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Nagu meie leht eelmisel kuul teada andis, tegi vallavolikogu
vallavalitsusele iilesandeks tdcitada viilja kindel piaan ja konkreetsed
arvestused selleks, kuidas viilja tulla tekkinud olukorrast. Vallavalitsus
koostas nn. kriisiprogrammi, mis peaks valla eelarve praktiliselt

'

tasakaalustama.
Enne volikogule esitamist vaatas nimetatud programmi iiibi volikogu
sseisus, kes mitmeid vallavalitsuse ettepanekuid ei aktsepteerinud.
Koos eesseisuse parandustega oli programm volikogu viimase koosoleku
peakrisimuseks, mille arutamine kestis rohkem kui kaks tundi. Vallavalitsuse
pakutud programm ndgi ette v:ihendada valla kulusid 526.500 krooni vOrra.
NAhti ette viihendada koolide, kultuuriasutuste ja vallavalitsuse eelarvetes
ettenrihtud sunrmasid (eelkSige toittasu, kiite, elekter).
See, et eelk6ige mindi haridusele ja kultuurile eraldatud rahade

kiirpimisele. tekitas t6sisc vastuseisu ning kutsus esile tisnagi terava
poleemika. Roela Rahva Maja juhataja ja volikogu iiige Rect Alavere alustas
orna p6hjalikku sonavottu j.irgmrselt: "Solvav on, et siiani pole keegi klubi
tegevuse vastu huvi tundnud ... Kui naabermaakonnas Jdrvamaal ollakse
seisukohal, et kohaiikud omavalitsused hariduse ja kultuuri osas kokku hoida

ei tohi, oldagu nii vaene kui tahes. siis Vinnis asuti esmajoones selle
valdkonna rahade k:irpimise teele." Veel iitles ta, et tema m6istus ei v6ta,
mida tehakse ja kuidas tullakse toime, kui klubides likvideeritakse ringijuhid
ja teenindav personal ning ailes iiiiib vaid klubi juhataja. On selge, et
isetegevuslased ei hakka oma rahaga ringijuhte iilal piclama. Ebanormaalseks
pidas ta ka asjaolu, et valla kuue kultuuriasutuse eelarve on kokku vaid 600
000 krooni, samal ajal Vinni Spordihoone oma aga 800 000 krooni ning
programmist ei selgu, kas ka seda summat vdhendatakse v6i mitte.
Nii Reet Alavere kui ka mitrned teised s6navotjad (Toomas Uuskam,
Tafenau, Inge Arula jt.) tundsid t6sist muret, kuidas siiilitada kaadrit.
Kui antud hetkel likvideerida ringijuhtide kohad,klubides ja koolides (aga
tdritavad seai ju oma ala spetsiaiistid), siis liihevad inimesed lihtsalt minema,
ja kui m6ne aasm parast ehk olud muutuvad, pole uusi inimesi kusagilt
v6tta. F.luvitav, kas peavad klubide juhid ainsatena laulu- ja tantsupidudele
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esinema minema!
Rahul ei oldud ka sellega, et tahetakse ringi-ja lisatundide ttiotasufondi
viihendada 50 - 60 7o, muu personali osas aga 75 Vc ,1a seda iihtlaselt k6igis
koolides. Jiiiib arusaamatuks, kuidas saab viimast n6uet rakendada iihtlaselt
k6igis koolides (Vinni-Pajusti Giimn. on koristajaid ligi 20, vdikeses koolis
vaid l-2). N6uti. et vdhendamisel tuleb arvestada konkeetseid olukordi.
Palju riiiigiti ka lasteaedadest ja kommunaalteenustest. Ergo Soosalu:
"Valla elanikud peavad k6ik v6rdsed olema valla poolt osutatavate teenuste

osas. Miks maksab vald Pajusti, Vinni, Viru-Jaagupi asulates
kommunaalteenuste eest, samal ajal kui Kiitis, V6hus jt. viiikestes kohtades
peavad elanikud k6ige eest ise maksma?"
Volikogu n6ustus Vello Tafenau ettepanekuga, et volikogu v6taks vastu
ainult kulude viihendamise pohim6ttelise otsuse, konkreetsed summad
tulevad korrektsuse huvides arutamisele vallavalitsuse allasutuste juhtidega.
Seepiirast jiittis votikogu osa kiisimusi nimetatud programmist jiirgmise
koosoleku lahendada.

Voiikogu otsustas:
* Uuest 6ppeaastast alates
huvikoolides.

ei maksa vald laste koolituskulusid
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x Vald ei tasu vhijaspool valla territooriumi lasteaedades ja koolides
kiiivate Vinni valla laste koolituskulusid (erand tehakse Tudu ja Piira osas).
* Alates 1. juulist on valla lasteaedades koha maksumuseks 50 krooni.
* Samast ajast l6petatakse laste toidu doteerimine.
* Alates 1. juulist viihendadakse telefonide arvu (Vinni-Pajusti
Gtimnaasiumis ja Roela Keskkoolis kolme, Viru-Jaagupi Pdhikoolis ja
Pajusti lasteaias 1 v6rra.
* Edaspidi vald enam asulate ttinavavalgustuse eest ei maksa.
x Likvideerida allasutuste alljiirgnevad tticikohad:
Pajudti klubis -juhataja 0,5 kohta ja personali 2 kohta,
Vinni klubis - teenindava personali 1 koht,
Kehala klubis - teenindava personali 1,5 kohta,
Kadila Seltsimajas - teenindava personali 1,5 kohta, vanemringijuhi

1

koht, kunstilise juhi 0,5 kohta. Jatta v6imalus viia kunstiline juht tile
seltsimaja juhatajaks tiiiskohaga,

Tudu Rahvamajas

-

teenindava personali

I

koht ja asjaajaja-

majandusjuhataja 0,25 kohta.
Asutuste juhatajatel tuleb koostada nimetatud tdcikohtadel tddtavate
t66tajate koondamise kiiskkirjadja teha nend nimetatud tddtajatele teatavaks

l.juuliks

1996.

Valla eelarvest ei tasustata enam klubide ringide tiiiid.

Ka o1i eespool nimetatud programmis kavandatud vdhendada
vallavalitsuse kulutusi 353 800 krooni v6rra. See summa oli aga volikogu
liikmete arvates liiga viiike ning jiirgmisel koosolekul peaks selles osas otsus
vastu voetama.

"Kahtlemata ei tbo nimetatud programm valda kriisist viilja, kuid see

on esimene samm, et vallavalitsuse allasutused hakkaksid endale
teadvustama tehtavaid kulutusi. Tegutseda saame ikkagi vaid nendes piirides,

mida v6imaldab olemasolev raha," iitles Vello

Tafenau.
Jiirg 4. lk.
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17. augustil on Tudus koduktilapiiev, et minevikku meenutades j6udu
ammutada tulevikuks. Sel korral on r6huasetus koolil, sest endised oppurid

tiikk aega kohtunud. Kohtume siis 17. aug. kell 14.00 kooli juuresl
Kui Kalevipoeg kord Narva poole sammus ning Tudust liibi liiks, tuli
talle uni peale ja ta heitis i.ihele kivile magama (tuduma) - sellest Tudu
nimigi. Kivi nimetatakse aga Kalevipoja magamiskiviks ja see on riikliku
pole juba

kaitse all.
On legend, on olemas kivi .ju on ka.asula, m-il tiina nimeks TUDU (on
esinenud ka nimed Tyddo ja Tudo).

Esimesed kirjalikud andmed Tudu kohta piirinevad "Taani
hindamisraamatust" 1241. a. N6nda s;is tiihistab see metsade keskel asuv
ki.ila esrnamainimise 755 . aastap{eva.Et aga andmed Tudu kivikalme kohta
iitlevad seile p:irit olevat I aastatuhande I poolest, on alust oletada, et inimesed

elasid siin paiju-palju varem. Tiina on Tudu kiilje all asuv Seljamiigi
arheoloogilise miilestisena arvel kui pakkuminemise paik.
Ajal, mit ei tuntud veel petrooleumilampigi, polnud raudteid ja avastati
Ameerika, arvati, et Anaguse (T6nsu) sillast hommiku poole on metsik ja
tiihi laas kuni Peipsi jiirveni. Tegelikult olid olemas Tudu, Oonurme,
Lohusuu, kus igas kiilas oma 4-5 suitsu. Suuremates metsakolgastes elati
vaba elu, nii et Tudu talupoegi v6is v6rrelda Tasuja vanaisa Vahuriga. Nad
olid s6ltumatud ega teadnud orjaajast midagi. Seetottu oli tudulaste orjaaeg
tunduvalt liihem * 300 500 aastat. Selle kohta, millal sakslased piirast
taaniaste lahkumist Tudu ja teised iimbruskonna kiilad avastasid ja oma
vdimu alla v6tsid, puuduvad andmed. Ktill on aga teada, et Tudusse tekkis
jahimois, mis allus Ulvi m6isale ning eraldus viimasest 18. saj. I poolel,
kuuludes seejiirel Viru-Nigula kihelkonda ning selle esimeseks teadaolevaks
omanikuks oli parun von Tiesenhausen. 1840. a. pdrinevas iirikus on aga
m6is juba Viru-Jaagupi kihelkonna koosseisus ja m6isa omanikuks oli proua
Caroline von Assing. Maa suuruseks oli 4al, adramaad ja m6isas elas 110
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inimest. Moisas olid meierei, jahu-

ja

saeveski, lu.bjaahi, kivimurd,
viinavabrik, kuni 8 sepikoda,pudelivabrik (toodang veeti enamasti iile Sirtsi
soo Peterburi), t6rvaahi (poletati t6rva, aga vahnistati ka telliseid). Aegade
jooksul sai jahimdisast karjam6is, hiljem hakati td6tlema metsa. Enne
mdisamaade ulatuslikku mtiLiki 1914. a. oli Tudu m6isa suuruseks 5577
tessatiini (1 tessatiin = 1 09 ha). 1920 . a. m6is tiikeldati, mille tagajiirjel jiii
m6isa stida m6isnikule, suure osa maadest ostsid endale talupojad. Ostjaid
tuli ka Avinurmest, isegi Tartumaalt. Moisa viimaseks omanikuks oli endine
staabikapten Wilhelm von Mtihlen, kes olevat 1939. a.lahkunud Soome.
Enne lahkumist miiiis ta m6isa proua Saagele.
M6isa-ajajiirk oliTudu arenguloos tdhtis seet6ttu, et iimber m6isa tekkis
talude vork ja seega ka kiilastruktuur. Suur osa talusid olid viiikesed, nii et
neid v6is vabait popsitaludeks nimetada. Lisateenistust otsiti viiljaspool oma
ta1u. Talurahva ja m6isa vahelised suhted olid olnud head. M6isniku 6de,
kes oli.hea haridusega, kutsus sageli talunaisi kokku, et neile kokakunsti
voi kodukaunistamist 6petada. M6isa iimbrus olevat olnud kaunis ja pargi

tiigil ujunud isegi luiged.
Esimene teadaolev koolimaja ehitati 1850. a. ja esimeseks 6petajaks
selles koolis oli riind6petaja Tomas Nortman. Viimaseks juhatajaks selles

koolis oli Minna Vaatsepp, kelle eestvedamisel valmis uus maja 1927128.
aastal. Maja ette istutati h6bepappel, mille Minna Vaatsepp oli toonud oma
kodukohast. Tdnaseks on see sirgunud v6imsaks ''pilvepuuks", mis on
looduskaitse all. Opilasi oli koolis sel ajal 78, kuid koolimaja eluiga jlii
lUhikeseks: 1944. a. pommitamise ajal siittis ta p6lema ning jiirgnenud 15
aastajooksul tuli Tudus lapsi 6petada kolmes erinevas hoones * S6bra,Kelgu
ja Kissa majades. Ruumipuudus hiiiris tugevasti 6ppet6od ning tegi raskeks

distsipliini tagamise.
1959. a. valmis kolmas koolihoone, kiillalt avar ja kena. Selles majas
kiiib tarkuse tagan6udmine tdnaseni. Kool on kandnud erinevaid nimesid,

k6ikunud on 6piiaste arv 20-st 151-ni, kuid huvitavaid isiksusi-6petajaid on
olnud siin alati, kes pole tcicid teinud ainult palga piirast. Kiillap on see ka
p6hjuseks, miks siia tahetakse aeg-ajalt tagasi tulla. On toimunud mitu
koolikokkutulekut, fihistasime Tudu hariduselu 1 40, aastapiieva jne.
Vabaharidusliku kultuurielu alguseks v6ib lugeda aastat 1880, mil hakati
koos kdima koolimajas, m6nes talutares v6i saras. 6piti rohkem ktill
vaimulikke laule, aga paar korda aastas oli lubatud pidada ka ilmalikke
pidusid. Uus ajajiirk selles vallas algas 1914. a., kui kaupmees Ji..irgens toi
kiilla esimese grammofoni - miingis huvilistele, 5 kopikat lugu. Uhel plae
oli ka katkend nliidendist "Punga Mart ja Uba Kaarel". Siit sai algus,;
niiidendite 6ppimine Tudus algselt Pajupuu juhtimisel. M6isniku 6de andis
selleks otstarbeks lava eesriide ja kulissid. Tegutses ka laulukoor. Tegevus
hoogustus, kui Tudusse saabus opetaja Otipik, erakordselt energiline mees.
Hiljem juhendasid seitsieiu veel Part ja Leemets.
20-ndatel aastatel rajati Tudusse surnuaed, ehitati rahva rahadega kirik,
asutati Tulet6rjeselts, loodi maanaisteselts ja naiskodukaitse. 1 930. a. ehitati
seltsimaja. See hoogustas veelgi seltsielu. 30 aastat hiljern 6nnestus
kapitaalremondi nime all ehitada vana seltsimaja kohale uus, kaasaegsenr
(vanast

jiii

ailes vaid iiks sein). Tiinasel pdeval kannab ta rahvamaja nimetust,

piiiiab tulla liibi majanduslikust madalseisust lootuses, et maja siiski ei
muudetaks autoromuiaks v6i mistahes muuks majanduslikult iiratasuvaks
ettev6tteks. Ehkki piirast jiirske muutusi majanduselus on rahva suhtumine
seltsitegevusse oluliselt muutunud (muidugi mitte ainult Tudus), on meie
ktilas ka neid inimesi, kellele seda rahvamaja on tarvis. Aktiivseim periood
klubide ajastul oli aastatel 1970 1989, mii ametiiihingu ja asutuse toetus

-

oli suur. Inimesedki olid optimistlikumad.
Kui veel korraks analiiiisides tagasi vaadata, saab selgeks, et olulist rolli
Tudu arenguloos on miinginud Sonda-Mustvee raudtee ehitamine, mis
muutis ki.ila avatumaks ning t6i ldhemale harimis- ja suhtlemisvoimalused.
On teada, et pdrast raudtee l6plikku valmimist 1927 . a. kahekordis{us
raudteeiiiirsete talude hind. Raudtee-ehitamisel peeti silmas, et suvel pziiisell5Mustveest piki veeteed Tartusseja Narva, talvekuudel edasi J6geva kaudu.
Sondast omakorda pii:ises Rakverre ja Tailinna. Kuni selle ajani oli Tudu

kevadisel ja siigisesel poriperioodil muust maailmast lira l6igatud, sest
maanteed olid viletsad ja k6verad, sookohtadel hagudega sillutatud.
Raudtee likvideeriti 1972. a. - ta oii oma funktsiooni ammendanud.
Kui varem oli raudtee toodeldud metsa ainukeseks viiljavedajaks, siis
metsapunkti arenguga kasvas metsaveoautode laialdasem kasutamine. Teedki
oiid muutunud tunduvalt paremaks (Rakvere-Tudu vaheline teel6ik sai
asfaltkatte).
Arielu arengust rAakides peab lausa imestusega nentima, et enne s6da
oli Tudus 7 kaupiust. Esimesed neist tekkisid uue sajandi alguses. Teada on,
et 3 versta m6isast asus taiurahvakauplus, mida pidas Jakob Jdrgens.
Metsamajanus oli tehtis haru ning metsa miiiidi m6isa ajal, vabariigi-aastail

ning edaspidigi. 1948. a. asutati Tudu Metsapunkt, mis oli kogu
sotsialismiperioodi kiila pdhiliseks tooandjaks, aga ka paikkonna
infrastruktuuri rajajaks. Elu nihkus endistelt m6isa- ja talualadelt tddstuse
poolele. Eluasemeiks ehitati saepurubarakid, mis on oluliseks osaks
elamufondist ka praegu, ehkki m6eldud olid need vaid 15 aastaseks
kasutamiseks. Plaanide kohaselt pidid need asenduma kaasaegsete ja
mugavate elumajadega. Uusi maju ehitatigi, kuid mitte nii palju, et k6ik
oleksid uue eluaseme saanud. Ilmselt ei v6i vdga kindel olla selies, et nad
mugavad ja otstarbekad on, kui silmas pidada, et metsamees j6uab tddlt
koju higise ja mustana ning pesemisv6imalused neis majades sootuks

Tlrdu esimene koolimaJa valmis 185O. aastal

puuduvad.

Jiirg 3.Ik.
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Lugupeetud lapsevanemad! Kas olete kindlad, et teie laps on valr4.is
kooliteed alustama. Esitage endale jiirgmised kiisimused:
Kas teie laps
* teab oma nime, telefoni, aadressi;
* teab ema-isa nime, tcidkohta, ametit;
* kasutab viisakusviiljendeid;
+ austab tdiskasvanuid;

Algus 2. lk.

* tiiidab tiiiskasvanute korraldusi;
* reageerib heatahtlikult tiiiskasvanute miirkustele;
* hoidub v6tmast v6i l6hkumast v66rast vara;
* hoiab korras oma miinguasjad;
+ oskab end ise riidesse pannaja kingapaelad kinni siduda;
* suudab istuda vaikseit ja kuulata;
* suudab kuulata teise lapse jutustamist ilma vahele segamata;
* tajub teda iimbritsevaid hiidaohtusid - elekter, liiklus, tuli;

Ki.ila iildilmele on kasuks tulnud pereelamud, mida metsapunkt aitas
oma tci(itajatel ehitada. Paljud neist aratavad tdhelepanu oma imeilusa
kujundusega.

Metsa tbotlemiselt kdsisae ja kirvega on Tudus vahepeal joutud
heatasemelise tehnikani, kuid tdnaseks on suurem osa sellest "dra rdnnanud"

ja tihte korialikku veoautot metsapunktist leida ei ole enam sugugi kerge,
kui see iildse v6imalik on. Metsapunkt AS Virumaa Mets allasutusena on

* magab

minemas hingusele, rahvas tddta ning vaesurnas. Hakkajamad inimesed aga
aina lahkuvad. Paremini on hakanud elama metskond, mis annab tdod 2030 inirnesele. Uuteks ettev6tmisteks elanikkonnal j6udu ei jiitku, pangad
aga lircntr anda ei taha. On selge lt

!

Ulevaate koostas Helge Arro. Kasutatud on

Milvi

Lahesoo koostatud

kroonikat, Agu Pardi, Ruttar Talve, Adele P6dersalu, Arvi Reinsalu ja
Johannes Enniko mzilestusi, aga ka Tartu arhiivi ja Rakvere muuseumi
andmeid.

cjri

voodit margamata;

saab uues olukorras hirmu tundmata hakkama;

* riiiigib selgestil
* viiljendab end tiiislausetega;

viiija oeldud, et maaelu arendamisest pangad

huvitatucl ei olc.
Selline on 755-aastaseks saava kiila hetkeseis.
Meil on veel alles koolimaja. rairvamaja. saun, raamatukogu,3 kauplust,
baar, soijkla, postkontor. On alles ka tiksikuid ettevotlikke inimesi, kes
kohalikke olusicl nrvestades piiiiavad'iiht-teist paremaks muuta. On hulgaliselt
tLrblisid pensiondre. kes kogu on-la nooruse ja iou on jdtnud metsapunkti
triijdesse-tegerlriste sse. On nrgev ja elu.jouline maanaisteselts, m6ned spordi;. kultuurile mbeseci inimesed, on ka tilluke noortc perede klubi, et kord kuus
bA.ku tulla ja koos lastega pidu pitladr. Koolis on Iootustandvaicl lapsi, kes
ei p'la paljuks s6ita Rakvelre muusikakooli v5i lauluproovile. Vaatamata
kcligclc - rne elame vcell Jiiiib vaid loota, et sce k6ik siiilib ning tulevikus
saab lisagi, et mitte koik tegutsemishuvilised noored ei liihe iira mujale.

Lootkern siis

*

* oskab jutustada mond juhtunud siindmust;
x tunneb triikitahti ja oskab triikiHhtedega oma nime kirjutada?
Lapse kooliminek on vanemateie nagu kilpsuseksam. Teie lapse
teadmiste tase on peaaegu v6rdelises seoses minutitega, mis olete
temaga veetnud enne kooli.
Ajalehest "Eesti PSevaleht"

Ualimised leheneuad
Juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse

S 9 p. 2,4 ja 5 otsustas Vinni Vallavoiikogu moodustada

valimisringkonnad jiirgnevalt:
VALIMISRINGKOND NR. 1 (20-mandaadiline). Ringkonda
kuuluvad: Pajusti, Vinni, Viru-jaagupi alevikud, Piira, Mddriku,
Vetiku, Vana-Vinni, Inju, Koeravere, Aruviilja, Kadila, Nurmetu,
Veadla, Kehala, Kannastiku, Voore, Allika, V6hu, Aravuse, Ktiti,
Kulina, Ldhtse ja Arukiila knlad.

VALIMISRINGKOND NR. 2 (5-mandaadiiine). Ringkonda
kuuluvad: Roela alevik, Saara, Obja, Puka, Rasiverc, Soonuka ja
Riinga kiilad.
VALIMISRINGKOND NR. 3 (3-mandaadiline). Ringkonda
kuuluvad: Tudu alevik, Anguse, Palasi, Kaukvere, Suigu kiilad.

II VALLA VALIMISKOMISiON moodustati jdrgmises
koosseisus:

Olev Seppik (komisjoni esimees)
jaan Miiits
Maie Mniirisepp
Merje Vaide
Helge Arro

Asendusliikmeks nr.
nr.

Tudu raudteeiaam

2Ivi Kaunismaa.

1

miidrati Taiga Ebber ja asendusliikmeks
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Eluasemetoetuse saanud
PAJUSTIS

eafiikrctusek

iKKarafia.

(Algus 1.Ik.)
Volikogu selle koosoleku teisi otsuseid

Eichvald, Irja
Saar, Olga
Miigi, Laine

Vilu,Tiina

x Tunnistada sotsiaalmajaks ja erastamisele mittekuuluvaks Koeravere

ktilas ttihjalt seisev maja (Jaanirahva).
* Erastada Vinni valla munitsipaalomandis olevad jiirgmised objektid:
Vinni, Pajusti ja Kehala k-lubi, Kadila Seltsimaja, Tudu Rahvamaja, Vinni
Spordihoone; Vinni, Pajusti, Kulina ja Roela Lastepdevakodu.
Erastamise konaldajaks kinnitati Vinni Vailavalitsus.
x Kuiundada valla munitsipaalette votted umber iiriiihinguteks vastavalt
ririseadustikule alljiirgnevalt:
1. ME Vinni Soojus kujundada iimber aktsiaseltsiks Vinni Soojus,
2. ME Pajusti Soojus ja ME Pajusti Komrnunaal tihendada ja kujundada
iimber aktsiaseitsiks Pajusti Soojus,
3. ME Roela Soojus kujundada timber osaiihinguks Roela Soojus.
Vallaval itsusel korraldada ME-de iihinemine, timberkujundamine ja
juhtorganite valimine 1996. a. jooksul.
* Taotleda tasuta Vinni va1la munitsipaalomandusse Punasoo turbaraba
(Palasi kiilas pindalaga 119,8 ha) ja Soonuka turbaraba (Soonuka kiilas
pindalaga 228.3 ha), mis on vajalik valla arenguks ja finants-majandusliku
olukorra parandamiseks..
Vajal ikud dokumendid es itab vallavalitsus Ltiiine-Viru Maa-ametile 2.
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Rosenberg, Riina

1996.

Kasikov, Tiina
Arukaev, Taimi
Rebane, Kaarin
Seeblum, Peep

P6iklik, Silvia
Kabul, Kateriina
Sergejenkova, Ilme
BrusnitS6n, Sergei

Miinni, Marina
Kuldma, Eero
Kaasik, Annely
Paatsi, Irina
Paabo, Aame

Rohi, Merle
Kulp, Andra
ROELAS

Staruss,6ie
Essi, Annika

Kilm, Imbi
Raudsalu, Ene

Kaljuvee, Rein
Alavere, Tiina
Lepasaar, Maie
Kang, Raili

Kullik, Rihi
Uueni,

Ivi

Veermets, Aino

Hannov, Katrin

Maila
Kiirdi, Katre
Gusarevs, Vija
Kuul, Andra
Saar,

Sotnik, Lea
Matsalu, Leida

Eigi, Evi
Lauri, Ulle
Alavere, Tarmo
Tikka, Viktor
Einberg, Endel
Eigi, Margus

Kivi,Iime
Esko, T6nu

1928. a. valminud koolimaja Tudus. Hdvis s6iatules

Taurafeldt, Virge

Vanamb,Iiri

194.m+371.9o
382.65+504.65

AS Anrem
AS Dynamis
Lapsehooldel
AS Herbaco
u llopllane
Lapsehooldel
T660tsija
V.-Paj. Giimn.
Paj. Saekoda
Paj. Kommunaal
AS Alrami
AS Nordia

427.75
157.95
190.90
526.65
850.85
698.35
304.05
I

t)--

223.?0

4i0.40
310.20
83.35

S6javlies

AS Kai
AS Paj. Ehitus
Paj. Karusloom
Lapsehooldel

93.90
59. 85
219.r5

I

457.85
417.05
310.20

Talunik
Lapsehooldel
ul.lopllane

74.6\

AS Roela Linnukasv.
AS Roela Linnukasv.
AS Seder (2 kuud)
Roela lasteaed
OU Roela PM

8,
338.8u

22.60
141.25
183.30

Roela lasteaed

52.t0

AS Ehel
Roela lasteaed
AS Ehel

295.50

51'-

Roela Ambulatoorium

454.25
525.70
306.25
582.2s
366.25
409.25
197.10

AS Dynamis
AS AL Rakvere

OU Roela PM
Kulina lasteaed
AS Roela Linnukasv.
AS Karu ja Co
Tiiciotsija
AS Elmi
AS Elmi

6t't.25
450.25

55.70

530.-

AS Samsonov
Roela Rahvd Maja
Raumani Merekool
OU Roela PM
'
AS Auto Rasivere
Rahkla Algkool
Talunik (2 kuud)
Roela lasteaed
Karu ja Co

666.80
289.70
4'7

t.20

88.70
463.20
332.50
3'10.7'J
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