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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Rägavere vald 25
Virgo Koppel

Üheksandal aprillil täitub Rägavere vallal 25
aastat vallana, mis jääb kahjuks valla
viimaseks aastaks. Pärast 2017. aasta korraliste
valimiste tulemuste kinnitamist oleme Vinni
valla koosseisus. Kahekümne viie aasta
jooksul on siiski jõutud üht-teist ära teha:
suurematest investeeringutest võiks ära
nimetada Põlula kooli ja Rägavere Valla
Rahva Maja renoveerimise, Hooldekodu
rajamise Ulvi lasteaia ruumidesse, Ulvi tiikide
ja Ulvi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
renoveerimistööd. 25. aasta jooksul on tehtud
palju muudki, et parandada kohalikule
kogukonnale kättesaadavate teenuste kvaliteeti.
Ajakirjandus on meie tegemisi aktiivsemalt
kajastanud just siis, kui esile on kerkinud
midagi
negatiivset,
näiteks
seoses
fosforiidisõjaga, kartustega kooli tuleviku
suhtes või vallaeelarve vastuvõtmise teemadel.
Sellised kajastused ei ole vallale just hea
reklaam olnud, kuid ka negatiivne kajastamine

Margus Maasik

...Mööda läksid suved,
läksid talved ka.
Nüüd sa jälle tuled
kooli vaatama.
Põlula – noorusmaa
iial teda jätta saa.
Põlula – mängumaa
igavest meeles mul ta....
Ilmar Järg
õlula Kool avati esimesel veebruaril 1922.
aastal Põlula mõisa aednikumajas.
Õppetööd alustas 33 last. Õpilaskonna
moodustasid peamiselt Põlula mõisa
ümbruskonna taluperede lapsed.
Sellest hetkest eksisteeris Rägavere vallas
seitse kooli: Vaeküla, Kantküla, Mõdriku,
Miila, Kuivajõe, Nõmmise ning Põlula.
Läbi aegade on Põlula Kooli laste arvukus
varieerunud saja õpilase ringis.
Rääkides Põlula Kooli ajaloost, ei saa
märkimata jätta kolme koolijuhti, kelle panus
kooli arendamisse on olnud eriti silmapaistev.
Kakskümmend üks aastat (1928-1949) juhtis
kooli August Eiber, kelle teeneks peame 1930.

P

on aidanud Rägavere valda teadvustada.
Alates 1993. aastast on vallaelu korraldanud
seitse volikogu koosseisu. Volikogu esimehi
on olnud kuus. Üheksandast aprillist 1992
kuni 1993. aasta korraliste valimisteni oli nii
vallavanem, kui ka volikogu esimees Rein
Sinitamm. Vallavanemaid on Rägavere vallal
olnud seitse.
Kõige kauem on olnud tööl pearaamatupidaja
Marika Vinkel - kakskümmend kuus aastat.
Mis saab edasi Vinni valla koosseisus, näitab
tulevik. Ulvisse jääb teeninduspunkt, kus
kindlasti peamiselt sotsiaalabi taotlusi ja muid
taotlusi- avaldusi saab esitada. Vallamaja, kus
on kõikide valdkondade spetsialistid, hakkab
tulevikus asuma Pajustis. Kindlasti ei ole suur
vald oma suure pindala ja rahvaarvuga hästi
hoomatav vallaametnikele, samuti ei ole enam
vallavõim kodanikele nii lähedal kui praegu ja
ei saa lihtsalt vallavanemal või volikogu
esimehel nööbist haarata ja oma muret kurta.
Soovin lõpetuseks kõigile ilusat kevadet ja
head valla sünnipäeva!

aastal valminud uut kooliks ehitatud hoonet
nn ülemist koolimaja. Sellesse perioodi jäid ka
Eesti riigi jaoks kõige keerulisemad aastad.
Kümme aastat (1949-1959) juhtis kooli
August Gebruk. Tema on ajalukku läinud
sellega, et pälvis teenelise õpetaja aunimetuse.
Põlula mõisamaja renoveerimise koolimajaks
viis läbi kolmkümmend kaheksa aastat(19632001) kooli juhtinud ajaloolane ja
koduloouurija Ilmar Järg ning aastast 2001
paikneb kogu kool Põlula mõisahoones.
Vääriliselt on tähistatud kooli aastapäevi.
Rahvarohkeimad, kus kokkutulnute arv juba
üle mitmesaja inimese küündis olid
viiekümnes, kaheksakümnes, kaheksakümne
viies ja üheksakümnes.
Hetkel õpib Põlula Koolis 35 last. Käesoleva
aasta
veebruaris
kinnitas
Rägavere
vallavolikogu Põlula Kooli arengukava
aastateks 2017-2021.
Kooli tänased prioriteedid on suunatud
eelkõige
õpilaste
individuaalsele
arendamisele, mida saab teha rahulikus
õpikeskkonnas. Seda võimaldavad väikesearvulised klassikomplektid, sest iga laps on
tähtis ja saab väiksemas kollektiivis rohkem
õpetaja tähelepanu.

Ei see tänu tuhaks kustu
Ei see tänu ajas jahtu
Sügavale sisemusse
Silmadesse, südamesse
Jäävad sädemed särama!
****
Need luuleread on teile kallid Rägavere
valla elanikud, kes te olete siin vallas elanud
ja oma panuse valla heaks andnud.
Kõigile ilusat juubelit ja edaspidiseks palju
õnne, tervist ja kordaminekuid!
Rägavere vallavalitsus ja –volikogu

QR kood
avab
Põlula
Kooli
NETIlehe

Põlula Kooli 95. aastapäeva
tähistatakse
6. mail 2017 koolimajas
∗
∗
∗
∗

Koolimaja uksed
avatakse 14.00
Kontsert-aktus 16.00
Lendude koosviibimine 18.00
Tants 21.00
Osavõtutasu
etteregistreerimisel 10.-€,
kohapeal 15.- €

Tasu kanda
Põlula Haridus ja Kultuuri Selts MTÜ
arvele
EE442200221034212517
Tule ikka oma vana kooli vaatama!
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Vald
Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
VALLAVALITSUS

(Perearstikeskus)“ tulemused;
- otsustati anda toetust MTÜ Miila
29. detsember 2016
Hiiemäe projekti omaosaluse
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tasumiseks;
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused; - otsustati keelduda toetuse andmisest
- kinnitati Rägavere valla 2016. aasta
MTÜ Mõedaku Viru Maratoni
eelarve reservfondi kasutamine;
korraldamiseks, kuna maratoni
- kiideti heaks hajaasustuse programmist toimumine ei ole kindel;
toetuste saajate poolt esitatud aruanded; - otsustati keelduda toetuse andmisest
- eraldati toetust projekto omaosaluse
Kurestiku OÜ-le ürituse läbiviimise
tasumiseks MTÜ Miila Hiiemäe;
korraldamiseks.
- anti hinnang Põlula Kooli arengukava
projektile;
27. veebruar 2017
- arutati Rägavere valla 2017. aasta
- kinnitati vallavolikogu otsiaal- ja
eelarve projekti;
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- anti nõusolek maa ostu-eesõigusega
- kinnitati hoolduslepingu sõlmimine;
erastamiseks.
- määrati katastriüksuse nimi ja
sihtotstarve (Liiva, Põlula farmi)
27. jaanuar 2017
- kinnitati Raamatukogu kinnistu müügi
- kinnitati vallavolikogu otsiaal- ja
enampakkumiste avamise komisjon
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused; koosseisus: Virgo Koppel, Lembit Talli,
- lõpetati sõlmitud koduteenuse
Liina Part;
osutamise leping ja kinnitati uus
- kinnitati Puhkebaasi kinnistu müügi
koduteenuse osutamise leping;
enampakkumise korraldamise komisjon
- otsustati pikendada Rägavere valla
koosseisus: Virgo Koppel, Lembit Talli,
munitsipaalomandis oleva korteri
Terje Kull, Liina Part.
üürilepingut;
- korraldati Rägavere valla
VALLAVOLIKOGU
eestkostetavate vara valdamist ja
-haldamist;
27. jaanuar 2017
- anti nõusolek Raamatukogu kinnistu
- toimus Rägavere valla 2017. aasta
koormamiseks isikliku kasutusõigusega eelarve I lugemine ning avalikustamisele
Telia Eesti AS kasuks;
suunamine;
- kinnitati lihthangete „Ulvi lasteaia
- kinnitati Põlula Kooli arengukava
rekonstrueerimise projekteerimistööd“ ja aastateks 2017-2021;
„Rägavere valla Rahvamaja osaline
- ei antud luba vallavara müügi
ruumide renoveerimine
korraldamiseks (Mõedaku Spordibaas,

Puhkebaasi);
15. veebruar 2017
- otsustati võõrandada vallavara –
Mõedaka külas asuv Puhkebaasi kinnistu,
avalikul kirjalikul enampakkumisel
alghinnaga 50 000 eurot;
- otsustati anda volitused Vinni vallale
taotluse esitamiseks lasteaiahoonetes
energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Vinni lasteaia rekonstrueerimiseks.
- kehtestati eraüldhariduskoolide
tegevuskulude katmisel osalemise kord;
- otsustati garanteerida Lääne-Viru
Maakonna piirkondlike algatuste
tugiprogrammis kavandatud tegevuste
omafinantseeringu tasumine.
15. märts 2017
- otsustati mitte kinnitada Rägavere valla
2017. aasta eelarvet;
- kinnitati Rägavere valla 2016.a.
majandusaasta auditeerijaks AMC Audit
OÜ vannutatud juhtiv vandeaudiitor
Merike Kiisk;
- kinnitati vallavanema puhkusegraafik
2017. aastaks;
- seoses Raamatukogu kinnistu avaliku
enampakkumise nurjumisega kinnitati
kinnistu uueks alghinnaks 18 000 eurot.
- anti volitused vallavalitsusele
enampakkumise korraldamiseks.
20. märts 2017
- ühtegi otsust vastu ei võetud

20. mail tähistab Rägavere vald oma 25-t juubelit. Ühtlasi on see ka viimane sünnipäeva tähistamine. Teeme selle
päeva meeldejäävaks. Jätkub tegevust ja vaatamist nii noortele kui vanematele.
Juubeli päev algab kell 10 laadaga. Kõik kauplejad on oodatud. Eriti aga võiksid oma kaupa pakkuma tulla kohalikud
käsitöömeistrid, taimekasvatajad, küpsetajad.
- Osalemistasuks on ühe omavalitud toote annetamine loterii mängu.
- Osalusest anna palun teada 15.maiks telefonil 329 3224 või astu läbi Ulvi raamatukogust
Seoses Rägavere valla 25. aastapäeva tähistamisega soovime tunnustada inimesi, kes
on andnud olulise panuse valla tegemistesse erinevates valdkondades, olgu see siis
valla juhtimine, esindamine, külaelu arendamine, ettevõtluse, kultuuri- ja spordielu
arendamine vms.
- Kutsume üles esitama kandidaate, kes teie meelest väärivad oma tegemistes tunnustamist.
- Kandidaadi nimi ja lühikirjeldus tunnustatavast tegevusest palume esitada Rägavere
vallakantseleisse (Mõisa tee 7, Ulvi küla, e-post ragavere@estpak.ee ) hiljemalt 17. aprilliks

Lisandus pühapäevane väljumine liinile nr 65 Rakvere – Mustvee - Rakvere
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 8 jaanuarist 2017 lisandus liinile nr 65 pühapäevane väljumine Rakvere – Mustvee – Rakvere.
Buss väljub Rakverest kell 14.15 ning jõuab Mustveesse kell 16.00, mis võimaldab reisijatel ümber istuda Mustveest kell 16.10 Tartusse
suunduvale bussile nr 530.
Mustveest Rakveresse väljub buss kell 17.10, mis võimaldab bussile ümber istuda ka Tartust tulevalt bussilt nr 628, mis väljub Tartust kell
16.05 ning jõuab Mustveesse kell 17.05. Liin nr 65 saabub Rakveresse kell 18.50, mis omakorda annab reisijatele võimaluse istuda Rakveres
ümber kell 19.00 väljuvale Rakvere – Tallinn bussile nr 225.
Lisandunud liin nr 65 väljumine on käigus perioodil 01.09 kuni 31.05 ning liiklus toimub pühapäeval või järjestike riiklike pühade
viimasel päeval.
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Uued töötajad vallas

T

Helina Lakk

ere,
Rägavere
Vallavalitsuse
sotsiaaltöötaja Helina Lakk kuuleb.
Püüan nii vastata kõikidele kõnedele,
mis minu ametitelefonile tulevad.
Alates teisest märtsist olen täitmas
sotsiaaltöötaja ametikohustusi seniks kui
lapsehoolduspuhkusel
olev
Martin
Kesamaa tööle naaseb. Telefoninumber
ja vastuvõtuajad on endised ja leitavad
valla kodulehelt
http://ragavere.kovtp.ee/ametnikud1.
Elan siinsamas Lääne - Virumaal,
Haljala
vallas,
Sauste
külas.
Sotsiaaltöötaja diplomi ja rakendusliku

kõrghariduse olen omandanud LääneViru Rakenduskõrgkoolis.
Nimetatud kool on mul lõpetatud kaks
korda – 2013. aastal sain lõputunnistuse
hooldustöö erialal ja 2016. aastal
diplomi sotsiaaltöös.
Varem olen väga palju tegelenud
vabatahtliku tööga – organiseerinud
erinevaid laagreid, abistanud tuttavaid
eakaid.
Sotsiaaltöökogemust on andnud kõik
eespool loetletud tegevused, aga ka
kõrgkoolis läbitud õppepraktikad ning
elu ise.

Viru-Kabala raamatukogu müügis uue alghinnaga-18 000 eurot
kool, raamatukogu, kauplus, rahvamaja,
perearst, hooldekodu) on ca 4 km.
Kaugus maakonnakeskusest Rakverest umbes
20 km.
Enampakkumise alghinnaks on 18 000 EUR
Kirjalikud pakkumised (kinnises ümbrikus
märkega „Enampakkumine“) palume esitada
aadressil Rägavere Vallavalitsus, 46701,
Rägavere vald, Ulvi küla, Mõisa tee 7. Epostiga võetakse vastu digi-allkirjastatud
ümbrikus
märkega
„Enampakkumine“
pakkumused aadressil: ragavere@estpak.ee.
Pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja
elukohta või asukohta ning isikukoodi või
registrikoodi, nõusolekut enampakkumises
osalemiseks esitatud tingimustel, sõnadega
väljendatud pakkumuse summat, pakkumuse
esitaja allkirja või esindaja volitusi tõendavat
dokumenti.
Pakkumused palume esitada hiljemalt 30.
aprilliks 2017. a. kell 24:00 (loeb 30. aprilli
postitempel). Hiljem laekunud pakkumusi ei
arvestata. Pakkumuste avamine toimub 2. mail
2017. a. kell 11:10 Rägavere vallamajas
(Mõisa tee 7, Ulvi küla) vallavanema
kabinetis.
Enampakkumise
tulemustest
Kinnistu vahetus läheduses on bussipeatus ja teavitatakse kõiki osalejaid kirjalikult.
tulemused
kinnitab
raudteejaam. Kaugus valla keskusest (lasteaed Enampakkumise
Rägavere vallavalitsus müüb läbi avaliku
kirjaliku
menetlusega
enampakkumise
kinnistut Lääne-Virumaal Rägavere vallas
Viru-Kabala külas
Kinnistu
Raamatukogu,
katastritunnus
70201:001:0485,
pindala 2 180 m2, sihtotstarbega elamumaa.
Kinnistul asub 1 korruseline elamu
ehitisregistri kood 108042644. Elamu on
renoveeritud
(katus,
aknad,
fassaad,
siseviimistlus); ehitusalune pind 111 m2;
eluruumide pind 97,4 m2. Elamul on toimiv
elektriliitumine, veevarustus oma puurkaevust,
kanalisatsioon mahutiga. Elamus on
INTERNET-i ühenduse võimalus.
Kinnistul on kaks kuuri kogupindalaga ca
50 m2 (ehitisregistri koodid 120796026 ja
120796032). Kinnistu on koormatud isikliku
kasutusõigusega Eesti lairiba Arenduse
Sihtasutuse ja Telia Eesti AS kasuks. Kinnistu
ja sellel asuvate hoonetega on võimalik tutvuda
kohapeal, teatades sobivast ajast ette telefonil
329 5412 (vallavalitsuse üldtelefon) või 329
5415 (vallavanem Virgo Koppel) või 329 2346
(abivallavanem Lembit Talli).

Kolmas avatud talude päev toimub 23.juulil
Pühapäeval, 23. juulil toimub juba kolmandat
korda üle-eestiline avatud talude päev. Talud ja
põllumajandustootmised üle Eesti avavad oma
uksed, et näidata kohaliku toidu kasvamist ja
valmimist.
„Üle-eestiline avatud talude päev on
kujunenud maaelu tähtsündmuseks, mis on
leidnud koha Eesti inimeste südames,” ütles
maaeluminister Tarmo Tamm. „Avatud talude
päev pakub kord aastas ainulaadse võimaluse
külastada talusid ja põllumajandustootmisi ja
näha, kuidas valmib kodumaine toit. Avatud
talude päev aitab ka hoida ja tugevdada Eesti
inimeste sidet maaelu ja põllumajandusega.”
Külastajad saavad avatud talude päeval näha
nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid,
põnevat põllumajandustehnikat, erinevaid
loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat

talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid. Igal
talul on oma programm, milles näidatakse
oma talu eripärasid.
Talude
ja
põllumajandustootmiste
registreerimine avatud talude päevale algab 1.
märtsil ja kestab 1. maini.
Talupidajad ja põllumajandustootjad, kes
soovivad 23. juulil oma tootmise külastajatele
avada, on oodatud osalema infopäeval:
29. märtsil algusega kell 11 Maamajanduse
Infokeskuses Jänedal või
31. märtsil algusega kell 11 Lõuna-Eestis
(toimumiskoht täpsustamisel)
Esimene avatud talude päev toimus 2015.
aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147
talu ja põllumajandustootmist ning taludesse
tehti ligikaudu 45 000 külastust. 2016. aastal
osales 234 talu ja tehti ligikaudu 85 000

vallavalitsus
ning
notariaalne
ostumüügileping sõlmitakse enampakkumise
võitjaga 1 kuu jooksul alates vallavalitsuse
korralduse teatavakstegemisest. Ostja on
kohustatud
enne
lepingu
sõlmimist
enampakkumise lõpphinnaks kujunenud
kinnistu ostuhinna tasuma Rägavere
Vallavalitsuse arveldusarvele. Ostja kannab
kõik kulud, millised on seotud ostumüügitehingu vormistamisega (notaritasu,
riigilõiv).

külastust.
2017. aasta avatud talude päeva korraldavad
Maaeluministeerium,
Maamajanduse
Infokeskus, Eesti Põllumeeste Keskliit,
Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti
Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud
LEADER
tegevusgrupid
ja
Eesti
Külaliikumine Kodukant, kelle vabatahtlikud
koordinaatorid
aitavad
põllumajandustootmistel ja taludel avatud
talude päevaks valmistuda.
Üle-eestilise avatud talude päeva algatus
sündis Maaeluministeeriumi, Maamajanduse
Infokeskuse ja Järvamaa avatud talude
eestvedajatega koostöös. Avatud talude päeva
korraldamist rahastatakse Eesti maaelu
arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfondist.
www.avatudtalud.ee
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Kool
Mis toimus Põlula Koolis
jaanuarist märtsini
***
- 26. jaanuaril oli lasteteater MÄNG lavastusega"Kuidas
saada heaks?" Ulvi lasteaias
- 13-17 veebruar oli kohvikunädal, kus 9. klassi õpilased
pakkusid omavalmistatud maiusi ja kohvi.
- 14.veebruar toimus sõbralaat, kus võis osta ja müüa ning
vahetada. Valiku tegi igaüks ise.
- 15. veebruaril toimus õppeekskursioon Tartusse.
Külastati Eesti Rahva Muuseumi ja AHHAA keskust
Kuna õppepäev toimus koolitundide ajal, siis oli see

kohustuslik.
- 23. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi 99. aastapäeva.
Toimus kooli direktori ja õpilasesinduse presidendi
kätlemistseremoonia ning pidulik kontsert.
- 28. veebruaril peeti vastlapäeva Mõedakul, kus osalejad pidid
fantaasia tööle panema ning valmistama põneva sõiduvahendi.
- 8. märtsil üllatas kooli meespere naistepäevakontserdiga ning
jagas tütarlastele ja naisõpetajatele maiusi.
- 14. märtsil kolmanda tunni ajal toimus emakeelepäevale
pühendatud kuldvillak. Võistlus toimus nelja segavõistkonna
vahel.
- 15. märtsil olid külas Vasta ja Uhtna koorilauljad, et
üheskoos harjutada laulupeoks

Kodutütred, noorkotkad

Suusatamas Kaitseliidu meistrivõistlustel Otepääl.
Berit Pohlak

Viiendal veebruaril toimusid Otepääl
Tehvandi suusakeskuses Kaitseliidu ning
Politsei ja Piirivalveameti meistrivõistlused
suusatamises, kus osales kokku 447 noort.
Võistlustel oli esindatud ka Viru maleva
esindus. Kodutütardest „Põlula Piigad“
osalesid Berit Pohlak, Liisa Bauvald ja Ketly
Kollamaa ning noorkotkastest Robin Koov.
Ettevalmistused algasid juba teisel veebruaril,
kus viisime suusad kooli, et maleva esindaja
saaks need Rakverre hooldusesse edasi viia.
Väljasõit oli planeeritud viienda veebruari
varahommikul ja seetõttu pidime kogunema
staapi juba eelmise päeva õhtuks. Ööbisime
staabi puhketubades ja pühapäeva hommikul
hakkasimegi sõitma Tehvandi poole. Kohale
jõudes, tegime trenni ja jalad soojaks ning
võistlus võis alata. Rada oli mulle juba tuttav,
kuna paar aastat tagasi osalesin samuti
Kaitseliidu meistrivõistlustel. Tol korral olid
koos minuga veel võistlemas Anna-Liisa
Kaasik ja Mari-Liis Annimäe. Ka Robin Koov
oli tookord võistlemas.
Selle aasta talvel, lume puuduse tõttu,
suusatada polegi enne võistlust saanud ning
seetõttu oli natuke harjumatu. See meid ei

heidutanud, sest vahel on tähtis osavõtt mitte
võit. Võistluse lõppedes ja
mõningast
segadust tulemustega, saime ka oma kohad
teada. Minul õnnestus oma vanusegrupis saada
18. koha. Ketly sai 24. koha (olime ühes
vanusegrupis) ja Liisa sai oma vanusegrupis
17. koha. Robini kohta ei saanudki teada,
küllap see selgub hiljem.
Vaatamata sellele, et oli pikk ja väsitav päev,

olime väga rahul.
Edaspidi loodame, et Viru Malevast oleks
rohkem osavõtjaid, nii kodutütreid kui ka
noorkotkaid. Võistlustel võisteldakse kolmes
vanusegrupis ja iga ringkond võib panna
kõikidesse vanusegruppidesse neli võistlejat.
Seekord esindas Viru Malevat kokku koos
meiega ainult neli noorkotkast ja neli
kodutütart.

Võtsime osa
heategevusprojektist
„ Meie panus“.
Leili Aleksejava

Katkend Laste Diabeedi Ühingu lehelt:
„Kas te teate, et Teet Daanieli
hullumeelsena tundunud üle Gibraltari
väina ujumisest on valminud ka
dokumentaalfilm "Ookeani puudutus" ?
See on väga ilusa pildi ja helikeelega
südamlik film, mis räägib ujumise ja
ujuja kõrval ka väga põhjalikult
diabeedist, millega on Teedul väga
isiklik side.

Saime teada, et projekt seisneb öökulle
heegeldamises ning nende müümises.
Müügist saadud tulu läheb diabeediga
laste abistamiseks. Projekti käigus
valminud öökulle müüakse filmi
"Ookeani
puudutus"
linastustel.
Otsustasimegi ühineda selle heategevusprojektiga
ning
kutsusime
osalema ka meie endised kodutütred,
lapsevanemad, toetajad ja ka teised
vabatahtlikud.
Esialgu tundus töö veidi keeruline, kuid

kui üheskoos skeemi järgi heegeldasime,
ei olnudki nii väga raske. Meil valmis
kokku 50 öökulli, mille heegeldamisele
aitasid kaasa kaks tublit lapsevanemat –
Berit Pohlaku ja Anete Jõgiste emad.
Öökullid toimetasime Rakveresse, Viru
Maleva staapi, kus noorteinstruktor Aive
Ott need edasi Tallinnasse toimetas.
Projekt näitas, et meie hulka kuuluvad
väga hoolivad inimesed. Loodame ka
tulevikus
osaleda
mõnes
heategevuslikus projektis.
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Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi
Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise osakonna juhataja

Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude
hulgas ravimatu haigus - lindude gripp, mis
võib sel aastal suure tõenäosusega jõuda ka
Eestisse. Seeõttu peaksid inimesed teavitama
Veterinaar- ja Toiduametit surnud lindudest, et
võimalikule puhangule õigeaegselt jälile jõuda.
Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N8
inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult
lindude haigestumist. Lindude gripi Eestisse
jõudmise oht suureneb just nüüd, kui tagasi
jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad
rändlinnud, kes võivad haigust levitada.
Teoreetiliselt on kõik linnuliigid linnugripist
ohustatud, teistest vastuvõtlikumad on
kodulinnud, veelinnud ja röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust tuleks teavitada,
kui leiate vähemalt viis veelinnu korjust või kui
on näha ebatavaline veelindude suremine
umbes saja meetri ulatuses mererannast. Samuti
tuleks ametit teavitada kümne või enama
lähestikku asuva surnud metslinnu värskest
korjusest. Linnugripi nakkuse kandjateks
looduses on üldjuhul nakatunud või nakkuse
läbi põdenud veelinnud, kes võivad nakatada

kodulinde kas oma rooja või hingamisteede
nõrega. Nakkuse allikaks võivad olla ka
surnud lindude korjused, sealhulgas ka vaid
lindude suled. Lindude grippi jäänud linde ei
ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis paraku kõik
seal
elavad
kodulinnud
veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse, et
tõkestada nakkuse edasist levikut. Ka sööt,
söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib
olla viirusega saastunud, töödeldakse või
hävitatakse veterinaar-järelevalve ametniku
juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse
hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida
suletud hoonetes. Juhul, kui linde peetakse
väljas, tuleb välistada nende mistahes kontakt
metslindudega. Selleks sobiks näiteks aiaga
piiratud ja võrguga kaetud ala, kusjuures
lindude söötmis- ja jootmiskoht peab kindlasti
asuma katuse all. Kodus peetavad haned ja
pardid peavad olema teistest kodulindudest
eraldatud. Iga farmiomanik saab oma linde
kaitsta ka sellega, kui ta piirab ka kõrvaliste
isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on

korrapäraselt teha lindlates näriliste ja putukate
tõrjet. Linnukasvataja peab olema kindel, et
kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks
sööt, allapanu või muu materjal, poleks
haigustekitajaga kokku puutunud. Lindlasse
sisenedes peaks kindlasti olema võimalus
desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal
kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks
samaaegselt kasutada ja kanda mujal.
Kodulindudel esinevad lindude gripi
kliinilised tunnused varieeruvad sõltuvalt
linnuliigist ja vanusest. Kanadel esinevat
lindude grippi iseloomustavad sellised
kliinilised tunnused nagu loidus, isu
vähenemine, munatoodangu järsk langus,
kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised
silmadest, närvinähud ning peapiirkonna,
peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus.
Lindude gripi puhul võib kanade suremus
ulatuda kuni 100%-ni.
Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem
kui viiest surnud veelinnust või enam kui
kümnest
surnud metslinnust
teavita
viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit
infotelefonil 605 4750 või Lääne-Virumaa
veterinaarkeskust telefonil 323 2050.

Oktoobris saab Ulvi raamatukogu 70
Tea Runovski

R

aamatukogu avati esimesel oktoobril 1947
Põlula külas Põlula rahvamajas. Esimeseks nimeks oli Rägavere valla Põlula
Külanõukogu Põlula Rahva-Raamatukogu
Esimeseks töötajaks oli Leonore Tuularu
(Tammiste), kes töötas kolm aastat.
1947-2017 on raamatukogus töötanud 22
inimest. Kõige kauem on töötanud Liia Pall (35
a). Tema töötamise ajal tehti korda Ulvi
raamatukogu paberimajandus ning korrastati
raamatufond. 2006. aastal valiti Liia Pall LääneVirumaal parimaks raamatukoguhoidjaks.
Alates aastast 2009 töötab raamatukogus Tea
Runovski.
1949. aasta aprillis põles Põlula rahva-maja
maha ning raamatukogu sisustus koos sellega.
Sellest ajast peale pidi raamatukogu pidevalt
kolima, asudes Põlula kooli ülemises ja alumiseses majas, Mältonija Põlula
viinavabriku majas.
1962. aasta detsembrist asus Põlula
raamatukogu Ulvi külas Ulvi mõisa teisel
korrusel, jäädes sinna 30. aastaks.
Raamatukogul oli tol ajal nimeks Rakvere
Keskraamatukogu Põlula Haruraamatukogu.
Uus nimemuutus toimus 1979. aastal. Nüüd sai
nimeks Rakvere Keskraamatukogu Ulvi haruraamatukogu. Praegune nimi - Ulvi
raamatukogu on alates 1991.
Raamatukogu asus 1991-1998 Ulvi lasteaia
majas ja 1998-2012 kortermajas. 2012. aasta
veebruaris kolis Ulvi raamatukogu tagasi Ulvi
mõisa. Seekord aga esimesele korrusele.
Sellega avanes võimalus ka suuremate ürituste
korraldamiseks. Traditsiooniks on kujunenud

QR kood avab
Ulvi
raamatukogu
NETIlehe

kaks suuremat üritust aastas. Üritustel
osalejatest on aktiivsemad klubi „Ajakangas“
liikmed.
Ulvi mõisas oldud aja jooksul on erinevatel
raamatukoguüritustel esi-nenud mitmed
tuntud nimed. Näiteks kirjanikest: Virve Osila,
Urve Tinnuri ja Urmas Lennuk; ajakirjanikest:
Rein Sikk, Ilme Post ja Aita Kivi;
teatrinäitlejatest: Margus Grosnõi ja Imre
Õunapuu. 2016. aastal viibis raamatukogu
üritusel ka kultuuri-minister Indrek Saar.
Muusikalisi vahepalu on pakkunud nii
kohalikud noored kui ka Rakvere
Muusikakooli õpilased.
Ulvi raamatukogu teeb tihedat koostööd
Põlula Kooli, Ulvi lasteaia ning Hooldekoduga. Kevadel ja sügisel toimuvad
lastele
raamatukogu-tunnid
ning
raamatututvustused.

Raamatukogu töötaja käib üle nädala
neljapäeviti kell 14-15 Ulvi Hooldekodus
raamatut ette lugemas.
Raamatukogu pakub enamikke kaasaegseid
lugejateenuseid.
Külastajate käsutuses on kaks arvutit, scanner,
printer ja paljundusmasin. Samuti on
raamatukogus ID-kaardi kasutamisvõimalus
Internetis on raamatukogu leitav aadressilt
ja facebookist aadressiga http://
www.facebook.com/pages/Ulviraamatukogu/116009401845499
ning Rägavere valla kodulehelt http://
www.ragaverevv.ee/index.php?
go=vallaasutused.
Kohtume raamatukogus!
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Poliittaevast maa peale – külale lähemale
Lembit Talli

Seoses haldusreformi ettevalmistuse ning
teostamisega on asjassepuutuvas kontekstis
tihti käsitletud terminit „kogukond“. Paljudes
kohtades, sealhulgas ka meedias on sagedasti
rõhutatud kogukondade osatähtsuse tõusu
seoses valdade liitumise ja ühinemisega. Ühe
näitena sellest toimetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP), mille eesmärgiks on kohaliku arengu
ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine.
KOPi strateegiline alusdokument on
„Kodanikuühiskonna arengukava 20152020“, milles omakorda rõhutatakse
tegutsemisvõimekate
kogukondade
ja
ühiskondlikult aktiivsete elanike, kellel on
piisavad ressursid arenguks ja mõjusaks
tegutsemiseks, rolli regionaalses arengus.
Kavandatavates
tegevustes
rõhutatakse
kogukonnaliikmete initsiatiivi ja kaasamise
vajadust. Selgub, et kogukonnast tahetakse
luua
mehhanismi,
mis
asendaks
maapiirkondades kohaliku omavalitsuse
kaugenemist seoses väikevaldade liitumisega
haldusreformi tulemusel. Püütakse pidurdada
ääremaastumist ning lahendada teisi
probleeme. Kogukond tahetakse panna
vastutavaks maapiirkondade arenguvajaduste
rahuldamisel. Kogukondadelt tahetakse nõuda
vastamist samadele regulatsioonidele ja
ootustele, mis kohaliku võimu kaugenedes
endiselt alles jäävad. Ei ole aga selge, kas

kogukondades on olemas see sotsiaalne
ressurss sellise vastutuse kandmiseks,
rääkimata finantseerimisallikatest. Lisaks
tekib küsimus kuidas on määratletud
kogukond või kuidas määratletakse
kogukonna liikmelisus jne.
Teema kogukonnast on arutlusel olnud juba
pikemat aega. Paraku on nii ilukirjanduses kui
ka ühiskonnaelu teaduslikus käsitluses levinud
kinnitus, et kogukond on isiksust muserdav,
karjamentaliteeti arendav, edumeelseid
allasuruv ning pigem tagurlik nähtus. Seega
jääb küsitavaks, kas kogukondliku tegevuse
propageerimine on edumeelne või pigem
tagasiviiv.
On aga selge, et haldusreform detailidesse ei
lasku. Haldusreform tegeleb haldusüksustega.
Lisaks
haldusüksustele
on
olemas
asustusüksused – meie vallas külad mida on
kokku 14. Ulvi küla nendest elanike arvu
poolest kõige suurem.
Lähiajaloost on Ulvi küla olnud
sovhoosikeskus, mille arengus ei ole pööratud
erilist
tähelepanu
inimsõbralikule
elukeskkonnale. Ilma maastikuplaneeringuta
ja sügavamalt läbimõtlemata on ajaloolise ja
arhitektuuriväärtusega mõisahoone lähedusse
siin-seal rajatud töökoda, sigala, lasteaed,
hooldekodu, korterelamud, saun jne.
Edaspidine taristu arendamine peaks tehtud
vead parandama ning lähtuma eelkõige
inimsõbraliku elukeskkonna arendamise
põhitõdedest. Suvalised juurdeehitused

olemasolevatele hoonetele tuleks kavandada
nii, et need ei riivaks ajaloolis-arhitektuurset
stiili ega kahjustaks maastikupilti. Mõistlik
oleks pöörduda mõne maastikuarhitekti poole,
kes võiks anda üldjoontes peamised taristu
edendamise suunised. Kindlasti peaksid selles
kaasa rääkima küla elanikud, näiteks läbi oma
külavanema. Valla Volikogu peaks olema
koordinaatoriks ühiste arengueesmärkide
kujundamisel. Kuna Ulvi on olnud valla
keskus, milles on mitmed funktsionaalsed
asutused – rahvamaja, raamatukogu,
hooldekodu, lasteaed, perearstikeskus jne. siis
on paraku napi eelarveliste vahendite tõttu
jõutud taristu arengus toetada peamiselt Ulvi
küla. Teised valla külad on jäetud omapead
toimetama. Nii on viimasel ajal renoveeritud
mõisahoone, remonditud ja laiendatud
perearstikeskus,
tehtud
väikesemahulisi
parendustöid lasteaias ja hooldekodus,
lammutatud
maastikupilti
kahjustav
kuivatihoone. Täna on käsitlusel mõisahoone
siseruumide viimistluse lõpetamine, lasteaia
võimalik
laiendamine,
mänguja
spordiväljakute parendamine/laiendamine ning
vallavalitsuse hoone, milles antakse võimalus
laieneda perearstikeskusel ning teistele
tervisekeskuse funktsioonidele.
Need on tööd, mida kavandatakse teostada veel
enne valdade liitumist.
järgneb lk 7

Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis
REKLAAMTEKST

Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas
kättesaadav olnud tervelt kuus aastat.
Selgitasime välja, kuidas häirenupp
hättasattunuid aidanud ja mitmekümnel
inimesel lausa elugi päästnud on ning kuidas
teisedki abivahendid oma kodus kauem elada
võimaldavad
Häirenupp on maailma kõige lihtsam
abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas
või liikumispuudega inimene, kes kannab
kodus ja kodu lähistel viibides randmel või
kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu.
Õnnetuse korral - olgu see kukkumine,
terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab hätta
sattunu punast nuppu. Seejärel helistab
spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon - mis
on paigutatud inimese koju - Medi
kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes
selgitatakse välja kohapealne abivajadus.
Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse
enda usaldatava isiku - lähedase, naabri,
sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul ka kiirabi või
päästeameti. Häirenupu eesmärk ja suurim
kasu ongi kohene teavitamine abivajadusest
ning abi kiire saabumine.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks käsitsi nupu

vajutamisele ka kukkumisanduri funktsioon.
Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse
korral häirekõne automaatselt sel juhul, kui
inimene pärast kukkumist enam ei liiguta. Nii
saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse
abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse
kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes mobiiltelefoniga on häirenupul
mitmeid olulisi eeliseid. Häirenupp on
randmel alati käepärast, mitte nagu telefon,
mis kipub kodus ikka kindlas kohas olema.
Häirenupp on veekindel, sellega võib ka duši
all käia, kus on libe ja servad, millest üle
astudes on kukkumisoht veelgi suurem.
Samuti ei saa häirenupp ootamatult tühjaks,
patarei kestab aastaid. Medil on kuue aasta
jooksul korduvalt ette tulnud olukordi, kus
mobiil on inimesel kaasaski, kuid seda ei
suudeta või osata käsitleda. Häirenupul on
vaja vaid üht nuppu vajutada või teeb sellegi
ära kukkumisandur. Häirenupu vajutus on
palju lihtsam ja mugavam kui telefoni
käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras, kus
isegi noortel ei tule numbrid meelde.
Medi häirenupulahendusega saab ühendada
spetsiaalse suitsuanduri, mis on kodudes
niikuinii kohustuslik. Kui tavapärane

suitsuandur piiksub vaid lokaalselt, siis
hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur
algatab koheselt automaatse häirekõne ja Medi
kõnekeskuse operaator kutsub vajadusel
päästeameti välja. Seda kasutavad nii üksikutes
metsataludes kui suurlinna korterites elavad
inimesed, sest õnnetus võib tabada igaüht ja ka
kortermajas ei oska naabrid iga hetk seinte taga
juhtunut kahtlustada. Medi häirenuputeenusega
on abi ühe nupuvajutuse või suitsuanduri
automaatse häirekõne kaugusel.
Kui hajameelne eakas või dementne isik peaks
uitama minema, aitab tema asukohta tuvastada
väike ja ülilihtne positsioneerimise abimees.
Lähedane või hooldaja saab oma nutitelefonist
alati vaadata, kus inimene asub. Samuti saab
tellida automaatse teavituse, kui inimene
hakkab liikuma või jääb pikemaks ajaks
liikumatuks. Nii teab vajadusel huvi tunda, kas
kõik on korras.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, epostiga
info@medi.ee
ja
kodulehel
www.medi.ee. Vajadusel suheldaks ka linna
või valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud
abivahendid saamata ei jääks ja igaüks saaks
end oma kodus kindlalt tunda ja kauem
iseseisvalt elada
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Järgneb artikkel Poliittaevast maa peale –
külale lähemale
Mis saab edasi, millised ja kas kujunevad
endise Rägavere valla aladel kogukonnad,
kuidas hakkab toimima Vinni (suur)vald,
see kõik selgub peale kohalike omavalitsuste
valimisi k.a. oktoobris, millede läbiviimisel on
rahvale antud õigus öelda oma sõna. On
oluline, et suure valla juhtkonda jõuaksid ka
äärealade külade mured ja rõõmud. Ei ole
kahtlust, et uuele tasemele tõuseb
külavanemate roll.
Vallad kaovad – külad jäävad. Küla on Eesti
elu algrakuke. „Kuni su küla veel elab, elad
sina ka.ˮ

Uus algus!
Kätlin Pakkas

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib
läbi kaheaastast projekti „Teisel ringil
targaks Lääne-Virumaal“, mille eesmärk
on toetada haridustee katkestanud
täiskasvanuid
tagasi-pöördumisel
õpingute juurde. Projekt viiakse ellu
Euroopa Liidu tõukevahenditest.
Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on
mingil põhjusel katkenud õpingud
põhikoolis või gümnaasiumis või kes
soovivad pärast põhikooli lõpetamist
jätkata õpinguid gümnaasiumis.
Paindlik õppesüsteem võimaldab seda
teha ka töö ja pere kõrvalt. Õppetöö
toimub kahel päeval nädalas. Töötavale ja
pere eest hoolitsevale inimesele valmistab
vahel ka paaril päeval koolis käimine
raskusi. Sellistele õppijatele sobib
gümnaasiumiosas e-õpe, kus õppetöö
toimub Moodle õpikeskkonnas, koolis
käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja
kontrolltöid tegemas. Kooli infojuht

abistab vajadusel õppijaid e-kursuste
läbimisel.
Nii neid, kes õppest kaua eemal olnud,
kui neid, kel mõne õppeaine läbimiseks
rohkem aega ja abi vaja, toetavad
lisakonsultatsioonid, tasanduskursused ja
individuaalne juhendamine.
Koolis töötab õppenõustaja, kellega saab
arutada võimaluste ja valikute üle,
kuidas ühitada töö-, pere- ja koolielu.
Õppenõustaja vaatab koos õppida
soovijaga üle viimase varasema õppimisja töökogemuse, mida arvestatakse
võimalusel õpingute jätkamisel. Üle
kantakse varasemad üldharidus- või
kutsekoolides saadud hinded.
Kooli sotsiaalpedagoog nõustab õppijaid

sotsiaalsete probleemide ja erivajaduste
valdkonnas. Tema hubasesse kabinetti
on sisse seatud mängunurk lastele, kelle
vanemad on läinud õpetajaga kohtuma,
kontrolltööd tegema vms.
Koolis korraldatakse õppekäike ja
ekskursioone, mis toetavad õppekava
läbimist. Selle õppeaasta esimene reis
viis Tallinnasse Energiakeskusesse ja
Eesti Panka.
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium
ootab õppida soovijaid aastaringi.
Õppida ei ole kunagi hilja!
Lisainfo www.rakveretg.edu.ee, tel 322
5147 või meilitsi õppenõustajalt
juta.valvik@rakveretg.edu.ee.

Lääne-Virumaa XII näitemängupäev Roelas
Katrin Põllu

P

eale selle, et eestlased on tuntud
laulurahvana on kindel ka see, et
oleme tubli teatrirahvas. Selle kinnituseks
saavad kõik huvilised tulla vaatama
Roela rahvamajas 22. aprillil 2017. aastal
toimuvat
maakondlikku
näitemängupäeva, mis algab kell 11.00.
Traditsioonilisel
näitemängupäeval
osalevad maakonna eri piirkondades
tegutsevad harrastusteatrite trupid:
• Haljala näiteseltskond - E. Aule „Torm
jõe kaldal“ – lavastaja M. Samolberg
• KaRaKter – Ü. Tuulik „Kena keik“ lavastaja K. Kivi
• Sõmeru näitetrupp – V. Liapin
„Kaasaegsed vodevillid“ – lavastaja T.
Rumm

• Roela näitetrupp Kartoffel – J.
Võõramaa(D. Ahmet) „Mamma“ –
lavastaja U. Lindlo
Harrastusteatrite
esinemisi
hindab
kolme liikmeline professionaalne žürii.
Kõigile esinenud truppidele annab žürii
personaalselt tagasisidet. Päeva lõpus
kuulutatakse välja maakonna parim
meesnäitleja, naisnäitleja, lavastaja,
etendus ja eripreemiad.
Näitemängupäeva peakorraldaja Urmas
Lindlo tõdeb: „Näitemängupäev on
ennast aasta-aastalt tõestanud kohalike
harrastusteatrite
ja
teatrisõprade
kohtumispaigana. Olulisel kohal on
truppide
omavahelise
läbikäimise
soodustamine. Kõigil on huvitav näha,
mille uuega on teised maakonna trupid
aastaga hakkama saanud.“

Roela rahvamaja juhtaja Tarmo Alavere
sõnul ollakse teatripäevaks valmis.
Soetatud on valla toetusel uut
valgustehnikat ja valguspult. Saal ja lava
on teatritegemiseks hakkamas!
Näitemängupäevast valmib video, mille
alusel Eesti Harrastusteatrite Liit valib
parima lavastuse 2018. aastal toimuvale
üleriigilise harrastusteatrite päevale.
Täname
toetajaid:
Vinni
vald,
Kultuurkapital,
Rahvakultuuriskeskus,
VIROL, Eesti Harrastusteatrite Liit;
MTÜ Roela Rahva Maja, MTÜ Urmase
Koolitus.
Näitemängupäevale on kõik huvilised
oodatud. Päevapilet on 5 eurot.
Lugupidamisega
Roela
näitering
Kartoffel
521 7971

Teated
ÕNNE JA
TERVIST KÕIGILE
SÜNNIPÄEVALASTELE!
MÄRTS
Velli Aal –
Leonhard Valter –
Ellen Remmelgas –
Elli Sarjas –
Elvi Mendes –
Heikki Oolma –
Rein Koov –
APRILL
Linda Lillepea –
Alise Rohtla –
Maiu Part –
Jüri Jürna –
MAI
Aime Uustalu –
Eero Paenurme –
Mari Rikma –
Vaike Sneźkova –
JUUNI
Kuno Veski –
Elfriede Kongi –
Ilda Pulman –
Jolahte Raam –
Olev Kuldma -

Õnne emale
Õnne isale
Õnne perelisale!

87
87
86
82
75
70
70

Melinda Nõmm – 01.02.2017
Messer Rebane – 20.02.2017
Getter Rääk –
04.03.2017

91
83
75
75
85
80
70
70
86
84
84
82
65

Haridusasutuste arendusprojektid ja
meeskonnakoolitused
Määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine
ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna
Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" tegevuse 4
„Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat
õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri
loomiseks" kolmas taotlusvoor on avatud 21.
märtsist kuni 2. maini 2017 kl 17 ja tegevuse 5
"Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste
ümberkorraldamist või alustamist toetavad
meeskonnakoolitused" teine taotlusvoor avanes 21.
novembril 2016 ja on avatud kuni eelarve vabade
vahendite lõppemiseni.

Mälestame lahkunuid
Ükski lill ei õitse liiga kaua
tugev tammgi kukkuma kord peab...

Gunnar Rohtla - 26.12.2016
Elmar Vunder - 12.01.2017
Koidula Papp – 22.03.2017

Taotlejaks võivad olla
Tegevuses 4 "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat
õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks":
haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
Tegevuses 5 "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste
ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused":
mitte varem kui 2014. aasta 1. jaanuarist ümberkorraldatud või
uued, alates 2015. aasta 1. juunist asutatud üldhariduskoolid ja
kutseõppeasutused pidaja kirjalikul nõusolekul.
Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja
riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.
Projektide abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.
Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas
https://etoetus.struktuurifondid.ee
Tegevuse 4 taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2017 kl 17:00.
Tegevuse 5 taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite
lõppemiseni.

Väljaandja: Rägavere vallavalitsus
Aadress: Ulvi küla 46701, Lääne-Virumaa
E-mail: ragavere.leht@gmail.com

