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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Ühinemisest ja ...

Kuuldavasti on vallaelanikke ärevusse
ajanud Sonda vallaga ühinemisläbirääkimised. Võin rahustuseks kinnitada, et see
ei ole mingi fosforiidilõks nagu härra
Juhan Aare oma filmis väidab.
Ühinemislepingu eelnõu on Rägavere ja
Sonda valla komisjonide ühistööna, konsultantide Kersten Kattai ja Georg Sootla
kaasabil kokku pandud. Eeldatavalt otsustab volikogu järgmisel korralisel istungil ühinemislepingu eelnõu avalikustamisele panemise ja rahvaga kohtumise,
mille jooksul saab teha ühinemislepingu
suhtes ettepanekuid ning peale seda on
rahvaküsitlus ühinemise kohta.
Ühinemine ei toimu (toimub) kindlasti
enne korralisi valimisi aastal 2017. Ühinemislepingu eelnõusse on kardetavate
kaevanduste suhtes lisatud selline punkt:
6.10.1. Uute põlevkivikaevanduste avamisel lähtutakse põhimõttest, et ühinenud omavalitsuse endise Rägavere valla
territoorium (piirkond) jääb kaevanduste
vabaks.

Virgo Koppel
Ühel külmal ja karmil talvepäeval sündis
ead Eesti Vabariigi iseseisev Eesti Vabariik. Ta sai elu niihästi kõigest sellest, millest sündis
aastapäeva!
muistne Eesti, kui ka vägivalla all kannaRägavere vallavalitsus ja tava rahva mälestustest ja igatsustest.
–volikogu Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril 1918, luges Konstantin Päts Tallinna Reaalkooli ees ette Eesti Iseseisvuse Manifesti.
Meie vallal on täitumas 9-ndal aprillil 23
aastat omavalitsuse staatust. Paras noorVabariigi aastapäeva
mehe iga, mille vältel on igal aastal tehtähistamine Ulvi Klubis.
tud midagi valla heaolu parandamiseks
- kell 7.30 pidulik lipu heiskamine ning on toimunud meeldejäävaid valla
päikesetõusul + suupistelaud.
üritusi.
Sellel aastal on ettevalmistamisel Põlula
- kell 14.00 Ulvi klubi
Kooli küttesüsteemi üleviimine maakütisetegevuslaste kontsert +
tele, on esitatud taotlus KIK-i Ulvis asuIsamaaline luulekava.
va varisemisohtliku lao lammutamiseks
-kell 15.30 ja 19.00 ajalooline film
ning on ettevalmistamisel teisigi projek“1944”
te. Kindlasti toimub ka erinevaid üritusi, Soovin kõigile head vabariigi aastaNB: Klubisse sissepääs
ühena neist võiks välja tuua järjekord- päeva ja valla naisperele head naistepäeva!
raamatukogu poolsest uksest.
sed RÄSO mängud Uljastel.

H

RIIGIKOGU VALIMISED 2015
Rägavere valla territooriumil saab hääletada
Ulvi mõisas (sissepääs külje peal olevast uksest)
- 23-25 veebruar 12.00-20.00 eelhääletus
- 01. märts valimispäev
Kodushääletajatel tuleb teha enne valimisi
kirjalik avaldus vallasekretärile.
Kodushääletamisi registreerib telefoni teel jaoskonna komisjon eelhääletuspäevadel 12.00-20.00
ja 1.märtsil 9.00-14.00 /telefon: 5 8845401/
Lääne-Virumaal
kandideerivad:

Eesti Reformierakond
nr 321 VALDO RANDPERE
nr 322 SIGNE KIVI
Rahva Ühtsuse Erakond
nr 118 KRISTIINA OJULAND nr 323 MARKO TORM
nr 324 TOOMAS VAREK
nr 119 ALLAN JAAKUS
nr 120 ÕNNELA RAUDSEPP nr 325 LEO AADEL
nr 326 KAIDO VESKI
Eesti Konservatiivne Rahvaera- nr 327 INDREK KESKÜLA
kond
Erakond Isamaa ja Res Publica
nr 196 ANTI POOLAMETS
Liit
nr 197 ARE SAARNE
nr 446 MARKO POMERANTS
nr 198 AIGAR PÕDER
nr 447 EINAR VALLBAUM
nr 199 UNO TRUMM
nr 448 MIHKEL JUHKAMI
nr 200 ARNO PIKHOF
nr 201 KRISTJAN SIIMSON nr 449 HELLE NOORVÄLI
nr 450 AIN SUURKAEV
nr 202 KALMER KALAUS
nr 451 HANNES METS
nr 452 TAUNO TOOMPUU

Erakond Eestimaa Rohelised
nr 536 AGU KIVIMÄGI
nr 537 REIGO LEHTLA
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
nr 567 TÕNU VEEREMAA

nr 763 ANDRES JAADLA
nr 764 JELENA FJODOROVA
nr 765 JAANUS MUTLI
nr 766 ANDRES SÕBER
nr 767 URMAS TAMM

Eesti Vabaerakond
nr 636 EMIL RUTIKU
nr 637 ELMU KOPPELMANN
nr 638 REIN KOTŠIN
nr 639 MARIKA TALI
nr 640 KRISTO KRUMM
nr 641 VEANA HEINMETS
nr 642 HEIKI HALLIK

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 886 RANNAR VASSILJEV
nr 887 KAIRIT PIHLAK
nr 888 EERIK LUMISTE
nr 889 ENE AUGASMÄGI
nr 890 PAUL LETTENS
nr 891 GARRI RAAGMAA
nr 892 MAIMU BERG

Eesti Keskerakond
nr 761 SIRET KOTKA
nr 762 TOOMAS VÄINASTE

Eesti Iseseisvuspartei
nr 957 TOOMAS TAMM
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Valdade ühinemise müüdid
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor,
Georg Sootla, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor

Alates 1996. aastast on Eestis on ühinenud 69
omavalitsust 29 uueks omavalitsuseks, KOVde
arv on vähenenud 254-lt 215-le. Täna peab ühinemiskõnelusi üle 50 valla-linna üle Eesti. Seega olemas on märkimisväärne kogemus sellest,
mida ühinemisprotsess tähendab, mis kasu sellest on ja millised ohte endaga kaasa toob. Omavalitsuste ühinemisi on uuritud palju, kuid oma
elu elavad endiselt teatud müüdid või hirmud,
mida arvatakse ühinemisega kaasnevat.
Müüt 1 – ühinemise eesmärk on kulude kokkuhoid. Me ei ole kohanud ühtegi reformiplaani
ega ühinemise juhtumit, kus kulude kokkuhoid
oleks seatud eesmärgiks. Eesti omavalitsuste
kulude-tulude suhe on selline, et siit pole palju
midagi kokku hoida. Ühinemise eesmärk saab
olla olemasolevate vahendite sihipärasem ja
strateegilisem kasutamine ning väikevaldades
alarahastatud või puuduvate teenuste viimine
tänapäeva ühiskonnale kohasele tasemele.
Müüt 2 – mitut vaest ja nõrka kokku pannes ei
saa rikkamat ja tugevamat, kuid targema saab
küll. Uus võimekus tuleb omavalitsuse töö paremast ja asjatundlikumast korraldamisest. See
tuleb peamiselt ametnike spetsialiseerumisest (nt
sotsiaal-, majandus-, arendusvaldkonnas) ja seni
katmata valdkondades ametnike värbamisest.
Ühinemise tulemusena ülejäävatest töölõikudest
(ennekõike juhtide ja tugispetsialistide osas)
saab arendada uusi ja seni katmata tegevusvaldkondi ja võtta tööle spetsialistid hariduse, noorsootöö, arendustegevuste jt valdkondades.
Müüt 3 – väheneb kohalik demokraatia. Kindel
on, et valla peamaja kaugeneb inimesest. Ilmselt
ei saa nii hõlpsalt enam vallavanemal nööbist
kinni võtta. Kuid, kas kellegi isiklike probleemide lahendamine nööbist-kinni-põhimõttel on siis
demokraatia ja kõigi elanike üldises huvides?

Meie arvates on demokraatia näitaja just asjatundlikum nõuanne kodanikele ja nende
võrdsem kohtlemine.
Samuti on demokraatia mõõdupuu suurem
mitmekesisus volikogus. Ühinenud valdades
suureneb konkurents volikogu kohtadele,
seda nii valimistel osalevate nimekirjade kui
ka kandidaatide osas. Tõenäoliselt tuleb võimu teostamiseks ja juhtimiseks luua koalitsioone ning selle tulemusena on esindatud
suuema hulga valijate huvid.
Omavalitsuste oluline ülesanne on tingimuste
loomine inimeste tõeliseks osalemiseks, mitte
üksnes valla juhtimises ja otsustamises, vaid
oma asjade korraldamises. Ühinenud valdades see kasvab kahel põhjusel. Esiteks, valla
võimu ruumiline kaugenemine suurendab
elanike endi vastutustunne kohalike asjade
eest. Aktiviseeruvad külaseltsid ja külavanemad, kes hakkavad ise kohapeal vabaaja tegevusi korraldama. Teiseks, suureneb valla võimu valmisolek ja ka võimalused kodanikeühenduste kaasamiseks otsustamisse ja avalike teenuste osutamisse, tihti just kodanike
soovil ja nõudmisel.
Müüt 4 – kaugematest piirkondadest tekivad
ääremaad. Siit on tõepoolest leida ühinemiste
negatiivseid näiteid. Aga paljuski on see nõrga juhtimise ja juhtide küsimus. Kui ühes
vallakeskuses elavad inimesed ning seal on
vajadus teenuste järele (nt raamatukogu, sotsiaalabi, lasteead), siis tahaks näha vallajuhti
(volikogu liiget), kes ütleb, et valla selle piirkonna inimestele teenuseid pole enam vaja.
Me näeme siin hoopis võimalust. Suurem
vald võimaldab kujundada valitsemisstruktuuri, mis arvestaks nii kogukonnaga kui võimaldaks tõhusalt asju ajada. St esma- ja isiku-

Kelmide pikad näpud
eakate rahakotis

haavatavust ja sirutasid käe nende inimeste
taskusse või „sukasäärde“, pettes neilt välja
kõik nende poolt suure töö ja vaevaga kogutud säästud.
Varasemalt jäljendasid kelmid poega, tütart
või lapselast, kes väidetavalt põhjustas liiklusõnnetuse. Menetluse ära jätmiseks nõuti raha.
Nüüd oli kelmidel aga välja mõeldud uus
skeem, kus on mingi tüdruku otsa kukutud,
mille tagajärjel sai ta raskeid vigastusi. Libaadvokaat nõudis haiglaraviks suuri summasid.
Kui seda ei maksta, siis ootab ees vanglatee.
Palun viige see info kõigi eakateni, et kelmid
tegutsevad ja mõtlevad igasugu juttusid välja.
On ta siis teie naaber, ema või isa, vanaema
või vanaisa, äi või ämm. Eriti rääkige nende
eakatega, kel kodus on lauatelefon. Enamus
kõnesid tehakse kannatanute elukoha lähedu-

Jaagup Nõmmeloo, piirkonnapolitseinik

N

oorem põlvkond hoiab ennast erinevate
meediakanalite kaudu igapäevaste uudistega kursis, olgu need siis head või halvad.
Nagu näitavad viimaste päevade petturite korda
saadetud sündmused, siis eakamate inimesteni
vajalik info ei jõua kohale või nad ei tea uudistest midagi.
Nimelt tegutsesid meie kodukandis kelmid
naabervabariikidest, kuid võimalik, et neil on
kaasosalisi jätkuvalt ka kohapeal. Kõned, mis
vanematele inimestele tehti oli nii eesti kui vene
keeles. Nad kasutasid ära eakamate inimeste
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teenused peavad jääma inimesele lähedale ja
olema kättesaadavad, vallavõim peab olema
kohapeal esindatud ning piirkonnas peab
olema märkimisväärne otsustusõigus. Tugija strateegilised teenused (ja nende arendamine) võivad olla koondunud kaugemale
keskusesse.
Elaniku jaoks ei ole vahet, kus istuvad raamatupidajad, sekretärid, planeeringu- ja
ehitusspetsialistid, arendustöötajad jne, aga
kvaliteetseks juhtimiseks on kõik need ametikohad vajalikud. Suurem vald ei tähenda
tingimata, et kodanike kontroll võimude üle
väheneb või, et suureneb ääremaastumine
(mis tegelikult toimub juba väikevaldades) ja
väheneb teenuste kättesaadavus. See sõltub
paljuski kodanike endi nõudlikkusest ja aktiivsusest.
Alati võib leida argumente, miks midagi
mitte teha, aga tihti on sellised argumendid
müüdi staatuses. Muutustega käivad kaasas
riskid, kuid vaid neid riske võttes on võimalik edu saavutada. Rägavere ja Sonda volikogud on leidnud, et arengu planeerimiseks
lahenduste otsimine ja nende selgitamine
vallaelanikele on ainuõige tee. Meie kogemused on näidanud, et mida tõsisemalt arutelusid peetakse, seda vähem on hiljem konflikte. Valminud ühinemislepingu projekti on
kahel korral arutanud Rägavere volikogu,
toimunud on arvukalt ühinemiskomisjoni
nõupidamisi ning ees ootab lepingu panemine avalikule arutelule ja rahvakoosolekud.
Me näeme Rägavere ja Sonda vahel suurt
ühisosa ja vähe erimeelsusi. Mõistame, et
maavaradega seonduv on ennekõike emotsionaalne, kuid ka siin võiks mõelda, et kas
eri kogemuste sünergia ei võiks anda hoopis
tugevamat ja sirgeseljalisemat partnerit riigile ja ettevõtetele.
sest ja just lauatelefonidele, sest telefonikataloogides on ju nimede ja numbrite juures ka
aadressid. Väga palju aega järele mõtlemiseks
ei anta ning raha palutakse üle anda neile kelmidele, kes on juhtumisi läheduses või läbisõidul.
Palun hoiatage ning rääkige sellistest tegelastest
ikka ja jälle, kui külla lähete või lihtsalt kokku
saate. Samuti pange neile südamele, et kui
midagi taolist juhtub siis tuleb infot enne kontrollida ja helistada nõndanimetatud hätta sattunud sugulasele. Samuti tuleb teha kõne ka politsei lühinumbrile 110, sest mida kiiremini
jõutakse sündmuskohale, seda suurem on tõenäosus neid kelme tabada.
Hoidkem ja hooligem üksteisest ning teeme
selleks kõik, et meie eakad võiksid rahulikult ja
turvaliselt nautida oma pensionipõlve.
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Vallavolikogus, -valitsuses otsustati
Vallavolikogus:
29.12.2014
- anti nõusolek kinnistute koormamiseks
ostueesõigusega ning ajutise rendilepingu
sõlmimiseks;
- otsustati jätta muutmata maa maksumäärad;
- otsustati garanteerida projekti „UlviKabala kergliiklustee“ omafinantseeringu
maksumuse tasumine;
- kehtestati vallavanema palk aastaks
2015 ;
- kehtestati Rägavere valla arengukava
aastateks 2015-2020;
- toimus valla 2015. aasta eelarveprojekti
esitamine vallavolikogule, suunamine komisjonide töösse;
04.02.2015
- tutvuti Sonda-Rägavere ühinemislepingu
projektiga;
- moodustati jaoskonnakomisjon

Arengu- ja maaelukomisjoni tegemistest

01.03.2015 toimuvateks Riigikogu valimisteks, kinnitati komisjoni esimees ja
komisjoni koosseis;
- kehtestati puudega lapse hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord;
- muudeti vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete arvu ning nimetati
komisjoni liikmeks Maarika Koppel;
- otsustati garanteerida projekti Põlula
kooli küttesüsteemi projekteerimine ja
ehitamine taastuvale energiale omafinantseeringu maksumuse tasumine;
- toimus Rägavere valla 2015. aasta eelarve projekti I lugemine.
Vallavalitsuses:
23.12.2014
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- muudeti laste hoolekandekomisjoni
koosseisu;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepin-

gute lõpetamine;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingute sõlmimine;
- kiideti heaks 2013 ja 2014. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajate
esitatud aruanded;
- määrati teenindusmaa Viru-Kabala
külas
29.01.2015
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsused;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingute lõpetamine;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingute sõlmimine;
- kinnitati Ulvi Raamatukogu direktori
Tea Runovski vastuvõtuaeg Kabala
Raamatukogu ruumides;
- kinnitati õpilaskoha arvestuslik maksumus 2015. aastaks:

Põhja Kiviõli põlevkivikaevandus. Foto erakogust, R.Rebane

Raigo Rebane

Rägavere Vallavolikogu on moodustanud
kokku viis erinevat komisjoni, mis lihtsustavad vallavolikogu ja vallavalitsuse tööd. Komisjonide töö eesmärk on kujundada vastavad
seisukohad või teha ettepanekud erinevate
küsimuste lahendamiseks, et volikogul oleks
lihtsam otsustada. Komisjon teeb ettepaneku,
ent otsuse teeb volikogu.
Kirjutan arengu- ja maaelukomisjoni (edaspidi
„komisjon“) senistest töödest ja tegemistest.
Lisan mõned näited, mille kohta on komisjon
teinud ettepanekud volikogule ja vallavalitsusele:
- valla arengukava, jäätmekava, üldplaneering;
- maavarade geoloogilise uuringu-ja kaeveload;
- seisukohad Mõedaku spordibaasi rendileandmisest;
- Põlula koolimaja küttesüsteemi rekonstrueerimine;
- visioon kooli ja lasteaia tulevikust;
- kruus- ja mustkattega teede remont, liiklusmärkide vajadus;
- vallavara müük;
- maamaksumäärad;
- kohaliku omavalitsuse õigusaktide muutmine ja täiendamine;
Kui võrrelda seni tehtud tööd ajaliselt ja mahuliselt, siis kõige enam on komisjoni liikmetel olnud tööd maavarade valdkonnas fosforiidi ja põlevkiviga. Kui Viru Keemia Grupp AS
esitas novembris 2013 Rägavere Vallavolikogule ettepaneku alustada veel sama aasta lõpus
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läbirääkimisi fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu sõlmimiseks, suunati
see esmalt komisjonile informatsiooni ja materjalide kogumiseks ning ettepaneku tegemiseks vallavolikogule. Vallavolikogu võttis
13.02.2014 aastal vastu otsuse „Mitte alustada läbirääkimisi fosforiidi üldgeoloogilise
uurimistöö heatahte lepingu sõlmimiseks“.
Lisaks kavandatakse Sondasse lõuna poole
raudteed uut põlevkivi kaevandust, mille
kohta on hetkel koostamisel keskkonnamõjude hindamise aruanne. Peale aruande valmimist tuleb selle avalikustamine, aruande kohta
ettepanekute tegemine ja avalik arutelu. Kuigi
kavandatav kaevandus jääb suures ulatuses
naabervalda, jääb väike osa sellest ka Rägavere valda. Lähtuvalt õigusaktidest on kõigil
võimalus esitada erinevates loa menetlusetappides omapoolseid seisukohti ja ettepanekuid,
millega peab loa väljastaja
(Keskkonnaministeerium) arvestama.
Komisjoni seisukohalt on olulise tähtsusega
maapiirkondadele mõeldud hajaasustuse
programm, mille abiga saavad hajaasustuses
elavad majapidamised välja ehitada veevärgi
ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada
a u t o n o o ms e i d e l e k t r i s ü s t e e m e .
Siseminister Hanno Pevkuri sõnul saavad

2015. aastal toetust küsida ka need majapidamised, kus lapsi pole. Omafinantseering peab
olema vähemalt 1/3 kogu projekti maksumusest, riik ja kohalik omavalitsus lisavad ülejäänud summa. Teade 2015.a programmi avanemise kohta avalikustatakse valla kodulehel ja
ajalehtedes.
Maapiirkonnas on ülimalt olulised korralikud
juurdepääsuteed, sest hooldatud tee kestab
kaua. Seetõttu soovitan maaomanikel vahetult
tee servades kasvava võsa, puud ja oksad
eemaldada, kuna need segavad oluliselt lumelükkamist ja suvisel ajal teede remonti sh.
greiderdamist. Võssa kasvanud teed ei kuiva
ning seetõttu tekivad teekattesse hõlpsasti augud. Täiendav informatsioon abivallavanemalt
Lembit Tallilt (tel . 329 2346)
Komisjon tegi aprillis 2014 ettepaneku vallavolikogule alustada ühinemisläbirääkimisi
Lääne-Viru naabervaldade Sõmeru, Vinni ja
Viru- Nigula vallaga ning selgitada välja võimaliku ühinemise plussid ja miinused. Vallavolikogu pole naabervaldadele seni vastavasisulist ettepanekut teinud.
20.01.2014 tegi komisjon ettepaneku, et Põlula
kooli küttesüsteem vajab kulude kokkuhoiuks
kiiret ümberehitust. On heameel tõdeda, et
küttesüsteemi rekonstrueerimine on Vallavolikogus ka heaks kiidetud.
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Uued töötajad Rägavere vallas
tehnilise Instituudi mehaanikainseneri erialal.
Õppinud Eesti Diplomaatide koolis ja Eesti
Majandusjuhtide Instituudis, lõpetanud
pädevusdiplomidega.
Töötanud Rahandusministeeriumis välislaenude ja välisabi osakonnas, tegelenud Euroopa
Liidu Phare ja UNDP programmidega, Siseministeeriumi regionaalarengu ja kohalike omavalitsuste osakonna juures konsultandina, tegelenud Euroopa Liidu naaberalade koostöö ja
regionaalarengu programmidega.
Töötanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduses
programmivolinikuna (keskkond, transport,
energeetika, piiriülene koostöö), projekteerimiSündinud 1949. aastal Rakveres. Lapsepõlve- se ja konstrueerimisfirmas SWECO Projekt
kodu Rihulas (Rägavere vald). Lõpetanud Rak- AS investeerimiseelsete uuringute osakonna
vere I Keskkooli ja 1973. aastal Tallinna Polü- juhatajana, Keskkonnateabe Keskuses (tänase
nimega KAUR) hankespetsialisti ja projektiju-

Lembit Talli

Elvis Efert

Olen nüüdseks juba kuu aega Ulvi Klubis ehk
Rägavere valla Rahva Majas toimetanud ja
olen seninähtuga enam-vähem rahul. Renoveeritud klubihoone pakub mitmekülgseid
tegevusvõimalusi nii noortele kui ka eakatele.
Klubihoone ei ole veel täielikult renoveeritud,
seega on maja täielikku potentsiaali hetkel veel
raske ette näha. Oma esmaseks eesmärgiks
olen seadnud kultuuriprogrammi mitmekülgsemaks ja eripalgelisemaks muutmise. Ja kui
sul on mõni huvitav mõte, mida saaks klubis
kenasti teostada, siis astu julgelt klubist läbi
ning vestleme.
Põgusalt ka endast natuke. Olen pärit naabervallas paiknevast Vinni alevist ja tänasel päe-

14. veebruar - "Playbox ja sõbrapäeva disko noortele"
22. veebruar - "Vastlapäev"
24. veebruar – "Vabariigi aastapäev, lipuheiskamine, kontsert"
13. märts – "Ansambel "Elumees""
25. aprill – "Jüriöö jooks"
30. aprill – "Teeme ära!" ja "Volbriöö pidustused"
10. mai – "Emadepäeva kontsert"
19-24 juuni - "Jaanipäev"
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Vanaisa sõnad avaldasid väikesele
indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõtesse
ja küsis siis: „Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks
võidab?“
Vana indiaanlane naeratas: „Alati võidab see
hunt, keda sa toidad.“
Eks igaüks teab ise kumba hunti tema toidab,
mina olen valinud toitmiseks selle teise hundi.
Lemmikraamat: Telefoniraamat.
Lemmikvärv: Roheline.
Lemmiktoit: Eestlane.
Lemmikkoht: Siin.
Maailmavaade: Piraat.
Lemmik riik: Seesamune kus ma olen.
Viimane töökoht: Vabakutseline.
Tegelen fitness-treeneri Bob Harperi kava järgi
fitness joogaga ja kutsun kõiki huvilisi endaga
liituma. Huvi korral astu läbi klubist või kirjuta
huvist klubi üldmeilile: ulviklubi@gmail.com.
Üheskoos on treeningud tõhusamad ja lõbusamad. Trenn on segu venitusharjutustest kuhu
on lisatud mitmeid jooga ning jõu elemente.
Harjutused on head nii kehale kui ka vaimule.
Treeninguks on vajalik matt ja kergemad hantlid. NB! Hantlite olemasolu ei ole ilmtingimata
vajalik. Varasem kogemus ei ole nõutud, kuid
tuleb kindlasti kasuks. Harjutused on mitmekülgsed ning igaüks leiab vajadusel endale
sobiva raskusastme harjutus-elementide sooritamisel.
22. august – "RäSo mängud"
28. august – "Suvelõpu disko"
13. september – "Vanavanemate päev"
10. oktoober – "Lõikuspidu ja Klubi hooaja avapidu"
30. oktoober – "Halloween"
8. november – "Isadepäev"
21. november – "Stiilipidu"
20. detsember – "Koduste laste jõulupidu"
31. detsember – "Aastavahetuse trall"
NB! Üksikute kuupäevade osas võib tulla muudatusi.

val elan Sõmeru vallas. Olen õppinud Tallinna Ülikoolis Kehakultuuri, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ärijuhtimist ning täiendan
end praegu Tallinna Ülikooli Rakvere
Kolledzis sotsiaalpedagoogikat õppides. Erialateadmisi olen täiendanud Marketingi Instituudis müügi- ja turunduse valdkonnas ja
Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias muusikateraapiat õppides. Töökogemust kultuurivaldkonnas on nüüdseks kogunenud juba kümne
aasta jagu. Erinevaid töökogemusi olen saanud nii siinpool piiri kui ka piiritaga. Tegelen
väikestviisi ettevõtlusega transpordi valdkonnas. Kuulun Piraadiparteisse. Olen Eesti Teatriliidu liige, aitan nõu ja jõuga kaasa MTÜ
Vinni Spordiklubi Tammede tegemistele ning
nüüdsest ka MTÜ Rägavere valla nooruse
tegemistele. Tegelen aktiivselt spordiga, mängides SK Tammede ridades maakonna liigas
korvpalli.
Meenus üks lugu, mida siinkohal enese tutvustamiseks teiegagi jagaks.
Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: „Pane
tähele, igas inimeses käib võitlus
mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt
sümboliseerib kurjust (kadedus,
armukadedus, ihad, vale jne.), teine hunt sümboliseerib head (rahu, armastus,
lootus, truudus jne.).“

Kultuuriprogramm 2015. aastaks

hina, Tõrva Veejõud OÜ projektijuhina; ehitusjärelevalve- ja konsultatsioonifirmas Vealeidja OÜ hankespetsialisti/projektijuhina,
korraldanud mitmeid-kümneid riigihankeid
veemajanduse, keskkonnaehituse, transpordi
valdkondades.
Valdab vabalt inglise ja vene keelt.
Alates 05. jaanuarist 2015. a. Rägavere Vallavalitsuses abivallavanem.
Tema tööülesannete hulka kuulub:
arengukavad ja –strateegiad;
üldplaneering;
majandustegevus ja eelarve (sh. allasutused);
veemajandus ja keskkonnakaitse;
ehitus ja remont (sh. teed);
arenguprojektid, riigihanked;
välissuhtlus, mainekujundus.
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Maavarade teemaline väitlus Ulvis.
Sven Valler, MTÜ Miila Hiiemäe liige

07.02. toimus Ulvi klubis kohtumine Riigikogu saadikukandidaatidega, kes
väitlesid maavarade kasutuse teemadel.
Üritus kandis pealkirja „Fosforiit ja
põlevkivi- kas Virumaa õnn või õnnetus?” ja just nendele, meie kandile
väga olulistele aluspõhja maavaradele see
kohtumine keskendus. Sajakonnale
Rägavere vallast ja kaugemalt kohale
tulnud pealtvaatajale esinesid üheksa

Juhan Aare Filmist
“FOSFORIIDILÕKS”
Esilinastus
07.veebruaril
Ulvi klubi saalis
Mõedaka elanikud Krista ja
Robert Kahre
Film oli kantud murest Eesti looduse ja
inimese pärast. Väga hästi oli välja toodud fosforiidisõltlaste juhm järjepidevus.
On tekkinud mulje, et need, kes selle taga
on, on pärit hoopis mujalt, mitte Eestist.
Eestlane saab asjadest tavaliselt üsna kiiresti aru, eriti veel siis kui see puudutab
otseselt teda ennast ka. Väga vajalik film,
eriti noorema põlvkonna jaoks ja ka kõigi
nende jaoks, kes elavad mujal Eestis.
Sven Valler Ulvist

Lääne-Virumaal valimisvõitluses osaleva
erakonna esindajad- saadikukandidaadid,
kes tutvustasid oma koduerakondade
seisukohti antud küsimuses. Väitluse
korraldas MTÜ Miila Hiiemäe.
Usun, et kohtumine aitas valijatel saada
selgust nii erakondade seisukohtadest kui
ka konkreetsete saadikukanditaatide
endi teadmistest antud küsimuses. Samas
soovitan mitte võtta seda kohtumist
aluseks oma valimiseelistuste kujun-

Uurisime, milliseid mõtteid film tekitas. Abiks mõned küsimused:
Millise mulje film jättis? Oli kallutatud või realistlik-kuidas tundus?
Mis jäi filmis käsitlemata?
Miks see film üldse tehti? Kas jäi mulje, et film oli mõne isiku upitamiseks
või..?
väljendamiseks ainuisikuliselt.
Juhan Aare filmi saab kindlasti pidada
heaks autorifilmiks, mis peegeldab väga
selgelt filmi autori seisukohti ja nägemust. Demokraatlikus riigis peame me
igal juhul austama loomingulise inimese
vabadusi ja õigusi eneseväljenduseks.
Peame leppima sellega, kui meie vaated
ei ühti või meid ei kujutata filmis sellisena nagu sooviksime.
Tahan loota, et Ulvi klubis nähtu ei ole
filmi lõplik versioon. Usun, et autor veel
töötab selle kallal, muutmaks filmi lühemaks ja kompaktsemaks. Siis oleks ka
vaatajal toimunust selgem ülevaade.
Miia Rämmar
Kuigi koosolekul esitatud küsimusele
„Põlevkivi ja fosforiit – kas Virumaa õnn
või õnnetus?“ kohaletulnud saadikukandidaadid otseselt ei vastanud, eelistasid
kõik näha Lääne-Virumaal viljakaid põlde ja metsamaastikke. Selge vastuse samale küsimusele andis aga J. Aare film
- praeguse seisuga see on õnnetus! Sellega täitis film oma eesmärgi.
Kõik
filmitud kaadrid olid dokumentaalselt
tõesed.
Midagi pole parata, see on meie ajalugu,
mis nii olulises küsimuses vajab jäädvustamist. Hea, kui keegi selle meie eest ära
tegi.

Filmikunst jaguneb mitmesse harusse ja
üheks oluliseks haruks on dokumentalistika, mis on Eestis olnud aastakümneid
väga heal tasemel. Meenutagem siinkohal
näiteks Rein Marani, Mark Soosaare või
Jüri Müüri autorifilme. Autorifilmi oluliseks eripäraks on just see, et see kajastab
filmi looja sügavalt isiklikke seisukohti.
Dokumentaalse autorifilmi puhul lisandub veel faktide ja reaalsete sündmuste
kajastamise vajadus ja kohustus.
Siinkohal ei tohi autorifilmi segi ajada
telepublitsistikaga või filmikroonikaga.
Telepublitsistikal lasub vastutus eri osapoolte seisukohtade ärakuulamiseks ja
Aleksander Runovski
filmikroonika loojate ülesanne on eelkõige sündmuste jälgimine. Autorifilmi loo1. Mulje on selline, et filmi tempo on
jal on õigus ja vastutus oma seisukohtade
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damisel, vaid tutvuda eelnevalt erakondade programmi ja konkreetsete
valimislubadustega nii loodusvarade
kasutuses kui ka muudes valdkondades.
Valimisotsused peavad olema kaalutletud ja mitte hetkeemotsioonidest lähtuvad. Osalege kindlasti valimistel, sest
iga hääl loeb.
Samal õhtul toimus ka Juhan Aare poolt
Eesti Kultuurfilmis vändatud fosforiiditeemalise filmi ühe tööversiooni esitlus.

aeglane aga sügav. Film on küll mõeldud laiale publikule, kuid teemaga rohkem kursis olevad tabavad rohkem
2. Kallutatud on see film kindlasti aga
minule sobilikus suunas, sest olen veendunud kaevandamiste vastane. Puudutagu see siis fosforiiti või põlevkivi. Mingi kodukoha tunnetus peaks ikka siin
sündinud ja kasvanud lastele jääma,
mitte ainult tühermaa koksihunnikutega.
Tundus hästi mõeldud aga kehvalt monteeritud. Vajab veel korrastamist.
3. Põlevkivi temaatika jäigi käsitlemata.
Elame oludes, kus reaalselt kehtima
hakkab arengukava 2016-2030 ja see
puudutab meid otseselt.
4. Miks tehti? Selleks, et dokumenteerida kohalike inimeste vastuseisu kaevandustele.
5. Upitatud ei ole kedagi, pigem on siin
näha neid, kes hoolivad ning pikas perspektiivis mõtlevad. Kõigil on võrdsed
võimalused aga teostatakse erinevalt.
Kui tulevikus toimuvad selleteemalised
riiklikul tasandil otsused, siis pigem
tulenevad need riiklikust strateegiast.
VKG-d huvitab aga eraettevõtjate huvid,
ning enamus tulu läheb ka neile.
Olles tutvunud nende kaevandamise
strateegiaga ja turuga, siis on selgeks
saanud, et kogu toodang läheb Eestist
välja. Meile jääb ainult aheraine ja ressursitasu. Neil puudub ka täielik uuring
ja avalikustamine sotsiaalmajanduslikul
maastikul.
Eks ettevõtja huvi ongi tulu aga kas siis
meie arvelt???
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Kool

Mis tehtud? Mis teoksil?
Merje Kallip

T

alv on täies jõus ja mida lapsed
vanasti talvel tegid, ikka käisid
koolis ja õppisid, nii ka meie praegu.
Jaanuarikuu kujuneski õppimise tähe
all, kuidas keegi, selgub varsti. Muidugi
ühes korralikus talvekuus peab olema
ka talisporti. Spordipäeva pidamine ei
läinud päris nii nagu soovisime, kuna
buss läks katki ja plaanitud Mõedakule
sõit jäi ära. Selle püüame tasa teha vastlapäeval, kui plaanis liugu lasta ja muidugi ka suusatada.
2. veebruaril tähistasime kooli sünnipäeva. Laulsime koos kooli laulu ja
sõime sünnipäevatorti. Meenutasime ka
Põlula Kooli ajalugu läbi aastate ja tegemiste. Koos pilte vaadates tekkis saalis haudvaikus, mida koolis on harva.
Väga paljude kohalviibijate mõtetes
mõlkus, et ega see ometi viimane sünnipäev ei ole. Kuna ka õpilaste kõrvu on
kostunud ärevad teated, et kuluaarides
on tehtud ettepanek kool teha neljaklassiliseks, siis ei taha lapsed sellega mitte
kuidagi leppida. Kunagi varem ei ole
nii palju õpilaste hulgast kostunud lauseid: meie ei taha siit kuskile minna,
meie tahame oma koolis käia ja selle ka
lõpetada, miks meie käest keegi ei küsi
ja kas siis raha on tähtsam, kui valla
laste oma kool ning mis siia majja siis

tuleb, kas vanadekodu? Niisugust kooli
toetust ja õlg-õla kõrval tunnet ei ole siin
majas tükk aega tunda olnud.
Kurvaks teeb ka see, et on mõeldud meie
koolimaja müügile, et siia teha erakapitalil
rajanev hooldekodu ja kool vähendatud
kujul Ulvi viia. See mõte ei taha meie, kui
koolipere ja samuti kooli vilistlaste pähe
kuidagi mahtuda, sest see oleks haridusetee andmise häving Rägavere vallas.
Meie armastame oma kooli ja tahame siin
edasi õppida, on laste sõnum otsustajatele.
Ehk tasuks tõepoolest arvesse võtta ka
laste arvamust. Vallavanema sõna kooliperele, et kool jätkab sel aastal üheksaklassilisena samas majas, annab veidi
kindlustunnet.
Kui vahepeal suur sula oli, siis ehitasime
lumekujusid, mis koolimaja taga vahti
peavad.
12. veebruaril külastas meid 3D kino. Saali oli üles pandud suur kuppeltelk, mille
lakke näidati filmi tähistaevast, planeetidest, vulkaanidest. Üks tüdruk ütles väga
toredasti, et see oli ju nagu loodusõpetuse
tund. Loomulikult ja kindlasti palju põnevam, kui õpikust õppides.
Enne sõbrapäeva pidasime sõbralaata, mis
on üks enamoodatud üritus, kus igaüks
võib näidata oma ettevõtlikkust ja kauplemisoskust ja loomulikult ka palju uut juurde õppida. Müügiks läksid omavalmistatud pirukad ja koogid, isetehtud ehted,

arvutimängud ja palju muud. Ka loodusõpetuse tunnis kasvama pandud sibul,
millel juba kenad rohelised pealsed, läks
äriks.
Vabariigi aastapäeva tähistame 20. veebruaril juba traditsioonilise „pingviinide
paraadiga“ st toimub kooli direktori ja
ÕE presidendi kätlemistseremoonia.
Kooli- ja lasteaialapsed on ette valmistanud ka pidupäevakontserdi. Samal päeval on koolis veel Eesti Lasteteatri etendus „Kuhu asjad kaovad?“, mida võivad
tulla vaatama ka need lapsed, kes koolis
ja lasteaias ei käi. Etendus algab 9.15 ja
pileti hind on 2.50.
Veebruariga saab läbi ka II trimester ja
on palgapäev tunnistuste näol. Märtsikuu
üheksandal päeval plaanime üritust tüdrukutele, mida täpselt, jäägu esialgu üllatuseks. 11. märtsil külastab meid jälle
teater, mis seekord toimub lasteaia majas
ja algusega kell 9.00, pileti hind 2 €.
Külla tulevad Ervin Lillepea, Raimo Aas
jt. Kindlasti ei jää märtsis tähistamata
emakeelepäev. Emakeelevillak on ikka
huvi ja põnevust pakkunud, isegi neile,
kelle lemmikute hulka ei kuulu eesti keel
ja kirjandus.
Edasi jääb oodata kevade algust.
Põlula koolipere soovib kõigile ilusat
Eesti Vabariigi aastapäeva ja kena kevade ootusaega.

Ulvi lasteaed osales programmis „Kiri lumevaibal“.
Ulvi lasteaed osales programmis
„ K i r i
l u m e v a i b a l “ .
Seoses sellega toimus kolmandal veebruaril lasteaialastele väljasõit Sagadisse.
Lapsed ootasid seda päeva põnevusega.
Hommikul kell 9.00 vuras lasteaia väravasse suur helesinine buss ja sõit võis
alata. Kui Sagadisse jõudsime ootas meid
ees jälgi täis lumevaip. Meie pidime ära
arvama: „ Kes need jäljed teinud on?“
Mõistatus lahendatud, vaatlesime lindude
toidumaja. Edasi jätkus meie retk metsamuuseumi. Seal oli põnevust kuhjaga.
Tuli ära tunda loomi karvkatte, toidu ja
väljaheite järgi. Karu – ja liblika pusle
kokkupanek läks väga edukalt. Suure
rassimise peale oli kõht tühjaks läinud.
Õpetaja Kristil ja Pillel oli kaasas pikniLk 6

kukorv, mis tühjenes kiiresti.
Sellega meie tegevused veel
ei lõppenud. Õues mängisime täringumängu ja nägime,
mida oli kobras metsas ja
jõe
ääres
teinud.
Märkamatult oli päev lõunasse jõudnud ja meid ootas
ees lasteaed.
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MEIE AEG
Ilmar Järg

Legendid
Ulvi - Rägavere sovhoosi keskus. Mõisahoone, piimameierei,
kortermajad ning kinnikasvanud tiik mõne pardi ja kajakaga.
Mõisahoones külanõukogu, velskripunkt, söökla, töötajate
eluruumid ning hulgaliselt ruume koli ja rämpsuga.
Elujärg on jõudnud „kuldsetesse“ kuuekümnendatesse. Uue
ühiskonnakorraldusega on lepitud. Loosungid ja lipud ei sega
igapäevast tööd. Sajad kodanikud on leidnud tööd põllul, karjafarmis, automajandis, töökojas, ehitustel, kauplustes ja mujal.
Ulvi küla ehteks, aga ka hädaks on olnud mõisahoone.
Rüütlimõisa viimane omanik oli Winklerite perekond – Aleksander ja Nina. Neil oli tütar Maria ja poeg Nikolai, keda rahva seas hüüti lihtsalt Niki. Nikolai sai surma II Maailmasõjas,
Maria elas veel hiljaaegu Saksamaal.
Ulvi mõisahoonet on pärast suurt sõda palju kordi ümber ehitatud – õnneks põhiliselt siseruume. Iga uus sovhoosidirektor
nuputas midagi juurde või lasi maha lõhkuda mõne vaheseina,
kinni müürida ukse või akna.
Sovhoosidirektor Paul Padjuse ajal ehitati palju karjafarme,
elumaju, lasteaed ning põhjaliku ümberehituse elas üle ka
mõisahoone. Kuivajõe rahvamaja suleti ning laulukooride ja
tantsurühmade arvukad liikmed said uue kodu mõisahoones.
Elu Rägaveres võttis jumet. Uue ühiskonnakorraldusega saadi
sinasõbraks.
Oli päevi, kus elu veeres kui hernes, kuid oli ka öid, kus nii
mõnelgi jupijuhil tuli aega veeretada kui loperdavat uba.
„Saime jännist välja,“ kirjutas P. Padjus oma „Punaparunis“.
Riiklikud kohustused täideti. Palgapäeval maksti kassast välja
vene rublasid igale töölisele. Sel ajal kehtisid hüüdlausele:
„Igalt ühelt tema võimetekohaselt – igale ühele tema töö järgi!“
Joodikud jõid raha kohe maha, kokkuhoidlikumad elasid järgmise palgapäevani.
Hruštšovi aegsel vene rublal oli kõva valuutaväärtus. Kui rubla taskus ja tööpäev lõppenud, võis autobussiga sõita Rakverre
ning sööklas „Võit“ kõhu täis süüa. Bussipilet maksis 30 kopikat, teist samapalju tagasi ning ülejäänud raha eest said seaprae, magustoidu ja klaasi piima. Mina poissmehena olin pühapäeviti nimetatud söökla püsiklient. Kohalikud ettevõtlikud
mehed otsisid kõrgepalgalisi töökohti. Kõige enam võis teenida traktoristina või ehitustöölisena.
Ehitustöid majandis kurseeris siia väiksesse Rägavere sovhoosi tulnud toimekas mees nimega Armas Räkki. Sovhoosi kontoris tekitas tema eesnimi algul segadust. Üks naabertoas töötanud õrnema soo esndaja arutles: „Armas? – pole ta nii armas
ühtegi – räägib ropusti, püksid ei pea viiki ja kingad viksimata!“
Hiljem sai selgeks, et soomlased panevad sageli poisslapsele
nimeks Armas. Ingerimaalt pärit meest eesnimepidi hüüda oli
meile eestlastele liiga intiimne ning Armas pidi leppima nimega Räkki.
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On huvitav tõdeda, et Põlula kandis oli ikka nii, et mõnd inimest kutsuti eesnime, teist perekonnanime järgi. Põlula kooli
kauaaegne õpetaja Agnes Prillop kandis hüüdnime „Aki“ ja
paljudele oli uudiseks, kui tema põrmu Viru-Jaagupi kalmistu
mulda sängitades loeti hauaplaadilt nime Agnes.
Räkki oli stalinistliku terrori ohver. Tema pere elas KarjalaSoomes. Oli 1944. aasta varakevad. Äkki ilmusid tuhandete
ingerlaste kodudesse relvastatud vene sõjaväelased ja käsutasid
majaelanikud majast välja veoautodesse ning õnnetud inimesed
viidi Leningradi oblastisse asumisele. Tegemist oli räige poliitikaga. Stalin tahtis mingile rahvusvahelisele komisjonile näidata, et Karjalas elasid ja elavad peamiselt venelased ning NSV
Liidu poolt vallutatud ala kuulub ajalooliselt Vene suurriigi
koosseisu. Kuivajõel elavad ingerlased Külmäsud rääkisid:
„Meil jäi isegi tuli pliidi alla põlema, kui sõjaväelased meid
autodesse käsutasid ja ära viisid. Leningradi oblastist tulime
Eestisse, sest venelaste seas me elada ei tahtnud. Mida meie,
põlised talupidajad, nendele kurja tegime, et meiega nii alatult
käituti?“
Külmäsu lastest ei astunud keegi oktoobrilapseks, pioneeriks,
rääkimata komsomolist või parteist.
Ka Räkki tuli Eestisse. Õppis kiiresti eesti keele selgeks ja leidis sobiva töö Rägavere sovhoosis. Kooliharidus oli tal napp,
kuid elukool tugev.
Armas Räkki oli Leningradi oblastis ühel perekondlikul kokkusaamisel nagu muuseas lausunud: „Küll see värdjas ükskord
oma otsa leiab.“ Värdja all mõeldi muidugi Stalinit. „Head sõbrad“ kandsid öeldu ette kuhu vaja ning Räkkil tuli palju aastaid
Vorkuta vangilaagris puid langetada.
Räkki sai laagris tuntuks kui novaator – võttis kasutusele eestlaste poolt leiutatud sae „Družba“, palkide laadimisel kasutas
inimjõu asemel laadurmasinaid, jne.
Ülematele oli niisugune vang hästi meeltmööda. Sageli ei suudetud laagris metsavarumise päevaplaani täita. Räkki pöördus
ülemuste poole ja pani ette, et headel päevadel võiks palke ette
varuda ning vangidele, kellel on aasta või pool veel karistust
kanda, võiks mootorsaed anda.
Nii tehtigi. Varsti sai laagriülem kiita ja kopsaka preemiagi
oktoobripühadeks. Räkki sai ametikõrgendust. Ta pandi eraldi
kasarmusse. Seal oli pesemisvõimalus, väljakäik ja omaette
magamisruum.
Nagu kogu NSV Liidus, nii lokkas riigivargus ka Vorkutas.
Laagriülema abi nägi, et palgivirnad aina kasvavad, kuid vaguneid äraveoks nappis. Otsustas paar vagunitäit männipalke maha parseldada. Tehing õnnestus, kukkur kosus ja perekond oli
rahul. Oleks äri sellega lõppenud, oleks kõik parimas korras.
Süües kasvas aga isu. Järgnesid uued tehingud ja ahnus ajas
upakile. Raudteevalitsuses märgati, et osa vagunitest oli poolenisti täidetud või mõni vagun hoopis puudu. Kuritegu avastati
ning algatati juurdlus.
Laagriülema abi pöördus Räkki poole: „Mis minust nüüd
saab?“
Räkki: „Sina tuled minu asemele siiapoole traati, mina lähen
teisele poole ja ongi kõik.“
Laiguliseks muutus mehikese nägu, põlved värisesid. Muidu nii
jutukas mees jäi vait ja vahtis maha.
Nii nagu Räkki oli ennustanud, nii ka läks! Mehele mõisteti
kümme aastat ja pandi traataia taha vangipajuki eest sama tööd
tegema.
... järgneb

Veebruar 2015 Rägavere Valla Leht

Teated
Rägavere Vallavalitsus ostab
46 ruumi kuivi lõhutud küttepuid (40 cm)
koos kohaletoomisega.

VAKS!!!
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Kirjalikud pakkumised
saata hiljemalt 20 märtsiks
aadressil Ulvi, 46701, Rägavere vald või
E-mail ragavere@estpak.ee
Info 329 5412

Kõik lillesülemid ja roosid,

Ulvi raamatukogu avatud:
- Esmaspäev Ulvis 9.00-13.30 ja Viru-Kabalas14.00-16.00
- Teisipäev ja neljapäev 9.00-18.00
- Kolmapäev 13.00-18.00
- Reede 9.00-16.00

ma täna

Aprill

ainult sulle tooksin.

Linda Lillepea –

89

Kõik helged mõtted

Alise Rohtla -

81

Linda Jaaniste –

75

Ants Kukk –

70

Elle Korju -

65

soovid head,
su juurde saadan hanereas.
On aastas ainult kord

Anname teada: Põlula-Ulvi Naisselts
tähistab oma 20. juubelit Ulvi klubis
11. aprillil 2015 algusega kell 14.00.
Oodatud on kõik seltsi sõbrad!
Toimub käsitöönäitus ja kontsert.

Ulvi klubi saalis:24. veebruaril

Ajalooline film
kell 15.30 ja 19.00
"1944"
Pilet :täiskasvanutele 5.- / lastele 3.Elmo Nüganeni
uus mängufilm
käsitleb 1944.
aasta sõjasündmusi Eestis.
Tegevus
hargneb Sinimägede
lahingutest
juulis kuni Sõrve sääre vallutamiseni Punaarmee poolt
novembri lõpus.
Rägavere Valla Leht
Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa
E-mail: tearunovski@gmail.com; ragavere@estpak.ee

see päev
ja see on sinu sünnipäev!

Märts
Helmi Randlepp -

88

Mai

Velli Aal –

85

Vilma Samma -

89

Ellen Remmelgas –

84

Leonhard Valter –

85

Õilme Peeti -

83

Aime Uustalu -

83

Elli Sarjas –

80

Õie Aava -

81

Mare Taal –

70

Aare Elken –

70

Aare Rosenberg –

65

Ei enam kõndimas
Sind teel,
Su hääl me kõrvus
kõlab veel.
Ei enam naeratust
Su suul.
Nüüd tasa leinas
nutab tuul.

Kalju Normak –
18.12.2014
Agnes Soone –
21.01. 2015

