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Rägavere Vallavalitsus

Klubi

kuulutab välja avaliku
rendikonkursi Mõedaka
külas Rägavere vallas

asuvate kinnistute
„Mõedaku Spordibaas“
ning „Puhkebaasi“
rendile andmiseks.
Konkursi tähtaeg
30.septemberkell 16.00
Rendile andmise tähtaeg

„Ajakangas“ 45

Õnne
“Ajakanga”
liikmetele ja
toetajatele
Rägavere vallavalitsus ja

–volikogu

Pille Lippasaar

lõid selles aktiivselt kaasa ka
„Ajakanga“ liikmed. Õpiti
selgeks ja esitati rahvale eri-

-

-

nevaid estraadipalu.

10 aastat

Ajakangas korraldab igal
aastal ekskursioone. 45. aasta
jooksul on erinevatel põhjustel ekskursioon ära jäänud

Pakkumine esitada aadressil: Rägavere vallavalitsus, Ulvi küla, 46701 Rägavere vald, L. Virumaa.
Täpsem info
telefonil 5 783 3232 ning
interneti leheküljel
http://ragavere.kovtp.ee/
-

ainult seitsmel korral. Meie

-

1969.

tublide ja aktiivsete pensionäride jalajälgi on täis peaaegu kõik Eestimaa kaunimad
paigad. Mõned korrad on ära
aaasta 16. novembril toi- käidud ka piiri taga: Riias, Peterburgis, Soomus

Kabala

Rahvamajas mes.

Kui meie ei aita üksteist, pensionäride koosolek. Koosoleku kokkukut- Klubi „Ajakanga“ esimene president Ilse
siis kes seda veel teeb ?
Sepper oli sellel ametikohal 12
sujaks oli aktiivne Ilse Sepper.
Barbara (Ann) Mandrell,
aastat.
Kaks aastat oli Hilda VinOtsustati luua rahvamaja juurde Klubi“Ajakangas”
aastat Agnes Prillop, 12.
17.
kel,
pensionäride klubi. Kohe regist- ootab oma ridadesaastat Pille Lippasaar. Kaks aastat
KÜ Vana Ulvi juhatus reerus klubisse 43 liiget. Presi- se uusi aktiivseid
on klubi olnud ka ilma presidenditänab vallavanemat ja dendiks valiti Ilse Sepper, kes liikmeid
ta.
-valitsust, kes
hakkas ka kohe kirjutama krooniKõik klubi toimetamised on kirjas
aitasid lahendada
kat. Koos hakati rahvamajas tähistama kõiki
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„Ajakanga“
tähtpäevi: jõule, vastlapäeva, naistepäeva jne.
maja nr 26
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seda
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seekord.
ja
deta. Kuna Ilse Sepper ise oli lauluinimene,
probleemid.
On olnud aastaid, kus klubi liikmeid on üle
(Vesi uputas aastaid kutsus ta kokku laulukoori, mida
hetkel aga kolmkümmend kolm. Siinkosaja,
aastat.
juhatas
21
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kutsuda, kes tunneb vajadust kohal
tahangi
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dust
välja
midagi ära teha ja lihtsalt
Kips. Peale seda, kui Maret lahkus, haaras
lõbusalt
koos
veeta, meiega liituma.
aega
taktikepi enda kätte Leela Sihvart, kes on
Oodatud
on
kõik
aktiivsed
inimesed.
seda hoidnud siiani. 1977. Aastal asutati pensuured
tänud
vallavalitsusele
Lõpuks
ja volisionäride rahvatantsurühm „Rukkilill“, mida
kes
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meid
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kogule,
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Prillop ja tegi seda 2003. aastani. Klaveril kui ka transpordiga.
Kaja Jaansoni
saatis jällegi väsimatu Ilse. Peale Ilse on klaZumba trennid
veri taga istunud veel Imbi Mulla ja Leela
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Vald

Rägavere vallavalitsuses ja –volikogus otsustati
VALLAVALITSUSES

02. juuni 2014
1. Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku otsused
2. Anti välja kasutusluba „Elektrilevi“ OÜ-le
ja ehitusluba Osaühingule „Sargomets“
3.Anti kirjalikud nõusolekud väikeehitise
püstitamiseks Kristo Räägule, Margus
Soidlale ja Ave Saksenile.
4. Kinnitati Sireli katastriüksuse ostueesõigu-

3. Lõpetati Ulvi Hooldekodu hooldusleping VALLAVOLIKOGUS
30. juuni 2014
nr. 151 jakinnitati hooldusleping nr. 158.
4. Väljastati kasutusload Raigo Rebasele.
1. Kinnitati Rägavere valla eelarve koostamise,

5. Otsustati kuulutada välja konkurss sotsiaal- täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamisekord
töötaja vabaneva ametikoha täitmiseks.
6. Tunnistati lootusetuks Rägavere valla võla- 2. Kinnitati Rägavere valla 2013. majandusaasta aruanne.
nõuded kogusummas 66 eurot.

sega erastamine
5. Määrati alghind Ulvi külas asuva tagavaraosade lao müügiks.
25. juuni 2014
1. Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku otsused
2. Anti arvamus Rägavere vallavolikogu
määruste eelnõudele
3.Arutati informatsiooni korras Mõedaku
Spordibaasi ja Viru-Kabala raamatukogu
tulevikku.
30. juuli 2014

7. Otsustati üle anda Julianus Inkasso OÜ-le 3. Arutati Mõedaku Spordibaasi jätkusuutlikvõlanõuded kogusummas 2137 eurot ja 03 kust Rägavere valla allasutusena, spordibaasi
senti
müügi või rendile andmise võimalusi.
29. august 2014
10.september 2014
1. Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervis- 1. Otsustati sulgeda Viru-Kabala raamatukogu
alates 01.01.2015.
hoiukomisjoni koosoleku otsused.
2. Väljastati ehitusluba Tõnu Kasikovile.
2. Otsustati kuulutada välja avalik konkurss
3. Otsustati algatada otsuse eelnõu vallavoliko- Mõedaku Spordibaasi maade, hoonete, rajatiste
gule Viru-Kabala Raamatukogu sulgemiseks ja inventari rendile andmiseks. Rendikonkursi
alates 01.01.2015
korraldamise eest vastutab vallavalitsus.
4. Otsustati algatada otsuse eelnõu vallavoliko- 3. Esitada Riigikohtule taotlus tunnistada kehgule Mõedaku Spordibaasi rendile andmise tetuks Riigikogus 19.06.2014 vastu võetud ja
konkursi korraldamiseks.
01.10.2014 jõustuva jäätmeseaduse muutmise
5. Otsustati lõpetada leping U&K Toitlustus seaduse § 1 p 1, millega tunnistati kehtetuks
OÜ-ga.
jäätmeseaduse § 66 lõige 11 vastuolu tõttu

1. Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku otsused.
2. Kinnitati Rägavere valla hajaasustuse
programmist 2014. aastal toetuse saajate
nimekiri.

6. Otsustati pöörduda vallavolikogu poole
Ulvi klubi töö ümberkorraldamiseks alates
01.01.2015.
7. Arutati kandidaate esitamiseks „Tubli töötaja“rinnamärgile.

Vallavanemalt
Virgo Koppel
Lõppemas on imeilus suvi ja saabumas jälle
sügis. Mis on vallas toimunud ja mis tulemas?
Üheks suve meeldejäävamaks sündmuseks
oli kindlasti laulupeotule toomine läbi Räga-

da uue kanalisatsioonisüsteemi, veesüsteemi või juurdepääsuteed. Loodame programmi jätkumistka järgnevatel aastatel.
Korrastasime valla teid. Üle pika aja sai
teha teedele purukruusa pealevedu. Seni on
pikka aega teede hooldus piirdunud talihooldega, greiderdamisega ja aukude pa-

24. juunil koos tule üleandmise ja randamisega.
ühise tulepuudutuse tseremooniaga Lääne- Kokku on saadud ka Rägavere valla ja
Viru maakonna piiril Uljastel, Viru-Kabalas Sonda valla ühinemise teemal, milleks on
vere valla

ja Ulvis.
Kahtlemata tähtsaim oli valla jaoks Metsalil-

moodustatud üheksaliikmeline ühiskomis-

jon. Komisjonis on neli Sonda ja viis Rägalede tantsurühma osalemine tantsupeol ning vere valla esindajat. Abiks on siseministeePõlula Kooli mudilaskoori ja Ulvi segakoori riumi toetusel ühinemise konsultandid
osalemine laulupeol. Suur tänu osalejatele ja Tallinna Ülikoolist Kersten Kattai ja Georg
juhendajatele Sirje Rebasele ja Merje Sootla, kellel on kogemusi seni läbiviidud
Kallipile.
ühinemistest jakes annavad nõu praegusteKäesoleval aastal investeeringuid valla objek- le ühinemist kaaluvatele omavalitsustele.
tidel ei tehtud. Tagasi tuleb maksta Rägavere Ühinemise kohta tulebkindlasti aasta lõpus
Valla Rahva Maja renoveerimise jaoks võe- eraldi infot, kui töörühmad on rohkem
tud laenu ja valmis olla Euroopa Liidu uueks koos tööd teinud.
rahastamisperioodiks, pannes paika vallale Septembri volikogus otsustati alates 1 jaavajalikud tulevased investeeringud.
nuarist 2015 a sulgeda lugejate vähesuse
Hajaajastuse programmiga said 2014 aastal tõttu Viru-Kabala raamatukogu. Raamatutoetust Rägavere vallas neli majapidamist kogu ruumides hakkab üks kord nädalas
(kokku summas 10 000 eurot), kes saavad toimuma valla sotsiaaltöötaja vastuvõtt,
toetuse abil korrastada olemasolevat või rajaLk 2

kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega käesoleva otsuse seletuskirjas toodud
põhjendustel.
Volitada vallavanem Virgo Koppel´it taotlusele alla kirjutama.
raamatute laenutust organiseerime edasi

Ulvi raamatukogu baasil. Samas otsime
väljundeid hoone edaspidiseks kasutami-

seks kas külamajana või muul viisil.
Volikogu otsustas kuulutada välja uue
Mõedaku Spordibaasi rendile andmise
konkursi. Rendile andmist on palju arutatud, kahjuks on kõik eelnevad rendikon-

kursid luhtunud. 2014. aasta senised majandustegevuse tulemused Mõedaku Spordibaasis näitavad aga selgelt, et spordibaasi
majandamine käib väikevallale üle jõu.
Spordibaas vajab kaasajastamiseks investeeringuid, vallal aga sellised võimalused

puuduvad. Mõedaku Spordibaasile loodame leida tubli rentniku, kes suudab tagada
Mõedakul sportimisvõimaluse ning kes on
suuteline majandama jainvesteerima.

Vallavalitsusel, volikogul ja komisjonidel
on vaja lähiajal tööd teha, et valmistada ette
2015 aasta valla eelarve, samuti vajavad
uuendamist valla õigusaktid, mis on ajale
jalgu jäänud.

Lõpetuseks soovin kõigile ilusat sügist
ning edukat kooliaastat õpilastele, õpetajatele jalastevanematele!
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tuse liige ja kasvataja. 2007. aastal oli ta üks MTÜ Mesilind
(erivajadustega laste vanemate ühing) asutajatest koos teiste

Uued töötajad
Kersti Suun-Deket
Kersti on sündinud 5. jaanuaril 1983.
aastal Tapal. Ta on abielus ja kolme poja
ema ning elab Rakvere vallas. Kersti
Suun-Deket on lõpetanud 2001. aastal
Tapa Gümnaasiumi. 2003. aastal asus ta
õppima Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli
äriinfotehnoloogia erialale, mille lõpetas
2006. aasta suvel. 2007. aasta sügisel

Tapa valla aktiivsete peredega ning mille juhatuse liige ja
esinaine on ta siiani. 2011 aasta lõpus asus ta tööle Ambla
Vallavalitsusse lastekaitsetöötajana, kus töötas kuni 2013
aasta sügiseni olles lapsehooldusoleva töötaja asendaja. Kuni
2014 aasta suveni tegeles Kersti erinevate projektidega sotsiaalvaldkonnas: noored pered, pikaajalised töötud ja puudega lapsed.
Aastate jooksul on Kersti tegelenud erinevate sihtgruppidega
sotsiaalvaldkonnas, enim on olnud kokkupuude lastega pere-

astus ta Tallinna Ülikooli Informaatika de ja puudega inimestega. Seega võimalusi enda teadmiste ja
magistriõppesse. Õpingud informaatika- kogemuste arendamiseks leiab ta Rägavere vallas palju.
valdkonnas jäid Kerstil pooleli, sest süda Enda kohta ütleks Kersti, et on alati olnud südames sotsiaalse
kutsus teda sotsiaalvaldkonna ning 2012 aasta sügisel asus ta mõtteviisiga ja soovinud toetada teisi. Samas on väga palju
õppima Tallinna Ülikooli magistriõppes sotsiaalpedagoogikat tema maailmavaadet on muutnud ta enda erivajadusega poeg.
Puudega lapse kasvatamine on avardanud tema mõttemaailma ja õpetanud elus rõõmu tundma ka pisikestest asjadest.
sed ja toetused Lääne-Virumaal: kättesaadavus ja rahulolu Rägavere vallas loodab ta kiiresti kohaneda ja saada tuttavaks enamuse vallarahvaga. Ise hindab ta ennast avatuks ja
teenustega.
heaks
suhtlejaks. Talle meeldivad uued tutvused, sest igast
Varasemalt on Kersti töötanud Rakvere Ametikoolis informaatika- ja laomajanduseõpetajana (2006-2010), MTÜ Maria ja kogemusest ja uuest tutvusest saab õppida midagi head
lapsed asenduskodus Tudulinnas (2009-2010), kus ta oli juhaja lastekaitset, antud eriala lõpetas ta 2014 aasta kevadel. Tema diplomitööks oli puudega laste peredele pakutavad teenu-

UUDISED

Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014

Kersti Suun-Deket
Alates 01.10.2014 hakkab Rägavere sotsiaaltöötaja, Kersti Suun-Deket, võtma

Käesoleva aasta kevadel viis haigekassa läbi lepingupartnerite valiku õendusabis (varasema
nimetusega hooldusravi).
Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune toetusravi) ning statsionaarse õendusabi lepingupartnerite valiku tulemused. Uus valikupartnerite
lepinguperiood algab 1. juulist 2014.
Haigekassa tellib õendusabi teenuseid nagu varasemaltki haiglavõrgu arengukava haiglatelt

kliente vastu Viru-Kabala raamatukogus
igal esmaspäeval kella 13st kuni 16ni.
Kohapeal on võimalik teha taotlusi ja aval- ning valikupartneritelt.
dusi, rääkida ära mured ja rõõmud. Nende valikupartneritega, kellega õendusabi leping lõppeb, sõlmitakse vajadusel lepingupiEsimene kohtumine Kabalas
6. oktoober 2014.

toimub kendus. Lepingupikendusega tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras või ravil olevatele
patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja juures vajadusel kuni selle aasta
Alates 01.oktoobrist on Ulvi mõisas asuv lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks
riidetuba avatud kolmapäeviti kella 13-17. osutunud teenuseosutaja juurespooleli või ei toimu kokkulepitud ajal.
Kohapeal on jagamiseks tasuta riided ja Edaspidi on perearstidel ja kindlustatul võimalik leida teenuseosutaja haigekassa lepingupartjalanõud. Muudel aegadel on riidetuba ava- nerite seast (nii haiglavõrgu arengukava haiglad kui valikupartnerid). Nii koduõendusteenuse
tud kokkuleppel sotsiaaltöötajaga. Kui soo- kui statsionaarse õendusabiteenuse saamiseks peab olema perearsti või muu eriarsti suunamivite ära tuua oma peres ülejäänud riided, mis ne. Saatekiri antakse meditsiiniliste näidustuste olemasolul.
võiksid saada kellegi teise omaks, siis palun Loetelu haigekassa õendusabi lepingupartneritest ja infot õendusabi teenustest leiab haigeh e li s t a g e e tt e t e l e f on il : kassa kodulehelt.. Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa infotelefonilt 16363.
52 57 171 või 32 95 413
Alates

01.oktoobrist

on

Ulvi

mõisas

asuv

.

Huvitegevuse toetamisest ja bussisõidu hüvitamisest
Huvitegevuse ja

–

hariduse toetamisest Taotlusele lisada kuludokumendid. Taotluse Bussisõidu hüvitamine.

Rägavere vallas

Rägavere vallas

võimalik taotleda vallaeelarvest toetust nendel õpilastel, kes õpivad
huvikoolides või tegelevad huvitegevusega.
Toetuse taotlemiseks peab õpilane olema
kuni 19- aastane ning tema alaline elukoht
rahvastikuregistri andmetel peab olema Rägavere vald. Toetuse taotlejal ei tohi olla
võlgnevusi Rägavere valla ees.
Huvitegevuse-ja –hariduse toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele.
Lk 3

on

võib esitada lapsevanem, eestkostja või hooldaja, alates 16. eluaastast võib taotluse esitajaks olla õpilane ise.
Toetuse määramise või selle määramisest
keeldumise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.
(Alus: Rägavere vallavolikogu 27.03.2013
määrus nr.9; „Huvitegevuse ja –hariduse toetamise kord“)

Rägavere valla õpilastel, kelle alaline elukoht
on rahvastikuregistri andmetel Rägavere vald
ning kes õpivad väljaspool valda gümnaasiumi
päevases õppes (X kuni XII klass), on võimalik taotleda bussisõidukulude kompenseerimist.
Taotlus koos bussipiletitega esitada vallakantseleisse iga järgmise kuu viiendaks kuupäevaks
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Kool
Põlula koolis alustas
kooliteed 43 õpilast
1. klassi 4 õpilast
2. klassi 2 õpilast
3. klassi 4 õpilast

2014/15

õa SEPTEMBER
Ellen Niit

Veel silmanurgast säratab
september kollastpäikest.
"Nüüd kooli!Kooli!" äratab
ta iga suurt ja väikest....

4. klassi 4 õpilast
5. klassi
6. klassi
7. klassi
8. klassi
9. klassi

6
5
6
7
5

õpilast
õpilast
õpilast
õpilast
õpilast

Klassijuhatajad Sirje Taaksalu: 1-, 4 kl,
Inge Korka: 2-, 3-, 6 kl, Merje Kallip 5-, 9
kl, Lea Viisu: 7-, 8 kl
Pildil 1.klass ja klassijuhataja Sirle Taaksalu

Mis seal Põlula
Koolis toimub?
Merje Kallip

Kooliaasta

on alanud ja imeilusad jätkuvad suveilmad on selle alguse meeldivaks teinud. Aeg jälle koolitarkust õppima
hakata. Kes kuidas?, sõltub ainult temast
endast! Nagu öeldakse mõistu, „ei saa kulbiga panna, kui pott vastu ei võta“. Kui aga

tahta tänases keerulises maailmas kusagile
jõuda, tuleb tahes või tahtmata koolis kõvasti
õppida ja oma „potikaas“ võimalikult lahti
hoida, et sinna palju mahuks. Esialgu tundub,
et enamik õpilasi ka nii teeb. Julgen nii öelda,
sest tundides valitseb töine meeleolu ja üleüldine koolis valitsev õhkkond on vaikne ja
rahulik, seda väidavad nii õpetajad kui ka
õpilased. Mis on muidugi väga rõõmustav, et
seda märgatakse.
Peale õppetöö tuleb koolis ka midagi muud
teha, mis koolielu pisut põnevamaks muudab. Kui tegime kokkuvõtteid eelmisest õppeaastast, siis alles märkasime, kui palju erinevaid üritusi, pojektiõppeid ja
õuesõppetunde, mis toimus väljaspool kooli,
meil toimus. See kõik on ju väga positiivne ja
rikastab meie laste teadmisi. Ka sellel õppeaastal oleme juba alustanud ürituste ja koolitustega.
Esimene koolipäev tõi meie kooli neli uut
õpilast: Maribell Annimäe, Anete Normak,
Carolyn Liimann, Märten Koppel. Praegu on
nad väga tublid ja hakkajad lapsed ja õpeta-

1. septembril astus Põlula Kooli 1. klassi 4 särasilmset ja usinat õpilast:Maribell
Annimäe, Märten Koppel, Carolyn Lii man n jaAnete Normak. Neilekõigile meeldib

koolis käia jakõigil on teada juba lemmiktunnid.Lemmikute hulka kuuluvad
eesti keel ja matemaatika. Nad kõik tahavad targaks saada. (Sirje Taaksalu)

jad saavad nende kohta öelda ainultkiidusõnu. selle päeva kordaminekuks on juba alanud,
Vaevalt oli esimene koolinädal mööda saanud, sest tuleb kujundada oma riigi lipp, võistluskui käisime VUPSS koolide üritusel ViruNigulas, kus oli kavas algklassiõpilaste sõpruskohtumine jalgpallis. Väga tubli oli meiekooli
võistkond: Sander Part, Argo Unus, Kevin
Kerdo Kollamaa, Reio Rehe, Anete Jõgiste,
Ketly Kollamaa, Ave-Triin Algo. Eriti tahaks
kiita Sandrit, kelle arvele ühes mängus laekus
lausa seitse väravat. Ilmselt sirgub temast tulevane jalgpallitäht, sest tema mänguoskust võib
juba praegu lausa nautida. Et ikka aasta jooksul terved olla, võtsime ka osa projektist
„Reipalt koolipinki“ ja 12.septembril liikusime
ümber kooli maastikumängu mängides. Ettepanek, teha just maastikumäng, tuli õpilastelt.
Imeilus ilm muidugi lausa kutsus loodusesse
ja kõigil oli kordaläinud päevast hea meel.
Samal päeval meenutas I. Järg ka meie kandi
vabadussõjameest August Traksmaad ja toi-

särk, selgeks õppida hümn. 2. oktoobril tähistame õpetajate päeva, kus õpetajate rollis

saavad üles astuda üheksandikud. ning 6.
oktoobril on koolis pildistamine. Ja varsti ongi
esimene veerand seljataga. Aastatepikkuseks
traditsiooniks on meil saanud lõpetada esimene veerand „Playboxiga“, kus saab jäljendada

erinevaid soliste, bände jne. Eelmisel aastal
kujunes see üritus väga toredaks, nalja kuipalju. Loodame, et ka sellel aastal saame minna
vaheajale rõõmsa tujuga.
Aga põhitööks koolis on ikkagi õppimine ja
teadmiste omandamine, milleta elus kohe
kuidagi hakkama ei saa. Sellel õppeaastal
pööramegi kõige suuremat tähelepanu just
õppimisele.
Õpilased ja nüüd tuleb pöördumine teie poo-

le!
Vastus küsimusele kellele sa õpid?, saab olla
ainult üks, ISEENDALE. Ei õpetajale, ei
vanematele pole sinu teadmisi vaja, ikka sulle
endale. Ja sellele tuleb mõeldakohe praegu ja
täna, mitte homme või vahetult enne eksameid. Uskuge, siis on hilja!
Loosung: HOMME HAKKAN ÕPPIMA!
dustatakse kolm võistkonda ning iga võist- võta seinalt maha ja viska prügikasti.
kond saab esindada ühte riiki, milleks on Läti, Ilusat suvist sügise algust ja teguderohket
Leedu, Eesti ja kes omavahel võistlevad. Tööd õppeaastat!

musid muuseumitunnid algklassiõpilastele.
Sügise alguse puhul läheme jälleloodusesse ja
hakkame pidama „Fotojahti“ kooli territooriumil. Loodame, et sellest tuleb ka huvitav üritus. 29. septembril osaleme projektis, kus koolides
toimuvad
spordipäevad
„olümpiamängude“ tähe all. Meie koolis moo-

Põlula Kooli spordipäev „Move week 2014.“
Põlula Kooli spordipäev on sellest aastast lülitatud üle-euroopalisse liikumissarja „Move week 2014.“, millest võtab üle Euroopa osa tuhaneid
inimesi. Move Week’i eesmärk on propageerida liikumise kasulikkust. Samuti on meie selleaastase spordipäeva läbiv teema „Baltikett 25a.“
Kooli õpilased moodustavad 3 võistkonda, millest iga võistkond esindab ühte Balti riiki. Spordipäeval võisteldakse teatejooksus jatoimub
„Balti matš“ jalgpallis. Kuna õpilased kujundavad ise oma võistkonna vormi ja tutvustavad oma esindatavat riiki, siis toimubka kõige
atraktiivsema võistkonna valimine. (Kristjan Saluvee)
Lk 4
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TEADMISTEPÄEV

–

SÕPRADELE, KES KOOLI LÄKSID
1. septembril käisid "Pähklikeste"

ALLES NAD NALJAKAD,

rühma lapsed ja õpetajad pidulikul aktusel Põlula koolimajas. Saatsime oma
esimesele kooliteele kallid endised
mängukaaslased

VÄIKESED OLID,
JONNISID, PISSISID PÜKSI.

lasteaiast:

EMADE SÜLES JA KÄEKÕRVAL TULID...

LASTEAED JÄÄNUD ON

KOOLITEEL IGAMEES ÜKSI.

JÄLLEGI VAESEMAKS:

TEADMISTEPÄEV AVAB

Meie lasteaia motoks on „Meie hoolime ja ÄRA LÄKS NATUKE LAPSI.
KOOLIDE UKSED,
märkame“. Muudame lasteaiapäevad lapsele ANETE, MARIBELL, CAROLYN, DAMI- SUMINAT TÄIS KOGU MAJA.
meeldejäävaks. Rõõmsameelse lapse nägemi- ANA AMELIA
MEIE KA TÖÖTAME PALJU JA ÕPIME,
ne hommikul on parim algus uuele päevale.

Sellest õppeaastast on lasteaias 29 last, jät-

TEADMISI VÄIKEGI VAJAB.
Luuletuse kirjutanud M. Lillo

NING MÄRTEN

kame seda õppeaastat traditsioonilisteüritusteENAM ME ÕUELEI KEKSI.
ga. Septembrikuul korraldame mihklipäeva

näituse „Kõige lõbusam sügisand“

(nimed luuletuses asendatud meie laste
nimedega)

Tegusad “Metsalilled”
Sirje Rebane

Tele2 kiire elutempo reklaami omatahitsi Metsalillede jaoks kohandades, võiks see alata sellega: „Te ju teate, et Metsalilled on Rägavere valla tegus ja tore rahvatantsukollektiiv. See on fakt. Ja
miks teie veel sellega liitunud pole?“ Ning jätkata: „Te ei kujuta
ette, mis tempos meie eelmine hooaeg läks: kolmapäeviti trenni,
siis esinemised, vahepeal uute tantsude õppimine, siis harjutamised, siis tantsupeo ülevaatus, siis kaks korda nädalas trenni, siis
jälle ülevaatus, siis uue aasta pidu, siis valla sünnipäev, siis tuletulemine, siis jaanipäev, siis tantsupeole, siis tantsupeolt koju, siis
jälle trenni, siis Lõuna-Eesti tuurile, siis koju ja siis sai hooaeg
läbi ...“
Lahtiseletatult võiks konstanteerida jah fakti, et tegus ja tore kollektiiv me oleme ja tegus ning töökas hooaeg oli meil kah, mille kulminatsiooniks sai kahtlemata Aja Puudutus jaPuudutuse aeg. Jõudsime
oma töö tulemusena suurele peole, olime üks osa suure väljaku tantsumustrist ja saime osa imest puudutuse imest. Kinnistus teadmine,
kui oluline on märgata inimesi enda ümber, väärtustada aega ja pü-

misi küll ilm, kuid see ei vähendanud meie tantsulusti. Soe vastuvõtt
külakostiks viidud tantsudele „Poisid, miks teil pill ei hüüa, „Viru
memmed“ ja nimiloole „;Metsalilled“ näitas, et taas jõudsime puudutuseni. Andsime oma parimaka esinemisel Hellenurme hooldekodus ning üritasime muuta oma kohalolekuga sealsete hoolealuste ja
töötajate päeva pisutki päiksepaistelisemaks. Suured tänud Aanita

henduda olulisele. Uhke ja hää oli marssida valla lipu all koos kaaslastega laulupeorongkäigus näidata ennast ja vaadata teisi ning
tunda siirast heameelt publiku rõõmust ja iseenda olemasolust.
Samasuguse tunnetuse saime augustikuistelt esinemistelt Valgamaalt, kus toimus Hellenurme tantsupidu. Paraku ei soosinud esine-

Pavlovale küllakutse javastuvõtu eest.
Teatavasti ei tule tublidus endiselt tööta ja nii on rahvatantsijate esinemissära ja väljasõitude taga tegelikult ikka ja jälle tantsunaiste
tahtmine ja nende perede toetav hoiak.. Aitäh teile ilusa tantsuaasta
eest.
NB! Jakohe algab kõik jälle otsast peale!

–

–

Kangakudumise koolitus
Sae küla naistele

–

Pildil: “Metsalilled” ja Aanita Pavlova Hellenurmest

vat. Siis võttiski Merle Soidla kätte ja kirjutas Koolituse päevakava:
Registreerimine
koolituse tarbeks projekti. Projekti rahastab 9.30 10.00
Õppetöö
regionaalministri valitsemisala kohaliku oma- 10.00 11.30
Kohvipaus 15 min
algatuse programm.
Õppetöö
Tänu sellele toimubki Sae külas, Laane talus 11.45 13.15
Lõuna
30
min
esimene kangakudumise koolitus 13-14 sep13.45 15.15
Õppetöö
tembril. Koolituse eesmärgiks on läbida 64 h
15min
Kohvipaus
kudumise algõpe ja edasijõudnute õpe, oman15.30 17.00
Õppetöö
dada pärandkultuurilise väärtusega käsitööosKoolitust juhendabMerje Niit, Kiviõli Kunskused, jätkata iseseisvalt kangakudumist ning
tikooli õpetaja.
anda edasi käsitöö oskust ka teistele huviliste- Lisainfo korralduslikud küsimused
ja
le.
Merle Soidla, MTÜ Sae küla juhatuse liige
merlesoidla@gmail.com
–

–

–

Marion Talli

–

Kätte on jõudnud mihklikuu ja pimedad sügisõhtud pole enam kaugel. Selleks et vihmaseid päevi ja hämaraid sügisõhtuid kuidagi
sisustada, otsustati küla naised kokku ajada ja
midagi koos ühiselt ette võtta. Kangakudumise koolitus tundus selleks just ideaalselt sobiLk 5
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Sport ja kultuur

Ulvi raamatukogu sügisesed e~evõtmised

Ajutiselt (24.september-28.oktoober) on
Ulvi raamatukogu avatud 11.00-14.30

Tea Runovski

Raamatukogudel uued lahtioleku ajad
Viru-Kabalaraamatukogu avatud (alates 01. september)
Esmaspäev 13.00-18.00
Teisipäev 09.00-14.00
Kolmapäev 09.00-15.00
NB! Alates 1.jaanuar 2015 Viru-Kabala raamatukogu suletud
Ulvi

Pildil Lääne Virumaa raamatukogude töötajad Ulvi saalis

raamatukogu

avatud

(alates

01.

november)

Ulvi raamatukogu avatud (alates 01. november)
Esmaspäev ja reede 9.00-16.00
Teisipäev janeljapäev 9.00-18.00
Kolmapäev 13.00-18.00

:

26.

augustil käisid Lääne-Virumaa raamatukogude töötajad külas Rägavere vallal ja Ulvi raamatukogul.
Hommikupoole toimus seminar Ulvi klubi saalis. Lõunatati
Mõedaku spordibaasis. Planeeritud oli ka jalgsimatk ja discgolfi mängimine. Kahjuks olid ilmal omad plaanid ja nii ei
tulnudki sportlikust vahepalast midagi välja. Peale Ulvi– ja
Viru-Kabala raamatukogude külastamise tutvuti Miila külamajaga kus Katrin Kärner andis väga põhjaliku ülevaate küla-

Rein Sikk. Räägime ajakirjandusest ja sellega manipuleerimisest ning loomulikult ka tema raamatust “Ajalehe anatoomia”.
Sügishooajal jätkuvad ettelugemised Ulvi lasteaias ja

–

hooldekodus.
Esmaspäeva hommikuti on raamatukogus võimalik individuaalselt õppida arvutiga töötama, CV-d koostama, pangatoimingid teostama, internetist ajalehti lugema jne. Raamatukogu töötaja aitab neid, kes pole arvutiga “SINA” peal. Kuna raamatukogus on ainult kaks arvutit, siis töö paremaks
korraldamiseks leppige aeg kokku telefonil 329 3224.
Ulvi raamatukogus on uus elanik kilpkonn Kilbu. Suur
soov on talle ka teine nimi panna. Selleks on kõik nimeva-

seltsi tegevusest. Põlula ohvriallika juures kohtusime Heino
Peetsiga, kes tutvustas väga huvitavalt Põlula kalakasvatuse
ajalugu ning rääkis ka ohvriallikaga seotud uskumustest. Kui
ohvriallikal silmad puhtaks pestud ja nägemine taastunud,
siirduti Põlula Kalakasvatuskeskusesse. Oli igati meeldiv ja
riandid oodatud aadressile ulvi.raamatukogu@mail.ee või
hariv kohtumine.
Ulvi raamatukogu facebooki lehele.
29. oktoobril tuleb lugejatega kohtuma ajakirjanik ja kirjanik
-

Ilusat kuldset sügist ja toredaid hetki raamatute seltsis

Rein Sikk on ajakirjanik, sündinud 26. juunil 1961 Tallinnas.
Nii tema ema Milvi Sikk ja isa Rein Sikk olid samuti ajakirjanikud. Rein Sikk elab Kadrinas ja on abielus. Hobi korras on
Sikk Tarvanpää rahvatantsuseltsi, Kadrina saunaklubi ja
Rakvere ooperiklubi liige
Hariduse on ta saanud Tallinna 21. Koolis ja kõrghariduse
Tartu Ülikoolist (ajakirjanduse erialal).
R. Sikk on töötanud ajalehtedes Punane Täht, Rahva Hääl,
Eesti Sõnumid, Virumaa Teataja ja Eesti Päevaleht ning

ZUMBA
FITNESS
Kaja Jaanson

valitud aasta ajakirjanikuks 2011, 2013 aastal.
Ta on teinud kaastööd kõigile Eesti telekanalitele reporterina, saadete "Viru Regi" ja A4 saatejuhina; tegutsenud
"Vikerhommiku" saatejuhina. Ta oli Vikerraadio
"Argipäevasaate" üks saatejuhtidest.
Rein Sikk mängis peaosa, ahviks muutunud poissi, Virve Aruoja Eesti Telefilmis 1966. aastal valminudfilmis "Peegliahv"

Allikas:

mate rütmide vaheldudes. Samal ajal lisatakse märkamatult lihaskoormust tõstvaid
aeroobseid liigutusi, mida vastavalt treeningul osaleja soovile võib ka ära jätta,
jätkates ainult tantsulise liikumisega.
Zumba treening ei eelda tantsuoskust ega
eelnevat kogemust, tuleb panna vaid mugavad riided selga, veepudel kaasa võtta
ning kohale tulla. Zumba sobib kõigile, ka
neile, kes pole varem tantsu või aeroobikaga tegelenud või kellele ei meeldi tavalised aeroobikatunnid. Tunnis ei õpita
kavasid (nagu tavalises aeroobikatunnis),

Zumba on tantsuline fitness-programm. Iga
tants on üles ehitatud kolmele või neljale
kergesti järgitavale põhiliikumisele, millele
lisatakse erinevatele tantsudele iseloomulikke ning erinevaid aeroobseid elemente.
Zumba tunnine treening sisaldab peaaegu
kõikide tuntud ja vähemtuntud tantsude
elemente ning kogu treening kulgeb 10-15
erineva tantsuloo saatel, kiirete ja aeglase- vaid hakatakse kohe liikuma.
Lk 6

http://et.wikipedia.org/wiki/Rein_Sikk
Zumba treening on väga lõõgastav ja iga-

ühele kulub ära üks energiasüst pärast kurnavat tööpäeva. See pole kuiv trenn, vaid
üks suur ja rõõmus koosolemine, mis kaotab peast kõik muremõtted ning kus saab
koos teistega rõõmsalt tantsida ning seda
kõike paralleelselt kaalu kaotades.
Muusika rütmis paneb liikuma spetsiaalse
koolituse läbinud ja litsentseeritud

treener
Zumba trennid algasid 2. septembril,
toimuvad igal teisipäeval kell 19:00.
TASUTA!
NB! Liituda saab kogu hooaja vältel
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Urve Tinnuri Ulvis

oleksid need õhust tehtud. Naishäältele

järgneb sümpaatse vanahärra mahlakas
Kevadel kohtusid Ulvi raamatukogu lugejad Virumaa ajakirjanik-poetess Urve
tenor, sekka kõlavad värsid, kandes
Tinnuriga. Lisaks luuletamisele kirjutab Urve Tinnuri ka arvamuslugusid. Tema
mind tagasi iga viimase kui rea sünni
artikleid võime lugeda maakonna lehest Virumaa Teataja ning ajakirjadest Eesti
juurde ning elustades nende ülestähenNaine, Elukiri, Tervis Pluss, Eesti Elu ja Meie Pere. Oma tundliku meelelaadi tõttu
damise meeleolu, värvid ja valguse.
valutab ta südant enamasti meie elu ja selle kestmajäämise pärast. (T.Runovski)
Kui istun väikese lauakese taha, et kõnelda oma elust ja loometeest ning lugeNagu
da uuemaid luuletusi, kohtan mulle vastu vaatavates silmapaarides ääretut heaUrve Tinnuri
pilku astunud majahaldjas. Temast õh- tahtlikkust ja poolehoidu. Publiku pilkub avarat südant ja vääramatut usku
gud hakkavad südamesse kinni ning ma
Kui avan Ulvi mõisahoone välisukse, tuleb
maakultuur igavesti elus ja au sees hoiet tulles hingelist külakosti toomõtlen,
mulle jalgu lohistades vastu iidne losda.
olen
hoopis mina see, kes külluslima,
sivaim. Ta muheleb, viipab kutsuvalt
Atsakalt võtavad kenaks mukitud vanakult
kostitatuna
koju läheb. Mõtlen ka,
käega ning juhatab mind saali, kus

maamärk keskel meresinist

lavaserval musitseerib mõtlikult ja
endassesüvenenult üksildane trubaduur, laudade taga aga sätivad seelikusabasid ja püksiviike väärikad külalised. Raamatukogu juhataja Tea
Runovski mõjub ses ruumis nagu aegade hämarusest praegusesse silma-

prouad end rivvi, moodustavad lava ees
poolkaare ja laulavad end reaalmaailmast
ära, sinna, kus möödaniku ja tuleva vahele imetabane hetk vangi on jäänud.
Vaevu-vaevu tunnen ära oma luuletused,

et selles külas ei armastata poolikuid
asju, sest kõigest, mida kuulen, näen ja
kogen, on sündinud täius. Ulvi klubi on
kutsuv koht nagu maamärk keskel meresinist, ja ma tahan seda paika ja neid
sest viisistatuna kõlavad need hoopis armsaid inimesi
elupäevade lõpuni mäteistmoodi kergelt ja kaalutult, otsekui letama jääda.
–

Ajalugu

MEIE AEG
Ilmar Järg
Veebruarilehesilmunud: “Anni, Eha japaljud teised” järgneb
Ulvi sillastpaarsada sammu põhja suunas metsa veeres seisis kollases kuues kauplusehoone.
Kaupluse uks avati kell 9.00 hommikul ja suleti õhtulkell 18.00. Suveperioodil sai kaupa ka hiljem. 1963. aastal sain tuttavaks Venemaa
eestlane Anniga. Kõige enam meeldis talle müüa viina, sest seda ei
olnud tarvis pakkida.
Annipesi kaevu juures sardellijuppe. Sardellid olid ju defitsiit. Anni
seletas, et ta hoidis kaupa seltsimehele, kes oli kraami sünnipäevaks

tamata. Juhtisin sellele tähelepanu. Kaupluses olnud mehed
muigasid.
Eha põrutas: „Kõik, kes te siin kaupluses olete, olen ma teid
petnud!“
See lause ei olnud vabandus, vaid tõehetke ülestunnistus.
60 kopikat pandi lauale ja mina ei tea tänase päevani
olin
–

ma õnnelik või õnnetu.
See oli meie aeg!
Anni tervis oli üsna kehv. Oli päevi, kus kauplus oli mitu
päeva suletud. Anni asendajat ei lubanud võtta, sest kartis
varastamist.
Oli ka teisi põhjusi. Sõitsin jälle Ulvi poodi perele kaupa
tooma. Esiuks oli suletud. Läksin õue
ja mis ma nägin.
Kaupluse õues sirelipõõsaste sees oli väliväljakäik. Ajaham...

bast puretud seinad, mädanenud lauad, katust õieti polnudki
selline oli koht, kuhu kuningas jalgsikäib.
Annil oli vist kõht lahti või oli tavaline „päeva kirja“ panek,
ei tea, kuid mis ma nägin, oleks võinud ka nägemata jääda.
Mädanenud prill-laud oli purunenud ja sajakilone hädaline oli
vedela sisse kukkunud.

–

Agronoom Karlile tulid õhtul ootamatud külalised. Mida sa
külalistele pakud? Sinki oli, aga igapäevast leiba mitte.
Kauplus ei olnud kaugel ja Karl läks leiba tooma. Sai kauba
kätte ja kiirustas koju. Endale teadmata oli ta teinud suure
vea viin jäi ostmata! Tagaukse kaudu Karli enam ei teenindatud, kuigi Karl oli hüüdnud: „Kast õlut!“
Annile joodikuid meeldisid. Iga müüdud pudel tõstis käivet
ja sellega koos ka palka. Tühjad viinapudelid kaupluse ta–

Kui mina õuele ilmusin oli Anni just õnnetusest toibumas.
Vandus ropusti ja vene keeles. Pildus riideid õue murule.
Hais oli tuntav. Poolpaljas kaupmees läks majja ning kauplus
gant korjas Anni kokku ja see oli tema lisateenistus.
jäi selleks päevaks suletuks.
Tühi viinapudel maksis 12 kopikat ning selle eest võis leiva- Et mina õnnetust pealt nägin, on pelgalt suur juhus. Elus
pätsi osta. Tühja taara pealt teenisid peaaegu kõik alevi näed mõndagi, mida tegelikult näha ei tohiks. Viljandis kerkaupluses töötanud kaupmehed.
gejõustiku võistlustel läksin väliväljakäiku. Poisid olid elektTõin minagi kauplusesse tühje piima- ja õllepudeleid. Ostsin rilüliti kaane ära võtnud. Sain niisuguse säraka, et ehmatusest
kindlasti ka muud kaupa. Müüja klõbistas arvelaua nuppu- viskusin ilma püksteta õue, kus parajasti kaks õrnema soo
dega ja ajas minuga muhedat juttu. Tavaliselt „unustas“ ta esindajat ootasid tühjenduskombinaati minekut. Oli viha ja
taara eest saadava raha maha arvestamata. Naine kodus pa- häbi!

rastas: „Jälle said petta!“
Väljakäigust algabkultuur. Meie ajal jättis see palju soovida...
Edaspidi olin tähelepanelikum. Kaupmees Eha jättis
„kogemata“ minu toodud taara eest 60 kopikat maha arvesjärgneb
Page 7

September 2014 Rägavere Valla Leht

Teated

Juubilarid
Helgi Simkin
Liia Pall

Õnne ja
tervist !!!!

80
70

-

Rägavere

vallavalitsus ja
–volikogu

Tea Runovski

alles siin vallas.
2. Kolm omadussõna, mis iseloomustaks
naabrit.
Helgi: a. tubli inimene-tegeleb korteriühistu
probleemidega
b. põhjalik-kui midagi ette võtab, siis pooleli
ei jäta
c. abivalmis. Töötades raamatukogus aitas
üle saada terviserikkest-õpetas nö uuesti lugema. Varustas värske ajakirjandusega.
Liia: a. käsitööhuviline-peale rahvariide
vööde koob sokist kampsunini, punub korve.
b. Aktiivne isetegevuslane-laulab, tantsib
-

Pildil: Helgi Simkin ja Liia Pall
Sügisel tähistasid oma juubeleid kaks head
naabrinaist.
Helgi Simkin, kes on siin vallas elanud juba
aastast 1982 ja töötanud nii koolis kui ka külanõukogus. Tuntud nobenäpp. Viimasel ajal on
keskendunudrahvariide vöödekudumisele.

Liia Pall, kes elab vallas 1974. aastast alates. Enne Rägavere valda kolimist elas ja
erinevates Ulvi klubi isetegevuskollektiivides
töötas Liia 10 aastat Mädapeal. Ulvi raamac. Hea naabrinaine. Ei kisu tüli.
tukogus töötas ta 2009. aastani. 2006. aastal
omistati talle Lääne Virumaa parima maa- 3. Avalik saladus, mida ei teata aga võiks

teada.
raamatukoguhoidja nimetus.
Liia: ei ole sellist saladust
Tegin neile ettepaneku teineteist iseloomusHelgi: Miks Liial on koer? Ikka selleks, et
tada. Esitasingi siis mõned küsimused:
valvab
elamist ja tekitab turvatunde. Samuti
1. Olite te juba enne siia valda kolimist tuttasõberkoer
ka seltsi.
pakub
vad?
-

-

-Helgi, Liia: Ei olnud. Tuttavaks saime

Piirkonnapolitsei
Tõnu Kohver: e-post tõnu.kohver@politsei.ee
Telefon 322 2786 vastuaeg E 10.00-12.00
Noorsoopolitsei
Kady Tiinas: e-post kady.tiinas@politsei.ee
Telefon 3222631

Küll tuhiseb kiirelt see ajatiib,
aasta ta jälle Sult ära viib
Ära sest norgu lase küll pead,
aastad need vahel teevad ka head.

Uus
ilmakodanik
MARKUS VIIDEMANN
16. september 2014

Maailmas palju on tarvis
uut ja imelist.
Maailmas väga on tarvis
last Sinunimelist.
Vaikselt Sa vaatad
ja harjuda püüad

iga maailma imega.

...

Õnne sünnipäevaks!
SEPTEMBER
Linda Lillepea

Helgi Simkin
Maie Kevato

NOVEMBER
–

–

–

Koidula Ernits

–

OKTOOBER
Agnes Soone
Leida Maurus–
Leo Minin
Eevi Koppel
Harri Normak
Miia Rämmar
–

–

–

–

–

87

80
70

Heino Õun
Aado Tõevere

83

–

Rein Abroi

–

–

75
65

70

DETSEMBER
Linda Sepper
Helje Ansla
Gunnar Rohtla
Elvi Kullamägi
Viktor Aal
Leida Jalast
Pille Lippasaar
Tiiu Väisänen

93

–

96

95
84
75
70
70

91

–

–

–

Saab igaüks meist kingituseks aja
Ta kestust keegi meist ei tea...

81

–

–

-

84
82

–

81
75
75

Mälestame
LJUBOV KRUUS
TIIU VIITA
VIKTOR KORKK

–

–

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

-

05.07.2014
13.09.2014
14.09.2014

