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Uljaste 11.00, Haansalu 11.05, Aarla 11.15, Kabala pood 11.20, Kabala II 11.25, Miila
11,30, K6rma teeots 11.35, Ulvi 11.40, Kalamajand 12.00, Sae rist 12.05, Mlinnikvelja i2.10,
Nurkse 12.15, Kantkiila 12,20, P6lula 12.25, Ulvi 12.30, Vaekiila-Liiva 12.45.
Rrrss s6idab tagasi Viru-Kaba]q poole 13.0O ja Kantkiila poole kell 14.00,

Hooldekodu avas
uksed. Tere tulemast!
Kuidas kiill soovid, kuid k6ike ei j6ua ja
nii peavad lapsep6nnid ilusat lasteaia
mengutuba veel ootama. Kui vaid ooteaeg enne otsa ei saa...
Volikogu kinnitas 28.1 0.98.a. istungil Ragavere vatla
hooldekodu ehit4aks Ehitustjhistu OTO ning seda pee-

Hooldekodu teise etapi

tiiiidega alustatakse
siis, kui tekib vajadus
kohtade arvu suurendamiseks (siis on maksimaalseks kohtade arvuks 2O). Loomulikult
vajatakse selleks riiklikke investeeringuid.
Hooldekodu v5tab vastu esimesed vanurid mdrtsikuu teisel
poolel, piirast ruumide

sisustamist miiiibli ja
inventariga.

vav0ime lugeda ehituse eeltoode l0petamise ja ehlta,
mjse alguse pdevaks. El'itaja lopetas elituse esimese etapitood koos allettevotjate KEK Elekter (etektrilood) ja Planray (ventilalsioonitood) kaesoleva aasta
l5.veebruaril. Samaks ajaks lopelas vesivarustuse ja
kanalisalsiooni toodega ka OU Ufui Kommunaal nlng
samal paeval v6ttis tehnlline komisjon ehit4alt too vas"

tu. Hooldekodu avati pidulikult 23.veebruaril.
Hetkel saab hooldekodu vastu votta neliteisl vaon kaheksa Llheinimese tuba ja kolm

nurit, kellejaoks

kahelnimese tuba. Sundventilaisloon ga varustatud

toad on r6omsavdrvilised, igas ka kraanikauss.
Dushiruumid la sansolmed on kaasaegse s sustuse-

ga;suurfuajeeja lalad koridord loovad kogu kompleksistavara mulje.
Hooldekodus on ruumid nll pesupesemiseks ja
personallle kul ka arsti vastuvottudeks ning inventarie. Kogu hoonejaoks eh itati tah kel klltu sel tootav katIamaja.

Hooldekodus on m6eldud neilegi, keljalad enam ei kanna,
kuid soov ja vajadus liikuda peab jiilima.

Juhan Rumm,

ehitusnounik

Rligavere valia lent
sid voib-olla 8%, kehvemad aga 20%. Vallale eraldusprotsendj

Astmelise tulumaksu idee avalikustamisega puhkes dge vaidlus
selle 0le, el maksuvaba miinimumi tostes jaavad omavalitsused ilrna

suuruse otsuslaks kokkulepe omavalitsusliilude ja regionaalministri
vahel. Sellise sr.lsteemi rakendamine eeldab riigieelarveseaduse,
valla- ja linnaeela^/e ning riigieelarve vahekorra seaduse vahelise seose korrigeerimlsl, mida 2000.aaslaks on ka voimalik teha.
Nimetatud srjsteem sunniks seaduseandjat lopuks velja ldotama
elanike regislreerimist korraldavad 0igusaktid.

Austria2350-skohalikusomavalitsusilksuseselabkeskmiselt

senisegi tulubaasita. Paraku on lulud ka praegu kehtiva maksuvalemi puhul laiesti ebapiisavad. Seeparast ei maksaks minna viga

3500 inimest. l\4inimaalselt peab i]hes vallas elama 1000 elanikku.

kohe pakutavast astmelisest tulumaksusr.lsteemist otsima.

Valla tulu koosneb jargmistest artiklitest:

Kehtivaomavalitsuste rahastamisskeemi kohaseltkorlab mak-

sud kokku maksuamet, mi est 44% jeab riigile ja 56"/" kantakse

30% riigieelarvest

-

arvutatakse vastava valemi alusel elanike

arvu arvestades,

tagasi valda-linna. lsearalikon, et p0him0tteliselt saavad k0ik oma-

15"o Kohalikesl maksudest;

valitsused rligilt juurde, s.t saavad rohkem kui 56%, aga sellestki
on vahe. Paljud omavalitsused on jaanud igasuguse tuluta. Tekib
noiaring: inimestel pole tood, vaikeellevotjate eri kidaneb ja kaivel

21% teenustelasust (vesi, kanalisatsioon, jedlmed jms);
12% toetused liidumaall, midavald ise taotlebja pdhjendab;

11% kaenud,

eiole, kuna inimestelpole ostmiseks raha. Samas 0n ornavalitsustel

11% muu (nl varade mr.jrlk).

suurenenud vajadus maksia igusuguseid toetusi, aga nellgi napib
raha. Saladus pole seegi, et viimastel aastaiel on riik veeretanud
omavalitsuste kaela hulgaiunktsioone, samas unustanud aga nen'

Austria omavalitsused on selle sristeemiga rahul. Nad teavad mitu
aastajagu ette, palju nad raha saavad. Austria parlamenl kinnitab
omavalitsusliidu ja rahandusminisleeriumi lebiraakimiste tulemus-"d

de la tmiseks ilnantse eraldada. Teede korrashoid, registrite pida'

valdade eelarvete kohta ning vaidlusi Uldreeglina eileki.

mine, hea- ja avalik kord jpm, mille hulgast tuleb valida koige
pakilisem ja tahlsam, sest koige vajaliku jaoks raha lihtsalt eijagu.

Eesti riigis ei taga praktika kohasell eelarue dokument ega
kokkulepped veel midagi. Juba praegu on selge, et eelmise aasta
riigieelarve planeeriti Lile. 233 enam laekuma pidanud krooni ase-

Vaikesed ja vaesed omavalitsused on juba hammasrataste vahel,
majandus anguse jetkudes jouavad sinna peagi keskmised vallad.
See on uheks pohj!seks, mlks Keskerakond esiias Riigikogu'
le astmelise tulumaksu eeln0u ja tootas velja uue kohalike on]ava-

litsuste rahastamisskeemi. Keskerakond pakub velja lahenduse,
mis peaks vehendama omavalitsuse eelarve soltuvust rlksikisik!
tulumaksu laekumisesl. 0lu!ine on see eriti majandusliku surL.rlise
tingimustes, mls paralamatull kaasab endaga pankroflide laine.
Eeskuju v6eti Austriast ja arvestati eesli maksuoiguse tradll-

mel, mille arveli ka talumehi toetati, r.llelati minimaalselt planeeritu
vaid 5 nriljoni krooniga, seega ligi 50 korda vehem. Koigele vaatamata plaaniti selleks aastaks riksikisiku tulumaksu enamlaekumisl
kohalikele omavalitsustele rohkem kui 16%. Kummaline on aga
see, el riigieelarvesse tervikuna kavandati nimetatud maksu enam-

laekumislvaid 12%. Samas on igale omavalitsustegelasele ammu
selge, et vahemalt pooled 253 omavalitsusest on taielikus soltuvuses riigipoolselest eraldistest ja mingist iseseisvusest ei saa olla

sioone ja kehtival oigusi.

juttugi.

0mavalltsusliitude ja valllsuse kokkulepitud omavalilsuse legulse-

Eelarveaasta alles algas, ku i ju ba "doteeritakse" riigikassat 0a
seejuures ebaseaduslikult) ravikindlustussummade arvelt. K0llap
on kulusid enne valimisikurb kokku t0mmata. Negaliivse voimaliku
lisaeelarve vasluvotriiine jaaks ju igaljuhul jargmise valilsuse teha,
mis iseenesest moisla on aarmiselt ebapopulaarne. Niiet astmelise
tulumaksuga ei ole krill mingit pohjust kodus lapsi hirmutadal

miskulude piirmear qaranteerjlakse riiqieelarvest 85% ulatuses.
Siin moeldakse k0 gi seaduse a usel kohallkele omavalitsustele
pandud iunktsioonide td lm st, k.a kulusid palkadeleja tookohlades. h. autode ja mobillteLelonide soelamist (maapiirkondades on
sidepldamine samuti olulne). Muial maailmas tuntakse sellist normeerlmist juba ammu. Ulejaanud 15% kaelakse valla terrilooriumilt
laekunud 0ksikisiku tulumaksust. l\.4angumaad annaks juurde see

le,

Arvo Jaakson,
saadikukandidaat nr 442,
volikogu esimees

et mainilud 15% 0leks nn keskmine neitaja, joukamad vallad vajak-

Seisuga 01.01.1999 oli Rdgavere vallas katastriiiksusi .152 kogupinnaga I

I l58,85ha.Vallasuuruson17

282 ha, sellest katastrisse on kantud 64.56 lo valla
lralduscs olevast rraast. s.h on katastris haritavat maad
I

4.12.

l2 ha; metsamaad U999.25 ha; looduslikku ro-

hLrrnaad 396,36 ha; 6ucmaad 38,12 ha; nruud maad

handeni vdlja. Osadel juhtudel
on v6imalik maad vormistada

plaani- ja kaardimaterj ali alu-

sel, mis tuleb inimesele odavam.

Veel tahaksin inimestele

kdik piiritiihised oleksid iimbritsetud

281.3 I ha.

rr.reelde tuletada, ct

Meeldetuletuseks. et EVP-sid saab kasutada kuni
2000. aasta l6puni, v6iks kiirustama hakata maade
crastarrisega, mitte jAtta seda viimaselc minutile.

kupitsatega ning et nii pdllulkLri

Maarrd6tmise I on paljudele probleemiks eeskett vajaJiku raha puudul.rine, sest maamdOtmise hinnad algavail kolmest tuhandest kroonist ulatudes ktirnne tu-

mctsas ei rikutaks piiritiihiseid.

Virgo Koppel,
maan6unik

RHgavere

valla icht

Tere piievast, head vallaelanikud!
Veebruarikuu lumetormid

ei vOimaldanud meil

voidupoha ajalkokku lulla. Tervitan teid aga
tena juba veidi rahulikumal talvepaeval. 8'1

Seekordsetel valimistel ei tule eelistada isikuid, vaid erakondi. Valijail, kes on tuivunud
valimisplatvormidega, on muidugi kergem ot-

aastat tagasi s0ndis EestiVabariik, mis kas-

sustada.

vas valja I L4aailmasojast ning Veneja Saksa

revolutsioonidest. Eesti rahvas ja tema juhid

Eesti Keskerakonna lubadused
valiiatele on:

kasutasid Saksamaa kokkuvarisemisega ala-

#

nudvaakumit ning Vene kodusodavaga oskuslikult. 0li tekkinud soodne momentoma-

# miinimumpalk emale vOiisale kolme Iapse

riikluse karcvoitmiseks. 2.veebruaril

#

1

astmeline tulumaks;

kasvatamiseks algkooli lopuni;
tasula koolil6una algklasside opilaslele;
# turu reguleerimine. el ka pollumajandus-

920 al-

lakirlutatud Tartu rahuleping joudis kehtida
vaid 2S.septembnni 1939, milMoskva surus

lootja saaks oma loo ja toodangu eest oiglasl

Eestile peale vastastikuse abistamise lepingu. l940.ajuunist alateslaime juba pikemaks

# dpeiajale palk soltuvuuse todstaazist;

hinda;
# suuremad voimalused politseile, et oleks
lurvalisem eladai
# pension, ldhtudes tdoaastatestja valjateenitud palgast;

ajaksvoorv0imu alla.
Uksvaike rahvas

- Eesti rahvas -olles
Hirvepargis, lauldes lauluvaljakul ja seistes
Balti ketis, iiratas suure Vene karu pikast tal-

veunest. Algas endise NSVL lagunemine ja Eesti rahva vabanemine v6orv0imu alt, 2o.augustil 1991.a toimus veretult ia iihegi
piissipauguta ning laulva revolutsiooni tulemusena Eesti riigi taasiseseisvumine. Taastus parlamentaarne riigikord.
Head inimesed, mone paeva parast toimuvad Eestiparlamendi lX koosseisu konalised valimised. Kllllaltkiraske on otsustada,

kedavalida, raskearu saada, millist erakonda eelistada. Pole hea,
kuitenaelosaletavalimistel, ehkteisisonu, eisoovitasuheldariigi-

# kohalike omavalitsuste finantseerimine uutele alustele, s.t vald
peab omama eelarvet, millega suudab toime tulla ja areneda.

Loetelu on ainult osa meie erakonna programmist.
lsiklikult luban, saadesvalituks Riigikogusse voiei, aidata kogu
jouga taita Eesti Keskerakonna lubadusi.

Kulsun rjles koiki valla haaleoiguslikke kodanikke osalema
valimistel. Soovln head ja 6iget valikut, sest selline saab parlament,
nagu rahvas valib.
Lugupidamisega

ga, kuselame ja ja mille kodanikud oleme. Seev6ib olla lopu algus

pariamentaarsele omariiklusele,

R5gavere

Arvo Jaakson,
saadikukandidaat nr 442, teie vallavolikogu esimees

valla '1 999.a eelarve

Regavere valla 1999.a eelarve (tuh, kr.)

kokku: 9466,3
tulumaks 1250
nEarnaks
1285
l.Tulud

s.h, ilksikisiku

riigiloiv
segatulu

tuluvaradelt
intressid

laekuminemajandusest

4
o
18

2,5
112,5

toetus 1176
investeering 5550
rlldhooldekodud 12
digikaitse
12
kassajaek
35,3
2,Kulud kokku: 9466,3

tn
.o

q

lTagastamised: Andrus Nouakas'ele Elmari m.U. 16,8 ha ViruKabala krllas; Heino Baak'ule Liivakllnka m.ri. 10,82 ha Uljaste

o\
o\
o\

killas;Tlit Veskus'ele Kliia m.i].56,6 ha Miila ja Uljas{e krllas;Aksa.
l\,4arje Tarto'le m.rl. 12,2 haAasuvalja klilas; Niina l\.4iilra'le 3t osa,

spo
o

ha lviila krllas; Eili Prillop'ile

lzz

osa, Heldi Rentik'ule

/,

osa s.o

kokku 24,38 ha Mennikvalja klllas.
ll Kompenseeriti:

Feliks Koppel'ile, Riho Koppel'ileja Baivo Koppel'ile 1,2 ha endi-

sest kinnistust Vahimihkli A.17, kogupindalaga 30,45 ha; Ene
Rooshfile, Aime Vilrsalu'le, Aade Nikolajevskaja'le, Ester Kolk'ile

(o

s.h.

haridus
6018,3
kultuur
367,5
spon
7m,5
tervishoid
53,4
sotsiaalhoolekanne 663,0
majandus 244,4
muud
300,5

Anne Reiman'ile A7 osajaAnts Sombri'le 2/7 osa. s.o kokku 33,26

vt

riigieelarve

valitsemine 1092,3
rjigi-ja korrakaitse 23,4

Anti nousolek ostuees6igusega maa erastamiseks:
Aime Pesur'ile Vahe m.ri. 2,10 ha Nurkse krilas. Linda Kassak'ule
Kassaku m.il. 7,49 1a. Viru- Kabala killas.
Kinnitat jargmised maaga seotud korraldused:

|!

o

bs
$o
:.o(u
d.o

ja Helgi Laus'ile 7,6 haendisest kinnistustTuru 14, kogupindalaga
64,'12 ha.

Kompenseeritl taies ulatuses: Heljo Tasmuth'ile endine kinnistu
Paenurme A-66, kogupindalaga 4,25 ha; Elle Kohal'ile 1,16 ha
endisest kinnistust Liiva A-54, kogupindalaga 8,48

ha;llit Veskus'ele

8,28 ha endisest kinnistust Kilta 10, kogupindalaga 64,83 ha; Juri

Boos'ile endine kinnistu Kadakamae A-3, kogupindalaga 28,08
ha; Asta Samolberg'ile endjne kinnistu Hiiemae-Sauna 29, kogupindalaga4,43 ha;Teies ulatuses Gretchen Nirgi'le endine kinnis'
tu Kase A-79, kogupindalaga 12,91 ha.

Z

RHgavere va lla leh t

l9.jaanuaril tiiitus 10 aastat taluliidu asutamisest.
Alljergnevalt moningatest tegemistest. Taluliit on kaasa
raakinud valitsusega peetavatel labiraakimistel otsetoetuste maaramisest. Kaesoleval aastal oleme suutnud
taoileda piimalehma toetuse ka vaikeloomapidajatele.
Lehm peab olema registreeritud J6udluskontrollikeskuses ja andma toodangut arvestatuna piimavalguks ja

-rasvaks 260..280 kg aastas. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada piirkondlikule Joudluskontrollikeskusele (asub Piiral) B.madsiks. Samuti tuleb esitada maksuameti tdend vOlgnevuste puudumise kohta 2o.veebruari seisuga. Lisaks makstakse loetusi
nuumloomadele, uttedele, emistele. P6llul kasvavatest kultuuridest toetatakse teravilja, rupsi, rapsi, herne ja 6lilina kasvatamist. Lahiaegedal avadatakse ka
kapitalitoetuse andmise kava.
L4artsi teisest poolest on kavas kaivitada dpiringid

mitmel pooi maakonnas. opitavad teemad soltuvad
sellest, mida antud piirkond ise soovib. Lisaks traditsioonilistele teemadele tulevad oppused marjakasvatusest, lammasiest, turismist jne. Antakse informal
siooni sellest, mis muutub talunike jaoks Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.
Aitame oma liikmeid ariplaanide ja kapitalitoeluste
kavade koostamisel. Anname nou tuludeklaratsioonide
koostamisest, sotsiaalmaksude maksmisest, raamatu-

pidamise korraldamisest. Samuti koostame taludele
arengukavu ja taimekasvatuse, vaelamise ning taimekaitse kavasid.
Veel asume Rakveres aadressil Tallinna tn 5a, alates martsi teisest poolest on uueks asupaigaks Pikk tn
3. Uue pohikirja kohasell voivad taluliidu liikmed olla talunikud, taluseltsid ja juriidilised 0hingud.
11 .martsil ootame k6iki liikmeid rildkoosolekule, saamaks uusi ideid talumajanduse arenguks.

Aivar Niinemagi
Taluliidu esimees

"...aga
teha on
veel palju,
kasv6i
kaarhalli

Laagrivahetuses maksimaalselt 50, kahe suunitlusega vahetustes
m0lemas opperrihmas a'25 last vanuses 7-'14 aastat. Koik vahetused ja rrlhmad tegelevad oppeiooga 1,5 * 3tundipaevas. Koiki
des vahetustes toimuvad l0kke0htud, diskod, rattamatk piknikuga,
Pariisi Poisi jaPiigavaiimised,spordivoistlused,

isetegevus, mitme-

sugused mangud, ujumine, viktoriinid, maaslikumang. NB! Voimaluse korraloma ratas kaasa!

Vahetused kestus

I

lll 04.07- 10.07

ll

prooramm

24.06

lV 11.07-

7 pdeva matkasobrad
ja arvuti

17.07 7

algajatele

paeva

spordi

arendamiseks," kirjutas eelmises vallalehes koolidirektor Ilmar liirg, Siiski, loodamef et mitte kaarhali ootel polnudj6usaal musklitreenijatest tiihija pildile poseerima sattus vallavanem ise!

Saagem tuttavaks:

valla uus
sotsiaaltiiiitaja

931 .-

RHgavere

lauluaager ja arvuti

edasrjoudnutele

V

18.07

Vl

25.07 -31.077 paeva inglisekeelja

931.-

-24.07 7 peeva inglise keel
ja arvuti

algajatele

arvutiedasijdudnutele
Vll 01.08-07.08 7 paeva
08.08

-

aruutialgajaiele

931.-

Rigavere valla infoleht
Ulvi, Ragavcre vald, Liiiinc-Virumaa

fdks

172 l24J 081.
E-postr ragavere(r4estpak.cc
Valjaandjai R iigavcrc Va Ilavalitsus
Tdikk: triikikoda AS Tapa Media Housc
Tiraaz 500. tasula
lcL

Terel 0len 20-aastane, srintahtkujus. Srlndisin Rakke vallas Emumae krllas. Oma hari-

931.-

Laagrisse saabumine ja lahkurnine iga vahetuse esimesel ja
viimasel paeval 13.00 - 14.00.
lnfo: "O.K.Neeruti AS" puhkebaas, Ladne-Virurnaa Saksl vald
Pariisi kula, tel 250 39655, 252 39655, {aks (232)39222.

46701

Einmann

dinud hobuse aastal Kaksikute

931.-

14.08 7 paeva eesti keel muulastele ja

arvutiedasijdudnutele

Rita

931.-

eesli keel muulastele

ja

Vlll

hind

20.06 10 paeva kunsti-ja loodussobrad 1330.1330.03.07 10 paeva spordisobrad

11.06

piistitamine kehakultuuri ja

dusteed alustasin Salla Pohlkoolis nullklassis viieaastasena ning Sallas sain koolis kaia

6.klassini, sils kolisid vanemad

Tammiku krilla la oppima asusln Rakke Keskkooli, mille 16-

petasin 1996.a. opingud

jal

kusid Rakvere Pedagoogikakoolis sotslaalpedagoogi erialal.
Kooli lopetasin moodunud aasta detsembris kiitusega. Alales
1

.veebruarist t0olan Ragavere valla sotsiaalt6otajana.
Loodan teiega, armas vallarahvas, head koostood tehal

Rita Feinmann

