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kles aeg, kui taas alustame kooliteed, Suvepiiikeja vrirske ohk

kooli, kus on koos harjumatult palju inimesi, kus vahetunnid on liirmakad ja

on lastega imet teinud: nende siimad slravadja seljad on sirgu. Aga lapsel on

kus tuleb hoolega vaadata, et suurtele jalgu ei jiiflks, kus opetajal ei pruugi

Peagi on

pske piirast suvist vabadust harjuda nelja
vad vaeva, et iapsi vagusaks sundida.

seina

ja kohustustega, 0petajad

tema jaoks kuigi palju aega olla ja kus vahel tuleb hirmus emme-rsu.

Mida ka ei riiiigita ega arvata, 0n

kooliminek nii opetajale kuiopilasele erutav srindmus. Vahemalt kaks esimest
niidalat septembri alguses on viiga keeruline aeg

nii lastele kui

Ent... Tihti IGAUHELE MEIST oleks vaja natuke headu$ ja hellust ja
arusaamist ja tunda onneseadust,

vanematele,

Seda koike ei ole

sest sel ajal on molemad pooled tavaparasest rohkem endast'viiljas. Vaadakem

palju,

kuid meis leidub ometivahe,

ikka, mis teie lapsed teevad ja mida opivad, ja kui nad ei tee ja ei opi seda,

nii etjagada seda tei$ele ei tule meil

mis teile tundub 6ige oievat, siis votke kooiiga voi vallavalitsusega iihendust,

kunagiplihe,

Kool ega vallavalitsus ei ole midagi nii kohutavat. kuhu ei tohiks tulia motteid

Kallid opetajad ja kasvatajad!

vahetama.

Teadmine sellest, mida teile tegelikult volgneme, tuleb alles hiljem.

Nii

Tahaks loota, et Vinni valla koolid on ka edaspidi piukonna tublimate

monegi murekortsu ja halli juuksekarva olerne tegelikulrmeie teile toonud.

koik koolist oleneva selle nimel, et meie noored oleksid

Viike "nali" ja meie taipamatus tlihendasid teile rohkemat, kui oskasime taibata.

seas, et nad teevad

haritud.

Ikka on teilj[tkunud kannatustja huumorimeelt meie nlo kujundamisel.

Kdige enam elevu$ ja muretki on muidugi noorimatel
sest nende elus algab 1.

Igaiihele oma. Lisaks teadmi$ele saime teilt julguse, moistmise, inimlikkuse,

septembril midagi tiiiesti uut, Taiskasvanudki suhtuvad

huumorimeele. Paljugi sellest, mis oppisime, ununeb. Oma lasteaed, oma kool,

asjasse eriiise piduiikkusega. Veidi

nlltid oled

sa

-

klassi asiujatei,

1.

heldinud-no$algilisel ilmel sonavad nad:

oma kasvataja ja oma opetaja

juba suur! ia viiike inimene tunneb end toepoolest suure ja tublina.

t&*uiOruU tooli, kus koik teised

on temast pikemad, targemad, tiihtsamad;

jllvad

meiega.

Teie abiga tunnetasime, et meie sonadel on kaalu, et meisse usutakse, et

rahu

5S(

ja siidamlikkust ei kao kellahelinaga. Me vajame usaldust,

soprust,

tiksteisemoistmist, sest mida ei saa m6ista moistusega, seda
tuleb moota siidamega,
Vinni valla omavalitsus soovib, et algav kooliaasta oleks
edukas meie koikides koolides ja lasteaedades,

Meeldivat kooliaasta algust!

MargitDiits,
eksdpilane, Iapsevanem, vallavalitsuse ndunik

***
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Nii kordub

see east&st aastssse.

Sel aastal alustah oma kooliteed Vinni vallas iile 120 tiidruku-poisi.
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(Lennart Meri)
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Nimetatud otsus on vajalik segaduste iirahoidmiseks. On

VALLAV.OTIKOGUS

ju nii,

et

ehitustegevuse iile saavad otsustada ka kohalikud inimesed, kes oskavad niiha

paremini kui eemal asuvad ametnikud konkreetse projekti plusse ja miinuseid.

Jdlle eelarvest
Nagu eeimisel koosolekul otsustati, pandi volikogu viimasel koosolekul
paika eelarve parandused.

Nii otsustas volikogu viihendada eelarve tulude osa 486,4 tuhande krooni
v6na (laenud jm. laekumised). Niisama suures summas viihendatakse ka
eelarvet kulude osas.

''Vinni Pajusti Giimnaasiumis

vzihendati ringi-

ja

lisatundide ning

pikapiievariihma kasvatajate tcicitasufondi 40Vo,mtat personali ttidtasufondi
1570 (Seega kokku 47.500 k.).
Roela Keskkoolis viihendada ringi- ja lisatundide ning pikapiievariihma
kasvatajate tiiritasufondi 507o, muu personali tcicitasufondi i 57o.

Viru-Jaagupi Pdhikoolis viihendada ringi- ja iisatundide ttidtasufondi
50Vo,mitte finantseerida terveid klassikomplekte valla eelarvest, likvideerida
koka ametikoht (6pilasi toitlustab seal aktsiaselts), muu personali tti<itasufondi
vd:hendadal57a.

Tirdu P6hikoolis viihendada tricitasufondi 3,3 tuhat kooni kuus.
Kuluna Algkoolis viihendada eelaryet elektrikulu osas 3,6 tuhat kooni.
Kadila Lasteaed-Algkoolis viihendada eelarvet 5,9 tuhat kooni kiitte kulu
arvelt.

Kui eelmisel koosolekul arvasid volikogu liikmed, et vallavalitsuse kulude
vdhendamine 353.800 k. v6rra on liiga viihe, siis viimasel koosolekui seile
kiisimuse juurde tagasi ei tuldud ning mainitud summa kinnitati koos eespool
miirgitud parandustega.

Ehituslubade vdljaandmise uus kord
Volikogu konigeeris ehituslubade viiljaandmise kordaja v6ttis vastu otsuse,

milles oeldakse, et edaspidi tuleb ehitusiubade viiljaandmine koosk6iastada
ehituskomisjoni esimehega, kusjuures viimane peab eelnevalt kiisimuse
koosk6lastama osavaldade piirkondliku halduskomisjoniga ja valla teistes
piirkondades volinikega.

Mdtisklus
Tudu kohta on kasutatud iitlust: "Jumalate ja juhtide poolt unustatud
paik!" Utluse esimene pool niiib paika pidavat siis, kui Tudu maapind p6uast
kuivanud, ent i.ikski timber kiila liikuvaist vihmapilvedest siia ei j6ua, v6i
siis, kui pikka aega kestnud laussadu ei taha loppeda, vaatamata sellele, et
iimberkaudsetes kiilades piiikegi villja tuleb. Et lood elu juhtimisega siin
korras pole, annab tunnistustelujiirg, mis ainahalvemaks muutub. Kui liikuda
ringi paigus, kust meie kiila alguse sai, nimelt endise m6isa aladel, tuleb
must masendus peale. Seal,kus kunagi olevat olnudpiisavalt silmailu, vaatab
tdnasel pdeval vastu mahajdetus, lagunemakippuvad hooned, v6saja metsik
umbrohi. M6isale omasest suursugususest pole kiibetki jlirele jiiiinud. Vana
m6isahoone, millel sotsialismiajastul tiinu metsapunkti kontori ja lasteaia
olemasolule siiski mingi viilimus sdilis, on ntiiid laastatud. L6puks siiski on
Lddne-\4ru bioloogia- ja geograafia6petajate
majal uus omanik olemas
selts, kes tulevikus loodab viiljamaalaste abiga sellest 6ppebaasi kujundada.
Niiiidseks on lShutud akende asemele lauad lcicjdud ja kutsumata kiilalisigi
kiiib seal ilmselt viihem tZinu antud projekti tihe eestvedaja, koolidirektor
Riho Mde teravale silmale. Sellegipoolest tunneb iga m6isaparki jaanitulele
ruttav inimene hinges f,ngistust turnmalt etteheitvast hoonest m<itidudes. See
m6tlematult tiihjaks j[etud maja justkui hoiataks kohalikku rahvast: "Hdvitada
ja likvideerida on kerge, oi kui kerge! Aga luua v6i taastada?"

-

Uha sagedamini liigub mdte tiihjaks jiiiinud lasteaiale niiiid, kui
rahapuudus valla eelarves on loonud olukorra, kus lasteaia saatust v6ib hakata

jagama rahvamaja, m5ne aja pdrast ehk koolgi...
Igal paigal on oma ndgu ja saatus. Tudu ndgu on praegu ktll viisinud ja
kurb. Ainsad, kellele siinne kurbus korda ei niii minevat, on kurepaar kootri
k6rval kuuse otsas..T?inavu koorus munadest 4 poega. Uks neist, ilmselt

k6ige n6rgem, li.ikati iile pesaiidre alla. Ktillap olid kurepaaril 6iged
2-3 jaoks ja ega vast siitiagi k6igile oleks

kaalutlused: ruumi pesas vaid

Vello Tafenau avalduse Iibivaatamine
Piirast selgitavaid sOnavdtte ja avalduses mainitud isikute seisukohtade
drakuulamist otsustasid volikogu liikmed, et volikogu eesseisus vaataks Vello
Tafenau avalduse (ta palub end vabastada eelarvekomisjoni esimehe kohalt)
liibi ja esitaks oma seisukoha volikogu jiirgmisele koosolekule. Vello Tafenau,

jiiiides avalduses miirgitud soovile kindlaks, titles, et tema ega kogu

Eelarve kulude osa otsustati viihendada alljiirgnevalt:
.

UNN

1996

eelarvekomisjon ei ole kultuurivaenulik.
Vallavalitsuse teenistujate koosseisu koondamisest
Volikogu otsustas koondada vallavalitsuse teenistujate koosseisust inseneri
ja

veterinaararsti ametikoht.

Munitsipaliseerimine

Volikogu otsustas munitsipaliseerida jiirgmised M6driku
P6llumajandustehnikumi halduses olevad

ja p6llumajandusministeeriumile

kuuluvad Vinni kommunaalobjektid:
1. Vinni V6imla viilisv6rkude II etapp
2. Vinni-Pajusti Giimnaasiumi viilistrasside I

jlirk.

Vallavalitsus peab esitama vastavad

taotlused

p6llumajandusministeeriumile, MSdriku Tehnikumile ja Erastamisagentuurile.

Koeravere kiila elanike kiri
Koeravere kiila elanikud esitasidVallavolikogule protestikirja selle va'. .,
et vallavalitsus tahab Koeravere ktilas olevasse sotsiaalmajja paigutada tihe
perekonna (Gerassimovi pere, peres 7 last) Pajusti aievikust, kus nimetatud
perekonnal on 5 toaline korter ja v51gu kiitte ja kommunaalteenuste eest ligi
1C000

kooni.

Kuulanud dra sotsiaaln6unik Mirjam Selli selgitused (perekond on ise n6us
iimber asuma), otsustas volikogu jatta jdusse vallavalitsuse otsus perekond
Gerassimovi kolimiseks Koeraverre.

jiitkunud. Tegu on igati p6hjendatud: oluline on sdilitada optimaalne arv
jiirglasi. Tlihtis on ellu jriiida. Aga kahju on ikkagi.

Vdib olla ongi Sige hiiiiletada klubide, lasteaedade ja teiste

mittetulutoovate asutuste erastamise v6i sisuliselt likvideerimise poolt, eks
ole needki kui neljas kurepoeg pesas, Iiigne kulutuste valdkcnd. Ja oligi
6igus Lauri Leesil,kui ta titles, et j6uame kiill Euroopasse - kdrge olm3tra
madala kultuuriga. Kas seda madalatki p:irast vaja liiheb. Siit edasi c,''moelda ei julge...

hiiutada k6ike, mis aastate
jooksul loodud ja ehitatud.

Selle asemel m6tleme
hoolega liibi, kas me ikka
saame scidnuks ainult leivast. Ehk leiame piskukese
selle iileliigse kurepoja
tarvis. Kultuur
ei ole ju ainult laulmine ja

kultuuri

-

-

tantsimine, kultuur on ka
see, kuidas me oma asjadesse suhtume, probleeme

lahendada oskame.
Millegipiirast tundub
volikogu viimane otsus
rahvamajade ja lasteaedaCe

kohta siiski

pisut

kultuuritu.
Helge

Arro,

vallavolikogu liige
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Rahva nrusaamaiiirgi on augustis pdllumehel3 suurt muret: l6igata'

kiilvsta, kiindu.
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"Inju Lastekodu on olnud varjupaigaks kodututele

lastele

kolmveerand sajandit. Siin on kasvanud mitmes vanuses lapsi:

ktill neid, kes lastekodu toimetuses kaasa liiiinud, fiitl
3
- 7 aastasi.
"Nii alustavad oma
kodu-uurimistcicid

arengupuutusega

Rakvere Giimnaasiumi
6pilased Alla Basmanova ja Kristin Matt (uhendaja Alise Vaasma).
Alljiirgnevas olen kasutanud nimetatud uurimuse materiale.
Esmakordselt on Inju mdisat mainitud 1520. a. M6isa praegune

peahoone valmis 1894. a., kui m6is kuulus Hermann von Krausele, kes
suri Injus l9o9 - a. (ta maeti viru-Jaakobi kirikuaeda). selles renessanssstiilis hoones on siiilinud palju viiiirtuslikku esialgsest sisekujundusest:
lagede maalingud originaalis, tahvellaed vestibiitilis ja scicigitoas.

M6isa peahoone, selle rimber olev liigirohke park,lupri miied,
ttikk oma p6llumaad ja aed
- k6ik see on olulise tdhtsusega lapse

arengus' sest kasvatusprotsessi lahutamatuks osaks on last rimbritsev
keskkond ja tcir;. Tci<id armastama on Iniu Lastekodus kasvandikke
alati dpetatud. Viihem tiihtis pole seegi, ei siin on v6imalik lapsi viia
kontakti meie kultuuriloo m6ningate lehekrilgedega. Lapsediaavad
teada, kuidas Eduard Bornhcihe,',Tasuja" autor, lapsep-6lveaastatel
mdisa rimbrust orna mangudemaaks pidas, ja pole v6imatu, et tollal
leidis aset ka moni niisugune konflikt saksa lastega nagu vriikesel
- nusel Oodoga t odij:irve lossis. Lastega on v6imalik iira faiapaljude
autori Kalju Saaberi lapsepdlvekodus
,*"1ely_eyde
- Inju_4ruval.ja
kiila Kalmu talus, kus ,'siigavas p6llu- ja metsaiiksinduses,
hineelt

rikkas, kuid pealtnziha vaeseimas kandis. . . mijcidus kogu mu lapsep=6lv
tiiis miinge ja omapdrast turvet," kirjutab Katju Saaber.
Ajaleht "Vaba Maa" (1 0. nov. 1 920) v6ib lugeda: "Laste varjupaiga
avamine Inju m6isas oli 7. nov. k.a." Sellest p:ievast alates -on Iniu
m6is olnud koduks paljudele lapsep6lver6dmudest ilmajiiiinud lasteie.
Lastekodu avamisaastal oli varjupaigas 37 vaeslast, kohti oleks vaia
olnud aga tunduvalt rohkem. Lastekodu avamise ia tcirile rakendamiie
raskused kandis oma 6lul esimene juhataja Johanna Tamiiirv. Juba
jiirgmisel aastal alustas trnjus tcicid lastekodu kool iihekornplektise
algkoolina (I+tr kl.), mis tegutses 1939. aastani ja kus dpeiajatena
tcicitasid A. Kilter ja A. Kala. Lastekodu vanemad lapsed 6ppisid

Koeravere algkoolis.

Laste toitiustamise abistamiseks organiseeriti juba 1922.

a.

abimajand, kus p6llumaad ca 17 ha, peale selle veel heina_, karja- ja

metsamaa. Lehmi oli 6-8, oli 3 hobust, sigu, kodulindl,
mesilasperesid. 1944. a. taotles tollane direktor Elmar Anton

abimajandile maad juurde Merikrirast. Tema avaldus rahuldati nins
1945. a. oli lastekodu 130-liikmelise pere jaoks pdllumaad O,g ha]
maid kokku aga 99,2 ha. Abimajandile anti rile ka Inju jahuveski ja
saekaater.
5qf

1959. a. muudeti lastekodu koolieelsete laste lastekoduks. Jiid
aastased lapsed. Neist polnud aga abi abimajandi tticides ning

3-7

viimane likvideeriti. Vanemate laste iirasaatmine Iniust oli

masendavaks tileelamiseks nii lastele kui ka personalile.
_Lastekodu tciid-tegemisi on juhtinud koos praeguse juhiga 14
pedagoogi, mitmed neist iisna ltihikest, m6ni aga p:irii piki perioodi

(AgnesAunapuu 19 aastat,ElmarAnton 15 aastat,Ilme Susi i aastat).
I . juulist 1991 seisab lastekodu eesotsas kauaaegne koolimees Vell,o
Taremaa,kes oli kasvatajate s6nul lastekodule "tObliseks kinqituseks".
Korda armastava inimesena hiiiris teda eelkdige uhke mJisahoone
iimbrus' aga ka maja ise ja selle tildine seisukoid pani uue direktori
t6siselt motlema. Ja algastohutu tdd: palved-soovidioetuse saamiseks
}?iksid 22 asutusele, kes ka abi osutasid; kontaktid eestlastesa

viilisriikidest ning iiksikisikutega Rootsist, saksamaalt. Norrait.

Soomest, Taanist, Kanadast, USAst. Toetajate sekka tulid ka Krause
jiirglased; Pl6ni kreisis elav abielupaar Wiegner palus oma kuldpdlma
tiihistamisel mitte lilli tuua, vaid anda lillede asemel rahi Iniu
toetamiseks )summa oli 1000 DEMi).
V?ilisabiga on remonditud ja sisustarud kcicik, saadud mikrotraktor,
tddriistu, j algrattaid jm., riiiikimata j6ulukingitusresr. Abistajatele
meeldib, et nende toetus leiab,sihipiirast kasutamist. Lastele.on
oodatud silmapilkudeks juba tuttavaks saanud ki.ilaliste tulek, sest
alati on kaugelt tulnutel midagi uut ja huvitavar viilja pakkuda.
Lastekodu 4 last olid Saksamaal 2-niidalasel paadirnatkal, mille
organiseerisid Hannelore Fojut ja Helga Jessen plcinist; Norra pastor
Oddbjorn Lonsbog on Injus kiiinud viiga palju kordi ning viinud iapsed
restorani scicima; 16 kasvandikku puhkas Rootsimail. Missueune
elamus

!

Praegu on lastekodus 43 last, nendest I tiiielik orb, Ulejiiiinud on
plirit poolikutest v6i siis vziiirastunud ellusuhtumisega perekondadest.

Lastega tegeleb 30-liikmeline meeskond, kes on valmis toetama
direktor Taremaa ettev6tmisi. Plaanid lasekodu edasiarendamiseks

on aga suured: remondi- ja ehitustcirid, territooriumi jiitkuv

korrastamine ja lastekodu talu taastamine, et anda noortele, kes elavad
siin 18. eluaastani, v6imalus tegelda rningi kindla ja konkreetse alaga

ning samal ajal varustada lastekodu omakasvatatud ia -toodetud

toiduainetega
On tore, et lastekodu juhtkond oskab vaadata tAnasest kaugemale,
oskab seada sihte ja nende elluviimise nimel tcicid teha.
J6udu ja jaksu Inju Lastekodu tcicikale perele !

Inju Lastekodu ootab oma endisi kisvandikke ja tiiiitajaid
pidupiievale 24' augustil keII 12'00'
Endel Molotok
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Teatavasti sai Kulina m6isahoone, kus tcicitab kool, tule6nnetuse
liibi suuresti kannatada. Vabariiklike ja maakondlike sihtvahenditega
on koolimajas suuremad tcicid lira tehtud, kuid teha on veel palju.
Kulina kooli piirkonna elanikud-lapsevanemad, m6istes kooli
olemaSolu tiihtsust kiilaelu siiilimisel, algatasid omapoolse aktsiooni

kooli abistamiseks.
Ellen Kondimfle aktiivsel eestvedamisel on kogutud kenakene
summa, mis on tunnistuseks maainimeste m6istvast suhtumisest
hariduse tdhtsusesse inimese elus. Oma panuse Kulina kooli
tuleviku heaks on andnud: Ulleke Laherand, Maie Kongi, Reet
Rannakivi, Inge Arula, Malle Koppel, Toomas Uuskam, Kalle Lina,
Andres Soone, Margit Diits, Eve Kraaner, Leelo Kallaste, Maimu
Nurk, Jtiri Allikalt, Elle Brinkmann, Priit Pomerants, Leili Sepp,

Elna Artov, Asta Jurelevit5, Vilma N6gu, Elve Rohema, Malle
Freirik, Malle Freirik,Ants Tanning, Jiiri Kullik, Atvi Uueni, Feliks
Vdinmaa, Viiino Jtirna,Aili Jurelevit5, Valdek Jurelevit5, Jaan Kase.
Asta Uueni, Niina Tooming, Valve Pulken, Villu p6ldma, Karl
Soone, Enn Soone, Ants Soone, Leida Maasi, Rein Maasik. Mati

Jritkuvalt vallfl

:

::oolfl

Vakker, Heldur Eerik, Leo Reiman, Ain Reiman, Arvo Lass, Arvo
Soone, Kaire Rosenfeldt, Tiina Vaino, Urmas Klopp, Raivo Ois,
Ralf Lossi, Tatjana Kesa. Ulle Kabel. Rein Orup6ld, Anne Musta,
Leili Rohtsalu, Hilda Kuusk, Leo Vakker, Ludmilla Kurika. Meeli

Orupdld. Suur tiinu Teile ja k6igile, kes muul

viisil on kooli

abistanud.

rvest

Raha nappus on sageli arusaamatuste pdhjustajaks. Eelarvega
seotud klisimuste arutelu on toimunud praktiliselt volikogu igal istungil.
31.jaan. 1996 kinnitas volikogu kriesoleva aasta eelarve defitsiidiga
lootuses, et ehk laekub planeeritust rohkem. Kesksuveks oli pilt selge.
Raha on konkreetne m6iste, mille olemasolu piires saab teha vastavaid
otsuseid. Kuna olulisi enamlaekumisi ette niiha ei ole, otsustas eesseisus,

liibi kaaluda k6ik eelarvest tehtavad kulutused ja ptiiida viihendada
eelarves ''6hkuu. Kahjuks tekitas see kultuuritricitajates protesti ja
nendepo6lsed mittekompetentsed arvamusteavaldused ajalehes
"Virumaa Teataja".

Vinni vallavolikogu eestseisus ei ole teinud iihtegi otsust ilma
volikoguta. Mis puutub Vilde-kolhoosi reorganiseerimisse, siis need
otsused tehti 3 aastat tagasi, ja tehti seda vzigagi avalikult igale kolhoosi
territooriumil elavale perele saadeti reformikava ko ju. Mis toimub tiina
eksisteerivates i.iksustes, ei sdltu enam minust. Seal korraldavad nUiid
uued ja antud paikkonnas inimestele palju liihemal olevad liidrid.
Probleemide lahendamiseks tuleb poorduda nende poole.
Ma saan aru nii lasteaedade kui ka klubijuhatajate murest, kes on
oma tocitajatele suutnud tiinasel piieval kindlustada tcjcjtasu, millist ei
suuda maksta enamik valla territooriumil.tegutsevaist fi rmadest. Kui
laenu summa 3,1 miljonit EEK v6tta meie kinnitatud eelarvest (17,9
miljonit EEK) maha, siis moodustab iiicsikisiku tulumaksust laekuv
summa 5,7 miljonit EEK, mis on 38Va meie eelarvest. Peaaegu
samasugune

sunmakulub

tcicitasudeks,

aastas vallaeelarvest palgal oleva 350 t<iritaja

millest 1. juuli seisuga on sotsiaal- ja

tervisekindlustusmaks 892 tuhat EEK riigile maksmata ja kasvatab

viiviseid.
M6tlemiseks on ainet piisavalt, sest fhel hetkel v6ib palgapdev
tulla pettumusena: palga kiittesaamisega on probleeme.
Koolide eelarve oli planeeritud 4,5 miljonit EEK, lasteaedadele

2,8 miljonit, klubidele 0,7 miljonit

ja spordile 0,9 miljonit. Kui

kultuuritddtajad ei usalda volikogu eestseisust ettepanekute tegijana,
siis on volikogu igal liikmel v6imalik algatadaoma seisukoht eelarve
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ikari Kadila karj ako plis.

viihendamiseks (3 miljoni v6rra) ja teha pingerida oma soovitud
jiirjekorras nii, et k6ik valdkonnad jaiiksid eksisteerima. Minu jaoks
on tiiiesti selge, et edaspidi ei ole v6imalik iga lasteaias kiiiva la;kohta teha eelarvest kulutusi 1000 krooni kuus. Miks pakutakse seda
soodustust ainult iihele kolmandikule lastesi? Samas on
kultuuritci<itajate loominguv6ime selline, mis v6imaldab majandada
ka rahvamaja.

Eelarve situatsioon tervikuna ei parane enne, kui eelarvest raha
kasutavate tiksuste k6ik juhid hakkavad otseselt ja isiklikult muret
tundma eelkSige kiitte- ja energiakulutuste kokkuhoiu eest. Tlinasel
pdeval korraldab majade hooldamist vallavalitsus. Kahjuks on inimese
loomus selline, et teise poolt antu iile eriti ei juurelda, vaid kulutatakse
raha kokkuhoiule m6tlemata.
Teina on vallavolikogu eestseisuses tunnustatud inimesed, nagu
Marve Morgen, Maimu P61lu, Enn Mdnnapuu, Ain Saapar, Toomas
Vdinaste, Ergo Soosalu, Toomas Uuskam ja allakirjutanu. Jiirgmiste
valimiste ajal kujundage volikogu ja siis ka volikogu eestseisuse ndgu
selline, mis meeldib k6igile. See on ju valijate otsustada.
Hariduse-, kultuuri- spordi- ja lastes6bralik volikogu liige Vello
Tafenau.
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