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S.oktoober-rahvusvaheline 6petajate piev
Selle poolkiipse leiva, selle poolkeenud leeme,
mille koduses k6dgis meiepoolvalmis teeme.
peab ldpetama te kokahool. Poollabrikaadid re kAne said visatud.
teie poolt olgu nendesse lisarud leebuse suhkurja sitkuse sool.
KUllap on mOnigi isa siis visa: ,.Miks te kakiillalt soola ei lisa?"

Mdnigi ema eks n6u teile anna:
"Suhkrut on viihe, dpetajama!,,
M6nigi iilem teid 6petab, et lisage 6li, lisage vett!
Olge siis vaprad ja hoidke marki, ajage julgesti jalad harki,
et oleks l6puks iiks htva roog iga viimanegi vdllaroog.

RAgavere vallavalitsus tervitab tihtpiieval k6iki endisi ja prae_
gusi pedagooge. Soovime teile tugeyat tervist, jetkuyat elur66mu
Ja 6nnelikke, Opihimulisi, slrasilmseid lapsi!

Nukker rahupiev
P6lula koolis

Liiine-Viru maavaljtsuse pddrdumine kooliaastat alates olit ,Taas
naitab kalender l.septembrit, rahupaeva...' polula p6hikoolile see
peev kahjuks aga nii lootusrikkaks eikujunenud. Eelnevatel aastatel on l.septembril selle kooli 6pilastele ja opetajatele r6dmu toonud
lindi lebi16ikamine iga jatkuva rekonstrueeimisetapi l6ppemisega,

Seda kas katuse, vairske varvi jergi ldhnavate uute klassiruumide
v6i sookla kdikuandmisega. Tenavusest r66must jattis neid ilma
negatiivne riigieelarve, vottes rekonstrueeritavalt koolilt era 3,1S
miljonitkrooni.
Vaatamata sellele, et pikemat aega ajakirJanduses kajastamist
leidnud kooli mured on P6luta koolj hoidnud ka Riigikogu ja iitdsuse uhelepanu all, on siiski mitmed kooli firlantseerimiskrisimusi ja
v0imaiusi mOistnud ja tdlgendanud valestj.
0n isegi kiisitud, kust tulevad Arvo Jaaksoni teadmised. Tunnistan ausalt ja siiralt
Rilgikogus Seeparast peangi vajalikuks
selgitada, kuidas toimub riigieelarve koostamine ning millised on
selle protsessi kaigus erakondade voimalused.

-

Poliitkoole pole olemas

kujundamisel. Ndhtu-kuuldu pohjal kujundavad ka erakondade
parlamendifraktsioonid oma arvamuse ja saavad kindlust
objektide
toetamiseks riigieelarve poolt.
Riikluse edendamisel peetakse olullseks erakonnastumise kasvu. Selle tulemusel ongi paljudes valdades tuldud valimistele juba
mitte ahmaste valimisliitude, vaid kindla erakonna nime all. Rihva
poolt valitud erakondlased moodustavad kohalikud v6imuorganid

-olgu nad siis kesk- v6i reformierakondlased, isamaaliitased,

-m66

dukad. Koigil neil suurtel erakondadel tegutsevad parlamendifrak!
sioonid Riigikogus. Seega tekib kohalikel vdimuorganitel ka otsene
kontakt korgema riigivoimuorganiga. Ent rikski fr;ktsioon ei oma
Riiglkogus haelteenamust. Seega, tihele koolile raha eraldamine
n6uab Riigikogu enamuse toetust. pOlula koolpoleks tolleaegse .17

keskerakondlasest parlamendisaadikuga saanud riigieelirvest
sentigi, kuiseda poleks aktsepteerinud teisedki Riigikogu liikmed.
Enne parandusettepaneku labiheeletamist arutatselle p6h_
jendatust Riigikogu karm rahanduskomisjonja paljale
"andke
soovile
raha" lihtsaltei reageerita. Mida iiksikasjalisemad, p6hjendatumad
ning asjakohase dokumentatsiooniga on taoUused, seda t6sisemalt

ja pdhjalikumalt neid rahanduskomisjonjs ka
arulatakse. Sellesse
kuuluvad koigi fraktsioonide esindajad ja erapooletu otsus lehakse
konsensuse alusel, Regavere vallavolikogu- ja valitsus on nii pdlula

Ajakirjanduses v6ib kohata etteheiteid, kus iihte v6i teist kooli nime_
tatakse vaat et lausa'poiiitiljseks kooliks", kuna sellele on saadud
investeeringud mingi erakonna aktiivsel toetusel. Taolisi kummalisi

pdhikooli rahastamiskijsimustes tatitanudki ja
seeperaston raha ka
eraldatud,

hinnanguid ei saa parimagi tahtmise konal nimetada pedevateks.
Riigieelarve kinnitab ju padamendi rildkogu, mitte aga m6ne erakonna staap. 1999.a riigieelarvet vaadates tekib krisimus, kelle

Vastavalt p6hikooli ja gilmnaasiumi seadusele on pohlkooli moodustamise aluseks vahemalt g0 vastavaealise 6pil;se olemasolu

"omad" voiksid sellisel juhul olta Kardta kooli staadion, Tartu
M.Herma gilmnaasium j v6imla v6i Lepistu p6hjkool, millele esjtasid
rahataotluse kolme erineva erakonna pariamendifraktsioonid. Kas
tuleks kahe erakonna vahel pooleks keristada [.4uhu ja Albu pdhikool, kes taotlesid, pdhjendasid ja saidkioma pariamendifraktsioc'
niga vajaliku raha digiedarvesse? Neib, et igasuguste vaararva-

muste kiltisis olevad nurisejad pole 10 aasta jooksul mdrganud
mei€ ilhiskondliku formatsiooni muutumist.
f.digi Riigikogu liikmete v6i fraktsioon jde veljasoite maakonda_
de,:se ei jdua ajakirjandus kajastada. Ringsditudel kijlastatakse koole,
s0'isi..ialobjekte, ettev6fteid, valdu, et saada vahetut informatslooni

kohapealsetest oludestja mis omakorda on olulinejust riigieelarve

P6lula p6hikoolil on tutevikku

antud kooli piirkonnas. See voimaldab katta koolijuhtkonna ja pe_
dagoogide tootasu riigieelarvest,
1993.a oppis Polula kootis 117, tanavu aga j$a 122 last,
2000.a liheb siin 't,klassi '19 6pilast. Need arvud on vabariigi

,

mastaapjdejergi merkamatud, kiill aga olulised kohalikule rahvale
ja nditavad koolielu jdtkamisl siinmail k6igist
raskuste kiuste. Kindlasti saadakse 2000. aasta riigieelarvesse raha kooli kapremondi
jdtkamiseks.
Regavere vallavolikogu usub, et aastal 2000. kui kees taas
tarkusepeev. ldigatakse potula koolis taas lebijerlekordsel linti.

Arvo Jaakson,
Riigikogu liige, volikogu esimeos

Rdgavere valla leht

Selg sirgu!

Eesti Keskerakonna valimisprogramm
Austatud Rngavere valla rahvas!
Taas on ees kohalike volikogude valimised.

Hiljuti toi-

munud maat00taj ate massimeeleavaldusel Toompeal k6las p6llurnehelt Kaarel Tuvikeselt tabav aforism: "An-

des

poliitikule vabad k[ed, leiad sa need hiljem

Taotleme riigieelarvest raha, et viia Ulvi-Miila-Kabala tee mustkatte alla.
Tegutsemist peab jiitkama ja edqsi arenema valla
kalakasvatus Lavil, taastootrnaks lohevamsid L6.iinerner-

rejaj6gedesse.

oma taskust." Julgeme edastada siinkohal selle afo-

ValhYalits€mine

rismi, sest eelmistest valimistest miiddunud kolme aasta
jooksul pole Riigavere valla juhtidele selliseid etteheiteid kuidagi olnud vdimalik teha.
Oleme seadnud uued sihidj?irgnevaks kolmeks aastaks Rdgavere valla arenguks ja eluga toimetulekuks.
See ei saa kerge olema, sest riik piiiiab oma eelarvepoliitikaga ajada kiftt valla taskusse. Ent ilma tulevikuplaanideja lootusteta pole m6tet iildsegi midagi teha.

Tahame luua R?igavere vallale viilissuhted teiste

Selg sirgu ja ikka edasi
jergmiste eesmiirkide nimel:

Tdtttame vailjaja aluslame keskkonnakaitse kava el-

luviimist. Kava eesmiirgiks on tagada inimesi rahuldav
tervislik kesktondja majanduse arenguks vajalikud ressursid omapiirast ja kaunist loodust kahjustamata.
Kaasame valla rahva haldusreformi iile peetavatele
diskussioonidele. Arvestame vallarahva arvamust hal-

seisukohtade ning soovidega.

Kooli

remont peab jiitkuma riigieelarvest eraldatava rahaga.
Kindlustame dpilastele koolis kiiimiseks transpordi
Vallavalitsus kanaab oma eelarvest ka edasptdi70%
opilaste toitlustamisega seotud kulutustest. Samuti soodustame toitlustamise osalist doteerimist viilj aspool valda 50% ulatuses.
Muudame Ulvi klubielu aktiivsemaks ja t6husamaks,
kaasates klubi tegevusse noori.

M6edaku suusabaas jzi?ib aastaringseks sportimiskeskuseks. Ulvi jdusaal jiitkab oma tegel'ust.
Sotsiaal-

elu edendamiseks.

dusreformi kiisimustes.
Arvestame oma edaspidises tegel'uses vallarahva

Ilaridus ja kultuur
P6lula kool peab igal juhul jiiiima p6hikooliks.

rii

kide omavalitsusiiksustega, et vahetada kasulikke kogemusi, saada ideidja otsida investeerijaid koduvalla

ja tervishoid

I-I.OKTOOBRIL KELL 16 RAAGIMEGI
ULVI KLUBIS IIEIL TEEMADEL
Meie eesmiirgid ja lubadused vallarahvale kuuluvad
taitmisele. Osa meie lubadusi s6ltuvad riigieelarvelistest vahenditest. Siinkohal tuletame meelde, et riigieelarveliste vahendite eraldamisel on meile hbi aegade toeks
olnud Riigikogu suurim, Eesti Keskerakonna fraktsioon.

Iseenenesest ei muutu siin maailmas ja ka vallas
midagi. Eelseisvatel valimistel ootame vallaelanike toetust meie edaspidistele eesmiirkidele ja tdtikavadele jiirg-

Kindlustame igale meie vallas siindinud lapsele imiku esmatarvete paki ja 1000 krooni rahalist toetust.
Teostame Ulvi arnbulatooriumihoone kapitaalremondi
ja kindlustame vallarahva meditsiinilise teenindarnise.
Kindlustame arstiabi j dudmise abivajajateni ilmastiku- v6i teeoludest olenemata.

nevaks kolmeks aastaks. Meie ttiidja eesmarke toetades, andke 17. oktoobri valimistel oma h?iiil Eesti Kesk-

Maaelu

nr 101 Arvo Jaakson, nr 102 Ain
Aunapuu, nr 103 IYo J6giste,
nr 104 Toomas Jiirna, nr 105 Merje
Kallip, nr 106 Margus Korka, nr 107
Virgo Koppel, nr 108 Jiiri Lunin,
nr 109 Meeri Metsmaker,
nr 110 Imbi Mulla, nr 111 Marju Ruut,
nr 112 Liivi Uueni, nr 113 Raivo Valter

Kindlustame vallateedel lumetdrje hiljemalt kolme
plievajooksul piirast sadusidja tuiske.
Kindlustame vallas konakaitse riiklikust politseireformist hoolimata.
Kiilaliikumine ja hilavanern on maaelu edasiviiv jdud.
Taastame endised kiilanimed kiilaelanike arvamust
arvestades.
Parandame bussiliikluse Rakvere ja valla vahel. Parem bussiliiklus aitab meie inimestel leida ttiiid viilj aspool vallapiire ning leevendab nii tditpuudust.

erakonna nimekidale.

SELG SIRGU JA KOIK VALIMA!

UKSIKKANDIDAAT NR 124 RUTH PULK:
sotsiaalabi iga tegeliku abivajajani, meditsiiniabi kAtteiaadavr:s kodule liihemal, p6hiharidus omavallast, toetan kultuuri j a sporti, heakordaja puhtust. Toetan ettev6tlust j a uute tddkohtade loomist.

Volikokku kandideerib veel iiksikkandidaat nr

125

Allan Miiekivi

3

ylihem tiihje rubamisi, rohkem
ausaid

sele. Aidata kaasa miinguvaljakute vAljaehitamisele.
Toe_
tada isetegewst.
8.Koostdds vallas asuvare firmadega pd6rala
enam lahe_

Andes oma hliiile meie poolt,
toetate teotahtelist omavalitsust
l.Vallavolikogu ja -valitsuse tdd peab olema avalikja in_
formatsioon kdi gile kdttesaadav.
2.Vallavalitsuse tii<i olgu suunatud vallaelanikele, kel
olgu
vdimalus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel.
3,Vallavolikogu peab aitama valijate, mitte €rakondade hu_

ve

4.Arendada hilaliikumist eesmiirgiga viia omavalitsuse t€os_
tus iga kiilaelanikuni.

5.Toetada ettevotlust ja uute ettevdtete loomist.
6.Iga p6hjendatud abivajaja peab saama toetust.
T.Potirata enam tiihelepanu lasteja noorte vaja aja veetmi_

nr 114 Rein Si.ritamm (JIvi), nr 115 Helrnut pajula (Ulvi),
nr116 Heino Peets (Lavi), nr ll7 Raul Ivanov (lljaste), nr

Tiit Vinkel (V Kabala), nr 119 Maiu part
1V--faUata;,
Mati LrLn (Jljast€), nr l2l Rein Abrol (N6mrnise),
122 Tiina Ratsov (Lavi), nr 123 Kalju part (Nurkse)

118

nr
nr

120

M6tisklusi valimistest ia
valijatest
NLKP poliitbUroo liige, Keskkomitee ideotoogjasekretar Jegor
Ligatsov iitles Sverdlovskis perestroika paevil tiinelepanuviiiirsled
sonad: 'Kapitalismist sotsialjsmi teha on imelihtne.
See samaneb
omleti valmrstamisega: lddd muna puruks, valad pannile ja praed
era, Sotsialismist kapitalismile rileminek on aga teiesti va;tupidine
protsess: tuleb omlett pannilt kokku korjata,
t;gasi tooreks teha ja

teryesse munakoorde paigutada". U ematagi selge, et tegu
on
r.liimalt keerukaja raske protsessiga. Sotsialismi
etriiati vagiv'alla

Ja

jdu, kesu ning keetuga. Eesmdrgi saavutamiseks
vatiti tdideviijaid
ideoloogiliste veendumuste, mjtte aga td6alaste oskusteja
pe jergi. Setlise potiitika tutemused hakkasid peagi

valiaOp-

end;st merku
andma. Eesti vanas6na - m6isa kdis, las lohiseb - sai
elunormiks.
Uksikisiku vastutus vjidi seadusandlikult miinimumini.
Mdletame pea
koik veel seadusi, mjlle jergi too ajal purjus tootajat tuli
trahvida 50
rublase, Lilemust, kelle alluvuses purjutaja toota;, aga .100 rublase
trahviga. Sellise vastutamatuse jpt p6hjuste koosmojus jdudsimegi
olukorani, kus toiduajned ja esmatarbekaubad kadusd esmalt
leitidelt leti alla ja seatt edasi juba tatongisrjsteemite. Oti tekkinud
olukord, kus valitsevad kihid eisaanud ja valitsetavad
eitahtnud enam
selliselt edasi elada. Vtadimir Uljanovi (Lenin) teooria jergi
nimetatakse seda revolutsioonilisekssjtuatsiooniks. Tulemusikioligi
lau_
lev revolutsioon. Olialanud omletisttoore muna
valmistamine: He!
kel oleme selle raske, kuid tanuveerse tee alguses.
Motiskleme, meenutane. Olukorra jatku;isel toimuks praegu
hoogne XIV viisaastaku l]lesannete teitmine. Meie jaoks
ol;ks 6hendanud see seda, et l,4ennikveljal asuva kaevanduse

.

sorteeri_

miss6lme kdrghoonet oleksid imeflenud k6ik Regavere
valla elanj_
kud,oma,toa aknasl, radkimata sellega kaasnevast
tojmustja l6hnast, mida valdavalt leanetuuled ijle valla (vabandust,
krila;6ukogu) kodudesse nii 66sel kui paevat kannaksjd.
Kohfla-Jdrve
0mb_

ruses olisee kdikjuba tol ajal teiesti olemas. Et pagusoole
ehitatud

linnaosa oleks elanike arvult suurem vanast
Raiverest ja millist
keelt seal reegitaks, et ole raske arvata. Et Narva
sovhbosis oli
sovhoosisisene dokumentatsioon ja asjajajamine
luba 1 970.aastai

venekeelne
olles osalenud mitmel keskkonnakaitse ja fosforiidi kaevanda_
mise vastaste teemalistel kooslolekutel, v6i; ettekannetest
tuuldu

.

tegemisi Rdgavere vara rehi

Iepanu heakorrale.
9.Ptiiida leida kontal(e arenenumate piirkondadega
valda_
degakogemuste omandamiseja investorites huvi
iiratarnise eesmiirgil.

l0.Valdade liitumisse suhtuda iiiirmise ettevaatusega.
Ot_
suste vastuv6tmisel v6tta arvesse vallaelanike arvamust.
I LVilla esmarzihtsaks iilesandeks jiiiib jarkuvalt pdlula
pdhikooli dpilasre dpitingimuste parandamine.
l2.Va a titiikohtade tiiitmisel eelistame kohalikke ela_

nikke.

i 3.Eelistame vallavanemateja-volikogu Iiikmete
esimehe
kohale enam hii?ili saanud kandidaare.

p6hjal.kindlalt veita, et p6llumajanduskultuuride
saagid oleksid nut_
lildhedased. Puud oleksid pdhjavee alanemis.
trg-4a4O uatl.rr_
remrse aaret, madalmad taimed asendumas
samblikega. Ka;vud
kuivad. Paarikiimne aasta jooksul oleks selline olukord
laienenud
saja.kilomeetri raadiusesse, Mustvee-J6geva_paide joonele.
Sel
lrseid kogemusi ja neiteid on maailmas olemas mitrneid,
nt Koola
poolsaarel..lnimloomus onjuba kord
selljselt ehitatud, et halb krpub
ununema kiiremini kui meeldivad mebstused, Mdneti
on see hea,
aga talon ka v_arjukrilgi. l\.4itmelgi pool on kuulda
igatsevaid 6hka_
mrsr vana aja jerele.
Tenapaeva reaalsuseks on demokraafl iku iigikora
ijlesehitamineJa kinnitamine kuni rohujuurte tasandini
mooOsat sOnafruuii

kasutades. Vaijendi ?ohujuure tasand" votsid varmalt
kasuiusele
rahvast eemaldunud ja ennast materiaalselt
kindlustama kiirusta_
nud 0hiskonna liikmed. ptjijdes laikivate ljmusiinide ja
euroremonditud kabinettide seraga suurendada vahet enOa
;a rofru;uure ia"
sandi vahel. Mis k6ige kurvem, tihti on seda tehtud'laenatud
raha_
dega, mida tuleb tervel tjhiskonnal kunagi tagasi
maksta.
Nimekj4a 0[4A VALD ljikmed on aga kindtatt seda
meelt, et ei
mingj rohujuure tasand, mi est v6ib teeru iga ilte
?19,t.^*SWi
sorta. uemokaatia oma algses tahenduses ladina
keelesl ongiju
rahva vdim. Rahvas teostabki oma voimu valimiste

.

kaudu.

rahvast
. President Lennart Meri on aastaid tagasi kutsunud
.otupasiooni
riles lahti sama

okupatsioonist iseeneses. Jis sette
iseeneses" ilminguks ongivahene huvi valimiste
vastu. Aastak0m_
neid heeletamas kaies kommunistide ja parteitute
bloki kandidaatjde poolt on alateadvusse jeenud tunne, et valimistest
ei olene mi_
dagi, Aga oleneb ikka ktjll. Kui rahvas poleks kogunenud
laulva
revolutsiooni []ritustete v6i balti ketti, poleks
muuiused olnud nii
tormilised. Need olid ju rahva tahte avaldused. paraku
tavalisei
ilma lauluta valimiste paevalkiputakse dra
unustama, et need on;i
JUst need samad rahva tahte avatdamishetked. Kuna meil oti poJleks sajandiks dra voetud 6igus demokraatikele
valimistele, siis on
ka loomulik, et meil puudub sellealane kogemus.
V6dristust tekilab

:lTgK,!a9"S9

valimine, t6puni vetjakujunemata erakondtikkus,

haalte Jaotamine ja nende arvestus. See koik
on loomulik. Aoa ilma
osalemiseta valimistel ei teki ka kogemust jergimisets.
Oemoiraatia
opprmrse raskel teel v6ib ka midagi viltu
minna. Las Eheb, ka viga_
destOpitakse, Oluline on lahtisaada vanast tardumusest _
s6nJga

okupatsioonist iseeneses. Eesflase talupojatarkus
on alatj OpeL_
glinlTg:llyleb hinnata tema tesude, mitte aga s6nadejergi.
l,\Jd,
Nimekiri oMA VALD kutsub k6ikivafla valimiseatisielanikke
oimitti
nunakoorde tagasi paigutama. See on vdljakuSe.
4atoost on ala
te€da, et Eesti rahvale on esitatud palju vdljakutseid ja
rahvas 6n
neist auga valja tulnud.

Hslmut Pajula

Rdgavere valla leht
Tere tulemast, pisipdnniil
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Niina Ljubimova ja Avo Pajuri perre
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ulvi

l9.okioober Mdedaku

87 lsslrhnda Sepper l0.oktoober Viru-Kabda

33NooraSepnik 9.oktoober
SlAhnesSoone 2T.oktoober
80 l*ftIaMaurus l0.oktoober
60 EeriKoppd
29.oktoober

Pdlula
Ndmmise

Miinnikvalja
Vrru-Kabala

Seoses Kohaliku omavalitsuse volikogu valirnise seaduse $11 lg 8 p4, millest lfituvalt ei saa valimiskomisjoni tii6s osaleda volikokku kandideerijad, awati vali-

miskornisjonist v?llja Meeri Metsmaker ja Virgo Koppel
ning asendusliikmest Ain Aunapuu. Valimiskomisjoni
tiiiendliilrneks kinnitati Riigavere valla seketiir-asjaajaja
Anne Olev.
Kinnitati Ulvi hooldekodu vanuritega s6lmitavad le-

pinguvormid: avaldus; leping isiku iilalpidamiseks ja
hooldamiseks hooldekodus; t6end hoolekandeasutusse
suunatava isiku kinnisvara, seadusj?irgse iilalpidaja jal
vdi eestkostja kohta; leping hoolduskulude tasumisest.
Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse $27 p3 kinnitati Ulvi lastepiievakodu osalusmaksu ulemrnaiifaks
2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalga suurusest. Osalusmaksu konkeetse maksum?i?ira esitab lastepiievakodu hoolekoguja kinnitab Rligavere val-

lavalitsus.
Tzipsustati Ragavere valla 1999.a eelarvet. Seoses
Vabariigi Valitsuses vastu vdetud siiiistueelawele viihendati nii tulude kui kulude poolel riigieelarve investeeringuid 3 641 359 krooni (pdhiliselt P6lula pdhikooli kapitaalremondiks saamata jaiirud raha).
Riigavere vallavolikogu 1 999.a valimiste valimiskornisjoni eelarveks kinnitati l4 000 krooni.
Antati Ulle Penjani avaldust erastamisvdimalusega
elamispinna taotlemise kohta Ulvi ktllas. Et avaldus esitati liiga hilja ja vdimalused elamispinna eraldamiseks
olid hetkel ebaselged, otsustati liikata avalduse rahuldamine edasi jiirgmisele volikogu istungile.
Kinnitati vastavalt Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse $ l6 p2 neljaliikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: Raigo Rebane, Malle Pajula, Rita
Einmann, Lea Valter Asendusliikmeteks kinnitati Inge
Lippasaar, Helve Rohtlaja Lehte Senta.

Kuulati vallavaaema ja volikogu esimehe informatsiooni tddst riigikogu tasandil taotlemaks riigipoolseid
investeeringuid POlula p6hikooli kapitaalremondiks.
Riigavere valla infoleht
4670 1Ulvi, Rligavere vald, Lii:ine-Virumaa

tel232

517 52,

f^ks 232 5l'7

5l

E-post: ragavere@esq)ak.ee
V?iljaandja: Rigavere Vallavalitsus
Triikk: triikikoda AS Tapa Media House
Tiraaz 500, tasuta

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsuste kinnitamine:
maksta taistoidusoodus-tust 50le 6pilasele P6lula, l l le
Sondast, 2le Aluvere p6hikoolist, 6le Rakvereja 3le Paide
kutsekeskoolist, 2le Haljala kkst.
OU Lilganuse IIVM taotlus bussiliini doteerimiseks:
otsustati mitte doteerida, leida vahendid maakonnast,
sest vald juba katab oma laste s6idukulud.
Elona Smirnova lapse perekonnanime muutrnine: otsustati perekonaanimi Daljapnaja muuta Smimovaks.
Hooldekodu rarastoolitee ehitamine ja inventari soetamine: otsustati ehitada kaldtee, soetada vajalik inventar: televiisor, riidenagid, tekid.
Avaldused. Inge Lippasaare toetuse avaldus: ei rahuldatud, Reet Kiinnapi avaldus ema paigutamiseks
hooldekodusse: s6lrnida hooldamiseks ja hooldustasude maksmiseks lepingud; Eidi Lepviikmanni ja Helme
Aali avaldus laste raviprillide doteerimiseks: otsustati
toetada vastavalt arvetele prilliklaaside osas 100%.

Vabad€ maad€ plaanidega on v6imalik tutvuda ning avaldusi esitada vaba pollumajandusmaa, metsamaa €rastamiseks ja p6llumajandusmaa kasutusvalduse taotlemi-

yalla maan6uniku juures 2S.oktoobrini ka., vastuvdtt T kl9-12 ja N 13-17.
seks

Vaba p6llumaad saab taotleda erastamiseks v6i kasutusvalduse seadmiseks Ariregishisse kantud ffiiisilisest
isikust ettev6tja, kes tegeleb maa asukohajiirgse haldusterritooriumil pdllurnajandusliku tootmisega v6i iiriregistrisse kantud Eesti era6iguslikjuriidiline isik, kelle pohiliseks tegelusalaks on p6llumajanduslik tootmine (metsamajandusliku tegevusalaga juriidiline isik saab erastada
ainult vaba metsamaad), avaldus esitatakse kohaliku omavalitsusele maa suuruse j a maatiiki numbri(te) nimetamisega. Avaldusele tuleb lisada iiriregistri kaardija passi koopla.

Virgo Koppel,
maan6unik

