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Rägavere Valla Leht
Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht
Lehes:

Vallavanemalt aasta lõpetuseks
Virgo Koppel

Kätte on jõudnud jälle aasta viimane kuu-jõulukuu.
Mis jääb meelde 2013. aastast? Kindlasti valimised.
Tänud ka kõigile valijatele, kes käisid valimas ja
andsid hääle oma kandidaadi poolt.
Nüüdseks on paigas järjekordne vallavolikogu ja
komisjonide koosseisud ning vallavalitsus.
Koostatud on kultuuri-, hariduse-,
ja
spordikomisjoni 2014. aasta ürituste plaan, mis
algab 18. jaanuaril XXX Viru Maratoniga.
Jooksvalt saab ürituste kohta infot valla kodulehelt
ja valla facebooki lehelt.
Augustikuust alates on vallasekretäri Margit
Stambergi asemel Liina Part.
-

noorsoo-

Soovin kõigile edu ja tahet valla elus kaasa lüüa.
Lähiajal tuleb paika saada 2014. aasta valla eelarve,
Põlula kooli ja Mõedaku Spordibaasi tulevik.
Investeeringutest teostati kanalisatsiooni
renoveerimine. Uue välimuse sai Ulvi mõisahoone
ning täiendati Ulvi küla välisvalgustust. Samuti
paigaldati teeviidad, millega ka edaspidi jätkame.
Järgmisel aastal suuremaid investeeringud hetkel
plaanis pole.
Teede talihooldust teostab lääne poolt Kunda jõge
Armitec OÜ ja ida poolt Miila Viss OÜ.
Infot saab telefonil 5 783 3232.
Üles
on
kerkinud jälle fosforiidi teema.
Ajakirjandus on kajastanud VKG uurimisloa
taotlemise soovi kuni viie puuraugu teostamiseks
üldgeoloogiliseks uurimistööks. Selgituseks loa
taotlemise menetluse kohta, et uurimisloa taotlus
esitatakse Keskkonnaametile, kes tegeleb loa

Üks aasta hakkab jälle lõpule jõudma. Neil
päevil vaatame mööduvale aastale tagasi
ning teeme järeldusi, võttes kaasa positiivse
ja hea ning õppetunnid ebameeldivast.
Rõõmustada ja väärtustada on ka siis, kui
edasiminekud ja saavutused on pealtnäha
väiksed. Oluline on, et areng oleks ikka
pidev, kaasatud aktiivsed inimesed ja
käimas rikas kultuurielu. Rägavere on selles
osas hea näide.
Ojasaare spordiplats on toonud maakonna
spordiellu ja vabaajaveetmise võimalustesse
uue mõõtme. Ja sellised asjad saavad
sündida eelkõige tänu eestvedajate
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Säravam öö

Vallavanemalt

lõpetuseks

taotluse menetlusega, valmistab eelnõu loa
andmise või keeldumise kohta. Küsib ka eelnõu
kohta arvamust volikogult. Seni pole teadaolevalt
uurimisloa taotlust esitatud. Teated avaldatakse
ametlikes teadetes.
Samas on esitanud VKG Kaevandused ja Kiviõli
Keemiatööstuse OÜ sellel aastal põlevkivi
kaeveloa taotluse Ida-Viru
ja Lääne-Viru
maakonnas olevate Sonda, Maidla ning Rägavere
valla kohta.
Üleriigilise tähtsusega Eesti
uur i ng uvälj al,
p õ levkivi maar dla So nd a
mäeeraldise pindala on 2 663,15 ha, mille kohta
on algatatud ka keskkonnamõjude hindamine.
Palju sellealaseid probleeme vajab veel
lahendamist.
Lõpetuseks soovin kõigile valla elanikele ja
peredele kauneid Jõulupühi ja head vana-aasta
lõppu.
Õnnerikast uut 2014 aastat!
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Noortetuba

Põlula Kooli tegemistest

•

•

Pille Männi doktoritööst
Meie aeg/I. Järg

Ilusat jõuluaega
ja
kõike kaunist uueks aastaks

Aastav ahetus, kõige säravam öö,

saabub südaöö, taeva valgeks lööb.
Soovid,hõikad kõigile head uut,
avaneb shampanja, hõissa sa 'uu

Uuel aastal, tee asju paremini,
halba tuju näita välja harx emini.
Naeratus näol, et rõõmus oleks meel,
soovin vaid, uue aasta eluteel.

Maavanema tervitus: head rägaverelased!
Einar Vallbaum

•

Rägavere vallavalitsus
Ja

-volikogu

vaatamist ja enesekindlust tugeva
kogukonnana, kes ei karda kaotada
oma nägu ka
valdade ühisel
entusiasmile.
Kiidusõnad on ära teeninud aga kõik majandamisel.
aktiivsed inimesed, kes arendavad Peagi kogunevad Mõedaku spordikodupaiga kultuuri ja isetegevust, kes radadele taas spordilembesed
üheskoos tegutsemisest rõõmu tunnevad inimesed, et tugevdada tervist ja
üksteiselt mõõtu võtta. Küllap tuleb
ning seda teistelegi pakuvad.
Kahtlemata seab elanike arvu osa Rägavere inimeste energiat
vähenemine
aga piirkondade samuti just neilt radadelt.
suutlikkusele oma piirid ning kergeid Rägaverel on, millele toetuda, mille
lahendusi ei ole. Lõppeval aastal üle uhkust tunda ning mille najal
otsustas
Rägavere vallavolikogu lootusrikkalt tulevikku vaadata.
pöörduda Sõmeru valla poole ning Soovin teile jätkuvalt üksteise
alustada ühinemisläbirääkimisi. Jah, hoidmist, kodupaiga hindamist,
seekord ei viinud see küll tulemuseni, rahulikku ja südamlikku jõuluaega!
ent näitas siiski julgust, tulevikku Tä i s t e k s t
aa d ress il
https ://ragavere .ko vtp. ee/et/uldinfo
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Jälle on saabunud jõulukuu ootuste aeg rõõmude aeg
Helle Pajula hooldekodu ringijuht
Mina pean seda kuud aasta ilusamaks.
Oleks nagu saabunud suur puhkus pärast
suviseid askeldusi.
Sombune sügis, kus hommik sujuvalt
õhtuks üle läheb, igatseb valgust.
Nüüd annab elav küünlatuli võimaluse
tegeleda oma mõtetega, meenutada
möödunut ja unistada tulevikust.
Suurte pühade eel teeme oma kodudes
suurpuhastust ja heidame kõrvale

mittevajalikud asjad.
Sama saab teha ka oma mõttetega:
unustada halb või võtta seda vajaliku
õppetunnina, vältimaks kordama
tehtud vigu.
On aeg andeks paluda ja andeks anda.
On aeg märgata rohkem üksteist.
Tunnustada, tänada ja teha häid tegusid.
Suur tänu teile, kallid laululapsed Ulvi
Hooldekodust, kellega koos oleme juba
viis aastat lustinud!

Oled sa suur või väike, jõuluaeg ja
aastalõpp mõjuvad alati igaühele väga
eriliselt.
Mõtled tagasi möödunule ja sead sihte
uueks aastaks.
Tänan kõiki, kes

on ajalehele oma
artikleid saatnud ja panuse selle
ilmumisele andnud! Tegusat koostööd

ka edaspidi.
Kõigile kaunist pühadeaega ja kõikide
soovide täitumist uuel aastal!

Ajalehe Rägavere Valla Leht
toimetaja TeaRunovski
Igal aastal süütab keegi
kuusel küünlad, mille leegid
toovad vaikset jõulurahu.
Ja su südamesse mahub
korraga nii palju head,
et seda jagama sa pead.
/E. Esop/

Tugevat tervist ja jätkuvat

üksmeelt,

head kolleegid!
„On hea, kui suhted saavad
jääda siiraks,
ja inimeste vahel laabub
kõik,
kui kadedus ja kahtlused ei
piina-

see ongi elus kõige suurem
võit.“
/

Rahulikku
teekaaslased!

Lugu, mis väärib
meenutamist
Tea Runovski
Alates sellest ajast, kui ma Fatima lugu

kuulsin, kibelesin seda avaldama. Ikka
ei leidnud selleks piisavalt pidulikku ja
harrast hetke. Lugu on küll kolme aasta
tagune aga see sündantliigutav lugu
kõlbab jõuluajal teistelegi jagada.
Meenutuseks: Lumetormi „Monika“
kohta kirjutab Vikipedia järgmist:
Monika oli lumetorm, mis tabas
Eestit 9. detsembril 2010. aastal. Selle
põhjustas tsüklon Monika, millele pani
nime Monika Pfrengle-Sewing.
Tugeva tuule tõttu kukkusid mõned
suured puud maanteedele
ja elektriliinidele. Suurim tormituule
kiirus mõõdeti Dirhami vaatlusjaamas

H.Jõgioja/

jõuluaega,

head

10. detsembril kella 6 ja 7 vahel, see
oli 26,1 m/s. Lääne-Virumaal nähti
mitmes kohas äikest. Intensiivse
lumesaju tõttu kujunes paks lumikate,
mille suurim paksus mõõdeti VäikeMaarjas: 60 sentimeetrit. 10.
detsembril olid LääneVirumaa kõrvalteed lumetormi tõttu
l ä bi ma t u d . B uss lii n il T ar t u
Rakvere oli 4 tundi Rakvere lähedal
lumevangis. Tallinna–Narva maanteel
oli liiklus suletud Sämist Varjani.
Tallinna-Narva maanteel Padaorus
119. kilomeetril oli sõiduautodes,
reisibussides ja veokites lumevangis
hinnanguliselt kokku 600 inimest.
Paljud neist olid sunnitud autodesse
ööbima jääma. Kahe päeva jooksul
külmus surnuks kaks inimest, üks
Tartu-ja teine Valgamaal, Järvamaal jäi
üks inimene teadmata kadunuks.
–

Meenutus lumetormist „Monika“
Fatima Voitov

Kolm aastat tagasi, kui möllas
kurikuulus lumetorm „Monika“, sain
mina peale operatsiooni Tallinna
haiglast välja. Rakveresse jõudes
selgus aga, et tormi tõttu ei ole
bussiliiklust. Tekkis kerge paanika,
et mis nüüd saab? Lootsin, et
rongiliiklus ehk ikka toimib ja kui
ma juba rongiga Kabalasse jõuan,
küll siis kuidagi koju ka saan.
Mõeldud-tehtud. Kabalas aga algas
tõeline õudus: rongilt maha hüpates
olin kohe rinnuli lumes Kojuminek
sellistes tingimustes ei tulnud kõne
allagi. Mehele helistades selgus, et
Kabala Ulvi vaheline tee on nii täis
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tuisanud, et tema mulle järgi tulla ei
saa. Hakkasin läbi lume Raamide

majapidamise poole sumpama,
lootuses, et ehk Tiina on kodus ja
annab mulle peavarju. Jõudsin Vello
majani ja tundsin, et nüüd on kõik,
enam ei jaksa. Jõudu edasi minna
lihtsalt ei olnud. Õnneks oli
telefoniaku täis ja niimoodi ma siis
helistasin pea terve küla läbi, et
kuskiltki abi saada. Tänud kõigile,
kes mind aitasid ja vaevusid edasi
helistama. Minul endal oli selleks

ajaks juba hirm niisuur ja tekkis
lausa mõte, et siia ma külmun.
Lootus oli täiesti kadunud ja külma
tõttu jalgu enam ei tundnud. Raske
on kirjeldada seda tunnet, mis mind

tol hetkel valdas, kui kuulsin, kui
Tiina oma väravast mind hüüdis
ning kaevas koos Raunoga teeraja
minuni. Ei ole sõnu, et seda hetke
paberile panna. See oleks nagu minu
elu teine sünnipäev.
Suurimad tänud sellele perele, kes
mind lume vangist välja kaevasid ja
mu elu päästsid.
Tunde hiljem jõudis Kabalasse ka
minu mees koos Peebuga, kes
kangekaelselt ennast traktoriga läbi
lume olid pressinud. Suured tänud
ka neile.
Nagu öeldakse: lõpp hea, kõik hea.

Soovin vallarahvale rahulikke
jõule ja erilised jõulusoovid
lähevad Tiina perele!
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Kantküla toimetamised läbi aasta
Angela Järvis

2013 aasta algas külamajas
aastavahetuse vastuvõtmisega.
Läbi terve aasta oleme oma
külamaja renoveerinud. Rahastuse
oleme

saanud

KOP-i

tehtud

projektidega. Meie kõige
olulisemaks renoveerimistöödeks
sellel aastal oli maja alumiste
palkide ja põrandatalade vahetus.
Siinkohal tahakski öelda suur tänu
Janar Valliveerele ja tema
töökaaslasele kes meid selles osas
aitasid. Milline nägi külamaja välja
esimesel päeval, kui me selle oma
valdusesse saime ning siis kui seda
oli juba pisut korrastatud, näete
meie kodulehel:
http://kantkyla.planet.ee/
Varakevadel toimus Rahvusvahelise Naistepäeva tähistamise
üritus.

Külas

käisid

ansambel

„JAHE“ ja Henrik Normann. Kuna
maja on väike ja artistide
esinemistasud suhteliselt suured,
siis oli osavõtutasu 15 eurot
inimese kohta. Sellele vaatamata

sai maja väga täis. Laudade taha ei
mahtunud enam ühtegi inimest ja
kümmekond külalist pidid pidu
nautima püsti seistes. Tantsuruumi
jäi nii väikeseks, et Henrik pidi
lõpuks kõlari otsas seistes laulma :)
Kevadise Teeme Ära talgupäeva
raames keskendusime suures osas

külamaja ümbruse korrastamisele.
Tehtud sai väga palju ja selle
tulemusena
on
senine

„kuumaastik“
nüüd muruniidukiga Facebookis.
niidetav. Lisaks sellele korrastasime ka Selle aasta viimaseks ürituseks on
külaplatsi.
meil 14.detsembril külamajas toiKäesoleva aasta suve suurimaks ürituseks muv „Aeg maha“ pidu. Muusikat
oli Rägavere
valla jaanitule teeb ansambel „Respekt“ ja vakorraldamine. Kohal oli üle 1500 hepalasid täidab külaline Tartust.
inimese. Külas olid rahvatantsijad Peo osalustasu ka seekord 15 eunaabervallast „Sõmeru
Sõsarad“, rot mis sisaldab ansambli esineisetegevuslased Sonda vallast ja paljud mistasu ja suupisteid. Ürituse info:
teised. Muusikat tegid ansambel https://www.facebook.com/
„Lootuste Linnutee“ ja Henrik Normann. events/57645 8475737442/?ref=5
Maha peeti tordioksjon. Suured tänud Täname kõiki, kes on läbi aasta
kõigile meie valla ettevõtjatele ja meid toetanud! Loodame ka
eraisikutele
ning
sponsoritele edaspidisele tõhusale koostööle nii
kes
selle ürituse meie valla esindajatega kui ka
kaugemaltki,
kordaminekule tublisti kaasa aitasid.
kõikidele
kohalike
ja
Augustis toimus Kantküla külaplatsil naabervaldade ettevõtjate MTÜKomöödiateatri etendus „Puhta Kuld“ de ja eraisikutega.
Suvetuurina oli see ainuke etendus Lääne Soovime kõigile ilusat ja valget
-Virumaal. Nüüd, hilissügisel, toimus ka talve. Kaunist jõuluaega, palju
lisaetendus Rakvere Teatris.
päkapikke ja mürtsuga aastaSügisel pidasime maha rodeopeo. Kohale vahetust!
toodi „rodeopull“ Tartust, keda kõik Tervitustega MTÜ Külaselts
KAI
soovijad said taltsutada. Tantsuks mängis
ansambel „Detail“ Ida Virumaalt. Üritus
läks igati korda vaatamata sellele, et
rahvast oli vähem kui jaanipäeval. Kõik,
kes üritusel käisid, jäid väga rahule.
Sügisesse KOP-i taotlusvooru tegime
projekti „Tuba
soojaks“, millest
taotlesime raha
õhksoojuspumba
soetamiseks. Projekt sai positiivse
vastuse ja loodame pumba paigaldada
veel selle aasta lõpus.
See teeb
võimalikuks maja tihedamini kasutada ka
külmal aastaajal.
Selline sai siis meie aasta kokkuvõte.

Järgmise aasta üritusi ja tegemisi saate
alati
jälgida meie kodulehel ja

Rägavere valla jaanituli Kantkülas

ekskursioone. Helje oli kogu oma teadliku elu armastanud
raamatuid ja nüüd täitus osa tema unistustest
olla
raamatute keskel. Juba lapseeast ei raisanud ta oma piskut
taskuraha mitte maiustustele, vaid raamatutele.
Tema tööle asumisega kaasnesid mõningad sekeldused.
Kuna eelmine tööline oli vormistanud Helje tööle tasuta
puhkuseandjaks, siis palka hakkas ta saama alles kuu aja
pärast. Niisiis kuu aega töötamist ilma rahata. Samuti ei olnud
rahul kolhoosi raamatupidaja noore töötaja lahkumisega
kolhoosist ja asumisega raamatukokku tööle. Kolhoosi
raamatupidaja nõudis Heljet tagasi läbi Rakvere TK ning alles
peale abiellumist jäeti ta rahule.
Peale töö oli Helje ka aktiivne osaleja erinevates ringides.
Lemmikajaviide oli muidugi laulmine. Eks oma osa oli ka
„pisikul“, mis on kaasa saadud lapsepõlvest. Nimelt mängis
tema vanaisa harmooniumi ja Helje koos oma õega olid
kuulamas ning kaasa laulmas. 1975. aastast laulis Helje
naiskooris „Kanarbik“. Laulmise kõrval tegeles Helje ka
rahvatantsuga ning viimasteks rahvatantsukollektiiviks oli
tantsurühm “Rukkilill“.
Helje on koostanud ka neli mappi Viru Kabala raamatukogu
ajaloost. Seal põimub isiklik elu ja raamatukogu ajalugu
ühiseks tervikuks.
Allikas: Viru-Kabala kroonika
-

Helje

Ansla

90

Tea Runovski
2.novembril täitus Helje Anslal 90. eluaastat. Seda
sundmust tähistati Miila seltsimajas. Heljet ümbritsesid kõik
tema lähedased. Pidulaua eest hoolitses Rebase talu naispere.
Tantsiti ja lauldi.
Helje Ansla sündis 1923. aastal Virumaal Rägavere vallas Miila
-Suurküla Valdmanni talus. Helje on pärit kahelapselisest
perest, olles noorem tütar.
Kooliteed alustas Helje Miila 3-klassilises algkoolis ja
eriala omandas
raamatukogundusliku
Viljandi
Kultuurharidustöö Koolis (1964-68).
1949.aastast töötas Helje kolhoosis „Hiiemäe“ põllutöölisena,
hiljem arvestajana. Kolhoosi töö kõrvalt töötas Helje ka ViruKabala raamatukogu ühiskondliku raamatulevitajana, ehk siis
teisiti öeldes Miila küla rändraamatukogu juhatajana. Alates
1952. aastast töötas kohakaaslusena Lüganuse MTJ-s KabalaMiila osakonna traktoribrigaadi arvestaja-tankijana.
43 aastat (1953-1996) töötas Helje Kabala raamatukogus. Oma
tööd tegi ta väga kohusetruult, korraldas erinevaid üritusi ja
Lk 3
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Valimised 2013
Liina Part
Valla valimiskomisjoni esimees

20. oktoobril toimusid järjekordsed
kohalike omavalitsuste volikogude
valimised. Rägavere vallas kandideeris
valimistel kolm erakonda
ja üks
valimisliit. Kandidaate volikogu 9
mandaadile oli kokku 26 s.h.
Valimisliit Rägavere Vald 10
kandidaati, Erakond Isamaa-ja Res

Publica Liit 5 kandidaati,
Eesti
Reformierakond 1 kandidaat, Eesti
Keskerakond 10 kandidaati.
Valimisnimekirja oli kantud 740
vallakodanikku.
hääleõiguslikku
Valimistel hääletanuid oli 400 (s.h. 81
elektrooniliselt hääletanut ja 16 väljaspool
elukohta hääletanut).
Enim hääli kogus valimistel Valimisliidu
Rägavere Vald nimekirjas kandideerinud
Virgo Koppel (77 häält). Lisaks temale
sai isikumandaadi vallavolikogusse
Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas

Rägavere vallavalitsuses ja-volikogus otsustati
Vallavalitsuses:
12. september
- hinnati Mõedaku Spordibaasi rendile
andmise konkursile laekunud avaldusi.
Otsustati kuulutada konkursi võitjaks
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi.
- väljastati avaliku ürituse luba MTÜ
Kantküla Külaselts KAI-le sügisürituse
Wild Rodeo Village korraldamiseks
väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle õhu- ja kaabelliini kasutuseks
Mõedakakülas
- Kinnitati hoolduslepingu nr. 151
sõlmimine Ulvi Hooldekodus ning
hoolduslepingute nr. 117 ja 126
lõpetamine
- otsustati sõlmida leping M.K.Reis-X
OÜ-ga õpilaste veoks 2013/14
õppeaastal
26. september
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni istungi nr. 47
otsused ning otsustati maksta teisi
peretoetusi valla eelarvelistest
sotsiaalsummadest
kinnitati hoolduslepingu nr. 137
lõpetamine Ulvi Hooldekodus
määrati katastriüksuste nimi ja
sihtotstarve (Repsu ja Repsumetsa
Mõedaka külas; Vanari ja Vanaripõllu
Nurkse külas)
anti ehitusluba Tiina Part`ile ehituse
tehnosüsteemide muutmiseks,
asukohaga Viru-Kabala küla
- anti ehitusluba Kalju Raamile ehitise
tehnosüsteemide muutmiseks,
asukohaga Viru-Kabala küla
väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba maasturite
orienteerumisvõistluse„Kukepea
2013“läbiviimiseks
24. oktoober
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku nr. 48
otsused
kinnitati Rägavere valla hajaasustuse
programmi 2013
-

-

-

-

-

-
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aasta toetuse saajate nimekiri

määrati katastriüksuse nimi ja
sihtotstarve (Metsa ja Metsapõllu, Miila

-

küla)
- väljastati kasutusluba Elion Ettevõtted
AS-le Tiigimaja sidekaablile Ulvi külas
- otsustati sõlmida teede talihoolde
leping OÜ-ga Armitec
28. november
kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni istungi nr. 1 otsused
kinnitati Ulvi Hooldekodu lepingu nr.
146 lõpetamine ning lepingu nr. 152
sõlmimine
- moodustati komisjon 2013. aasta
aastainventuuride läbiviimiseks
( esimees: Rene Metsla; liikmed: Marika
Vinkel, Janne Libe, Ivo Jõgiste)
- otsustati maa ostuõigusega erastamine
(Metsserva katastriüksus , Männikvälja
küla)
määrati katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed (Küta ja Kütapõllu Miila
külas, Mardikese ja Mardipõllu Kõrma
külas, Valgesoo ja Valgepõllu Nurkse
külas
- otsustati sõlmida teede talihoolde
leping OÜ-ga Miila Viss
- väljastati kasutusluba Elektrile vi OÜ-le
elektri maakaabelliini kasutuseks Sae
külas
väljastati kasutusluba ehitise
kasutamiseks Janar Mullale Miila külas
kooskõlastati Kirde Kaitseringkonna
väljaõppe läbiviimine Rägavere valla
territooriumil
- kehtestati koduteenuste hinnaks
Rägavere vallas seadusega sätestatud
töötasu alammäär 1.90 (üks eurot
üheksakümmend senti) tunnis.
- kehtestati Ulvi Hooldekodu
kohamaksumus aastaks 2014
-

-

-

-

-

kandideerinud Ivo Jõgiste, kes kogus 46
häält.
Valimisliit Rägavere Vald kogus
valimistel kokku 190 häält ning sai
vallavolikogusse viis mandaati. Kolm
mandaati vallavolikogusse sai Eesti
Keskerakond, kogudes 125 häält. Ühe
mandaadi volikogusse sai Isamaa- ja
Res Publica Liit, kogudes 72 häält.
Reformierakond valimiskünnist ei
ületanud (hääli 13).
Rägavere Vallavolikogu VII koosseisu I
istung toimus 31. oktoobril 2013. aastal.

Vallavolikogu
18. september
moodustati Rägavere valla volikogu
valimise jaoskonnakomisjon koosseisus:
esimees Aili Riispapp, liikmed: Lehte
Senka, Helerin Samma, Tea Runovski,
Pille Lippasaar, Elle Männi
09.oktoober
-kinnitati Rägavere valla
eelarvestrateegia aastateks 2014-2017
otsustati Nurme kinnistu jagamine,
nimede ja sihtotstarvete määramine
(Tihase, Nurme ja Nurmepõllu,
asukohaga Mõedaka külas)
31.oktoober
- valiti vallavolikogu esimeheks Arnu
Lippasaar, aseesimeheks Rene Metsla
- kuulati ära vallavalitsuse lahkumispalve
07. november
- valiti vallavanemaks Virgo Koppel
kinnitati vallavolikogu alalised
komisjonid tööperioodiks 2013-2017,
valiti esimehed ja aseesimehed
- valiti vallavolikogu esindajaks Põlula
Kooli Hoolekogusse Olari Valter
- valiti Rägavere valla esindajad eesti
Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule:
Rene Metsla, Virgo Koppel
valiti Rägavere valla esindajad LääneViru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule: Rene Metsla ja Virgo
Koppel, asendusliige Arnu Lippasaar
13. november
- kinnitati vallavanema valimise
kordushääletamise tulemuste protokoll
- kinnitati vallavolikogu alaliste
komisjonide liikmed tööperioodiks 20132017
kinnitati tööperioodiks 2013-2017 5liikmeline vallavalitsus ning nimetati
valitsuse liikmeteks Virgo Koppel,
Marika Vinkel, Ain Aunapuu, Verner
Jõgisalu, Kristiina Valter20. november
kinnitati vallavalitsuse struktuur,
ametnike ja teenistujate koosseisud ja
palgamäärad 2014. aastaks
- tühistati Mõedaku Spordibaasi rendile
andmise konkurss
-

-

-

-

-

-
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Uued töötajad Rägavere vallas
Kristjan Saluvee
On lõpetanud Tartu Ülikooli
kehakultuuri. Töötanud viimased
10. aastat lauatennisetreenerina
Rakveres ja Kadrinas ja ühe aasta
treenerina Soomes. Õpetajana
töötanud 4 aastat. Aktiivselt
tegelenud spordiga 25. aastat. Töö
ja hobi käivad käsi-käes.
Tiina Raam on 54 aastane, tütre ja
kahe poja ema ning kolme
lapselapse vanaema. Hariduse
omandas Kabala Algkoolis ja
Põlula Koolis ning lasteaiakasvataja
eriala Rakvere Pedagoogikakoolis.
Töötanud Ulvi ja Kunda lasteaias.
Tiina on õppinud ka raamatukogundust ja töötanud Viru-Kabala
raamatukogus.
Kati Part on 21. aastane. Lõpetas
2013. aata suvel Rakvere
Ametikoolis keskhariduse baasil
hotelliteeninduse. 2013 aasta
novembrist töötan Ulvi lasteaias
õpetajaabina. Kuigi hariduskäik
pole mul üldse lastega seotud,
naudin siiski lastega töötamist. Iga

päev koos nendega on minujaoks uus ja
huvitav."
Tiia Pikker. Olen Ulvi Lasteaia
Lepatriinude rühma õpetaja Tiia.
Õpetajana asusin tööle novembrist,
enne seda töötasin samas rühmas
õpetajaabina. Õpin TLÜ Rakvere
kolledžis alushariduse pedagoogiks
Liina Part töötab Rägavere vallasekretärina alates 12. august 2013.
Sündinud 01. november 1969
Lõpetanud Põlula 8-klassilise Kooli
(1984) Rakvere I Keskkooli (1987)
Tallinna Majandustehnikumi
õigusteaduskonna (1989)
Töötanud AS Virumaa Metsatööstus
(juriskonsult), Lääne-Viru Uurimisbüroo (uurija); Rägavere
Vallavalitsus
(vallasekretär), Ulvi
lasteaed (õpetaja), OÜ
Norkess (loomakasvataja).
Kaks poega:
Martin
(1994), Jürgen 1998

Tiia Pikker

Tiina Raam

Kati Part

Kristjan Saluvee

Liina Part

Noored ja Ulvi noortetuba
Sabina Beljakova noortetoa töötaja
Käes on detsembrikuu ja tekkimas
jõulumeeleolu. Ka noortetuba Kohalikud noored
valmistub jõuludeks, meisterdame Kunda lähistel
jõuluteemalisi kaunistusi ja harjutame
Lontova
jõulunäidendit. Kiitus tublidele
Seikluspargis
noortele, kes on nõus osalema
näidendis!
Kati Part
Ülevaade varasematest tegevustest.
Suve lõpul käisime noortega põnevust
otsimas Lontova Seikluspargis, kus on
võistkonna
kõik
erinevad atraktsioonid. Üks rada on
liikmed
said
meeskonna ala, kus noored said ennast
auhinnaks kinkekaardi.
proovile panna, arvestades üksteisega
Maanteeametilt
tuli kutse osaleda
ühtse meeskonnana töötades.
noortekeskuse
töötajatel
ja kahel noorel
Seikluspark tekitas igati ekstreemseid
liikluskasvatuse alasel infopäeval. Ka
elamusi ja oli omaette kogemus.
meie noortetuba osaleb koolitusel, mis
Sügisel toimus disko noortele.
Isadepäevaks meisterdasime fimo toimub 18. detsembril Rakveres. Kuna
noored kuuluvad liikluskäitumise
savist võtmehoidjaid ja tegime kaarte.
riskirühma,
siis kindlasti on infopäev igati
Novembrikuus toimus veel kadri- ja
hariv ja teadmisterohke.
ajakohane,
mardipäeva teemaline viktoriin, kus
noored panid proovile oma teadmised Noortetuba on koht, kus noored veedavad
kadri- ja mardipäeva kombestiku ja osa oma ajast. Ka noortetoal on oma
tavade kohta. Esimese koha võitnud reeglid, millest peab kinni pidama igaüks,
Lk 5

kes noortetoas viibib. Suur probleem
on osade noorte kõneviis, kuhu kuulub
palju roppe sõnu. Kindlasti pole selline
kõnepruuk sobilik ega aktsepteeritav.
Mõnikord tuleb ette noorte vahel ka
kiusamist ja tülisid, aga üritame need
lahendada ikka sõbralikult, kuulates ja
arvestades iga osapoolega. Üks kuldne
lause: "Ära tee teisele seda, mida sa ei
taha, et sulle tehakse!"
Soovin kõigile rahulikku ja
meeleolukat jõuluaega ning edu ja
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Põlula Kool
Direktor Heili Eiche

sendile. See tulemus oleks veelgi
Põlula Kooli käesoleva õppeaasta parem, kui üks IX klassi poiss poleks
esimesed kokkuvõtted
endale seadnud eesmärki lihtsalt käia
Kool on nagu üks pere, kus iga üksiku koolis ja üldse mitte õppida, sest kogu
liikme käekäik läheb kõigile teistele energia on koondatud mõttele, et
korda. Kuigi infoühiskonna liiga saades 17-aastaseks
võib lahkuda
suures vabaduses kasvanud mõne koolist. See aeg ongi nüüd käes. Jääb
pereliikme hoiakud erinevad suuresti ainult loota, et asjad on ka kodus põhteiste omadest, ei tohi me üksteisest jalikult läbi arutatud ning uued
kaugeneda. Meid seovad ühised väärelusuunad kujundatud.
tushoiakud–me kõik õpime, teeme Kahetsusega peame ütlema, et sama
koostööd ja väärtustame tervist. Meil mõttega on meil veel üks õpilane,
peab jätkuma üksteisele osavõtlikkust kuid temal läheb paar aastat, lõpukja aega; me peame jagama oma murelassini jõudmiseks. Tõsi, koolikohussid ja rõõme.
tustus eluaastate järgi lõpeb juba järgOleme juba varem vallarahvast teavimisel suvel. Tundub, et see on ka
tanud sellest, et kool läks käesoleval sellele õpilasele tõeliselt helesinine
õppeaastal üle trimestrite süsteemile. unistus, sest ta ise ei pinguta küll
See tähendab, et kokkuvõtteid õpparemate tulemuste nimel. Pingutavad
petööst ja tunnistused õpilastele anaineõpetajad, kes oma inimlikkuse,
takse kolm korda senise nelja kõrge vaimsuse ja abivalmidusega on
(veerandite kaupa) asemel. Seekord alati nõus aitama oma õpilasi nende
tegime siis kokkuvõtteid 29. novemraskustes. Seetõttu on ka selle õpilase
bril.
tunnistusel rahuldavate hinnete tunRõõmsaks üllatuseks kogu kooliperele duv ülekaal, kuid muidugi ei puudu ka
olid tõeliselt meeldivad teated õppetöö mõni kaks.
tulemustest. Nimelt oli puudulike arv Igal juhul ei lase ülejäänud koolipere
tõsiselt vähenenud. Kui seni pidime sellest paarist tõrvatilgast ennast
mõru tabletina alla neelama teate, et häirida ja koolitöö toimub rõõmsalt ja
vähemalt 22-le protsendile õpilastest tulemuslikult. Meil on palju õpilasi,
tuli tunnistusele kirjutada puudulikke kes teevad oma tööd
hindeid, siis seekord ainult 15-le prot-

Meenutusi õpetajapäevast
Sellel aastal oli õpetajatepäev erinev eelnevatest aastatest.
Kui varasematel aastatel peeti õpetajatepäeva koos Põlula

Kooli õpetajatega siis sellel aastal otsustasime teha väljasõidu oma pisikese kollektiiviga. Külastasime Pajusti
keraamikatehast, Rakvere Linnust, Politseimuuseumit ja
päeva lõpetasime lõunasöögiga Katariina Keldris.
Sellest õppeaastast on meie kollektiivis muudatused.
Noorema liitrühma õpetajateks on Tiina ja Tiia ning õpetajaabiks Kati.
Jõuluvana külastab meid 18. detsembril kell 17.00.
19. detsembril külastame jõulumaad.
Soovime kõigile

kingirohkeid jõule
ja tegusat uut aastat!
Lasteaiapere
Lk 6

väga kohusetundlikult. Kakskümmend st 38 % kõigist õpilastest
on oma töös edukad. Ainult väga

headele hinnetele õppisid Anete
Jõgiste, Ketly Kollamaa III klassist ja Kerli Pärn II klassist. Head
ja väga head hinded said tunnistusele Sander Part, Nele-Liz Sammul, Argo Unus II klassist; Birgit
Jürna, Berit Pohlak, Uljana Zaljaznaja IV klassist; Stiven Ditman,
Jaanika Nõmmik, Ingrit Tasane V
klassist; Airiin-Aileen Roostik,
Kevin Vahemets VI klassist; Mari
-Liis Annimäe, Laura Kens VII
klassist; Karin Karu, Katrin Kasemets VIII klassist. Tunnustust väljendavad tunnistused olid ka I
klassi õpilastele Kevin Kerdo Kollamaale ja Airiin Laugusele.
On suur rõõm minna jõuludele
vastu rahuliku südamega. Et kontroll õppimise üle ei väheneks,
teeme enne jõule veel ühe kokkuvõtte. Loodan väga, et praegu edukateks tunnistatud õpilased
väärivad jätkuvaltkiitust ka siis.

rjuyjivjid

ifostõõpartnertüf, {es 2013.a. joonul m meid toetanud
fondi mõtete, praadisu tegude jn materiaalsete väärtustega
sisu{ima{s js
{õigega, mis on Uisu ilu
muutnud
tegusama{s
Soovimepraegustele ja tulevastele {postõõpaflnefitele
-

tting {pigile lapsevanematele folkliltju jõu [unega ja
edukaid ettevõtmisi uuetaastat.
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Pille Mänd-värske doktorikraadi omanik
jooksul kogunenud andmete põhjal
koostatud
Rägavere vallavalitsus ja

–volikogu

mõõta

Kuidas mõõta
kosmosest meie
kartulisaaki

ja puidutagavara?

Kuidas mõõta kosmosest meie kliimatingimustes. Minu doktoritöö
ja
kartulisaaki ja puidutagavara? uuris üldjoontes neid keskkonna-mis
Pille Männi doktoritöö lühitutvustus
Seoses muutustega kogu maakera
kliimas toimuvad muutused ka
kasvus,
taimede
sealhulgas
inimestele oluliste toidutaimede ja
varudes.
Et
inimkonna
puidu
vajadusi jätkusuutlikult katta on
tarvis teada, millised taimeliigid ja
liikide kooslused tulevases kliimas
paremini kasvavad. Samuti on
oluline hinnata looduslike koosluste

tootlikkust

muutuvates

liigispetsiifilisi
tegureid,
mõjutavad taimestiku tootlikkust ehk
siis
taimestiku
võimet
siduda
valgusenergia toel õhust süsinikku ja
moodustada elutegevuseks vajalikke
suhkruid. Kogu maakera taimestiku
kohta ei anna teha järeldusi pelgalt
mõõtes üksikuid taimi kuna vaja
oleks ebareaalselt suurt mõõtmiste

hulka.
Seega põhinevad
kogu
maakera
taimestiku
tootlikkuse
prognoosid suuresti kas pika aja

teoreetilistel

arvutisimulatsioonidel
või
hinnatakse taimestiku muutuseid
Maa kohalt kaudsel viisil. Üheks
enim kasutatavaks meetodiks on
Maa

ümber

tiirlevate

satelliitide
abil
taimkattelt
peegelduvat valguskiirgust. Näiteks
mõõdetakse sel viisil NASA projekti
raames
satelliitidelt regulaarsete
ajavahemike tagant kogu maakera
ruutkilomeetril
taimestiku
igal
tootlikkuse parameetreid. Küsimus
on aga, kuivõrd adekvaatsed need ja
mitmed teised kaudsed taimestiku
omaduste hinnangud on. Minu
doktoritöö kitsamaks küsimuseks oli
uurida, millised tegurid mõjutavad
taimestiku

süsiniku

omastamise

hindamist
kaudsetel
kirjeldatud
meetoditel. Tulemusena tõin ma
välja olulised puudujäägid praegu
kasutusel
olevates
taimestiku
tootlikkuse

kaudse

hindamise

metoodikates, mis pööravad liiga
vähe
taimestiku
tähelepanu
struktuuri
erinevustele
eri
ja
taimeliikide
valguskohanemise
strateegiate erinevustele.

Septembri lehes: Turuvarblased, lihaturuvarblased ja lapsed. Igal sügisel kurgede kolmnurgad kruuksudes lõunamaale
lendasid Rägavere sovhoosis algas kartulivõtt. Majand kasutas abitööjõuna kohaliku kooli õpilaste töökäsi ja Rakverest ning
Kiviõlist kohale veetud kartulinoppijate abi. Rakvere turult toodud noppijad nimetati turuvarblasteks, Kiviõlist ja KohtlaJärvelt saabunuid lihaturuvarblasteks. Turuvarblane üldjuhul pidas kokkuleppest kinni
kas raha või kartuleid,
lihaturuvarblane võttis ennekõike raha ja siis lisaks veel ka kartuleid. Kartulivõtmisel Rägavere sovhoosis oli peaaegu iga
päev pahandusi, riidu ja käegalöömist.
kuulis pealt Rägavere sovhoosi pearaamatupidaja, kes oli
õnneks ka sardellijärjekorras ning lausus: „Rägavere sovhoos
Põlula õpilastele kartuli noppimise eest raha ei maksa. Õpilased
saavad majandi kulul tasuta lõunasöögi.“
Ilmar Järg
Esimees: „Teised majandid maksavad.“
Direktor: Miks te mind nii rängalt süüdistate?“
Esimees: „Sest Teie olete kooli direktor.“
Ajad muutusid, muutusid ka inimesed. Kaheksakümnendatel Järgmisel külanõukogu esimehe valimisel Norat enam
aastatel hakkasid Vinni
Vilde.-ja Väike-Maarja majand esimeheks ei valitud.
õpilastele töö eest kartulipõllul tasu maksma–40 kopikat kast. Paul Padjuse direktoriks oleku ajal edenes elu igal pool.
Põlula kool jätkas aga vanaviisi
ei tulnud pähegi, et Uuemõisas hariti kartulipõld korralikult uueks külviks. Veeti
majandilt, kes laste söögiraha kinni maksis, tasuta autobussi sõnnikut, künti korralikult. Kartul kasvas vägev mugulad olid
igaks vajalikuks sõiduks andis, sügisel sanitaarremonti tegi, suured ja neid oli palju. Kartulivõtt majandis aga venis. Ka
lisaks sügis tuli tavatult ruttu kätte. Juba oktoobri alguses sadas lund ja
küttepuud kohale vedas ning igal viisil aitas
ööd olid külmad. Kartulivagudele tekkis õhuke jääkiht.
eelpooltoodule veel ka kartulite noppimise eest raha küsida.
Täiskasvanud ei tahtnud sinna enam tööle minna, sest lõunaks
Esimees Nora käratas kaupluses paarikümne inimese ees, kes
oli maa ligane ja kartul porine. Paul palus mind, et saadaksin
kannatlikult sardelle ootasid: „Kuhu sa Järg laste raha
lapsed saaki päästma. Jõudsimegi kohale. Paar esimest vagu sai
panid?“
nopitud. Siis tõusis Kantküla kohale must pilv ning peatselt
Direktor: „Ma ei saa aru, mis raha te küsite.“
hakkas sadama lund. Lapsed muutusid ärevaks. Ma ei teadnud,
Esimees: „Lapsed peavad saama kartulite noppimise eest
mida ette võtta. Minu eest mõtles mass lapsed jooksid põllult
raha, aga Teie pole nendele kopikatki andnud.“
minema. Laste ees tegi sörki õpetaja Aire. Tahtsin lapsi peatada,
Direktor: „Kahju küll, aga mina isiklikult ei tea nendest
et nad varju alla viia ja buss kutsuda. Lapsed jooksid minust kui
rahadest midagi.“
Külanõukogu esimehe ja kooli direktori omavahelist sõnelust telefonipostist mööda. Kabalas elavad õpilased läksid jalgsi
koju. Tundsin täielikku jõuetust. Kui soovid ületavad taluvuse
piirid.....
järgneb
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TEADE

Kristofer Lilleberg 22. oktoober

Rägavere valla elanikeregistris olevad
vähekindlustatud isikud ja perekonnad
veel on võimalik saada Euroopa Liidu
toiduabi (kuivained ).
Toiduabi saamiseks pöörduda Rägavere
Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole .
Küsimused ja info: 329 5413; 525 7171
Annely Oruman, sotsiaaltöötaja

Kaks siidpehmet käekest
ja süütut särasilma,
üks väike süda,
mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks all südame,
valuga koos tuli ilmale
väike-väike inime.
Suurim õnn ta emale-isale.

–

ÕNNE LAPSE SÜNNI PUHUL!

Õnne
sünnipäevaks!

VEEBRUAR

Aastad on selline
rikkus,
mida osta või müüa ei
saa

-

Kunnar Soon

Elvi-Helene Korka
Lehte Valter
Niina Sepp
Feliks Koppel
Evi Tank

Endel Ilves
Laine Karja

83
84

Erika Lumiste

Ilse Männi
Heldi Rentik

JAANUAR

Silvi Timmermann

75

Maiu Miller

Vaike Nurmoja
Helmi Sepa

need tuleb igaühel ükshaaval elada,
kõik need mured ja rõõmud
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad edasi jagada.
Heiki Lindpere
Jaak Kaur

Maie Leśin

65

84

85

88

95
101

MÄRTS

70 Aino Ditman
Rein Sinitamm
70
Uno Korka
70
80 Lembit Lehova
82

86

65
70

70
70

Jüri Lunin

75

Malle Kriisa

75

Õilme Peeti

82
83

Ellen Remmelgas
87
Velli Aal
88
89 Senna-Rozina Pärn

84
86

Kallis Rägavere valla rahvas
jõuab märkamatult kätte
aastavahetus ja saadaks seegi kord vanaaasta ära suure pauguga ja võtaks vastu
uue.
Selleks korraldab MTÜ Rägavere Valla
Huviklubi suure ilutulestiku Ulvi tiigi ääres
Vallapoolne rahaline toetus on olemastoeta Sinagi!

Taas

Priit Raamat

56989414

MIILA VISS OÜ
ostab Rägavere vallas maad
Mati tel 523 6467
Raigo tel 529 3945

Tuul nii tasa
puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad
Sügav kaastunne

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

…

Ellen Kiili 22. november

