
Vinni sovhoos 75
2015. aasta sügisel täitub 75 aas-
tat kunagise tuntud riikliku
ühismajandi Vinni sovhoosi
asutamisest. Endise Vinni sov-
hoosi töötajad kavandavad Vin-
ni spordikompleksis 3. oktoob-
ril end. töötajate kokkutulekut.
Siinkohal avaldame Juhan
Ratniku koostatud ülevaate
Vinni sovhoosist, milles on ka-
sutatud August Kondoja mater-
jale.

Vinni sovhoos moodustati Ees-
ti NSV Rahvakomissaride Nõu-
kogu (sisult ENSV valitsus) 3.ok-
toobri 1940.aastamääruse alusel
Johan Diedrichsteini sihtasutu-
sest. ENSV Põllutöö Rahvakom-
misaari poolt saadeti Vinni sov-
hoosi organiseerima Vaeküla
Töödejuhataja Kooli lõpetanud
jaRootsis praktikal viibinud Vil-
jandimaa noormees Johannes
Täks. Sel ajal oli Vinni sovhoosi
suurus 1349 ha (Vinni mõis ja
Palasi mets).

Johannes Täks hukkus sov-
hoosi karja sõja eest varjamise
ajal Roela-Puka metsas 31. juulil
1941.a.

Saksa okupatsiooni ajal jätkus
Vinnis tegevus riigimõisana.
Kasutati ka 40-50 sõjavangi tööd,
kes olid antud Vinni mõisa kä-
sutusse. Mõisa peahoones, en-
dist aadlipreilide koolimaja, ka-
sutati saksa sõjaväehaiglana, kus
käisid abitöödel ka Vinni mõisa
naised.

25. septembril 1944, pärast
nõukogude võimu taaskehtesta-
mist Virumaal jätkas Vinni sov-
hoos 1941. aastal katkenud tege-
vust. 1945.a. olisovhoosis 86 töö-
tajat, 83 lüpsilehma, 5 traktorit,
1 veoauto. Teravilja saadi 8,2 ts/
ha, kartuleid 67,2 ts/ha, piima
lehmakohta aastas 2053 kg.

Algul olid sovhoosi direktori-

teks lühikest aega M.Kurs,
H.Hansson, A.Nobel.

14.aprillil 1947.a.määrati sov-
hoosi direktoriks Artur Janson,
kes oli sellel kohal kuni 1.maini
1954.a.Tema valitsemise perioo-
dil hakkasVinni sovhoos suure-
nema. 1951.a. liideti Vinni sov-
hoosiga Küti sovhoos,1952.a.
Roodevälja nuumloomade
sovhoos,1953.a. Kalinini nim.
kolhoosi Kaarli maad 154 ha.
1954.a. lahutati VinnistKüti osa-
kond, kus moodustati omaette
sovhoos.

Jansoni perioodil saabus Vin-
ni palju uusi tööperesid, sh. pal-
ju ingerisoomlasi ja eestlasi, kes
sõjakeerises olid sunnitud oma
kodudest Leningradi oblastist
lahkuma. Jansoni ajal läks sov-
hoosi majandus tõusuteed. Tai-
me- ja loomakasvatuse kõrval
pandi alus abitootmisele, aian-
dusele. Aianduse entusiast An-

ton Vapper rajas suu-
re õunapuu aia.
Arendati ehitustege-
vust Vinnis, Kütis,
Roode väljal.

1.mail 1954.a. mää-
rati sovhoosi direktoriks endi-
ne Rakvere julgeolekuvolinik
Vassili Jelizarov, kes oli Vinnis
kuni 1.septembrini 1955.a. See
periood langes kokku NLKP
peasekretäri Nikita Hrustsovi
maisikasvatuskampaania algu-
sega. Jelizarov hakkas sellest in-
nugakinni. Ta laskis üles künda
kõik põldheina põllud ja need
maisi täis külvata. Suurt maisi-
saaki oodates rajati mäekünka-
le silotranzeed, mis meenutasid
puitvooderdisega sõjaaegseid
kaevikuid. Tranzeed jäid aga
tühjaks, sest maisisaaki polnud.
Polnud ka põldheina. 1954-
1955.a. talveperioodil saabus
Vinni loomakasvatuses kurb
madalseis. See seik meenutab
kollektiviseerimise algust Nõu-
kogude Liidus, kus partei saatis
teraviljakasvatuspiirkondadesse
25 000 ideelist parteisõdurit põl-
lumajandustarendama. Tagajär-
jeks oli Suur Näljahäda.

1955.a. septembrist tuli direk-
toriks kõrgema põllumajandus-
liku haridusega spetsialist Hei-
no Parkja.Tema juhtimisel sai
sovhoos Jelizarovi aegsest ma-
dalseisust üle.Kaasaegsed mee-
nutavad Heino Parkjat lugupi-
damisega. Parkja ajal, 1956.a lii-
deti Vinni sovhoosiga Sõpruse
kolhoos ja 1957.aastal Järve kol-
hoos.

1956. aasta lõpul tuli Vinni
sovhoosi peaagronoomiks Sibe-
rist naasnud ennesõjaaaegse
Taani praktikaga Elmar Arula,
kelle juhtimisel pandi Vinnis
alus maaviljeluse tõusule järgne-

vateks aastakümneteks.
1958. aasta juunis määrati Hei-

no Parkja Rakvere Rajooni Põl-
lumajandusinspektsiooni juha-
tajaks. Lühikeseks ajaks sai sov-
hoosi direktoriks Vinni pea-
vetarst A. Priks.

13. mail 1959.a. määrati sov-
hoosi direktoriks Heino Kallas-
te. Ta oli eelnevalt Väike-Maarja
rajoonis pidanud mitmeid ma-
jandusjuhi ameteid, omas häid
organisaatorivõimeid ning ma-
janduslikku taipu. Vinnis alus-
tas ta rangekokkuhoiureziimi ja
sovhoosi varaga heaperemehe-
liku ümberkäimise kehtestami-
sega, mille tulemusel saadi juba
samal, 1959. aastal lahti kahju-
mist. Vinni tulitööleuusi võime-
kaid organisaatoreid, spetsialis-
te ja töölisi. Moodustati Vinni,
Sõpruse, Roodevälja, Vaeküla ja
Vetiku osakonnad. Jätkus sov-

hoosi suurenemine.
1959. aastal liideti Vae-
küla Põllumajandus-
tehnikumi abimajandi
maad ja nuumabaas
Mõdrikul, 1963. aastal
Papiaru reservmaad
Roodeväljal.

Alates 1960. aastast
hakkas sovhoos töötama kasu-
miga.

1962.aastal nimetati Vinni sov-
hoos näidissovhoosiks ülesan-
dega levitada ja juurutadarajoo-
nis ja vabariigis eesrindlikketöö-
kogemusi. Algul tegeles selle
alaga Andres Reitalu.

Majandi esimesed edusam-
mud aastatel 1959-1965: teavilja
keskmine hektarisaak tõusis 16,9
tsentnerilt 37,3 tsenterile, lehma-
de keskmine piimatoodang
3146-kg-lt 3857 kg-le. Sovhoosi-
töötajate keskmine aasta töötasu
tõusis 747 rublalt 1288 rublani.
Alustati teede, tootmishonete
(masinakeskus, kuivatid, lüpsi-
laudad, katlamaja, sigalad) ja
elamute ehitamist ning rekonst-
rueerimist. Kokku ehitati 37
tootmishoonet, 180korterit, klu-
bi, söökla, laiendati lasteaedu,
tehti heakorratöid, kujundati
haljasalasid.

Põllumajanduslike õppeasu-
tuste tugevdamiseks ja õpilaste
praktiliste töödeparemaks orga-
niseerimiseks majandis liideti
õppeasutused 1964.a suurema-
te majanditega – Vinni sai juur-
de läheduses asuva Mõdriku
põllumajandustehnikumi ja
hakkas kandma Vinni Näidis-
sovhoostehnikumi nime. Esime-
seks direktori asetäitjaks õppe-
alal sai vanemagronoom Ants
Orn. Eelmine tehnikumi direk-
tor Ilmar Epner siirdusLahemaa
Rahvusparki arendama.

Tootmisnäitajad paranesid.
1964. aastal oli majandi suuru-
seks 5591 ha, teravilja kogutoo-
dang 2791 tonni, teravilja hekta-
risaak 26,8 ts, kartuli hektarisaak
217 ts, piima kogutoodang 3013
tonni, piima väljalüps lehma
kohta 3628 kg jakasum 328 100
rubla.

Tootmistegevuse paranemine
võimaldasparandada elu-olu ja
töötingimusi. Kui veel 1958.aas-
tal oli sügiseti teedel ja tootmis-
hoonete ümbruses läbipääsma-
tupori, siis 1962.aastal said Vin-
ni keskuse, Roodevälja ja Vaekü-
la teed asfaltkatte. Vinnit hakka-
sid külastama välisdelegatsioo-
nid.

Näidissovhoosi perioodil jät-
kus Vinni sovhoosi areng stabiil-
selt. Suurenes kasum, arenes
ehitustegevus. Peale elamute
ehitati sel perioodil Vinni laste-
päevakodu (1955), Vinni klubi,
spordihoone (1973), .

Jätkus Vinni NST-le kõrgete
valitsuse autasude omistamine,
töötajate autasustamine. 1965.a.
anti direktor Heino Kallastele
sotsialistliku töö kangelase ni-
metus,1966. aastal sai majand
esikoha üleliidulises sotsialistli-
kus võistluses, 1967. aastal au-
tasustati Vinni NST-d Tööpuna-
lipu ordeniga.

Sõlmiti sõprussidemed teiste
maade majanditega: Lätis
Vecauce sovhoosiga, Gruusias
Tsvelisenaki sovhoosiga, Unga-
ris ZolnokikomitaadiKesktisza
riigimajandiga.

1971. a toimus Vinni NST olu-
line suurenemine - Vinniga
ühendati Kaarli kolhoos.

1972. aastal omistati Vinni
NST-le NSVL 50. aastapäeva
juubelimärk.

1975. aastal sai Vinni NST va-
bariigi suurimaks sovhoosiks,
kui Vinniga liideti Viru-Jaagupi
sovhoos. Majandi maafondi
suurus oli nüüd 15 524 ha, töö-
tajaid 1200, lihttöölisi üle 900.
Moodustati plaaniosakond Mart
Valk‘i juhtimisel, raamatupida-
mist juhtis Marve Morgen. Suu-
renes spetsialistide arv: 8 osa-

konnajuhata-
jat,7 direktori
asetäitjat, 8 pea-
spetsialisti, mi-
tukümmend va-
nemspetsialisti,
samapalju bri-
gadire ja meist-
reid.

Suurmajandi
tingimustes
suurenes ehi-
tustegevus kõi-
gis osakonda-
des. Üks suure-
maid objekte oli
Viru-Jaagupi si-
galakompleks,
lisaks rohukui-
viste katseteha-
sele valmis vä-
lismaa (Saksa
DV) tehnoloo-
gia baasil jõusöödatehas.Nende
ehituste eestvedajale teadusala
asetäitjale Leo Salustele omista-
ti põllumajandusdoktori teadus-
lik kraad.

1976. a. anti Vinni NST-le
NLKP XXV kongressi aunime-
tus. 1980.a.autasustati Vinnit 10.
viiaastaku teenetemärgiga.

1987. a. veebruaris andis di-
rektor Heino Kallaste ameti üle
Juhan Ratnikule, jäädes ise
üheks direktori asetäitjaks. Va-
rem, enne japärast aspirantuuri
töötas Juhan Ratnik Vinnis pea-
zootehnikuna. Vinni toodi ta üle
Põdrangu sovhoosi direktori
ametikohalt. Teatavasti langes
Juhan Ratniku valitsemispe-
riood Vinnis kokku NSVL “pe-
restroikaga“ ja ENSV Isemajan-
dava Eestiga (majandusprog-
ramm IME). Algasid reformid
põllumajanduses. Esialgu jätkus
Vinnis kõik vanaviisi.

1987.aastal tähistatipidulikult
Mõdriku Põllumajandustehni-
kumi 60. aastapäeva. Sel aastal
tulidirektori asetäitjaks õppealal
pensioniikka jõudnud Evald
Tõnissoni asemel Mihkel Sistok.

1988.aastal olid Vinni sovhoosi
tootmisnäitajad endiselt head:
majandi üldsuurus 15 387 ha,
piimatoodang lehmakohta 4741
kg jne. Sel aastal oli majandil
kõigi aegade suurim kasum -

5 853 000 rubla ehk oldi miljo-
närsovhoos.

1. septembril 1989.a.avati Vin-
ni-Pajusti tammiku servas Vin-
ni-Pajusti Keskkooli hoone, kus
esialgu hakkas tööle põhikooli
osa. Koolimaja ehitatiVinniNST,
Ed. Vilde nim. kolhoosi jaRakve-
re rajooni Rahvasaadikute Nõu-
kogu Täitevkomitee finantseeri-
misel. Santehniliste ja viimistlus-
töödega abistas neid Rakvere
Mehhaniseeritud Ehituskolonn
(MEK, juhtLembit Kaljuvee).

1989. a. hakati tegema konk-
reetseid ettevalmistusi reformi-
deks. Aluseks võeti Juhan
Ratniku Eesti Majandusjuhtide
Instituudis kursuste lõputöö
Vinni NST reorganiseerimisest.
See seisnes territoriaalsete osa-
kondade iseseivumises, mida
toetakskatusorganisatsioon, mis
pakub mitmesuguseid teenu-
seid: ehituse, tehnika remondi,
elektri ja soojamajanduse, raa-
matupidamise ja ökonoomika
vallas. Kavas oli luua hoiupank,
milleks saadeti ökonomist Maie
Eenmaa Tartu Kommertspanka
stazee-rima. Kaks viimast ette-
võtmist ei realiseerunud olude
muutudes.

Ühismajandi pikast nimest
saadi lahti omal algatusel - ma-
jandit hakati nimetama Vinni
Sovhoostehnikumiks (ST). Kuni
1.septembrini 1989.a. otsustati
vastu võtta talude tagasivõtmi-
se taotlusi. Hakati ette valmista-
ma sovhoosi muutmist rahvaet-
tevõtteks (kolhoosi mõte tuli hil-
jem). Reformide teoreetiliseks
juhiks sai direktori asetäitja fi-
nantsalal Tiit Eenmaa, tema ak-
tiivsed abilised olid direktori
asetäitjad Enno-Are Mähar, Leo

Saluste jt. Majandi reorganisee-
rimise kavasid tutvustati toot-
misnõupidamistel ja infolehes
„Vinni Info“.

Talude tagasivõtmise taotlusi
ei laekunud, seega rakendus
osakondade ja tootmisüksuste
baasil ühistute tegemise variant.

22. novembril 1989.a. moodus-
tati Vinni ja Vetiku osakondade
baasil Mõdriku Põllumajandus-
ühistu, mille juhatajaks sai Vla-
dimir Kostap. 1.detsembril 1989
moodustati ühistuVinni abitoot-
miskompleks (jõusöödatehas),
mida hakkas juhtima Tõnu
Reissar.

Märkigem, et 1989. aasta oli
Vinni ST tootmises viimane
suurmajandi aasta. Näiteks pii-
ma saadi lehma kohta 4852 kg
aastas jariigile müüdi piima 14
240,5 tonni.

13. veebruaril 1990.a. valiti
Lääne-Viru Maavolikogu esime-
heks valitud Juhan Ratniku ase-
mele uut direktorit. Kandidaa-
did ei saanud nõutavat arvu
poolt hääli ja direktori kohuse-
täitjana jätkas Enno-Are Mähar.

1. aprillil 1990.a. lahkus Vinni
ST koosseisust järjekordse uue
ühistuna Kaarli osakond, mis
ühines EPT (Eesti põllumajan-
dustehnika) Rakvere ühistuga.

1.juunil 1990.a.valiti Vinni ST
uueks direktoriks Jaan Ots, kes
varem oli olnud direktoriasetäit-
ja ehituse alal. Uus direktor ei
muutnud reformide suunda.
„Kõrgematest sfääridest“ ooda-
ti kollektiivmajandi moodusta-
mise luba. Jaan Otsa juhtimisel

tähistatiVinni sovhoosi 50. aas-
tapäeva. Selle peoga pandi ilus
punkt Vinni sovhoosi eksisteeri-
misele. Eesti Vabariigi Valitsuse
25. septembri 1990.a. korraldu-
se nr. 288-k alusel likvideeriti
Vinni ST alates 1.detsembrist
1990.a.

Elu on näidanud, et territo-
riaalsete ühistute moodustami-
ne on end õigustanud, sest suu-
remad tootmisüksused on olnud
pankade silmis laenukõlblikud,
ning see on võimaldanud toot-
mishoonete ehitamist ja tehnika
uuendamist.Põllumajandussaa-
duste turuhindadeka märgata-
va kõikumise on ühistud üle ela-
nud ja on jätkusuutlikud.

Oluline on olnud ka juhtimis-
kogemuse ja riskivalmidusega
ühistujuhtide olemaolu, nagu
Tammikus OÜ Vinnis - Viivi
Salmu ja Kalle Külaots, Piira
Suurtalu OÜ-s Ülo Ülesoo ja
Kalev Visnapuu,Vetiku Suurta-
lu OÜ Aleksandr Virolainen,
Viru-Jaagupi Ühismajandis
Enno Preemel, edasi juba Indrek
Klammer oma ettevõtetega.

Tekkinud on ka hulk väikeet-
tevõtteidpuidu töötlemise, teh-
nika hoolduse, soojamajanduse
ja seakasvatuse jne vallas.

Sovhoosi ajal ehitatud nn. sot-
siaalsfääri objektid - lasteaed,
spordihoone läksid üle vastloo-
dud Vinni valla hallata ja teeni-
vad elanikke edukalt edasi.Klu-
bi on leidnud rakenduse kaup-
lusena ja elamutes tegutsevad
korteriühistud. Ajalooline Vinni
mõisahoone ootab eraomandu-
ses oma rakendust.

3. oktoobril algusega kell 12.00
tähistatakse Vinni Spordikompleksis

end. sovhoosis töötanute
KOKKUTULEKUGA Vinni sovhoosi

75. aastapäeva.
Meenutame olnut ja räägime tänasest päevast,
mõtleme minevikus tehtu jäädvustamisele tule-
vikus.
Hea endine Vinni sovhoosi töötaja! Palun anna
oma oma osalemisest kindlasti eelnevalt teada,
et korraldus ja kokkutulek ladusamalt sujuks.
Osalustasu 5 eurot saab tasuda kohapeal.

Korraldustoimkond
Info ja registr. tel 502 8298 (Marve Morgen)

Toivo Sild, Aivo Aleste, Tõnu Reissar tehnika ülevaatusel.

Vinni NST direktor Juhan Ratnik, direktori asetäitja Paul Randroo, partorg
August Kondoja, ametiühingu komitee esimees Anu Are.

August Kondoja ja Heino Kallaste.
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