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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Jõulud on tehtud unistustest
pehmetest kui lumi,
kirgastest kui tähed.
Olgu neis jõuludes
naeruhelinat, silmasära,
väikesi jõuluimesid
ja südamlikke kokkusaamisi.

Ilusaid jõulupühi ja meeleolukat
aastavahetust!
Suured tänud kõigile lehe kaasautoritele.
Uute ideedeni uuel aastal!
ajalehe toimetus

Rahulikke jõule ja head uut aastat!
Virgo Koppel

M

ärkamatult on jälle üks aasta mööda
saamas. Jõuluaeg on tuure kogumas,
kas lumega või lumeta. Valla vaatenurgast on
see väga hea - ei pea lund koristama.
Tavakodanikuna ootaks aga lume abil aasta
pimedamasse aega veidikenegi rohkem
valgust ja seeläbi tõelisemat jõulutunnet.
Möödunud aastal võib pidada kindlasti
tähtsamaks liitumislepingu läbirääkimisi
Vinni ja Laekvere vallaga. Läbirääkimised

olid edukad ja liitumisleping allkirjastati
vahetult enne jõule. Loodame, et uues ja
suuremas omavalitsuses vallakodaniku jaoks
midagi halvemaks ei lähe, pigem paremaks.
2016 aasta eelarve täitumine on olnud hea,
aasta lõpus võttis vallavolikogu vastu 24538
euro suuruse lisaeelarve. Lisaeelarvest 15000
eurot moodustas üksikisiku tulumaks, mis on
2016 aastal väga hästi laekunud.
Detsembrikuus kuulutasime välja riigihanke
Ulvi mõisahoone osaliseks renoveerimiseks, et

remontida
ja
kohandada
ruumid
perearstikeskuse kolimiseks mõisahoonesse.
Ettevalmistamisel on projekteerimise hange
lasteaia ületoomiseks praegusesse vallamaja- ja
perearsti ruumidesse. Nii saab vana
lasteaiamaja oma algse funktsiooni taas tagasi.
Lõpetuseks soovin teile kõigile rahulikku
jõuluaega, aega enda ja pere jaoks,
kordaminekuid, nii mõnegi unistuse täitumist,
kamaluga optimismi ja võimalust näha ka
väikeseid häid asju ning nendest rõõmu tunda.

HALDUSREFORM: Rägavere-, Laekvere– ja Vinni valla ühinemisteemaline küsitlus toimus
23 ja 27 november Rägavere Valla Rahva Majas
Kokkuvõte
Kolmes vallas kokku oli hääleõiguslikke
isikuid 6002 Küsitlusest võttis osa 248 isikut,
s.o 4,13% nimekirja kantud isikutest.
Liitumise poolt hääletas 215 isikut, ehk
86,69% küsitluses osalejatest, liitumise vastu
hääletas 33 isikut, ehk 13,31% küsitluses
osalejatest.
Elanike arvamuse küsitluse tulemused olid
valdade kaupa järgmised

Rägavere vald
Nimekirjas seisuga 01.11.2016 oli kantud 734
isikut. Arvamust avaldas 46 isikut ehk 6,27%
nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt
hääletas 30 isikut, ehk 65,22% küsitluses
osalejatest, liitumise vastu hääletas 16 isikut,
ehk 34,78% küsitluses osalejatest.

nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt
hääletas 77 isikut, ehk 93,9% küsitluses
osalejatest, liitumise vastu hääletas 5 isikut, ehk
6,1% küsitluses osalejatest.

Vinni vald
Nimekirjas seisuga 16.11.2016 oli kantud 3992
isikut. Arvamust avaldas 120 isikut ehk 3%
Laekvere vald
nimekirja kantud isikutest. Liitumise poolt
Nimekirjas seisuga 27.11.2016 oli kantud 1276 hääletas 108 isikut, ehk 90% küsitluses
isikut. Arvamust avaldas 82 isikut ehk 6,43% osalejatest, liitumise vastu hääletas 12 isikut,
ehk 10% küsitluses osalejatest.
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Vald

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
Vallavalitsuses
23. september 2016
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
kinnitati
avalduste
vormid
sotsiaaltoetuste taotlemiseks. Avalduste
blanketid on saadaval valla kodulehel;
kinnitati
Ulvi
Hooldekodu
hoolduslepingu sõlmimine;
- kinnitati riigihanke tulemused ning
valiti tööde teostaja Ulvis asunud
varisemisohtliku
laohoone
lammutamiseks;
- kinnitati valdade liitumiseks läbiviidava
rahvaküsitluse aeg ja koht.
31. oktoober 2016
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- kehtestati kord riigi tegevusvarudesse
kuuluvate sealihakonservida jagamiseks;
kinnitati
Ulvi
Hooldekodu
hoolduslepingu sõlmimine;
kinnitati
Ulvi
Hooldekodu
kohamaksumuseks 2017. aastal 550 eurot
kalendrikuus. Vastavalt vallavalitsuse
otsusele, kompenseerib Rägavere vald
oma valla elanikele hooldekodus
viibimise kohatasust 55 eurot, mistõttu
Rägavere valla elanikele jääb Ulvi
hooldekodu kohamaks, võrreldes 2016.
aastaga samaks, s.o. 495 eurot
kalendrikuus;
moodustati
komisjon
valdade
liitumiseks korraldatava rahvaküsitluse
väljaselgitamiseks;
otsustati maa ostu-eesõigusega
erastamine;
- muudeti katastriüksuse piire, nime ja
sihtotstarvet;
otsustati
huvihariduse
toetuse
maksmine vastavalt esitatud taotlustele;
- otsustati toetada Kantküla külaseltsi
KAI külamaja põrandate remonttöödel ja
eraldada
toetust,
vastavalt
seltsi
taotlusele, summas 500 eurot.
08. november 2016
- muudeti Rägavere vallavalitsuse
22.06.2016 korraldusi nr. 77, 78 ja 79
ning lisati korraldustesse täiendus maa
sihtotstarbe kohta.
29. november 2016
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- moodustati komisjon 2016. aasta
inventuuride läbiviimiseks. Komisjoni
esimees: Rene Metsla. Komisjoni
liikmed: Marika Vinkel, Ivo Jõgiste,
Janne Jõgiste, Helle Kubja;

- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingu sõlmimine;
- kinnitati Põlula Kooli hoolekogu
koosseis:
1. Pille Mänd – lasteaia lapsevanemate
esindaja;
2. Helerin Samma – lasteaia lapsevanemate esindaja;
3. Käthlin Pakkas – põhikooli lapsevanemate esindaja;
4. Fatima Voitov – põhikooli lapsevanemate esindaja;
5. Eve Unus – lasteaia õpetajate esindaja;
6. Lea Viisu – põhikooli õpetajate
esindaja;
7. Rene Metsla – kooli pidaja esindaja;
- kinnitati õppekoha tegevuskulu
arvestuslikuks maksumuseks Põlula
Kooli põhikooli osas ühe õpilase kohta
2017. aastal 392 eurot ja 22 senti
kalendrikuus ja Ulvi Lasteaias 287 eurot
ja 56 senti kalendrikuus;
- otsustati maa ostu-eesõigusega
erastamine;
- muudeti katastriüksuse piire, nime ja
sihtotstarvet;
- otsustati välja kuulutada riigihange
Mõisa tee 7 asuva hoone (vallamaja)
ümberehituse projekteerimiseks.
Vallavolikogus
05. oktoober 2016
- suunati avalikustamisele Rägavere
valla, Laekvere valla ja Vinni valla
liitumislepingu eelnõu koos lisadega,
määrati muudatusettepanekute tegemise
tähtaeg
ning
avalikustamisest
teavitamise kord;
- otsustati taotleda luba Viru-Kabala
Raamatukogu kinnistu maa sihtotstarbe
muutmiseks ja kinnistu müügiks;
- muudeti vallavalitsuse koosseisu ja
kinnitati vallavalitsus ajutiselt 4liikmelisena;
- valiti kultuuri-, haridus-, noorsoo- ja
spordikomisjoni esimeheks Verner
Jõgisalu;
- suurendati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni
liikmete
arvu.
Komisjon
kinnitati
6-liikmelisena.
Komisjoni liikmeks kinnitati Rägavere
valla sotsiaaltöötaja Martin Kesamaaa.
16. november 2016
kinnitati
Rägavere
valla
eelarvestrateegia aastateks 2017-2020;
- otsustati võõrandada otsustuskorras

Rägavere vallale kuuluv Kõple kinnistu
Viru-Kabala külas;
- määrati katastriüksuse nimi ja
sihtotstarve;
- kinnitati vallavalitsuse koosseis 5liikmelisena, kinnitati vallavalitsuse
liikmeks Sven Valler;
- valiti revisjonikomisjoni liikmeks Ivo
Jõgiste;
- valiti Põlula Kooli hoolekogu liikmeks
kooli pidaja esindajana Rene Metsla;
- anti volitused vallavanem Virgo
Koppelile laenu taotlemiseks 2017. aastal
summas kuni 350 000 eurot.
07. detsember 2016
kinnitati
elanike
küsitluse
tulemused:(tulemused esilehel);
- kinnitati õiend Rägavere valla,
Laekvere
valla
ja
Vinni
valla
ühinemislepingu avaliku väljapaneku
käigus
laekunud
ettepanekute
ja
vastuväidete läbivaatamise tulemuste
kohta;
- kinnitati ühinemisleping koos lisadega;
- kinnitati haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemine;
- valiti vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni aseesimeheks Verner
Jõgisalu;
- suurendati vallavolikogu kultuur-,
haridus-, noorsoo- ja spordikomisjoni
liikmete arvu ning - kinnitati komisjoni
liikmeks Rägavere Valla Rahva Maja
juhataja Elvis Efert;
- kinnitati Rägavere valla hallatavate
asutuste struktuur, koosseisud ja palgad
2017. aastaks;
- kehtestati vallavanema ametipalgaks
2017. aastaks 1850 eurot kalendrikuus;
- võeti vastu 2016. aasta lisaeelarve;
- kinnitati Rägavere valla terviseprofiil ja
tegevuskava aastateks 2016-2020;
- määrati katastriüksuse nimi ja
sihtotstarve;
- anti volitused vallavalitsusele ViruKabala Raamatukogu kinnistu müügi
korraldamiseks.
Määrati
kinnistu
alghinnaks 21 000 eurot;
otsustati
mitte
muuta
maa
maksumäärasid ja kehtestati 2017 aastal
ühtseks maamaksumääraks 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas v.a. haritav
maa ja looduslik rohumaa, mille
maksumääraks kehtestati 1,5% maa
maksustamishinnast aastas;
- esitleti vallavolikogule 2017. aasta
eelarve projekti. Projekt otsustati saata
menetlemiseks
vallavolikogu
komisjonide töösse.
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Nautige jõuluaega, olge koos lähedaste ja kallite inimestega!
Martin Kesamaa

A

asta 2016 sammub kiirelt lõpu poole
ning aeg on tagasi vaadata. Tööle
asudes, detsembris 2015, oli minu jaoks
keeruline aeg- palju sotsiaaltoetuste
avaldusi,
kiiremate
juhutmite
lahendamine, orienteerumine külades ja
paikkonna sotsiaalvaldkonnas. Aastaga
olen palju arenenud ja tunnen, et

kogukond on mind omaks võtnud. Aitäh
usalduse eest!
Aastal 2017 soovin jätkuvalt tegeleda
vanemluse toetamisega. Lapsevanemaid
tuleb nõustada ja abistada lapse/laste
kasvatamisel, andes praktilisi teadmisi.
Toetuste ja teenuste osas suuremaid
muudatusi ei planeeri ning jätkuvalt
püüame leida paindlike
lahendusi
igaühe jaoks. Teeme tihedat koostööd

Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveameti
ning Sotsiaalkindlustusametiga.
Riigi tasandil toimuvatest muudatustest
niipalju, et alates 2017 peavad kõik
töövõimetuse (uue seaduse järgi
töövõime) ja puude taotlejad pöörduma
Töötukassasse (F. R. Kreutzwaldi tn 5,
Rakvere).
Kui kellegil on vaja täiendavat abi või
infot, võite julgelt pöörduda minu poole.

Rägavere vallas makstakse lapsevanema avalduse alusel suurperede toetust
Suurperede toetust makstakse peredele kus kasvab kolm ja enam alaealist
2017.
aasta
1.
juulist
hakkab last
Sotsiaalkindlustusamet maksma kolme- - Taotlemine ja väljamaksmine toimub detsembrikuus

Sotsiaalvaldkonnast

ja enamalapselistele peredele lasterikka
pere toetust.
Kolme kuni kuut last kasvatavale perele
on see 200 eurot kuus. Seitset ja enamat
last kasvatavale perele 370 eurot kuus.
Senine seitsme- ja enamalapselise pere
vanema toetus eraldi liigina kaotatakse.
Toetust saab üks vanematest, eestkostja
või hooldaja. Uut taotlust lasterikka pere
toetuse saamiseks esitada ei ole vaja.
Toetus lisandub perele väljamakstavatele
toetustele automaatselt.
Näiteks, kui sinu peres kasvab kolm last,
siis makstakse lastetoetust pere esimese
ja teise lapse eest 50 eurot kuus ning pere
kolmandale lapsele 100 eurot kuus,
millele lisandub lasterikka pere toetus
200 eurot kuus. Kokku saab
kolmelapseline pere 400 eurot kuus.

Teade!
Maaeluministeerium eraldas
omavalitsustele sealihakonserve.
Rägavere vallas jagatakse neid
tasuta järgmistele elanikegruppidele:
-Toimetulekutoetuse
saajad/vajaduspõhise peretoetuse
saajad
- Töötud, kes on end registreerinud
Töötukassas
- Raske ja sügava puudega isikud

- Töövõimetuspensionärid
- Üksikud
pensionärid/eelpensionärid kellel
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad
- Kolme ja enamlapselised pered
- Üksi last kasvatavad vanemad
Konservide jagamist korraldab
sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa tel:
525 7171 või martin@ragaverevv.ee

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!
Oxana Nikitina,
Noorte Tugila Noorsootöötaja

Enam kui 1400 noort kõikjal Eestis on
alates eelmise aasta oktoobrikuust leidnud abi
Noorte Tugilast. Noored, kes hetkel ei tööta
ega õpi on oodatud Noorte Tugilasse. Ametlik
töötustaatus või registrijärgne elukoht ei ole
Tugilasse pöördumisel olulised - oodatud on
nii Rakvere, Rägavere kui ka Sõmeru valla,
aga ka muu sissekirjutusega noored. Noorte
Tugila püüab leiab igas noores üles
motivatsiooni, tuues koju jäänud noored
kogukonna- ja ühiskonnaellu tagasi.
See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja
töötamisega hõivamata noortel saada tuge
haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel.
Oodatud on ka väikese lapsega kodused
noored emad.
Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele
jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks
alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor
arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel
seisukohal
oleva
noorsootöötajaga.
Noorsootöötaja nõustab ja toetab noort, aitab
püstitada tal eesmärke ja suunab noort eneses
peituvaid ressursse taas üles leida. Koolist
väljalangenud või tööturult kõrvale jäänud on

õrn
sihtgrupp,
kelle
kogukonnaellu
tagasitoomiseks toetab Tugila nende isiklikku
arengut, lähtudes ainult noore vajadustest ja
huvidest.
Noorsootöötaja
on
osake
tugivõrgustikust, mis aitab noorel leida sobivat
tööd või toetada noort hariduse jätkamisel.
Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti
Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille
eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemal
positsioonil olevate noorte võimalikult kiire
tööle aitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd
erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning
organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab
noort aidata nii kontaktide leidmisel kui
loomisel.
Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa
tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on
vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka
vanavanemad, naabrid, märgake abivajavaid

noori enda ümber, kes ei õpi ega tööta, kellel
võiks programmist abi olla. Julgustage neid
Noorte Tugilaga ühendust võtma või andke ise
hädasolijast Tugilale (anonüümselt) teada.
Lisaks nõustamisele toimuvad huvitavad
ühisüritused,
töötoad,
koolitused
ja
väljasõidud.
Tugila noorsootöötaja on Oxana Nikitina,
kellega saab ühendust võtta kas e-posti teel
oxana@someru.ee või helistades tel: 5301
5577 või kirjutades Facebooki’i.
Otsi meid ka Facebookist : Lääne-Virumaa
Noorte Tugila.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi
tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ alusel.
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Põlula Kool

Uus hingamine Põlula Koolis
Margus Maasik

Tihti arutletakse maakoolide võimekuse ja
võimaluste üle, seda eriti käesoleval ajal kui
ühiskonnas leiavad aset suured muutused.
Põlula Kool tähistab käesoleval õppeaastal
oma 95-ndat sünnipäeva. See tähendab, et
95 aastat on siin jagatud tarkust, õpetatud
lapsi ja seda kõike kogukonna arengu
hüvanguks. Õppetöö on toimunud lastele
kodulähedases turvalises keskkonnas.
Siin töötav tubli ühtne kollektiiv ja
materiaalne baas lubab kõike seda jätkata ka
tulevikus.
Ühes valdkonnas, so digivõimekuse osas on
siiani valitsenud madalseis.
Neljapäeval, 24. novembril 2016. aastal avati
pidulikult Põlula Kooli uuendatud
arvutiklass ja seda täiesti uue arvutipargiga,
kuna juba 18 aastat töötanud arvutiklass oli
varasemalt sisustatud peamiselt kasutatud
tehnikaga. Tänaseks on pilt täiesti
muutunud. See tähendab, et Põlula Kool on
oma digivõimekuselt võrdne Eesti parimate
koolidega.
Kohal oli kogu koolipere, kutsutud olid

Pildil arvutiõpetaja Riho Kokk ja koolipere

vallatöötajad, volikogu esindajad, samuti olid
sündmust uudistama tulnud kohaliku lasteaia
lapsed. Pidupäevatorti jätkus kõigile.
Põlula Kool osaleb ka vabariiklikus Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse Digitaristu
toetusmeetme projektis, kust loodetakse lisa
õpetajatele mõeldud arvutite osas.
Lisaks muusika-, kunsti- ja looduse ringidele
ning noorkotkaste ja kodutütarde rühma
tegevusele,
tegutseb
koolis
veel

mobiilirakenduste (APP Inventor) ja
robootikaring EV3 robotite baasil. Ühtlasi
valmistume
osalema
vabariiklikul
robootikavõistlusel FLL.
Tänase arvutiklassi sisustus on ostetud
kohaliku koolipidaja Rägavere valla
eelarvelistest vahenditest.
Loodud on oluline tingimus, et Põlula Kool
saab ümbruskonna lastele pakkuda kodukoha
läheduses veel pikka aega kvaliteetset õpet.

Mõ eldud, tehtud- JOULUD MOISA MOODI
Merje Kallip

K

ui sügisel ürituste plaani kokku panime,
tulid õpetajad Inge ja Sirle välja ideega mis oleks, kui prooviksime muuta koolimaja
jõuluajal jõulumaaks ja kutsuks külla teiste
koolide õpilasi. Algul tundus idee utoopiline,
aga mida rohkem asjasse süvenesime, seda
enam tundus, et saame hakkama. Algset ideed
edasi arendades jõudsime neljatunnise
programmini "Jõulud mõisas". Kuigi ehtsast
mõisamajast on meil väga vähe säilinud, tuli
mõelda tegevusi, mis seda hõngu majja tooks.
Eraldi on mõisahäärberi osa ja teenijate
majapool. Mõisahäärberis saab teha käsitööd,
tutvuda mõisaproua toas ajalooliste asjadega,
mõisahärra toas tuleb juttu mõisas elanud von
Krausede sugupuust. Elasid ju proua ja härra
ka siis eraldi tubades. Muuseuminurgas on
välja pandud mõned säilinud asjad
mõisamajast. Maja kiviosas, kus elas ja
toimetas teenijarahvas, on kaks käsitöötuba,
kus saab valmistada lõngast mütsikest, näha
ketramist, meisterdada käbiloomi ning
kasepuust päkapikku. Koolitoas saab ise tindi
ja sulega jõuluvanale kirja kirjutada.
Muusikatoas kuuleb juttu sellest, kuidas
õppisid mõisasakste- ja teenijate lapsed.
Samuti saab männikäbidega kuuske ehtida,
laulda, kannelt mängida ja tasuks ka
piparkoogi põske pista. Endises kutsari toas on
hunnik põhku, milles on lahe mürada ja
kingsepa silma väljatorkamise mängu

mängida. Maiustamiseks on ka jäätis, mis
tuleb enne ise valmis teha. Lisaks saab ennast
pildistada mõisaproua ja mõisahärra riietuses
ja ei puudu ka kuulus mõisamaja kummitus,
mis osalejate seas tõelist elevust tekitab.
Ei oleks ise uskunud, et meie jõulumaa nii
populaarseks saab. Pea iga päev kahe nädala
jooksul on meil lastegrupp lustimas. Mõne
päeva oleme jätnud ka hingamise jaoks, et
ennast veidi koguda. Toimub ju samal ajal
koolis ka õppetöö ning õpetajateks 9. klassi
õpilased. Samuti tuleb koolilastel ka iseseisvat
tööd teha. Aga selle programmi käigus õpivad
tegijad lapsed ise väga palju uut ja saavad hea
kogemuse kaaslaste juhendamisel. Oleme

programmi koostamisel arvestanud riiklikus
õppekavas nõutavaga.
Kõige ilusam tänu, mis me selle aja jooksul
oleme saanud, pärineb väikeste Rakvere
Gümnaasiumi esimese klassi õpilaste suust:
"Meie tahaks ka siin koolis käia, siin on nii
ilus!" See oli nii siiralt öeldud. Sama kooli
õpetaja lisas, et ka tema tuleks siis koos oma
õpilastega siia õpetama.
Meie jõulumaa tegemisi on kajastanud ka
"Virumaa Teataja".
Koolipere soovib rõõmsat ja rahulikku
jõuluaega kõigile.

Pildil: Ulvi lasteaialapsed jõulumaal lustimas
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Maavanema tervitus

Väikeste paikade suur väärtus ja võlu
Marko Torm

S

ageli sünnivad märkimisväärsed ideed ja
suured inimesed mitte suurlinnades, vaid
just väikestes paikades. Väiksemate paikade
kokkuhoidmine,
ühtsustunne,
erinevus
suurlinna massidest ja oma tõekspidamistele
truuks jäämine loovad inimesele tugeva baasi
ja pagasi ette võtta uusi asju ning korda saata
suuri tegusid.
Meie vabariigi parimad sportlased on ju läbi
ajaloo
olnud
pärit
enamasti
just
maapiirkondadest, küladest või väiksematest

linnadest. Nad on siiamaani suunanäitajateks ja
eeskujuks
meie
noorsportlastele
ja
spordihuvilistele. Sama on lugu kirjanike,
kunstnike, loome- ja kultuuriinimestega.
Omamoodi mõtlemine, teistmoodi kirjutamine
ning kõige OMA ja eripärase talletamine jätab
jälje nii noorematele generatsioonidele kui
Eesti aja- ja kultuurilukku tervikuna.
Just aktiivne seltsielu ja aegumatud väärtused
seovad inimesi üksteise ja kodupaigaga ning
annavad jõu Eesti maakohtadele. Heaks
tõestuseks eestlaste rahvuskultuuri hoidmise ja
väärtustamise oskusest on sel aastal täitunud
tähtpäevad. Väike Miila küla tähistas tänavu
775. aastapäeva. Kuigi igal aastal ei tähistata
külapäeva kuigi suurelt, siis sel korral oli päev
nii suurtele kui väikestele tegevusi täis. Julgus
väikses kohas teha midagi suurt, seejuures
õnnestunult, on see, mis minus imetlust äratab.
Lõppema hakkaval aastal oli Rakvere vald see
paik, kust võidutuli maakaitsepäeva pidulikul
tseremoonial üle maakonna laiali viidi,
näitamaks valgust, süütamaks jaanitulesid ning
kinnitamaks tähtsust, mida niisugune
sümboolne ettevõtmine endas kätkeb.
Tuletoojana tõstan esile aga Põlula kodutütar
Anna-Liisa Kaasikut, kes vapralt pika päeva

vastu pidas. Hea on näha, et Põlula Piigade
rühmas on aktiivsed tegutsejad, kes silma
paistavad nii maakonna kui ka vabariigi
tasandil. Eks ole loomulikult suur roll selles
kõiges ka rühmavanem Leili Aleksejevil.
See on olnud eriline aasta, mis tõi vallale
tunnustusi: Eesti parima karjakasvataja tiitliga
tunnustati Arti Silma ja Rootsis Göteborgis
peetud
Euroopa
kutsemeistrivõistlustelt
EuroSkills sai meisterlikkuse medali ja viienda
koha maastikuehituse erialal Erik Rüütli. Need
on märgilised saavutused ka kogu
maakonnale.
On hea meel tõdeda, et mais avati Põlula Kooli
juures künkal koolihoone läheduses Ilmar
Järgi nimeline pink. 38 aastat Põlula Kooli
direktorina töötanud Järg on kindlasti hea
eeskuju ning pingil istudes ja jalgu puhates, on
hea tänutundest mõtiskleda inimese üle, kes
pühendunult valla ja kogu maakonna
haridusellu on panustanud.
Soovin teile rahulikku jõuluaega! Las
jõuluvalgus soojendab kõikide südameid ja
juhib tegema häid tegusid. Palju värskeid ja
julgeid mõtteid, millega energiliselt uude
aastasse minna!
Hoiame koos oma maakonda!

Ulvi raamatukogu tegemistest aastal 2016
Tea Runovski

Nagu ikka tehakse lõppevast aastast
kokkuvõtteid.
Kes
teeb
seda
üldsõnaliselt, kes analüüsivalt, kõik
sõltub inimesest ja tehtud tööst.
Rägavere vald on väike ja eks seepärast
on Ulvi raamatukogu lugejaskond ka
väike. Küll aga on tore tõdeda, et need,
kes loevad, loevad ka palju.
Raamatukogul on tavaks saanud
korraldada aastas kaks suuremat üritust–
märtsis ja oktoobris. Nii ka sel aastal.
Märtsi üritus oli seotud teatrikuu ja
emakeele
päevaga,
oktoobriraamatukogu päevade ning Ulvi

raamatukogu sünnipäevaga. Selle aasta
märtsis kohtusime Imre Õunapuuga ja
oktoobris tähistasime Ulvi mõisas koos
Lääne-Virumaa
raamatukogutöötajate
ning kultuuriminister Indrek Saarega
raamatukoguhoidjate päeva. Viimane
üritus oli mõeldud nii raamatukogu
töötajatele
kui
ka
kogukonnale.
Meeleoluka etteaste tegid Marin MägiEfert ja Põlula Kooli lapsed. Suured
tänud esinejatele.
Üle nädala toimuvad ettelugemised Ulvi
hooldekodus ja kord kuus Põlula Kooli
Ulvi lasteaias.
Raamatukogupäevade (20.-30.okt) ajal

Pildil: Raamatukoguhoidjate päev Ulvi mõisas

külastasid Põlula Kooli lapsed (1.-4. kl)
ja lasteaia lapsed raamatukogu.
Toimusid raamatukogutunnid koos
ettelugemistega. Iga kuu on üleval
temaatilised näitused. Peale raamatute
ja ajakirjade koju laenutamise saab
kohapeal lugeda ajalehti: Virumaa
Teataja, Maaleht ja Eesti Postimees.
Lugajate käsutuses on kaks arvutit.
Arvutiõpe toimus jooksvalt, vastavalt
vajadusele.
Uuel aastal hakkab toimuma algajate
arvutiõpe esmaspäeviti kell 14-16.
Kuna on kaks arvutit, siis peaks ette
registreerima telefonil 329 3224 või
e-posti aadressil
.........................
ulvi.raamatukogu@mail.ee
Järgmine aasta on raamatukogu juubeli
aasta ja seetõttu tuleb ka üritusterohke.
Sellest aga edaspidi.
Kohtume raamatukogus
NB!Viru-Kabalas uuest aastast enam
raamatuid ei laenuta.

Rõõmsaid jõule,
õnne, tervist, lusti,
siis läheb
kogu aasta hästi!
Tea, Ulvi raamatukogust
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Euroopa suurim kutsemeistrivõistlus Euroskills 1-3.detsember Göteborgis
Erik Rüütel

Pildil: Mairold Mänd ja Erik Rüütel

leeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroÜ
Skills eesmärk on tutvustada erinevaid
kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning

seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas.
Võistlusel, mis toimuvad kahe aasta tagant,
panevad end proovile kuni 25-aastased noored
meistrid umbes viiekümnel erineval kutsealal.
Tänavustel võistlustel oli minul võimalus
esindada Eesti riiki koos oma paarilise, Mairold
Männiga maastikuehituse erialal. Kuna
võistluse eelarve on väga suur, siis pääsme
lunastavad vähesed, vaid oma eriala parimad.
Tänavu läks Eestist võistlema 14 noort
üheteistkümnelt erialalt.
Kohale lendasime kaks päeva varem, et
tutvuda võistluspaigaga. Päev enne võistlust
toimus võistlejate instrueerimine, mille käigus
muutusime murelikuks, sest eksperdid ehk
kohtunikud olid ise parajas segaduses. Kogu
võistlustöö räägiti lõpuks puust ja punaseks
võistlejatele ette. Kuna me olime palju eeltööd
teinud võistluse jaoks, siis muutused häirisid
meid üpriski palju.
Võistlus ise oli nagu sõit ameerika mägedel.
Pideva kohtunike ja külastajate pilgu all tööd
tehes oli palju raskeid hetki, aga ka ülimat
rahulolu tehtud tööst. Võistlus kestis kokku
18,5 tundi, mis kadusid meie jaoks nagu

hetkena. Kõige raskem osa võistlusel oli
kohtunike
mõistmine,
sest kümnel kohtunikul
oli igaühel oma nägemus
tööst.
Teine päev, mil pidime
valmistama kivist terrassi
ja puidust silla, oli meie
jaoks raskeim. Kuna
võistluse käigus oli
paljudel probleeme ette
antud
materjalide
nappusega, siis saime
tõsise tagasilöögi, kui läksime puuduvat 10
täringukivi juurde küsima. Rootsi kohtunik
tõdes meile fakti, et täringukive juurde ei saa,
kuna me ladusime kivi vastuolus Rootsi
standardiga. Peale seda olukorda töö enam
sujuda ei tahtnud, minul tekkis kõrge palavik
ning silla ehitus venis meeletult kaua. Tollel
päeval jäi töö valmimisest puudu umbes 5
minutit. Aga ajanappus puudutas eranditult
kõiki võistkondi.
Kolmandal päeval oli aega ehitada viis tundi.
Valmis tuli saada tiigid, kosk ja taimestus.
Sellel päeval ei tohtinud omale ühtegi
eksimust ega joogipausi lubada, sest aega oli
selle kõige jaoks liiga vähe. Andsime endast
maksimumi, saime kõik valmis ning viisteist
minutit jäi aega ülegi.
Üllataval kombel ei saanud enamused
meeskonnad vett tiiki või koske toimima.
Meie kosk oli ainus, mis jäi peale võistlust
toimima. Oma tööd nähes jäime tehtud tööga
väga rahule. Palju kiidusõnu saime kõigilt
kaasaelajatelt ja pealtvaatajatelt. Meie tehtu
sarnanes kõige enam võistlusprojektiga ja
toimiv kosk andis suure eelise teiste
meeskondade ees. Paljud eksperdid ja
kaasaelajad olid veendunud, et tegu on
võidutööga või vähemalt saame kindla koha

esikolmikus.
Kogu tõde kohtade jagunemise üle selgus
lõputseremoonial. Kui Taani saavutas
kolmanda ja Austria teise koha, siis esikoht
Suurbritanniale oli kõikidele üllatuseks. Paljud
ei pakkunud Suurbritanniat isegi esiviisikusse.
Tegelikkus oli see, et keegi esikolmiku
meeskondadest ei saanud oma veekoskesid
tööle. Sellised üllatused tulid tänu kohtunike
poolsele subjektiivsele hindamisele, mis andis
40% punktidest.
Meile jäi lõpuks tagasihoidlik viies koht
üheteistkümne võistkonna seas. Tehtud töö tõi
meile meisterlikkuse medali, mille said need,
kes saavutasid võistlustel üle 500 punkti 600-st.
Eesti maastikuehitajate jaoks oli see
esmakordne saavutus. Veel kaks Eesti
noormeest teistelt erialadelt said meisterlikkuse
medali ja veebiarendaja tõi koju pronksi.
Kuigi kohtunikud andsid meile viienda koha,
võitsime me siiski. Nii palju kiidusõnu,
pealtvaatajate ja oma ala spetsialistide , aga ka
konkurentide tunnustust ei saanud ükski teine
töö. Lunastasime ka pääsmed 2017. aasta
sügisel Abu Dhabis toimuvale Worldskillsile
ehk
ülemaailmsele
kutsemeisterlikkuse
võistlusele. Lisaks sellele avaldasid hiinlased ja
norrakad soovi teha ühiseid eeltreeninguid
Worldskillsi jaoks. Nüüd jääb ainult otsustada,
kas võtta pakkumine vastu.
Lõpetuseks
julgustan
noori
valima
kutsehariduse kasuks. Olen käinud ka pool
aastat gümnaasiumis, kus mulle ei sobinud.
Peale
seda
läksin
õppima
Luua
Metsanduskooli,
sealt
edasi
Räpina
Aianduskooli. Tänapäevane kutseharidus
Eestis annab hinnalised oskused, millega on
võimalik edukalt läbi lüüa nii Eestis kui piiri
taga. Tuleb lihtsalt ilmutada oma huvi ja
aktiivsust ning siis avanevad paljud võimalused
sinu ees.

Tublidele noortele, kes ennast teostavad nii õpitud ametites kui ka
hobides ning tippu jõuavad, soovib Rägavere vallavalitsus ja
–volikogu palju õnne ja edu edaspidiseks.

Jalgpalliklubi Kabala on 2016 aasta rahvaliiga Ida-Viru alagrupi võitja
Jürgen Hartšenko

esindanud meie valda jalgpallis Rahvaliiga tasemel, kuid parimaid tulemusi on
JK Kabala saavutanud viimastel
aastatel. Nii jõuti 2015. aastal Rahvaliiga A-tasandil vabariiklikku veerandfinaali ja 2016. aastal saavutati võit
Rahvaliiga Ida-Virumaa alagrupis. Lisaks on võidetud erinevaid turniire ja
võistluseid.

Saar, Jürgen Hartśenko. Väljastpoolt valda on olnud kaasatud meie tubli väravavaht Marek Puieräst ja mängijad Raido
Laidam, Germo Sivard ja Dmitri Baikov.

Täname Rägavere Vallavalitsust, kes on
võistkonda toetanud transpordiga ning
olnud abiks võistlusvormide ostmisel.
Suurimad tänusõnad kõigile meie
toetajatele ja fännidele, kes on käinud
Võistkonna „veduriks“ on Peeter Siak, meile võistlustel kaasa elamas!
kes organiseerib ja koordineerib tree- 27. novembril toimunud 2016. aasta
ninguid ja võistlusi. Võidukat JK Kaba- jalgpalligalal Estonia kontserdisaalis aulat on viimastel aastatel enim tasustati jalgpalli aasta parimaid. JK KaJK Kabala on välja kasvanud varem meie esindanud: Mihkel Part, Rauno Raam, bala esindajatena käisid auhinda vastu
vallas tegutsenud FC Rägaverest. Nii FC Silver Siak, Ranno Rentik, Sander Part, võtmas Jürgen Hartśenko ja Karl-Leo
Rägavere kui ka JK Kabala on aastaid Karl-Leo Part, Werner Koppel, Brendon Part (pildil).
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15 aastat Põ lula kodutü treid
Marjon-Melissa Algo

P

õlula kodutütarde viieteistkümnendat
sünnipäeva
peeti
Põlula
koolis
õppekogunemisel, mis toimus 25-27 novemer
Põlulas. Samal ajal toimus ka noorte kotkaste
Põlula Poisid õppekogunemine, mis oli uute
juhtidega esimene. Tegevused toimusid nii
eraldi kui ka koos.
Meie, tüdrukute, tegemisteks olid ehtekarpide
meisterdamine ja lasteaialastele jõuludeks
kingituste
valmistamine.
Ehtekarpide
meisterdamine võttis palju aega, kuid saadud
tulemused meeldisid kõigile väga – iga karp
oli kaunistatud omapäraselt ja huvitavalt.
Lasteaialastele kingituste valmistamiseks läks
meil vaja heegeldamiseoskusi, aga tulemused
meeldisid meile kõigile. Seekord olid meil ka
“uustulnukad” – tüdrukud, kes olid esitanud
sooviavalduse
astuda
kodutütarde
organisatsiooni ja ühineda meie rühmaga.
Nendeks olid meie koolist Anette Valter,
Anete Normak, Liisa Bauvald, Maribell
Annimäe ja Eleri Puusepp. Neli esimest
meisterdasid natuke teistsuguseid ehtekarpe,
mida meie olime juba teinud kevadel. Ka
heegeldamise asemel said nad värvida pilte,
mis lähevad samuti kingituseks lasteaialastele
ja –töötajatele jõulukaartidena.
Märkamatult oligi käes õhtu, kus algasid
ühistegevused koos noorte kotkastega –
mängisime mänge, mis oli meil tüdrukutel
koduseks ülesandeks enne laagrit antud
ettevalmistada.
Laupäeva hommikul peale sööki saime
teadmisi
laskmisest
ja
läksime
laskmisasendeid harjutama ja saime
õhupüssiga lasta ka. Tegevus toimus koos

noorte kotkastega ja läbiviijaks oli Põlula
Poiste rühma pealiku abi Veiko Pakkas.
Kuna ilm ei olnud eriti soodne, siis jäi
õhtupoolne tegevus õues ära ja meie
hakkasime peale lõunasööki edasi
lasteaialastele kingitusi tegema. Õhtupoole
hakkasime tegema ka ettevalistusi õhtuseks
ürituseks - osa tüdrukuid kaunistasid saali,
sealhulgas ka mina, ja osa küpsetasid
pirukaid ja tegid küpsisetorti. Samal ajal
õppisid ja kordasid uued kodutütardeks
pürgijad VI järgu teadmisi oma trükitud
järguraamatute
järgi,
et
enne
õppekogunemise lõppu sooritada järgukatse
ja saada kandidaadist kodutütreks.
Õhtul kogunesime kõik saali, laulsime
kodutütarde laulu ja rühmavanem Leili pidas
kõne 15 aasta huvitavamatest ettevõtmistest
rühmas ning jagas kõikidele praegustele
aktiivsetele kodutütardele tänukirjad ja kõik
said väiksed meened KT logoga ja tema

poolt valmistatud kaardid. Rühmavanema abi
Anu aga luges ette 2013. aastal meie rühma
tüdrukute poolt kirjutatud vastused
küsimusele “Miks ma olen kodutütar?” Peale
seda esinesid vanemad tüdrukud meile
laheda etendusega; kui etendusoli vaadatud,
siis hakkasime sööma. Hiljem oli disko ja
mängud. Meid tuli aastapäeva puhul
õnnitlema ka Viru Maleva Noorte Kotkaste
pealik hr. Aare Veedla, kes oli meile
kingituseks kaasa võtnud suure karbi jäätist.
Pühapäeval peale hommikusööki tegid uued
kodutütred ja ka kevadel meiega ühinenud
Kerli Pärn järgukatse, mille nad kõik
sooritasid. Seega saime juurde 6 uut
kodutütart! Samal ajal lõpetasid teised
lasteaialaste jõulukingitusi. Enne laagri lõppu
tuli maja ära koristada, siis saime kätte laagri
tunnistused ja kodutee võis alata.
Oli väga tore laager - ootan juba järgmist!

MEIE AEG
Ilmar Järg

Valge kuld
järgneb
Ammendava ülevaate fosforiidisõjast
1971-1989 annab Juhan Aare raamatus
„Fosforiidisõda“. Rägavere külanõukogu
rahvale jäi „sõda“ kaugeks – muretseti
küll tühjade kaevude pärast, kuid ühiseid
fosforiidi
kaevandamise
vastaseid
väljaastumisi ei olnud. Peamised
lahingud toimusid raadios, ajakirjanduse
ja televisiooni kaudu.
Eesti rahva äratas fosforiidi vastu võitlema telesaade „Panda“. Oli ka palju teisi
kiiduväärt saateid. Foto- ja filmimees
Peeter
Tooming
tegi
lühifilmi

„Varandus“, mida näidati ka Ulvi klubis. Ka Põlula kooli õpilased ja õpetajad
Vaatajaid oli hõredalt, sest „sõda“ veeres korraldasid jalgrattamatku ning võtsid
võiduka lõpu poole.
sel moel osa fosforiidisõjast. Põlula
kooli- ja koduloomuuseumis on hoiul
Eraldi märgin ära rattaretke, mis toimus
särgid, millel kiri „Ei, fosforiidile!“.
12.-15. maini 1988. aastal LääneVirumaal.
Heiki Liivrannaga kohtusin ma viimast
korda Kantkülas 1989. aasta sügisel kui
Raamatus „Fosforiidisõda“ peatükis
geoloogid lahkusid. Vestlesime üsna
„Rattaretk“ lk 24 on kirjutatud: „12.
pikalt tekkinud olukorra üle ja vahetamail 1988. aastal kogunes ligikaudu
sime mõtteid tuleviku suhtes.
1500 neidu ja noormeest Tapa 1. Keskkooli esisele platsile. Algas rattaretk Pika jutu lühike sisu on järgmine:
„Kuidas edasi, Virumaa?“. Läbiti
mitmeid külasid ja asustatud paiku: Ta- Heiki: „Liiga palju on siin tööd tehtud, et
pa, Tamsalu, Porkuni, Väike-Maarja, kõigele käega lüüa! Kunagi me tuleme
Simuna, Kantküla ja Rakvere. Kantkülas tagasi. Kaevandus siia rajatakse niikuinii
toimus äge sõnavahetus matkajate ja – ainult millal ja kes?“
fosforiiditöö osakonnajuhataja Heiki
Lõpp
Liivrannaga.“

Teated

ÕNNE!
Neli pisikest kätt pea
püüdmas on päikest,
pea algamas teed
neli jalga nii väikest.
Jääb emale-isale
mure ja ootus
ja rõõm,
mis pisarad kuivatab sootuks.
ÕNNE!

Elus olnud tormi-äikest
ja ka kirkalt paistvat päikest.
Aastad ärgu muserdagu,
andku õnne parasjagu.
DETSEMBER
Helje Ansla –
Gunnar Rohtla –
Viktor Aal Leida Jalast –
Katja Kips –
Siiri Arusaar –
Voldemar Guubin –

93
86
83
83
81
81
70

JAANUAR
Laine Karja –
Evi Tank –
Feliks Koppel –
Niina Sepp –
Elvi-Helene Korka –
Inge Ojavee –
Leela Sihvart –
Aino Keinaste –
Elvi Kirsimägi –
Linda Käba –
Jaan Kaljula -

92
90
88
87
83
81
81
81
81
81
70

VEEBRUAR
Erika Lumiste –
Helmi Sepa –
Vaike Nurmoja –
Maiu Miller –
Lehte Valter –
Heino Peets –
Ene Saadre –
Rein Jõgiste –
Vladimir Galkan -

Eraisiku kuulutus

Ostan vanu keeksi, juustu,
kala, redise, põldmarja,
draakoni piltidega
lauanõusid ja vaase.
Tel: 56655551

Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress Ulvi küla 46701, Lääne-Virumaa
E-mail - ragavere.leht@gmail.com

91
89
87
86
85
83
70
70
65

Alari Eskel –

14.09

Keitlin Kajala – 15.11

Põlula Kooli
jõulupidu peetakse
22. detsembril kell 18.00.
Uksed on avatud kõigile.

Põlula-Miila
Maanaisteseltsi
“Ulvi”
kokkusaamine toimub 12. jaanuaril
NB! Tavapärased kokkusaamised toimuvad iga
kuu teisel neljapäeval

