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Oktoober 2002
14. august: Sotsiaalkornisjoni ettepanekute kinnitanri
ne: maksti juulikuus

toilnetulekutoetust l0 taotlejale sumrras 7,194 kr. Kirlllitarj Haljala valLast Ulvi Hooidekodu hoolealuste Leida Tamne ja Vass ili Stepanovl hoolduslcp ingud. Maksti tonnikahu'; utuseiihekord.er toct.r<t i.sikr rn-r.lc H. Sepr e r..r1- k-ru.e t-..r'r,n ."eki.
0igusvastaselt vd6landatud talumaade ja varade kotlpenseerir'nise, tagastamise, lnaade erastamise, menetluste alustamlse

jacmLiiigi luba A.Aleste OU-le mdiiramata ajaks. Viru-Kabala
bussipeatuse asukoha ohuturlasse asupaika (raamatLlkogust veidi
edasi vasahule) iileviiInise taotlemiDe. Anti chitusluba Tiiu Alaverele sauna ehitamiseks Nulkse kiilas Uuckr.lla I rraar.iksusele.
Mririrati valirrisjaoskonnna asukohaks R;igavcre vallarna ja Ulvi
killas. lvloodustati haldustcl.ritooriulnil iiks yalimis.iaoskond

nr I, millesse kuuluvad Aasuvilja, Klntkiila, Korma, Lavi,
X{iila, }16cdaka, N{nnnikviilja, Nurksc, Ndnrmise, Pdlula,
Uljaste, Ulvi ja Viru-Kabala kiilad. Miiirati hliiilctusruumide, kus saavad hdiletada valijad v:iljaspool elukohajrirgset valimisjaoskonda ning valijad, kelle elukoha andmed on kantud
Regavere valla rahvastikuregist sse, asukohaks Rrigavcrc valIamaja (Ulvi ldubi saal) UIvi kiilas.
4. scptcmber: Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine:
maksti toinretulekutoctust 10 taotlEale sumnias 8,1,14 kr. Kjnnitati VeLIo Toomile hooldajaks Hjlda Toon. Maksti iihekordset
toctust T. Lapsinale laste koolidpikute vAlja ostl't'tiseks. Maade
erastamise ja menetluste alustamise korralduste kinnitamine.
Viru Kabala raamatukogu vdlisfassaadi rernont koos vallapoolse kaasfinantseerimisega kol(ku 224 tuh. kr.
26. scptcmbcr: Maade erastamiseja menetluste alustamise
korralduste kinnitarnine. Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnilamine: maksti toimetulekutoetLLst L0 taotlejale surnmas 8155
k, maksti ttiiendavaid peretoetusi sunnnas I 185 kr. Kinnitati koolitoidu soodustustsaavate dpilaste nimekiri 100%; P6lula koolis
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Kinnitati Laekvere vallast Ulvi hooldekodu hoolealuse Leida
Siinu hooldusleping.
19.

september: voli-

kogu 27.06.2002. otsuse nr' 100 p 5.2 tti-

histamine

ja

6ppeaasta

P6lula koolis
Encl Suutre
Pdlula P6hikooli 6ppcalajuhrtaja

kol-

ralduste kinnitamine. Moodustati vabade metsa- ja pdllumaade
enampakkumise komisjon koosseisus: Toomas Jr.lrna, Et ik Keskkr-ila, Anne O1ev, Virgo Koppel. Anti kauplenislLrba j a alkoholi

*

LIus

vaba

netsamaa erastaja kinnital]1ine maatrikil nr 93. Valla 2002.a lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine. Sae killa nilne ennis
tamise taotluse esitamine maavanemale. Valla jaoskonnakomisjoni moodustamine: korlisjonl esiniees Ain AunapuLL. Iiikmed Pille
Lippasaar, Merje Ka11ip, Cetlin Ups, Lehte Senka, Merle Rentik,
asendusliige Helve Rohtla. Kinnitati valla arengukava aastateks
2002- 2005.

2. septembril algas P61ula P6hikoolis uus dppcaasta. See on meenLLtalDist vi:ift picv kljmnele esimcse klassi 6pilasele, kes said
kritte oma esimese trihtsa raamatu aabitsa. Tdnaseks on need
I0 dpilast kuu aega kooliteed kdinud ning oma 6petaja abiga ka
irbr trrr rl.kku r"rLu .r opp.rud.
Hetkel koosneb meie koolipere 126 opilasestja l7 6petajast. I klassi dpilased ei olnud ainsad, kes sel dppeaastal esmakordselt P61ula kooli uksest sisse astusid. Se1 siigisel alustasid
koolis tdod ka uued dpetajad: Olev Miie (liir-isikaja loodus6petus), Merike Vali Oioloogia, georraafiaja keemia), Enel Suutre
(6ppealajuhataja, eesti keel). P61ula koolis on olemas k6ik klassi-ja ainedpetajad, lisaks tbbtab koolis ka tAiskoonnusega logopeed. Vlikeste maakoolide hirm 6petajate puudus - meid hetkel ei vaeva.
Niiidsest on 6petaiatel vdirnalus orna tods kasutada ka videomaterjaleja arvuteid. Tinu Rdgavere valla 2002.a lisaeelarvele tdienes kooli arvutiklass kahe arvutikomplekti, printeri ia
skanneri vdrraja lisaks ostis kool ka videomaki.
Pdlula kooli 6pilastel on v6imalus osa vdrta ka ntihrete huviringide tegevusest. Sel dppeaastal tegutsevad kooiis jiilgmised ringid: laulukoorid, knnsti-, majandus,, awutiring, kodurlitred, suusatrenn. Lisaks on koolil ka rruuseum. mille ecstvedajaks on kooli ajaloodpetaja Ilmar J.irg. POlula koolijuures alustab tddd ka ettevahnistusrtlhm, kuhu on oodatud k6ik jrirgmiscl
shgisel I klassi astuvad lapsed.
Kuu aega on kooli algusest rndddunud. Seliele tagasivaadates nler'[e, et r]snagi palju pdnevat on toimtLnudt "Nuntlu-naiitus"; spord ipriev j a vahva klassidevaheline maastikuning; Lernmikloornapdeval olid klassides ka koerad-kass id; 23. septelnbriL
toimus siigise alguse puhul l. 5. klassj 6pilaste tradirsioonilinc
siigisrratk, seekord sohu jdhvikale; mitrrel klassil on juba oLnud klassidhtud; klasside vahel on toimunud j algpallivdisrlused
ning tulemusrikkalt on kriidud ka mujaL vdistlemas.
On meeldiv t6deda, et 6pilastcl jdtkr.rb entusiasml .ja huvi
iirituste organiseerirniseks, Libiviimiseks ja ka osalemiseks. Sooviksingi neilej 6udu, jaksu, julgust ja enesekindlusr edaspidiseks,
et igapdevase koolitoo k6rvalt leiaks aega ka muudeks toreda-

teks tegemisteks.
Lastevanematele sooviksin kindlat meelt laste kasvatamisel
meeldivat
koostdod kooli.ja dpetajatega, sest meil on rihised
Ia
eesmdrgid kindlustada Lastele hea hariduse kaudu tulevik, v6idclda kooliviigivalla vastu ning luua "oma kooli" tuune ja tra-

ditsioonid.
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Kolmeaastane
periood l6peb

Eesti Keskerakond
R?igavere vallas

Valitsemisperiood l6peb kohe. V6tame kokku olulisemad tegevused, mida oleme selle ajajooksul toimetanud.
1 999/2000. aastavahetusel oli vallal keeruline majanduslik
olukold, mille pbhjuste lahkamine ei ole selle kiiutise eesmdrk
ega sisu.

Niisiis, 2000. a alguses oli kohustusi kokku 1,7 rnilj kr (s.h
riiginakseid 3 5 0 000, laene 651 000, Rakvere limale soojas6lmed 215 000). Oli selge, et f.ihiaastate eelarve pidi olema, ja
oligi, sddstueelarve. Siiski valmistab heaneelt, etka sedstueelarve tingimustes suutsinle tagada avalike teenuste toimimise
ndutud tasemelja seda t6esti vdga minimaaise hinnaga. Areng
j:itkus ka 2000.a, sealjuures olid kapitalimahutused mdrkimisvdersed: Pdlula koolile 3,15 milj kr, lisaks Ulvi puhastussead,
metele 700 000 kr keskkonnkaitse t6hustamiseks. Kogu vajalik
rahasumma tuli vdljaspoolt, valla oma panust ei olnud.
2001 .a alguses oli vallal kohustusi kokku oli ikka veel 1 ,6,1
milj kr. Vahemrirkusena olgu deldud, et valla eelarve ilma 6petajate palku aF,'estanata on -5 milj kr ringis. Kuid 2001 .a suutsime oma finantsseisu

oluliselt parandada: Maapangaga peetud

liibiri*ikimiste tulemusena kustutati 4/5 int.essidest. rahandusministeeriumiga saavutatud kokkuleppe alusel ei n6utud sisse
viiviseid masuudilaenult. 2001.a v6tsime ka oma ainukese ltili
ajalise laemr 215 000 kr nradala intressiga iaenLr omavalitsuste
tugi{bndiit, et saaksime tasuda Rakvere linnale soojas6lmede eest
maksmata osa. Lisaks v6imaldas see vallaeelarvest suunata kohaliku arstikeskuse remondiks 100 000 kr. Samal aastal sailne
Eesti Telefoniga peetud kdneluste tulemusel intenreti plisitihenduse Pdlula kooli ja V-Kabala raamatukokku. Lisaks saine remontida td66petuse klassi, vdtta valla palgale ka logopeedi. Pi'
kapiievariihma olime avanudjubavarem. Niisiis suutsime 2001 .a
parandada valla fi nantsmajanduslikku olukorda. 2002.a alguse
1,3

milj kroonisest kohustusest oli septembri ldpuksjiiiinud

7,10

000 kr. Tiinase juhtkonna oskused ja valla tulubaasi suurus ei
ole rneil vdirnaldrnud ;aar utada nullvarirnriKisiloleva V-Kabala raamahrkogu remondiks saime 174 000
krhasarlmdngumaksust, 50 000 k on valla omafinantseering.
Eelnimetatud 740 000 koonist moodustavad 541 000 k v61ad6pilaskohtade eestteistelevaldadelelinnadele, iilejii?inudon
pangalaenude viimased osamaksedj a v6lg Rakvere haiglale 124
000

kr

Meie meeskonnatd6 tulemuseks peame kahtlemataka seda,
ethaldusrefonni tuultes suutsime saavutada olukorra, kus meie
kui vtiikevalla arvamuse era kuulati. Suutsime tdita n6ude avalike intemetipunttide osas, meie kool on 6petajatega komplekteeritud, avasime 2.lasteaiariihma; valla toel tegutsebjtille hambaarst.

Suutsime viia Ulvi komnunaali likvideerimise nomaalse

tulemuseni. See ei olnud likvideerijatele kerge. Kedagi ei ole
aga vdlgade pdrast tinavale tdstetud, alati on leitud vastuv6etavad lahendtLsed. Vallavalitsus on lbinud ile digitaaisele dokumendihaldusele, ka on vallal ona veebilehekiiig. Praegu toimub
selle tiiBstamine. Koostasime oma jdududega vaila arengukava
- see on kohustuslik dokunertja aluseks pikaajalisele finantsplaneeringule. Liitusime ISPA maakondliku projektiga, nille ees
m,ir giks on U lvr veevJrgij.r krnnlistsioon i renor eerinrine.
See on olnud meie tcici ja asjade seis. Liihiajai annamc v6imu iile tLuele mandaadile-

Vallayolikogu csilne€s! yallayanem

Mis on tchtud?
Pdlula Pdhikooli kapitaalremont on ldinud kokku maksnia
10,0.1 milj. kr. Sellest on valla omafinantseerim ine I ,3 9 milj. kr
Keskerakond on toonud riigieelarvest kooli remondiks 8,65 milj.
kr. Ulvi hooldekodu Iajamiseks on riigilt sihtfinantseerimisega
toodud 1,3 nilj kr.
KuiRdgavere vald algaastail 1993.-94.a. oli eelarvelistes raskustes, siis suutis Keskerakonna pooltjuhitav volikogu tuua valla
eelarvesse 701 tuh kr riigipoolset abi.
Lahendasime Ulvi asula keskkiitte probleemi kaasaegse katlamaja ja soo.jas6lmede ehitamisega. Prognoositud tulemusi see
kahjuks ei andnud. P6hjuseks tarbijare vahene maksusuutlikkus.
Ulvi raamatukogu sai uued tcjdruumid. Lloonele tuli eelnevalt ehitada uus katus. Selles ntajas asuvad ka valla tddandja
eiuruumid. Kunda jSele sai rajatud jalakdi.jate sild. Seda kasu
tavad peamiselt dpilased.

Prk-"

"line raorlr.jle e5itJmine fesrr Enerbi:lc J-nab l;n4

juba tulemusi. Elektrivarustus vallas paraneb. Vastavate idbiriidkimiste tulemusena paigaldas ET raamanrkogudesse ja koolimajja korraliku andmeside piisiiihenduse.
Mis saab edasi?
Aastate jooksul on vallale kuhjunud hulk lahendamata problecme. Keskerakonna nimekiria saadikukandidaadid pakuvad neile lahendusi oma valimisplatvormi kaudu:

v

HARIDUS - taotleme Pdlula PdhikooLi v6imlaja pesuruumide
vdljaehitamise finantseerill1ist riigjeelarvest. Tagane kdigile
P6lula P6hikooii 6piiastele tasuta koolilduna. Arendame arvuti6ppe v6imalusi. Rajame soovijatele P6lu1a P6hikooli juurde 6pilaskodu. Toetame dpilasekskursioone Eesti piires. Taotleme ka
1'nunitsipaal6petajatele riigieelan elist palgatdusu. Soetame arr ut.d

j.

algctame

rn

r.lrdppe Ulvi la.leaias.

NOORED - loorne noofiele v6imalused spoldi (sh ekstreemspordi) ja kultuuriga tegelemiseks. Toetame noofte enesealgatust spordi- ja kultuuriklubi kiiivitamisel. Noored, ndidake end!
Aitame n6ustada Pdlula P6bikooli ldpetajaid edasi6ppimisr,6i
maluste ja kutseala leidmisel.
KULl'UUR - suurendarne Ulvi klubi finantseerimist. Toetarne
Ulvi klubi juurde ndukogu ja noo e n6ukoja moodusramist.
Laiendame raamatukogude internetipunktide v6imalusi.
E.{KAD JA I OINIETULEK - pakune valla vanuritele tdiendavat avahoolde teenust. Jdtkame valla pensionAridele naamaksusoodustuse andmist. Toetame valla pensionAride klubi "Ajakangas" ekskursioone Eesti piires.
TERVISHOID - jiitkame vallapoolsete kohustuste tditmist oma
elanike tervisho iuaLasel teenindarr isel. Selleks: Ulvi ambulatoo-

riumi remont hambaravi- ja ooteruumide, samuti sanitaars6lmede kaasa.jastamisel; rajame liikumispuuetega inimestele juurdepdrisu arstide vastuv6tule.
REGTONAALARENG - lahendame Kabala ktlas joogiveeprobleemi. Toetame valla killakeskuste rajamist ja krila arengu
kavade realiseerumist. Sdilitame vallas eluterve looduskeskkonna. Lahendame vallas jdiihriekditluse probleemi.
ETTEVOTLUS - orienteeritud p6llumajandusele ning metsa,
ja saematerjali td6stusele. Praegune ettevdtlus ei taga kogu tddeo lise elonikkonno tcicihdivet.
fiiirg lk s)

-
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Eesti Keskerakond: ttRiik on inimese iaoks, mitte yastupiditt
ArYo Jaakson, Riigik0gu liige
(Keskerakord)

Olen Eesti Kcskerakonna asutajaliigc. I 991. a. 12.ok-

toobril Tallirna Amctiiiliingute Ma.jas asutasid 204

vecrand

nii rikastest kui vaestast. Ehk tdpsemalt -

vaestc toetus Keskerakonnale on 23%, keskklass
25%, illemkeskklass, kes v6ib osta ka luksuskaupa 14,7% ja rikkad, kes vdivad lubada endale k6ike 25%. Sce EMOR-i uurimus osutab vAga selgalt, ct

inimest tollcaegse Rahvakcskerakonna. Pracgu kuulub Eesti Keskerakonda juba iile 7200 liikme.

Keskerakonda pectakse tegr.laks ja temassc usutak-

Kiin.]mc aastat tagasi alustasime rne keskelt. Sinna olcme nre kajddnudja sealt kogunud onra poliitilise kapitali. Ajad muutuvadja iile meie peade on nii
mdnigipartei liikunud par emalt vasakule v6i vasakpoolsete loosungitega toetajaid pilrides viinuci ellu

Riigikogu liikrncna olen kohtunud vdga paljude
erincvate inimestaga, kcllede vaatcd ol iisnagi cr-i,
ncvad. Enanus nendcst aga tunnistavad, et Ecsti
Keskerakond on kdige enam sotsiaalse progranni
erakond. Kusjuures vdimule saades on ta hakanud
oma sotsiaalseid sihtc ja eesmiirke e11u viina.

parernpoolset poliilikat. Mere p6hin6ttcd on jiiiinud
sarnadeks, mis 11 aastat tagasi - riik on inimesejaoks

SC,

Meenutan, et 1992. a. Riigikogu valirnistelc min

ja k6igc tiihtsan.raks pcetakse inimest.

nes oli mcic loosungiksja pdhirn6tteks:

"Riik on ini-

\''ast sectdttu ongi rahvas mcid valinistel usaldanud.
1992.a. Riigikogu valinistel saime 56 124 ha.ilt

ncscjaoks, mitte vastupidi". Loomulikult on iseseisvus ning riiklus meile k6igile iilimaks. Kuid ei saa
elada nii,ct liiilaks sdlama riigi vdlist kesta, inimesed

(12,3%). 1995.a. 76 634 haalt (11,2%) ning viirrastcl Riigikogu valimistel juba 113 378 hiiiilt (23,4%).
Uha kasvau saadud hiiiilte arv nriitab, ct valijad toc-

aga tulevad, vaid hddavaevu omadega toirnc. Teata-

tavad

nii kohalikel kui Riigikogu valimistel Kesk-

erakonna idcid.

Toetajaid meil jatkub, sest ka viimasel koimel ja
pooLel aastal on sotsioloogilistcs uuringutes toetus
Eesti Keskcrakonnale pr.isinud 23 - 26%. Seega - iga
neljas valija toctab seda suunda, nida tdnascs Ecstis
esindavad Eesti Keskcrakonna poliitikud. Olgu see
too kas Riigikogus vdi omavalitsustc volikogudes,
linnadcs vdi valdadcs, halcluskogudes, asutustc-institutsioonide ndukogudcs.
Vilga huvitav oliriks hilissuvir.ie EMOR-i uuring,
kes ja kui palju toetavad Keskerakonda. Kui mcie
"s6Itumatu" parempoohrc aj akil andus Eesti Pievalehega eesotsas on pidevaLt Keskcrakonna toetajaid
kujutanud "roosas kleidis muttidena", siis EMOR-i
kisitlus selgitas v:i1ja, ct Eesti Keskerakonda toetab

vasti rihte sellist vdga suurt rirki me oleme juba ndinud.

Hoian k:ies meie, Keskerakonna Rdgavere valla
vaLimisplatvormi. Peame oluliscks haridust, noori,
kultuuri, eakaid ja nende toirnetulekut, ter-vishoidu,
regionaaiar-engut, ettcv6tlust.
Jargnevalt teen lut\ust Keskerakonna Tallinlia va-

limismanilcstiga. Esinesena on seal kirjas sotsiaal-

poliitilised eesn.rdrgid. Seejiirel arstiabi, tocjkohad,
kutseharidus, sundtiiimikud, munitsipaaleiritus, kortcriLihistud, iihistranspol't,..

Vdtan kette kolmanda proglamrnilise v:ilj aande
- Eesti Kcskerakonna Lileriigilise valimisplatvomi.
See algab peatiikiga "heaoluja elukvalitcet". Seejiirel toohdivc j a vdikeettcv6tlus, eakadja toimetulek...
Ja kas ongi eram midagi enamat ciclda'l
nruud kui .cdr. cr MEIEGA VOIDAD:

ti

Rflgavere Valla Leht
Ettevdtluse arengu toetamiseks peame vajalikuks: teostada
valla rildplaneering 2003.-2005.a; algatada ettev6tlusala detailplaneering koos arenguruumiga, toetudes iildplaneeringule; valla
omandis olevate vabade ruumide vdljarentimine ilma rendikasumita; teha uutele iritajatele maksusoodustusi.

Tule 2o.oktoobril valima ja yali Eesti Keskerakonna
poolt! MEIEGA VOIDAD!
Eesti Keskerakonna nimel

ArYo Jaakson, kandidaat nr

101,
Riigikogu liigc, yolikogu aseesimees

Valimisliit Koduvald
Iga valla elanik - suur vdi viiike, noor vdi vana, peab teadma, et
just tema on tahtis osa vallast, kellega arvestatakse, kellest hoolitakse ja vajadusei abistav kasi ulatatakse.
Alati ei ole vaja suuri rahalisi kulutusi, kuiv6rd koostddd, Iiead
tahet ja pealehakkamist.
Et koduvallas oleks hea, elada, selleks
1. Tahame toetada kLilaliikumist - tugev kiila on rnaaelu alus.
Krilavanema amet au sisse.
2. Toetame ettev6tlust, uute ettev6tete loornistja turismi.
3. Meie esrnatrihtsaks iilesandeks jiiiib j:itkuvalt P6lula POhikooli
Spilaste 6pitingimuste parandamine.
,1. Pddrame erilist tdhelepanu noorteja laste vaba aja sisustamisele. Otsime vdjmalusi noorsootddtaja tddle vdtmiseks, n]dnguv:iljaku ja spordiplatsi Iajamiseks.
5. Pddrame rohkem tdhelepanu avaliku koiTa kaitsele, taotleme
juurde r.ihe kordniku koha.
6. Pddrame t:ihelepanu heakonale kogu vallas. Teed kordaja talvel lumevabaks. Vallale sildid ja loodusobjektidele viidad.
7. Leianie v6ilnalusi valla inimestele interneti kasutamiseks.
8. Kindlustame jdtkuvalt koduldhedase perearstiabi kiittesaadavuse,
9. Toetame enesega toimetulemist.
10. Toetame aktiivsel pensionip6lve.

M6tisklusi valimistest
ia valiiatest
Mdddunud 3 a on eelmisest mdttevahehrsest seoes valimistega.
Palju oleme suutnud omletti tooreks munaks tagasi muuta? Kas
oleme lahtj saanud okupatsioonist iseeneses? Miks me rildse k?iisilne Balti ketis, osalesime fosforiidis6jas ja laulval revolutsioonil? Ilmselt protestiks tollal toimuva vastuja sooviga ndha teistsugust Eestit. Millist siis? Kindlasti ka sellist, mis on meeles lapsep6lvest. Langes ju see paljudel sdjajiirgsele ajale, kus teiskasvanute hoiakutest kunas palju kaotatud iseseivusaja jooksul
omandatud hoiakuid.
Sooviks on taas Eesiit kus apteeki sisenev meesterahvas paljastab pea. Sooviks on mitte neba tenavatel siljeliirakaid, suitsukonisidja piievalilleseemnete kesti. Sooviks on, et Eestimaal taastuks karskusliikumine. Sooviks on, et asju ninetatakse 6igete
rimedega: drandamist varguseks, nahalaalsust j6hkruseks ja habematuseks, komplekisvabadust moraali puuduniseks, huvide
konflikti - ebaausa tddtaja ettev6tte huve kahjustavaks tegevuseks jne.
Sooviks on, et ka praegused lapsed saaksid tunda hinges har-

dust, mis tekib siis, kui sisened kirikusse heiturnjsest niiskeks
muutunud kdtt vanaema pihku poetades. VeljLrd aga teadmisega,

Rahvaerakond M66dukad
Ees on valimised. Arn'ias rahvas, oleme tegusate inimestega arutanud ja j6udnud selguseni, et valla juhtimisse on vaja kaasata
uusi ja viirskeid tegijaid. Koondasime oma jdud RE M66dukad
nimekirja alla. Slinjuures ei tasuks "suurt poliitikat" Toompealja

Tallinnas segi ajada kohaliku elu konaldamisega Riigavere vallas. Siinseid otsuseid teeme meie ISE, mitte keegi "suur onu"
kusagilt kaugeltja kdrgelt, nagu n'rdne teise erakondliku nimekirja puhul siin-seal ette on tulnud.
Meie ai anna teile suuri ja m6ttetuid lubadusi, sest rjledd ei juhlu
suufies asjades mitte midagi. M€ tahame, et meie valda juhitaks

arukaltja hdsti.
Mcic, RE M66dukad nimekirjas kandideerijad soovime:
1 .Vallavalitsus oleks inims6bralik ja seda juhib vallavanem.
2 Koolimajc ehitus jatkuks.
3.lga1e oma vallalapsele on olemas koht lasteaias. Igale vanuseastmele oma rl1hm. Lasteaia.ja hooldekodu ruumid korda.

4.Vallaeelarve toetaks kultuuri- ja sporditegemist. Suurenat tdhelepanu tuleb p.jdrata tddle noortega.
5.Taastuks valla korrakaitse (abipolitseinik, koostcjtj kaitseliiduga

jms).

6.Vallas on.jiille piiiisteameti kohalik riksus.
T.Paraneks Lildine heakordja valla teed oleksid sbidetavad nii suvel
kui talvel (teede iahtiajamine lumest).
8.Valla poolt osutatakse suuremat tihelepanu ja toetust nooftele
peredele ning pension2iridele (sh rnoraalset).
Lugupeetud vallarahvasl Ootame teie k6igi ettepanekuid ja
arvarnusi uuele valitavale vallavolikogule eelolevaks kolmeaastaseks tddperjoodiks.
Loodame, et meie eesmirgid on ka teie eesmdrgid.

et mjdagi suurtja tundmatut

hoolib sinustjajiilgib sinu tegemist

riiheas kui kurjas.
Sooviks on et Eestirnaa tAituks uuesti inimestega, kes tunl're-

tavad isiklikku vastutust nii oleviku kui igaviku ees. Eelmine
riigikord sai piisida niikaua ainlrlt tenu selliste inimeste olemasolule. Nende p6him6te oli: las nad lohistavad seda mdisakdit,
viihemalt mina piiiian oma iilesanded korrektselt teita. Arenenud
vastutustundest tingituna keelduti astumast nn iildrahvaliku partei liikmeks. Ulenldine vastutamatus oleksju lainenud autonaatselt ka nendele. Paraku on need ilmingud veel praegugi alles.
Mingi milstilise erakondliku vastutusega hiimades tekitatakse parteiliikmetele mugav olukord praktiliseks vastutamatuseks (eravestluses oponendiga vdidetakse tihtipeale, et jah sul on 6igus,
aga meie erakondlik seisukoht on vastupidine). Toimepandud
viiarteo vdi tegemata jatmise eest kantakse ddrmisel juhul vastustust erakonna siseselt, kui sedagi. Kui soovite, v6ib tuua ka
kontreetseid niiiteid kohapealt. Siit ka soov, et Eestimaal taastuks isikliku vastutust kandavadja seda edasviivad inimesed, et
nendele antud rilesanne saaks alati t:iidetud ja nende poolt antud
sdna saaks peetud. Siis tekib usaldusja sealt edasiminna onjuba
palju lihtsam. On vdirnalik luua korterir,ihistujd jm vallale vajalikke ettevdtmisi... Kui selline valimisliiidu KODUVALD m6tteviis tundub lugejale sr.idameldhedane olevat, siis ei tohiks valimistepdeval otsuse langetamine raske olla. Meie tegevuse liikumapanevaks jduks ongi nede soovide tditumine.
On ju valima ninek iiks esimesi samme, et lahti saada okupatsioonist iseeneses. Selle sammu astumata jdtmisel ei ole m6tet
ega ka 6igust srjildistada ainult teisi. Elu, riik ja onavalitsus on
rneil igaLihel Liks ja ianus.

\ralimisliidu mdtted kirja pannud H.Pajula
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Rflgavere Yalla

saadikukandidaatide nimekiri
EESTI

KISKERAKOND

nrIlT

Inge Lippasaar (1977) Har idus: keskeli. Tcicjkoht:

OU Polula Katsefalm, katsetehnik.

nr

101

Arvo Jaakson

(

Haridus: kesk

19,12)

EV Riigikogu, Riigikogu

Tcjcjkoht: n r 118 Akselta-Aurclie

liige.

Maasik

( 193

3) Haridus: keskei.

Pensionrir

nr 102 Toomas Jiirla (1 9,13) Haridus: 8 kl. Tocjkoht; FIE, nr 119 Eimar Pastinriie ( 1973) T66koht: OU MIRV
talupidaja.
nr 120 Alla Puhilas (1965) Haridus: keskeri. Tcjcjkoht:
nr 103 Maarika Koppel (1961) Haridus; Ulvi Lasteaed, juhataja.
keskeri.Tcjcjkoht: Riigavete Vallavalitsus,

kassapidaja.
nr

104

raamatupidaja- nr 12l Aleksander Runoyski (1963) Haridus: keskeri.

Marika Miiekivi (1957) Haridus: keskeri.

Tdti-

T6dkoht: eraettevdtja, autojuht
nr 122 Heino Samma (1965) Haridus: keskeri. Tcjcjkoht:

koht: Rigaverc Vallavalitsus, klubijuhataj:.
nr 105 Toivo Mtildcr (1950) Haridus: kesksri. T66koht:
OU KREETEKS, juhatuse esimees.
nr 106 Liia Pall (19,14) Haridus: keskeri. Tcjcjkoht: Ulvi

Rr VAGE, saeraamijuht
nr 124 Marika Tamm (196?) Tddkoht: MTU Mdcdaku

Raamatukogu,

Spordibaas, raamatupidaja-perenaine.

nr

107

juhataja.

Kalju Part (1957) Haridus: kdrgem. Tddkoht:

110 Raivo Valter (1956) Haridus: k6rgem.

Tddkoht:

Pdlula Kalakasvatuskeskus, insener-elektrik-elektroonik.

nr 1ll Vahur Veerniie (1957) Haridus: k6rgem. Tcicikoht: OU Soasepa SK,

agr

onoom-konsultant.

RAHVADR{KOND
nr

112

MoODUKAD

llargo Bastig (1971) Haridus: keskeri.

ehitaja.
nr ll3 Meelis Keskiila
ehitaja.

Amet:

(1965) Haridus: keskeri

nr

123

Alar Rtindla (1977) Haridus: kesk Tddkoht; AS

OU nr 125 Lea Viisu (1963) Halidus:

Pika-Tooma, pearaamatupidaja.
nr 108 Marju Ruut (19,15) Haridus: k6rgem. Tookoht;
RMK Kirde Regioon, keskkomaspetsialist.
nr 109 Liivi Uueni (1944) Haridus: keskei. Tdiikoht: Ulvi
Hooldekodu, juhataja

nr

OU RAATMA, mehhaanik

Amet:

kdrgem. Tcirikoht:

Pdlula Pdhikooi, inglise keele dpetaja.

VL KODUVALDnT

126 Rein Abroi (19u19)
nr 127 Heinar E€rik (1964) T66koht: OU Alumiste SV

nr 128 Raivo Kens (1962) Tcjdkoht: AS Rakvere Liha,
kon.rbinaat, meistcr
nr 12 9 Kersti Ker eme ( 1961) Haridus: kbrgem. Todkoht:
Pdlula P6hikool, dpetaja.
nr 130 Helmut Pajuta (i941)
nr 131 Hillar Pulk (1964) Haridus: kdrgem. Tddkoht:

OU Maasikamrie Piilr.rakari, juhatuse liige.
nr 132 Ruth Pulk (1963) Haridus: k6rgem. Tiicikoht:
Perearst Ruth Pulk FIE, perearst.
nr 133 Leela Sihvart (1936) Haridus: kdrgeni. Pensindr.
nr 13tl Rein Sinitamm (1944) Haridus: k6rgern. Tdokoht:
VaekLila Kool, direktor

nr ll,{ Aare Kips (1969) Haridus: keskeri Tditkoht; FIE nr 135 Mati Ulm (1962) Haridus: kesk. Tookoht: FLEXA
nr115 Ilmar Kirsimagi (1965) Haridus: kesk Tcicikoht: EestiAS
nr 136 Valdek Valem (1960)
AS Maakaubandus.
nr 13? Tiit Vinkel (1959) Haridus: 10 kl. Tcicikoht: OU
nr 116 Arnu Lippasaar (1970) Haridus: keskeri.
Ulvi Auto.

2tl. oktoobef - vatimistepeev
Valimisiaoskond asub ULVI KLUBI SAALIS ia on avatud 9-20. tel 95414.
Valimisj aoskonna piiridesse jiiiivad Aasuviilja, Kantkrila, Kdrma, Lavi, Miila, M6cdaka, Miinnikviilja,
Nurkse, N6n.rmise, P6lula, ULjaste, Ulvi ja Vim-Kabala kiilad.
Eelhiiiiletamine toimub l4-16. oktoobrini kella 12-20ni.
Toimub eelhiiiiletamine valjaspool elukohajiirgset valimisjaokonda. Toimub hddletamine valijatcle, kelle
elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse vaLla/linna tripsusega.
Inimesed. kes tervislikel pdhiustel soovivad valimiskasti koiu. peavad esitama
kirialiku avalduse valimiskomisionile.
Avaldusi v6etakse vastu kuni 20.okt kelLa 16-ni.
ValimistepAeval Dannakse kdima bussirine.
Tdpsern info teadetetahvlilt j a bussipeatustcs.
Valima minnes vOtke kindlasti kaasa PASS!
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LAURI KAASIK - 9. auSust
Anne.ja Leino Kaariku perre Ulvi kUlas
KATI KIVISAAR - l3.augu5t
Annika Maiekivi ja Janis Kivisaare perre Ulvi k0las

September: 84 Helmi Lukme. 82 llse Toomik. 75
Linda Lillepea- 70 Arnet Tamm. 60 Valdur Murme, 60
Malle Pajula. 55 lllar Keba. 50 Aili Tasane. 50 Urve
M:iekivi. 50 Meeme Linkholm.
Oktoober: 97 Lii5a V:ilja. 90 llse-lrlanda sepper. 86
Noora Sepnik. 84 Agne5 soone. 83 Leida Maurus. Bl
Helmi Koov. 65 Arvi J;irvis. 60 Ennu Tormet. 50 Roo-

ELYs sAMMUL,26.august

K llike

5d Loit.

Ederi ja Janek Sammuli perre Lavi kr.llas

Ulvi raamatukogu internetipunkt on avatud
T, K, R 10-'19, N 13-19, P 13-17.
Vajalik eelnev registreerimine, tel 93244.

Head ia toredat kooliteed, esimene klass!

Ulvi raamatrrkogu - 55
Ulvi r aanratukogu on asutatud
L I 0. l9:17.a. Secgl on raenatukogu siinset elanikkonda teenindanud

Polula Pohikooli I klassi astusid sel aastal Krsten Koov,
Kirsi-Karoline JArvis, Viktoria Laugus, Rainls Laugus, Krisl
jan Noorlind, N4ihkel Part, Katy Smirnov, Eerik Tank, N4artin
Taurnann, l\.4aarja Vinkelja Aluvere P6hikool I klassl lMadliKai Tikka

55 aastat. Raelratukogu kasutada
oli tuba 2.korruscl Poluia rahr anrrjas ja kandis Pdlula Rahveraanratukogu ninie. 1949.a aprilli tulekahjus hdvis Pdlula rahvanraja ja
raarnatukosu. Alpas raamatukogu
kolilnil]e iihest hoorest teise. Raarnatukogu on olnLLd Mriltoni majas
Pilula koolirnajas (iilenine maja)
ja mdisas, ka viinavabr ikus.
1961.

a

raamatukogu juttu ilkolili raanialukogu Ul\i Ulvi
mestab pilt teisest valla raa-

rur6isa. ULvi rndis sai raanratukogu-

matukogust. Vallavanem

le koduks 30 aastaks. Kuid raarna- Erik Keskkrila Viru KabaLa
tukogufond suur enes ja ruunri nap- raamatukogu ehltajatega
pis. Lasreaianujas olid lLihjaks jiin6u pidamas.
nLrd ilhe rrihma rruIllid. Nii otsus
taligi anda need r uurnid r larnatukogule. l 99 L a novcmbrist 199 3.a
oktoobrini asus raaniatukogu Ulvi lasteaianra.jas.ja i993.a oktoobrist kuni ttinaseni elLruraja,l-toalises korteris.
Scoscs raamatukoglr asukoha krila njme lnuutuscga rnuudcti
I 8.07.1 979 a Ra)<vere Ralooni RSN TK otsusega P6lula rearnatul<ogu Ulvi raamatukoguks. Raamatukogu esirneseks tootajaks
.

Tiin u-

avaldus
Aitah Ruth Pulgale, kes klnkis personaalarvuti Ulvi AIP- el
Aitah Toomas Jiirnale, kes kinkis lasteaia e ja hooldekodue puukuuril lse ehitas otsast i6puni oma materjaliga
ku ude ja kirjadegal
Vallavalitsus
Miilestq ne la h k u n u id...
Kuskil ditsevad meelcspead,
tasa liiguvad tuules...
Sinust nrii lestus helgeja hea...

AleksanderVassiljev 20.02.1910.-11.062002
12.05. I 915.-06.08.2002
Jlrhan JeLast
llilma Vahtfa
03.04.1929.- 12.08.2002
Nikolai Uhvanov
l3.05.19,17.- 10.08.2002

oli Lconoorc Tarnmiste (Tuularu), kes tootas raamatukogus
L12.1962-31.12.1970.,\lates 1974.a Lrov. lo6tab raarnatLrl(o
Liia PaLl.

gus

Raamatukogus on \,iimastel aastatcl kcsknliselt 300 Lugejat, 4.100
kulastustja I 1300 laenutusl aastas. Raamatukogus on toilrunud
ka kirjandusiirinrsi. 'lehtust tdpsernat iilevaadet on vdimalik lLr
geda raamatukogu kroonikast.
Tinane Ulvi raamatukosu piiLiab rahuldada lugejate ndudmisi.
Peale kojLrlaerlutuse saab kohapeal lugeda ajalehti, teha paLjundusi ning l.oktoobrist ka kasut:rda internetti. EsialgLr on kLllastajatel kasutada I ar|uti, kuid Ioodan, et see arv suLrel1eb.
Loodan, et ka jrlrgnevld aastad on Ulvi raamctukogule edukad
ja suudamc pakkuda kiilastajatele meeldivat ja vajalikkrL kirjan-

dllst, kiia kaasas tinap:ieva kiire IT arenguga.
Ulvi rralnatukogu linab perekond PLrlka ar!utikornplekli eest.

Liia Pall, Ulvi rramatul{ogu iuhataia

