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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

„Miila küla 775“: PALJU ÕNNE VÄIKESED EESTI KÜLAD!
Katrin Kärner-Rebane , Meeli Müller

Sel aastal tähistavad paljud Põhja-Eesti
väikesed külad oma väärikat 775. aastapäeva.
Meie pidupäev toimus sel aastal 3. septembril
Miila külaplatsil ja seltsimajas. Aastapäeva
määramise aluseks on mitmete kohanimede
äramärkimine
Taani
hindamisraamatus
(1241). Miila küla on selles dokumendis
märgitud Milola nimega ning nagu heal lapsel
kunagi, on läbi aja olnud teisigi nimekujusid:
Mylle (1489), Myly (1504), Myl (1583),
Mylesz (1615), Mühla (1744), Mila (1782).
Miila oli Põlula mõisa ajal suur ja heal järjel
küla, mõisniku poolt rajati siia aastal 1833
Viru-Nigula kihelkonna ilmselt vanim
külakool. Kool suleti 1962. aastal. Aastapäeva
puhul olid seltsimajas väljas Tõevere perel
alles hoitud esemed Miila kooliajast, sh ranits,
tindipotid, kirjapress, arvelaud, pinalid,
kooliraamatud, tunnistused jne.
Suur heameel oli Miilas avaesinejana tervitada

tuntud spordiajakirjanikku ja matemaatikut
Lembitu Kuuset, keda vanemad külaelanikud
mäletavad veel väikese poisina Kalmukünka
talus vanaisa-vanaema juures käimas. Lembitu
isapoolne suguvõsa on pärit Sämist, ema
teiselt poolt Rakveret, ent ometi just Miila
külas on siiani nn Kuuse maja, kus kunagi
elasid Lembitu vanavanemad.
Üle külaplatsi oli tunda terve päeva mõnusat
pannkoogilõhna. Kodumunadest küpsetatud
pannkookidele sai degusteerimiseks sättida
väga maitsvaid moose, mille seast
rahvahääletuse tulemusena sai enim hääli
Katrin Valleri mustsõstra-õunamoos nimega
Must õun.
Aastapäeva nn kirsiks tordil oli värske CD
plaadi „Martin Müller ja Villu Talsi Sepa
Juliusega jahil“ esitluskontsert, mis tõi Miila
seltsimaja puupüsti rahvast täis nii lähedalt kui
kaugelt. Kuulati mõnusat muusikat ja häid
meenutusi endisest küla pillimehest Julius
Sepast. Martin ja Villu olid plaadile valinud ja

mänginud erilisemad Juliuse lood, mida
kontserdil esitati. Kohal olid ka Sepa Juliuse
järeltulijad Samolbergid.
Päeva jooksul toimus linnuteemaline viktoriin,
oksjon Miila küla meenetele ja päeva lõpetas
ansambel Kotermann. Kõik külalisesinejad ja
toetajad said kingituseks Aastapäeva moosi
Kurestiku talu valgest klaarist ning kõigile
Miila küla peredele valmisid Miila töökate
naiste näputööna Miila logo ja helkurdetailidega riidest kotid. Külapäevast võttis osa
ligi 200 inimest. Suur tänu kõigile abilistele
ning palju õnne meile kõigile!

Kantküla sünnipäev
Terje Kull , Angela Järvis

S

eekord pidasime küla sünnipäeva 16
juulil. Nagu meil ikka tavaks on alustame
me oma ürituse päeva vihmaga. Hommikul
kippus ilm oma koledamat poolt näitama, kuid
nähes kogunenud lõbusat rahvahulka – lõpetas
vihm sadamise ja välja tuli päike. Kantkülas
algas tegus hommik juba kell viis. Sel ajal
saabus suurem osa laada müüjaid ning mitu
tundi tegeleti vihma ja tuult trotsides telkide
püstitamise ja kauba väljapanemisega. Laada
avamise hetkeks oli ilm otsustanud, et
kiusamisest aitab, ning aeg on helgemat poolt
näidata. Külastajad said nautida päeva juba
päikesepaistes.
Päeva juht Venno Loosaar hoidis laadalistel
tuju üleval ning hiljem korraldas külalistele
lõbusaid mänge. Auhinnalaud oli rikkalik.
Suur tänu toetajatele: AS E-Piim, MTÜ
Ojasaare Loodusmatk, Merepärli salong, OÜ
Viru Veod, OÜ Jals Ehitus, OÜ MJVeod, OÜ
Hele Auto, MTÜ Mõedaku, OÜ Expertline,
Rägavere vallavalitsus, OÜ Timange, MTÜ
Külaselts KAI.
Laadaliste meeleolu aitasid muusikaga üleval
hoida Jüri Homenja ja Jane Vaarik. Laadalt oli
võimalik soetada kõike eluks vajalikku – alates
majapidamispaberist ning lõpetades mõnusa

suupoolise ja käsitöömööbliga. Tantsutrupp
Panter, Nabaratoorium ja Simuna Segased
kostitasid külastajaid põnevate
tantsunumbritega ning Ka-Rak-Ter esitas kava
erinevatest sketšidest. Tantsumuusikat tegi
ansambel Qvalda.
Laste hulgas osutus populaarseimaks
tegelaseks Pipi. Pipiga sai koos meisterdada
õhupalliloomi ning osa võtta erinevatest
meelelahutustest ja sõita poniga. Põnevat
tegevust jagus suurematelegi – hüpata sai
Airjumpi batuutidel ning nautida fotonäitust.
Külamaja vanadest akendest vaatas välja küla
kaunist ümbrust tutvustav fotonäitus. Näituse
fotode autoriks on - Toomas Vaide.
Sünnipäevaks valmis uus loodusvoldik.
Siinkohal täname voldiku koostajat, Pille

Mändi.Voldik on leitav küla kodulehelt.
Täname ka sünnipäevatordi meisterdajaid –
külaseltsi liikmeid Kairit ja Liivit.
Õhtu lõpetas Peeter Jõgioja tule- ja trummishow. Korraldajatel on ääretult kahju, et
ajaleht ei suuda edasi anda muusikat ja sellega
kaasnenud ehedaid emotsioone. Kui see oleks
võimalik, siis oleksid sündmusest osa saanud
ka need, kes mingil põhjusel sünnipäevale ei
jõudnud.
Täname Raidot, kes aitas enne üritust lava
katuse remondiga ning Lead, kes oli iga päev
poole ööni abiks erinevatel abitöödel. Oleme
väga tänulikud piletimüügi tüdrukute – poiste
panuse eest ürituse õnnestumisesse. Samuti
suur tänu külaseltsi liikmetele osutatud abi eest
ning Arnule laadaplatsi niitmise eest.
Suur tänu kõigile! Uute kohtumisteni!
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Vald

Vallavolikogus otsustati
Vallavalitsuses

31. august 2016
- kinnitati maa riigi omandisse jätmine, maa
22. juuni 2016
sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine;
- kinnitati Põlula Kooli direktori konkursi - kinnitati hoolduslepingu nr. 184 sõlmimine
valimise tulemused ning anti vallavanemale Ulvi Hooldekodus.
volitused sõlmida tööleping Margus Vallavolikogus
Maasikuga;
- otsustati ühekordsete tervisetoetuste ja 29. juuni 2016
muude sotsiaaltoetuste maksmine juunikuus; - kinnitati Rägavere valla 2015. aasta
- kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade majandusaasta aruanne;
tagastamine ning katastriüksuste jagamine, - otsustati taotleda munitsipaalomandisse
piiride ja nimede määramine;
maad: Tiigi tänav - Mõisa tee;Jaagu-Konna
- otsustati maksta arengutoetust Kantküla tee, Rahkla-Konna tee, Nurme-Kasemetsa tee;
Külaseltsile KAI 50% ulatuses taodeldavast Põlula-Elevaatori tee, Valgesoo-Tõnu tee,
summas.
Järve-Hiiemäe tee; Miila-Sonda tee, Sonda08. juuli 2016
Porvastu tee; Kabala-Mõisa tee, Vabatküla
- kinnitati 2016. aasta hajaasustuse programmi tee, Oru tänav; Kaasiksoo tee, Kuivajõe-Lavi
taotluste hindamise komisjoni koosoleku tee;
otsused;
- I lugemisel oli asutusjaotuse muutmise
- kinnitati hoolduslepingu nr. 183 sõlmimine algatamise eelnõu Viru-Kabala külast Aarla
Ulvi Hooldekodus;
külaosa eraldamiseks ning ajaloolise Aarla
- kinnitati hankekomisjon koosseisus Virgo küla taastamiseks. Otsuse eelnõu algatati
Koppel, Lembit Talli, Liina Part Rägavere külaelanike ja kinnistuomanike initsiatiivil.
valla
maastikupilti
kahjustava
ja Otsustati eelnõu koos lisamaterjalidega
varisemisohtliku
endise
laohoone seaduses sätestatud korras avalikustada enne
lammutamise riigihangete korraldamiseks.
otsuse vastuvõtmist.
August 2016
17. august 2016
- kinnitati hindamisinstrumendi vorm - võeti vastu otsus Põlula Kooli põhikooliosa
hooldusvajaduse hindamiseks;
reorganiseerimiseks
4-klassiliseks
- kinnitati koduhooldusteenust vajavate põhikooliks, kui õppeaastal 2019/20 õpib
inimeste ja teenuse osutajate nimekiri;
põhikooliosas vähem kui 35 last. Kuni
otsustati maksta toetust MTÜ – le Miila õppeaastani 2019/20 (kaasa arvatud) jätkab
Hiiemäe küla juubeli korraldamiseks .
Põlula Kool hariduse andmist 9-klassilise
−

−

−

−

põhikoolina.
- võeti vastu otsus asustusjaotuse muutmise
algatamiseks ajaloolise Aarla küla nime ja
piiride taastamiseks, külaosa eraldamise teel
Viru-Kabala külast. Otsuse eelnõu oli
avalikustatud Rägavere Vallamajas. Ühtegi
ettepanekut, kaebust, pretensiooni ei laekunud.
Vallavalitsusele anti korraldus asustusjaotuse
muutmise toimik kokku panna ja edastada
maavanema kaudu Rahandusministeeriumile.
- täiendati ja parandati sotsiaalvaldkonda
puudutavaid määruseid;
- tutvuti Vinni, Rägavere ja Laekvere valla
ühinemislepingu eelnõuga.
14. september
- otsustati mitte osaleda maakondlikus projektis
„Erivajadustega
inimeste
tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“ kuna Rägavere
vald saab teenuse korraldamisega iseseisvalt
hakkama ning projektis osalemiseks ei leitud
vajadust;
- valiti Rägavere valla esindajaks Vabariigi
Presidendi valimiskogusse vallavolikogu
esimees Arnu Lippasaar;
- lõpetati Sonda vallaga moodustatud
ühiskomisjoni liikmete volitused. Komisjon oli
moodustatud välja selgitamaks vajadust muuta
haldusterritoriaalset korraldust Sonda ja
Rägavere valla ühinemise teel. Komisjoni töö
ei olnud tulemuslik ning ühinemisettepanekut
ega -läbirääkimisiei järgnenud;
- I lugemisel oli Vinni, Rägavere ja Laekvere
valla ühinemislepingu eelnõu.

Presidendivalimistel esindab Rägavere valda Arnu Lippasaar
14. septembril toimunud vallavolikogu istungil valiti Rägavere valla esindaja Eesti Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
Istungist võttis osa kuus vallavolikogu liiget üheksast. Volikogu liikmete poolt esitati kaks kandidaati. Salajase hääletuse
tulemusel võitis häältega 4 : 2 vallavolikogu esimees Arnu Lippasaar, kes esindab Rägavere valda presidendi valimiskogus.
Valimiskogu koguneb presidendi valimisteks 24. septembril 2016.

Vallavanemalt
Virgo Koppel

Kätte jõudnud jälle sügis, käes järjekordne
õppeaasta peale suvist puhkust.
Valla tähtsaim teema on praegu haldusreform.
Aprillikuust
alates
on
peetud
liitumisläbirääkimisi Vinni ja Laekvere
vallaga, mille tulemusel on valminud
liitumislepingu eelnõu, mis peale volikogu
heakskiitu
läheb
avalikustamisele.
Oktoobrikuus toimuvad rahvaga kokkusaamised, ilmub liituvate valdade ühine ajaleht
ning novembris viiakse läbi rahvaküsitlus.
Detsembrikuuks peavad liitumislepingu
muudatusettepanekud olema läbivaadatud ja

otsused volikogude poolt vastu võetud.
Liitunud vallas on viis alevikku, seitsekümmend küla ja 7118 elanikku, seega vald
suureneb rahvaarvu poolest 8,5 korda, kuid
seda, kas liitunud vallas ka kogukonna elu
paremaks läheb, näitab aeg.
Riigipoolseks ühinemishüvituseks Rägavere
vallale on kolmsada tuhat eurot, millest ca
kakssada tuhat saab kasutada investeeringuteks, ülejäänu kulub koondamistega ja
muude ühinemisega seotud ühiste kulude
katteks. Hetkel on arutusel, milliseid
investeeringuid
oleks
mõistlik
teha
ühinemishüvitise ja teiste vahenditega siia
piirkonda, investeeringute kava läheb lisana
liitumislepingu juurde.
Augusti lõpul saime negatiivsed vastused

EAS-ilt Ulvi-Kabala kergliiklustee ja Mõedaka
rolleriraja ehituseks esitatud rahastustaotluste
kohta, millest on väga kahju, kuna on kulutatud
aega ja raha eelprojekti peale. Taotluste
hindamiskriteeriumid on aga küllalt karmid
- loeb kasusaajate hulk, mis antud projektide
puhul on vähene ning töökohti ka juurde ei
looda, mis on samuti üheks kriteeriumiks.
Äsja sai läbiviidud riigihange Ulvis asuva
endise tagavaraosade lao lammutamiseks,
mille rahastamiseks saime KIK-ilt toetust.
Selle aasta lõpuks peaks olema tööd teostatud.
Tolmuvabaks sai Ulvi-Miila-Kabala tee
Kabala poolne lõik ja üle sai pinnatud ka Antsu
tee.
Soovin kõigile ilusat sügist ja kooliõpilastele
edukat õppeaastat.
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Kool
Head uut kooliaastat!
Näe, haarab
koolikella
päevitunud pihku
noor hästi puhanud
septembrikuu
ja seda helistab ta,
vallatu,
nüüd selgest rõõmust.
Kogu maailm nähku:
sa seisad uue
kooliaasta lävel
ja võtad kätte õpiku!

Pildil: Esimene klass ja klassijuhataja
Puud istutamas

Põlula Koolis on uus
kooliaasta alanud.
Põlula Koolis alustas õppetööd 38 õpilast.
Esimeses klassis alustas kooliteed neli õpilast.
•
Roland Pärn:
•
Kristjan Küttim:
•
Kaupo Pakkas
•
Rebeca Pikkoja:
Õpetaja Inge Korka

ja isa on ka õppinud Põlula Koolis.
***
Roland Pärn: Mulle jäi puu istutamine meelde. Ma panin
labidaga puule mulda.
***
Kristjan Küttim: Kõik koos käisime kooki söömas. Mulle
maitses kook väga.

Esimese klassi õpilastele meeldis teadmiste päev väga.
Mis meeldis 1.klassile?

***
Käesolevast õppeaastast juhib kooli
Margus Maasik (pildil). Ta on
lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia
eriala. Enamus aja oma
tööperioodist on tegelenud Euroopa
Liidu keskkonnaalaste projektide
juhtimisega. Koolis töötatud aega
on 11 aastat, neist koolijuhina 10.
Enne Põlula kooli töötas Margus
Maasik Nõmme Noortemajas

Rebeca Pikkoja: Kõige lahedam oli see, kui õpetajad laval
lapsi mängisid. Nii nalajaks oli õpetaja lause, et suits määrib
tapeeti. Ma pidin ka koolikella helistama. Alguses ma kartsin
seda, aga lõpuks oli uhke tunne, et just mina kella helistada
sain.
***
Kaupo Pakkas: Mulle meeldis kõige rohkem suurte
tüdrukute laul. Hiljem sain teada, et see oli meie kooli hümn.
Pärast tegime kooli sildi juures perega palju pilte. Minu ema

LASTEVANEMATE

7. septembril viienda tunni ajal toimus koolis öelda, et tegelikult olid punktid nagu
väikesed õpitoad. Kui sa hetkel vastust ei
sportlik üritus “Reipalt koolipinki”
ÜLDKOOSOLEK
teadnud, siis said selle kohapeal uurides
***
ja õppides teada. Aga õppida oli oi-oi kui
Lastevanemate üldkoosolek toimub
Käisime Lahemaal.
palju, ka õpetajatel. Küsimusi oli sellel
3. novembril 2016 kell 18. 30
8. septembril avati Lahemaal Vihasoo aastal 45. aastapäeva tähistanud Lahemaa
rannaniidul linnuvaatlustorn ja meie kooli Rahvus-pargi kohta. Samuti oli osavusPõlula koolimajas.
õpilastel õnnestus sellest ka osa saada, ülessandeid, mis vajasid meeskonnatöö
Päevakord:
sest samale päevale oli planeeritud tore oskust. Kuna ilm oli superilus, siis said
loodusüritus koolidele, mis toimus lapsed mitu tundi nii metsas, kui mere
1.
2016/2017 õppeaasta eesmärgid.
Lahemaa
Rahvuspargis
Pärispea ääres lipata ja lustida, lisaks veel korralik
poolsaarel. Koolide võistkonnad pidid teadmistepagas loodusest.
2.
I trimestri õpitulemused.
***
läbima poolsaarel 4 km pikkuse orien3.
Hindamine põhikoolis.
teerumisraja, kus oli 10 kontrollpunkti. 20. septembril toimus koolis spordipäev
Soovijatel võimalus vestelda aine- Punktides olid erinevad ülesanded, mis 23. septembril lasteaias ja koolis
kõik loomulikult seotud loodusega. Võib pildistamine
õpetajatega
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Põlula Koolist

ägavere Vallavolikogu otsustas 17. augustil, et Põlula Kool jätkab oma tööd
põhikoolina vähemalt õppeaastani 2019/2020.
Kui õppeaastal 2019/20 on kooli põhikooliosas vähem kui 35 õpilast, kool reorganiseeritakse 4-klassiliseks põhikooliks.
Otsuse eelnõu oli esmakordselt arutusel 22.
aprillil ning pälvis vallaelanike erakordselt
suure tähelepanu ning vastuseisu. Miks selline
otsus arutusele tuli ja miks vastu võeti? Tõsiasi
on see, et Rägavere vald peab liitumisläbirääkimisi Vinni vallaga ning ilmselt järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste järel

vallad liituvad. Vinni vallas on kolm kooli,
neist meile lähim on Vinni-Pajusti Gümnaasium. Põlula Koolis on õpilaste arv aastaaastalt langenud. Kui 2015. aasta sügisel alustas koolis õpinguid 42 õpilast, siis 2016. aasta
sügisel langes õpilaste arv alla 40 ja Põlula
Koolis õpib praegu 38 õpilast. Valdade liitumise järel hakkab ühinenud valla volikogu
kindlasti üle vaatama kulutusi s.h. haridusele
tehtavaid kulutusi ning on võimalik, et
ühendatud valla volikogu leiab, et odavam ja
mugavam oleks koolibussi ring pisut ümber
muuta ja lapsed Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse viia. Kuna kokkuleppeliselt täidetakse
peale ühinemist esimese nelja aasta jooksul

neid lepingulisi tingimusi, mis ühinemislepingus kirjas on, võetigi vastu otsus, kus
pandi paika nii ajalised kui arvulised kriteeriumid selleks, et Põlula Kool jätkaks põhikoolina ning lastele oleks tagatud kodulähedane põhiharidus vähemalt õppeaastani
2019/20.
Kooli edasine saatus on juba suuresti kogukonna teha. Kui arvestada asjaolu, et väljaspool meie valda asuvates koolides õpib
Rägavere vallas reaalselt elavaid põhikooliealisi õpilasi (osad on registreeritud teiste
omavalitsuste elanikeregistris, et saada selles
omavalitsuses koolikoht) rohkem, kui Põlula
Koolis, siis sõltub kooli tulevik suuresti kogukonna otsustest ja valikutest.

Balti Uuringute Instituut on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel viimas läbi uuringut selgitamaks digilahenduste
rakendamise võimalusi noorsootöös.
Digilahenduste all peame silmas erinevaid netija mobiililahendusi, mis võimaldavad noortel
virtuaalselt erinevates tegevustes osaleda või
täiendavad noorsootöö tegevusi ning
lihtsustavad
noorsootöötajate
tööd.
Käesoleva küsitluse eesmärk on kaardistada
noorsootöös kasutatavad meetodid ja
digilahendused ning saada sisendit võimalike
uute lahenduste väljatöötamiseks ning
kasutuselevõtuks. Käesoleva küsimustikuga
kogume sisendit ka inimestelt, kes pole
ametinimetuselt noorsootöötajad, kuid töötavad siiski noorsootöö kutsealal, andes oma
panuse noorte vaba aja sisustamiseks (nt
ringijuhid, huvikooli õpetajad, huvijuhid,
laagrikasvatajad, noorteinfo spetsialistid jt).
Küsimustikule vastamine võtab aega ligikaudu
10 minutit. Pooleliolevat küsimustikku on

võimalik salvestada ja jätkata selle täitmist
hiljem Sulle sobival ajal. Küsimustiku
palume täita hiljemalt 18. septembriks.
Küsimustiku käigus saadavaid vastuseid
analüüsitakse
umbisikuliselt
ning
uuringuaruandes kajastuvad ainult üldistatud
andmed.
Käesoleva küsitluse tulemused on osaks
uuringu lõpparuandest, mis avalikustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi
kodulehel. Kui soovid tulemusi saada otse
enda e-postiaadressile, palume Sul lisada
enda aadress küsimustiku lõpus. Lisaks
loosime uuringu lõppedes välja kõikide
küsimustikule vastanute vahel pääsmed
kahele
veekeskusesse,
seiklusparki,
batuudikeskusesse, ning 30€ Kaubamaja
kinkekaardid. Loosimises osalemiseks

küsitakse Sinu nõusolekut ja e-posti aadressi
samuti küsimustiku lõpus.
Uuringumeeskond on meeleldi valmis
abistama kui Sul tekib täiendavaid küsimusi
antud küsimustiku või läbiviidava uuringu
kohta. Palun kontakteeru sel juhul:
Maarja Vollmer Balti Uuringute Instituut
maarja.vollmer@ibs.ee Tel: +372 6999 481
Uuring asub aadressil:
https://www.surveygizmo.com/s3/2871978/4
47935b4abdb
või nutiseadmega
kasutades
kõrvalolevat
QR koodi

ÕPPIDA POLE KUNAGI HILJA! Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikul koolitustellimusel toimuvad
Väike- Maarja Õppekeskuses ajavahemikul september – detsember 2016 Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames 2016. a II poolaastal alljärgnevad täienduskoolituse kursused
Kodulehe loomine ja haldamine
WordPressiga

60 tundi

11.10 – 13.12.2016
(teisipäev)

Pagari- ja kondiitritehnoloogia
lisaoskused toitlustusettevõtte töötajale

100 tundi

15.09 – 12.12.2016
(neljapäev)

Kala- ja mereandidest toitude
valmistamine

49 tundi

30.09 – 28.10.2016
(reede)

Puhastusteeninduse alused tulevasele
ettevõtjale

100 tundi

22.09 – 16.12.2016
(neljapäev, reede)

Inglise keel müügi- ja
teenindustöötajatele

60 tundi

3.10 – 19.12.2016
(esmaspäev)

Catering – teeninduse korraldamine

80 tundi

12.10 – 14.12.2016
(kolmapäev)

Majandusarvestuse alused ettevõtjale

60 tundi

13.10 – 22.12.2016
(neljapäev)

Eritoitlustus toitlustusettevõttes

80 tundi

21.10 – 23.12.2016
(reede)

Täienduskursused on
osalejatele TASUTA,
finantseeritakse Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest.
NB!
Täienduskoolituse kursuste
sihtrühmadeks on erialase
hariduseta täiskasvanud, ilma
keskhariduseta täiskasvanud ja
vananenud oskustega tööealine
elanikkond vanuses 50+.
Kursustel ei saa osaleda
koolikohustuslikud ja kutse- või
kõrgkoolis tasemeõppes
riigieelarvelisel kohal õppijad.
Info telefonil 5103585
e-post: vmok@v-maarja.ee
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Kuni su küla veel elab

Hõissa kuldpulmapaar!
Klavdia ja Heikki Oolma

Palju õnne!
Rägavere vallavalitsus ja –volikogu

Maavanem ja kogudused austavad väärikaid abielupaare
Väärikate abielupaaride austamisüritust
korraldab Lääne-Viru Maavalitsus koostöös
EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere
Karmeli kogudusega juba aastast 2012.
***
eedel, 9. septembril kell 14.00 tehti
Rakvere Kolmainu koguduses sügav
kummardus kahekümne ühele Lääne-Virumaa
abielupaarile, kes pikkade aastate kestel
abieluväärtust hoidnud ja tähistavad tänavu
kuldpulma või viieaastase sammuga
kuldpulmadele järgnevat pulma-aastapäeva.
Meie vallast olid kohal Klavdia ja Heikki
Oolma, kellel täitub 26. novembril 50
abieluaastat.
Austamisgala eesmärgiks on tunnustada ja
väärtustada abielu ning peretraditsioone.
„Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma
lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt
elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes me
igapäeva toimetuste keskel kipume kõige
olulisemaid oma elus tahaplaanile jätma,“
märkis Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
„Saame näidata, et hoolime neist ja hindame
neid väärtusi, mida nemad aastakümnete
jooksul on kandnud ja edasi andnud,“ lisas ta.
Abielupaare tervitasid ja õnnitlesid ning

R

soovisid
neile
jätkuvalt
toredaid
kooseluaastaid Lääne-Viru maavanem
Marko Torm, EELK Rakvere Kolmainu
koguduse õpetaja Tauno Toompuu, Rakvere
Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen
ja Lääne-Viru Maavalitsuse perekonna-

Seenenäitus
Kuuendal ja seitsmendal septembril toimus Ulvi mõisas
seenenäitus.
Näitus valmis Põlula-Miila naisselts “Ulvi”, klubi “Ajakangas” ja
Ulvi raamatukogu koostöö tulemusena.
Ohutuks seene ja marjalkäiguks tuletab politsei meelde:
- Nii nagu linnas, nii ka metsas jälgige, kuhu poole liigute
- Võimalusel tuleb valida mets, mis on tuttav.
- Selga tuleks panna mugav erksa-värvilistes toonides riietus, mis
on kaugelt paremini märgatav.
- Kindlasti tuleb arvestada oma füüsilise vormiga ja mitte
ülehinnata oma võimeid. Kaasa peab võtma joogivett.
- Metsa peaks minema kellegagi koos või kui tahad minna üksi,
siis teavita oma plaanist lähedasi ning seleta neile oma planeeritav
marsruut.
- Ära mine metsa vastu õhtut, eriti lähenevate tormide ja äikese eel.
- Kindlasti võta kaasa mobiiltelefon ning veendu, et selle aku on
täis laetud. Hädanumbrile 112 on võimalik helistada ka ilma SIM
kaardita. Telefon on paljudel juhtudel olnud parim abivahend
metsast välja juhatamisel.
- Kui tarvitad ravimeid, siis tuleb need kindlasti kaasa võtta.

seisuametnik Anneli Riim.
Muusikalisi vahepalu esitasid Hälis Rünk ja
Aarto Mälgand.
Kõik abielupaarid said kingituseks lilled,
raamitud foto, tunnuskirja ja tõmmise
kunagisest abielutunnistusest.
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Suvi

Eakad ekskurseerisid Läänemaal
Liilia Siht

Alustasime
teekonda päikesepaistelisel
hommikul marsruudil Sonda-Uljaste-KabalaMiila - Põlula - Kantküla - Risti Taebla
(Kadarpiku) - Haapsalu. Sõitsime
19kohalise väikebussiga. Bussijuhiks tore härra
Rein Sarapuu firmast MK Reisid.
Esimene peatus oli Risti – nagu nimi ütleb, on
siin teede ristumispunkt ja värav Läänemaale
ning saartele. Risti raudteejaamas kõrgub
taevasse
raudteerööbastest
püstitatud
ristikujuline
mälestussammas
3000-le
Läänemaalt küüditatule.
Asetasime sinna musta lindiga karikakardest
ja rukkililledest lillekimbu. Kuigi rongiliiklust
seal enam ei toimu, on alustatud vana
raudteejaama renoveerimist – jaam on valgeks
värvitud ja alustatud sisetöödega. Risti
raudteejaamas on filmitud ka Tootsi ja Kiire
Venemaalt tagasitulek armastatud filmis
„Suvi“.
Edasi sõites nägime tee ääres posti otsas
asuvat kurepesa – see on nn. Võntküla
lindipuu. Kohaliku traditsiooni järgi tuli
järelkasvu kindlustamiseks pruutpaaril posti

külge pulmalint siduda – mida kangem
peigmees, seda kõrgemale lint seoti.
Taeblas, Kadarpiku külas metsade vahel, asub
portretisti ja maastikumaalija Ants Laikmaa
poolt loodud kodu – Tammiku talu. Siin asub
nüüd kunstniku majamuuseum - ateljee, töö- ja
eluruumidega. Siin asub ka kunstniku viimne
puhkepaik.
Haapsalu raudteejaamas ootas meid giid Hilma
(tema lapsepõlve kodu asus Mõdriku
koorejaama naabruses, nö. omakandi inimene)
Ilus raudteejaam, nostalgiline rongivile saabuva
rongi mürinaga ja vanaaegne vedur koos
vagunitega tuletasid meelde kunagist melu,
kuhu omal ajal saabus suvitama ka vene tsaar!
Jaama katusealune perroon on Põhja-Euroopa
pikim. Pikkuse on perroon saanud tsaari rongi
pikkuse järgi – 216 meetrit.
Edasi jalutasime Haapsalu vanale kalmistule,
kus asuvad Ilon Wiklandi vanaema ja vanaisa
hauad, Cyrillus Kreek´gi ja Ernst Enno
perekonna rahulad.
13. sajandil rajatud Piiskopi linnuse elust ja
olust kuulsime giidilt palju huvitavat. Eriliselt
jäi meelde kirik-kontserdisaal (suurepärase
akustika tõttu on see saal väga hinnatud),
ristimiskabel (kasutuses ka tänapäeval) ja
eluruumid, saun. Samuti ka klassiruum poistele

tarkuse andmiseks. Linnuses elasid ainult
mehed!
Väike jalutuskäik vanalinnas lõppes ranna
promenaadil. Puitpitsilised rannahooned ja
kuursaal olid väga ilusad. Väike vihmasabin
ja tuul rikkusid ära meie plaani teha rannas
piknik. Saime aga teada kuskohast on tulnud
nimi – Aafrika rand. Nimelt asub seal kuulus
Haapsalu muda asukoht. Kohalikud
poisikesed, alati seal mängides, olnud
mudased väikesed murjamid – väikesed
mustanahalised!
Ka Haapsalu kaubandusega tegime tutvust –
kes soovis, sai väikese meene ja toidupoolise
koju kaasa osta.
Ega piknik ei jäänud pidamata – LääneNigula bensiinitanklas oli selleks puhkeplats
olemas, katsime laua ja asusime sööke, jooke
maitsma. Kohalikud noormehed lasid meile
autost meeldivat tantsumuusikat ja tragimad
said ka jalga keerutada. Lõbusa pikniku
lõpetas järjekordne vihmasabin.
Haapsalu on ilus linn, kuhu ikka ja jälle võiks
tagasi minna – palju jäi veel vaatamata. Ei
jõudnudki sisse astuda kuulsasse Haapsalu
pitsilise salli poodi, raudteemuuseumi, Ilon
Wiklandi imedemaale… Ehk siis edaspidi
saame neid kohti külastada.
Täname toetajaid: Miila Viss OÜ, Rägavere
Valla Huviklubi MTÜ ja Rägavere
Vallavalitsus

Aloha!
Kirsi-Karoliine Järvis

Minu selle aasta suve veetmise plaanid olid
ilmselt mõnevõrra suuremad kui enamikul
noortest. Juba enne aastavahetust oli mul
selge, et veedan oma 2016. aasta suve imelises
paradiisis Hawaii saartel. Palju ettevalmistusi,
viisaintervjuu, töökoha leidmine, oodatust
rohkem paberimajandust ja juba saigi
juunikuus lend Honolulu poole alata.
Hawaii oli imeline. Iga päev, mis seal
veetsin...siiamaani ei usu. Töötasin lausa
kolmes kohas (fotograafina, promootorina ja
ettekandjana). Ettekandja kohaga oli
suhteliselt naljakas lugu, sest juba Eestis olles
sattusin ühe Mehhiko restorani Instagrami
leheküljele ja mõtlesin, et oii... kuidas tahaks
sellises kohas töötada. Lõpuks töötasingi seal,
ja pole olemas paremat töökollektiivi,
töökeskkonda.
Suve jooksul sain päris paljude uute
kogemuste võrra rikkamaks. Tegin ära umbes
8 meetri kõrguse kaljuhüppe. Mulle, kes
kardab isegi basseinidesse hüpata, oli see ikka
tohutu katsumus. Õnneks tekkis mul kiiresti
kohalikest noortest support group ja pea

kolmveerand tundi hiljem tegingi selle sammu
ära. Jõudsin hüppe ajal nii paljudele asjadele
mõelda, ei mäletagi enam, et kas hoidsin üldse
nina kinni või mitte. Lisaks kaljult alla
hüppamisele tegin ära ka langevarjuhüppe.
Super kogemus, soovitan reaalselt igaühel seda
teha! Käisime kogu selle 3 kuu vältel väga
mitmetel matkadel (sh illegaalsetel). Kukkusin
ühel kõige illegaalsemal matkal niivõrd
halvasti, et pidin pärast uberiga otse haiglasse
sõitma. Loomulikult kuulus Hawaiil elades
tavalise päeva juurde rand, surfamine,
kilpkonnad, bambus, palmid ja snorgeldamine.
Peod algasid Hawaiil vara ja lõppesid juba
umbes 2 ajal. Inimesed teisel pool maakera olid
ülisõbralikud, Eestisse jõudes esimesse poodi
sisse minnes oli ikka kerge ehmatus küll, kui
klienditeenindaja tõsise näoga ainult „Tere“
ütleb.
Lisaks Hawaiile sattusin nädalaks ka Los
Angelesse. Väike armas paradiisisaareke ja
sudune suurlinn on ikka niivõrd erinevad.
Tänavatel oli jalakäijaid tunduvalt vähem,
tunne ei olnud üldse enam nii turvaline kui
Hawaiil ja ühest kohast teise tuli minna kas
autoga või bussiga. Mitte et LA mingisugune

hirmus koht oleks, ei, vastupidi. Mul oli
võimalus käia Universal Studios, Beverly
Hillsis, vahakujude muuseumis (ja näha, et
Beyonce on tegelikult ikka päris pisike),
Natural History museumis, erajärve peal
paadiga sõita, näha Hollywoodi märki, The
Walk of Fame’i, Venice beachi ja käia
niivõrd paljudes eriilmelistes söögikohtades.
Julgen öelda, et minu 2016. aasta suvi on
olnud senistest kõige lahedam. Kolm kuud
möödusid ülikiirelt ja vanasse rutiini
naasmine tundub pea võimatu. Kui ka sina
mõtled, et tahaks suveks Eestist eemale
saada, siis mine! Kogu raha, tee plaanid ja
osta lennupiletid, mitte miski ei hoia sind ju
kinni!
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Ajalugu
sure – nad elavad mälestustes meie keskel edasi.
Mälestuskivi Põlula Kooli juures (pildil)
soomusrongide diviisi ülem. Peale
Vabadussõda töötas ta Moskvas Eesti on meiepoolne tänu mehele, kes andis
saatkonnas. Tundis muuhulgas ka isi- oma elu meie vabaduse ja õnne nimel.
klikult Jossif Stalinit. Traksmaa oli
Kõrgema Sõjakooli lektor ja ajakirja “
Sõdur” toimetaja. Kirjutas ajaloolise
raamatu “ Eesti Vabadussõda 19181920”.
Rägavere valla rahvale on August
Traksmaa
kangelane,
kes
oma
tegevusega on eeskujuks. Kangelased ei

Kes oli August Traksmaa ja miks me teda austame
Kindralmajor August Traksmaa sündis 27.
augustil 1893. aastal Rägavere vallas Põlula
mõisa kupja pojana. Lõpetas Tartu Õpetajate
Seminari ja Peterburi lipnike kooli. Võttis osa
I Maailmasõjast. Sai kaks korda haavata
ja autasustati Püha Anna 4. ja 2. järgu
ordeniga. August Traksmaa võttis aktiivselt osa ka Eesti Vabadussõjast. Autasustati I liigi III järgu ja II liigi III järgu Vabadusristiga. Võitles koos kindral
Tõnnisoniga Viru rindel. Hiljem Tapa

MEIE AEG
Ilmar Järg

Valge kuld
järgneb

Mälestusi on teisigi. Põlula mõisahoone taga
vana viinavabriku juures seisis geoloogide
ajutine eluase – ratastel „majake“. Elektrit
võtsid nad otse õhuliinist, kütsid magalat, tegid
elektripliidil süüa, kuulasid raadiot ja vaatasid
telesaateid. Sageli juhtus nii, et kool jäi
elektrita – geoloogid olid lohakad ja tekitasid
lühise. Pöördusin asjaosaliste poole palvega
olla hoolikam. Minu soovile tuldi vastu ja
teatati, et niikaua kui geoloogid kooli
elektriliini kasutavad maksta pole vaja.
Lubadust kasutasin ma üsna usinasti ja mitme
aasta vältel!
Septembris oli jälle elektrikatkestus. Läksin
asja uurima. „Maja“ oli inimtühi. Laual
märkasin Põlula ümbruse topograafilist kaarti.
Pilk peatus värvilistel tingmärkidel: punane
ring, roheline nelinurk, kollaseks värvitud
mingi ala ja must kolmnurk – ja seal kus seisis
lennuk!
Olin sattunud keelatud kohta, sest laual lebav
kaart oli suur saladus. Väljusin soojakust, sest
kartsin, et mind märgatakse ja kes siis teab,
mis minust arvatakse. Muide, geoloogid olid
väga kidakeelsed. Otsime kulda, võtame veeja mullaproove – olid tavalised vastused.
Nähtu pani mind mõtlema – kas me ikka
täpselt teame, millise varanduse peal me
kõnnime?
Tänapäevaselt tark olles tsiteerin „Eesti
Päevalehte“ 6. maist 2014.a artiklit
„Geoloogid: keelata fosforiidi kaevandamine
on rumal ja vaid poliitikast kantud“
alljärgnevalt:

„Eesti maapõu peidab endas fosforiiti, kulda,
hõbedat, niklit, tsinki, pliid ja ülikallist
molübteeni sadade miljardite eurode
väärtuses.“
Mis sest teadmisest kasu on, kui me uurida ega
kaevandada ei tohi!
Oli lähenemas fosforiidisõja lõpp. Rägavere
külanõukogu esimees H. Simkin tegi mulle
ettepaneku geoloogide poolt puuritud aukude
tamponeerimise õigsuse kontrollimiseks.
Väljastati ka mingi tõend. Asusin tööle. Algul
kõndisin üksi ja uurisin puurauke, hiljem koos
geoloogidega.
1989. aastal töö seiskus – auke enam ei
puuritud. Kantküla kaupluses ja selle taga võis
jõude olevaid geolooge päevast päeva kohata.
Joodi õlut ja viina ning tehti äri. Müüdi
tsementi ja killustikku ning kes soovis võis
endale lasta ka kaevu puurida.
Olin üks nendest, kes seda viimast teenust
kasutas. Juba 1980. aastal sai mulle selgeks, et
Põlulas elamine muutub sarnaseks Kiviõli ja
Kohtla-Järvega. Meenusid tuhamäed, õli hais,
kuivanud puud ja põõsad ning kurvad kodud
kuskil tuhamäe kõrval.
Otsustasin kodu Rakverre rajada. Arvasin –
kaevandused sinna ei jõua. Kantküla
kaupluses kohtasin geoloog Heikiga ja küsisin:
„Kas te Rakvere linnas julgete kaevu puurida“
Vastus tuli kohe: „Milles asi. Kast viina ja
homme õhtuks on kaev valmis!“
Lõime käed. Järgmisel päeval võtsin vett juba
oma kaevust – puhas, külm ja küllaldane –
jätkus joogiveeks, kasvuhoonesse kurkide ja
tomatite kastmiseks ning aias olevate lillede,
põõsaste ja õunapuude kastmiseks.
Minu piirkond oli Kuivajõe, Kantküla,
Nurkse ja Põlula. Kõigepealt näitasid
geoloogid korras puurauke – killustiku
all ja tsemendiga täidetud „kaas“ peal.
Puurauke oli palju ja väga erinevates
kohtades. Tööriistaks oli mul väikene
raudvarras – lükkasin selle jõuliselt
puurauku. Kui tsement puudus, läks
varras
hõlpsasti
sügavale.
Tamponeerimata puuraugu tuvastas aga

ka vaataja silm – tühi!
Rakvere – Rannapungerja maantee ääres
olid
puuraugud
korralikult
tamponeeritud. Metsas ja heinamaal, kas
üldse
tamponeerimata või
ainult
killustikuga täidetud. Kuivajõel, kahe
künka vahel purskas puuraugust vett
nagu arteesia kaevust. Juhtisin sellele
eraldi tähelepanu ja mitte ainult üks kord.
Lõpuks siiski kui peamees isiklikult
kohal käis pandi tühjalt voolavale väga
puhtale veele piir.
Otseseid
konflikte
geoloogidega
puuraukude teponeerimisega minul ei
olnud, kuid kindel on see, et pooled
puuraukudest jäidki kinni panemata, või
olid ainult osaliselt killustikuga täidetud.
Imestan väga, et nii lohaka töö
tulemusena Lavi, Ojavee ja veel viis
suurt allikat, mis suubuvad Kunda jõkke
annavad tänapäeval vett nagu muistegi.
Muide, Kuivajõe, Kantküla ja Nurkse
külade all on kõige paksem fosforiidi
kiht.
„Eesti Päevaleht“ 6. mail 2014. aastal
artiklis „Geoloogid: keelata fosforiidi
kaevandamise uurimine on rumal ja vaid
poliitikast kantud“ on kirjutatud:
„Fosforiidi õhukesed, kuni meetri
paksused lasundid on Tallinnast idas
Maardus, Valklas ja Tsitres, kuni kolme
meetri lade on Kundast lõunas, Toolse
leiukohas ja Ida-Virumaa põhjaosas kuni
Narvani, kuni kümnemeetrine kiht on
Rakverest kagus Kabala leiukohas.“
Suhteliselt paks lasund põhjustas väga
sügavate
puuraukude
tegemise
Kuivajõel, Kantkülas ja Nurksel.
Nimetatud külades jooksid kaevud
tühjaks, sest puuriti kuni 100 meetri
sügavusele.
Geoloogid arvasid, et kõige tulusam on
kaevandus rajada Kantkülla, sest siin on
hõre inimasustus, liivased mullad ja
Mustjärve vesi.
järgneb

Teated

Koju sel päeval
autoga toodi,
teki sees väike
kodanik,
toodi ta kõikide
beebide moodi,
ellu, mis õnnelik,
ellu, mis pikk.

Endises Viru-Kabala raamatukogus palju
mahakantud raamatuid.
Tule uudistama ja kindlasti leiad omale
meelepärast!

Kert Karja –
05. juuli
Loore Sikka –
18. juuli
Revo Kohandi – 12. august

Põlula Miila naisselts “Ulvi” kokkusaamine
11. oktoobril kell 9. 00 Ulvi klubis.
Ootame uusi ja vanu liikmeid.
Ulvi klubis Marin Mägi-Efert juhendamisel
jooga tunnid.
Toimuvad:
20. 09 ja 27. 09 kell 18. 30

Ei maksa
aastaid peljata,
mis tuleb,
see
tulema
peab.
NE AKS! Kõik mööduv
N
Õ
EV
Sa julgelt seljata
Ä
IP
N
ning tulevik
N
Ü
toogu vaid head!
S

NOVEMBER

SEPTEMBER
Linda Lillepea –

89

Heino Õun -

85

Helgi Rebane –

88

Mare Rebane –

65

Helgi Simkin –

82

Virve-Maie Pärn –

65

Valentina Saar –

75

DETSEMBER

OKTOOBER

Helje Ansla –

93

Leo Minin –

86

Gunnar Rohtla –

86

Helju Arm –

81

Viktor Aal -

83

Juta Messer –

75

Leida Jalast –

83

Endel Abroi –

65

Katja Kips –

81

Siiri Arusaar –

81

Voldemar Guubin - 70

Ulvi raamatukogul septembris ja oktoobris kolmapäeviti
uus lahtioleku aeg -11.30-16.30
NB! Teistel tööpäevadel avatud tavapärasel ajal

Taidluskollektiivide hooaja alguspidu
Ulvi klubi saalis 1.oktoobril kell 17.00
koos Sõmeru lauluklubiga
Lemmikloomad on toredad aga nende omanikul on ka
vastutus. Allpool väljavõte Rägavere vallas olevate koerte
ja kasside pidamise eeskirjast (vastu võetud 2003. aastal).
Pikemalt saab lugeda valla kodulehelt
(http://ragavere.kovtp.ee/et/pohimaarus-eeskirjad-korrad
või vallavalitsuses
5. Koera või kassi omanik kannab täit vastutust oma looma
tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral,
6. Koera või kassi omanik kohustub oma hoolealuse
vaktsineerima marutaudi vastu looma kolmandaks
elukuuks ning edaspidi teostama iga-aastast
vaktsineerimist ja täitma teisi veterinaarianõudeid. Koerte
ja kasside pidamisel on keelatud nende vigastamine,
piinamine ja abitusse seisundisse jätmine.
7. Koera või kassi omanik on kohustatud jälgima, et tema
koer või kass ei reostaks avalikke kohti. Omanik kohustub
oma hoolealuste tekitatud reostuse kohe koristama.
8. Üldkasutatavates hoonetes või hoone osades on koerte
ja kasside viibimine keelatud.
9. Koeraomanik peab oma hoolealuse varustama
kaelarihmaga, mille külge on kinnitatud plaat
koeraomaniku nime ja aadressiga või koera
registreerimisnumber.
10. Omanik peab oma koera pidama kas ketis,
koeraaias, kinnises ruumis või kinnisel territooriumil,
kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et koer
sealt omal tahtel välja ei pääseks ning oleks välistatud
kaaskodanikele ja teistele loomadele kallaletungimise
võimalus.

Mälestame meie
hulgast lahkunuid
Heino Rääk – 3. juuli
Gadźi Magamedov – 4. august

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

