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Rägavere Vallavalitsus

Sulle kuulub meie tänu, õpetaja!
Õpetaja on kõige tähtsam inimene ema
ja isa ning pereliikmete kõrval. Ja nii
on õpetajate päev peretähtpäevade
kõrval kõige tähtsam päev.
Ilma õppimise ja kasvatuseta, ilma
teadmiste ja oskuste, kogemuste ja
omandamiseta poleks me need, kes
me oleme.
Ja meil oleks ilmselt põhjust
tähistada arvukaid soss-seppade päevi.
Ei teatri- ega muusikapäevi, ei olümpiamänge, grillvorste ega makarone,
mobiiltelefone ega isegi surfamist
internetis või suhtlemist Skype’is - sest
kõik see ja palju muud eeldavad oskusi
ja teadmisi.
Kõige suurem rikkus on mõistus.
Kõige suurem pärandus on kasvatus.

Kõige suurem vaesus on harimatus,
on öelnud üks araabia luuletaja väga
ammu.
Õpetajat on raskem valida kui
riigile presidenti. Heale õpetajale
esitatakse sedavõrd kõrgeid
nõudmisi, mida me ootame
vanajumalalt endalt ja mis ületavad
isegi presidendile esitatavatest
nõudmistest. Need võivad paljud
õpetajaameti kutsevalikustki eemale
peletada. Aga vaatamata sellele on
meil palju õpetajaid, kes ei karda
kõrgeid nõudmisi: neis on kutsumus
teha oma tööd suure armastuse ja
hoolega, neis on inimlikkust ja
nõudlikkust, sõbralikkust. Neil on palju
anda.

Rägavere valla neli aastat
Nelja aasta eest, kui asusin tööle
Rägavere vallavanemana, oli valla
võlakoorem 1,7 miljonit krooni, millest
pangale olime võlgu 1,2 miljonit krooni
ja teistele omavalitsustele üle 500 000
krooni. Praeguseks oleme suutnud
võlga vähendada pisut üle miljoni
kroonini – 2009. aasta sügisel on
Rägavere vallal pangavõlga pool
miljonit ja teistele omavalitsustele
võlgneme 570 000 krooni laste
kooliraha.
Samal ajal ei saa mööda vaadata
rahasummadest, mis on läinud valla
üldise heaolu parendamiseks. 2005–
2009 on valda investeeritud üle 7 miljoni
krooni, kasutamata selleks sentigi
laenuraha.
Üle poole miljoni krooni eest
renoveerisime lasteaeda – vahetasime
uksed-aknad,
remontisime
rühmaruume
ja
uuendasime
ventilatsiooni.

Põhjaliku
remondi
läbisid
hooldekodu uus tiib, katlamaja ja
söökla, ehitati söögisaal ja terves majas
paigaldati
uus
tuletõrjeja
valvesignalisatsioon. Kokku läks see
maksma üle 2 miljoni krooni.
Koostöös MTÜ-dega sai uue ilme
Põlula kooli staadion, mille uuendamine
läks maksma 900 000 krooni. Samuti
rajati
Mõedakale ATV-de
ja
mootorrataste krossiraja, kus mitmed
võistlused peetud.
Raha on kulunud ka teede
korrashoiule ja remondile – sai ju
näiteks Ulvi-Miila 1,2 miljoni krooni eest
oma tanumale tolmuvaba mustkatte.
Kas Ulvi elanikud mäletavad,
kuidas haises ja nägi välja ollus, mis
voolas veetorustikus? Käesolevaks
ajaks on Ulvis uus pumbamaja ja
vahetatud torustik ning kõik kortermajad
saavad puhast vett. Need tööd maksid
üle 850 000 krooni.

Bussiring valimistepäeval, 18.oktoobril
Rägavere valla jaoskonna nr. 1
Valimistepäeva, 18.oktoobri
bussiringi graafik.
Uljaste kell 11.00. Haansalu 11.05.

Aarla 11.15. Kabala pood 11.20.
Kabala II 11.25. Miila 11.30. Kõrma
teerist
11.35. Ulvi 11.40.
Kalamajand 12.00. Sae teerist

Foto Avo Seidelberg
Andes saavad nad vastu parimat,
mis ühel inimesel teisele pakkuda: tänu.
Täname Sind, armas õpetaja, et Sa
oled olemas, et oled meid õpetanud.
Tea, et oled meie jaoks ikka
olemas!
Vähetähtis pole ka asjaolu, et
kortermajad suutsid mõne aastaga
organiseeruda ühistuteks ja elanikud
hakanud oma majade eest paremat
hoolt kandma – paljudes majades on
võetud ette suuremaid ja väiksemaid
remonte.
Mõedaku
spordibaasi
on
investeeritud üle 2,3 miljoni krooni, mille
eest on renoveeritud peahoone,
küttesüsteem, kõrvalhoone ja
laskumisnõlvak,
soetatud
spordivarustust (saadud käima
varustuse laenutus) ja tehtud palju
muud vajalikku.
Neli aastat on möödunud kiiresti.
Väikseim olla ei tähenda ka kohe
olla viimane, oleme riigi uuringute
kohaselt võimekuse kohaselt mitte
viimased ega ka eelviimased
maakonnas, vaid kümnendad. Terves
Eestis aga 137. kohal omavalitsustest,
mida ei ole rohkem ega ka vähem kui
227.
Koos oleme tugevamad kui enne!
Jüri Landberg, vallavanem

12.05. Männikvälja 12.10. Nurkse
12.15. Kantküla 12.20. Põlula
12.25. Ulvi 12.30. Vaeküla-Liiva
12.45. Tagasisõit Viru-Kabala
13.00 ja Kantkülla 14.00.
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Kokkuvõtlikult vallavalitsuse ja
vallavolikogu neli aastat
Valitsuse arvandmed 17.10. 2005.
– 18.10.2009.
VALLAVALITSUS
Valitsuse istungeid peeti nelja
aastaga kokku: 5+17+15+19+13 =
69.
Korraldusi selle aja jooksul andis
vallavlaitsus
välja:
15+109+101+126+76= 427.
Valitsuse liikmed: Jüri Landberg,
Ago Koldits, Raivo Kens, Marju Ruut
ja Virgo Koppel.
Arutusel olnud olulisemad teemad:
Maa riigi omandisse jätmine.
Maa ostueesõigusega erastamine.
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmine. Õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
koosolekute
ettepanekute
kinnitamine. Puuetega vanuritele
hooldaja kinnitamine. Vallavalitsuse ja
allasutuste bensiinilimiidid. Hoolduslepingute kinnitamine ja lõpetamine.
Kriisikomisjoni moodustamine ja
kinnitamine. Korteriomandi seadmine
katastriüksusel asuvate korteriomanike
kasuks.
MTÜ-le
arengutoetuse maksmine. Ehitus- ja
lammutamislubade väljastamine.
Kasutuslubade
väljastamine.
Korteriühistute
toetamine.
Detailplaneeringute algatamine. Mõedaku Spordibaasi renoveerimise
projekteerimistööde korraldamine.
Mõedaku spordibaasi peamaja
renoveerimine, laskumisnõlva projekteerimine ja renoveerimine. Mõedaku
Spordibaasi
reoveepuhasti
ehitamine. Mõedaku SB renoveerimise
finatseerimine
reservfondist. Ulvi asula pumpla ja
veetrasside rekonstrueerimine,
ehitamine. Alaealisele lapsele
seadusliku eestkostja kinnituse andmine. Rägavere valla allasutuste
tuleohutuse dokumentide korrastamine. Ulvi klubiruumide kasutamise
hindade kinnitamine. Laste arvu
suurendamine lasteaiarühmades.
Hooldekodu ja lasteaia hoone
renoveerimise hanke korraldamine,
remont
jne.
Sotsiaalkorteri
eraldamine. Lastetoetuse summade
ümbermääramine.
Alaealiste

perekonnanime
muutmine.
Reservfondist raha eral-damine
Põlula Kooli spordiväljaku renoveerimiseks. Hajaasustuse vee-programmi raames rajatavate kaevude
hindamiskomisjoni moodustamine ja
toetuste väljamaksmine. Põlula kooli
välisfassaadi vähempakkumise
kinnitamine ja remont. Katastriüksuste nimede määramine. Aasta
inventuuride läbiviimine. Eestkoste
seadmine ja korraldamine. Mõedaku
SB rolleriraja keskkonnamõjude
hindamise algata-mata jätmine.
Avaliku ürituse korral-damise lubade
väljastamine. Ulvi Hooldekodu
tuleohutusjuhend. Põlula kooli ja
lasteaia tuleohutusjuhend. Kasutamislubade väljastamine (puurkaevud). Ühekordsete toetuste maksmine. Rägavere Valla Rahva Maja
renoveerimine ja KOIT-kavas
osalemine, fin. taotluste esitamine ja
korraldamine.
VOLIKOGU
Volikogu arvandmed 17.10. 2005. –
18.10.2009.
Volikogu pidas nelja aasta jooksul
kokku 43 istungit. Vastu võeti kokku
99 määrust ja 116 otsust.
Määrustest on olnud kaalukamad:
Rägavere valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava.
Rägavere valla põhimäärus.
Rägavere valla arengukava muudatuste kinnitamine – Mõedaku Spordibaas 2006-2012, Põlula Kooli arengukava 2006-2009.
Rägavere valla külade ja mittetulunduslike organisatsioonide arengutoetuste andmise kord.
Puurkaevude projekteerimise toetamise kord. Ulvi klubi põhimääruse
kinnitamine. Rägavere valla arengukava kinnitamine (koos tegevuskavadega). Huvitegevuse ja –
hariduse finatseerimine.
Lapse sünni- ja matusetoetuse määra
muutmine: lapse sünnitoetuse suuruseks on 5000 krooni ja matusetoetuse
suurus 2000 krooni.
Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine.
Ulvi
ja
Viru-Kabala
raamatukogude
põhimääruse

kehtestamine. Rägavere valla
hooldekodusse
suunamise
tingimused ja kord. Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi
alaliste
kulude
piirmäärade
kehtestamine.
Üldplaneeringu kehtestamine. Koduteenuste loetelu, osutamise
tingimused ja kord. Valla jäätmekava
2009–2013. vastuvõtmine. Mõedaku
SB põhimäärus.
Otsused võeti nelja aasta jooksul
kokku 116. Kaalukamad neist
Rahaliste vahendite taotlemine
veevärgi renoveerimiseks.
Valla üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise
algatamine. Mõedaku SB arengukomisjoni moodustamine. Mõedaku
SB perspektiivi kinnitamine ja
renoveerimine (laskumisnõlv, peamaja, koolitusruum).
Hooldekodu- ja lasteiahoone renoveerimine (+12 kohta, sööklaruumid,
aknad, fasaad).
Vallamaja hoone renoveerimine ja
vallavalitsuse ületoomine väiksematesse ruumidesse.
Kergliiklustee teemaplaneeringu
alga-tamine. KOIT-kavas osalemine
Rägavere valla rahva maja renoveerimine – taotlus fin. 7,5 miljonit
krooni. Munitsipaalmaa taotlemine
(Rahva Majale).
Sihtasutuse Lääne-Virumaa Terviserajad asutamises osalemine ja
esindaja nimetamine
Töötasid järgmised komisjonid:
revisjonikomisjon - esimees Arnu
Lippasaar, Heino Rääk; eelarve- ja
majanduskomisjon - esimees Raivo
Valter; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
- esimees Maarika Koppel, Rein
Sinitamm; kultuur-, haidus- ja
spordikomisjon - esimees Õilme Peeti
ning arengu- ja maaelukomisjon esimeesMati Ulm, Raigo Rebane.
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Valimistest
Kellel on hääletamisõigus?
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja
Euroopa Liidu kodanikul, kes on
valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja
kelle Rahvastikuregistri järgne elukoht asub
vastavas vallas või linnas.
Hääletamisõigus on ka välismaalasel:
1) kes on valimispäevaks saanud 18aastaseks;
2) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub
vastavas vallas või linnas;
3) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa
või alalise elamisõiguse alusel.
Hääleõiguslik ei ole isik, kes on kohtu poolt
tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu
poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust
kinnipidamiskohas.
Kas valimisteks on vaja ennast
registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end registreerida
ei ole vaja. Selleks, et tagada valimiste
ühetaolisus – s.o igal valijal on üks hääl koostatakse valijate nimekirjad. Valijate
nimekirjad
koostatakse
Eesti
rahvastikuregistri andmete alusel. Registrit
peetakse alaliselt. Registripidamist korraldab
Siseministeerium.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistri 19. septembri seisuga. Pärast seda
kuupäeva registriandmetes muudatusi ei
tehta ja valija kantakse valijate nimekirja selle
aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse
19. septembril. Valijate nimekirjas tehakse
muudatus ja isik kantakse valijate nimekirja
üksnes juhul, kui ta ei ole üheski valijate
nimekirjas. Valijate nimekirjas olijatele
saadetakse koju valijakaart. Kui Te pole 3.
oktoobriks valijakaarti saanud, pöörduge
selgituse saamiseks elukohajärgse
vallasekretäri poole. Samal aadressil
pöörduge ka siis, kui valijakaardile kantud
andmetes on vigu.
Kus asub minu elukohajärgne
valimisjaoskond?
Jaoskonnakomisjoni asukoht on kirjas
valijale saadetaval valijakaardil. Info
valimisjaoskondade kohta avalikustatakse
enne valimisi ka Vabariigi Valimiskomisjoni
veebilehel.
Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada
saab
elukohajärgses
valimisjaoskonnas valimispäeval, 18.
oktoobril kell 9.00-20.00.
Eelhääletamine toimub 12.-14. oktoobril
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 20.00.
Lisaks on võimalik alates 8. oktoobrist kella
9.00 kuni 14. oktoobri kella 20.00
hääletada elektrooniliselt veebilehel http://
www.valimised.ee.
Välismaal hääletamist ei toimu!
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Eelhääletamise ajal saab hääletada ka
väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Igas vallas ja linnas on vähemalt
üks selline valimisjaoskond, mis korraldab
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletamist.
Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse
kodus hääletamiseks. Taotluses tuleb
märkida kodus hääletamise taotlemise
põhjus. Taotlust saab esitada kuni valimispäeva kella 16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsusele.
Kodus hääletamist korraldatakse vaid
valimispäeval, 18. oktoobril.
Kuidas toimub hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda?
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
hääletamist korraldab vähemalt üks
valimisjaoskond igas vallas või linnas 12.
oktoobrist kuni 14. oktoobrini.
Valija läheb jaoskonda, kus korraldatakse
väljaspool elukohajärgset hääletamist. Igas
vallas ja linnas on vähemalt üks selline
jaoskond. Väljaspool elukohta saab
hääletada ainult eelhääletamise päevadel.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma
elukohajärgses jaoskonnas.
Valija esitab jaoskonnakomisjoni liikmele
isikut tõendava dokumendi, mille alusel
kantakse valija andmed valijate nimekirja.
Valija annab allkirja valijate nimekirja ja saab
vastu hääletamissedeli ja kaks ümbrikku
ning oma elukohajärgse valimisringkonna
kandidaatide koondnimekirja koopia. Valija
kirjutab oma sedelile ühe kandidaadi
registreerimisnumbri.
Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija
sedeli ühte jaoskonnakomisjoni liikme antud
ümbrikku (väiksem, sisemine ümbrik).
Viimase paneb valija jaoskonnakomisjoni
liikme antud teise ümbrikku (suurem,
välimine ümbrik). Sellele välimisele ümbrikule kirjutab kas valija ise või jaoskonnakomisjoni liige valija nime, isikukoodi ja
aadressi, mille järgi valija on kantud valijate
registrisse. Välimine ümbrik võib olla ka
jaoskonnakomisjoni liikme poolt otse
Rahvastikuregistrist trükitud. Ümbriku laseb
valija väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate sedelitele
ettenähtud hääletamiskasti.
Kas asukohas on võimalik hääletada?
Kui Te ei saa terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu hääletada oma
elukohajärgses valimisjaoskonnas, võite
taotleda hääletamist oma asukohas.
Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui
valija on valimiste ajal haiglas, mis ei asu
tema elukohajärgse jaoskonna territooriumil.
Taotlust saab esitada kuni 14. oktoobri kella
16.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või valla

või linnavalitsusele.
Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, s.o 12.-14. oktoobril.
Mida võtta kaasa valimisjaoskonda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav
dokument (näiteks pass, isikutunnistus,
juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku
nimi, sünniaeg või isikukood ja foto.
Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta!
Kuidas toimub hääletamine valija
elukohajärgses valimisjaoskonnas?
Valija esitab hääletamissedeli saamiseks
kehtiva isikut tõendava dokumendi. Kui valija
on saanud hääletamissedeli, siis annab ta
selle kohta allkirja. Hääletamissedel tuleb
täita selleks ettenähtud kabiinis. Valija täidab
sedeli ise.
Valija saab hääletada ühe kandidaadi poolt,
kes on kandidaatide koondnimekirjas.
Meelepärase kandidaadi number tuleb
kirjutada hääletamissedelile.
Pärast valimissedeli täitmist murrab valija
sedeli kokku ning annab selle
jaoskonnakomis-joni liikmele. Viimane
paneb kokkumurtud hääletamissedeli
välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati
jäljendi. Valija laseb hääletamissedeli
valimiskasti ise.
Kuidas peaks vaatleja käituma avastatud
seadusrikkumise korral?
Vaatleja peaks seadusrikkumist avastades
koheselt teavitama jaoskonnakomisjoni
(esimeest). Kui see ei ole võimalik, võib
pöörduda järjekorras ka kõrgemate
valimiskomisjonide poole: valla/linna
valimiskomisjon—>maakonna
valimiskomisjon (tel 325 8000, 325 8002)—
>Vabariigi Valimiskomisjon
Kuidas tehakse kindlaks valimistulemused?
Valimisringkonna kohta arvutatakse
lihtkvoot, mis saadakse valimisringkonnas
antud kehtivate häälte arvu jagamisel selle
ringkonna mandaatide arvuga.
Otsevalituks osutub see kandidaat, kellele
antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on
sellega võrdne.
Lihtkvoodi alusel jaotamata mandaadid
jaotatakse nimekirjamandaatidena nende
erakondade ja valimisliitude vahel, kelle
kandidaadid kogusid vastavas vallas või
linnas kokku vähemalt 5% häältest.
Nimekirjamandaatide jaotamiseks reastatakse kandidaadid ringkonnanimekirjas
vastavalt igaühele antud häälte arvule.
Nimekirjamandaadid jaotatakse d´Hondti
jagajate meetodil. Mandaadi saab
kandidaat, kes on selles nimekirjas eespool.
Mandaatide jagamisel jäetakse vahele need
kandidaadid, kes osutusid valituks lihtkvoodi
alusel.
Allikas: http://www.vvk.ee
Kasutagem kõik oma põhiseaduslikku
õigust minna valima!
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Valimisplatovormid

Valimisliit
RS Rägavere
Hea valija!
Käes on jälle aeg, kui Sina pead otsustama, kas oled meie
valla asjade ja toimetustega rahul või peaks ehk midagi teisiti
olema. Oleme arvamusel, et meie vallavalitsemises võiks olla
nii mõnigi asi teistmoodi. Ei hakka siinkohal kõiki asju, mida
tahame, kas muuta või parandada, üles lugema.
Toome ära vaid mõned märklaused:
1.Kool meie vallas peab säilima.
2.Ulvi klubihoonet tuleb rekonstrueerida mitte ainult väliselt,
vaid ka sisuline osa peab hakkama pakkuma võimalusi vaja
aja veetmiseks kogu valla rahvale.
3.Valla eelarvest tuleb rohkem investeerida ennetustöösse,
mis puudutab meie vallarahva tervist ja haigustest hoidumist
(sport, kehaline liikumine).
4.Hooldekodusse saamisel ja elamisel peavad olema eelised
ja soodustused oma valla elanikel.
5.Mõedaku spordibaasis peab jätkuma arendustöö ja uute
võimaluste leidmine igakülgseks kehaliseks liikumiseks läbi
aasta.
6.Toetame MTÜde tegevust ja aitame leida vajaminevaid
rahalisi vahendite kaasfinantseeringute osas.
7.Valla koduleht peab sisaldama kogu informatsiooni vallas
toimuvast.
8.Valitav volikogu koos uue vallavalitsusega peab Rägavere
vallas tegelema asjadega, mis on olulised eelkõige meie valla
elanikele. Suurte erakondade poliitika ei ole väikese valla
elanikule esmatähtis ja meie inimesed ei pea kinni maksma
mingi erakonna ambitsioonikaid plaane riigivalitsemises.
Kohalik omavalitsus on kohustatud kaitsma oma rahva huve,
mitte vastupidi.
Rohkem ei raiskaks leheruumi, vaid kel huvi, see saab tutvuda
meie mõtetega pikemalt koduleheküljel www.hot.ee/
rsragavere.ee. Ja kui meie plaanid kattuvad vähemalt poolte
Sinu mõtetega, siis tule kindlasti 18.oktoobril valima ja hääleta
RS Rägavere poolt.
Tegijate nimekiri, kust leiad kindlasti oma valla inimese, keda
toetada
Valimisliit RS Rägavere
nr 101 Merle Bastig
nr 102 Heinar Eerik
nr 103 Aivo Hannus
nr 104 Maret Jaago-Kips
nr 105 Verner Jõgisalu
nr 106 Külli Kens
nr 107 Terje Kull
nr 108 Arnu Lippasaar
nr 109 Liina Part
nr 110 Rita Pletnjova
nr 111 Rauno Raam
nr 112 Marianne Randoševskaja
nr 113 Meelis Rebane
nr 114 Eini Rentik
nr 115 Rein Sinitamm
nr 116 Mati Ulm
nr 117 Merle Unus
nr 118 Raivo Valter
nr 119 Märt Viisu

Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond on kindel partner kõigile Rägavere valla
territooriumil tegutsevatele asutustele, seltsidele, ühingutele
ning teistele aktiivsetele inimestele. Oleme toetanud külade
tegemisi, üritusi, seltsimajade remonti. Soovime jätkata ka
edaspidi tegusaid toiminguid koos tegusate elanikega.
Uuele valimisperioodile astume vastu väga raske südamega.
Olles võimul, teame millises olukorras on valla ja terve Eesti
majandus. Lubada koheseid suuri muutusi on alusetu ja
võimatu. Kuid ikkagi tahame viia elu vallas edasi Rägavere
vallas.
Soovime jääda püsima oma vallana, nii raske kui see
ka pole. Õnneks on saadud üle masendusest olla kõige
väiksem. Ka väikene võib ja saab olla edukas ning edasiviiv.
Üks valusamaid probleeme igas omavalitsus on haridus.
Oleme kindlad, et valla säilimiseks peame kindlustama Põlula
kooli jätkusuutliku arengu põhikoolina. Kodu juures haridust
saav laps annab kindlustunde igale vanemale.
Ütleme resoluutse ei põlevkivi haide hiilivale soovile
allutada meie vald kaevanduste meelevalla alla. Näeme
lähinaabrite juurest kuidas sunnib teiste pruun kuld lahkuma
maa pärisperemehi jätma maha vanemate haritud maa.
Teame väga hästi, kuidas kaevanduste tulekul kaob vesi ja
maapind muutub arusaamatult segatuks massiks.
Oleme veendunud, et see raha, mida saaks vald
põlevkivi kaevandamise eest, ei taga valla järjepidevust, ei
kata seda valu, mida peavad tundma kodu maha jätvad
inimesed. Inimesed ei soovi siduda oma elu kohaga, mida
ohustab saada laastatud.
Valituks saades annab keskerakond kogu oma jõu, et
säilitada meie väike vald elanike jaoks turvalisena.

Eesti Keskerakond
nr 120 Jüri Landberg
nr 121 Rene Metsla
nr 122 Arvo Jaakson
nr 123 Raigo Rebane
nr 124 Virgo Koppel
nr 125 Toomas Jürna
nr 126 Heino Rääk
nr 127 Erich Karro
nr 128 Marika Mäekivi
nr 129 Marju Ruut
nr 130 Aveli Lukk
nr 131 Natalija Uhvanova
nr 132 Olev Nurme
nr 133 Annely Koppel
nr 134 Valdek Arm
nr 135 Küllike Sammul
nr 136 Maarika Koppel
nr 137 Kaupo Karja
nr 138 Merje Kallip

Oktoobrikuu üritused:
10.10. kell 11.00
õppepäeval
15.10. kell 16.00
22.10. kell 16.00
30.10. kell 18.30

Pajustis seeniortantsude
mälumäng koolilastele
kokkamine koolilastele
disko koolilastele
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Erakond Isamaa ja Kirjutame igaüks
oma loo õpetajast
Res Publica Liit
Järgmise nelja aasta jooksul peaks meie arvates muude
igapäevaste toimetuste hulgas olema valla juhtimisel
olulisemad järgmised asjad:
- kool peab valda jääma, seda on mõistlik majandada koos
lasteaiaga;
- tööharjumuse loomiseks ja vaba aja sisustamiseks peame
vajalikuks valla lastele töö- ja puhkelaagri korraldamist
suvisel koolivaheajal.
- Vanemaid tuleb aidata ka väljaspoolle oma valda
huvihariduse eest tasumisel, sest kõiki võimalusi oma
väikeses vallas pakkuda pole võimalik.
- Toetama peab andekaid ja tunnustama nende juhendajaid.
- Teehöövli ning lumesaha kasutamine ja ohtlikumates
kohtades libedusetõrje peavad lähtuma tee- ja ilmaoludest
ja olema loomulikud ka väikeses vallas.
- Kui on vald, olgu ka informatiivne valla koduleht ja vallaleht.
- Igaüks meist vananeb või võib vajada oma tervisliku
seisundi tõttu abi igapäevaseks toimetulekuks. Peame
vajalikuks sotsiaaltöötaja palkamist, selleks et iga abivajaja
vajadusest oleks ülevaade ja valla võimalustest lähtuv abi
pakutud.
- Meie kodukandi turvalisus on meie endi kätes. Selleks tuleb
panustada koostöösse. Olgu selleks siis naabrivalve või
kaitseliidu kaasamine.
- Rohkem me ei luba, sest meil on meeles, et Rägavere
valla rahakott on pisike.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 139 Meelike Abroi
nr 140 Ivo Jõgiste
nr 141 Aime Juuro
nr 142 Toomas Tali
nr 143 Karli Uuspõld

Üksikkandidaat
Ruth Pulk
Tere vald!
Olen üks liige väikese Rägavere valla kogukonnast. Olen
sõltumatu, toetan õiglaseid ja arukaid otsuseid, tehes
koostööd kõikide valla heaolu ja positiivset arengut
silmaspidavate jõududega.
Tähtis on märgata ja tähelepanna igat valla elanikku. Aidata
kõige enam abi vajajat.
Terve olla, tähendab võimalust elada puhtas ja eluterves
teostavas keskkonnas. Juua puhast vett ja hingata puhast
õhku.
Toituda läheduses toodetud, tervislikust toorainest
valmistatud toitu.
Liikuda piisavalt.
Toetan sportimist, ühistegemist, omaalgatust ja isetegemisi.
Terves vallas on võimalikult tervena hea elada.

Üksikkandidaat nr 144 Ruth Pulk

Sel aastal peetakse esmakordselt üle Eesti Hea õpetaja kuud. Hea
õpetaja kuul kutsutakse koole oma õpetajaid meeles pidama, õpilased
saavad oma õpetajaid kiita sõnas ja pildis. Vilistlastel avaneb sel kuul
hea võimalus minna kooli tundi andma, õpetajatudengitel aga minna
kooli abiõpetajaks.
Hea õpetaja kuu raames soovib ka Virumaa austada Eesti õpetajat.
Kutsume kõiki üle Eestimaa kirjutama lugusid oma õpetajast, kes on
oluliselt mõjutanud kirjutaja - kunagise või praegu õpilase arengut, olnud
eeskujuks ja väärtuste kandjaks, kui vaja, siis juhatanud kätte õige
teeotsa, olnud mõistev ja toetav, märganud noore inimese annet ja
huvi.
Oma õpetaja loo võib kirjutada igaüks - nii õpilane kui pensionär, tööline
või töötu, ametnik või ettevõtja, nii talumees kui linnasaks. Kellegi lugu
ei põlata ära, olgu see vigadega või ilma, peaasi et südamest.
Soovime, et õpetajat märgatakse enam kui ainult õpetajate päeval või
kuul, seetõttu kutsumegi kirjutama lugusid, mis kestavad meist kauem
ja mida saab talletada kaante vahele.
Loo pikkusele piire ei seata. Lugu võib olla esitatud paarikümnerealine
või paarikümne leheküljeline paberkandjal või elektrooniliselt ja selle
võib teele saata kasvõi homme. Lõplik tähtaeg on 24.veebruar 2010.
Palume oma lood saata märgusõna all „Õpetaja lugu” Lääne-Viru
Maavalitsusele aadressil: Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere, e-post:
opetajalugu@l-virumv.ee
Vahekokkuvõte lugudest tehakse 2010.a. kevadel, mil autasustatakse
parimate lugude autoreid ning antakse üle kogutud lood
kirjandusmuuseumile.
Lisainfo Marge Lepik (tel 325 8030, marge.lepik@l-virumv.ee).

Haljalasse kavandatakse
õpetaja autähist
Kirjutised õpetajast on üks osa Haljala autähise protsessist.
2009.a kevadel algatas Haljala gümnaasium mõtte püstitada
Haljalasse autähise Eesti õpetajale.
Kavandatav autähis keskendub traditsioonilisele kooliõpetajale kui
eestluse kandjale, paikkondliku vaimsuse kujundajale - maa soolale
-, ning kutsub kogu üldsust üles tõlgendama õpetajaks olemist
laiemalt.
Ehkki idee pärineb Haljala koolist, tahavad idee autorid kõigiti
rõhutada tulevase autähise üle-eestilist tähendust. Eesmärgiks on
anda Eesti õpetajale tagasi talle õigusega kuuluv väärikas koht
ühiskonnas ja Eesti tuleviku kujundamisel.
Miks just Haljalas? Tänane Haljala gümnaasium kui Virumaa
vanim, 1687. aastast tegutsev kool on võtnud endale kohustuse
hoida tavapärasest enam Eesti hariduselu ja õpetajaskonna
järjepidevust, traditsioone, seost mineviku ning tuleviku vahel.
Pöördume Eesti avalikkuse poole üleskutsega olla nii nõu kui jõuga
abiks Eesti õpetaja autähise rajamisel. Ehkki oleme valmis kandma
eestvedajate rolli, ei ole mõeldav säärase idee teokssaamine
üldrahvaliku toeta.
Mida me ootame teilt? Esmajoones muidugi kõnealuse algatuse
põhimõttelist heakskiitu, nii-öelda moraalset tuge;
kõik konkreetsed sammud järgneksid sellele. Idee autorid soovivad
rõhutada autähise valmimise kõrval ka protsessi, mille käigus
elavneks senisest märksa intensiivsem ühiskondlik diskussioon
õpetajarolli üle, mõtestataks ühiselt lahti hariduse ja harituse sisu,
avaneksid uued võimalused õpetajaameti tõstmiseks aukohale.
Loeme oma missiooni lõppenuks alles seejärel, kui oleme teinud
kõik endast oleneva õpetaja rolli auväärse koha taastamise nimel.
Haljala Gümnaasium, Haljala Vallavalitsus, Lääne-Viru
Maavalitsus, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, B.
G. Forseliuse Selts
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Õnnitleme!
Kaks pisikest kätt pea püüdmas on päikest,
pea algamas teed kaks jalga nii väikest.
Jääb emale isale mure ja ootus ja rõõm,
Mis pisarad kuivatab sootuks!
Kaupo Pakkas - sünd. 11.01.2009 - Käthlin ja Veiko Pakkas´e perre Põlula külas
Lucille Roosipuu - 27.01.2009.a. - Liia Roosipuu perre Ulvi külas
Marten Klement - sünd. 19.02.2009.a - Getlin ja Eino Klement´i perre
Janari Sillamaa - sünd. 06.03.2009. - Reily Leesalu ja Janar Sillamaa perre Ulvi külas
Eliise Olev - sünd. 20.05.2009. - Katri Ruut ja Priit Olev´i perre Nurkse külas
Annabella Jürna - sünd. 01.06.2009. - Annica Taimuri ja Hindrek Jürna perre Miila külas

Rahvastikutoimingud sel aastal Rägavere vallas: sünde on registreeritud seitse ja surmasid on sel aastal
regsitreeritud kokku üheksa.

Pärandkultuuri inventuuri tulemustest
Rägavere vallas
Selle aasta kevadel ja suvel toimus Virumaal,
sealhulgas Rägavere vallas metsandusliku
pärandkultuuri inventuur, mille käigus
kevadel otsisin välja võimalikud objektid ja
suvel välitööde käigus kaardistasin üle 220
pärandkultuuri objekti. Tegevuste rahastajad
olid Euroopa Liit Interreg IVA KeskLäänemere programmi Lõuna-Soome ja
Eesti piireületava koostööprogrammi kaudu
ja Riigimetsa Majandamise Keskus.
Rägaverel on vedanud, et meie valla
territooriumist 60% on kaetud metsaga.
Enim saigi kirja vanu metsavahikohti, mis
enam endist funktsiooni ei täida ning on
nüüdseks kohati täiesti hävinud. Ent mitmed
hooned on siiski kas enamvähem säilinud
või kenasti renoveeritud elumajadeks ning
tänu sellele koht kui selline endiselt elus. Me
teame näiteks Mädaoja, Rihulat, MiilaMäitset tänu sellele, et kaugemates
mõisanurkades asusid metsavahikohad ja
selle tõttu arenes ka teede-ehitus 20.
sajandil. Mitmed endised metsa- või
hobuseteed on praeguseks kruuskattega,
mida mööda sõidame metsa seenele ja
marjule.
Looduslikud olud on meile kinkinud

turbavõtukohti,
Kunda jõel
ja seda
toitvatel
lisaojadel
on asunud
mitmed
vesiveskid.
Mitmetest
mõisaaegsetest
ettevõtmistest
on
20.
sajandil
arenenud
e d a s i
eraettevõtlus, näiteks Alumistel ja Ulvis.
Meil on ka palju vanu kohanimesid: huvitava
nimega külanukkasid, karstiauke, teeriste
jne. Inimesed veel teavad, kus on Malle auk,
Ämma auk või kuidas minna Konna külla.
Kas sina tead? Kui ei, siis tänu
pärandkultuuri inventuurile saad teada.
Inventuuri tulemus on peatselt kõigile
tutvumiseks Maa-ameti kodulehe
kaardiserveril
Pärandkultuuri
kaardirakenduse all. Sinna tulevad lisaks
Rägavere vallale ka teiste Virumaa valdade

Mälestame lahkunuid
Küll leinapisar valus, raskeim kõigist inimelus ...
Leonhard Juhanson
Maimu Aalund
Aksa-Marie Tarto
Elmot-Ergo Rotka
Ainar Dõnne
Aare Linkolm

17.05.193. - 08.02.2009
23.02.1935 – 27.02.2009
19.01.1922 - 23.04.2009
13.10.1935 – 11.05.2009
16.07.1958 - 18.07.2009
24.07.1938 – 17.09.2009

pärandkultuuri objektid. Juba praegu on
võimalik tutvuda Lääne-, Harju-, Järva- ja
Raplamaa pärandkultuuriga. Lisaks on
ilmumas Virumaa pärandkultuuri tutvustav
raamat, kus on ka Rägavere vald esindatud.
Seniseid väljaandeid võite leida internetis
Metsaseltsi kodulehel ning suuremates
raamatukogudes.
Kuna rõhk oli peamiselt metsas leiduva
kultuurikihi inventuuril, siis ajapuudusel
kahjuks kõiki asulates olevaid, ent ka siiski
märkimisväärse kultuuriajaloolise taustaga
hooneid ja kohti ei olnud võimalik
kaardistada. Pärandkultuuri inventuuri
tulemus ei ole kindlasti mitte lõplik, see on
pelk osake, iseloomustamaks meie valla
kultuurilist pärandit.
Ilma väga paljude kohalike inimeste abita ei
oleks olnud võimalik seda tööd teha. Seega
suur tänu teile kõigile, head inimesed, kes
ei pidanud paljuks meenutada oma
lapsepõlvekohti, vanemate inimeste
mälestusi või otsida vanu fotosid ning
maaomanikele heatahtliku suhtumise eest,
kui välitöödel sattusime nende maale.
Tekst: Katrin Kärner
Foto: Lembitu Tarang
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Palju õnne!
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