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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Ajalehtedes
avaldatud
Valla leht on ilmunud kujundusi.
artikleid
saab
lugeda:
Ulvi
juba 20 aastat
raamatukogust,
Interneti
aadressilt
simene ajaleht ilmus 1995.aasta http://ragavere.kovtp.ee/ragaverevallaleh
märtsis.
Juhtlauseks
kirjutas t ja allolevat QR koodi kasutades.
vallavolikogu esimees Arvo Jaakson
kood avab 1995 aasta
järgmist: Alates tänasest hakkab kord kuus
märtsi lehe
ilmuma meie valla infoleht. Vajame oma
lehte, et teave valla elanike ja vallavalitsuse
ning volikogu tegevusest jõuaks iga
asjaosaliseni. Et leht ilmub esimest korda,
siis palume lugejatel avaldada soove ja teha
Nii oli see 20 aastat tagasi.
ettepanekuid selle kohta, mida Ieht peaks
sisaldama. Samuti pole lehel veel nime. Kõik Meeri Metsmaker lehe algusaastast
oma ettepanekud ja arvamused saatke
vallavolikogule
või
vallavalitsusele.
Rägavere vallavolikogu tänab esimese Valla lehte hakati välja andma 20 aastat tagasi
numbri lugejaid ja soovib mõnusat koostööd selleks , et anda informatsiooni vallavalitsuse ja
– volikogu tegevusest. Tähtis oli, et oluline info
edaspidi.
Sooviti küll nime aga jäigi Rägavere jõuaks iga vallaelanikuni. Eeskätt elanike
Valla Leht va aastal 2006, mil lehe teavitamine seadusandlike aktide (volikogu
nimeks
oli
Rägavere
Teataja. määruste, osuste; valitsuse määruste ja
On olnud erinevaid tegijaid ja erinevaid

E

Õnnitlused!

korralduste) vastuvõtmisest. Vajalik oli
informatsiooni edastamine ja vahetamine ning
vallas tegutsevate allasutuste töö kajastamine .
Esimesed vallalehed said teoks ilma vastava
programmita arvutis, siis trükiti lehekaupa
välja. Edasi toimus juba kõik vallamajas
käsitööna paljundusmasinal. Paljundusmasin
läks nii kuumaks, et vahepeal istusin já ootasin
masina jahtumist. Oligi valmis esimene
lehematerjal, tiraazis 500 eksemplari.
Järgnevalt lapati vallalehe A 4 lehed järjekorda
ja naksitajaga kinni. Kõik oli väga algeline,
aga info sai kokku ja leht läks laiali.
Eks algul oli neid ninakirtsutajaid ka, kes ei
olnud rahul lehe väljanägemisega, aga iga
algus on raske. Esimesetel kuudel ei olnud
meil toimetajat ja leht valmis ametnike
koostööna. Hiljem juba leidsime toimetaja ja
trükikoja, siis jäi minu ülesandeks vaid vajalik
info kokku koguda ja lehe algmaterjal
edastada toimetajale.
Jõudu praegustele lehetegijatele! Huvitavat
lugemist ja head k o o s t ö ö d !
.

.

Põlula-Miila Maanaiste Selts 80

Lehte Senka, Meeri Metsmaker ja viimased viisteist
aastat on seltsi esinaiseks olnud Õilme Peeti. Selle
kahekümne aasta jooksul on naisselts külastanud
erinevaid Eesti saari ning Eesti kaunemaid aedu,
õppinud kümneid erinevaid käsitöötehnikaid, käinud
marjul, teatris, festivalidel, osalenud hoidistemessil,
korraldanud kontserte, käsitöönäitusi, rohevahetusi,
1935. aasta jaanuaris esitasid kolm Rägavere valla seenenäituse, Agnes Prillopi mälestusõhtu ja palju
ärksamat naist Eline Truuver, Emilie Treimann ja muudki.
120 aastat kalakasvatust
Põlulas
Hilda Tõnnov maanaiste seltsi põhikirja
19.sajadil asus Alutaguse
vallavalitsusele allkirjaõigsuse kinnita-miseks. 11. aprillil 2015 tähistas naisselts Ulvi klubis oma
metsamassiivi lääneosas
Teisel veebruaril 1935 tuli toonases Eesti Vabariigi juubelit käsitöönäituse ja kontserdiga, kus astusid
Pandivere kõrgustiku kirdenõlval, siseministeeriumis tasuda kaheksa krooni ja üles naisseltsi liikmed ning nende mehed-pojadLavi ohvriallika lähedal
viiskümmend senti templimaksuks ja üks kroon tütred-lapselapsed. Meeleoluka juubelipidustuse
mäeveerul Põlula mõisa jahimaja. riigilõivuks. 26. veebruaril 1935. aastal. kinnitas kavandas ja organiseeris Miia Rämmar, kelle
Allikast alguse saanud lavi ojale vabariigi valitsus Põlula-Miila Maanaiste Seltsi eestvedamisel lauldi ühiselt vanu tuttavaid laule
oli ehitatud kolm vesiveskit, mida ametliku seltsina ning teisel aprillil ilmus vastav Maanaiste laulikust, mille esimene versioon anti
rahvas kutsus ülemiseks,
teade ka Riigi Teatajas nr. 26. Tegelikkuses on välja 1935. aastal ning mis on Lääne-Viru Maanaiste
keskmiseks ja alumiseks veskiks. Rägavere valla naised olnud aktiivsed juba ammu Liidu eestvedamisel täiendatud ning taasilmunud.
Kõik kolm veskit asusid Lavi
enne seltsi ametlikku registreerimist. Juba 1927. Kitarri-, flöödi- ja saksofonihelidega võlus kuulajaid
külas. Ülemiste vesiveski
aasta „Taluperenaises“ ilmusid Rägavere naiste perekond Jõgiste. Käsitöönäitusel võis vaadata,
paisutatud tiikides kasvatas
nimed, kes tulid vabariigis võitjaks oma kuivõrd mitmekesised oskused on Rägavere naistel.
mõisahärra Krause forelle juba
käsitöödega, peamiselt kardinate kudumises. . Välja oli pandud tikandeid, kirivöid, kaltsuvaipu,
aastast 1895. Seda aastaarvu
1995. a.astal tulid Rägavere naised uuesti kokku ja heegeldusi, kudumeid, lapitöid, savitehnikat,
peetakse ka kalakasvatuse
taastasid endise seltsi. Viimase kahekümne aasta klaasitkunsti, ehteid, viltimistöid, mosaiiki ja
alguseks.
Pikemalt kalakasvatusest augusti jooksul on seltsi liikmeskond palju muutunud, õmblustöid.
kuid mitu tublit naist on tänaseni tegusad. Õnnitlusi tõi nii Rägavere vallavanem kui ka sõbrad
lehes.
Taasloodud seltsi vedasid järgemööda Liivi Uueni, naaberseltsidest.

Rägavere
vallavalitsus
ja
–volikogu

Õilme Peeti, Pille Mänd
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Vald

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
APRILL
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
VEEBRUAR:
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
- lõpetati valla sotsiaalkorteri tähtajaline
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
üürileping ennetähtaegselt üürniku avalduse
- anti ehitusluba Ulvi küla Külmaveski
alusel;
kinnistule paisu ja tammi ehituseks;
- määrati katastriüksuse nimi ja sihtotstarve
- anti kirjalik nõusolek Uljaste küla Järve
Põlula küla Kopli kinnistul;
kinnistu puurkaevu ehituseks;
- kinnitati lihthanke „Rägavere valla kohalike
- kinnitati hoolduslepingute lõpetamine Ulvi teede katete remont 2015“ tulemused. Edukaks
Hooldekodus;
tunnistati Lemminkäinen Eesti AS pakkumus;
- kinnitati hoolduslepingu sõlmimine Ulvi
- kinnitati hoolduslepingute sõlmimine Ulvi
Hooldekodus;
Hooldekodus;
-vaadati läbi vallavolikogu otsuste ja määruste -anti kasutusluba ehitise osaliseks
eelnõusid.
kasutuselevõtuks Viru-Kabala küla, Ojasaare
VALITSUSES:

MÄRTS
- kinnitati liikluspiirangute kehtestamise kord
Rägavere valla territooriumil;
- määrati katastriüksuse nimi ja otstarve Ulvi
küla Piiri kinnistul
- kinnitati hoolduslepingu lõpetamine Ulvi
Hooldekodus;
- väljastati ehitusluba elektriliini
paigaldamiseks Ulvi küla Külmaveski
kinnistule;
- kinnitati õigusvastaselt võõrandatud talumaa
ja vara maksumuse määramise akt ja
kompensatsiooni suurus

MAI
- kinnitati valla volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused
- kinnitati Põlula kooli küttesüsteemi üleviimise
taastuvenergiale riigihanke korraldamine;
- anti volitused vallavanemale valla nimel kingi
vastuvõtmiseks;
- anti kasutusluba elektri maakaabelliini
kasutuselevõtuks Ulvi küla Külmaveski
- anti kasutusluba elektripaigaldise
kasutuselevõtuks Kõrma külas
- kinnitati hoolduslepingu lõpetamine Ulvi
Hooldekodus.

Puhkused
13-26 juuli Rägavere Vallamaja kollektiivpuhkuse tõttu suletud.
Edasilükkamatute probleemide korral võib pöörduda:
- vallavanem 5 783 3232
- vallasekretär 5 393 9906
- sotsiaaltöötaja 525 7171
Vallavanema puhkus: 08. juuni kuni 21 juuni, 04. august kuni 10. august.
Puhkuse ajal asendab vallavanemat abivallavanem Lembit Talli (tel 329 2346)
- Püüame puhkuste perioodil tagada kodanike vastuvõtu ning probleemide lahendamise
kodanikele võimalikult mugavalt ja kiiresti. Kuna meie valla ametnikkond on väike ning
tööülesannete ümberjagamised seetõttu raskendatud, palume suvel enne vastuvõtule tulekut
kindlasti vallamajja helistada, et veenduda teile vajaliku ametniku kohalolekus.
Mõistvat suhtumist ja päikeselist suve!
- Ulvi raamatukogu töötaja puhkusel 23 juuni-17 juuli (ka)
NB! Juunis ja juulis toimub raamatulaenutus ainult Ulvi raamatukogus

VOLIKOGUS
MÄRTS
- kinnitati rendilepingu vorm ja anti volitused
rendilepingu sõlmimiseks vallavanem Virgo
Koppelile Mõedaku Spordibaasi varade
rendile andmiseks;
- kehtestati puudega lapse hooldajatoetuse
määraks 30 eurot;
- kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks
alaliste kulude piirmäärad:
- kehtestati Rägavere valla jäätmekava
aastateks 2015 – 2020
- kehtestati Rägavere valla eelarve 2015.
aastaks
APRILL
- määrati katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed
(Kopli ja Karroni kinnistu)
- kinnitati Rägavere valla 2014. aasta
majandusaasta auditeerija;
- kinnitati Põlula kooli põhimäärus;
- nimetati rahvakohtunike kandidaatideks Tea
Runovski ja Ivo Jõgiste.
MAI
- kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks
alaliste kulude piirmäärad;
- kehtestati koduteenuste loetelu, osutamise
tingimused ja kord;
- kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise
tingimused ja kord;
- kinnitati vallavanema puhkusegraafik
- anti volitused vallavanemale laenulepingu
osas läbirääkimiste pidamiseks ning
laenulepingu sõlmimiseks.

Rägavere Vallavalitsus peab
meeles meie noori koolilõpetajaid.
Lähtuvalt Rägavere valla eelarvest sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord § 7 makstakse
Rägavere valla elanikele: põhikooli päevaõppes,
kutsekooli ja gümnaasiumi päevaõppes
lõpetamisel toetust kooli lõpetamise puhul. Sellest
aastast ka esmakordselt kõrgkooli lõpetanud
üliõpilasele, kelle elukohana Eesti
rahvastikuregistris on õpingute perioodil
registreeritud Rägavere vald. Põlula Kooli
lõpetajatele määratakse toetus Põlula Kooli
direktori nimekirja ja lõpetaja avalduse alusel.
Teistes koolidest õppinud lõpetajad esitavad
vallavalitsusele avalduse koos kooli lõpetamist
tõendava dokumendi koopiaga.
Avaldus koos tunnistuse koopiaga on võimalik
esitada ka digitaalselt allkirjatatuna
ragavere@estpak.ee või tuua vallamajja. 2015
aastal on toetuse määr 30 eurot.
Täiendav info sotsiaaltöötaja
Kersti Suun-Deket, tel:525 7171; 329 5413
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Euroraha võlud ja valud
Lembit Talli
abivallavanem

Valla keskuses asuva Ulvi mõisahoone
(Rägavere
valla
Rahva
maja)
rekonstrueerimine on oma mahult ja eelarvelt
Rägavere valla Eesti taasiseseisvumise järgse
perioodi kõige suurem ettevõtmine. Ilma
Europa Liidu rahastuse toetuseta oleks ilmselt
see silmailu pakkuv piirkonna suurim
arhitektuuripärl
murenenud
ajamasina
ratasete vahel.
Ligi poole miljoniline eurotoetus ja
võimaluste piires omaosalus võimaldasid viia
mõisahoone sellisesse konditsiooni, et täna
pakub looduslikult kaunis kohas asuv
restaureeritud mõisahoone nii silmailu
möödakäijatele kui ka selle sisemus mõnusat
ajaviitmise võimalust kohalikule vallarahvale.
.

Kuidas on aga see teostusprotsess kulgenud?
Kas ainult silmailu ja rõõm südames? Paraku
ei.
Võiks eeldada, et Euroopa Liidu toetuste
kasutamisel peaksid kõik eesti inimesed ja
institutsioonid ühte hoidma, üksteist toetama,
abistama, nõu andma, ohtude eest hoiatama
jne. Nii oleks ju võimalik kõige
efektiivsemalt Euroopa Liidu toetus Eesti
huvides ära kasutada. Tegelikkuses aga nii ei
ole. Pigem on mitmes aspektis asi
vastupidine.

Vallavanemalt
Virgo Koppel

K

ätte on jõudnud jälle kauaoodatud suvi,
mis küll tuleb visalt, aga kindlalt.
Natuke valla selle aasta suvistest tegemistest.
Võrreldes eelmise aastaga, on sellel aastal
tulemas vallas mitmeid investeeringuid,
millest mõnega on alustatud.
Kevadel viisime läbi riigihanke valla teede
pindamiseks, tööde teostamiseks esitas parima
pakkumise Lemminkäinen Eesti AS. Juulis
läheb pindamisele Miila tee algus Ulvist, Ulvi
mõisa esine tee koos parkimisplatsiga ja
Põlula kooli sissesõidutee. Samuti on plaanis
kruusateedele purukruusa pealevedu.
Alustatud on Rägavere Valla Rahva Maja
tiigipoolsele küljele tänavakivist platsi ehitust.
Suurele trepile tuleb lahtikäiv varikatus, et
treppi saaks kasutada välilavana ja ehitatavat
platsi tantsuplatsina väliüritustel. Selleaastane
valla jaanituli peetakse veel teisel pool tiiki
asuval külaplatsil kuna rajatava peoplatsi

Olgu see omavalitsus suur või väike, ei ole
võimalik selle juhtimisel tagada absoluutselt
igas elu valdkonnas kompetentsust. 20 aasta
jooksul ühe suurprojekti teostamise vajadus
ei eelda, et vallavalitsuses peaks olema
tehniline ekspert, kes valdaks teemat alates
fosforiidikaevandamise
kaasaegsest
tehnoloogiast kuni elektroonikaelementide
parameetrite ja tootjafirmade nimetusteni või
siis ka näiteks suurte riigihangete
korraldamise juriidiliste aspektideni. Nii
tulebki vallavalitsusel sageli osta sisse
teenust, delegeerides sellega nii vahetu
ülesande lahenduse kui ka selle lõpptulemuse
eest vastutuse konkreetset valdkonda
tundvale spetsialistile või selle valdkonna
konsultatsioonifirmale. Euroopa Liidu
rahastuse vahendajad nõuavad aga rangelt
vastutust ainult omavalitsuselt. Spetsialist
töötab aasta-kaks ja siis on ta läinud.
Vahepeal vahetub ka kohalik omavalitsus.
Tihti juhtub nii, et – „otsi tuult põllult“.
Rägavere Vallavalitsusel on olnud au ja
võimalus Euroopa Liidu rahastuse
kasutamisel korraldada Ulvi mõisahoone
rekonstrueerimist koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega (edaspidi EAS).
Lootus, et EAS võinuks osutuda abistajaks,
nõuandjaks, ohtude eest hoiatajaks, kustus
kiiresti. Nimelt on EAS-is terve töögrupp,
kelle igapäevaseks tööks on ainult toetuste
tagasinõudmine. Ajakirjandusest on palju läbi
pinnas vajab värsketest ehitustöödest
taastumist.
Perarstikeskusele tuleb laiendusena juurde
üks vastuvõtukabinet, millega paranevad
perearstikeskuse
töötingimused,
võimaldades ka eriarstidele vastuvõtuks või
muudeks protseduurideks eraldi ruumi.
Välja on kuulutatud riighange Põlula Kooli
küttesüsteemide projekteerimine-ehitamine
taastuvale energiale, see tähendab maakütte
ehitust koos keskküttega koolihoones.
Sügisest peaksid kooliruumid olema
tunduvalt soojemad ja kooli kulud elektrile
tunduvalt väiksemad.
Suvel on tulemas külades mitmeid
väliüritusi, millest tähtsamaks on RäSo
mängud, kus saab kaheksandat korda
naabervalla Sondaga mõõtu võtta.
Hea meel on tõdeda, et meie valla Miila
küla osaleb aasta küla konkursil ja Ulvis
asuv Männiniidu aiand avatud talude
päeval. Soovime neile valla poolt edu!
Lõpetuseks soovin kõigile meeleolukat ja
päikeserikast ilusat suve!

käinud infot „lahingutest“ EAS-ga – kes kord
võitnud,
kes
kaotanud.
Rägavere Vallavalitsuse esimeseks valusaks
ehmatuseks oli see, kui EAS-ilt laekus pea
viis aastat hiljem teave, et Rahva Maja
rekonstrueerimise hanke läbiviimisel 2010.
aastal on rikutud riigihangete seadust ning et
täna tuleb Vallavalitsusel EAS-ile tagasi
maksta 10% toetuse summast ehk
orienteeruvalt
40
000
eurot.
Alates tööleasumisest k.a. jaanuaris
abivallavanemana ongi minu üheks
suuremaks
tööülesandeks
olnud
Vallavalitsuse kaitsmine EAS-i eelkirjeldatud
karmi nõude eest. EAS-ile oli ilmselt suureks
üllatuseks, et ühe väikese valla valitsus nii
südikat vastupanu osutab. Tänaseks on
„võitlus“ päädinud sellega, et EAS
tagasimakse nõue on kahanenud 1
protsendini kümne asemel eks siis 3 779,54
euroni. Ka see ei ole veel lõplik lahendus
kuna Vallavalitsusel on võimalus esitada
EAS otsuse peale vaie Eesti Vabariigi
Siseministeeriumile. Seda võimalust on
kindel plaan ka kasutada.
Ilmselt oleks 40 000 eurone EAS karistus
olnud Rägavere vallale väga valus ja
vastuhakkamine on ennast igati õigustanud.
Küsitavaks jääb ikkagi lootus eesti inimeste ja
institutsioonide koostööle. Rägavere vald ei
ole kaugeltki ainus, keda karistatud või
vähemasti ähvardatud karistusega.

SUVEPIDU
KABALAS
Toimub Kabala
jaamapargis
11 juulil kell 19.00
Tantsuks mängib
ansambel Detail
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Kool
Nüüd oled kasvanud,
pikkust on juures.
Maailm su ümbergi
tundub ju suurem.
Maha jääb lasteaed,
väikene tool...
Ole siis tubli,
sind ootab ju kool!

Põlula Kooli
Ulvi lasteaia lõpetasid:
Jürgen Rebane
Anette Valter
Liisa Bauvald
Egert Härm
Heiver Jõgisalu
Airon Allikas

Põlula Kooli lõpetajatele: selgeid sihte, julgust võtta riske, püsivust valitud teel,
avastamisrõõmu, kordaminekuid, armastust nii iseenda kui ka teiste vastu
Teil on olnud õnn omandada haridus veel omandate võõrsil, tulge ja rakendage neid
kord oma kodukoha heaks.
Teie, lõpetajad, seisate hetkel ristteel, üks oma kodukoha koolis, kasvada koos oma
käidud teedest hakkab jääma seljataha. Millise kogukonnaga. Võtke endaga kaasa need Soovin teile selgeid sihte, julgust võtta riske,
tee keegi valis, kas suurte kurvide või ainult väärtused, mida siit saite. Maailma avastades püsivust valitud teel, avastamisrõõmu,
käänakutega, sõltus teist endist, millised sihid ja uute paikadega tutvudes kandke neid kordaminekuid, armastust nii iseenda kui
väärtusi edasi ning kõik hea ja tark mida
keegi oli ette seadnud.
ka teiste vastu.
Nüüd tuleb valida uus tee paljude hulgast.
Mõnel on valik oma mõtetes juba langetatud
ja ei jäägi üle muud, kui astuda esimesed Põlula
sammud valitud teel. Teistel aga on ilmselt Kooli
veel kõhklusi ja küsimusi. Selge on, et
lõpuaktus
ükskõik millise tee te valite – ees ootavad
tõusud, mõõnad koos uute käänakute ja toimub
kurvidega. Läbige need sirge seljaga - õppige,
13.juunil
uurige, avastage, mida elul teile pakkuda on.
Aga ärge unustage, et ainult koolitarkusest ei kell 16.00
piisa – ka oma südame häält tuleb kuulata!
Merje Kallip

.

Kodutütred-PÕLULA PIIGAD
Leili Aleksejeva

Kodutütarde rühm - PÕLULA PIIGAD - loodi
Põlulas 2001 aasta novembri kuus. Huvilisi
tüdrukuid oli päris palju – üle kahekümne!
Sellest ajast alates kuni siiamaani tegutsevad
tüdrukud pidevalt- vanusega (18 ka.) langevad
välja ja peale kasvavad nooremad tüdrukud,
kellele pakub huvi ühiselt tegutseda, õppida ja
saada uusi teadmisi ja kogemusi, ning mis eriti
tähtis- leida endale ka uusi tuttavaid-sõpru .
Traditsiooniks on saanud, et laagerdame iga
kuu vähemalt üks nädalavahetus. Oma õla on
alla pannud ka meie vanemad, kuna soovime
rohkem laagerdada kui üks kord aastas, millal
finantseeritakse meid Kaitseliidu poolt.
Seepärast ongi meil nendel üritustel kokkulepitud osalustasu, milleks on siiani olnud 3 euri
kolme päeva kohta toiduainete muretsemiseks.
Kevadlaager toimus meil koolivaheajal,16-18
märtsini Põlula Koolis. Laagri motoks oli
“Läki matkama!” Laagris oli kokku 22 osalejat
ja nendega tegelesid kuus täiskasvanut. Kohal
oli kaksteist meie rühma kodutütart ja kaks
noorkotkast. Kuna meil on sõprussuhted Vinni

Perekodus oleva ühe perega ja seal töötavad
kaks meie toetajaliiget, siis viibisid laagris ka
kaheksa selle pere liiget koos oma kasvatajatega. Laagri tegevusteks olid järgukatseteks
ettevalmistumine ja nende sooritamine. Sellega
tegelesid meie täiskasvanud juhid Airi, Anu ja
Leili. Õppisime tegema unenäopüüdjaid, mida
õpetas meile Leili. Võib öelda, et kõik püüdjad
olid omanäolised ja vahvad.
.
Laagri motost lähtudes toimusid erinevatel
päevadel kaks matkamängu. Ühe valmistasid
ette ja viisid läbi Anna-Liisa, Airiin-Aileen ja
Laura- tüdrukud, kes on jõudnud III järku.
Teise matkamängu valmistas ette Anu
(rühmavanema abi) ja aitasid läbi viia Airi
(toetajaliige) ning Artur (NK). Matkamängud
olid täiesti erinevad, kuid huvitavad ja lõbusad.
Põnevaid ülesandeid oli ka huvitav täita!
Õhtuid aitasid sisustada meie tüdrukute läbiviidavate ühismängude kõrval ka Vinni
Perekodu kaks kasvatajat – Margit ja Sarmite -,
kelle huvitavaid mänge oleme ka eelnevates
laagrites mänginud. Peale selle valmistasid
kogu laagri aja nad meile ka väga maitsvaid
toite.
.

Viimastes laagrites on ka olnud eelnevalt antud
kodune ülesanne – selles laagris oli parodeerida
mõnda telesaadet, millega kõik fantastiliselt
hakkama said. Kuna laagris oli ka ühel osalejal
sünnipäev, siis õnnitleti nii teda kui ka enne
laagrit olnud osalejat ja peale laagrit tulevat
sünnipäevalast väikese meenega – kruusiga,
kus sünnipäevalapse nimi peal ja šokolaadiga
ning edasi maiustatati üheskoos isevalmistatud
moorapallidega.
Veel oli toredaks üllatuseks, et saime kätte KT
aastapäevaks välja antud autasud: toetajaliikme
teeneterist Margit Bõkovale, Kodutütarde kõrgeima autasu – KT hoolsusmärgi Margit
Bastigule, hoolsuspaelad Laura Kensile ja Berit
Pohlakule ning KT peavanema tänukirjad Anna-Liisa Kaasikule, Mari-Liis Annimäele ja
Airiin-Aileen Roostikule.
Kodutütarde
märtsi,aprilli tegemistest
saab lugeda
pikemalt avades
kõrvaloleva
QR koodi
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Sport ja kultuur
kaugemaltki. Kui ümbruskonna valdades Just selle konkursi hindajateks on olnud tuntuid
peeti oma vallapäevi, siis Rägaverel ja Sondal inimesi nii Virumaalt kui ka kogu Vabariigi
neid polnud. Kuna Uljastet võib pidada nii pealt. Toomas Varek, Kalle Laanet, Peeter
Mati Ulm
Rägavere kui ka Sonda omaks, siis leitigi just Võsa, Indrek Saar, Einar Vallbaum ja nii võiks
Uljaste külavenem aastatel 1999 - 2006
see küla on kõige seda nimekirja jätkata ikka päris pikalt. Samas
sobilikum, kus kahe valla on võimalus antud ka rahval hinnata ja
äesoleva aasta 16. mai
ühisüritust
pidada. traditsiooniks on saanud, et võitja õlle jagatakse
„Virumaa
Teataja“
Esimesed RäSo mängud peale tulemuste avalikustamist kõigile
avaldas
Suvesündmuste
meelitasid 19. augustil pidulistele.
.
rubriigi all ühe terve lehekülge
2001. aastal Uljaste Võistlusi on peetud veel köieveos, võrkpallis,
haarava
kaardi
Läänelinnamäele
kokku teatevõistluses. Eraldi on selgitaud välja
Virumaast, kuhu oli paigutatud
kenakese hulga rahvast . osavam naine ja tugevam mees. Kõigi nende
2015.
aasta
Virumaa
Samas oli ka ilm nagu jõukatsumiste ja võistluste üle peetakse arvet ja
kultuurisuvi. Sündmused olid
tellitud, päikest ja sooja võitja vald saab oma hoida rändkarika.
valdade kaupa ja Rägavere
küllaga.
Peeti
maha
hulga võistlusi. Lapsed Õhtu lõppeb ikka ühe suure lõkke ja tantsuga
vald kutsub kõiki virumaalasi ühel augusti
alustasid
ümber
linnamäe
jooksuga ja parimad elava
muusika
saatel.
päeval Uljaste linnamäele, et maha pidada
RäSo mängud mis järjekorras on juba said ka auhinnad ja päevakohased diplomid. Mida sellel aastal korraldajad välja pakuvad
Esimese korra perevõistlusest võttis osa viis saab teada siis, kui ise kohale tulete.
kaheksandad.
Sonda ja Rägavere valla ühisüritus – RäSo peret ja esikoht kuulus perekonnd Kallipile.
mängud kasvasid välja Uljaste küla Kui tavaliselt peetakse VIP-de jõukatsumist, Kaheksandad RäSo mängud
kodukandipäevadest, mille algataja ja kus võistkonnad moodustatakse valdadade toimuvad 8. augustil 2015
algusaastate vedaja oli Uljaste Liivojalt pärit ja juhtimise juures olevatest inimestest, siis Uljaste Linnamäel
Sonda koolis aastaid toimetanud koolipapa esimesel korral katsusid kangust ainult
Meinhard Laks. Juba esimesed külapäevad vallavanemad, kes sellel ajal olid Peedu Erm Kokku saavad kahe valla
1989-ndal aastal kutsusid Uljaste oosil asuvale Sondast ja Erik Keskküla Rägaverest. kangemad ja vägevamad, et
peoplatsile isetegevuslasi nii Sonda- kui ka Omaette ürituseks kujunes parima kohaliku omavahel rammu katsuda ja mõõtu
Rägavere vallast. Veel korra saadi järgmisel õllemeistri selgitamine. Kui esimesel korral võtta.
aastal kokku järve ääres, siis koliti kogu oma võistlesid ainult Uljaste küla õllepruulid, siis - Kõige pisematele
osalejatele toimub
päevakavaga linnamäele. Nime järgi Uljaste järgmisel korral anti võimalus juba kõigile
traditsiooniline ümber
päev, aga rahvast tuli kokku üle kahe valla ja huvilistel nii Sonda, kui ka Rägavere vallast.
Linnamäe jooks.
- Täiskasvanutele toimub
Koostöös Lääne-Viru Maavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondiga köievedu ja ka kiviviske
toimus 20.-26. aprillil Rägavere vallas TERVISENÄDAL
võistlus, pimevõrkpall ning
saamist toimus kehavirgutav võimlemine tuhvlijalgpall.
Elvis Efert
- Lastele batuut ning
22. aprillil toimus Mõedaku Spordibaasi juhendaja Anne Tipner-Torni eestvedamisel. töötoad.
terviseradadel tervisekõnd. Juhendaja Kristiina Õhtu lõpetuseks said kõik osalejad osa - Traditsiooniliselt toimub koduõlle
Tänavotsa eestvedamisel võimeldi lihased puuviljavaagnal pakutavast heast ja paremast. valmistamise võistlus kahe valla
soojaks, pärast mida mindi üheskoos Tervisenädal sai meeleoluka lõpu tuulisel 25. pruulimeistritele
terviseradadele sportlikule jalutuskäigule. aprilli reedel, mil peeti maha Rägavere valla - Ei puudu ka vallajuhtide
Tublimad ja hakkajamad läbisid tuult ja vihma Jüriööjooks. Esialgse plaani kohaselt tuli jõukatsumine.
trotsides rõõmsameelselt 5km pikkuse osalejatel läbida distants Ulvist Miilasse, kuid Õhtu lõpetab simmaniga
distantsi. Osalisi tõi kohale Viru-Kabalast osalejate vanust ja ilmaolusid arvestades tuli ansambl Ciizud
tellitud eribuss. Pärast jalutuskäiku ootas distantsi veidi lühendada. Seega tuli osalejatel
Spordibaasi puhvetis iga osalejat tänukiri ja läbida ca 1,5 kilomeetrine distants, mille
käigus tuli lahendada ära ristsõna, leida 30 Aita Rägavere Valla Rahva Majas
tervislik amps.
Tervisenädal jätkus 23. aprillil Rägavere Valla sentimeetrine puupulk, kilogrammine kivi, talveaeda rajada !
Rahva Majas toitumisnõustaja Pille Õuna pildistada lindu või looma ning vastata Hea vallaelanik, kui Sul või mõnel Su
. tuttaval on kodus üle toataimi, siis see
loenguga. Lektor andis ülevaate tervisliku etteantud küsimustele.
Meeleoluka
kogupere
päeva
lõpuks
premeeriti
teade on sulle.
toitumise olulisusest ning põhimõtetest.
Loengu käigus valmistati ka juhendaja kõiki osalejaid tänukirja, magusa suutäie ja Nimelt on Rägavere Valla Rahva Majal
näpunäidete põhjal tervislik salat, millest said joogiga. Tervisenädala kõige aktiivsemad plaanis erinevatest taimedest talveaed
osa kõik loengust osalejad. Pärast põgusat osalejad said eraldi premeeritud valla rajada.
kehakosutust ja põnevate
toitumisnippide meenetega. Kokku osales valla tervisenädalal Teeme üheskoos talveaia ja muudame
47 täiskasvanut.
terrassi roheliseks nurgakeseks.
Seepärast ootamegi igasuguseid
Info zumbatajatele!
Selle hooaja viimane zumba toimus Ulvi klubis 26. mail. Suvekuudel
toataimi, mida enam kodus kasvatada ei
treeninguid ei toimu. Tänan kõiki aktiivseid osalejaid ning soovin Teile juba
taheta või pole neile enam ruumi
varakult päikesepaistelist ja liikumisrohket suve! Uus hooaeg saab alguse
Võta palun ühendust ja lepime kokku
septembris – jälgige reklaame.
telefonil 5 563 4551
- Zumba treener Kaja Jaanson

Veidi RäSo-mängudest
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Miila külaselts sai 10-aastaseks ja osaleb Aasta Küla konkursil
Katrin Kärner

M

iila külaselts MTÜ Miila Hiiemäe
tähistas sel kevadel oma 10.
aastapäeva. Sel puhul toimetasime Miilas 19.
aprilli hommikul Teeme Ära! Raames
heakorratöödega ning õhtul kogunesime
veidi pidulikumas meeleolus seltsimajja.
Külaselts sai tervitusi vallavanemalt ning tore
oli näha naaberkülade esindajaid. Möödunud
kümnendi jooksul peab külaselts oma
suuremateks saavutusteks seda, et oleme
rajanud oma külakeskuse, olnud aktiivne
eestvedaja küla traditsioonide hoidjana ning
kogukonnahuvide
eest
seistes.
Sel aastal valitakse kuuendat korda Aasta

Küla, mis kuulutatakse välja 7. augustil
Järvamaal, Eesti Külade XI Maapäeval.
Aasta Küla aunimetus omistatakse Liikumise
Kodukant poolt külale või külade piirkonnale
või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid
tulemusi külaelu arendamisel. Esimesel Aasta
Küla konkursil aastal 2005 jagasid seda
auhinda Eestis kaks küla: Kamari küla
Jõgevamaalt ning Uljaste küla LääneVirumaalt. Viimasel korral 2013. aastal pälvis
Aasta Küla tiitli Lustivere külade piirkond
Jõgevamaalt. Iga maakond on esitanud Aasta
Küla konkursile ühe küla ning sel aastal
esindab Lääne-Virumaad Miila küla. Külasid
hindab 6-liikmeline komisjon, mille esimees
on Riigikogu esimees Eiki Nestor. Miila küla

Sae külal omad kangasteljed
Merle Soidla

Sae küla naistel on nüüd omad kangasteljed.

Kui eelnevalt harjutati ja õpiti renditud
kangastelgedel, siis alates kevadest on
kogukonnal päris omad. Siiani kooti labase
ja toimsesidusega kangaid. Nüüd on uutel
kaheksa tallalauaga kangastelgedel võimalus
juba keerilisemate mustrite kudumiseks.
Need kangasteljed on sammuke edasi
kangakudumise oskuste omandamisel. Mai
kuu alguses käis õpetussõnu jagamas
kangakudumise juhendaja ja koolitaja Merje
Niit. Koos rakendati kangastelgedele ka
seeliku lõimed. Ja muidugi ikka need

ootab ees juuni keskel komisjoni külaskäik,
kellele kahe tunni jooksul tutvustame oma
tegemisi
ja
tublidust.
Kõiki külasid tutvustab ka ETV
hommikuprogramm Terevisioon, kus meil
oli võimalus tutvustada Miila küla 19. mai
saates. ETV kodulehel on võimalik ka
tagantjärele vaadata salvestust. ETV
korraldab oma rahvahääletuse lemmikküla
valimiseks. Igaüks saab ETV kodulehel anda
oma lemmiku poolt hääle ja Terevisiooni
hooaja viimane saade juuni keskel toimubki
rahva poolt valitud külas.
Sooja ja päikselist suve kõigile ning
kohtume Miila jaanikul 22. juunil!
keerulisemad ja põnevamad variandid, kus
kõik tallalauad korraga töösse rakendatud.
Esimeseks tööks saab naiste soovil muhu
seelikutest
inspiratsiooni
saadud
rõõmsavärviliste
seelikukangaste
kudumine. Mustrid on etteantud aga
värvidemängu, kombinatsioone ja paigutust
peab igaüks ise sättima. Ikka selliselt, mis
talle enesele kõige armsam ja
meelepärasem tundub. Ühtegi sarnast
seelikut ei valmi, kõik seelikukangad
saavad
kudujale
endale
omased.
Kangastelgede projekti on rahastanud
siseministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.

Sahinad

Kirjandusklassikast on alati midagi õppida
Matvejevitš teda juba paadiga ootas. Väike rääkis, kes talle pikalt järel lonkis ja kellega
Toomas ei osanud mitte midagi peale
Kirjandusklassikast on alati midagi õppida. afäär aga 50 rubla nagu maast leitud.
Lontrus
selline!
Ka siis, kui raamatute peategelasi pisut teise Või võtame muinasjutu alasti kuningast. Ka hakata.
Päriselu
on
muidugi
hoopis
palju
nurga alt vaadata. Võtame või näiteks Ostap seal olid rätsepad täiesti ausad sulid, kellel
Benderi. Suli. Aga aus suli. Aus iseenda ja oli plaan B. Neil ei olnud mingit kahtlust, et keerulisem. Siin on sageli väga raske ära
oma võimete suhtes. Meenutame või lugu, kui paljas kuningas paraadile läheb, siis ikka tunda, kes esineb suurmeistrina maleturniiril
kuidas ta lubas õnnetust Vasjuki külast teha keegi suudab tollele selgeks teha, et ise malet oskamata, kes õmbleb rõivaid
planeetidevahelist malepealinna. Teate küll mingeid riideid mehel seljas ei ole. Ja nii nähtamatust kangast või kes ajab
seda ilujuttu rahvusvahelisest maleturniirist, läkski – leidus üks süüta lapsuke, kes ei lihtsameelsusest kärbseid pähe. Kahjuks
Suur Vasjuki õhulaevadest, raudtee- suutnud oma suud kinni hoida. Aga pole kohe ka näha, kas sigadusi tehakse
magistraalidest ja kiirteedest. Kas saab Ostap rätsepad olid selleks ajaks kullaga juba siirast usust, nagu Nipernaadi, või ootab
Ibragimovitši hukka mõista? Raha oli hädasti kadunud. Võib vaid arvata, kui palju rõõmu kusagil jõe ääres ka Ippolit Matvejevitš.
tarvis ja kohalikel oli malehuvi suur. Miks selline kuninga fopaa kohalikele rätsepatele Veelgi enam: katid, kuningad ja vasjukid ise
mitte juhust ära kasutada? Ta lihtsalt rääkis tegi. Sest teadagi, võõramaa meistrid, nii ei taha alati uskuda, et neid ninapidi
seda, mida kohalikud väga kuulda tahtsid. hea jutuga aga näe, tegelikult osutusid veetakse. Kuningad ignoreerivad rahva
Aga isehakanud malesuurmeister ei teinud alatuteks pättideks. Seevastu Toomas naeru ja lummatuna helgest maailma naba
erilisi illusioone selle kohta, et ta jääb blufiga Nipernaadil oli küll hea suuvärk, kuid ulmast pigistavad Vasjuki malesõbrad
peatselt vahele. Ja tal oli plaan B: kui polnud kunagi plaani B. Hullem veel! Ta silmad kinni suurmeistri oskamatute käikude
maleklubis asi jamaks kiskus, lõi suur tegelikult ise uskus oma svidrilinnu ees. Ja neid on nii lihtne mõista, sest kaugelt
kombinaator lambi puruks ja silkas vihase paabukese juttu. Ja kui palju jama sellest tulnud näivad alati kuidagi huvitavamad,
rahvamassi eest jõe äärde, kus Ippolit sündis. Võtame või vaese Kati, kelle ta ära targemad ja võib-olla ka ilusamad.
Mait Sepp
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tarvitas. Et Põlula karjamõis Uuemõisas käejala juures oli, siis sai kratt igasugust kraami
kätte. Talumehe jõukus aina kasvas. Hakkasid
levima kuuldused, et vaenuväed on maale
tulemas. Talumees muutus murelikuks, kuhu
varandus peita. Läks lähedal asuvale künkale
ja kraapis mulla sisse augu, kuhu pani kopsaka
Pihlamägi
raha täis savipoti. Kuidas rahapaja asukoha
hiljem üles leida? Talumees istutas ümber
peidukoha mitu pihlakat, ka sellest tundus
vähe, puud võib ju keegi maha raiuda. Tassis
Juta Jaakson
siis mees pihlakate ümber nii suuri kive kui
Kord elanud talumees, kes usinasti krati abi vähegi jaksas. Higi tilkus mis hirmus, aga raha
Põlula Kooli endine õpetaja ja praegu
pensioni põlve pidav Juta Jaakson on
kirjutanud meie piirkonnast mõned
kunstmuinasjutud. Esimene neist räägib
Põlula (end Uuemõisa) külas asuvast künkast:

pidi hoolega hoiule saama. Lõpuks kerkis
kividest juba kena küngas ja talumehe higist
voolasid nired künkast alla.
Ei tea, mis sai talumehest aga Pihlamägi oma
suurte kivirahnude ja pihlakatega on endises
kohas. Kui Pihlamäest läks mööda veel
kruusatee, siis künka otsas oli vihma järel
ikka porine ja loike täis, kuid künka all täiesti
kuiv.
Pimedatel sügisõhtutel vilkuvat pihlakate
vahel tuluke, ju on rahapada ikka sealsamas
alles.

Ajalugu
Veebruari lehes: Räkki oli stalinistliku
terrori ohver. Tema pere elas KarjalaSoomes. Räkki tuli Eestisse, õppis
kiiresti eesti keele selgeks ja leidis
sobiva töö Rägavere sovhoosis.
Kooliharidus oli tal napp, kuid elukool
tugev.

...järgneb
Legendid.
Inimesed imestasid, et küll on sovhoosil palju
puitmaterjali – palke, laudu, prusse jne. Kui
Räkki käest antud teema kohta küsiti, oli
vastus lühike: „Ärisaladus!“ Kuid saladuseks
see siiski ei jäänud. Direktor Paul Padjus
nentis ühel eraviisilisel kokkusaamisel:
„Odav puit tuli Venemaalt.“ Räkki oli laudu
ja prusse jagades täielik peremees. Jagas
sovhoosile ja eraisikutele. Räkki oli läbi ja
lõhki kõva ärimees. Tal olid head suhted
Rakvere Lihakombinaadis, Metsamajandis,
Viru-Nigula Kooperatiivis ja Venemaa
avarustel.
Nikita
Hruštšov
andis
amnestia
poliitvangidele ja väikestele sulidele.
Vangilaagrites karastunud mehed paiknesid
nüüd suurel kodumaal laiali. Räkki teadis,
kus Petja, Vasja, Ivan või Kostja olid end
sisse seadnud. Vangilaagri sõprus sidus mehi
või lahutas igaveseks. Viinapudel, raha ja
rasked mälestused liitsid käed edaspidisteks
tegudeks. Oli neid, kes läksid uuesti traataia
taha, kuid... ka Räkki sarnaseid, kes teadsid,
kus lõppes äri ja algas riigivargus.
„Ma olen oma aja vangis välja teeninud,
nüüd on aeg elust võtta, mis veel võtta
annab,“ ütles Räkki, kui ostis „Žiguli“.
Küsimusele, kui palju masin maksis, vastas
ta: „Vene raha!“ Hind jäigi uudishimulikule
kodanikule saladuseks, kuid arvata võis, et
välja käidi väga suur summa. Aga masina
taga võis olla ka mõni Vasja süsimusta
minevikuga. Annaks jumal, et see mu
viimane mõte oleks vale. Lihakombinaadis
oli Räkki meie aja mees - kui oli vaja pulli

MEIE AEG
Ilmar Järg

või siga väljaspool järjekorda lihaks teha, läks
vaja vaid väikest sõrmeliigutust telefoni
numbrirattal ning asi sai kiire ja kasuliku
lahenduse. Minu haiged küülikud võeti vastu
juba samal päeval, mil soovi avaldasin.

kinnises ümbrikus või nelja silma all.
Riietuse ja käitumise järgi võis arvata, et tegu
oli „vaese“ mehega. Sovhoosi direktori
silmis oli Räkkil esialgu hea maine. Ehitused
kerkisid, elu arenes jõudsasti edasi. Räkkile
usaldati isegi uute tööliste värbamine.
Hädasti oli ühele objektile vaja asjatundjat
elektrikut. Kohapealt kedagi võtta ei olnud.
Kuulutus pandi „Punasesse Tähte“. Kohale
ilmus kaks kandidaati. Algul räägiti elustolust, siis palgast ja korterist. Nagu muuseas
küsis Räkki ühelt kandidaadilt: „Aga kas te
elektrit ikka tunnete? Mees vastu: „Küll ma
ikka
tunnen,
kui
särtsu
saan!“
„Mina teid matta ei taha!“ ütles Räkki ja
näitas mehele ust. Ukse taga olevat solvunud
elektrik lausunud: „On alles loll, naljast ka
aru ei saa!”Võta siis kinni, kellel oli õigus.
Teine kandidaat osutus sobivaks ja võeti
tööle.
Aastad möödusid ja Armas muutus direktori
suhtes sõnakuulmatuks, mis lõppes
legendaarse mehe lahkumisega sovhoosist.
Ka meie aeg tõi ilmale uued poliitikud,
töökangelased, oma ala tõelised asjatundjad,
brigadirid, osakonnajuhatajad, kaupmehed ja
õpetajad.
Harilikud surelikud viiakse vaikselt hauda
ning kümne aasta pärast kasvavad
hauakünkal võililled võidu nõgestega. Kuid
on ka neid, kelle viimast puhkepaika ei teata,
aga rahva mälus elab ta edasi kui kohalik
legend.

Armas Räkki oli ka kõva viinamees.
Võrreldes padu- ja valvejoodikutega oskas ta
viina juua. Ühes seltskonnas kummutati
viinaklaase üsna usinasti koos lauluga –„ joo
põhjani, joo põhjani, joo ennast täis kui siga ja
ütle mis elul on viga.“ Räkki sai aru, et varsti
on suur osa seltskonnast laua all või kaklevad
sellepärast, et... sa mind ei armasta. Armas
tõstis küll klaasi, kuid poole viinast viskas üle
õla selja taha. Läkski kakluseks. Räkki astus
sirge seljaga uksest välja ning kadus
ööpimedusse.
Järgmisel päeval mehed arutlesid: „Küll ta
kurat
ikka
kõvasti
kannab!“
Seltsimees Räkkil oli sovhoosi kontoris oma
laud, tool ja kapp. Paberitööd ta ei
armastanud, kuid mälu oli hea ja antud
lubadusi
täitis
hoolega.
Meie aja kõige kindlamaks maksevahendiks
oli pudel viina. Kui tahtsid, et remont koolis
õigeks ajaks tehtud saaks või oli soove
puitmaterjalide osas, sai kombeks - pudel
viina Räkki parema jala juurde kirjutuslaua
alla! Häbeneda polnud vaja – kus häda kõige
suurem,
seal
abi
kõige
lähem!
Tööl Räkki reeglina viina ei joonud. Õhtul
korjas pudelid laua alt kokku ja marssis
korterisse.
Olin
tunnistajaks
ühel
aastavahetusele eelneval päeval, kui Räkki Armas Räkki oli üks nendest väljavalitud
ladus kotti neli pooleliitrist „Moskva“ viina. legendidest.
Viinapudelid õnnestus mul kord küll üle
lugeda, kuid raha mitte kunagi! Raha anti
“
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JUUNI
Kuno Veski –
Elfriede Kongi –
Ilda Pulman –
Jolahte Raam –
Aime Juuro –
Vello Burk –
Liilia Siht –
Veera Dmitrijeva –

84
82
82
80
70
70
65
65

Ei maksa
aastaid peljata,
mis tuleb,
see tulema peab.
Kõik mööduv
Sa julgelt seljata
ning tulevik
toogu vaid head!

JUULI
Hilja Eglit –
Liis Tõnne –
Heino Ründla –

88
75
65

AUGUST
Marta Andre –
Jaan Aksiim –
Asta Lillepea -

83
65
65

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

08. aprill—Mirelle Kajala
Ilmakodanik
15. mai — Kelli Lumiste
02. juuni— Kerlyn Kollamaa

“Uus elu” pildi joonistanud Jana Dmitrijeva

Kui sulgeb eluraamat
Algab mälestuste aeg
Sügav kaastunne

30. märts - Enn Linkholm
03. aprill – Vello Kullamaa
15. aprill – Ülo Meriloo
08. mai – Väino Luige
05. juuni—Erna-Vilhelmine Rentik

Rägavere Valla Leht
Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa
E-mail: tearunovski@gmail.com; ragavere@estpak.ee
tiraaz 400 tk,, tasuta

