Viiljaandja Rigavere vallavalitsus, tel 32 95 472

Preerniad ia sttpendiumid
edukatele 6pilastete
Pdlula P6hikooli (PK) nimekirjas oli

musiest: 2.1 -kellel on vega head tulemu-

2005. a kevadei 108 dpilast, kellest 14 16per,rc id I l.csi hirrnetega viis nrng l8 dpi
lasel olid turlnistusel ainult neljad-viied.
J.irpmise:t dppcaastasr oorarrre kooli vd-

"ed dptetcib.: rdr kdrqcimr kerkmise
hindega 6pilasele kooli II astmes (,1.6.k1.)ja ldrgernr,r keskmisc hindegr dpi-

hemalt 1016pilasr.
Tdnu sponsoritele on tublidel 6pilastel
v6imalus saada stipendiume ja preemiaid
hea 6ppimise eest.
Uks rahalinepleemia on m6eldud parimale 16petajale. Selleks on s6lmitud leping Pdlula PK jr Ol Re.tcLrernhel.I epingu idrgi on preem ii \ J ljiandm ice r.ngirnused jrirgnrised: l.P6lula PKi dpila-

ne perb ldpetama kooli heade 1r vig.r
heade hinnetega. 2.KAitumine peab olema viihemalt hea. 3.Otsuse 6pilase premeerimiseks teeb Pdlula PK 6ppen6ukogu.

Teine vdim.rlus on saada .tipendiu-

mi MTU Haridus ja Kultuuriseltsilt.
Tiinu MTU juhi Raivo Kensi aktiivsele
legevusele on ettev6tjatelt ja iiksikisiku-

relr .tipendiumi fondi l,:ekunud rahalisi

III astmes (7.-9.kI.). 2.2. keile
edukas uurimustcici on olulise tdhenduselasele kooli

ga Pdlula koolile v6i Rlgavere vailale;
2.3. kes on saa\.utanud viiga hea tulentu,
se aincalasel oiiimpiaadil( I .-8. koht maa-

kondlikul ja osalemine riiklikul oliim-

piardil) Stipendiumr saria

kcskrnine dp-

peainete aastahinne peab olema vdhemalt
4.5 ja k iitirm ise :rr.rchinne on ee.kuju.

lik" v6i "hea".
3. Stipendiumi maksminc. 3.I .Stipendiumi makstakse 6ppeaasta ldpul. 3.2.Ettepaneku stipendiumi maksmiseks teeb
ainedpetaja v6i klassijuhataja 3.3 Ettepaneku kinnitab Pdlula PK 6ppen6ukogu. 3.4.Stipendiumi maksmine otsustatakse MTU iildkoosolekLrl. 3.5. Sripendiumi suurus otsustatakse igal kevadcl
vastavalt sihtotstarbeliste vahendite lae
kumisele

vabendeid niivdrd, et esimesed vlljamaksed saime teha juba kdesoleval kevadel.
Stipendiurni moodustarniseks ja nrrksrni-

4. Stipendiumi rahaliste yahendite

seks on koostatud vastav reglement:

otstarbeliste ametuste teel. 4.1.2. Tuiu-

l.Stipendiumi eesmlrk.l.l.Innustada

dhtute korraldamisega. 4.1 .3. Liikme-

vdga heade 6pitulemustega 6pilasi Pdlula

mak.rrdest kogunenrrd rrh.rli.te r ahendite
awelt MTU juhatuse otsusel. 4.2.Stipen-

PK-s. l.2.T6sta 6ppimise populaarsust.
l.l.Vdir'rustada akadeemili:i readmis-.
2.Stipendiumi miieranrine. Stipendium
niiiiratakse Pdlula PK 6pilastele, kesvas,

trb r dhemalt dhcle rllj:irgne\ dlesl lingi-

nroodustrminc ja kasutamine.

4. 1.Ra-

halised vahendid kogutakse: 4.1.1 . Siht-

diumi maksnriseks kogutud rahalistest
vahenditest ei kaeta stipendiuD.ri maksnisega kaasnevaid administratiivseid ega
muid kulusid. 4.3.Stipendiumi rahaliste
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vahendite kasutamine on avalik: igale annetajale saadetakse aruanne laekunud ja

vrilj arnakstud summadest 20. juuniks.
4.4.Stipendiumi maksmiseks laekunud
rallalistest vahenditest 30.mai seisuga
kasutatakse stipendiumi ntaksmiseks
kuni 60%. Ulejaiinud sumrna jriiib jiirgmise aasta fondi-

4.5.Stipendiuni maksmine l6petatakse
kui: 4.5.1.MTU l6petab oma tege!.use.
4.5.2.P6lula kool ldpetab tegewse.
4.5.3.Stipendiumi maksm jseks kogutud
rahaliste vahendite ldppemisel.
Pun], tis 4.5. L toodud pdhju<el sripendirrmi maksmise l6petarnisel jiirelejriiinud
raha kantakse iile Pdlula kooli arvele.
Punl(li' 4 5.2. loodud pdlrj usel sr ipendiumi maksmise l6petamisel jArelejiiiinud
raha kasutatakse MTU p6hikirjas toodud
eesmdrkide saavutamiseks.

4.6. Annetusi stipendiumi maksmiseks

saab teha MTU arveldusarvele
22 102480J266 margusdnaga hea dppimise eest".

5. Reglemendi muutmine. 5.l.Regiemendi muutmine toimub vajadusel iga
dppeaasta alguse\ ja kinnirarakse MTI
rildkoosolekul.

MTU Pdlula Haridus- ja Kultuuriselts ot
sustas 2. juunii k.a vastavalt P6luia P6hikooli 6ppen6ukogu otsusele maksta stjpendrume hea dppeedukuse ja kl;s"ir
lise eduka tegevuse eest: Mehis Rebase-

i

le, VahurMisule, Ame Permile ning hea
de uurimustddde eest Merle Langile.
Soovirne lastevanematele meeldivat
suve ja head koostdcid kooli ja kodu va-

hel.

Priit Freienthal, direktor

'. Onnitleme
Et kodukoldes tuli pdleks, et soojust palju elus oleks,
et kaineid hetki elus veelgija roose leiduks eluteelgi.
Kaks roosat piikta, kaks sinisilma,
on Teie rddmuks siindinud ilma...

ARGO UNUS - 6.mail
Merle ja Alar Unuse perre Ulvi k0las

Mai:

-

llmar Juuro, 60

Anatoli Laplin

Juuni: 88 - Meeta

-

-

Ellen Kiili. 75 - Leonhard
Aare Elken, 55 - Aare Rojenberg;

81- Valentina Homatova, 80

Valter, 65

Saare, 75 - Leili Nurga, 70 - Jolahte Raam,
Vello
Burk,
Aime
Juuro, Enn Linkholm, nit ninan, 55 Veera Dmitrijeva, 50 - Astrid H66velson, Vladimir Drinevski.
Juuli: 93 - Hella T6evere, 86 - Leonhard Vahi, 82 - Armilda
Mulla, 80 - Vambola Andre. 55 - Liis T6nne, 55 - Heino
Rrlndla, 50 - Rein Sooveli, 6ie Sarjas.

60

2
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Yallavalltcucec
27.

aprill

' anti M6edaku Sprdibaasile hosteilile
majutusettevdtte tunnistus j

'kinnitati toimetulekusrajate n irnekiri ja
lubati makstatoetust 7 taotlejale summas
6766 krooni:
makstitdiendavaidtoetusi sunmas48l8
krooni,
' linnrlrri r.rsurr kiirrepLrude sarj.rre rri.
mekirija eraidati 84 mumi kilttepu;d 14
iiksikvanulile;

'kinnitati kolme alaelise lapse perekonnanime muudatused;

ldpetati Si{e Saare hooldusuhe Juhan
Tiinastiga;
'kinnitati Valentina Saar hooldajaks Juhan Tiinastile:
'anti ehitusluba OU-le Jaotusvor'k Saucaugu F 3 alla i kV jaotusv6rgu elektd
dhuiiini ja maakaabelliini vargusjdrgseks
taastamiseks:

'rnJa|ati iilrisntud rrra maksumus 1r
*ompensatsioon Linda Rentikle;
' kinnitati rn.ra ostueesdigusega erastamine

tllc Veelile rnaalulundu.maa l-atikii-

las;

Lirurit.rti rnaa ostueesdiglr5ega eraslami-

ne Margus Korkale maatulundusmaa
Sootirire Uljaste kiilas;

' toetati Lddne-Virumaa pensioniride
iihingut 650 krooniga tiinupeo koraldalnisel:

25.nai
kinnirati tormeru leku.aajare nimek iri jr
iubati maksta toetust 7 taotlejale srimmas

Ettev6tfad!
SA

LIine-Viru Arenduskeskus on orga-

nisatsiool]. mis pakub oma baasteenuste
osas tasuta n6ustanisteenust ettevdtetele.
kohalikele omavalitsustele, MTU-delc, sihF
asunlstele.
Ettevdtjate baasndustamine (5 rundi) on
.rlu.tavcte ertevdiare ta\Uld rdustln_it r:i' .
idee arendrmisekc. tegurse\ are enerdjrte
nduslamine riiklikest toetusvOimalustest.
Alustavat ettev6tjat n6ustame jirgmistes kiisimustes: LKr.iidas alustada orna
etlevdtet? Sobivaima ettev6llusvonni valik.
dririhingute registreerimine. 2.Kas ?iriidee
edukaks kdivitamiseks on kdik vajaiikrd
teemad piisavalt pdhjalikult lAbi mdeldud?
Milliseid teadmisi tuleks omandada enne etle! 6'1e Lci\ irflmisr: 3.M illeks on v-j"liL -r iplaan? Kuidas koostada driplaan, et sellest
oleks tulevikus kasu? Vajalik eelinfo iiriplaani koostamiseks. 3.Kas iiriplaanis on avestatud k6ikide vajalike kulutustega? Kuidas

6 831

kooni;

'maksti tdiendavaid toetusi summas 800

koonit

l.

'mdArati hooldajatoetused alates 1. ap,

rillist

14 hooldajale;
kinnitati ostuees6igusega maatulundusmar erastami'eks V. Burk ile Ndm-mire
kiilas;
kinnilati maa osteesoigrrsega elast.rrni'

ne Kallc Grubele tlraatulundusmaa
Mdedaka ktilas;

kinnilali
ne Tauno
se

rncd u.r re5d rgLr.eg.r crasrrmiTilrtile maatulundusmaa Nurk-

kiilas;

digusvastaseh \id6r'andatud itaa tagastamine Ileino 0unaleAntsu ja Tiigi maaiiksLrsele Miinnikvtilja kril as;
'otsustati 2000 krooniga prcmeerida Ul'

jasle kiila AASTA KULA nimetuse saanlise eest:
toetati sunromaadlejat Hindrek Jiimat
Euroopa meistrivdistlustel osalemisei Ungaris osar,6tukulude tasunisel summs
5100 krooniga;
'toetati 2070 krooniga valla lapsi Vaekrila koolis dpper ci'idr korr aldarnr.el.
1. juuni

* otsustati mitteanda luba Ulvi silla suigenliseks remonttcj6de ajaks ja ehitajal
tuleb tagada liibisdiduks r dimalus;
'otsustati Ulvi Iasteajajuhataja anetikohale korraldda avalik konlurss;
k innitrti muuJatrr.<J Ol MJtslkcmie
.dnrrikuhoidlo .rrrrrrr.e o'as Ja f,rrrni
ko|rstmktsioonides:
' maksti iihekordseid toetusi summas
2400 krooni seoses koolilopetarnisega

koostada fi nantsprognoose oma driplaanile? Kust leida allikaid orna.ididee rahastarriseks? 4.Littevdda rnaksud. Kuidas rnakse arvestada? 5.Kas loohnise/teenuse osutamise protsess on pdhjaiikuit libi rndeldud?'Ibote tutvustaminc. MilLigil(analid 1unistamiseks. 6.Tar nijite ja alLhankijate leid-

'nine

Yolikogus

j"

kogemu.tu rrLen ri
ne. Koostri6partnerid edukaks mLii.igiks.
fe,rdnr.str

7.To<itajate leidrnine. Tddlepingud. Tddtajate motiveerimine. 8.Lltevotte tdd planeer rrir,e prlcrrr,rk. per oodiks. Irirnesre j.l
protsessi jr-rhtimine.

Alustav ettevdte saab EAS-lt rnaakond-

like arenduskeskuste vahendusel taotleda
starditoctust. mille eesmdrciks on suurendada vdike-ja keskn-rise suurusega ettevdt1:te rekl,e. ellrrjJjmis- i- rrengurdrmalusi
parandada 1i gipidsu fi nantseerimisele.
2005. a starditoetusc suunitlusedAlustamistoctus oD mdeldud vtiikeettevbtete loornisel$, millised prognoosivad
stabiilset kiiivet ja oDavad kindlat turgu,
aidates sellega kaasa t6dkohtade loornise

mai
kinnitatj miiarus "Rrigavere valla eelarvest

sotsiaaltoetuste maksmise ja soodusntstega sotsiaalteenuste osutamise kord".
kinnitari "Hooldajaroeruse mdiirarnise ju
maksmse kord Rdgavere vallas". Mdlemad
korrad kdttesaadavad raamatukogus.
26, mai
kinnitati Rdgavere valla konaldatud olmejd.itmeveo piirkondade, r,edmise sa-sedLse t1 aj- jiinne\eo ree-u rrsu piirnr1:i
ra kinnitamine ning volimste andmjne korraldatud jii.ihneveo avaliku konkursi korraldamiseks:
kinrtit rt r'urusLk usle lJhkmejoonle lipsustamine;
kinnitati maa sihtotstanbeks maanllrur
dusmaa. L6okese ja Ol'iakapdllu maaiiksu-

sei Miila kr-ilas ja Keldri rnaaiiksusele
P6lula krilas:
'otsustati 2005.a siigisel Pdlula pdhikooli
liitklasse mittemoodustada;
'kinnitati Rdgavere valla 2004.a. majandusaasta aruanne;

kinnitati 2005.a matuse toetusmzidraks 500

krooni valla elanikeregistris ja vallas e1anud isiL-u surma korral;
klnnitati valla.jhrgnise koosseisu liikmete arvLrks ll ja moodustati vallavolikogu
V koosseisu valimisteks 16.10. k.a. Rrigavere haldustenitooriurril ilks 1 1-mandaadiline valimisrirrgkond. Kinnitati valla i,alimis\orrrsjoni koos.eis: e. -nees Mseri
Metsmaker, liikmed Virgo Koppel, Anne
Ole\', Rita Riindia, Maire Pastimiie, asendusliikmed Marika Mnkelja I-ea VinJ<el.
le nraakonnas. Toetuse lTaksimaalne suurus on 50 000

kooni.

Kasvutoctus on tndeldud kiiret arengul pleneer'\ I enc\ dlre kdiviri risek.. Ees-

rn'irk on oclJd3 ek.polr\rre elujduli re
alustavate ette\,dtete loomist ja arengut.
Toetus€ maksimaalne suurus on 160 000
kr eeldusel, et ettevdte prognoosib jdrgner, kolme rl.re ke.kmiseks acsti"e\s m:irigituluks vdhemalt 500 000 kooni.
Koolitustoetuse eesmiirgiks on toetada
ettevoEate ja etlevdtetes tddtavate inimeste
L.iend- i3 Lrrberope'. er siilitad,-- ldsll lbdtaj ate konkurenlsiv6imet tddtuxl, arendada er
tevdtlikust, luua tingimused uute t66kohtade
tekkeks ning suurendada inimeste vdirnekust
terdus- jr arendustege'"rse ning tehnoloogra
arendamise valdkonnas. Minimaahe koolin-rstoetuse suurus 3000

kooni.

Alustavate ettev6tjate baaskoolitus on
plaanitud 2006.a. alEusesse.

Info SA L2irine-Mru Arenduskeskus,
Kreutzwaldi 5,A Rakvere, tel 32 24 '/11,
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Kodutiitarde tegclyucaasta
Mdcjdunud kooliaastal valiti koduti.itarde
nihmajuhiks Anne,Liis Koppei, tema abiks

Aiv.

Puhilas. sa,grjuhi^s Ave Airnrpuu
Kati Part.

jr

Koduhitarde tddja tegevus krjis ka sei aastal nedalavahetustel toimunud dppekogu_
nemiste, koonduste, iihisriritLrste, viljas6i_
tudeja laag tena. Riihmatdd eesndrgiclja

tilesanded ldhtusid tridrukute soovidest.
Aasta p6hieesrndrgiks

ja seadsime ettev6t_

likkuse, enesevalilsemise, otsustamis_ ja
vastutusvdirne, iseseisvuse

ja

kindlustun_

Krisitcidlaagris punusime r,6dsid ja paelu,

r'lk.cirnej., v.rlrnis. irrepclrneidming..asjir. Ukski laager ei koosne ainult 6petlikust osast, vaid alati on laagrisse plaanitud
teisi tege\,1lsi. Nii ka selles laagris, kus meid

oli .jngatud loosi tahtel kolrne nihma ehk
Nii saime parerrini tuttavamaks

peresse.

me ka oma tege\,usplaani.
Srigisel paiuti meie nlhma rLidrukuid osa
vdtma vabariiklikust meditsiinivdistlustest.

teiste nihmade kodutritardegaja paljud saiil
omavahel vAga headeks sdpradeks. Vahel_
duseks tantsiti rah\,uslikke lantse, sisustati
teiste vaba nega, tegeldi tantsude viliamdt_

drde,se l,.ul-r.r pr arneedjk llcil^ipr
Nuts. n_ete nc l.rlr.l^lelrrre rdi.rkot Jkoos
seisus Aivi P;hilas, Greere Kereme, Ave
Aun,rp..u j.r

Krdi

Scpp rdisrluscl esinrese

nelja hulka ei tulnud, olid tiidrukud siiski
ja iubasid v6istlusest osa v6tta ka
.jdrgmisel aastal. Seepzirast jritkavadki hid_
rukud esmaabi dppimist Heikki juhcnda_
misel nii teoorias klr praktikas.
tLrlbid

.'_

rist osa tdnu projektirahadele 60 tiidrukut.
kr necd. les pole kodur'.tred. Seda,,dirntlust kasutasid aktiivselt 5.klassi hidr-Lrkud
Ja vdib oletada, et neist saavad varsti ka
meie riihma liikmed.

de arendamise. Sellest liihtudes kavandasi_

Ettevahnistused algasid koos kaikeliidu ri_

-rtt

jaid olnud 30-40, sel aastal aga vdttis laag-

SLigisesel koolivahea-ial jirgukatsete tdst
nriseks konaldatud dppekoeunemise ajal
palus Ilntar Jdrg neil efte valmistada tema
kirjutatLrd lugu Pdlula mdisapere jduludest.
Kuna nrdisapere oli olnud saksa perekond,
siis soovis ta ka, et ndidend oleks saksa
keehe. Mcie nihmavanem tdlkiski niidendi
saksa keelde. Kuigi k6ik meie koduriitred
pole saksa keelt dppinud, saime siiski histi
hakkama ja esinesime j6ulueelsel ajaloo_
dhrul Pdlrl- kool.:
SuFise" al.usnsrd rddru(ud Lrue tuh:nogr

rilnrsloe

rit rntolletlr"e. I

lr-r.:.ttrm:segr.

Tiidrukutele meeldib viiga esineda, sealjuu_
res ka omrse"-ud ."nrsrrdeg: Nendega e.i_
nesid and Viru ringkonna kodutiitarde nih-

majuhtide ja -vanenate dppeptieval

Pdlulas, kooli jdulupeol, kodurritarde aastapdevale pLihendatud 6ppepijeval Vasta
m6isas.

Traditsiooniks on saanud pdlula koolis ke_
vadisel koolivaheajal peetav kdsitcjdlaager
koos teiste kodutiitarde nihma liikmetega.
Tung kdsitddlaag.isse on suur, sest see on
maakonnas r.iks kodutLitarde populaarse_
maid Liritusi. Laagri ldbiviija on nihmajr.rht
Leili. Tavaliselt on kzjsitddlaagrisr osav6t_

lelr:(c. trnlstmi.eJ. ttrl.uooe,tnl.egr rer.tele.
Kevadise koolivaheaja laagri ainsaks puu_
duseks arvasid laagrilised, et see oli liiga
hihike.

Meie kodutiitred Aivi Puhilas. Anne-Liis
Knppcl.t- Mc le Kororr rr'r, istdsiJ 1ui_
nasjutuvestia Anderscni 200. juubeli pul'iuks tordivdistlustcle muinas-jutulise tordi

"Poial I-iisi", rnis mdrgiti rira ka maakond-

liku airii poolt.
Kevadel kohtusid kodutiihed end. kooliju_
r lln rr J-rg (es.\ed, I.ise'^oolir I srl...
teJ- R i!rrerer. ll,.s-u|J:u..dor.r:rrreinrrnestega. Laulsime neile "KodutLitarde lau_
lu"ja "Ptilula laulu", pidasime nejd rneeles
lillekirnpude .ja meenetega, regirne kohviteelaua omatehtud rilanv6ileibadega. Koh_
tumisel viibis ka Viru ringkonna kodufli_
tarde instruktor noortcjuht Aive Ott, kellega meie nihmal on v?jga hea koostodja kes

on meid erinevate iirituste korraldanlisel
aidanud
Riigavere vald otsustas konaldada vallaela_

nikele mi.lLrmjngu. m'lle org:ni.ee irnrrse
kaasati ka kodun tred. See oli suureks auks

oll.i ibik. vtlld tiscndrljr Lihr .rs. s.irre n.ii-

d.l.

on

r ilu.rr rormi

nbiks olid

\iri

Puhilas, Anne-Liis Koppel, Greete Kerernc,
Kali Pa.t, Merle Kotova, Katlin Vahemets.

Kiisilne ka Vinnis ujumas. Meeldis eriti
mullivann, veemassaaz ja aurusaun.
Oppisirne ka kodutlitarde jirgukatsete
nduete t.iihniseks vajalikke teadmisi ja osk.lsi l-namik n eie nlhrra liikr reid soorr.
tasjargutdstmise katsed edukalt. praegu on

Rrlhmavanem Leili Aleksejev
rneie rtihma liikrnetel V, IV.ja IIIjerk
Meie r-iihma neli liiget osalesid vabariiklih.rl iaultilaagris Tallinnas. Laagri ldpetas
emadepiievale piihendatud kontserl Mustpeade majas.

Kev-del toimus r eel rasr_piknrk. I rr, .cgi
ja plaanisime edaspidist.
Ulemalevalistest ettevdtmisest ootavad
meid ees n-rrmed surelcagrrd. lrllinnr
me kokl-uvdtteid

dppe-preemiapdevad.
Tore olr koduriiterde rdsrrp:ie\ dl Vrsra nrdrsas kuulda, et iiks meie nihma kodutiitar
kaitses esimesena Viru ringkonnas noorte-

magistritodd "Kodutiitarde j.irgukatsete
nduded". Talle orrristati kodutiitarde orgaris-t.roon nootlemrgt\tri nitnerL. ja antl
selle kohta tunnistus nr 1.
Meje nihmavanem LeiLi on juba teist aas-

trr Vinr rinplornr rinekonni\anent. .-gi_
"e.t L:uu lub la kJ kodurLtarde or!.rn;salsiooni 7-lrrknelrsse lesljuh-tus.e Akriivse tdd
eest on teda meeles peehrd nii vabariikli_
kul kui kohalik.tll tasandil, tunnustatudKajt-

seliidu iiiema Benno Leesikr: tdnukirjaga

ja olnistatud

kodutLitarde tahtsaim autsau

"Kodutiitarde tunnustusrist".
OIeme k6ik 6nnelikud, et kuulume sellessc orprnisrtsroonr 1: rrihm r. Ole.ne akrii,, sed, tahame ikka edasi tegutseda, teha pal.ju huvitavatja sisustada oma vaba aega kasuliku tegetusega.
Oleme 6nnelikud, et meil on tore koolirnaja, mida lubatakse meil alati kasutada. See
kdik on v6imalik tiim.r Rrigavere vallajuhtide ja P61ula pdhikooli direktori vastulu-

jr

lel.kkusele
soosirrle suhtumisele regevuses noortega. la k6ik see on olnud alati
tasuta. Oleme teile vdga tiinulik-ud.

Kuritegerusest Rigavere vallas seisuga 01.06.2005

Ametnike puhkused

Ida Politiseprefektuuri Rakvere osakonna andmetel resist_
reeriti Riigavere vallas kokku l5 kuritegu, neist on ava"statud 8 ehk 53%.
2004.a samal ajal registreeriti 25 kuritegu, millest avastati

Vallasekretdr Meeri Metsmaker 04.07.- I 7.0g.
Maandunik Mrgo Koppel I 8.07.-12.08.

6 (avastamise % 24).

Pearaamatupidaja Marika Vinkel 11._31.07., 15._28.08.
Sekretiir-asjaajaja Anne Olev 27.06.-08.07.

Raamatupidaja-kassapidaja Helle Kubja I 1._31 .07.
Sorsiaaitddtaja Katlin Maasik 0t._3 1.07., 29.OB._04.09.

