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hoonete, elamute, kruntide,

valdajate j a kasutaj ate, samuti val laval itsuse kohustused.
Eeskirj a tiiitmist hakkavad kontroll ima pol itsei ja val lavolikogu

VALLAVOLIKOGUS
Yinni Vallavolikosu l6.anrilli istunsil olid
iii rgmised kiisimused

volitatud isikud. Soovime k6igite kaunist koduiimbrust ia
eelkdige teravar vikatitl

arutusel

:

Vinni valla heakorra eeskiri
t Utdsatteo
l.Kiiesolev eeskiri slitestab heakorra nduded Vinni valla

,

Otsustati l6petada p6llumajandusreform MOdriku Uhistus
2l.aprillil 1997.a.
Ltikata pOllumajandusrefiomi komisjoni liikmete volituste
l6ppemise otsustamine edasi.

Kinnitada M0driku Uhistu pdllumajandusreformikomisioni
kulude aruanne summas I l2 553.- krooni
Otsus jdustub 2 Laprillist | 997.
2.Eelmisel volikogu istungil vastuvdetud maaruse
'-'Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ia

26

MI?\lt \ggV
rajatiste ja 6uede omanike,

',Tiiiendavaid sotsiaaltoetusi

nr

haldusterritooriumi l.

2.Eeskiri on taiitmiseks k6igile fiiUsilistele
isikutele Vinni valla haldusterritooriumil.

ja

juriidilistele

3.Vinni vallas on iga isiku kohusfuseks hoida puhtust ia korda.
Il iildised korranOuded
4.Vallavalitsus:

4.1 sdlmib teede, tiinavate, viiljakute, parkide,

4

kord"

p
makstakse

lqlimetulekutoetuse i jiiigi olemasolul', tiiiendati iiirsmiselt:
2.6.10 vanuritele ja puuetega inimestele LUtt.puuO. ju Uriteti

haljasalade ja muude rildkasutatavate territooriumide konashoiuks vastavaid lepinguid;
4.2 maiirab iihekordseid kohustusi ;
4.3 korraldab ralguid;
4.4 vaatab kibi ja otsustab iga tiksikjuhrumi, mis on
eeskirj aga reguleerimata;

ostmise kompenseerimiseks sotsiaalkomisioni otsuse alusel:
matusetoeruseks. 500.- krooni sotsiaalkomisjoni otsuse
alusel:

veev6tukohtade korrasoleku ning sinna juurdepiiiisu.

26. I 2 iihekordseteks toetusteks sotsiaalkomisioni otsuse alusel:
26.
ravikindlusrusega hdlmatud isikute ravikulude kaneks.

kaasomanike kohustus. Omanikud vOivad panna avalike

26. I

I

l3

koosk6lastatult LAane-Virumaa Haigekassaga,

sotsiaal_

/-lpisj on i otsuse alusel.
, -lloetletud tiiiendused jdusruvad ..Riigi Teataja

Lisas,,

avaldam isele j iirgneval piieval.

3.Vastav4lt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 6_le
$
otsustas volikogu esitada taotluse siseministrile vinni va[a
?sustusiiksuse liigi" nime ia lahkmeioonte muutmiseks

iiirgmiselt:
l.Moodustada uus asustusiiksus - tiiisnimega Kakumiie kiila
(senini Pajusti aleviku koosseisus);
2.Ennistada ajaloolised asustusi..iksused:
2.1 Ristiktjla (senini Kulina ktila koosseisus):
2.2 Miietaguse kiila (senini piira ktjla koosseisus,r:
2.3 Karkuse kiila (senini piira kijla koosseisus);
2.4 Tammiku krila lsenini Obja kitla koosseisus);
2.5 Lepiku kiila (senini Obja kiila koosseisus).

3.Muuta Pajusti aleviku, Aruvrilja, Kulina, Liihtse, Vetiku,

Obja, Soonuka, Rasivere

ja palasi hilade lahkmeioont

vastavalt lisatud maakatstri kaartidele.
4.Otsus jOusfub

2l .aprillist

nitati valla

5.Avalike kohtade konashoid

on

kinnisvara omanike ia

kohtade korrashoiu kohustuse lepingu alusel vara valdajale.
6.Hoonete, rajatiste ja kruntide valdajad on kohustatud korras

hoidma kruntide siseterritooriumid ning nendega piimevad
hooldusalad.
T.Hooldusala ulatub krundi piirist tee vdi tiinava telgjooneni,
hoonetevahelise maa-ala hooldusala piiriks on nendevaheline
mdtteline telgjoon.
8.Hooldusala konashoiu eest vastutavad hoonete ja ehitiste
valdajad, maa-alade kasutajad ning ehitus- ja remonditciid
tegevad ettev6tted, asutused, organisatsioonid.
9.Kauplemise

v6i

toitlustamisega tegelevad

isikud

on

kohustatud hoidma miiUgikoha (kauplus, baar, mUiigipunkt jne)
ja selle juurde kuuluva teenindusmaa puhta ja paigaldama sinna
juurde vajalikul arvul pnigikaste ja -ume ning organiseerima
nende tthjendamise.
lO.Vedusid teostavad isikud on kohustatud tagamasdidukite ja
mehanismide puhtuse ning veoste pi.isivuse.

ll.Veoste (kauba) peale- ja mahalaadimisel v6i s6idu ajal

mahapudenenud veose peab vedaja viivitamatult koristama.

l2.Kinnisvara, territooriumide, hoonete, elamute ja

1997 .a.

rajatiste omanikud ning valdajad on kohustatud:
12.1 tagama, et territooriumi, hoonete ja vara seisund ei

hea

Heakorra eeskirja eesmiirk

4.5 korraldab avalikul tenitooriumil asuvate tuletdrie

on ohjata lohakust ja
on siitestatud

konalagedust valla territooriumil. Eeskirjas

ohustaks kaasinimesi;
12.2 tiihjendama Oigeaegselt neile kuuluvad olmeots- tarbelised

kogumiskaevud;

Vltrlt*it
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12.3 kindlustama oma territooriumi vOi hooldusalal asuvatele

spordi- ja miinguviiljakutel
kohtades on keelatud:

tulet6rj e veevdtukohtadele vaba j uurdepiiiisu;

12.4 regulaarselt puhastama krundil v6i hooldusalal olevad
ja -kraavid ning truubid;
12.5 rajamaja korras hoidma priigikonteinerite ja viiikeurnide

ja p66saste oksi,

3.4visata prligikonteineritesse vedelaid jriameid, tuleohtlikke
ning toksilisi aineid, samuti asju, mis ulatuvad priigikonteineritest v?ilja v0i takistavad nende tiihjendamist;
13.5 vedada pri.igimiiele toksilisi aineid.ja nende jaatmeid;
13.6 parkida mootorsdidukeid elamute.juurde nii. et on
13.8 vziljutada k0ttesiisteemist tahma ja tolmu iile kehtestatud
I

12.8 Talviselajal:

12.8.1 hoidma teed

ja tiinavad ning trepid ja

puhtad lumest ja jiitist;
12.8.2 eemaldama katusele
lume ja jiiiipurikad;

ja rtiiista

ja teistes avalikes

l3.l reostada ja risustada territooriume (s.h. metsa) prahi,
jiizitmete vOi muude kahjulike ainetega;
13.2 vigastada v6i omavoliliselt raiuda puid, p66said, noppida
peenralt lilli, v6tta istikuid;
13.3 visata kanalisatsiooniv6rku piihkmeid ja pinnast;

sadeveekaevud

hoiukohad ning nende juurdepliiisuteed;
12.6 regulaarselt niitma muru, ktirpima puude
ptigama hekid;
| 2.7 koristama varisenud puulehed;

LII.2

labipaasuteed

kUlge kogunenud ohtliku

12.8.3 liivatama (kloriide kasutamata) jtiiitunud teed ja

Vastutus Haldusdigusrikkumiste seadustiku $ 167 16ige I
miiiiratakse heakorra eeskirja rikkumise eest rahatrahv

12.9 heiskama riigilipud vastavalt kehtestatud korrale;
12.10 tagama hoonetel tiinavasiltide ning numbrite olemasolu
nende hea niihtavuse.

viiekUmne pZievapalga ulatuses.

ja

Kontrolli tagamine Heakorra eeskirja rikkumise protokolli on
volitatud koostama, asja arutama ning halduskaristust maarama

l3.Teedel, tiinavatel, haljasaladel, parkides,
vallavolikogu volitatud isikud
. eelarve tiiitmisest esitas finantsndunik Ma it Diits: Tulude laekumine 01.04.1997.
Tulu liik
Nagu juuresolevast tabelist niiha, on Vrrrnr
[^aekum Eelarve
laekum %o vdrreld. o% vdrreld

5.Infor

1996.a.

1997.a.

1997.a.

Fiiiis ilise isiku tulumaks

1))9 \

6570,0

Maanraks

255,8

2300,0

Kants eleiteen.,riig il6 iv jms

13,6

40,0

Trahvid

))5

130,0

Loodusvara
Hariduse omatulu

67,6

300,0

)\

1831,3

7297,5

rrqir

298,8

259,0

64\

15,0

3,8

491,0

) 239,0
| 47,5
', 2,6

oimetuleku ja tiiiend. sots.toet.

Piiiisteamet
Kaitseviieteenistus
Tshemobdl

200,0

l

eelaruega

)7q
1?4

?so

1)t
41

)

laenud

laekumine teistelt

RIP

KOV-delt

,

216

]

t00.0

8,6

28,9

')l

1996.a.
suure!"n

eelarvesse laekunud

raha

1996.a. 4.kvartali arved maksti ara 1996.a.
detsembris. Arved selle aasta l.kvartali eest

laekuvad aga 2.kvartalis. Vaadates tagasi
1996.aastasse, peame miirkima, et alustasime
vliga suure kreditoorse vdlaga, vaatamata

piiiidlustele v6lga v;ihendada,

?50

116,7

)4,7

{r

ioo,o

ligikaudu 2 miljonit kr. Seevastu 1997.aaalustasime vdlgnevusteta, ka 0l.04.1997
seisuga oli Vinni valla vdlg vaid laenu ja

8:e,4

6

250,0

275,0

0,0

eelarvelise laekumise

250,0

0,0

muudeks kuludeks, naiteks sai juba
miirtsikuus Tudu uue viiikebussi. Samas
rekonstrueeriti ka katlamaju, ehitati valmis

,6

))9
:t(

'i 3518,2

suurem v6rreldes

oli
01.04.1996.a. seisuga kreditoorne v6lg sij-\i.

262,1

*

arv

l.kvartaliga); loodusvarade maksu

89,4

M un its ipaalv ara mil iik jms

Finantstulud
Kokku

100,4
-1

trahvide

Opilaskohtade eest meie valla koolides, kuna

l

28,3

hiline osa laekub aasata teises pooles (kiill on
aga Vinni valla politsei andmetel tehtud

24,0

I15,0

35,8

ttihtajad on saabumata; trahvid, mille p0-

laekumine langeb suveperioodile. Ttinaseks ei

144,2

r

eelarve

kokkuv6ttes tiiidetud. Alalaekumine esineb
mOne artikli osas: maamaks - mille laekumise

ole valla

?50
?49
?50

n5,.a

valla tulude kvartaalse laekumise

96,6

0,0

2.0

Ravikindlusega hOlmamata
isikute ravikulud
38,3
*
Inval. sdidusoodustus
Indiv. transpordi kasut. toetus 1,8
Programmilised sihtvahendid ,k

140,9

308,5 120,6
10,0 73,9
16,1 71,6
5,0 200,0
123,7 183,0
172,4
) 216,9
193,2 1 rr3,7
17st,4 146,4

409

r

1996.a.

t9496,9

I,l
9540

149.1

)6q

ajatatud sotsiaalmaksu niiol. Olles tasunud nn.
piisikulude eest, jiii meil v6imalus tulude

konal

mOningaiks

valla arhiiv, soetati helitehnikat, rahvariideid,

toetati 6petajaid nende viilissditudel jm.

I.kvartali kuludest viiga suure osakaalu moodustasid lumet6rjetridd - iile 300 tuh. k. Tegemist oli lumerohke talvega. Probleem eelarve
seisukohalt on aga t6sine, sest lumet6rjet oli planeeritud finantseerida mootors6idukimaksust. Maksu kehtestamine liikati aga edasi
l998.aastasse. Volikogu istungilesitati kiisimus: millistele firmadele maksti lumetorje eesr ja kui palju? Vasrus (tuh. kr): AS Iva - 68,4;
ou piira Talu - 55,5;oU Roela PM - 55.41 Voore Talu u'0 - 4g.4i Kadila pou - js,+; oii ruti'v"ois - 24,8; ou vinimex - 2t,9;oU
Vetiku - 4,8; Tudu Metskond - 3,0; AS Virumaa MT - 2,7; AS Viola - 2,6; P.Yaabla - 0,5. Kuna ka teede- remont ia suvised haliastustdod
olid planeeritud mootors6idukimaksu arvel, siis pole esialgu neilgi ttiridel katet. Esimise kvarlali kulude p6hjal jiirelduste tegemine on
komplitseeritud, kuna ajalist proportsiooni on raske kasutada: eelarve kuludes ei kajastu tootasu muutus, opikute soetamine, suvised
remondid jne. Tulude laekumisest kavatseme teid teadvustada igakuuliselt; kulude osast teeme jargmise ulevaate prirast 2.kv l6ppu.
6.Munitsipaalomandis olevate eluruumide iiiirileandmise otsustustamise delegeerimine Otsustati delegeerida munitsipaalomandis
olevate eluruumide iii.irile andmise otsustamine anda Tudu Halduskogule. Otsus j6ustub l T.aprillist 1991 .a.
7.Eelndu "Ehitusmfiiiruse ia ehitusiiirelvalvealaste toimingute tasumiiiirade kinnitamine" liibis l.lugemise

Jlirgmine volikogu istung toimub 28.mail 1997 kell15.00 vallamaja saalis
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OLED SA MARGANLID?
f,mo peob kestmo
emd peob kostmo
k6igele, mda kiisid.
Bmo, kes toidah,
emo, kes katob
ja aloti piisib ...
,flui oled sqodes jo v6ttes
mifuganud viisinud emo,
hui oled n'iiinud ehk m6ttes
io mucedest eiisitud emo,
siis on veel hiisti I
;$iis piiiised oitoma

jo

s6no

jo

ANDRI SOONE
ANNA.MANA OTSA
MTKAEL KONKKA

T?\HELEP?\}{[rKS SIIURTELE PEREDELE I

uleskerkinud probleemidele lohendusi otsimo

miseni

I

Meeldivo kohlu-

!

Oivi J0rgenson

UALI,A

Jeogo,

peoga !
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ot'44 Puu
On saanud ilusaks traditisooniks koos emadepaevaga tiihistada

kevadist looduse rarkamisr looduskaitsepaevaga, -rni, tanu*
leiab aset I l.mail. i_ltrtlasi saab sel prieval alguse ka jiirgnev
looduskaitsekuu, mille teema on olnud aastatega varieeruv. Selle
aasta looduskaitsekuu on ptihendatud OMA pUULE.
Pildil: Tammepuu Vinni-pajusti
tee iiiires (dets. I 995)

Foto: Urmas Ndmmik

,r:

05.03.1997
t t.o3.1997

Ootome kdigi suurte perede, kus 4 jo enom lost, esindojoid lZ.
moil 1992.0. kell ,l0.00 vollomojo sqoli, et rjheskoos orulodo vollo
suurle perede uhenduse loomist. prjuome uheskoos hokoto

siis piiiised oitoma
C)lgu v6i poitamo viiikese

ur

03.o3.t997

KUllap olete isegi miirganud

viimasel ajal elavnenud mdttevahetust metsa ja pOlispuude
iimber. Puus on otsitud stimbolit kodule, kiilale ja eesflasele
eneselegi. Samas on suuresti linnastunud eesltane otsinud
t6endust oma p6lvnemisele maarahvast. paremat tiihist, kui oma
pdlispuu koduviiravas, on ilmselt raske leida. Seet6ttu ongi selle
aasta looduskaitsekuu tiks pdhieesmiirke oma puu avastamine.

Metsanoorte Uhendus on viilja tdotanud juhendi, milles puu
mddtmete k0rval peetakse oluliseks just pririmusi. Mitte vahem
trihtis pole aga ka oma puu istutamine, olgu selleks siis tamm,

ptirn, pihlakas v6i m6ni muu puu. Siinjuures julgen loota, et te
juba istutamisel m6tlete, et sellest puukesest tut.uitr.
uhke puu
sirguks. Kahjuks ei ole mitmesuguste kampaanialik" puud.
istutamisaktsioonide juures sellele eriti m6eldud ja tulemuseks
v6ivad olla kuivanud vitsaread. Varuge natuke aega ja kannatust
oma puukese jaoks ja te vdite kindlad olla, et teil varsti tOesti
piiris oma puu kasvamas on. J0udu teile selleks!

Arvo Haas
Keskkonnandunik

SP ORDTT'TJD T SED

Kaheringilisest turniirisiisteemis toimunud korvpalli
karikavdistlustest v6ttis osa neli vOistkonda: Vinni, pajusti,
Roela ning Tudu. Tasaviigiselt kulgenud kohtumistes muutis
otsustava v6idu Vinni vOistkonna iile saavutada Tudu vOistkond
ja tuli seega karikavOitjaks. Teist ja kolmandat kohta jaid
vdrdsete punktide arvuga jagama

Vinnija Roela vOistkonnad.
Vinni valla karikav6istlused lauatennises toimusid juba teist
aastat jArjest. Osav6tjaid oli neljakijmne muingija ringis. Miingiti
shveitsi siisteemis 5 voorust 3 etappi kolmes vanuseklassis.
Paremuse selgitamisel liiksid arvesse k6ik 3 etappi.
Tulemused.
Poisid: l.Mihkel Tammert, 2.Ragnar Heek, 3. Aigar Asson.
Naised: 1.Anu Aleste, 2.Marge Goldberg,3. Siiri Sepp.
Mehed: l.TOnu Ploom, 2. Martin Kraaner, 3. Juri Konontshuk.

Vello Akel
Spordikompleksi direkor

"Mriluheksel" ldpetas
Jiirikuu viimasel esmasptieval j6udis ldpule

viinakuus

alguse saanud traditsiooniline Vinni valla miilumZingusari
"Mriluheksel". Koos kaidi iga kuu viimase esmaspiieva 6htul,
seitsmest miinguvoorust liikisd arvesse viie parema tulemused.
Kullaltki pingelises heitluses. kus pOnevusi lat- t u, viimase

vooru viimaste kiisimusteni, niigi vdistkondade paremusrida viilja
jiirgmine:
l.'olsu'o (Eduard, Eda ja Erki Post, Taavi Urb, Villu Albert) - g
kohapunkti;
2."Uba" (Gustav ja Mihkel Saar, Kalev Kaunismaa, Nikotai
Kors) - 9 kp.;
3.Viru-Jaakobi (Margit Abel, Silva Taremaa, Kalle Lina,
Andrus Rannaberg) - 10 kp.;

4."Uni" (Toomas Uuskam, Kaupo Nurk) - l3 kp.;
S."Udu" (Ago Laud, Enn Siiiisk, JUri Tisler, T6nis Brinkmann,
Avo Viirkraud) - 22kp.
Miilumiingu korraldajad Tiina ja Arvo Haas on siiralt tiinu- likud
Vinni valla ettevdtetele As Pajusti Karusloom, As V6hu Vein, As
Salmo, As Inju Oskar, As Vinni J6usij6t, OU Stea, aga samuti
Vinni Spordihoone direktorile Vello Akelile, kelle toetusel Uritus
teoks sai.

Arvo Haas
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piiri iiletamise protseduur jiiiib

piirikontroll,

Masinloetava kleebise saamiseks pridrduda isiklikult LriiineVirumaa Kodakondsus- ia Migratsiooniameti osakonda Rakveres
Rtigavere tee 35 (avatud E, N, R 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.30; K
9.00 - 12.00 ja 13.00 - 18.30), kus tiiidetakse ja esitatakse
avaldus, mille eest tuleb tasuda 5 krooni. Koos avaldusega tuleb

ning koopia passi

isikuandmete lehektiljest.

Koopiaid tehakse ka kohapeal.
Kodakondsus- ja Migratsiooniametis miiliratakse tiihtaeg kleebise
kiittesaamiseks.

Plirast 10.05.1996.a. viiljastatud Eesti kodaniku passid ei vaja
turvakleebist, sest nad onjuba varustatud masinloetava koodiga.
Turvakleebist ei saa Eesti kodanikud oma passijuhul. kui:
* passis on viihem kui 3 tUhja lehekiilge;

*

pass on rikutud.
Nende kodanike passid kuuluvad ilmbervahetamisele. Selleks
tuleb pocirduda vallavalitsusse Pajustis (tuba 21 l, tel 4 75 61) v6i
osavaldade sekretiiride poole vastuv6tuptievadel .
Kaasa vdtta:

*

pass;

* 4 fotot (4x5 cm);
* riigi16ivu kviitung 35.- krooni tasumise kohta;

* Eesti kodakondsuse tdestamiseks tbestusmaterjal.
Endine NSV Liidu sisepass kaotab kehtivuse alates 15.05.1991 .a.
Viilismaalase passi omanikud ja Eestis elavad teiste
riikide kodanikud vajavad viisat ka Eestiga viisavabaduse
lepingu s6lminud riikidesse reisimiseks. Viisa saamiseks tuleb
pri0rduda vastava riigi saatkonda.

ja

ei

dppida vrilisriigis.
anna v6imalust tciOtada
Selleks on vaja taotleda eraldi tbd- jalv6i elamisluba.

Viisavabadus

Eesti

Maarahava kongress algas Hr Eenok Haameri poolt jumala 6nnistuse
jagamisega. TU teoloogiaosakonna rektor kutsus rahvast Uksmeelel
tegutsema ja tuletas meelde, et vabariik loodi ka ainult tanu sellele, et

inimesed unustasid erimeelsused

endiseks.

Piiriiletusprotsessi lihtsustamiseks on soovitav enne
10.05.1996.a. vriljastatud Eesti kodaniku pass varustada
masinloetava kleebisega. Masinloetav kleebis muudab passi
usaldusvliiirsemaks, lihtsustab ja kiirendab piiriUletusprotsessi.

esitada pass

reiltvtt k Jrrt Jtrossist

3l.miirtsil Tartus teatris "Vanemuine" asetleidnud

Turvakleebi sest, uii savabadu sest
Viisavabadusega

LK.4
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VALL.A UUDTSED

ja

keskendusid uhise eesmargi

saavutamrsele.

Ta Utles: "Sel rahval, kes ei ole oma minevikus tundnud
s6Jalaule, kes on end ainult kaitsnud ja taastootnud, sel rahval on tohutu
elu16ud. Kui me vaartustame inimese ja saame selgeks, et me ajame
0hte ja sama asja, siis on garanteeritud Eesti maaelu 6itseng. Eesti et ole
mitte ainult Tallinn "
Hr Riivo SinijZirv ndeb p6llumajanduse arengut Umbertootavate todstuste
tootjate kdtte minekus. Tema nagemuse jZirgi on hakanud meie 0hiskond
kihistuma vaesemaks ja rikkamaks ning valitsusel ei jdii muud 0le, kui
sellise protsessi jatkudes anda meeletuid summasid sotsiaalfondi
Uue peaministri hr Mart Siimani s6nav6tust jiii kolama m6te. "Kes ise
ennast ei aita, seda ei aita ka jumal". Tema prioriteet kuulub erainitsiatiivil
loodud ettev6tlusele. Maaetu arengu kindlustamiseks arvas peaminister
vajalikuks luua p6llumajanduse kredlteerimisefond.
Koige optimistlikuma ndgemuse pakkus vdlla hr Jaak Lelmann,

kes loodab tulevikus

elluviidavale dotatsioonipoliitikale

(1000.-

ja 250-500 krooni/p6llumaa ha kohta). Samuti olitema lootustes kirjas poldude lupjamine riigi abiga mullaviljakus
krooni/lehma kohta

t6stmiseks.

Hr Arnold RuUtel kutsus l6petama v6imuv6itlust. Viiga oluliseks pidas
k6neleja infrastruktuuri korrastamist.
"Ega ma loll ole, et ma oma lapsed maale Jatan", titles uks tuttav, kes

ostis korteri Tallinna. Nii alustas oma k6net hr Arvo Sarapuu. Ta nentis
fakti, et lapsed on meie tulevik, ja kui nad on valinud endale p6lluharija
omast erineva tee , siis vdgisi neid maale ei too ja p6ldu harima ei pane.
Seega peavad saama erinevad huvid kaitstud erinevate Iiikumiste poolt1a

maaelu arengule aitaks kaasa hoopis pikalaenupanga

loomlne,

maamajanduskoja ellukutsumine. Et riik ei peaks kunagi peale maksma,
et maal oleks pood, kool jne, siis tuleb arvestada tekkinud olukorra
tosidust ja asuda kiiresti selle kriisi lahendamisele.
Maaelu on alternatiiv. Arvuti v6ib ka kasesalus lahti luua, et labi tahtede
sdra Hongkongiga iiriasju ajada v6i naabri Marile armukirju klobistada.
T6sise olemisega p6llumees, Riigikogu liige ja "Moodukate"
esindaja hr Jaak Herodese ennustuste .ldrgi kujuneb pealinn tootute Ja
hulguste linnaks, kes hakkavad elama sotsiaalabist. Maatootjatele suurt
maksukoormust ning mottetuid majandusaruandeid vdiketaludele peett
mitme k6neleja poolt maaelu takistavateks teguriteks.

Pollumalandus- ja kaubanduskoja esindaja hr Urmas Laht t6i
maameestele eeskujuks tudengeid, kes oma s6idusoodustuste eest
v6itlesid. "Kas ei peaks ka p6llumees end tugevamalt valjendama, oma
6iguste kaitseks viilja astuma?" kUsis konelela.

Pollumaiandusminister

hr Andrus Varik

lUkkas tagasl-

sUUdistuse, nagu oleks tema kolhoosikorra taaskehtestamlse pooldar
n6us,
seni kasutuselev6etud abin6ud maaelu edas'
Ta

et

oli

arendamiseks pole olnud piisavad. P6llumajandusministeeriumts on
kaalumisel p6llumajanduses kasutatava diiselkUtte kUtuseaktsiasist
vabastamine, tulumaksu soodustuste sisseviimine, turgude avamine,
ekspordi soodustamine, Uhistegevuse toetamine, elektri-, side- .1a

fi

vallavalitsuse registripidajalt tel 415 6l
osavaldade sekretiiridelt

teedev6rkude eh itamine.

"Kellelgi ei ole oigust alla anda, ikka Uheskoos edasi !" nii l6petas oma

Kaja Inno
a

s6nav6tu minister.

Kongressisaalis istus

7 ministrit, mis lubab

arvata tosist huvi maaelu

VASIU.

Haridusministri hr Mait Klaasseni s6nade jdrgi on uue valitsuse eelistus

haridusele,

29. mrirtsilkillastas Vinni ualda grupp lokela Lion Club -i
liikmeid (Soomest), kes tulid unllale ilIe andmn omapoolset
toetussummat (2000 krooni). Sotsiaal- ja
tentislroiukomisj on otsustas saadud toetuse d mcirirata
knlrcle p alj ulap selisele perekonnale : perek. Jtir gensonile
Vohu ktilast jn perek. Kaljuueele Roela aleztikust. Ulftlasi

kohtusid Lion's Clubi liikmed aallaaanemaga ja tutuusid
meie sotsiaaleluga.
Mirjam Selli
Sotsiaalosakonna

s.t.

Umber6ppele, kutseharrdusele, Uldharidusele. Uus

haridusminister lubas jZirele uurida, miks k6ik pedagoogid ei ole oma
rahakotis palgat6usu tunda saanud.
Esinejad olid nOrdinud, et maa 1a haridus hakkavad teineieisest

kaugenema. P6hikooli l6petanud maalapsi ei rahulda maal pakutav
haridus. Maal tuleks rakendada sellist koolimudelit nagu intergeerltud
kool Sellises koolis on Uhe katuse all nii gUmnaasium, kutse6peius kul
ka vaba6ppe klassid. Sellise kooli elushoidmist tuleb riigil toetada, kuna
see on kulukas.

Haridus on vaartus arnult siis, kui koolilopetanul on soov oppida ja

taiendada end kogu elu.

Maal tuleb sdilitada elu, kuni kortsnad veel

suitsevad

Edasimineku saavutamiseks tuleb dppida m6tlema, tuleb poorata naoga
rahva poole. lga reform toimib hdsti siis, kui riik ja omavalitsus saavad
kokkuleppele.

Tartus kdis ja muljeid vahendas Maire Valtin

VRLL* uuDlsgD

Vu'lt'tt

M&I

KUTTUURIUtM.VAAEE.

iAlustngem kiila tos,arndilt

TUDU

12.00
l0.mail5.00
l6.mai 13.00
l0.mai

I

l.mai

10.00

Oleme lOpetamas pOllumajandusreformi I etappi, kus on laiali
saadetud senised tootmisstruktuurid. Vallavalitsuses kriib vajalik
vilgas tegevus maade tagastamisel. Tegelikule, sisulisele

Emadepiieva kontsert (tasuta)

Pereklubi(tasuta)
Viigev viirk igale eale koos ti.impsuga, koos
tantsuga. (Sissepiiiis I 5.-)
Lustakas ja vaatemringuline kevadlaat.

Kiilalised:

*Rakvere EAMS-ist Evald Tarve: Annab infot miitigilolevate

uute seemesortide ja iluaianduse kohta,

viib kibi

naitliku

dppetunni dunapuude vdra kujundamisest.

*Haapsalu "Ungru L6ng" esindaja: info lambahaigustest

ja -

ravist. lambakasvatusest.

*Siidimaalija

Piret Laidro: dpetab siidimaali;

lastele

meisterdamine paberist uudsel tehnikal.
x Seemnete, istikute, taimede, kala,
munade, toalillede jne mUtik.
*Tasuta iira andmiseks vdta kaasa k6ik, mida

sul enam vaja ei

Iiihe - ehk vajab seda keegi teine!

r'.halikud kasitddmeistrid demonstreerivad oma oskusi
villa
isel, l6nga ketramisel, puust miinguasjade vool imisel.
xRahvalikku laadameeleolu aitavad tileval
hoida tantsumemmed,

kr aas im

vrigikaikavedajad, s0rmet6mbajad

jt l6busad

laadalised.

Peremees, kes sa laadale sOidadl Seo kaela valge r;itik, sea enda
kdrvale vankrisse triibulises undrukus perenaine, pane
heinakarss istumise alla ja po6ra hobu laadateelet

KEHALA
lO.mai2l.00

KADILA
11.30

11.mai

Hooaja ldpupidu, emadepiievakontsert
Bonzo&Marge, T6nu&Tarmo.(Sisseptiiis 3 0.-)

Vinni klubi taidleiate emadepiieva kontsert

ROELA
16.mai

20.00

Hooaja viimane salongi6htu. Mati Nuude;
Raimo Aas. Sisseptiiis 40k. (ettetellimisel)

(tel 97299)

18.mai

14.00

LK.5

majandusreformile, kus oleks piiiitud ette niiha ja lahendada
olulisi vastuolusid ja tegevust kaugemas perspektiivis, ei ole veel
asutudki. Tootlike ettevdtmisUksuste loomine on peaktsimuseks, tagamaks kohalikele inimestele td<i ja Uldsusele vajalik
eestimaine toodang. Lahendust ootab suur probleemide pundar,
peamine vastuolu talude ja iihistute vahel: aktsiaseltsidel on
suurtaludel on juriidiline 6igus maale, kuid nad on liiga viiikesed
(senistel tagastatud taludel Vinni vallas on keskmiseks pOllumaa
suuruseks 7,6 ha), nende investeeringud seetdttu piiratud. Teiselt

poolt tihistutel ja em

grupis. Vaja on

asuda lahendusteid otsima,

Ootame Sinu ettepanekuid kas otse vallamajja vdi
osavaldade kontoritesse hiljemalt l5.juuniks k.a.
Lugupidamisega
Leo Saluste

Perepiiev Roela Rahvamajas

Toimetuselt...

ualla arendada valla majandusorganisatsioon, mis peale projekti l6ppu v6iks iseseisvalt teenindaoa
tutvustada Vinni valda ja luua kontaktid/koostoov6imalused esmajarjekorras Ljusdali valla/Gavleborgi
maakonna ettevotete ja organisatsioonidega

labi koostoo luua voimalused, et tekitada tookohti molemas vallas ja sealjuures erilist tahelepanu
poorata naiste tooturule

'
'

avada voimalused kreatiivsele ettev6tlusele ja uuele motteviisile, mis puudutab kliendile orienteeritust ia
kvaliteedile m6tlemist
leida uusi

turge valla ettevOtetele ja tekitada huvi teistes ettevdtetes, et tuua oma tegevus Vinni valda
(01 .04. - 31.12. 'g7) on riles

Projekton jaotatud nelja faasi ning ulatub aastani 1999 k.a. Esimeses faasis
seatud jdrgmised eesmargid

'

:

arendada velja kohalik mudel Vinni valla majanduseluks ja asutada kohapeal kinnitatuo
ettev6tlusorganisatsioon, koostada majandusharude l6ikes ettev6tteregister inventeerida ettev6tjate
koolituse vajadus suunitlusega uldkoolitus ettev6tlusest. Et neid eesmarke saavutada, palume omalt
poolt koigi valla ettev6tjate abi ning loodame juba ette usalduslikele ja tihedatele kontaktidere.
Moodustunud on ka initsiatiivgrupp: Signe Roost (Tudu); Eldur Lepik (Roela); Hannes Mets (Pajusti)

allakirjutanu,kelleltsaatekoguinfoprojekti
vallamajasl

kavandama

tuste kandjana ja vahendajana.

prirkonna ettev6tteid

'

parem

l.Milline vOiks olla Sinu kodukohajrirgne ktila (nimetus) vOi
ktilade rUhm, et kavandada arengumeetmed elu siiilimise v6imaluste kohta? Peamine algatusriihm - k[laelanike koosolek.
2.Kes vdiks olla teid esindav kiilavanem (viiiksemate ktilade puhul tiks vanem mitme kiila peale)? Ktilavanem ei ole nn "valla
kasakas" endisaegses tiihenduses, vaid teie esindaja uute alga-

Koostoos meie s6prusvalla Ljusdaliga (Rootsi) on kaivrtunud ettev6tlusprojekt, mida juhivad Soren Svedberg
ja Mats Fransson. Proiekti eesmdrqiks on :

'

ja

meetmeid kihiajaks ja kaugemaks, jiirgmisse aastatuhandesse.
Meie arvates on siin kaalukas sdna probleemide tOstatamiseks ja
kaasartiiikimiseks kiilade elanikel.
Austatud Vinni valla elanik! Ootame Sinu arvamust ja aktiivset
kaasam6tlemist esmalt kahele krisimusele:

ItteudrlusinIo
'

investeerimisv6imalus

kuid

nad on juriidilise omandiOiguseta maale.
Lisaks pdrkuvad vastuolud, lahendamata probleemid elukorralduste teiste viiga tiihtsate tahkude juures: todhOive, sotsiaalkindlustus, lasteasutuste, koolide, kultuuriasutuste omadega.
K6ik probleemid seonduvad Uhes piirkonnas - kiilas vdi kiilade
tehnikakasutus,

ya

kdigust,arengustjatulevikuvdljavaadetest.Tel.4T55T
voi
Kairi Joesalu
Ettev6tl use projektijuht

Toimetame lehte niiiid

ja piiUame teha
uudised Sulle, kallis
kolmekesi

lugeja, kiiremini

katte-

saadavaks. Alates maikuust

hakkab leht Sinu postkasti
j6udma 2 x kuus. Kindlasti

ei jOua meie, toimetuse
uusimad liik- med, kOigeni

ja kdigini. on see ju meie
esimene kord lehte viilja
andal Loodame paljuski

Sinu kaasabile ja -tddle
ning mdistvale suhtumisele. Siinkohal suur

neile, kes aitasid

aitZih

lehe

viiljaandmisel! Sinu ettepanekud, arvamused on
meile alati teretulnud!

Kena kevadet soovides

:

Endel Molotok; Hilje
Pakkanen; Kairi |6esalu

VTI{NN

VALLA

Sllrordilxlrrfoi
*Sa,lnlra," - 2(O!

Sakura - dekoratiivne kirss, Jaapani rahvuslill, mille stiliseeritud 6is on
valitud judo stimboliks. Punane sridamik stimboliseerib judoka visadust,
kirge ja vditlusvaimu, valged kroonlehed aga inimhinge puhtust, dilsust

ja leebust.
Ka meie karmis kliimas on 6nnestunud Jaapani kirsil puuks sirguda ja

oitselegi puhkeda

-

tegemist on Vinni judoklubiga "Sakura", mille

seemne pistis mulda 20 a. tagasihdrra Mihkel Mioma, hoolitsedes 10

aastat klubi kdekdigu eest. Viimased 10 aastat on aednikuks olnud
allakirjutanu. "Sakura" viljakamad aastad on olnud viimased viis,
aastatel 1993-1995 oli klubi Eesti edukaim. Moodunud aasta tulemuste
pOhjal langes klubi neljandaks, mis ki.rlaklubi kohta, kus tool vaid 1
treener, pole sugugi halb tulemus. Moningast resultaatide langust on

p6hjustanud mitme lepingulise

sponsori klubile selja

pooramine.

Turumajandus...

"

Sakura" meistriv6istlused

"Sakura" on ainus judoklubi Eestis, kus korraldatakse regulaarselt oma

sisemisi meistriv6istlusi. Kdesoleva aasta meistrid selgusid 5.aprillil.
Meessoost sportlaste arvestuses tulid oma kaalukategoorias voitjateks:
Sven P6ldma (Lasteaed "Triin", Tarmo Tappo, Aivar Orumiigi, Liivar
Kongi, Valdur

LK.6

MAr 1 997

UUDISED

Saar (k6ik Vinni-Pajusti Gtimnaasiumist), Sven Jerlakas

I{AIRI ALLII(AS . EESTI JUUNIORIDE
JUDOMEISTER

Tartus peetud Eestijuunioride (noormehed kuni 20 a. ja neiud kuni 18
a.) meistrivdistlustel osales 132 judokat Eestist, Latist, Soomest ja
Rootsist. Eesti judokad olid seekord ktillaltki kitlalislahked, koju jdeti
kumnest voimalikust vaid kolm kuldmedalit. Seda hinnatavam on, et uks
"kuld" tuli Laane-Virumaale Eesti 1997.a. juunioride judomeistri tiitli
saavutasid raskekaallased Kairi Allikas ("Sakura") ja Martin Padar

("Aitado") ning neidude kehakaalus kuni 56 kg voistelnud Brigita
Smozetski ("Condol'). Esimest aastat juunioride klassis voisielnud
Kairi Allikas ja Martin Padar on kahel viimasel aastal tunnistatud Eesti
parimateks noorjudokateks. Loodame, et nende edu jatkub ka juunioride
klassis.

ja

Rakvere Kutsekoolis 6mblejaks Oppiva Kairi Allika
esinemine oli seekord eriti efektne: oma kolme vastase alistamiseks
kulus tal kokku vaid 40 sekundit. Neidudest tunnistati ta parima

Vinnis elava

tehnikaga judokaks.
Teise medali t6i "Sakurale" Vinni-Pajusti Gumnaasiumi abiturient Ranqo

Nelj

I
Rannikmaa, kes sai "pronksi" v6istlusklassis kuni 86 kg.
kohaga pidi leppima raskekaallane Meelis Htidvelson (Rakvere
Kutsekool) ja viiendaks jdi Anne-Liis Jerlakas (kuni 48 kg, Rakvere

(Rakvere Gtimn.), Ragnar Alatsei (Uhtna PK), Lembit Semsugov (tootu),

Grjmn.).

Meelis Hoovelson (Rakvere Kutsekool). Naissoost sportlaste hulgas:
Kaire R6uk, Karin Limbak (m6lemad Vinni-Pajusti Gumnaasiumist),

Pildil: Eesti 1995

Anne-Liis Jerlakas, Agnes Mdrtin (m6lemad Rakvere Grimnaasiumist),
Kairi Allikas (Rakvere Kutsekool).
Klubi absoluutsed meistrid 1997.a. oma vanuseklassis on:
E-kl. Aivar Orumdgi (V-P,G), D-kl. Alvar Paluoja (V-P G), C-kl. Valdur
Saar (V-P G), B-kl. Ergo Lees (Rakv. RG.), A-kl. Meelis Htitivelson
(Rakvere Kk.), naised - Kairi Allikas (Rakvere Kk), mehed - Rain
Arukaevu (Tallinna Poliitehnikum).

MAIASMOKK'
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"Sakura" XX iuubeliturniir

a.

ja 1996.a. parimad
ir

rdnnnnrod

MARTIN PADAR ja

KAIRIALLIKAS

EYOD'97

Euroopa noorte
ol[impiapdevad
LISSABONIS

Rahvusvaheline laste judoturniir on populaarne rile Euroopa, v6istlejaid
on kdinud Ldtist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Rootsist, Saksamaalt,

Viimastel aastatel on

Prantsusmaalt. Sellelt turniirilt on saanud tuule tiibadesse k6ik
praegused judotipud: Indrek Pertelson, Aleksei Bud6lin, Martin Padar,

oma tipud,

Virge Tdhemae, Kairi Allikas jt.

Tdnavu purustati osalejate rekord, 4 tatamil vOistles kokku 354 kuni
13-aasta vanust poissi-trldrukut 31 klubist. Paljude treenerite arvates oli
tegemist pohjamaade esinduslikuma laste judoturniiriga. Tase oli kohati

nii k6rge, et arvatavasti ei leiduks nii monelegi turniiriv6itjale vastast
kogu maailma omavanuste hulgast.
Uldarvestuses ldks 3 kg voitjatordiga koju Ldti judoklubi "Maccabi", teise
koha saavutas Ldti spordiklubi"Adazi", kolmandaks jdid Narva LNSK.
"Sakura" pidi leppima 6,kohaga.
Meie klubilaste tulemusi:

Voistlusklass kuni 25 kg - l,Kaire Rouk, 2.Maire R6uk (molemad VPG), 3.Evelyn Bauman (Uhtna PK).
Poiste arvestuses reastusid 3 paremat klubi: 1.Riia "Maccabi",2. Alytuse
"Alytis", 3.Lasnamae SK. "Sakura" poisid medalikohtadele ei j6udnud.
Ttidrukute arvestuse osutusid kolmeks paremaks v6istkonnaks Narva
LNSK, Adazi SK ja Panevezise "Olympas". "Sakura" sai neljanda koha.
Autasustamisel jagati hulgaliselt maiustusi. V6istluste peasponsoriteks
olid AS Kalev - kdigi kaalukategooriate esikolmikute auhinnad ja AS
Pihlaka - kokku 15 kg torte, eriauhinnad AS.lt Tamer. Turniiriedukale
kordaminekule aitasid kaasa AS Tsentrum, AS Viru 6tu, OU Stea.T,
AS Rakvere Piimat<i<jstus, AS Pajusti Ehitus, Eesti kultuurifond.

Suur tdnu k6ikidele aitajatele, kohtunikele, abilistele, kes vOistluste
organiseermisel kaasa l6id! Kummaline vaid, et Laane-Virumaa uks
esinduslikemaid spordistlndmusi ei pakkunud mingit huvi ajakirjanikele.

!

"Sakural" ikka olnud
kelle

voimed s6na sekka
oelda ka Euroopa

paremiku

hulgas.

Sel aastal

on

EYOD'97 ettevalmistavasse Eesti noortekoondisse arvatud meie judo
neiud Anne-Liis Jerlakas ja Kairi Allikas. Kairil on olumpiakogemused
olemas, Kaks aastat tagasi sai ta lnglismaal Bath is 5 koha, mis oli igati

hinnatav tulemus. Vahepeal on tehtud kovasti t6od ning nuud v6iks
oodata isegi medalit, kuid... Nagu ikka kerkivad ules rahaprobleemid.
Uhe sportlase lahetamine Lissaboni maksab 15000 krooni. lga klubi
peab oma koondisse arvatud sportlase jaoks leidma raha ise, katma
k6ik kulutused. Kahe aasta eest, kui "Sakurat" toetasid veel nuudne
Eesti Maapank ja Rakvere Lihakombinaat, ei olnud sportlaste olumpiale
l6hetamine eriline probleem. Tahaks loota, et nende toetus taastub,
seniks aga.,. Ehk leidub Ladne-Virumaal 15 arimeest, kes toetaksid
meie judoneide igauks 2000 kroonise summaga ja vajalik raha olekski
koos? Arvan, et eriti palju vaesemaks riks korralik firma sellist summat

annetades ei jiidks. Kuna meie klubil sellised rahad puuduvad,
pii<irdume Teie poole palvega toetada meie oliimpialasi, Meie a/a
on 4020001980 SK "Sakura", Eesti Maapanga Rakvere kontoris, kood
765.

Riho Rannikmaa
Vanemtreener

VINNI V.&LL"TV.&Lm5U5
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SI'f'FR KE\Z]lDPITDI'
\ZAI/IJ.'LIY[.Ai'A.
SAA.IJ I S
)4-ndal aprillil toimus uallamaja saalis suur taidlejate

keuadpidu, Ajalehe toimetus korraldas osalise kijsitluse ning
pahrs aastata m1ningatele klisimustele. lcirgneaalt toome ciia
kokkuu o tte laekurut d a ustttste s t.

1. Mida arvad taidluse vajalikkusest vallas? Milline
peaks ta olema? Kellele suunatud? Millisel tasemel?

Malle Koppel: Taidluse perspektiiv - kogu rahva kestma_
jiiiimise rahvuskultuuri seiilitamise ja arendamise liibi.
Taidluse vajalikkusest arvan ma titpselt sama, mida
taidluse vajalikkusest Eesti Vabariigis. Kui me oma
rumaluses ei suuda v6i oma suures tarkuses ei taha aru
saada, kui vajalik on veel olemasoleva sliilitamine ja taid_
luse k6ikv6imalike ilmingute toetamin, siis muutume
kiimnekoma aasta peirast k6ik pisikesteks eurorobotiteks,
.Les peale eurokombestiku omandamist valdavad ka k6ige
lhtamat ameerika sleingi. Taidlus peab olema vaba ja k&gile kiittesaadav tihistegevuse vorm, mis on suunatud
eelk6ige unumakippuvate eetikareeglite taastamisele ja
igapaievastressi maandamisele. Meie viiikestes krilades
peab isetegemiserO6m jiiiima eranditult k6igile soovijatele.
Seetdtfu on ka arusaadav, miks osa maale sattunud ja enda
arvates kOrget vaimset potentsiaali omavaid kultuuritcici_
tajaid iisna pea linnadesse priiidlema hakkavad. See on
kurb, kui lahkuvad inimesed, kellest siin suur puudus, aga
.... igarihele oma ....

Miiits: Vald olgu kultuurielu

virgutajaks ja abis_
tajaks valla kultuuri- ja hariduskomisjoni ia kultuurin6u_
niku niiol. Eriti peaks tdhelepanu pcioiama taidlusele koolides, et sristida meie jiirelkasvule vajalik taidlusepisik juba
varakult.
Maire Valtin: Taidlus on hiidavajalik, inimesed saavad
end teostada ning on tihtlasi iiks ajaveetmise vormidest. Ta
peaks olema suunatud kdikidele vanusegruppidele. Tipp+t_set pole vaja, kuid juhendajateta
ei ole taidlus m6eldav,
.dna oma initsiatiivi niiitajaid ja algatajaid on viiga v;ihe.
Helgi Kaljend: Taidlus on v2iga oluline nii vallas kui ka
igal pool. Ta olgu just selline, nagu ta on, sest see sOltub
taidlejast, juhist, rahvast. Taidleja peab tegutsema kOigele
vaatamata, sest see pakub talle endale r66mu ja rahulolu.
Suunata ei ole taidlust praegu kiill kellelegi peale iseenda.
Isetegevus olgu oma rahva tehtud ja tema jaoks.
Jaan

.
.
.

LK. ?

esinemiskulfuurparanema
taidlus muufuma kaasaegsemaks
ringijuhid peavad regulaarselt koolitust saama
2. Kuidas vOiks viilja niiha taidlejate seltsitegevus, omavaheline liibikliimine?
Malle Koppel: Kogu seltsitegevus pOhineb vaimuerksusel
ja usus, et sa tegeled just sellega, millest sa siiani puudust
oled tundnud. Kui ringijuht ise usub oma tcicisse, siis ei tule
tal tavaliselt ka kunagi tegijatest puudu. Taidlejate seltsitegevust ei saa mingil juhul juhtida keegi teine kui kohapealsed kultuurijuhid ise. Ktill aga saab seda alati toetada nii
n6uga kui ka materiaalselt. Muidugi on ka siin suhtumine
ja vOimalused viiga erinevad.
Maret Malmberg: Proovid, osalejate siinnipiievade meelespidamine - teihistamine, viiiksed kohviOhtud, teatrikiiigud, muidugi esinemised, klubidevahelised krilalisesinemised-kooskiiimised, r-tiiheta kuudel piknikud...

|aan Miiits: Pensioniiride klubid keiivad teistel

pen-

siondride klubidel kiilas, ktilakostiks esinernine. praegu
pidurdab seda materiaalne kate s6idu- ja muude kulude

tasumiseks

Maire Valtin: Seltside tegevus peaks olema koondunud
klubide juurde, vallamajast seda keegi vaevalt organiseerima peaks, kuid toetus igale seltsile peaks olema valla
poolt tuntav.
Reet Alavere: Seltsitegevus kollektiivis on viiga oluline,
kuid keegi k6rvalt juhtima vdi organiseerima kdll ei peaks.
Kui kollektiiv on tasemel ja teojOuline, tulevad huvid ja
vajadused kohapealt. Teostamine peab olema kollektiivile
endale joukohane.

Helgi Kaljendr See tiritus, nagu tiinavu ja ka eelmisel aastal, on viiga hea. Kui sellest teada saadi, hakkas klubijuhatajal kohe kiire, lOppes talveuni, algasid organiseerimised. Tegelikult on tegijad ikka rihed ja needsamad - see
ei pruugi just halb olla.
3. Millest taidleja ise k6ige rohkem puudust tunneb? On
see raha, entusiasm, juhendajad, taidlejad ise, ideed,

publilg aeg.... ?
Maret Malmberg: Kiillap paljust - rahast, juhendajaist entusiastidesf ka taidlejaist ja igal pool pole ilmselt ka
publikut. Ideid vist jiitkuks, kui oleks vahvaid juhendajaid
- oma ala meistreid. Neid tuleb muidugi ka meeles pidada

nii

moraalselt kui majanduslikult. Edukamad klubitcjdtajad v6iksid oma mitmepalgelise tocj kogemusi jagada
valla kultuuritcidtajate seminaril kohvi(tee) laua taga. Aga
v6ib-olla toimuvadki. Taidluse perspektiiv vallas on ikka
edasiminev. Head piirituult k6igile, kes silma ja k6rva
r66mustavad. Aitdh valla taidlejatele - kehv polnud keegi,
paremini saab alati. Huvitav ja omapiirane on vallamaja
saal. Sinna vdiks valla rahvast veelgi meelt lahutama
kutsuda.

(

Toredal peol on alati paiju esinejaid ja kiilalisi)

Reet Alavere: Taidlus peaks kindlasti toimima, kuid
. tase peab t6usma

:

Helgi Kaljend: Puudus on rahast. Vald v6iks ikka ringijuhile tasuda tema tcio eest. Valla esindaja oli siigisel uhke
ja rahul - klubid ei jti?inudki hihjaks, t<ici kiiis ikka edasi.
Ega siis ainult rgha piirast. Siit aga kiisimus - mida teevad
valla tricitajad ilma palgata? Juhendajaid on viiga raske
leida. Ringijuht peab olema kohusetundlik, tal on suur
vastutus. Juhendajate osa ntiitas kujukalt kevadpidu: kes
on rohkem asja sees olnud, sai kohe aru, mille taga on tcio
ja mille taga mitte.
]aan Miiits: Taidluse mitmekesisust takistab juhendajate

VnNNn

VALLAVnursus

puudus
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ja nende tasu maksmine. Taidlus pole ju iiri

tegemise eesmtirk

Maire Valtin: Puudus on ideedest ja alustamisel kindlasti
rahast.

Malle Koppel: Taidleja tunneb k6ige rohkem puudust just
sellestsamast taidluse viiiirtustamisest mitte ainult vallas,
vaid kogu vabariigis. Pea igas punktis on ju siiski olemas
veel keegi, kes suudab olla n.ci. "vedajaks". Taidleja ihkab
siidamesopis tagasi aegu, kus v6imaldati rihiseid preemiareise, puhkekodutuusikuid, meeneid ja lihtsalt nende
tegevusesse respektiga suhtumist. Need ajad aga ei tule
niipea veel tagasi. See loomulikult on kogu meie vabariigi
probleem. Nii m6nigi taidleja v6tab kindlasti ptirast nende vastuste avaldamist mu nciobist kinni ja piitiab mulle
tdestada seda vana tdde, et saamahimu piirast ei ole me
kunagi kokku tulnud ja ei pane see saamahimu meid ka
paremini laulma-tantsima. Kui see nii liiheb, siis olen
endale jiirjekordselt tOestanud, et olen valinud 6ige tee.
Siinjuures kutsun juba k6iki meie s6pru eeloleval stigisel
20. septembril Kadlia isetegevuse taassiinni 10. juubelile.
<<<e<<e
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Keskhariduse baasil (keskkoolide, giimnaasiumide
lopeataiad):
1. Hotelliteenindaja
T
dppeaeg
1a10k
(testid inglise v6i saksa keeles)
2. Kergerdivaste 6mbleja T
1a10k

3.Sekretiir

T
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Kdigil erialadel 6ppetdo eesti keeles!
8. ja9.rr.a1l1997,a. olete oodatud meie kooli lahtiste uste
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VINNI-PAIUSTI GUMAASIUM TEATAB :
Vanematele, kelle lapsed liihevad kooli 1997/98.d.

:

N

a.

l.klassir
Registreerimine:

Vinni-Pajusti Giimnaasiumis:

Lasts koslrlaauor Pariisis!
AS Neeruti korraladab 1997 a. juulis, looduskaunis ko- has
Neeruti puhkebaasis, lastele niidalaseid inglise ja saksa
keele laagreid. Tuusiku hind eelmi.iiigist 800.- kr (kuni
07.06.1997). Normaalhind 1000.- kr. Hind sisal- dab
majutust, scicike, keeledpet kogenud 6petajate kiie all
hulgaliselt p6nevaid ja kasulikke riritusi. Ujumisv6imalus, palliplatsid, lauatennis, koroona, minigolf, matkarajad. V6imaluse korral kaasa jalgrattad.
Vahetused: 06.07-12.07; 73.07-79.07; 20.07-26.07; 27.0703.08. Info tel. 8 25 239 655 v6i 472 88 (Ohtuti)
AS Neeruti puhkebaas L-Virumaa, Saksi vald, Pariisi k.
AS KONSTSI)IIDE EESTI ...pakub elanikkonnale kifftepinda ja saepuru. lnfo tcidpiieviti(8.00 - t7.00) rel.96 - ll7

lfftnufl Pullff[lt$l

Kodumajandus

p,;""4d.09.00

T

10.00 - 12.00 (tel. 475-67)
Kulina Tapamajas E,T,KN 7.30 - 10.00
(Lisainfot saab ka tel. 988-51; 971-92\

lll]llllll

5.-20.maini tocipiieviti

kooli sekretiiri juures. Koolikiipsuse katsed ja
lastevanemate koosolekud toimuvad maikuus Vinni ja

8.30-16.00

Pajusti lasteaedades. Kodused lapsed teevad katsed koolis,
toimumise aja kohta saadetakse teade koju. Lapsevane-

mad, kelle lapsed peavad tulema

Vinni-Pajusti
Ciimnaasiumisse, kuid asuvad 6ppima mujale, on sellest

kohustatud informeerima koolis (tel 476 01)

ja

lasteaedades.

Viru-Jaagupi PK-s 5.-20. maini triop. 8.30-16.00.
\- - \'
Info tel 9 6285.
Roela PK-s 5.- 20. maini tocip. 8.30-16.00.
Info tel 9 72 47,9 77 53.
Kulina AK-s 2.-31.maini tdopiieviti kella 8.30-13.00.
Info tel. 9 88 26.
Tudu PK-s 20.mail kella 8.30-16.00. Info tel 3 56 47
Kadila LAK-s 5.-20.maini tciopiieviti kella 8.30-14.00.
Info tel 3 5149,
Kaasa votta lapse stinnifunnisfus, lapsevanema pass, lapse
.

(Kootinpitastete)
kevad-suviseks hooajaks 1 997

Koht 2-4 kohalises numbris koos pesemisvOimalusega (55
Telgikoht - 30 EEK ; Hommikusridk - l0 EEK ; Lounasciok
- 20 EEK Ohtusodk - l5 EEK . Puhkebaasis on 35 kohta.
EEK)

Vdimalik kasutada sauna. loensutesaali. Info tel. 8 25 239 655

Miiiia

k6igi mugavustega 4-toal.krt. Kadrinas.
Tel96795,6htuti 9 6110.

;lfeelehuvilised !
Vinni klubis

Opilaste vastuvdtt 1gg7

POhikooli 0pilaste baasil(9-kl l6petanud dpilased):
1. Restorani kokk
T/P oppeaeg
3a10k
2. Tisler
P
3a10k

algab inglise keele kursus. E;K kell l7.30.
tund. Opetab Iftista Kaasik. (Info 413 55\

Maksumus 20.- kr.

terviseleht.

c4ustotud firmojuht I
Edukas eksport eeldab siigavaid teadmisi sihtmaast. Ilmunud on
vajalik ja usaldusviiiirne kiisiraamat igale viilisturul edu taotlevale
mtiiigijuhile. "Ekspordi sihtmaa - Rootsi" on esimene tnikis
sarjast "Ekspordijuhi klisi- raamat". Hind 129 kr. Kiisiraamatu
usaldusviiiirsuse garanteerib fakt, et selle autor, kelleks on aastaid
Rootsis tddtanudja tegelnud seal vahetult.

TOIMETAJAD:
ENDEL MOLOTOK

HILJE PAKKANEN
KAIRI JOESALU

Tel. 433-12
473-40

Vinni valla infoleht

475-57

LAANE-VIRUMAA

EE 2130 Pajusti

AS ARIES. Rakvere. Tuleviku
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