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MEIE RIKISHI - RAIN ARUKAEVU
Riesa dohyol Euroopa viies mees!
Fakt, et Eesti mehed on olnud tugevad ajast aega,

leidis jiirjejordselt kinnitust

Ct-t

III

sumomaadluse

Saksamaal Riesas.

Pa justi rikish i
(sumomaadleja)

Rain
Arukaevu
(pildil parerrral)
saal'utas kuni
85 kg kaaluvate
meeste seas

Pdrast pidu liiks triri jiille lahti, sest viljal6ikuse ajal
puhata oleks patutegu ...
3 "KUti kodukandi olievad"

PIJUSTI SAUN

5.koha, andes

ALATES 26. SEPTEMBRIST AVATUD!

nii oma tubli
panuse eestlaste
iiliedLrkasse esinern is se.

Onnitleme edukat r,distlejat Raini kui ka visimatut
treenerit Riho Rannikmaad!
\"_..
I anrr. tcrlu tcab ktrgu l:unropa. et parintad suurolriaadle.iad
vanas naailn)as on eestlasecl!
I:cstisse liri sLrrntrntaadluse I aastat tagasi Riho
Rarrnikntaa. lc)96.a loocli Eesti Sunroliit eesofsas Edgar

_.

Sav isaarega.

Pitdil

Lahtiolekuaeg kella 14 - 20

LEILISAUN K;R meestele
N:L naistele
Hind: tiiiskasvanud
15. lapsedipensioniirid 10. viht
6. DUSS _
N:L meestele
K.R naistele
H ind: tziiskasvanud
I 0. lapsed/pensioniirid 5. TUNNISAUN

kAib para"jast

Pi.ihaprieval

Hind: I tund

(tellimine tel 57 498)

50.

i

vestlus
Eesti
SLunolii-

rANE LEHES:

du asepre-siclen-

o

di Erika
Salumiie

a

[]esti

Sunroliidu peasekretdri Riho Rannikmaa .ia Iruroopa
SLrrrioliidLr presidendi Giinter Romenath'i Iahel 1998.a
s umo EM-i korraldarn ise voi ural ikkusest J-al I irrnas.
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Maa ostuees6igusega erastamisest
Politsei toornailt
Reet Proover
Mess Kagu-Eesti Ettev6tlus'97,
Messitoetuste taotlusest

tk2
lk5
tk 6-7

lk8
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MAA

OSTUEESOIGUSEGA
ERASTAMISEST

o
o

Erastamisel kLrni 50 aastat arvestusega. et tasumisele
kuuluv summa intresse arvestamata ei oleks viiiksem
kui 2000 krooni aastas.

Vdhemalr l0o/o ostultinnast tasutakse enne miiiisilepingu sdlnrinrist.

Erastamise tingimused
Ostuees6igusega saavad rnaad erastada isikud,
kellele maa on antud pdliseks kasutarniseks Eesti NSV
Taluseaduse alusel v6i kellel on 6igus osta rnaad ehitise
omanikuna.

Viiljaspool linna piire asuva elamu omanikud. kes
on Eesti Vabariigi kodanikud, on 6igus ostueesdigusega
erastada tagastamise kiiigus vabaks.jiiiivat rnaad kurri 50 ha
ulatuses v6i endise kinnistu piires. kui see oli suurent 50

hektarist tingimusel. et kinnistu moodustatakse elantu
juurde ning sellega ei rikuta teise ostuees6igust omava
isiku 6igusi. Kinnistu v6ib koosneda kiilgner,'atest
maatiikkidest, kui nende vahel asub teisele isikule kuulul'
tee. kraav v6i muu liinialr.rne maa.
Kui on tegemist kaasornanduses oleva hoonega, on
kaasomanikul 6igus erastada kokku kLrni 50 ha maad
OstueesOigLlsega erastatava Inaa rltii.igiltinnaks on rraa
maksustam ish ind.
Erastatava maa eest saab Eest Vabariigi kodanik tasuda
EVP-des.
Ftiiisiline isik, kes ei ole E,esti alaline elanik, ning

juriidiline isik, kelle osa- vdi aktsiakapitalis vdlisrnaalaste
v6i vzilisrnaise juriidilise isiku osa moodustab iile 50%,
peavad erastatava maa eest tasLlma rahas rrinq ei saa
tasumisel kasutada jrirelmaksu. Maa erastarnisel vciib
fi.iLisiline isik. [ies ei ole Eesti alalirre elanik, tasuda
erastatava rnaa eest EVP-des talle Oigtrsvastaselt l'60randatud vara eest tasutud kompensatsiooni ulatuses.
Eesti kapitaliga.juriidilised isikud saavad maa eest tasuda
50% EVP-des ja 50% sularahas.
Elamu, suvila ja aiarnaja krundi v6i teenindam'iseks vajaliku maa vdi v?iljaspool linna elarnu juurde

kuuluva kuni 2 ha suuruse maa ostueesOigLrsega erastamisele Eesti alalisele elanikule korrutatakse erastatava maa
miiiigihind koefitsiendiga 0.5. Uts isik saab sooduskoefitsiendiga erastada rnaad ijhe elamu ja iihe suvila v6i
a

iarnaj a j uurde. P6

II

umaj and usmaa ostuees6 i gusega erasta-

misel iiriregistrisse kantud fiiiisilisest isikust ettevdtjale,
kes on erastatava maa asukohajiirgse kohalikLr omavalitsuse haldusterritooriumil alaliselt elanud r,,Shemalt
viimased kolm aastat ja tegeleb p6llumajandusliku
tootmisega, korrutatakse erastatava lraa mtitigihind
koefitsiendiga 0.5.
Maa erastamisel on ostjal 6igus miiiigihinna tasumisel
kasutada jiirelmaksu:
l) kuni 5 aastat, kui maa mtiiigihind on 25 000 kuni
300 000 kroonil
2) kuni l0 aastat, kui maa miiiigihind on 300 001 kuni
5 000 000 krooni;
3) kuni 15 aastat, kui maa mtiiigihind on i.ile 5 000 000
krooni;

Erastamise toimingud

Maa erastamise alustamiseks tuleb

p6orduda

vallavalitsusse rnaakorraldaja poole. Enne r,alda tr"rlekut
peaks kdigil erastada soovijail olerra kaasas pass. elritiste
omandi6igusl toendar,' dokument (hoonere-qistri tdend.
seaduslikus korras vAlja antud ehitusluba. r. iil-ial'ote
ehitusloa vdl.jaarrclnrise registrist). Koige parem orl
hooneregistri teatis. sest sellele on alati rniirgitud koige
tdpsernad andrned hoonete suunlse, arvu ja kuulul'use
kohta. Lisaks eespool nirnetatud dokLrrnentidele peab
olerna kaasas senirre rrraaiiksuse skeenr.
t'r.-endele dokumeutidele lisatakse vallas

veel mdned rrit..-'

seejrirel tuleb piidrduda maamdotja poole, kes rn66dista,.
maa[iksi-rse ja paneb kokku erastatava rraatiksuse toimiku.
Edasi saadetakse toinrik katastrisse registreerimisele. See
toirning vdtab aega umbes 6-7 kuud. rlispeale jdrgneb rraa

ostu-miiiigi lepingu s6lrninr ise aeg.

Plaanimaterjali alusel (ilma m66tmata) maa
erastamine

Kes

soov

ivad (kui loinralik) rraad

erastada

olernasoleva plaarrirnaterjali alusel, peal'ad eespool lisaks
ruinretatud dokurrentidelc esitama vriga tiipsed ja korraIikud krundiplaanic'l. Krundiplaanile peal'ad olerla tiipselt
kantud kdik olenrasolevad hooned.
Plaarrimaterjali alusel n.raa erastarriue on tunduvalt

odar.'arn. kui teostada rlaa nrcJddistanrine: toirrikir
koostarrine maksab 350 krooni ja hindamisakti koostaming80 - 200 krrioni.

Kui

osapooltest r,6i piirinaabritest rndni nduab piiriprotokolli koostamist. siis tuleb selle eest tasuda
tdierrdavalt ligikaLrdLr I 000 kroorri.

Plaanimaterjali alusel erastajat v6ivad aga
hiljem tabada mitmed tillatused. Niiiteks saab vdrske
maaomanik teada. et parrk ei auna talle laenu. sest rnaa
pole m66distatud. Samuti roib hiljern mitrretel p6hjLrstel
tekkida vajadus tdpsete rn66distamisandmete jiirgi ning siis
v6ib see toci rnaksta senisest palju rohkern. Ning veel: kui
plaanirlaterjali alusel erastatud nraa osutub hilisernal
mddtrnisel vdiksenraks. siis paari nr' parandamine katastris
v6ib m inna esialgsest nrddd istanr isest tunduvalt kal I inraks.
Ldpetuseks:
EVP-de eest saab rraad erastada kr"rni 1998.a detsembrikuu
lopuni. nii et koigil rna-jaomanikel tasLrb hakata sellele
mbtlema.

Ivar Roht
Maa- ja omandireformiosakonna j uhataja
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sisse-

Nagu Ktitis atati. Kokk
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omatehtud maitsvat toitu pakkurnas.

Iurgake kiisitiid ja koduloo niiitusest

fgllne V6hu kiila etanilt: trr- I{IET
SOONE - vanim peol osaleja.
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LIIA EVART

Selles avaras ja irusas pargis
elu166msad naabrid Viru_.laagupist.
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Juulikuus siindinud lapsed
Karl Kilm
Liisa Kets

07.07 Roela
08.07 Viru-Jaagupi
Kaisa Toomassen 12.07 Roela
Andero Ehasalu 14.07 Saara

OKTOOBRIKUU

JUUBILARID

96
Hilda

Mangus

20.10

1901

90
Elena

20.10

Haltsonen

Juli-Elfride

Rosenberg

1905

Vetiku

15.10
23.10

1907
1907

VALLA

Roela

Mddriku

UUDISED

.\1TI.o
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ro QlZ€ E
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01.10 1912 Tudu
Viilba
NadeZda Masso 19.10 1912 Pajusti
25.10l9l2 Tudu
Karl Lohu
25.10 1912 Viru-Jaagupi
Elise Tdnne

Aliide

70

Piira

g2
Irena Raig

VTNNI

Elvi Sipria
Jenni Teiva
Bernhard-Voldemar
Vilma Adama
Ilmar Leppik
Endel Kukk
Tamara Ivanova

Kirs

02.101927
04.101927
07.10 1927
09.101927
09.10 1927
12.101927
11.101927

Piira

1

-:

Tudu
Tudu
Pajusti
Tudu
Vetiku
Pajusti

aaaaaaaaa.aaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaa<)aaa.aaaaaaaataaaaaaaa.aaaaaa'aaaaaaaaaaa

MTHKLTPiEV...
Vabariiklikust koolinoorte lauluja tantsupeost osav6tnud
kollektiivide kontsert Vallimiiel
31. august 1997

...ott 2g.septenrbnl. Selleks a-iaks pictid pollutood
l6petatud olenra. L,rilist tdhelepanu poorati sellel piieral
rur itrresuguste le locldusrniirkidele. rn i I lc -i iirgi entt u stati i ltna
.f2irguriseks aastaks. Oeldi. et kui ntets oli rnihklipiievaks

kollaseks liiiiinud. tuleb hea vilja-aasta: olid aga puuf\
rohelised, oodati pehrnet talve, kuid kiilna kevaclet.
Kui rnihklipdel'a honrnrikul oli rnaa hallast valge.
arl'ati tulevat Inustad joLrlud. Veel titles rahvas: mida
kuivem ja soo.jem on nrihklikuu^ seda parerx saab siigis ja
seda hiljenr tulcb talr
.

aaa.aaaaa.aaaaa.aaaaaaaaaa.(}'aaaoaaaaa

nsitl iiksfutrtl neli i.sikut. karlu

kttt.sLttt

ed, keegi, keegi teine ju mitte keegi.

Tuli riru leha i]ks ttihti.s Idd itt

MUTIONU PIDU
(k6ige vahvamad tantsud tantsitakse ikka peo l6pus)

aa.aaaaaaaaaaataaaaaaaaaalaaaaaaaa

mdned arvasid, et keegi peaks sedu tegema. Keegi teine
oleks vdinucl .samuli .sedu teha, ugu mitte keegi ei teinud.
Keegi sui vihu,seks, .\esl .\ee oli iu mdnede tdd. Puliud
arvusid niiircl, et keegi teine oleks vdint'td iu midugi selle
heaks teha, kuicl mitte keegi ei mdistnud, et seda oleks
tegelikult pidonutl tegema mdned.
Asi ldppe.s .sellega, et mdned silildi,stasid kedagi teist
kuna ctga mitte keegi ei saanud kedagi ,vtiildistaela...

.aaa,iaaa.(}aaaaaaa<taaaaaa'aa<,a'a{)aaaaa
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PoLITSEI roOnnAILT
1997 aasta kaheksa kuud on Vinni politseile miiiidunud suhteliselt rahuldavalt; on registreeritud 49
kuriteguo neist 24 juhul on kurjategijad teada.
Siiski ei saa me oma tcidga rahul olla pdhjusel, et
ar.'astamata on jiiiinud suur arv vargusi. viilja selgitamata kuriteo toimepannud isikud" kes iiitkavad
6igusl'astaseid tegusid.

Pdhjused?

Politseil ei j2itku bensiini. on probleeme autodega,
kahjuks alati ei ole politseinikul piisavalt jtirjekindlust
1p.$rillaldast tahtmist oma rcjcid paremini teha.
.- Samas tuleb miirkida. et sageli on inimesed
oma vara hoidmisel lohakad: materiaalsete vuidrluste
hoiukohtades puuduvad trellid. lukud on algelised,
signalisatsiooniseadmed on kas rikkis vOi puuduvad.
Vaatamata korduvatele vargustele tihest ja samast
kohast ei v6eta midagi oma vara kaitseks ette.
Autoomanikud, vaatamala garaaZide olemasolule. jiitavad autod odseks maja ette. tiinavale.

VOLGLASTE TOP 20
Pajusti. Linnu 2-6
Vinni" Tiigi 5-14

Vinni. Tiigi 5-27
"rrnni. Kiige2-3,1
lajusti. Linnu 5-6
Vinni, Tiigi 5-10
Vinni Sdpruse

T. Arukaevu

28 106.9,1

N,l.Kepp

lt

O.Orlovskaja
M.Eliste
M.Keskktila
J.Smirnov
M.Ptiss
R.SOtnik
A.Sepp

l0

7-12
Vinni. Kiige 2-:15 A.Nuut
Vinni. fiigi 7-13 N.Maiboroda
Pajusti. Linnu 2-36 T.Laaspere
Vinni, Tiigi 5-20 A.Avinene
Vinni, Tiigi 5-26 L.Salve
Viru-Jaagupi 11-7 M.Talvoja
Pajusti. Linnu 13-3 R.Hunr
Pa.justi. Linnu

Vinni, Tiigi 5-12
Vinni, P6llu 8-3
Vinni, Tiigi 7-3
Viru-Jaagupi l5-6

291.89
029.83

9 371 .13
8 558.1 7
8164.20
8 429.10
8 365.18
8 069.80
7 978.87
7 899.04
7 700.81
7 666.24
6 948.11
6 692.74
6 394.63
5 971 .64
5 649.94
5 270.35
5 054.90

M.Lieber-t
A.Heinmets
J.Gordejuk
J.Kala
Andmed on antud seisuga 30. juuni 1997

AS "Vinni Kommunaal"

LK.5

Autodel on rirandamisvastased seadmed kas sisse li.ilitamata vdi hoopis paigaldamata.
Sagenenud on joomingud korterites ning
liirmamine baaride iimbruses.
ENDISELT KEHTIB KORD" ET 23.00-6.00 ON
oonaHu AEG.
Kui pidutsetakse ja hiiiritakse elanike rahu,
jiirgneb karistus vastavalt haldusdigusrikkumiste
seadustiku $142, 144 v6i 145 jargi, karistuse suuruseks kuni 2800. - krooni v6i haldusaresti 15
oopiieva. Aasta algusest on koostatud Vinni konstaabli
piirkonnas I 71 haldusdigusrikkumise protokolli.

Veei tahaksin meelde tuletada, et

kauplustes

MiiiidAVAid OHUPUSSE EI TOHI OMADA
NOOREMAD KUI l6-aastased noored ja lasta
vdib nendega AINULT LASKETIIRUS.
Ka dhuptissi kasutamisele avalikus kohas vdidakse
kasutajalt sisse n6uda kuni 2200. - kroonine rahatrahv.
Kui kasutaja on noorem kui 16 aastat, n6utakse rahatrahv sisse tema vanematelt. Siit palve kdigile vanematele: jAlgige ja tundke huvi laste tegevuse vastu!
Kasutan vdimalust tiinada k6iki, kes on
politseile abi osutanud ja meeldivat koostiiiid ka
edaspidi.

Vee

Einard Rihm
vanemkonstaabel

ja kanalisatsiooni tarbimisnormid

u"u"tu

"'u

Vesi, ilma kanal.-ta
Vesi. kanalisats.
Vesi. kanalis.. WC
Vesi. kanal.,kohal.soe vesi, WC
Vesi, kanal..tsentr.soe vesi. WC
Hotell

untu

,u.Lilr,n ,u.TliJ,l-

I el/dop.35
I el/oop.50
1

Sodkla
Baar, kohvik (WC-ga)
Juuksur
Toiduainete kpl.
J'otistuskaubad, adm. hoone
Peenarde kastmine
Lehm
Lehm suurfarm
Nuumveis
Pull
Vasikas

85

I el/Oop. 165
I el/oop.250
I el/ddp.l20
I koht/ddp.
I KOnVOOp.

lo)
250
120
15
q

75
o

200

200

125

125

55

55

250

250

I tddt.vahet.

12

l2

I

4,5

0

100

40
100

m'?locip.

I loom/ridp.

Noorveis
Siga
Hobune
Varss
Naarits
H6be- ja sinirebane
veoauto (vedumiga pesemine)

50

el/ricip.85

Lasteaed

Klubi

0

I loom/06p

150

10
60

0

20
30

0

auto

0

10

l0

60
45

0

0

3

0
0

7

I

0

I

500
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REET PROOVER:
p6lve otsas kasvatatud Eesti parimad hobused
Tiihtis perekonnaliige

O|gtt Teis olemissdra ning leeki, mis

sudant toidabl
ja silmi, mis iial Teist dra ei pc)cirdu.
Uks pdikselaik, uks killuke kulda \as
olla igas pdevas, igas teos.
Maatlma iial uksinda ei tulda,
ka meil::::'::
rilted peos

Soovime kdikidele lasteaednikele

ja koolmeistritele nende tdhtpdeval
palju j6udu, tarmikust

ja tarkust

ning vdga palju usku ja armastust
oma tcici vastu

Nii v6ib hobuste kohta Prooverite pere (ema Reet, isa Arne ja
ttitar Helene) puhul oelda ktill. Kui nn "tavalise lihtsureliku,'
jaoks on sdna "hobune" samasugune tiihekombinatsioon kui siga
ja krigu, siis selle pererahva silmad ldovad hobustest rZiiikides
siirama

ja hii;ilde lisandub soojem toon.

Hannoveri puhtatdulisi hobuseid kasvatatakse Eestis ainult
Reeda tallis

Kui teistes Eesti hobusekasvatustes kasvatatakse nii tori tOugu
kui hannoveri ristandeid jt, siis meie hobused on kdik puhtatdulised hannoverid. Olgu 6eldud, et hannoveri t6ug on aretatud
173-5.a Hannoveri krahvkonnas Saksamaal. Praegu kasutab seda
maailma kuulsaimat ja parimaks htippehobuseks saanud tduhobust kogu maailma ratsaspordist umbes 60%o. Meie hobused on
omal ajal ostetud Leedust ja Kaliningradist. Venelased ndustusid
meile hobuseid rntiiima. sest hannoveri hobune osutus slaa\\
temperamendile liiga rahulikuks. Enamuse tduhobuste isaks o,],,,
197,1.a siindinud Fassaad. Tema tood jritkab poeg Fuks - parima
hiippestiiliga hobune Eestis. Tunnustatud paaritustiikk on ka
I 989.a stindinud Baier.

Vinni Vallavalitsus

,xTffi

(JUlDtSf,lD

REKLAAMIHINNAD

MEIE

LEHES:

Suurus M66dud Hind
1
5O x 45
12O.2
5O x 9O
23O.3
lOO x 9O
23O.4
155 x 9O
43O.5
5O x 14O 43O.% lehekiilge 1OO x 14O 600.% lehekiilge 2OO x | 4O f OOO.I lehekiifg 2OO x 27O 2OOO.Reakuulutus
2O.Onnitlus
2O.-

Pildil Eesti esiratsutaja Rein Pill vdistlemas koos Baierig4-,
Volvo MK etapil Tallinnas. Baier on piirit Reeda tallist
Sovhoos teenis hobusekasvatusega rubla-ajal valuutat

Vinni NST ajal oli ratsutajaid oli 50 ringis. alga.jaist v6istlejateni.
Treeniti p6hiliselt Venemaalt piirit trakeenidel ja inglise tiiisverelistel praakhobustel (kes siis head hobust Eestisse miitis!). 1989.a
oli sovhoos huvitatud valuuta teenimisest" milleks leiti olevat

sobivaim hobusekasvatus ja hannoveri t6ug. Nii spetsialiseerusime ainult hobusekasvatusele. ratsutamine jiii tahaplaanile.

Pildil: Reet Proover ja
Hango. 1970.a. parim
saavutus Eesti Meistrivdistlustel, kus saavutati 4.
koht. Takistuste k6r-

olid 150-170 cm.
Niiiid Eestis enam nii
kdrgeid sdite ei tehta.
gused

Reklaame on v6imahk saata ka faksi teel,
lisades juurde garantulkLrja arve tasumise

kohta.
Meie faksi w (232) 23 325,
tel Q32\ 57 34O

Sellistel kdrgustel toimumaailma tasemel

vad praegu oliimpia ja
(Auhinnalisi kohti ajavahe-

vdistlused.
mikus 1967 -1972 oli iile paarisaja).
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Helene 6ppis enne ratsutama, siis

kiiima!

aastas

365 piieva todd hommikust 6htuni, tasuks

usalduslikkus,
Hobuste tiiielikuks Opetajaks ja ratsastajaks on Helene. kes teeb
hobustega k6ik todd: paneb neile piiitsed piihe, viib nad esma-

kordselt 6ue. Pealtniiha dblukeses Helenes peitub kolme mehe
sitkus. sest just nii palju kiheb vaja hobusega esmakordset
ratsasditu tehesl Nii0dseks on ta staazikas ratsaspoftlane. Helene
vOistlushobuseks on Filip. Samas on [{elene ka tdlgiks talli
ktilastavatele viil ismaalastele. N utikuse hobustega i.imber kiiia sai
ta kaasa juba siindides. sest ema sOnutsi 6ppis Helene enne
ratsutama kui kliima.

LK' ?
hobuse

I i igutuste graatsia j a varsa hirnatus.

Parimad hannoveri hobused maksavad miljon-poolteist ja
enamgi, kuid neile esitatakse ka k6rged ndudmised: hobustel
peavad olema head vanemad, tasemel dpetus, puhas hi-ipe,
liikuvad jalad, hea viilimus jt omadused-oskused.
VOistlustel elame kahetoalises "sviidis"

Vbistlustel kiiime autoga. kus iihes toas elame meie, teises, nn

magamistoas aga hobune. KOik hobusele vajaliku - vee, s6oda jm
vdtame kodust kaasa. Tduhobuse s66t peab olema vaga
kvaliteetne. Piiri tombab siin kahjuks rahakott. Talveheina, kaera
jm vajaliku ostame, tuleb odavam, kui ise toota.
Hobusetall ja seegi viihene viljatu jtiiitmaa asuvad alevikus,
mistdttu puuduvad notmaalsed karjatustingimused, laieneda pole
aga kuhugi.

Kaunid hobused, ndgestes iimbrus
Kdik, nii talli sees kui v;iljas on Reedale omaselt korras. Umber
talli on istutatud p66said. hekke, sireleid ja...ndgeseid. Kui talli
timbrus hakkas omandama korralikumat vliljaniigemist, selgus
kurb tdsiasi, et ilu pole v66ras vandaalidelegi. "Kaisin pimedas,
kui keclagi nagemas polnud ja istutasin nOgesed tagasi." Ehkki
ndgesed ei kasva peaaegu kusagil silmailuks, osutus meetod

ja l6hkujaid on viihemaks jtitinud.

Helene Fuksiga

tOhusaks

Pereisa Arnegi on olnud ratsasportlane

Hobunegi ktihib ja p6eb griPPi

Ka pereisa Arne tegeles kunagi ratsaspordiga.ja oli Vinnis

Meie hobused on siiani terved olnud (stilitab kolm korda iile Ola).
Hobustele on vti-ora ohtlikud hobuste gripp, tatitaud. Hobuse
nohune nina voib viia selleni, et ta peale haigust enam varssu ei
saagi. Piiride avardumine on avanud piirid ka haigustele, oleme
istunud vaga tahtsate vOistluste ajal kodus tallis, et hoida loomi
nakatumast. Uldiselt vaktsineerime hobuseid regulaarselt' Muide,
ka tohtriks on Reet ise, sest hobuste ravimisele spetsialiseerunud

hinnatud rnehhanisaator kr,rni l976.aastani. nril juhtus dnnetus

silokourbainiga. rodvides ta parema jala. VaataltraLa suunt'le
hadadele on Arne optimistlik ja elur06mus ning teeb piievpiievalt vordselt koos teistega lutisilist t66d.

Millal alustasid?
Enne Vinni NST-sse tulekut t66tasin Tallinna ratsaspordibaasis,
sealt suunati pdllunrajandusministeeriumi kirjaga 1966.a siia.
Ratsasporti olen teinud tile 30 aasta. Paritnateks aastateks jiiid

seitsmekiirrnendad.

rnil vabariigi rneistrivdistlustcl

saavutasin

tiitlitest loobr.rsin hobuse hoidmise
ratsasporllaste hulgas vliga viihe naisi ja

nel.landad kohacl. Kdrgernatest

';-rel. Tollal oli

Y

vetarste on raske leida.

Kartis, et hobused kaovad Eestimaalt

0nneks on tiheksakiimnendate algusaastate m06naperioodist
hakatud iile saama. Siis oli killl selline tunne, et hobused kaovad
Eestist. kes lihaks, kes miiiigiks. . . Ehkki Euroopa turg on
hobuseid tiiis. oleme suutnud miiiia hobuseid Saksamaale, Rootsi,

,stelda tuli meeste kla:sis.

Soome. Prantsusmaale
Praegu meeldib aretustdd
flobuseid on nreil momendil 30. Rahulikuks iiraelarniseks piisaks
.ju poole viihemast. kuid siis kaoks tira aretustoo. Aretusega
tegeleda aga zootehniku haridusega Reedale rneeldib. Hannoveri
hobune kasvab kaua - kuus aastat - ja n6uab pikka meelt ning
anuastust loorna vastu.

Hobuse psiiiihika on viiga tundlik: hobusega tuleb tasakesi
riiiikida. teda silitada. Piisab paarist-kolmest l66gist. et hobuse
psiiiihika iira rikkuda.
Reeda tallis krbnusid ei kohta: hobused on siin rahulikud, elava
silmavaatega. liiikiva karvaga. terved. Reet on rahul oma
aretustoo ja hoolealustega. Ja miks ka mitte: Eesti parima
ratsaspofilase Rein Pilli hobune Baier on siit tallist. sarriuti parim
koolis0iduhobune Filadelfi a.
Hobusekasvatusega rikkaks?
Reet 0tleb, et hobusekasvatus pole kusagil maailmas kasumis ja
siingi suudetakse iira elada vaid ots-otsaga. Kuuldused suufiest

tuludest hobuste mtjtrmisel
kokkuosdatel

ja

on isegi 6iged, kuid

seda vaid

vahenda.jatel. Tegeliku kasvataja r60muks jiiiib

ja

mujale. Tiina ollakse

ka

Eesti

hobusekasvatuses tdusuteel, tekkimas on oma siseturg' Hobune
on muuturnas rikaste pereliikmeks. Viiga prestiizikas on omada

ratsahobust (me .ju laherne Euroopasse), veel prestiizikam on
osata ratsutada. Paljudel prorninentidel, iirimeestel ja nende
pereliikmetel on oma hobused, ratsutada ptitiavad nii noored kui
vanad.

Samuti korraldatakse jiille arvukamalt vOistlusi ja osav6tjaidki on
iga aastaga enam. N2iiteks Volvo MK iiks etapp viiakse ltibi
Tallinnas.

Tulevikuski ainult koos hobustega
"Vaatamata raskustele piiiiab meie perekond oma alustatud t60d
ja praegu ning edaspidigi", on Reet plaanidest
riiiikides kindel. Seda on muidugi r66m kuulda.

jiitkata just siin

Hobuseid tutvustama on pererahvas lahke' sest kes tahab
liihemalt hobust niiha, silitada ja ehk selgagi istuda, siis see
vdimalus on olemas. Tuleb vaid pererahvaga kokku leppidal
Usutlemas kiiisid Hilje Pakkanen ja Kairi J6esalu

LK. 8

SEPTEMBER

uurE OplLRstE vAsruv6m
JUDOSEKTSIOONI
6.septembrist kuni ,01 .oktoobrirri registreeritakse uusi
6pilasi "Sakura" judogruppidesse. Ootame I -11aastaseid
poisse ja ttidrukLrid. Registreerimine toirnub Vinni
spordihoonestoop:ieviti ll-13 ja l5-17.30, rel 57 683.
Plaanis on komplekteerida ENESEKAITSE kallakuga
tervisespordi grupp tdiskasvanutele. Grupp hakkab toole.
kui registreerub vdhemalt 20 huvilist. Registreerirnise ajad
samad. mis lastelgi.
Riho Rannikmaa
I

VINNI

VALLA

UUDISED

Aeroobika treeningud Vinni Spordihoones algavaci
02.10.1997 kell 19.30 ,jLrdoruurris. E,daspidi teisipiieval -ja
neljapiieval kell 19.30 - 20.30. T'und maksab 15. - krooni.

Kersti Riivits
I I 183

Miii.ia garaai lkanaliga) Vinnis. Infcr tel.B 250

I{aIIis Jenni!

OKTOOBRIS JALLE
JUUBELITURNIIRILE MOO SBURGI

On uustarl nugu liiv,uterod,
nurl miirkumutult kttovnd kiiest,
kuid igus ttiiikses liivaterus
on oso Sinu elumiiest.

"Sakura" trofeede hulgas seni k6ige uhkem karikas on
vdidetud 5 aastat tagasi Moosburgis, mil sealne judoklubi tiihistas oma asutamise 20.aastapIeva.
Niirud kutsuvad saksIased meid orna kIubi 25..iLrubeIi
tiihistamiseks korraldata'n'ale tr-rrniirile. S6it on planeeritr-rd
bussiga ajavahernikr-rs 14.-22.oktoober. KLrtsLrtud on kuni 25liikrneline delegatsioon. Ootarne tlrrnadelt. kellcl on vrilissoitudeks litsentseeritLrd buss. pakkLrrnisi telefonil ,57 68-1.
[-libirriiikirnisi voib tr-rlla oidanta ka orse Vinui

Owtwrtemn JaaBELr
PAHALl
Tuuli

ja

VeIIo

spordihoonesse.

Riho Rannikmaa

MESSITOETUSE TAOTLUSEST

.t

"Kagu-Eesti

Ettev6tlus'97"

*

MESS "KAGU-Et1Sl-l ETTITVOl-l-t j S'97"
sooDNE vAIKI F_-f I I \'(-)l L t-Ft t,
Messil osale'"atel vdikecttevdtetel on roirnalik saada riigilt
toetust osalen'ristasLr rraksrniseks.'l-eada orr. e1 riiklikus
regionaalarengu silrfasutuses vastuv0etLrd pcihimotteline
otsus: r,dikeettel'tltetel on voirnalik iiks kord aastas saada
toetust osalemaks i.ihel regionaalsel nrr-ssil ncljast. Nende
nelja rnessi hulka kuulLrb ka "Kagu-F-esti frttevotlus",
Suurenr vtiirlalus toetuse saarriseks on ueil firntadel. kes
end r areln registreerivad.

Messi korraldustoirnkontra andnrete I ot'l varaselnatel
messidel osalejatest 10-20% olnud vdikeettevdtte.d.
eeloleval messil osalemiseks annab riiklik toetus neile lrea
v6intaluse. Uudne on ntessil ka see. et eraldatud on rrressi
ja jaemiiilgi pi nnad. Tiipsem teave korra ldusto irnkorrrrast.
Mess toimub 24. ja 25.oktoobril P6lva

Kultuurikeskuses.

Austatud firmajuht!
Ettevdttel voi fiiiisilisest isikust r.tter'6tjal on 6igus saada
messil osalemise toetust iiks kord kalendriaasta jooksul.
o 'l'oetrrse rnaksinrrrrnuletus on 5000. - krooni .ja sec ci tohi

trletada lroksi (6rnr) uraksurrr-rse ja
kogurnnksurl

r loetuse saanri:.' irigus on etterOtetel. ntilL' triiita.late arl
on kLrni 80 .ia celrnise aasta netokiiivc. kLrrri 100 nriljo'.'*
k

roon i.

r'latitlLrs

Teleforr: 279 95 338

rnes,sil osalcnrise kr"rlrriJe kor,-iperrseelinriseks

esitaiaksc Regionaalarengti SihtasLrtLrsele kirjalikult
(aktsepteelitLrcl tlrr ka loetar, f-ax)

Koos taotlLrsega esitab taotle.ja toendi nraksuametis
arvelolernise .ja riigirraksu r,r)lgnevLrste kohta.'i'aotleja
vastLrtab esitatud andnrele oigsLrse

esitarrisel kaotab etle\,01e

vdi

eest.

Valeandrnete
fiiusilisest isikust erter,otia

6iguse taotleda nressil clsalenlise tocti"tst.
'l-oetus makstaksc piirast nressil osalcmist osalclniskiilLrsid
tOendavate dokrirncntidc koopiare aiusel ia osaiotulcpingust

vdi

registrecrirnisl loendlvast clilkirrnctrclist" rnille alusei

teostalrikse

Osalejate regi streerim ine j iitkub I
Messi "Kagu-Eesti Ettev6tlus'97" korraldustoirnkond.

osavdtutasu

us1.

r'51

j

arnakse

Taotlusvormi saamiseks rnessil osalc.nrise toetLrse taotlemiseks" paltrrre pddrduda VirLrrraa F:tter,otiLrskeskusesse
(tel 42 098) vdi Vinni VallavalitsLrsse (tel 57 i57).

Kairi Jdesalu
Etter'6tluse proj ektij uht

TOIIVIf,TAJAD:

Endel

Molotok

13 312

Hilje Pakkanen 57 340
Kairi JSesalu 57 557

Vinni valla uudised
EE2l30 Pajusti

LIiANE.VIRUMAA

AS ARIES
Rakvere, Tuleviku l4 a
2100 eks. TASUTA

