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VALLAVOtIKOGUS.".
{c l'lheks pdhikiisimuseLs oli 1992. aasta celervc lrrojekti ettevalmistanisega seotud kiisimused, Vallavanem
JURI ALLIKALT info::meeris volikogu sellest, kuidss
adeneb eelarvc projekti koostamine.
t Vollkogu otsustas I kvartalis jiitia iastevancm&tc
kanda Opilaste toitlurahast I 'nrble p?ievas.
* Vabastati iiksikisiku tulumaksu maksmisest Vinui

valla,territooriumil elavad isikrril:
1) sumnadelt. mirla neile makstakse iihekordsr:lt iiiulutoetuseks kuni 300 rubla rrlatuses"

^

?) t990. aasta pangahoius"te intressidelt.
31 1991. aasta pangahoiustele juurde arvssietud 400foIt lisandilt.
tc Kinnitati varaga sooritatavate tehitgrt€ kontroll'

Taini Uuekiila (esimees), Iliie
ja Enn Kuusik (liikmetl).

komisjon koosseisus
Joonas

...JA VA,TLAVALITSUSES
jaan.)
valla'

arutas
* Kahel koffal (13. dets. ja 15.
vaiitsus adnninistratiivasiu rring otsrrstas:
Ja
1) Meerata rehatrahv 100 rbl' Meelis ORRCLI'0
nov. vribisid reritorarii <Kolhida>
And;!t-1v;i:Ciir,
-fut"ituai,.x"t 5. alkoholi
koos alaealiste Kristjan
seal
;;l;,Kada'piku ja Imre LiLli'kaga'
KADAPIKUI'E'
2) Mdiirata rahatrahv 30 rbl'21'Ljubov.
aikotarvitanud
nov'
poeg
i"ioai"ori
kelle alaealine
Virrnis'
iiitrahu
iroli
ia hdiris --porittuiireiektuurist sai vald nelja iih's"""iia"J-vi."
mehe hohta andrnin'-6igus''
tr'r, iiooA"tootpteks''"i#otat'a
-2s' t'o"' 19.9.1'. * kella u'00 *
liir.'ji'jr" ei;ioiiolia.
i<oos a -lkoholi srjridakomqlqk-1y_ly92 1.30 va hei tarvitati
*iatito A-ivar. KUUSIKULE'
otsiiiat
vallasatitsus
mes.
:a -Madis TETSIIIANut,"o-l'-"iinctiie
SlvILE,
-4eiso
--'it,?
otsus valla in*
avbtdada
ning
so"rubia
t"r.JJn"i
<

.oletles.

* Teg€v u'sload aniti:
MAIE SEINPERE - juuksuritdod
ilf,fsfsiav osKINILC veoautoreenused
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of'"U.oiiiie,i

ine

"it
osutarnine
IfEINO NEtrMRELE - toitlusiusteenuste
rlkchol,imiiiigi litsentsige
KUI,I-IKE M.ADISELF

--

koos

kdsitsi koctud esemete r''almis*
tamlne

mddbli valrnistamine ia remont
JAAK KUILIKULE -- autode remont
INGE JARVETILE - maalide val,rnistamine
postkaartide valrnistamine
LIM MAASILE
ELVI TOC';ISELE -- komplekstellimispunkti pidamine
PILLE SUI'fSULE -- Srnblustooctrete valrnistamine
KAAREL ARUKAEVIJLE
- veoteenuste osutarnine"
* Kahele Vinni valla elanikule anti n6usolek siledaraudse j'ahiPiissi soetamiseks.
VAINO KEREMELE

* Turbabriketi hinnast'
Briketi hind I kvartalis on Rakvere Kiittelaost parinevatel andmetel 335 rbi. '.onn. Vallavaiilsus otsustas
t kvartaliks kinnitada pensiondridele briketi tonni hiri'
naks 50 rbl. vahc katab vallavalitsus'
* Uksikisiku tulurnaksuit.

V.abastada 1992. a. iirsikislku. tuluirnaksu maksmisesl
Vinni valla territooriumil elavarl iiirgrnised maksukohus-

iaetei equPid:

k6igile tuntud vastlapiiev. Kiiiinlap[evaga sai kesktalv
iimber. Kiilma siitla liiiitli tdhki ja inimeserJ piiiirasiil trlio

poole. Seepiir ast on ka loom6=
lik,. et siitpiale hakkas pdllumees loodust tiiheleBaneli'
huii ;eEima ning oma tlhelepanekrrtega suviseid tdid
nnaagiliseski mdttes igati ette valmistama.
eesoleva maianrlusaasta
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l) pensionarid summadeit,,
teks.
-- -'Z) pensionilisadeks,
'atlp"ndiaatidena

rrrida maksavad neile et-

tevOiied^ omavahenditest k'rmperrsatsioonideks, toetusoppi,ma suunatud- 6pilased sui,rx'
maaeit, miOa neite ettev6lieC rnaksavad bppimisaja vdliel:

tticitasu ia preemla
3) praktikale suunatud opilased
perioodil;
praktika
makstakse
neite
mida
,*rnilaalit,
seavad
nad
4) iiksikisikud su'mmaclelt, -mida. toetllsteks" eite'
vOreie ametiiihingutelt sotsiaalabiks -ia

5) lapsehooltluspr'r'hkusel viibivad emad lisasumm*poolt kua.rt, *id" "iile maf<sukse juriidillste isikute
tri iapt" 3-aastaseks saamiseni;
summadeit, mida ne-ile m'akstakst

p uittoo de te. va ln:is tarn
r.rlK sr m v r i-i^
csutamine koos
ust u steenu ste
ti
i'oi
E-ELAL
'
ANFt-trt,I KOF
litsentsiga

'i+

rahvakelofist.t
Veebrrrar
- on rikas
- kiiiiniakuu
on mailisepiiev je
on kiiiinlapiiev'
tlihtpiievade poolest:

6) lapsevanernad
s6i iildharidustoaailO:a-,fiorf risteplevaloauqep Eiiivatev6i kompensatsi;;liai,s 6ppivate tiste' tolduabirahaks
ocniks;

?)

iilksikisikud stmmadel'", mida neile ;makstakse

tustena valla sotsiaelahi rahadest;

to€"

B) tiksikisikud summadelt' - mida neile rnakstakse
kiit;Lin;; ;ahe komper-rseerimiseks:
9) koolide 6pilaseo su,mmadelt, mida nerle maksnakse
titd eest ettevdtetes, taludesi
10) tiksikisikud puhkekodu-, sanatooriumi- ia ravltuusiku saamisel surnmaci.elt. mille on tasunud nilnetatud tuusiku maksumusest ettev6tted, asutused ia orga'
nisatsioonid ning nende ametiiihingttd.

Viiljavdtte tegi sekretiir Vaive XORS.

Reegime vallast,

vallavolikogust
ja vallavalitsusest
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A R N iE T, abivallavanen

tihti krisitud, kuidas t€il

seal vallas liiheb

j

ja mi-

I

vailas tehakse. Viihem on piirirud, miiia teevad val,avolikogu ja -valitsus. Kuna rnSisted <vald>, <volikogur
ja rvalitsus> kasutatakse tihti valesti, siis p'-iiian neid
in{.iist€iC selgitada ja seliel feemal natuke arutleda"

A

=,,1s

<Eesti Entstiklopeediasi> (ilrnunud 1932
193?) leiar.ne mdrksdrra <vald>, mida seletalakse iSrgmiseit:
Eesti
adrninistratiiviihik maakonna alijaotusena Kohalikku
valitse,mist vallas teostab vallaomavalitsus. Viimase or-

-qaneiks on vaildvolikogu, vallavalitsus ja revisjon:ko,misjon. Vallavolinike arv on i500 elaniku kohta 15 inimest. lga jArgn€va 200 elaniku kohta madratakse 1 voiinik, kokku aga mitte tile 25 inimese. Voli'kogu valirnisi
korraldab vallakomitee, mis koosneb vallavanemast v6i
ia abi.st ja 2 liikrnest vallavolikogu valikul. Tdidesrratr,-aks organiks on kollegiaalne vallsvalitsus
vallavanem
369,
:a vdhemalt 2 abi. Eestis oli valdade ary- 1936. a'
kes.krnine elanike arv neis 2C00 kuni 3000 elanikku. (ENEKE> teatab lisal$, €t enne 19U. 3. hOlmas tsrmin svald)
elllult talumaad ja talurahvast, mdisamaad siis vslla

alla ei

[,,uulunud.

Praegu saame s6na <vald> kasutacta omavalitsusliku

naidusiiksuse tdhenduses, s.

o. teatud territoorium

koos

elavate inimeste ;a kohaliku omarralitsusega" Seega
tdhendab <Vinni vald' er:dise vinni kln territooriumi ja
seal elavsid inimesi, ta on ornavalitsuslik haldusiiksus,
b*sal

{iks osa maakonnast"
Vinni vallas on ca

6500 elanikku, seega vehemait

2

,endisaegsei valda.

Vallavolilrogu on kohaliku omavalitsuse esindusko-

gu, mis koosneb valla territooriurni elanike p olt ':a"itud
isadrkutest, vclikogu liikmetest, ja need on valitud seni kehtiva valimisseaduse a,iusel viieLs aastaks. On tderSoline, et volikogu tuleb meil kdesoleval aastal ringi
r:alida. Valides esindajaid vallavolikogusse peame cnoaie selgeks tegerna, millised otr inimese vaated, kas ta'
sr.rudab esindadi teda vaiin'rd,kodanikke" ly'allavolixogu
iO.g";* organ vailas, kelle tegevust piiravad teatud
"r,
.uiUurul. Kde.soleval ajal on vaLlavolikogus !4 liiget'

Vallavalltsus on aga vallavoiiko'gu teitevorgarr, kcs

iegutseb tallc voli'kogu poolt anrud volituste piires ning
kaitseb k6ikjal vastava oma.:alitsusiiksuse huve. Valla-

lalitsuses on praegu

i

vallasekretiir Vaive Kors,. abivallavanem Leo Sarnet,

maarr6unik Vallo KrurrsirnHgi, Kalmer Visnapuu Vin_
nist, Leo Jrirgenson RoelsEA ia Rein Kivirnde Tudust.
Vallavalitsuse ja vallavolillogu trjri normaalseks korraldamiseks t,5titab'rallavairtsuse kantselei, mica irrhih
vallasekretdr: Vaive Kors.
MOni s6na valla varast. Vtnni vallaie kuuluv vara
on kogu territeoriumi ini.meste iihisvara. Selle haldamist
ja kasutamist korraldatakse vallavolikogu kaudu. See-

ga, kui Vinni Uhismajan<i annab Vinni vallale iile ni'*_.
teks arnbulatooriu,rni v6i m6ne hoone, siis muutub hoc
omsnike ring suuremaks. Uhisrnajandi omanduses on
omanikeks rihismajandr k6ik liikmed. valla omanduses
aga valla k6ik elanikud, kaasa arvatud ka iihisrnajandi
liikrned. Iga hoone, rrris on iile antuC vallale, jeeh aga
alati teeriirna seile piirkonna rahvast, kus ta asub. P6hiline on, et vall&le iileantud hoorreid ja neis tciritavaid
inimesi hakatakse finantseerima uutei alu,stel. Uhismajanditel vabanevad teatud sumrnad, mida seni kasutati
hoonete romondiks, materjalide soeterniseks. t6otajate
palkadeks. Pdrast hoonete tileandrnist hakatai<se kulusiel katma valla eelervest, s. o. maksudest. Seega ei to*
hiks minu arvates sellist 'rddrtuste tileandmist vallale
karta. Aga otsustajaks on ikkagi majand.
Oieme teinud nliteks Viru-Jaagupi Uhistute ettepa*
neku anda Voore pansionaat tervikuna iile vallale, et
korraldada valla kCudu kogu pii'rlkonrra vanurite hooldust parermini. Sel:i on iiga Viru-Jaagupi iileantll:risest

keeldunud, p6hiendades keeldu,mist vajadusega ornarla
oma alluvuses saali ja mdnda iisaiiuumi, kuigi neid prae-

gu ei kasutata.
Et on uue a€sta esimene kuu. siis iahan tiinada kdiki vallavolikogu liikmeid, vallavalitsuse ja kantselei ttt5-

tajaid hea koostciij eest. LooCan, et alanud aasta on meiie
edukam.

TERVIST, IV{OISTI.TST JA ARUSAAMIST KOIGILI

7 liiget: vallavanem Jiiri Aliikait,

TEI]ME TAI'TASES NI]MBRIS AI ,GI]ST

TTTTE

o-ilacc!}|}Dri
seumi,pere suure pidulikkusega Meida
korrespondendit6ttd,

(Jlnust olevale
RT]B.

MILI.ES PUUAME RAAKIDA TANASELE
LUGEJALE ELUST-OLUST KU}.IAGISES KU1'I VALI-AS. SELLE NIMET-, ET MOODU}IUD AJAD PI KAOKS
LOPLIKT}LT TJNUS'IUSEI{OLMA, ON PALJU ARA
TEINUD KODUFAIGA AJALOO UURUAD. TANANE
JUTT TULEB KOLWIEST VABARIIGIS TUNTUD KOOLI{EISTRIS.T JA NENDE OPILASTEST" KELLE T06
RIIGIC.A,

KATJDU TEAI'IE VAGAGI PALJU PIIRKONI\TA. MINE-

\'IKUST.

&rq

VCib kindlalt vdiia, et Viru-Jaagupi kooli on iile
tahariigi tuniuks teinud see triri, 'mida tehakse 6petajate
ja 6p;laste ilhiste j6ududega piirkonna ajaloo uurirnisel:
materja.lide kogrr.nisel, nenrie s!'isie.n1aiiseerimise! ning
'rurirnusiike tricide kirjutamisel.
2s aastat on dpetaja MEIDA INNO olnud Eesti Rah_
va Muuseumi .korrespanderrd_iks, kes on muuseumi kogusid aidarrud tliendada nii Viru-Jaagupi kihelkonnast
p{rit e'ssnete krri ka piirkonna inimeste tdode*tegemiste,
t'iu-olu ja muude kirjeldustega. Opilaste abigi (sageti
tommati sejlesse idcisse kaasa ka lapsevanemad) viidi
liibr rniruseurni korraldatud Liisiflusi, koguii fotornaterlaie .li, .andmeid paikkor"na inimeste kohta. Opetaja Meica Inno tAnuvddrsel tddd on Eesti Rahva Muuseu,m korduvalt esile t6stnud, Alles m6ni a€g tagasi t5histas muu-

sel

Inno

2b-aastast

Opilaste juhentlamisel kodupaigs mineviku uurimitee'rad tohutut td,6d opetaiad ALIi-qE VAASMA

ja ilIIA TIKOP, kelle iimber pn koondunud arvukas riihm
i<eskastme 6piiasi. Aliise Vaas'ma on oma hoolealustega
kokku kogunud ja kirja pannud suure hulga materiali
kunagise Virni sovhoosr territooiiumil olnud 52 tuta
eianjkest je nende saatusest, on liibi uurinud piirkonna
k-6igi- koolide ajaloo, teqelnud ,kaubanduse aringrr ja
sdrladest osar'6tnute mf,lestuste kirjapanekuga. JdrS*
miseks suuremaks teemaks on tal ja tenra dpilastel kunagise Kiiti valla tegevuse valgustamine.
Mia ?ikopi ju'hendamisel c'n bpilased uurinud Roela
mdisa omanjku arlrniral Wrangeli triid-tegemrsi, ViruJaagupi kihelkonna mdlestusmiirkide saatust, iiksikisiku*

te eiuteed jm.
On tore teaeia, eL €espooi nimeiatrrd tubliCg koor'rneistrite juhendamisej tehtud triij on tunnustavat eramiirkimist leidnud. \tii kirjutab Oskar Kuningas Tiina
Tilu trid, sKuituurialare tegevus Kulina piirkonnas aastatel 1920-1940D kohta; *" " .trici on iiks pohjailkumaid,
mida siin kirjutajate vabariiklrku tiirii li.ikmena on sei
alal seni ette iulrtunud,e
Urmas iirihr.lile anri aga 1991" a, Kotrstantjn piitsj
mdlestusmedal. Sir:je Miiiirissepp ja Lrrmas Krihvel said.
preerniaekskursioorii psolasse ning Indrek Vaasmal oil
au esineda elr.eken-deg'a Balti 6Bpurteadurite Konve_
rentsil \lii.rriusts.

\
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6IgUSRIKKIJMIsTEST

tirrrsETTm-

JA KURITEGEVUSEST
inni veilfas

VOTTESSET
Tuwala talupidajate krilaskiiigu alal meie vglda

eelnrise aasta nove,mbris tekkis nendega vesteldes idee
asutada Vinni mail tihisettevdte abisitarnaks pdllumajan_
dus* ja metsahooldustehnikags varustarnist, selle hool*

o.amist ja remonti koos tag,a.veraosadega kindlustamise_
ga. Abi on m6etdud meie piirkonnairt.
Uhisettev6te on praeguseks hetkeks ioodud nimetu*
sega AS MARrll\[E. Selle .iiheks osanikuks on Soome
{inna <KAYTTOKONE Oy>, mio tegeiebki cespool too_
&rd rrrsin€rite ja nende hoolduse ja iemondiga. Alrtsiaid

lasti vdija ll, kusjuures meic poblele kuulub neist 6.
Lepp:sirn€ kokkrr, et esialgu ajame ettev6tte asutamisega,
seo,tud dokumenCiC korda ning seejdrel otsime rneiepool,
seC osanikuci, keilele aktsia<i edasi anda (miiiia). Vatta_
valitsus teebki ettepaneku asjast huvitatuile pd,iirduda
tepsema info saami.seks ja oina huvitatusest teatamiseks
valiamajja vdi tetefoni .teel 4?2-6? ja 4?E-62.
Arvame, et ettev6ilikeks ininresteks v6iksid olla

spersiahstid traktorite, metsateirnika ja autode remondi
ja hoolduse alal, aga sarnuti inimesed, kes on hul.itatud
fur-r'6imelised hooldama ja remcntima kodumasinaid.
Sellise tegevuse kavandair/isel on oiuliseks vastavate
r'-.*mide olemasolu. Asutajad tutvusid m6nede remondi_

t<irikodadega meie territooriumil. Kui leitakse osanikud,
riis tuleb leida ka vajalikud ruumid. Huvitatust peaks

qigt1.*J" vastu. ka. praegrrstei m_ajanditel On ju-nendel kdigil oma tehnlka, millele on iiha raskem tagayaraosi ja hooldusvahendeid ieida. Seepiirast arvan, et tao,

liseks koostriciks peaks huvi olerna. Soome-poolsel osaniKul on pakkuda <Belarus>-traktoritele, metsatehnikale
ja rnuule valismaal toodetud tehnikale varuosr.
- 'Kui on huvitatud isikud olemas, saarne juba edaspi*
dise konkreertse koostiiri vormides ji firnetei kokku ltippida osanikega. Soome pool on lubanud abistada
duse korral ka inirrreste veljadpetaroisel,
";j;Jiiri ALLTXALT
vallavanenr

)K

Keer'uiine se:s riigiasjsdes ;a ma;anduses kajas.tub
ka,politseitcids. Majandus-tik ailtkAik la pcrfiiiliine'slgal
orrs on soocsaks pi,nnaseks 6igusri,kkurnistele ja iruri-

Miilitsa reo:.ganiseerimine politseiksja&i_
nud peaaegs vaid sildivahetuseks. Kui foleksonolnudr
Vinni Vallavalitsuse t6husat ebi poiitsei rna jandusliku
krilje.parandamisel, o,leks eelmisu ."r{*-r*i, olnud vesl_
9i- hullem. Vaii."suse lube.dused meie tdhu.qaks abistanriseks on jA:inud vaid sbrr,eil<6lksuks.
Praegu on Vinni vailas kiiil kalis polifu;einiklcu, kel_
l:ie tule-ir lisaks ,tiks rnees Tallinna politseia.katjeemiast,
iiks Faikuse Politseikoolist ja iiks on. t6Sf.' vormistarni
sel. 5-6 rrrehega on v6imaiik l:indl,asti rohlem Hra teha
kui seni.
Juba eelmisest aastast alates cleme rakencianud
dist patrullimist, mis peaks avaldama m6ju 6iguskorra
tegevusel,e,

parandamiseks. 1991. aastal l{oostasime 50 protoko,lii
ad_
ntinistraliivsete 6igusrikkumisce eest. K6rge rohken pandi toi,rne pisihuligaansusi (29). f6ik protJkollid on koos*
tatud avatikes kohtades (M6driku ji Vinni iihiselarnu_
tes) huligaanitseniste eest. tr'eei on karistatud alaealisie

joobeseisundisse viijaid, lubadeta ja jooi.rnud s6idukijuhte, alaealisi alkoholitarvitajairi,' loaia metsaraiujaid,
iroerte hoidmise korrast mittekinnipidajaid. protok;llid
on koostatud vaid 6igusrikkurnisle korduva toimepane*
mise ja eriti kiiiiniliste tegude puhu.l" Korduvalt on 6i*
gusrikkumisi toirne panirud Ivo Uukivi, Irnre Litrlik-as,
Kristian Kadapik, Andrec Renel, Raul Toorne, \rladirn#

Junolainen, Nfeeiis Orro.
vaatamata selleie, et a,lkohoii poie piisavalt miitigil.
on jocmine saanud tohutu ulatuse. Eriti paistaL see silma noorte juures, Abindud, mida on voirnalik kohaldada

joodikute su.htes, on ebaefektiivsed. Ei o.le toimirna hakanud lutratud a.lternatiivsed vahendid, mis pidid a.<.:ndama likvideeritud pi.ofiilaktooriume.
M6ni s6na l:a kuritegevusest. pandi toinre g? kuritegu, millest on avastatud vaid ca 300,/n. praeguse teftnilise varustatuse ;uures ei julge lubada, et asi seller

osa.s paraneks.

V6ttes arvesse praegust olukonda, peaks iAauks
me,ilenia ka ise oma vara- kaitsele. Omn vara hoidmisel
ja kaitsmisel on eriti halvas olukorras meie mitmed ma-

S. jaanuarist 1992 tiiiitah

KAUPO NUBK

jandid. Kui orna isikh&u vara osas leitakse vdinraluseel,
paremat€ lukkude ja valve mureisemiseks, siis enCiste
majandite vard on sageli kaitseta: ladude ustelt v6id
kdrvald,ada luku ilma eriliste abivahenditeJa, rlarmide
ukscd on suletud ndiiriga jne" V6tken:r vdi Viru-Jaagupi
kiilje all asuva sigalakompLeks, kust igal aastal on toirntrnud mitu vargust. Juhikond pole aga suutnud seal

callavalitsuses kommunap*I:'
ndunikuna

)F

valvet organiseerida.
Jeeb ?aid toota, et kodukoha eiu-olu, inimesed ja
nende tri<i muut,rb huviobjektiks ka nendele, kes tul6vad pracguste k-odu-uurijate jbrel, ning et maai<onna
teisteski paiiedes hoogusi,uks kodu-uurirn'rslik tiiti"

findel II{OLOTOK

Vastupiclise n[itena vSib tuua E. Vitds nl-.r. i<othoosi. Majand on crganiseerinud Faiustis ia Kadilas rnobiilse valveteenistuse disel ajal, Kui toiduained, sri6dad,
bensiin .im" muutusid defitsiitseks, pan! Mddriku iihistu

viilja iirkuwa patrulli. \rinni keskuses on organiseeritutl
kooperatiivsete gara,aZicle valve. Kui siia juurde lisada
veel poiitsei tiised patrullid, siis Feaks asi parsn€rrta.'
hakkama.

Liikluses tee\rad ilma jeobnud ju.hid. Kura kontrol-

,i';

li on tugevdatud,

suureneb ka vahele.jiiSjzite

hulk" Nii

peeti 8. jaanuaril kinni Viru-Jaagupi iihisru peainsener
Rein KULP, kes juhtis ametiautr:t joobnuna. 3. iaanuariX
jtthtis jootrnuna isiktikku sdiduautot Tdnu SAL'L Vin*
nist.

Tahan r'6hutada, et oiguskorra tagamisel ij('.leb oss*
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PRANTSUSMAAL,
TARTUS JA VINNIS

Vinni judoklubi kariettide koondis esindas Eestil'
Pariisi e"giirt.tts toirnunud rahvusvaheli.sel .juCotur'niirii, L"ttsindajaici Prantsusrnaalt, Inelirsmaalt, SSks*r'.riaii;, Hispaaniast jm. <Sakura> po,isid esindasrd oma
Suuvdikest Eesiirnaad edukait, saar-utades esi}loha' poisil
rimaa teenecl r'Sistkonna rdidus olid Vinni valla
*.letiei Kostapil, kes saavutas puhta v6idu koigi oma
vasiaste iile. Poiste s6itu Prantsusmaale toetas sponsorina E. Vilde rrim. i:olhoos'
f'artu <DO> kluibi jOuiuturr,iirilt tbid nSakuran
\Idlk ja
esirrciajad xoj,r 3 esikohta (Mario Raestik, Gert
i{intto'nat-tnikmaa) ning 3 kolmandat kchta (-Veigo Olar}c'
Omr;. f-estmann ja Randel Darsoh). Tartus esines vbga
kes
hiisti koos 'roistega vd'istelnud Anne-Llis 'Ierlakas,
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k{]h1 <Sakurale>.
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il"'-^iJrriG;"iL""oi"a,iu ning veo- ia transpordialane
tegevus.
'-"-ii"ar<tsIAsELTS <GRETA" asrrkohaga Roela ale-'
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