentimine;
;;il.6 :a- i,joiiistaoe mii;ik, hoolilus, I:inont' vahendrukfr;;.i;-,,teenintlus-, konsultatEiooniline.ja
samuti vdlismajandustegeljaus. iilal nimetatud
i;;;;*,
impordi tehingud'
s. h. vahetud eksp.orci
i.Eu"u.bf"a*i,
---li'
vinni
;KTCiebpr"'rsrr-p n? PAE';'A' -asukohagaajalehe
alevii<us. Tema tege';usaladeks on: vabariikliku
;t'Pt;i;", vdljaandmine; kirjastamine. ja'triikkimirle:
info-,
- - rekiaami- ia kon'sultatsiooniteenindus'
<I\IERKAL> asukohaga Piira kii"i afisrASEL'fsILE
tegevusaladeks on: iihiskondlik.tr';iilustamine;
las.'Terna
puidu tocitlemirie
e-lanike vaba-aja veetmise korraldamine;
tehnililre hooie. ja veonduse
ia reaiiseerimine:
""ioat
vahendus ja komisjonii.;,";;14;;i"e; tiautanduslix
teostamlne'
tehinguteel*sport-import
irriiiik:
"'-?i' riiifiei"e-,,t<ADlr-a
PUIT'} asukohasajaKadi]+r
puid-'r
rltilas. rema tegevusaiahelis orl: metsarnaterjali ehitusA;tl;*i"* ja turustanrine; ehiiusmaterjalide ja eiritus-

pade

triiide
'"3 teostamine.
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Valtra:salitsrts andis asutamisloa
seltsidele:

lronstruktsioonide tootrnitt" ning turustamine:
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asukohad3ii(6gs151rlr.E <MEISA1I'usE>on:
"i."k.if.s.
polltttegevusvaidrkondadeks
Tema
e"
seotud teekasutamisega
inv?ntari
ia
il*i""a".t"ir"if."
tr,ilfrr--t*rt"itJ :"'i""""ti:i remoni; materiaal-tehniline

tiansporditeenused'
,ra"r.,siamine;
'"^

M;li;iiaarliie"ottele

<K'rsrINrJ> - anti vf,lja litsents
K, N, R' L kella

*rf.niioli- *iitimiseks. rvld'tif. o" lubatud
:0-00-01
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va\ase*'retir Yaive KoBs

THATHTN
* Aktsiaselts <GRETA' pakub lepingulisf iiiiicJ
SITOT,MEI STRIT"ELE.
- [-T*utta"
Vtbaliik' Liiiinekitj"ilt..it aadressil: Ee:tiV6imaluse
---noefa
koral
sik. AS Gre-ta'
virur'iaa,
mzirki'a kontakttelefon
esimees M, Joa
T(

:"

-',

".,,s.r,,.. .'1,."r .
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Ohistegevus neie sdiaeelses kiilas tee&is ma,arahvast.
IFgu.tsesid l$itmcsugus€d iihistuo (masina-, piima-, tur -

bn-, xariu-li.- jt, iihistud); organiseeriti kursusi traktoristlde kocliiamiseks, ptrrenaistele tarvilike 6petf,rste
astderiseks; korraldati niitusi. kus viiiiapanekud kat'
seie,st ternvilja- ja kartulisortidest, t6uloomad, k[sitiiiid
jne. F{l&$!: &aksere iimbruskonna talumehed traktsrisiide klrsnlstei 1933' p' Opetajaks praegu Fajrrstis elat
.fohansres blar.,sik (psrro:nal ees kaabuga).

ToiDetrtD Endel MOLOTOI(

Juhatuse

* Pajustis olev li.ornisjonipooti. kutsub OS1[MA'
lahti
nnUfjirle]'- poocl isub iutori'a:i"ai hgo-qes- ja on
nelia
9'00-16'00
kolma-piieval
rroo-ig-.00,
i-il"rlea.tir
raoHeval 10.00-16.00.

Vinni vatla infoleht
Vinnt. Tcimetaja ielefon

30210S

433-tZ.

gsoo eks. Tasuta.

Kirjastus- ia triikifirma

nPdhjarannik,, Kohtla*Jar.v€.
v. Kingissepa .t. 19. Tell. nr.$tl4

