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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Lasteaed 30... või hoopis 50?

Ulvi lasteaia lõpetajad
Kui ma siia majja tulin,
olin väike sõimelaps.
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Kui ma sellest majast lahkun,
olen valmis koolilaps.
Marit Belov
Kaupo Pakkas
Kristjan Küttim
Demian Leon Smirnov
Roland Pärn

Esimesel juunil sai lasteaed 30. aastastaseks.
Lasteaed on aga Ulvis olnud juba 50 aastat.
Juubeli, kena kevade ja lasteaia lõpetajatele
peetigi pidu neljandal juunil.
Veidi ajaloost
Lasteaed avati 1966. aastal. Ehitajaks oli
Rägavere sovhoos. Algusaastatel käisid
lapsed kahes rühmas: sõime- ja aiarühmas.
Ööpäevase lasteaia juhatajaks oli Vaike Põld.
Järgmiseks juhatajaks sai 1974. aaastal Tiia
Hansen ja 1975. aastast oli juhatajakas Anne
Randmere
1980. aaasta septembrist asus juhataja kohale
Mare Klement. Lastele jäi aga ruumi väheks
ja kõigile soovijatele ei olnud lasteaia kohta.
Seepärast otsustatigi ehitada uus lasteaed,
mille vastuvõtmine toimus 1985. aasta
detsembris. Lasteaed ehitati 100 lapsele, kus
oli mõeldud kolm aiarühma ja üks
sõimerühm. Lasteaial alguses saali ei olnud,
see ehitati hiljem juurde. Lastele aga avati

lasteaed esimesel juunil 1986.
Kolmel aastal (1990-1993) tegutses lasteaias
koolirühm.
Seoses laste arvu vähenemisega 1993. aastal,
moodustati üks liitrühm (3-7 aastased).
Koolirühm hakkas käima kooli juures Põlulas.
Alates neljandast märtsist 2002 oli lasteaias
peaaegu 2 rühma – s.t hommikupoolikul olid
rühmad erinevates tubades. Lõunamagamine ja
õhtupoolne aeg veedeti üheskoos. Saal
kohandati ümber rühmaruumiks.
Esimesest septembrist 2006 ühendati Põlula
Põhikool ja Ulvi lasteaed ning ühiseks nimeks
sai Põlula Kool. Rühmade nimedeks said
„Lepatriinud“ (laste vanus 2-4) ja
„Pähklikesed“ (laste vanus 5-7).
Esimesest septembrist 2015 on lasteaias uuesti
kaks erinevat rühma oma päevakava ja
tegemistega: rühm „Lepatriinud“ (laste vanus
1,5-4 aastat) ja rühm „Pähklikesed“ (laste
vanus 4-7 aastat).

VasakulPõlula Kooli
Ulvi lasteaia
lõpetajad ja
õpetajad
ParemalPõlula Kooli
9. klass ja
klassijuhataja
Lea Viisu

Head lasteaia, kooli lõppu!
Rägavere vallavalitsus ja - volikogu

Põlula Kooli lõpetajad 2016
MEIE KLASS
Tüdrukuid on klassis viis
Esimeseks MARI-LIIS,
Vahel tasane ja vaikne,
Vahel särab nagu päike.

Laval on kui kala vees,
Parim Playbox on veel ees.
Tema kõrval ANNA-LIISA
Alati on esinemas.
Tüdrukud on andekad
Lauljaid järgi tegema.

Laval andekas on LAURA,
Kunagi ei mõtle kaua.

DEMI laulab, tantsib, maalib,
Õpib hästi ja peab plaani:

Üheks aastaks võiks ju
prooviks
Minna välismaale kooli.
KRISTIINAst saab vist
fotograaf:
Kaunid hetked talletab
Koolielust, loodusest,
Igapäevasündmustest.

Aga elus juhtub vahel,
Tüdrukute nõust jääb väheks,
MADIS aitab, kui on vaja
Mehejõudu kasutada.
Klassijuhataja on meil LEA,
kõigist kõige parem ta.
KIISUKS teda kutsume,
sest me temast hoolime.
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Vald

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
Vallavalitsus:
V e eb rua r
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
arutati laekunud avaldusi.
M ä rt s
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
väljastati ehitusluba Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutusele;
- tunnistati nurjunuks väljakuulutatud
enampakkumine vallavara müügiks (Ulvi
külas, Vahtra kinnistul asuv korteriomand)
seoses enampakkumisele avalduste
mittelaekumisega;
- moodustati 2016. aasta hajaasustuse
programmi taotluste hindamise komisjon
koosseisus: esimees Virgo Koppel, liikmed:
Raigo Rebane, Aleksander Runovski, Ain
Aunapuu, Lembit Talli;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingu
nr. 180 sõlmimine;
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le
Kabala AJ Vaeküla fiidri rekonstrueerimisel;
- määrati Uljaste külas asuva Uhtna
katastriüksuse nimi ja sihtotstarve.
A p ri ll
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- otsustati esitada vallavolikogule arutamiseks
- otsuse eelnõu Põlula Kooli
reorganiseerimiseks aastal 2020;
- arutati laekunud avaldusi ja taotlusi;
- arutati vallavolikogule kinnitamiseks
esitatavate õigusaktide eelnõusid.
M ai
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- otsustati algatada kohtumenetlus Rägavere
valla eestkostetava varade haldamiseks;

Vallavanemalt
Virgo Koppel

Kord on ta kuum, siis jälle külm – selline on
praeguseks kättejõudnud Eestimaa suvi. Mis
on vahepeal vallas toimunud ja mis on
toimumas?
Aprilli algul sai Rägavere vallavolikogu
teada Uljaste küla elanike ootamatust
pöördumisest Eesti Vabariigi Valitsuse
poole, sooviga muuta haldusjaotuse piire
ning arvata Uljaste küla Ida-Viru maakonna,
Sonda valla koosseisu. Kuna pöördumine

- moodustati komisjon Põlula Kooli direktori
konkursile laekunud avalduste
läbivaatamiseks ja kandidaatide hindamiseks
koosseisus: Virgo Koppel, Lembit Talli, Inge
Korka, Käthlin Pakkas, Maarika Koppel,
Arnu Lippasaar, Rene Metsla;
- otsustati väjastada avaliku ürituse korraldamise luba Kantküla Külaselts KAI´le
küla juubeliürituse korraldamiseks 16. juuli
2016;
- kinnitati lihthanke „Rägavere valla teede
remont 2016“ tulemused;
- arutati Viru-Kabala küla elanike taotlust
Aarla küla ajaloolise nime taastamiseks ning
otsustati taotlus saata vallavolikogu töösse;
- arutati laekunud avaldusi ja taotlusi.

A p ri ll
- arutati vallavalitsuse poolt algatatud otsuse
eelnõud Põlula Kooli reorganiseerimiseks.
Eelnõu suunati vallavolikogu
majanduskomisjoni, arengu- ja
maaelukomisjoni, kultuuri-, hariduse-, spordija noorsootöökomisjoni töösse seisukoha
võtmiseks;
- kinnitati sotsiaalhoolekandelise abi osutamise
tingimused ja kord Rägavere vallas;
- otsustati esitada Lääne-Viru Maavanemale
taotlused maa munitsipaalomandisse
taotlemiseks (Kõple kinnistu, Lavi-Artelli tee,
Kõrma tee, Kantküla-Putku tee, Jaama tänav,
Valgeposti-Ulvi tee-Tööstuse tänav);
- arutati vallavalitsuse poolt teostatud uuringut
bussi ostu vajalikkusest Rägavere vallale ja
Vallavolikogu
jõuti seisukohale, et situatsioonis, kus ees
V e eb rua r
seisab valdade ühinemine, ei ole mõtekas sellist
- anti nõusolek Malitaster OÜ poolt taotletava investeeringut teha;
kinnistu omandamiseks;
- arutati Uljaste küla elanike pöördumist
- otsustati esitada Lääne-Viru Maavanemale Vabariigi Valitsuse poole haldusterritoriaalse
taotlused maa munitsipaalomandisse
korralduse muudatuse algatamiseks Läänetaotlemiseks (Miila tee, Antsu tee)
Viru Maakonna, Rägavere valla Uljaste küla
M ä rt s
arvamiseks Ida-Viru Maakonna Sonda valla
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
koosseisu. Kirjas palutakse vallavolikogudel
tervishoiukomisjoni aseesimeheks
kujundada esialgne arvamus. Pöördumine
vallavolikogu liige Jüri Jürna;
Vabariigi Valitsusele on koostatud ennatlikult,
- kinnitati Rägavere valla 2016. aasta eelarve; minnes mööda kohalikust omavalitsusest, kelle
- kinnitati vallavanema 2016. aasta
haldusterritooriumile küla praegu kuulub. Kirja
puhkusegraafik;
koostamisel ei ole arvesse võetud ega kirja
- kinnitati valla 2016. majandusaasta
pandud osade külaelanike erimeelsust. Enne
auditeerijaks AMC Audit OÜ vannutatud
kirja koostamist külaelanike koosolekut ei
juhtiv vandeaudiitor Merike Kiisk.
korraldatud ning arvamust ei küsitud kõikidelt
- otsustati alustada ühinemisläbirääkimisi
külaelanikelt. Rägavere Vallavolikogu
Vinni vallaga;
nimetatud küsimuses otsust vastu ei võtnud
- arutati ettepanekut Rägavere vallale bussi
ning soovitas Uljaste küla elanikel saavutada
ostmiseks, ettepanek suunati vallavalitsusele, konsensus ning seejärel pöörduda
selgitamaks välja bussi vajalikkus ja
vallavolikogu poole argumenteeritud
rentaablus;
taotlusega, et algatada menetlus
tuli Rägavere vallale,
Lääne-Viru
maavanemale ja nagu selgus, ka osadele
Uljaste
küla
elanikele
ootamatult,
korraldasime 08. aprillil küla seltsitoas
kokkusaamise Uljaste rahvaga, et arutada
tekkinud olukorda. Kokkusaamisele oli
palutud ka Lääne-Viru maavanem Marko
Torm. Arutelu käigus selgus, et osa
külaelanikke ei olnud esitatud taotlusega
nõus ning ei soovinud küla üleminekut IdaVirumaa koosseisu. Ühtlasi pandi imeks
sellise pöördumisega kiirustamist enne
haldusreformi ning seda, et taotlus esitati
osade külaelanike teadmata. Eelnevalt ei

arutatud
ühiselt
läbi
ka
sellise
ümberkorralduse plusse ja miinuseid.
Mai alguses sai volikogu pöördumise ViruKabala küla, Aarla kandi elanikelt ja
maaomanikelt, kes soovivad taastada
ajaloolise Aarla küla, ligikaudse pindalaga
6,5 km². Elanike soov ajaloolist nime
taastada on mõistetav, sest rahvasuus on
Aarla nimi tänini käibel ning seostub kindla
osaga Viru-Kabala külast. Samuti ei ole
Eestis ühtegi teist Aarla küla. Taotlust
arutatakse vallavolikogu juunikuisel istungil.
Järgneb lk 3
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Taotluse menetlemise järel saaks Aarla
külast viieteistkümnes küla Rägavere
vallas.
Aprilli
algusest
oleme
pidanud
ühinemisläbirääkimisi Vinni vallaga.
Alates maikuust on läbirääkimistel
osalenud ka Laekvere vald, kes
samaaegselt peab läbirääkimisi ka
Pandivere piirkonnaga ja pole veel seni
kindlalt otsustanud, kellega ta ühineb või
liitub. Läbirääkimiste käigus on
valdkonniti läbi arutatud juba haridus-,
sotsiaal-, kultuuri- ja majandusteemad,
valmimas on ühinemislepingu projekt, mis
sügiseks avalikustatakse.

!
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Investeeringute poole pealt on prioriteediks
sellel aastal valla teed. Teedele veeti sellel
aastal peale 1825 tonni purukruusa,
sõlmitud on leping teede pindamiseks.
Ülepinnatud saab Ulvis Antsu tee ja ViruKabalas Ulvi-Miila-Kabala tee kruusatee
lõik.
EAS-ile esitasime projekti Ulvi-Kabala
kergliiklustee rahastamiseks. Loodame
positiivset otsust, mille korral valmiks
kergliiklustee 2017-ndal aastal.
Vallavalitsuse poolt esitatud otsuse eelnõu
Põlula Kooli reorganiseerimiseks, muutis
vallavolikogu
aprillikuise
istungi
emotsionaalseks demonstratsiooniks Põlula

Kooli kaitseks. Muidugi on tore näha, et
kogukond valutab südant kooli tuleviku pärast
ning on valmis kooli püsimise nimel võitlusse
asuma, kuid paraku räägivad numbrid teist
keelt. Väga paljud Rägavere vallas elavatest
põhikooliealistest õpilastest õpivad teiste
omavalitsuste koolides. Põlula Kooli õpilaste
arv on aasta-aastalt vähenenud. Tuleval sügisel
alustab põhikooli osas õppetööd vähem kui 40
õpilast. Ees on seismas ühinemine Vinni
vallaga ning siin on tekkinud mõttekoht,
missugune võiks olla kooli tulevik suure valla
koosseisus. Arutelud sellel teemal jätkuvad.
Lõpetuseks soovin Teile kõigile ilusat suve,
koolilõpetajatele tuult tiibadesse!

Hilja Pakkaneni artiklit haldusreformi arengutest ja läbirääkimise ajakavast saab lugeda
Rägavere valla interneti kodulehe aadressilt
https://ragavere.kovtp.ee/ragaverevallaleht või nutiseadmega kasutades kõrvalolevat QR koodi

Rägavere vallas toimus esmakordselt Gordoni perekool
Gordoni perekooli mudel loodi USA
kliinilise psühholoogi Thomas Gordoni
poolt, kes märkas, et pered ei vaja
sageli mitte psühhoteraapiat vaid
teadmisi suhtlemisest. Gordoni mudel
tugineb teadmisele, et jõu kasutamine
kahjustab suhteid. Alternatiiviks on
oskused, mis hõlmavad aktiivset
kuulamist, selget eneseväljendust ja
konfliktilahendust
võitja-võitja
meetodil. Gordoni perekooli on
peredele pakutud juba üle 50 aasta ja
kokku 32 riigis üle maailma.
Perekooli teemadeks on- kuidas
kuulata last nii, et ta sooviks enda
mõtteid jagada; kuidas kasvatada lastes
enesekontrolli ja vastutustunnet; piiride
ja kodusete reeglite seadmist ja kuidas

ära hoida ja lahendada konflikte.
Ulvi klubis said kaheksal laupäeval
kokku 8 lapsevanemat, keda suunas
štaasikas koolipsühholoog Tiiu Kerm.
Et see toimuda saaks, tuli teha taotlus
rahastuse saamiseks, mille esitasime
Hasartmängumaksu
Nõukogule.
Neljakümnest esitatud taotlusest vaid
kümme said positiivse vastuse. Projekti
maksusmus oli 1760 eurot, millest
vallavalitsus panustas omaosalusega

KOOLI LÕPETAMISE TOETUS
Koolilõpetajatel, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Rägavere vald, on võimalik taotleda kooli
lõpetamise toetust.
Toetust makstakse: põhi-, kesk- ja
kutseõppeasutuse lõpetanule; esmakordselt
kõrgkooli lõpetanule, kui lõpetaja
elukohaks on olnud kogu õpingute
perioodil Rägavere vald.
Toetuse taotluseks tuleb esitada avaldus
ja kooli lõpetamist tõendav dokument
(tunnistus, diplom).
Toetuse suurus on 30 eurot.

11.07 – 24 .07.2016 on vallamaja
seoses kollektiivpuhkusega suletud.
Edasilükkamatute küsimuste ja
probleemide korral pöörduda
telefonidel:
57833232 – Virgo Koppel
(vallavanem)
53939906 – Liina Part (vallasekretär)
- Vallavanem Virgo Koppel
16.05 - 29.05. 2016
11.07 - 24.07.2016
02.08 - 08.08.2016
- Abivallavanem Lembit Talli.
06-19.06.2016
27.06 - 10.07.2016
11.07 - 24.07.2016
15.08 - 22.08.2016

200 euro ulatuses.
Tagasiside lehtedelt saime koolitajaga
palju positiivset tagasisidet, mis
innustab ka edaspidi selliseid projekte
tegema. Suur aitäh kõigile, kes aitasid
kaasa projekti õnnestumisele ning
samuti tänud kõigile osalejatele!
Koolitaja: Tiiu Kerm
Projektijuht: Martin Kesamaa

- Vallasekretär Liina Part
06.06 - 12.06.2016
11.07 - 24.07.2016
08.08 - 22.08.2016
Sotsiaaltöötaja Martin Kesamaa
27.06 - 08.07.2016
11.07 - 24.07.2016
15.08 - 29.08.2016
- Pearaamatupidaja Marika Vinkel
11.07 - 31.07.2016
15.08 - 29.08.2016
- Kassapidaja Helle Kubja
06.06 - 17.06.2016
04.07 - 26.07.2016
(kassapidaja puhkuse ajal
sularahamakseid vastu ei võeta)
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Põlula Kool
Kauaaegne koolidirektor Ilmar Järg sai omanimelise pingi
Mare Pärenson

Meil Eestis on kujunenud heaks tavaks
väärikatele inimestele austuse ja tunnustuse
märgiks meisterdada ja paigutada valitud
kohale nimeline pink. Pink on pretensioonitum
ja demokraatlikum kui näiteks ausammas.
Pingile võib iga möödakäija istuda jalgu
puhkama, sõbraga mõtteid vahetama või miks
ka mitte tänutundest mõtisklema inimese üle,
kellele pink pühendatud.
Suvisel kevadpäeval, 18. mail avati Põlula
Kooli juures künkal esimese koolihoone
läheduses Ilmar Järgi nimeline pink. Oli ju
Ilmar Järg 38 aastat (1963-2001) Põlula Kooli
direktor. Tänaseni on tema hoole all vanas
koolimajas asuv muuseum. Eluaegse
koolimehe ja maa soolana käib ta praegustelegi
õpilastele rääkimas Arnold Traksmaast, kooli
ja Põlula küla ajaloost. Aastaid toimis Ilmari
käe all malering. Tema teene on, et kooli juures
asub
dendraarium
kultuskivi
ja
kiviristkalmega. Kirjamehena on Ilmar Järg
avaldanud rea luuleraamatuid, koos Tiit
Arustega toreda “Looduse lood” (2011),
ajalugu tutvustavad ,,Põlula küla enne ja nüüd”

(2007), kust muu hulgas saab teada, et Põlula
küla on mainitud kirjas juba aastal 1241 Taani
hindamisraamatus, ja “Põlula kooli eellugu”
(2010). Priit Freienthal on öelnud, et Ilmar on
Põlula kooli ja Põlula küla üks sümboleid.
Pingi idee pakkus välja meie viimane direktor
Heili Eiche, kui oli tulnud Sonda kooli
aastapäevalt, kus just avati Meinhard Laksi
nimeline pink. Meinhard Laks ja Ilmar Järg
olid olnud oma koolitööga parajad rivaalidkonkurendid, aga kui oli vaja ühise asja eest
väljas olla, pannud ikka seljad kokku.
Pink sai teoks tänu annetajatele, kelleks olid
kooli vilistlased, lapsevanemad, tublid
kogukonnaliikmed. Valmis treis selle IT
õpetaja Raido Tammik. Plaat Ilmari nimega

telliti Tartu firmalt.
Pingi avamise sättisime Ilmar Järgi 78.
sünnipäevaks. Kohal olid päevakangelane
koos pereliikmetega, volikogu esindaja ja
vallavalitsus, endised ja praegused õpilased ja
õpetajad, koolitöötajad. Tseremoonia algas
Ilmar Järgi kirjutatud luuletustest koostatud
põimikuga, mille esitasid õpilased, kes olid
talgupäeval pingi ümbrust kujundamas olnud.
Tervitussõnad ütles Lea Viisu, head koostööd
meenutas Heili Eiche. Vallavalitsus õnnitles
Ilmarit nii sünnipäeva kui ka nimelise pingi
puhul. Sõna võtsid endised Ilmari õpilased.
Lauldi “Tuhat tänu” ja “Põlula laulu”.
Lõpuks tänas
Ilmar kõiki üritusse
panustanuid ja kohalviibijaid.
Soovime head tervist ja pikka iga nii Ilmar
Järgile kui ka temanimelisele pingile!

Oleme uhked tubli kodutütre üle
Leili Aleksejev

V

õidupüha on Eesti riigipüha, mida
peetakse 23. juunil alates aastast 1934.
Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu
lahingus Landeswehri üle 23. juunil 1919. On
heaks tavaks, et võidutule toovad maakonda
Kaitseliidu kohalike malevate kaks esindajat.
2007. aastal olid esimest korda mõlemad
tuletoojad õrnema soo esindajad – Kaitseliidu
eriorganisatsioonide
naiskodukaitse
ja
kodutütarde esindajad. Põlula kodutütred
võisid uhkust tunda – valituks osutus meie
rühma kodutütar Grete Kereme, kes koos
naiskodukaitsjaga tõid presidendilt Raplamaal
saadud
võidutule
kodumaakonda
maakaitsepäeva üritusele, et see üle anda
maavanemale. Edasi jagas maavanem seda
tuld valdade esindajatele, kust tuli jõudis
jaanituledeni.
Vahepeal olid tuletoojateks erinevalt valitud
kaitseliiduga seotud inimesed, aga sel aastal
üllatati jälle – üks tuletoojatest on kodutütar.
Võime uhkust tunda – väljavalituks osutus
jällegi Põlula kodutütar! See on selge tulem
sellest, et Põlula kodutütred on aktiivsed
tegutsejad ja paistavad silma nii maakonna kui
ka vabariigi tasandil. Valituks osutus AnnaLiisa Kaasik.
Anna-Liisa õpib Põlula Kooli 9. klassis ja on
alates 30.10.2009 Kodutütarde Viru
Ringkonna liige Põlula Piigade rühmas. Ta on

ise öelnud, et ajendiks, miks ta tahtis saada
kodutütreks, oli see, et vanem õde oli juba
kodutütar ning rääkis, kui lõbusad ja huvitavad
on alati nende tegemised.
Alates organisatsiooniga liitumisest on AnnaLiisa ise olnud väga aktiivne ja
teadmishimuline. Käesolevaks ajaks on ta
jõudnud sooritada ka kodutütarde II järgu
katsed (2015). Lisaks sellele on ta sooritanud
erialakatseid, millega on talle omistatud
meediku, matkaja, koka ja perenaise eriala.
Kevadel on veel ees sooritada organisaatori ja
nobenäpu erialakatsed, millega on tegelenud
juba 2015. aasta sügisest alates.
Anna-Liisa on alati abivalmis, märkab
abivajajat või hädasolijat. Ei ole ühtegi
ettevõtmist, kust ta puudunud oleks. Lisaks
rühma ettevõtmistele, mida ta on aidanud
viimastel aastatel ette valmistada ja osaliselt
läbigi viia, on ta osalenud ka ringkonna ja
vabariiklikel ettevõtmistel. Anna-Liisa on
sportlik tüdruk, seepärast ongi ta esindanud
Viru
ringkonda
näiteks
Kaitseliidu
suusavõistlustel ja ka Kodutütarde II
olümpiamängudel.
Ta armastab väga parodeerida ja seepärast ei
möödu ükski rühmaüritus ilma tema
parodeerimiste või muude esinemisteta.
Esinenud on ta ka ringkonna üritustel. Ta
laulab Põlula Kooli tütarlaste kooris ja on
osalenud KT laululaagris Tallinnas ning selle

lõpus toimunud kontserdil “Estonias”. Oma
elujaatavuse ja rõõmsameelsusega on ta ära
teeninud nii koolikaaslaste kui ka õpetajate
austuse, ning seetõttu kuulub ta kooli
õpilasomavalitsusse, olles valitud selle
presidendiks.
Anna-Liisa on täpne, otsekohene ja põhjalik,
alustatu viib alati lõpuni ja nakatab oma
entusiasmiga ka teisi. See ongi olnud
põhjuseks, miks teda on valitud rühmajuhi
abiks alates 2012. aastast ja 2014. aastast
rühmajuhiks, kelleks on ta ka praegu. Kui ta
on midagi lubanud, siis võib temas alati
kindel olla.
Ta on ka hooliv, ausameelne ja alati
naerusuine - just selline, nagu üks tõeline
kodutütar peaks olema. Seepärast on ta auga
väljateeninud KT kõrgemad autasud – 2013.
aastal KT hoolsuspaela ja 2016. aastal
kõrgeima KT autasu – KT hoolsusmärgi.
Kui KT hoolsuspaela saamiseks peab olema
aktiivne ja vähemalt IV järgu kodutütar, siis
hoolsusmärgi saamiseks peab lisaks
aktiivsusele olema vähemalt II järgu
kodutütar. Siinjuures ei saa jätta mainimata,
et KT hoolsusmärgi on saanud Viru Malevas
käesoleva ajani ainult kaks kodutütart, kes
mõlemad on Põlula rühma liikmed – AnnaLiisa tänavu ja Margit Bastig aasta tagasi!
Meie rühma teised kodutütred on uhked, et
meie tegemisi märgatakse!
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Sport ja kultuur

Tegemisi kultuuripõllult.
Elvis Efert

Olen kuulnud, et kel käsi mullas, sel on
jaanipäevaks start-up värske kartuli näol
olemas. Loodetavasti on soojad ilmad kõigile
hästi mõjunud ning nüüdseks peaksid olema
kõik Sõmeru lambad loetud ja Uljaste järvelgi
ujumas käidud.
16. aprillil, paavst Benedictus XVI
sünnipäeval oli Ulvi rahvamaja saal pungil täis
hõbehäälseid ja hallipäiseid vitaalseid ja
lõbusaid tantsu ja lauluhuvilisi. Toimus
„Retro“ pidu Küllike ja Helle Pajula
dirigeerival juhendamisel. Kõlasid mitmed
Jaak Joala, Uno Loobi ja teiste tuntud
muusikute armsaks lauldud laulud. Tantsiti
erinevaid peotantse ja peeti maha ka väike
viktoriin kohalike käsitöömeistrite poolt
loodud auhindadele. Kohal olid ka rahvamaja
aktiivsed laulu ja tantsurühma liikmed.
Peo populaarsusele annab kinnitust see, et
„Retro“ peo aktiivsetel korraldajatel on taas
huvi meie rahvamaja külastada. Juba 2. juulil
algusega kell 12 on Rakverest Ulvi poole
tulemas laulubuss lõbusa seltskonnaga, et Ulvi
mõisa tagaterrassil piknik pidada ning laulgi
üles võtta. Laulubuss stardib kell 12 Rakverest
Raja poe juurest Sõmeru, Ubja, Uhtna, Ulvi ja
Uljaste marsruudil. Huvilistel registreerida
Helle Pajula telefonile 5 647 0493 ja lisainfot
saab Küllike Pajulalt telefonil 5 691 7379.
6. mail oli Ulvi rahvamajas Lõbus Pidu. Külas
käis Rakvere Sotsiaalabikeskuse näitering
“Supermoor“. Esitati Liidja Seppa humoorikas
instseneering A. Kivirähki näitemängu „Uljas
Neitsi“ ainetel. Esinesid meie maja
seeniortantsurühm Rukkilill koos laulukoor
Kanarbikuga.
14. mail pöörasime rahvamajas näoga mere
poole ja andsime oma väikese panuse
merekultuuriaastale. Pidasime „Merepeo“ kus
Musta mere lainete taustal kõlasid mitmed
tuntud ja varem kuulmata mereteemalised
laulud, jutustati meremeestest ja nende naistest.
Lauad olid lookas meretemaatikast lähtuvalt
nii soolasest kui magusast. Harutasime
ankrusõlmi ja nuputasime merevete soolasuse

üle. Koos oli kogu maja isetegevuspere. Lauldi
ja tantsiti mitme tunni jagu. Lisaks
ühislaulmisele, esinesid kõik maja aktiivsed
isetegevuslased. Suured tänusõnad kõikidele
isetegevuslastele, kes aktiivse osavõtuga
merepeo väga mitmekülgseks muutsid.
Maailma kultuuriarengu päeval ehk 21. mail
külastas meid ansambel Mostband pealinnast.
Samuti sai rahvamaja tagaaias mõnusalt
pannkooki nosida ja suviseid reggae biite
nautida. Selgitasime välja „Ulvi lahtiste
meistrivõistluste“ käigus parima paberist
lennumasina, õppisime geopeitusega tundma
Ulvi küla ajalugu, matemaatikat, geograafiat,
kirjandust ja palju muudki. Osa sai võtta ka
muusikaviktoriinist.
Paari lausega kinost ka. Kõige pealt suured
tänusõnad Riho Kokale, kelle initsiatiivil ja
eestvedamisel sai neljapäeviti harivaid ja
põnevaid dokumentaal- ja mängufilme
vaadatud. Neljapäevastele kinoõhtutele tuleb
nüüd suveperioodil küll väikene puhkepaus
sisse, kuid kindlasti jätkame sügisest uue hooga
dokumentaal- ning mängufilmide näitamist
vallarahvale ja kõigile huvilistele.
Kuid, kino peab ikkagi saama! Seega näitame
valgetel suveõhtutel mõningaid kinofilme. Juba
18. juuni õhtul kell 23 on kavas näidata
nüüdseks juba palju populaarsust kogunud
Eesti mängufilmi „Klassikokkutulek“. Film on
huvilistele tasuta.
Laupäeval, 2. juuli õhtupoolikul kell 18 on
kõik huvilised oodatud vaatama filmimaailma
suurauhinnale Oscarile kandideerinud linateost
„Vehkleja“, Märt Avandiga peaosas. Ka see
film on huvilistele tasuta!
Käesoleva aasta Rägavere valla jaanipidu saab
toimuma mõisahoone pargis, ehk siis
rahvamaja terrassil ja mõisa vahetusümbruses. Tegevust jagub nii lastele kui
suurtele. Jaanipäeva juhib Margus Abel.
Tantsuks pakub muusikat mitmele maitsele
ansambel Visitor ning hommikutundideni
valib tantsumuusikat DJ Ailan Kütt.
Ootan rohket osavõttu.
Soovin kõigile kaunist suveaega ning
mitmekülgseid kultuurielamusi.

Foto: “Merepidu”, tanstib naisrühm “Metsalilled”

Killud
Suve-puhkused Perearsti-keskuses
-Ruth Pulk 11.-24.juuli.
-Merike Karjane
16.juuni-3.juuli ja 25.juuli-14.august
E.K.ja R asendab pereõde Liiva Triin
***

U

***

lvi raamatukogus
24. Märts. Tähistasime
emakeelepäeva ja teatrikuud.
Külaliseks oli Rakvere Teatri noor
näitleja Imre Õunapuu
Veebruar-mai toimusid ettelugemised,
nii lasteaias, kui ka hooldekodus.
Hooldekodus toimusid ettelugemised
üle nädala ja lasteaias kord kuus.
Raamatukogus on toimunud ka
erinevaid teemanäitusi: veebrurisvastlapäev, märts - teatrilegendid
aprill – nali-naljaks, mai– Ira Lember
90. Samuti on võimalus tutvuda
haldusreformi puudutavate
materjalidega.
25. juuli-12. august raamatukogu,
seoses töötaja puhkusega, suletud
! Endise Viru-Kabala raamatukogu
ruumides palju mahakantud raamatuid.
Raamatuid saab omale valida
esmaspäeviti kella 14.00-16.00
(va puhkuse ajal).

P

***

õlula-Miila maanaisteselts “Ulvi”
8. märts tähistati Õilme Peeti
sünnipäeva ja juba järgmisel kuul
süütasime tema mälestuseks küünla.
Märtsi kokkusaamisel õpetas Rita
Pletnjova paberist korvi munuma.
4. mai.Valiti uus esinaine ja
aseesinaine. Esinaiseks valiti Tea
Runovski ja aseesinaiseks Maire
Pastimäe
7. juuni. Uue töökorraldusega
tutvumine ja arutelu. Otsustati kokku
tulla 13. septembril kell 9.00 . Ootame
osalema, nii vanu kui uusi liikmeid
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Kuni su küla veel elab

Linda
Lillepea
90

Palju õnne juubeliks ja
tugevat tervist edaspidiseks!
Rägavere vallavalitsus ja –volikogu

Kes ei teaks väikest Lindat?
Nii võiks ju alustada. Laulusõnad ütlevad
-me kõik jääme vanaks…. Lindat
vaadates tundub, et need laulusõnad eriti
ei kehti. Alati on ta rõõmus ja
lauluhimuline. Küll ehk kuulmise ja
arusaamisega veidi raskusi aga endiselt
väga krapsakas. Eks vanus teeb oma töö.
Meie valda tuli ta Tudulinnast 21.
aastasena. Isa pidas möldriametit ja ema
oli kodune. Oma sünnipäevalgi laulis
Linda koos õega oma isa lemmiklauluKord elas mölder veski peal, tsimmai
ruudi ralla, ja temal ilus tütar seal,
tsimmai ruudi ralla!...
Peale Lindat kasvas peres ka kuus õde ja

kolm venda. Juba varakult, seitsme
aastasena,
oli
tema
kohustuseks
karjaskäimine. Kasvult väikesena oli seda
üsna raske teha. Selle aga korvasid kiired
jalad.
Elu jooksul tehtud tööde register on üsna
suur. Ta on töötanud nii lauavabrikus,
lasteaias, sööklas, laudas…. Loetelu on
pikemgi.
Vabal ajal meeldib Lindale laulda, käies
laulukooris “Kanarbik” ja viibida palju
värskes õhus ning jalutada. Nooremana
aga meeldis talle veel lisaks osaleda
rahvatantsurühmas ja näiteringis.
Soovime Lindale jätkuvat elulusti ja
tervist veel pikkadeks aastateks!

Topeltsünnipäev Kantkülas
MTÜ Külaselts KAI

S

ellel aastal on meil põhjust tähistada mitut
tähtpäeva.
Kantküla
küla
esmamainimisest sai märtsis 775 aastat ja
MTÜ Külaselts KAI peab oma esimest 5
aastast sünnipäeva.
Seekord tähistame seda käsitöö- ja vanavara
laadaga. 16. juulil 9.00 -16.00 toimub
Kantküla külaplatsil käsitöö ja vanavara
südasuve laat. Läbi päeva kultuuriprogramm
erinevatelt taidlejatelt ning on ka muid kõigile
meelepäraseid tegevusi. Rõõmu jätkub nii
müüjatele kui ka külalistele.
Kell 16.00 sööme sünnipäevatorti.
Õhtuse osa üritusest avab lõbusate sketšidega
näitetrupp Ka-Rak-Ter. Õhtut jätkavad
ansambel Qvalda, tantsutüdrukud ning Peeter
Jõgioja tule-ja trummishow. Peale showd on
võimalik
ka publikul trummidel kätt

proovida!
Päeva aitab ohjes hoida Venno Loosaar!
Laadal on lastel võimalik sõita ponidega ning
avatud on näitus Kantküla ümbruse
loodusfotodega.
Huvitavate
tegevuste
nimekiri täieneb pidevalt.
NB! Eelregistreerimise korral ja ettemaksuga
on võimalik laadapäeva varahommikul või
õhtul sõita õhupalliga. Õhus olemise aeg ca
üks tund ning hind 200 eurot inimese kohta.
Õhupall tuleb kohale, kui tellijaid on vähemalt
neli. Tellijatel palume helistada telefonile:
56710060
Samas anname teada, et Rägavere valla
küladele pakume tasuta müügiplatsi - ühe
küla kohta ÜKS 3x3m müügiplats. Kui
külas leidub rohkem inimesi, kes soovivad
midagi müüa, siis tuleb müüjatel omavahel
vajamineva pinna suurus kokku leppida ning
ühiselt puudujääv osa juurde osta. Iga lisaks

ostetav jooksev meeter maksab 5 eurot.
(näiteks 3x4 plats maksab ühele külale, kõigi
müüjate peale kokku 5 eurot) Tasuta
müügiplatsi saamisel eeldame, et kõik
müügisooviga külaelanikud on välja
selgitatud ning kokkulepped pinna suhtes
saadud. Eelnevalt oleks soovitatav läbi lugeda
ka laadal kauplemise tingimused.
NB! Tasuta müügiplats tähendab seda, et kõik
müüjad ostavad tavalise laada pääsme või
õhtuse ürituse ja laada ühispääsme!
Palume registreerida müügisoov leheküljel:
kantkyla.planet.ee/suvelaat
ning
registreerimisvorm Rägavere valla küladele.
Ootame teid laadale müüma ja ostma!
Laada pääse hommikul 9-15.30 2 eurot
Õhtuse osa pääse alates 15.30 – 12.00 8 eurot
NB! Ostes pileti nii hommikusele kui õhtusele
osale üritusest – saad ühise pääsme kätte 6
euroga!

Miila küla valmistub juubeliks
Katrin Kärner-Rebane

A

prilli lõpus mõtlesid Miila külaplatsist
möödasõitjad vist küll, et jõukas
külarahvas: kolm päevinäinud pliiti ning
mitmed teised koduelektroonika ja ohtlike
jäätmete ülejäägid ootasid äravedu. Samal
päeval oli meie küla Teeme Ära, kus enne
suurt rohelust tegime külarahvaga korda
külaplatsi ja lõime seltsimaja aknad puhtakssäravaks. Tänu Männiniidu aiandile on pärast

talgupäeva Miila külaplatsil silmarõõmustavat õiteilu uhkes lillekastis.
Miila küla tähistab paljude teistega sel aastal
775. aastapäeva. Seda plaanime suurema
üritusega tähistada 3. septembril seltsimajas
ja külaplatsil. Küla aastapäeva projekti
rahastab rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.
Möödunud
aasta
lõpus
esitasime
Rahvakultuuri Keskusele projektitaotluse

Miila küla endise pillimehe Julius Sepa
repertuaariga CD väljaandmiseks. Julius
Sepa muusikat kuulasid vanadelt lintidelt
paar aastat tagasi Martin Müller ja Villu
Talsi, kes nüüd paremad palad suve jooksul
plaadile mängivad. Tahame ka selle plaadi
esitluskontserdi teha justnimelt küla
aastapäeval.
Soovime sooja ja päikselist suve ning
kohtume Miila jaanikul 22. juunil!
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HEAD METSAOMANIKUD!
Metsanduslike toetuste taotluste esitamise tähtajad 2016.a.:
Metsade uuendamise toetus- 15. juuli
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus- 30. juuni
Metsamaaparandustööde toetus- septembris
Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetusdetsembris (NB! Seda toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige)
Natura metsa toetus - 4. -22. aprill
Metsameede- juunis
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta vältel.
Metsakonsulent Kalev Jaanson
Rakvere Metsaühistu, Kunderi 6 Rakvere 44307
e- mail: metsayhistu@rmy.ee tel.3227845

!
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Päästeamet tuletab meelde, et praegu on sobiv aeg
kutsuda oma kütteseadmeid kontrollima ja
puhastama kutseline korstnapühkija. Hooldamata
kütteseadmed on oluline tulekahjude tekkepõhjus.

-PÄÄSTEALA INFOTELEFON 1524
Õnnetuste vältimiseks:
•
hooldada katlaid ja küttesüsteeme ettenähtud ajal, kuna
maksimaalsetel koormustel töötavad kütteseadmed
eeldavad ideaalset korrasolekut;
•
kütta katlaid ainult kvaliteetainega;
•
jälgida küdevaid katlaid külmal ajal tavalisest
hoolsamalt.

Ajalugu

MEIE AEG
Ilmar Järg

Valge kuld
Oli 1970. aasta tulikuum juulikuu. Põhjatus
sinitaevas tekkisid ja lagunesid heledad põuapilved. Vihma sadas viimati lehekuu lõpus.
Rohi kuivas, kruusatee tolmas jubedalt kui
täiskiirusel veoautod jalakäijast mööda kihutasid.
Kunda jõe vesi oli paras suplemiseks, kuid nii
madal, et kõht silus põhjaliiva ja tagumik nautis päikesepaistet. Põlula, Ulvi ja Kabala rahvas suundus Uljastele. Mindi autobussiga,
jalgratastega, Rägavere sovhoosi krusadega,
sääreväristajatega ja isegi jalgsi.
Uljaste, Uljaste – igivana järv, kõrged künkad
ühelpool ning murakaraba teisel pool järve.
Meinhard Laks luuletas:
„Uljaste küla ja Uljaste talu,
Uljaste järved ja oos,
liivased väljad ja palukapalu
rabaga sülitsi koos.“
Järve äär, mida ka rannaks kutsuti, oli kitsas,
kuid mahutas sadu suvitajaid. Et veekogu
keskosas üle kõrge künka pääseda ehitati
trepp. Astmeid andis lugeda, kui aga
kõrgendikule jõudsid, oli mida nautida – mändide vahelt tervitas tulijat järve sinine peegel ja
kui vähegi tuult oli ka laisa laine uimastav
kohin ning värske vee imeline lõhn.
Järvele ulatusid kaks ujumissilda – nende
vahele jäi 50 meetrine veeväli, mis oli paras
ujuma õppimiseks ning vanadele meeldivaks
suplemiseks.
Pühapäeviti, eriti siis kui keskpäevane päike
põletavalt naeratas, oli Uljastel rahvast murdu
– peamiselt kaevurid Kiviõlist ja KohtlaJärvelt. Tuldi perekonniti ja üksi. Venelased
kõnelesid valjemini kui kohalik rahvas ja neid
jätkus igale poole – rannaliivale, murule,
põõsaste varju ja mändide taha.

Kõrgel künkal oli püsti pandud „Restoran“. Silt
uhke, kuid ukse taga jagati külastajatelelihtsat
seapraadi, õlut, viina ja konjakit. Peamised
kunded olid kaevurid.
Nõukogude Liidus oli kaevuri elukutse suure au
sees. Lahedalt varustati neid korteritega, palk oli
kõrgem kui teistel harilikel surelikel,
kauplustesse toodi defitsiitset kaupa, puhata võis
Krimmis, Palangas või mõnes muus kohas, sest
kodumaa oli ju suur ja lai.
Uljaste „Restoranis“ sain kokku meestega, kes
kusagil maa all loopisid põlevat vagunitesse ja
olid puhkepäeval restoranis laiad lehed.
Oli komme, et uustulnuk pani omal kulul lauale
pudeli valget viina ja lausus: „Minu poolt tagasihoidlik kingitus kuldsetele kaevuritele!“
Tunni aja pärast olid sõber või „drug“ ja sulle
tehti välja mitte ainult homme või nädala
pärast..., vaid ka järgmisel suvel!
Uljaste mäerestoranis kuulsin kaevuritelt esmakordselt, et oodata on uusi kaevandusi ning isegi
siin Uljastel hakatakse fosforiiti maapõuest välja
tooma.
Ühel pärastlõunal arutles grupp kaevureid selle
üle, mis tulevik tuua võib.
Ivan: „Uued kaevandused, uued töökohad.
Kõva palk, preemiad ja kui hästi läheb ka medalid.“
Petja: „Ostan omale „Volga“ ja võtan naise!“
Kaevurite jutud hakkasid mind huvitama. Varsti
nägingi geolooge oma masinatega Kabalas,
Põlulas, Kantkülas ja mujal.
Raamatus „Põlula küla enne ja nüüd“ jutustab
Rägavere külanõukogu esimees Helgi Simkin:
„Fosforiidisõda algas siinkandis väga hiilivalt.
Ühtäkki olid (Keila) geoloogiavalitsuse mehed
ja masinad hakanud puurima auke Rägavere
põldudesse, et võtta pinnase- või maapõueproove.
Igatahes kohalikel elanikel ei olnud justnagu
midagi öelda ega arvata. Kuni... kuni kaevates

jäi vett järjest vähemaks. Oli selline juhus, et
üks Nurkse mees oli saunas ja enne kui jõudis
seebivahu maha pesta, kadus tema saunakaevust vesi.
Nõuti kohale kõrgelt ja kaugelt õpetatud mehed seletust andma. Tuvastati, et puuraugud
tehti märgatavalt sügavamad kui külakaevud.
Geoloogiavalitsus püüdis algul veevaesust
kuiva suve süüks ajada, kuid hiljem tunnistasid oma viga ja kaevasid mitmekümnele
majapidamisele uued kaevud Olin EKP liige
ja arvel Rägavere sovhoosi partei algorganisatsioonis, kuid fosforiidist ei teadnud mina
ega ka teised parteilased midagi. Pöördusin
1977. aastal Rakvere rajooni täitevkomitee
esimehe Ülo Niisukuse poole palvega: „Mida
geoloogid Põlulast otsivad?“
Ülo Niisuke: „Geoloogide tegevus on
täileikult salastatud, kuid otsitakse fosforiiti.“
Aastatel 1971-1989 olin Põlula küla elanik ja
kohaliku kooli direktor ning nägin kuidas
isegi öösel puurauke kaevati.
Mulle meenub 1987. aasta kaunis augustipäev. Olin koolimaja lähedal õues kui
kuulsin lennuki mürinat ning jooksin uudistama, mis toimub? Nägin, et seal, kus praegu
asub härra Pulgale kuuluv loomalaut, seisis
paaristiivaline väikelennuk. Lennuk... Põlulas!? Otsustasin kohale minna. Aeroplaani
ümber askeldasid mehed. Jõudnud saja sammu kaugusele, astus minu ette pikkakasvu
mees ja lausus vene keeles, mis tõlgitult eesti
keeles kõlas umbes nii: „Moskvast saabusid
kohale tähtsad seltsimehed, et hinnata siinsete
geoloogide avastusi.“
Minul paluti viisakalt lahkuda. Aastaid hiljem
tekkis mul mõte – miks siiski tuldi Moskvast
Põlulasse ja veel lennukiga? Arvan, et mitte
fosforiidi pärast. Nähtavasti leiti veel midagi,
mis oli fosforiidist väärtuslikum
järgneb

Teated
Sületäis lilli emale
kotitäis kohustusi isale
säravaid silmi titale!

Robin Krünberg – 14. märts

ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!
Aeg voolab kui jõgi
ja kaasa sind kannab.
Aeg juustele
eluhõbeda annab,
aeg kauneid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamele loob.
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Mälestame
Sa andsid kõik
mis oli Sul anda
tööd tehes kulus
eluniit.
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