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Rägavere valla-

10. augustil toimusid Uljaste linnamäel
mängud. Nagu juba
kombeks on saanud, said Uljastel kokku
kahe valla võistkonnad, et omavahel
rammu katsuda. Lapsed võistlesid
ümber linnamäe jooksus ja köieveos.
Täiskasvanutele oli kavas VIP-ide
jõuproov, naiste ja meeste võrkpall ning
loomulikult parima koduõlle valmistaja
väljaselgitamine. Pärast võistlusi
esinesid mõlema valla taidlejad ja päeva
lõpetas simman ansambliga "Lustgast".
Lastele tegi rõõmu Pipi külaskäik.
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Rahvatantsurühm

“Metsalilled”
•

Vallevanema suvemeenutus

•

Miila küla suvel

•

Suvi ja noored

•

•

I. Järg´i järjejutt
Teated, kuulutused

Pildil: Rägavere vallavanem

Virgo Koppel ja

Rägavere valla ja Sonda
valla piiripealses külas,
Uljastel peeti augustil
seitsmendad RÄSO mängud

ESIMESEL KOOLIPÄEVAL
Kersti Merilaas
Jälle koos on koolisõbrad

üle pika aja.
Värske värvi lõhna laotab
vana armas maja...
Põlula alustas
Kooli
I2013/14
kooliteed

Põlula Kooli 2013/14 alustas kooliteed
53 õpilast: 1. klassi kaks-, 2.klassi neli-

3.klassi viis, 4. ja 5. klassi seitse-, 6.
4.
klassi kuus, 7. klassi kaheksa-, 8. klassi
viis ning 9. klassi üheksa last.

klasSire Korka;3.-,

Inge õp.

1.-,2.-,5. klass õp.
Inge Korka; 3.-, 4. klass õp. Sirle
Taaksalu; 6.-, 7. klass õp. Lea Viisu;
8.-, 9. klass õp. Merje Kallip

Klassijuhatajad:

Pildil 1.kl Kevin Kerdo Kollamaa ja Airiin Laugus

esimest kooliteed kaks õpilast. Kui esimese
klassi juntsud saalis, said sõna õpetajad.

Õpetajatel olid käes just nimelt need
aabitsad, mille järgi nemad oma õppimisi
alustasid. Iga õpetaja sai rääkida oma
Põlula Koolis. Meie laste jaoks algas
mälestustest ja lugeda aabitsast mõne loo,
päev pidulikult ja ootusärevalt, sest
mis meelde oli jäänud. Peale õpetajate
oodati ju bussisõitu.
esinemist sai sõna direktor, kes tutvustas
Sättisime juba varakult endid valmis ja
uusi õpetajaid ja pidas meeles neid, kes
seadsime sammud majade poole, kust
sellest õppeaastast enam meie koolis ei
koolibuss meid peale pidi võtma. Kuid
tööta. Ja siis said oma esimese aabitsa kätte
mida ei tulnud, oli buss. Õnneks
ka meie sõbrad. Peale aktust ja puu
lahenes kõik hästi. Helistasime kooli
istutamist läks kogu koolipere ühiselt torti
ning buss tuli ka kohe meilegi järele.
sööma.
Aktus algas esimesse klassi astujate
Ulvi
lasteaia
(Tekst
blogist
kooli ette toomisega. Tänavu alustas
http://vahvamaja.blogspot.com/)

2. septembril toimus lasteaia ja kooli
ühine pidulik õppeaasta avaaktus

-18. saj. kaartide järgi on külas olnud
kõrts.
-

1870 rajati külast läbi balti raudtee

Tallinna-Narva raudtee.
-

1926 valmis kitsarööpmeline Sonda-

Mustvee raudteeliin, mille harutee ulatus

Maakonnapiir eraldab LääneTänan võistlejaid, esinejaid

ja kõiki, kes aitasid RÄSO mänge korraldada

Viru

maakonna Uljaste küla Ida Viru maakonnas
Sonda vallas paiknevast Uljaste külast.
Laiemalt teatakse Uljaste järve (63 ha),
mille ääres käib puhkamas põhiliselt Kiviõli

Meelis Kesküla

ja Sonda rahvas.

Vikipeedia

Õppeaasta jaotub trimestriteks

OH KOOLIAEG, OH KOOLIAEG...

Taani hindamisraamatus.

Punkte kokku lugedes selgus, et Uljasteni laiarööpmelise Tallinna-Narva
Rägavere vald võitis Sondat seisuga raudteega samadel liipritel (kolmerööpaline
105/71 ja rändkarikas tuli meile tagasi.
raudtee).

Sonda vallavanem

Andrea Eiche

Uljaste külast
Küla mainiti esmakordselt aastal 1468

Kevadisel õppenõukogu koosolekul otsustasime, et alates 2013/2014 õppeaastast
läheme senise veerandite kaupa õppeaasta
jaotumiselt üle trimestritele. See tähendab
seda, et kui varem tegime õppimisest kokkuvõtteid neli korda aastas, siis nüüd teeme
kolm korda. Kokkuvõtete tegemise ajaks
määrasime novembrikuu viimase reede ja
veebruarikuu viimase reede. Õppeaasta
lõpeb haridusministri poolt määratud
kuupäeval, seekord siis 5. juunil 2014.
Esimest korda saavad õpilased tunnistused
29. novembril ja teist korda 28. veebruaril.
Mille poolest niisugune õppeaasta jaotus siis
parem on?
On rohkem aega häid hindeid saada.
1.

2.

On rohkem aega halbu hindeid parandada.

3.

Koolivaheajale saab minna rahuliku
südamega, sest ei ole kaasa võtta palgalehtetunnistust.
Eriti hea on vastu minna jõuludele, ei
ole rabelemist hinnete parandamisega
ega hirmukontrolltööde ees.
Saame efektiivsemalt ära kasutada
kõiki õppepäevi, kuna ei jää enam nn
veerandi lõpupäevi, kui hinded väljas
ja uus veerand pole veel alanud.

4.

5.

Koolivaheajad on 19-27. oktoober 2013, 21.
detsember 2013-5. jaanuar 2014, 15-23.
märts 2014.
Heili Eiche direktor

Head. uut 2013/14 kooliaastat
Rägavare vallavalitsus ja- volikogu.

Õpilaste rahulolust koolieluga 2012/13 õppeaastal
Põlula Koolis
Õpilastele esitati 24 küsimust, millele oli
võimalik vastata hinnetega 1-7, kus 1 olitäiesti nõus ja 7 oli -olen täiesti teisel arvamusel. õpilaste üldine rahulolu skaalal 1-7
väljendus keskmise hinnanguna 2,25, mis on
hea tulemus. Eelmise aasta keskmine oli
3,03. Kõige madalama hinnangu said väited
“Kõigisse inimestesse suhtutakse meie koolis
sallivalt (`x=3,83, langus eelmise aastaga
võrreldes 0,42 võrra), “Meie kooli õpilased
suhtuvad üksteisesse sõbralikult `x= 3,77,
paranemine eelmise aastaga võrreldes 0,69);
“Mul on võimalik oma aktiivsust rakendada
tunnivälises töös” (`x=3,47, langus eelmise
aastaga võrreldes 0,42); “Koolist saan infot
oma tuleviku planeerimiseks” (`x=3,37, praktiliselt võrdne eelmise aastaga); “Kool pakub
piisavalt
h via lategevuse võimalusi” (`x=3,33, eelmisel aastal 3,27);
“Üksikute õpetajatega on rasake suhelda” (`x=3,07 , paranemine eelmise
aastaga võrreldes 0,29).
Kõige positiivsema hinnangu said väited
“See, mis siin koolis õpetatakse, on eluks
eelmise
vajalik” (`x=1,63,
paranemine
aastaga võrreldes 0,44); järgnesid “Meie
koolis hinnatakse õpilaste saavutusi” ja
“Huvijuht aitab hoida kooli vaimsust”. Mõlemaid hinnati keskmise hindega 2,07; paranemine eelmise aastaga võrreldes vastavalt
0,34 ja 0,5 võrra.
Õpilastele esitatud väidete hinnangute põhjal
on võimalik hinnata nelja koolitöö valdkonda.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõiki valdkondi
hinnati suhteliselt rahuldavaks. Neist kõrgema hinnangu andsid õpilased koolis valitsevatele väärtushoiakutele (´x=2,2), järgnes
huvitegevus (´x=2,31), infovahetus (´x=2,48)
ja mikrokliima ´x=(2,52).
Üllatav on, et kõrgeima hinnangu said koolis
valitsevad väärtushoiakud, kuigi ligikaudu
1/10 õpilaste suhtumine kooliellu, koolitegevusse ja omaenda elu ja tuleviku kujundamisse on silmapaistvalt hoolimatu. Järelikult annavad tooni need õpilased,kelle isiklikud väärtushoiakud on ühitatud koolis kujundatavate väärtushoiakutega (õppimine, koostöö, sallivus jne).
Heili Eiche

u
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Rägavere vallavolikogus ja –valitsuses otsustati mai-august 2013
02. juuli 2013
1. Kinnitati hooldusleping nr. 149
2. Kinnitati sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll.
3. Määrati katastriüksuse nimi ja sihtotstarve: Uuetoa (Miila küla),
Miila tee (Miila küla) Jänese (Miila küla), Rebase (Miila küla), IdaUuetoa (Miila küla), Kesk-Uuetoa (Miila küla)
4. Kinnitati valla sõiduauto kütuselimiit.
5. Otsustati kaasfinantseerida MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus
projekti „Seiklevad noored“ summas 319.19 eurot.
6. Otsustati toetada klubi „Ajakangas“ eakate suvist ekskursiooni
summas 120 eurot
30. juuli 2013
1. Kinnitati sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll.
Otsustati maksta täiendavaid peretoetusi summas 330 eurot
2. Väljastati ehitusluba Liina Allikas`ele välisveevarustuse ja
kanalisatsiooni ehitamiseks.
3. Väljastati kasutuslubaluba Elektrilevi OÜ-le elektri
maakabbelliinile.
4. Väljastati kasutamisluba JaanLipsmäe`le Ojasaare spordiplatsi
laiendusele
5. Väljastati kasutamisluba OÜ Viru Haljastus kasvuhoonele
6. Väljastati ehitusluba Elion Ettevõtted AS-le Tiigimaja sidekaabli
ehitamiseks.
7. Anti nõusolek Elektrilevi OÜ-le väikeehitise püstitamiseks.
8. Toetati MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskust summas 1000 eurot,
seoses RÄSO mängude korraldamisega.
23. august 2013
1. Kinnitati sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll.
2. Kinnitati hooldusleping nr. 150.
3. Väljastati kasutusluba Rägavere Vallavalitsusele Ulvi elamute
kanalisatsiooni renoveerimise III etapiks.
4. Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Udujärve AJ fiidri
rekonsrtueerimiseks.
5. Väljastati ehitusluba Janar Mullale abihoone ehitamiseks Miila
külas.
6. Anti nõusolekKristiina Malmbergile ehitise tehnosüsteemide
muutmiseks Ulvi külas.
7. Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba Rakvere
Orienteerumisklubile rattaorienteerumise MM etapi läbiviimiseks
Mõedaka külas.
8. Otsustati maksta toetust MTÜ Külaselt KAI-le summas 200 eurot
sügisürituse Wild Rodeo Village läbiviimiseks.
9. Otsustati maksta huvihariduse toetust.

VOLIKOGU
22.mai. 2013
1. Katastriüksuste jagamine, nimede ja maa sihtotstarvete määramine
Karjatse kinnistu (Uljaste küla)
Tamme kinnistu (Uljaste küla)
Kivihoone kinnistu ((Uljaste küla)
Mäekünka kinnistu (Mõedaka külas)
2. Anti nõusolek Ronk Oü-le Hurtja karjääris ehitusliiva
kaevandamiseks
05. juuni 2013
1. Anti volitused vallavanemale Ulvi Rahva Maja välisfassaadi
renoveerimistöödeks laenu taotlemiseks.
2. Kinnitati Rägavere valla 2012 majandusaasta aruanne.
03. juuli 2013
1. Kehtestati Rägavere valla 2013. aasta I lisaeelarve ja eelarve
muudatused
09. august 2013
1. Moodustati valimisringkond. Kinnitati vallavolikogu järgmise
kooseisu liikmete arv.
19. august 2013
1. Moodustati Rägavere valla valimiskomisjon.
VALLAVALITSUS
28.mai 2013
1. Anti kasutusvaldusesse vaba põllumaa Kantküla ja Mõedakakülas.
2. Loeti hanke „Ulvi küla survetrassi renoveerimistööd“
mittekvalifitseerunud pakkujateks Antaares AS, AS Terrat ja Ducto
OÜ/AS Infragate Eesti ning otsustati sõlmida hankeleping
Kinnisvaraehitus OÜ-ga.
3. Anti nõusolek väikeehitise püstitamiseks JaanLipsmäe`le
4. Määrati katstriüksuste nimed ja sihtotstarbed Tornimäe (Miila
küla), Lepiku (Miila küla), Koidu (Miila küla), Kukruse (Milla küla),
Kase (mõedaka küla), Toomaru (Mõedaka küla), Vissi (Mõedaka
küla), Vissimuu (Mõedaka küla)
5. Moodustati Mõedaku Spordibaasi rendileandmisks korraldatavate
pakkumiste läbivaatamise komisjon koosseisus Esimees: Virgo
Koppel, liikmed: Arnu Lippasaar, Ago Koldits, Rene Metsla, Margit
Stamberg.
6. Kinnitati lootusetute võlanõuete nimekiri kogusummas 2046.68
eurot

7. Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le elektri maakabelliini
alajaaama ehitamiseks.
9. Kinnitati sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll.

On METSALILLED need...
metsas
on
käes
...Sügiskuu
varakult hämardub päev
Nii see on. Ja nagu muffini reklaamis juba
üle 10ne aasta kogunevad päeva hämardudes tantsunaised Ulvi klubisse treeningtundi, et harjutada tüütuseni polkat, valssi,
pöiasirutust, kallutust, naeratust
ja tont
teab mida veel. Aga nad tulevad rõõmsad
ja särasilmsed hoolimata pikast tööpäevast, poolelijäänud kodustest toimetustest ja
hilisest kojujõudmisest.
…

–

–

….

–

–

...Jalge ees sambla sees,

siin ja seal meelespead…
Tagasivaates eelmisele hooajale, oli see
Metsalillede jaoks väga töine ja tegus aasta,
mis algas sügisese sünnipäevapeoga ja lõppes ülesastumisega RÄSO mängudel.
Loodetavasti oli meeldivaks üllatuseks ka
“efektne sisenemine” ja lustakas esinemine
Kabala õunaaia peol. Püüdsime pakkuda
ilusaid hetki kodustel vallaüritustel ja Miila
seltsimajas, lustisime talvisel Tuhamägede
Tantsupeol.ja osalesimea maakonna ettevõtmises, milleks oli Lääne-Virumaa naiste
tantsupäev Pajustis.
...Neiu noor valge loor,

meelde
nii see päev
jääb.
Meenutamist väärivaid hetki on palju.
Rühma ühiseks suursündmuseks oli kontsertreis Kihnu. Kui laulusalmis öeldakse, et
seal Kihnumaal ei kasva muud kui kadakad
ja männipuud, peab nentima, et õigust
mände ja
räägivad, või peaaegu õigust
kadakaid on tõesti Kihnus kõige rohkem.
…

–

Rahvastiku arvuks seevastu 500–600 inimest. Kui arvestada asjaolu, et tegemist oli
suvise ajaga, mida täiendasid lisaks veel
Kihnu merepäevade külalised, võib öelda, et
saar oli tugevasti ülerahvastatud. Sellest
hoolimata mahtus saarele ära ka meie tagasihoidlik reisiseltskond Uhtna Tantsumaias
ja Ulvi Metsalilled. Nautisima koos päikest
ja tuuli, sõitsime autokastis punktist A
punkti B, tutvusime saare rahva ja vaatamisväärsustega ning esinesime merepäevadel
ühiskavaga “Tervitusi Virumaalt”.

Metsalilledele koht kindlustada.
tea
...Aga
pea.
meeles
millest kõik
kord
algas
ja kuis kord ristusid teed
Kimp õisi peos nüüd õnne seob.
on METSALILLED need

….

–

...Metsas
käin
muret
täis
on
mu
õite
seas.
hing
Tegelikult ei ole hing muret täis, sest naised
on tublid. Lapsed samuti ja nii mõnelgi
tüdrukutirtsul on ema kõrval tantsusammud
selgeks saanud. Rahalist poolt puudutavad
küsimused on naised alati ise korda ajanud
ja nii oleme tänu Aire projektikirjutamisoskusele,
Rägavere Vallavalitsusele ja
MTÜ Rägavere Valla Huviklubile
jagu
saanud finantsraskustest, mis tantsurühma
kimbutavad.
aeg-ajalt
...Mööduvad
kiiresti
kuud
saabuki
suvi
meil
uus.
Kas viib see meid seekord soovitud tantsupeole? Igatahes selle nimel me töötame.
Ü.Feršeli “Põlvest põlve” oli algul tõsine
pähkel, aga esinemisküpseks me ta mingil
moel saime. Kohe-kohe on minu kui juhendaja jaoks tulemas uus tantsupeo seminar,
kus veel kolm tantsu oma õppimis- ja
ootavad.
õpetamisjärge
Püüan anda oma parima, et tantsuplatsil
…

…

Sirje Rebane Metsalillede juhendaja

Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised 20.10.2013

(Vabariigi valimiskomisjon)
http://www.vvk.ee/kohalikud-

valimised-2013/

Rägavere vald
KANDIDAATIDE

KOONDNIMEKIRI
VALIMISRINGKOND NR 1
Valimisliit Rägavere Vald

nr 101ARNU LIPPASAAR
nr 102 VIRGO KOPPEL
nr 103 MERLE BASTIG
nr 104 HEINAR EERIK
nr 105 VERNER JÕGISALU
nr 106 TERJE KULL
nr 107 RITA PLETNJOVA
nr 108 JÜRI RAAL
nr 109 MERLE UNUS
nr 110 VALDEK ARM

Erakond Isamaa ja Res Publica Liitt
nr 111 KRISTEL RÄÄK
nr 112 IVO JÕGISTE
nr 113 AIME JUURO
nr 114 TOOMAS TALI
nr 115 KARLI UUSPÕLD

Eesti Reformierakond
nr 116 EVI TORM

Eesti Keskerakond
nr 117 RENE METSLA
nr 118 RAIGO REBANE

nr 119 HEINO RÄÄK
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

120 OLARI VALTER
121 ARVO JAAKSON
122 MAARIKA KOPPEL
123 OLEV NURME

124

JÜRI JÜRNA

125 ERICH KARRO
126 MARKO RÄÄK
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Miila seltsimajas
Pangaliidu rahatarkuse koolitus

Valla tegemistest suvel
Ilus suvi on läbi saamas ja saabumas sügis. juunini 2014 aastal. Seetõttu tuli tööde
Alanud on uus kooliaasta. Suvi on Rägavere lõpetamiseks võtta laenu 110 000 eurot. Kui
vallas möödunud ehitus-ja remonditööde projekti tähtajaliselt ei lõpetata, siis on EASil õigus projekti toetus tagasi nõuda (EAS
tähe all.
loeb
projekti lõppenuks alles siis, kui
keskuse
Keskkonnainvesteeringute
(KIK)
toetuse abil renoveeriti Ulvi elamute renoveerimistööd on ka väljast lõpetatud).
kanalisatsiooni-ja survetorustikku. Töid Töid teostab AS KEK Ehitus Paidest ning
objektil on krohvijatena tublid töömehed
teostas OÜ Kinnisvaraehitus.
Poolast.
Hetkel käib Ulvi mõisahoone fassaadi
renoveerimine. Tööde käigus krohvitakse ja Suvel sai oma jõududega remonditud ka
värvitakse välisfassaad, paigaldatakse perearstikeskuse protseduuride ruum.
Kindlasti olete tähele pannud Ulvi tiigil
drenaaž ning ehitatakse uus veranda.
Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) asuvat purskkaevu. Suured tänud MTÜ
pikendas Rägavere Valla Rahva Maja Rägavere Valla Huviklubile, kes selle
renoveerimise projekti lõpptähtaega 08. paigaldamiseks raha kogus.

Suveüritustest toimus valla jaanituli ja
kontserttuur „Puhta Kuld“ Kantkülas, ViruKabala külas Õunaaia pidu ning RäSo
mängud Uljastel. Nendel mängudel võitis
Rägavere vald rändkarika.
Spordiüritustest oli suve suurim üritus MM
rattaorienteerumisvõistluste etapp Mõedaku
Spordibaasis, millest võtsid osa võistlejad
26 riigist.
Põlula kooli läks käesoleval kooliaastal 53
õpilast neist esimesse klassi ainult kaks.
Soovin õpilastele edukat kooliaastat ja
kõigile ilusat sügist!

„Keskkonnahariduse aasta
Miilas“ lõppes nagu

kooliaastale kohane
ekskursiooniga

Ida-Virumaale.

SUVI

JA

-

MIILA VISS OÜ

ostab Rägavere vallas maad
Mati tel 5236467

Raigo tel 5293945
aasta Miilas“ lõppes nagu kooliaastale kohane

ekskursiooniga Ida-Virumaale. Uudistasime
Kiviõli Seiklusturismi Keskuses uue kasutuse
leidnud poolkoksimäge, Uhaku karstiala,
tutvusime vanade kaevanduskäikudega Kohtla
Allmaamuuseumis ning Kukruse polaarmõisaga.
osales
toimunud
Projekti kokkuvõttes
õppekäikudel, õpitubades ja loengutel ligi sada
inimest (sealhulgas ligi 30 last) Rägavere vallast,
kaugemalt Lääne-Viru valdadest-linnadest ning ka
naabermaakonnast. Tagasiside on olnud väga
positiivne ning laekunud ideedest on valmis uus
projekt uueks perioodiks, mis hetkel veel
hindamisel.
Miila jaanipäev toimus 23. juunil. Lastel oli
võimalik sõita külaseltsi ATV-del, hüpata
batuudil, turnida mänguväljakul ja osaleda Miila
traditsioonilistel mängudel; tantsisid Metsalilled ja
Rukkililled. Tore oli näha nii palju naaberkülade
elanikke ning mitme inimese küsimusele, et
„Kuidas küll siin nii palju lapsi on?“ ei osanud
kohe vastatagi, aga neid lustivaid põnne oli tõesti

palju. Ja nii peabki olema.
Ei saa mainimata jätta ka seda, et juba teist korda
järjest tuli RÄSO mängudel parima koduõlle
meistri tiitel Miila külaelanikele.
Sel sügisel täiskasvanud õppija nädala raames
pakuvad Finantsinspektsioon ja Pangaliit noortele
tasuta võimalust koolitada end finantsküsimustes
ehk kuidas ajada targalt oma rahaasju. Koolituse
aeg Miila seltsimajas on praegu planeeritud
neljapäeval, 10. oktoobril kell 19. Võib juhtuda, et
see aeg muutub, aga sellekohane info tuleb
kindlasti eelnevalt kuulutustena ning meie
Facebooki lehel (www.facebook.com/MiilaKyla).
Koolitusele oodatakse eelkõige kõiki noori peresid
ja noori inimesi, kes saavad umbes 1,5 tunni
jooksul teadmisi rahaasjade ajamisest ja sellest,
kuidas oma pere eelarvet planeerida. Need on
vajalikud teadmised, mis kellelgi mööda külge
maha ei jookse.
Tulge julgelt, sest Miila külla tasub tulla!
Katrin Kärner
MTÜ Miila Hiiemäe

NOORED

Igaüks valib oma suve veetmiseks erinevaid
võimalusi, kes läheb tööle, kes laagrisse.
Ennekõike on suvi puhkamiseks.
Väike läbilõige noorte suvistest tegemisest.

Pildil Peipsi järv ja kallas

Käisime laagris
1.-3. juulini toimus Kauksis RMK
telkimisalal KROL laager „LOOVUS
LOODUSES“. Laargis osalesid õpilased
Lüganuse Keskkoolist, Kiviõli Vene
Gümnaasiumist, Kiviõli I Keskkoolist,
Maidla Koolist, Sonda Põhikoolist, Aseri
Keskkoolist ja Põlula Koolist.
hommikul saabusime
laagriplatsile, panime telgid püsti ning
toimus
avamine.
pidulik
laagri
Uustulnukatena oli meil au heisata lipp.
Iga kool esitas väikese muusikalise
tutvustuse,
järgnesid lõbusad
tutvumismängud, mis lõid positiivse
Esmaspäeva

-

Virgo Koppel
Koppel,vallavanem

SEEKORDNE SUVI MIILA MOODI
Suvi
möödus
Miilas
suures
plaanis vaikselt,
samas nii mõneski majapidamises
väga
jällegi
toimekalt. Miila
küla kahte perre
on suvi toonud
perelisa siinkohal
veelkord
palju
õnne vanematele,
suurematele
õdedelevendadele!
Mõnedes
Miila
peredes aga ehitatakse uut maja, juurdeehitust või
tehakse olemasolev veel ilusamaks ja paremaks.
Sellest võib järeldada, et Miilas on hea elada ning
maal elamisel siiski nähakse tulevikuperspektiivi.
Aasta tagasi alanud Keskkonna-investeeringute
Keskuse SA toetusega projekt „Keskkonnahariduse

10. oktoobril 2013 (neljapäeval)
kell 19
Miila seltsimajas.
Võimalus on end 1,5 tundi
TASUTA koolitada
kuidas rahaasju targalt ajada,
pere- eelarvet koostada.

meeleolu järgnevateks päevadeks.
Erinevates töötubades sai uusi teadmisi
ning neid siis ka praktikas kasutada. Eriti
olid veretu
meeldejäävad
jaht
(vibulaskmine)
ja ellujäämine.
Põnevust pakkusid ka fotojaht, liivalosside
tuntud telesaadete
ehitamine,
parodeerimine ning muidugi jalgpall,
milles meie poisid olid parimad.
Tõeline hitt oli esmaspäevaõhtune
Retrodisko, metsaalune rõkkas 80-ndate
hittidest, diskor keerutas laval plaate ja
kõik soovijad tantsisid südaööni.
Viimasel päeval olid plaanitud kohtumineühistegevused KOV esindajatega, kuid
enamus kutsutuid ei saanud tõenäoliselt
tähtsate tööülesannete tõttu kohale tulla.
Aeg läks lennates, tegevuste vahele
mahtus veel maasikaseinalehtede tegemine
ja loomulikult suplemine-ujumine.
Eraldi tänud Naiskodukaitse naistele neidudele maitsva toidu eest ning tänu
laagrivalvele olid meie ööd rahulikud.
Suur tänu Kiviõli I Keskkooli huvijuhile,
kelle eestvedamisel laager teoks sai.
Viimane loovülesanne oli lõpetada laused,
meie
nii:
lapsed
kirjutasid
Tulin laagrisse rõõmsa meelega. Õppisin
laagris esmaabi ja vibulaskmist. Mind
üllatas, et seltskond on nii sõbralik ja
hakkaja. Ma ei uskunud, et siin nii palju
uusi tuttavaid saan. Lemmiktegevus
laagris oli ujumine ja mängud rannas.
Mind rõõmustas, et viimastel päevadel ei
sadanud vihma. Kõige rohkem naersin
Metsa TV ajal. Meeldejäävaim sündmus
oli jalgpalli finaal. Sain teada, et kui oled
metsas eksinud, tuleb teha ohu märke.
Kõige paremini jääb meelde Retrodisko.
Tundsin puudust oma pehmest ja soojast
voodist. Järgmisel aastal sooviksin, et

oleks rohkem spordimänge. Teinekord teeksin
rohkem ettevalmistusi. Teistele tahaksin öelda,
et laagrid on vahvad ja siin saab palju uusi
teadmisi. Tahaksin tagasi tulla, sest tahaks veel
uusi tutvusi ja oskusi.

Lõputseremoonial otsustati, et järgmisel suvel
saadakse kokku juba 15-ndat korda ja
ettevalmistavate tegevustega alustatakse juba
sügisel. Meie õpilased avaldasid kahetsust, et
osa neist jäävad järgmisel aastal kõrvale
vanuse tõttu.

Tänan

Sabinat

Maarja Vinkel

ja

–

kõiki
laagrilisi.
Kasvataja Lea Viisu

Minu suvi

Minu suvi on möödunud kiirelt ja huvitavalt.
Sellest suvest olen saanud juurde palju uusi
mälestusi ja elamusi. Käisin kahes välisriigis,
Venemaal, Peterburis ja Poolas, Krakowis.
Peterburis käisin teist ja Krakowis esimest
korda. Mõlemad linnad on väga ilusad,
meeldejääva arhitektuuri ja põneva ajalooga,
sestap soovin ma neid linnu tulevikus üha
uuesti ja uuesti külastada. Veel õnnestus mul
sellel suvel väisata pea kõiki koduvallas
toimunud üritusi
ja tõele au andes polegi
neid nii vähe
alustades valla jaanitulest ja
lõpetades RäSo mängudega, sekka veel Puhta
Kuld Kantkülas ja Õunaaia suvepidu. Olen
käinud ka nüüdseks pea kaks kuud suvest tööl
ja saanud seeläbi palju uusi teadmisi ja
kogemusi. Ja loomulikult olen teinud kõiki
suve „kohustuslikke” tegevusi
ujunud,
söönud!
päevitanud, jäätist
–

–

–

Suvevaheaeg- aeg kus end uueks
õppeaastaks välja puhata
Erik Rüütli
Minu suvi või täpsemalt suvevaheaeg algas
tavapäraselt hiljem kui teistel koolinoortel.
Nimelt ma õpin Luua Metsanduskoolis ja
seal lõppeb kool alles jaanipäeva paiku.
Minu suve iseloomustaksid vaba aeg ja
lõõgastumine. Eelnevad suved olen pannud
rõhku töötamisele aga kuna see õppeaasta
oli väga teguderohke ning edukas siis
tundsin, et oleks aeg aja maha võtta ja
uueks õppeaastaks end välja puhata.Kuna
suvi oli ilus ja soe siis sai väga palju oldud
rannas, seetõttu on ka kõige eredamad
mälestused seotud merega. Selle suve ühel
kuumemal suvepäeval olin Pärnu rannas,
kus tähistasin ka oma sünnipäeva, see oli
väga meeldejääv päev, ka neile kes minuga
koos olid sellel päeval. Kuid kõige rohkem
jääb meenutama seda suve üks ilus õhtu kui
sai võtta koera kaasa ja minna mere äärde
vaikust ja päikeseloojangut nautima.
Läksin
ka
3. päevaks Vaibla
puhkekeskusesse, kus toimus EÕEL
suveseminar, kohale tuli 150 noort üle
eesti. Need 3 päeva olid väga toredad ja
sisurohked, sai arutatud paljudel teemadel
ning kuulata ja näha palju muud huvitavat,
loomulikult sain sealt palju uusi tuttavaid.
Peale seda üritust läksin kohe kooli, et teha
kohustuslikud 30 tundi praktikat ära Luua
Metsanduskooli arboreetumis.
Lõppkokkuvõttes võib suvega rahule jääda,
sest olen saanud end välja puhata ning
umbes kolm nädalat enne 1.septembrit
hakkasin juba kooli ootama, et saaks jälle
õppida palju uut ning võtta vastu uusi
väljakutseid!

Väljasõit Tallinna Loomaaeda.
25.augustil pidas Tallinna Loomaaed oma 74. anakonda ja kuningboa. Kõige rohkem köitis aga Ulvi hambaravi
Sünnipäeva. Ulvi lastega arutasime, et võiks lapsi loomulikult Laste Loomaaed
jänkud,
neile sel puhul külla sõita. Tänu meie valla heale notsud, kitsed, tibud- kõik olid nii armsad ja Kaie Teder
sponsorile ja bussijuht Kaidole see mõte ka väärisid paitamist ning süllevõtmist.
võtab vastu
teoks sai. Kaasa kutsusime lapsed ja pered, kel Pika jalutuskäigu lõpus said lapsed veel oma
endil ei olnud võimalust Tallinna sõitu ette teadmisi proovile panna liiklusohutuse telgis,
E. 9.00-15.00
võtta.
lahendades ristsõna. Õige lahenduse puhul said
K., R.– vastavalt
Tallinn võttis meid vastu kena päikesepaistelise lapsed ka väikesed auhinnad.
graafikule
ilmaga. Loomaaia väravas piletid jagatud, Väsitav kuid põnev päev seljataga, asusime
otsustasime jaguneda gruppidesse, et suures koduteele.Nii mõnigi sünnipäevaline puhkas
rahvasummas mitte üksteist ära kaotada. reisiväsimust välja juba enne koju jõudmist ja Vastuvõtule vajalik
Uudistamist oli palju
uurisime seente ja loodetavasti nähti unes ka loomaaia vahvaid ette registreerida
telef 5 690 5809
taimede näitust (kuna oli ka loodushariduspäev), asukaid.
imetlesime hüljeste veeaeroobikat, üritasime
kokku lugeda minisea põrssaid, naersime Tänud vahva reisiseltskonna eest!
makaakide vigurite üle ja väikese puhkehetke Sotsiaaltöötaja, Annely Oruman
ajal jälgisime elevantide tegemisi. Päris põnev
oli ka madude majas
hirmuvärinaid tekitasid
TEADE !

Tuul nii tasa
puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad

–

Anatoli Kostõgov 01.05.2013
Velly Blok

31.05.2013

Adolf Eder

02.08.2013

–

–

Õnne sünnipäevaks!

Oktoober
Aslan Imanov
Lembit Jõgi
Leo Minin
Agnes Soone

Tarkust nii palju,
et puudu ei tuleks!
Jõudu nii palju,
et vastu Sa paneks!
Õnne nii palju,
et õnnelik oleks!

Euroopa Liidu toiduabi

programmi raames on Eesti Punase Risti kaudu
saabunud Rägavere valla elanikeregistris olevatele vähekindlustatud isikutele
ja peredele TOIDUABI (kuivained)
Toiduabi saamiseks võivad pöörduda Rägavere Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja
poole (toiduabi jagatakse Ulvi mõisahoones):
16.septembril ja 17. septembril kell 9.00-15.00;
18. septembril kell 9.00-12.00
Alates 23.09.2013 Rägavere Vallavalitsuse lahtiolekuaegadel
(Muul ajal sotsiaaltöötajaga kokkuleppel).
üksikvanemad
kolme ja enama lapsega perekonnad;
raske ja sügava puudega isikud;
töövõimetuspensionärid, kes ei tööta;
rahvapensioni saajad;
üksikud, ilma järeltulijateta vanurid;
perekonnad, kus mõlemad vanemad on registreeritud töötud;
üle 75 aastased eakad ;
perekonnad, kus üks vanem on registreeritud töötu;
muudel põhjustel majanduslikult raskesse olukorda sattunud isikud.
NB ! Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Küsimused ja info: 32 95413, 5257171
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Veebruar 2013 Rägevare Valla Lehes lubatud I. Järgi järjejutt. Lühidalt veebruaris ilmunud sissejuhatusest.
Aeg kaob, mälestused jäävad. Rägavere vald on pika eaga. Ligi kolmkümmend aastat oli valla (külanõukogu) territooriumil
Rägavere sovhoos Kuigi olimerahvasuus „hädavere“, oli meilpalju inimesi kelle tegevused ja ettevõtmised on jäänud
rahva mällu. Püüangi mõne huvitava seiga Rägavere inimeste elust kirja panna. (I.Järg)

Ilmar Järg töötas Põlula Koolis aastatel 1963-2001

Kogu oma pika tööelu jooksul ei ole I. Järg põlanud ühtegi tööd.

Koos oma õpilastega on ta käed külge löönud igale tööle.
Südamelähedaseks aga on olnud ja jäänud kodu-uurimine,
ajalugu, luuletamine, malemäng. Selle töö vilju saame veel pikka
aega nautida: muuseum, välimuuseum, mälestuskivid, koduloolised trükised, luuleraamatud.(H.Eiche)

Meie aeg
Ilmar Järg
Romaani esimene osa on kirjutamisel, seepärast avaldan
osasid, mis ei ole mõttelises järjekorras (I. Järg).

kopikat vakk või kott kartuleid. Kuna valida võis raha ja
kartulite vahel, tõi see võimalus palju pahandusi. Rakvere
turult toodud noppijad nimetati turuvarblasteks, Kiviõlist ja
Kohtla-Järvelt saabunuid liha-turuvarblasteks. Mis neil vahet
oli? Oli aga küll. Turuvarblane üldjuhul pidas kokkuleppest
kas raha või kartuleid, lihaturuvarblane võttis
kinni
ennekõike raha ja siis lisaks veel ka kartuleid. Esialgu olid
lihaturuvarblased üsna tagasihoidlikud
panid põllul korvi
kartuleid täis ja ütlesid, et pudru jaoks. Brigadir lubaski, ka
osakonnajuhataja Heiki oli asjaga päri. Süües kasvas isu.
Aeg-ajalt läksid korvid suuremaks ning takkapihta ilmusid ka
kotid lagedale.
–

Igaühele meist siin maailmas on antud oma aeg.
Turuvarblased, lihaturuvarblased ja lapsed.

Igal sügisel kurgede kolmnurgad kruuksudes lõunamaale
lendasid Rägavere sovhoosis algas kartulivõtt. Põldusid oli
palju igas osakonnas ja kokku mitukümmend hektarit.
–

Kohapeal vaba tööjõudu nappis, sest ega keegi endast
lugupidav kontoritööline eriti kartulipõllule tahtnud minna.
Majand kasutas abitööjõuna kohaliku kooli õpilaste töökäsi
ja Rakverest ning Kiviõlist kohale veetud kartulinoppijate
abi. Töö oli organiseeritud alljärgnevalt. Sovhoosi autobuss
sõitis Rakvere või Kiviõli turuplatsile kella poole kaheksaks
ja võttis sõidule need, kes tahtsid tööle tulla. Noppijad viidi
otse kartulipõllu äärde, kus brigadir tulnukate nimed kirja
pani ning leppis ka tasu suhtes kokku. Oli valida, kas võtta
noppimise eest raha või kartuleid. Taks oli üldjuhul 40

–

Paul Padjus oma raamatus „Punaparun“ kirjutab: „Kui meil
oli sügisel kartulivõtt, toodi Kiviõlist naisi tööle. Taks oli
selline, et iga tööpäeva eest saab korjaja koti kartuleid.
Keskmine kott oli 50 kilogrammi. Kott pidi endal kaasas
olema. Naistel olidki kotid kaasas. Ühel väikesel vene naisel
oli kaasas hästi suur kott
nagu vanasti põhukott, mis
voodisse madratsiks käis. Kui naine koti täis pani, oli kott
kõrgem kui mutt ise. Kõik läksid põnevile kuidas mutt nii
suure koti autosse saab? Mutt oli aga pagana kange puges
kuidagi koti alla ja liikuma see hakkas. Lõpuks tõi ta koti

Kaks väikest päkka
kaks sinisilma
on Teie rõõmuks
sündind siia ilma

–

–

–

kuidagi auto peale ära ka. Ahnusel ei ole piire–tapab ennast
kasvõi ära, aga oma tahtmise peab saama“. See oli tõeline
lihaturuvarblane.
Kartulivõtmisel Rägavere sovhoosis oli peaaegu iga päev
pahandusi, riidu ja käegalöömist. Põlula kooli õpilased
käisid kartulipõllul abiks rohkem kui kolm aastakümmet. Oioi, mida kõike sai kuulda ja näha sovhoosi igapäevatöös.
Kõige enam purunesid masinad, eriti siis kui põld oli kivine
või halvasti haritud. Õpilased töötasid põllul 4-6 tundi. Kui
traktor või kartulimasin katki läks, tuli mitu tundi uut
tehnikat oodata. Sovhoosile oli laste töö tulus, sest majand
andis kooli sööklale tasuta ühe tonni kartuleid. Mõnikord kui
internaadis oli üle 50. õpilase, ka poolteist tonni. Samuti
maksis majand kinni muud toiduained, mida saime ViruNigula Kooperatiivist.
Aastatel

1963-1988 said Põlula kooli

õpilased toitu

Rägavere sovhoosi kulul. Kuna rõhuva enamuse õpilastest

moodustasid Rägavere sovhoosi töötajate lapsed, siis oli
oma töötajate peresid toetas...
....järgneb....

loomulik, et majand sel viisil

Rägavere Valla Leht

Melani Tiinast 06.06.2013

Kelly Kollamaa 17.07.2013

Väljaandja Rägavere vallavalitsus

Aadress Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa
E-mail:

tearunovski@gmail.com; ragavere@espak.ee

Trükitud:Printec Grupp OÜ tiraaz 400 tk,
tasuta

