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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Viimane valla ajaleht.
Edaspidi loeme valla paberkandjal uudiseid
Vinni valla lehest “Koduvalla sõnumid”
Virgo Koppel

Käesolev ajaleht läheb ajalukku Rägavere valla
viimase lehena, nagu läheb ajalukku ka
Rägavere vald. Valla 25. aasta jooksul on väga
paljud asjad aja jooksul arenenud tehnilise
poole pealt. Sekretär alustas tavalise
mehaanilise trükimasinaga, tänapäeval ilma
arvutite, printerite-skannerite ja digitaalsete
registriteta ei kujutaks elu ettegi. Elektrita ja
netiühenduseta ei saagi enam tööd teha.
Raamatupidaja on valla alguses töös olnud
arvelauast jõudnud välja valla e-arveteni. Valla

elanikele on infot valla tegemisest 1995-aastast
antud Rägavere Valla Lehe kaudu. Viimastel
aastatel on ajaleht ilmunud kord kvartalis.
Värskem info aga on üleval valla interneti
kodulehel ja facebookis. Samuti ei pea
reaalselt enamustel juhtudel vallamajja ise
tulema, saab vajalikud toimingud arvuti kaudu
teha. 25-aasta jooksul on panustatud palju
valla objektidesse: tundmatuseni muutunud
Põlula koolimaja, kus viimase investeeringuna
sai paigaldatud maaküte keskküttesüsteemiga,
punase värviga lagunenud Ulvi mõisa
peahoonest on saanud uhke kollases värvis

Rägavere Valla Rahva Maja tänapäevase
sisuga, Ulvi lasteaia tühjadesse tiibadesse on
rajatud Ulvi hooldekodu, tehtud on vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide renoveerimised ja
paljugi muud, millega kogukonna teenuseid
parendatud. Kahekümne viie aasta jooksul on
osalenud
paljud
valla
kodanikud
vallavalitsuse, vallavolikogu ja erinevate
komisjonide töös ning andnud sellega oma
panuse valla heaks, tänud Teile selle eest.
Loodan, et uues suures Vinni vallas saab ka
Rägavere valla kandi rahvas vallavolikogus,
vallavalitsuses, komisjonides oma kodukandi
eest seista, selleks on tähtis osavõtt valimistest.
Soovin kõigile ilusat sügist ja loodan, et
Rägavere valla kandis elu ja teenused
paranevad valla kodaniku jaoks ka suures
Vinni vallas!

Olla või mitte olla? Valida või mitte valida?
Liina Part

V

alimised on tulemas ja peale
valimistulemuste väljakuulutamist on
Rägavere vald juba ajalugu ning Vinni vald on
saanud suuremaks nii territooriumilt kui
rahvaarvult. Rägavere valla inimesed tunnevad
muret, et kas peale Vinni vallaga liitumist meie
valla elanike huvid kaitstud on ja kas
vallaelanike hääl ka suure valla valitsejateni
jõuab. Sedapuhku on see, kui suures osas meie
praegune vald uues vallavolikogus esindatud
on, suuresti meie enda teha. Kolme valla peale
moodustatud ühtses valimisringkonnas on

kokku 160 kandidaati, neist 24 on praeguse
Rägavere valla elanikud. Uues vallavolikogus
on 17 kohta, nii et ühele kohale vallavolikogus
on keskmiselt 9,4 kandidaati. Konkurents on
tihe ja iga hääl loeb.
Kui me tavaliselt valima mitte minnes
lohutame end mõttega, et ega seal midagi
nagunii ei muutu, ikka samad näod ja samad
teod, siis seekordsete valimistega muutub
paljugi. Seekord on see, kui suure kõlapinna
Rägavere valla elanike hääl Vinni
vallavolikogus saab, vallaelanike endi teha.
Kaks kohta (kaks häält volikogus) on parem
kui üks, kolm parem kui kaks jne. Kehtib

Kingitus Eestile „Loitsime vallad üheks!“
Hilja Pakkanen

Tänavune sügis ja eesootav talv on mõneti
väga erilised – Vinni vald suureneb kaks korda.
Rägavere ja Laekvere vallad jätavad hüvasti
oma armsaks saanud vallanimega ja liitumise
tulemusena moodustub uuenenud Vinni vald.
Kõigi kolme valla jaoks on tegemist ajaloolise
sündmusega – kunagi varem pole ei Vinni,
Laekvere ega Rägavere vallal taolist
ühendamist kogeda tulnud.
Samuti on alanud kingituste tegemine Eesti
Vabariigi juubeliks. Nii oma koduvallale ja
armsale Eestile kõige paremat soovides sündis
mõte tähistada neid sündmusi neljanda oktoobri
õhtul kell 17 algava omalaadse kolme vallarahva kokkusaamisega „Loitsime vallad
üheks!“. Keskendume sel õhtul valla küladele,
ühistundele, puhastavale tulele, headele
sõnadele. Soovime, et igast külast oleks
esindatud vähemalt üks inimene. Veel parem,
kui meid on rohkem – seda vägevam saab
olema ühisloits ja tulevärk. Meie ühist

loitsupalvet aitab läbi viia teadmamees Tõnu
Talimaa, kes on ka ühisloitsimise stsenaariumi
autor.
Korralduslikult näeb asi välja selliselt, et
Pajustis, Vinni vallamaja esisele haljasalale on
kavas n-ö kaardina maha märkida suureneva
Vinni valla piirid ja kõik valla 75 küla.
Külapesad on märgitud külanimede ja
tõrvikutega. Vallapiiril seisab ülejäänud rahvas
küünalde ja/või mobiililampidega. Kella 17-st
algab külade esindajate kogunemine ja rahva
jaotamine valla piirile. Rahva liikumist
juhendavad valla rahvatantsijad, tuleohutuse
eest hoolitsevad vabatahtlikud päästjad.
Ühisloitsimise ajal „kaovad“ piirid kolme valla
vahel. Igas külapesas teeb külaesindaja läbi
teatud kindlad rituaalid, et vana ja väsinud
energia kokku koguda, lõkkesse visata ja
külapesa uue energiaga täita. Valla piiri
tähistaval rahvalgi on oma osa ühise
liikumisega täita. Rituaalide mõte on selles, et
vallamaja ees toimuvatest ühistest tegevustest

reegel – mida rohkem, seda uhkem. Mida
rohkem on vallavolikogus inimesi, kes meie
kanti esindavad ja meie huvide eest seisavad,
seda kergema südamega võime tulevikku
vaadata.
Ära jäta oma tulevikku juhuse hooleks ja
tule kindlasti valima. Hoolitseme koos selle
eest, et Rägavere kandi rahvas saaks Vinni
vallavolikogus esindatud võimalikult suurte
häältearvuga.
Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimised toimuvad
15. oktoobril 2017

sünniks hea energia ja positiivsed implusid
ning need kanduksid edasi ka konkreetsetesse
küladesse.
Õhtu lõpeb ühise külasupi söömisega
vallamaja ees.
Ühiselt
läbitehtud
rituaalid
annavad
vallarahvale indu ja julgust uuele vastu minna.
Aitavad meid omavahel paremini tuttavaks
saada, ühistunnet luua.
Õhtune aeg on valitud teadlikult seetõttu, et
saaksime jäädvustada selle omalaadse
tõrvikutega ühisloitsimise ka filmilindile nii
drooniga õhust kui maa pealt.
Üritus on kavandatud umbes 2,5 tunni
pikkune.
Ühisloitsimisele on oodatud osalema nii kolme
valla külade ja alevike rahvas, vabaühendused,
taidluskollektiivid, sõpruskonnad, kui ka
publikut väljaspoolt valda.
Parema korralduse huvides palume oma
osalusest teada anda 26. septembriks oma
lähimasse rahvamajja.
(Ulvi rahvamaja tel 5 622 3653)
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Vald

Vallavolikogus otsustati

Vallavalitsuses
30.06.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- kinnitati Puhkebaasi kinnistu müügi
enampakkumise
tulemused,
kinniktati
Puhkebaasi kinnistu enampakkumise võitjaks
OÜ Rotand Arendus;
- kinnitati 2017. aasta Hajaasustuse
programmist toetuse saajate nimekiri. Toetus
määrati kuuele taotlejale, toetuse kogusumma
12 522.02;
- määrati katastriüksuse nimi ja sihtotstarve;
- tehti korraldus maa riigi omandisse jätmiseks,
sihtotstarvete ja lähiaadresside määramiseks;
- korraldati kinnistute ost eraisikutelt UlviKabala kergliiklustee rajamiseks.
31.07.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- anti volitused vallavanemale servituutide
seadmiseks seoses Puhkebaasi kinnistu
müügiga;

kinnitati
lihthanke
„Ulvi-Kabala
kergliiklustee ehitus“ tulemused ning
tunnistati edukaks pakkuja Sinear OÜ tööde
teostamise
maksumusega
272 882,80 eur (ilma km);
kinnitati
lihthanke
„Ulvi-Kabala
kergliiklustee
ehitustööde
järelvalve“
tulemused ning tunnistati edukaks Bazoco OÜ
tööde
teostamise
maksumusega
4 775,00 EUR (ilma km).
11.08.2017
- muudeti Rägavere Vallavalitsuse 14.06.2017
korraldust nr. 56 „Kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmine Rägavere valla
kasuks“ seoses ilmnenud ebatäpsusega.
28.08.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- kinnitati Viru-Kabala külas asuva
Raamatukogu kinnistu enampakkumise
tulemused ning anti volitused vallavanemale
kinnistu müügiks;
- kinnitati lihthanke „Rägavere valla

KOV valimised 15.oktoobril 2017
Liina Part

R

ägavere valla ja Laekvere valla Vinni
vallaga liitumisel suureneva Vinni valla
volikogu valimised
15. oktoobril 2017.a toimuvateks Rägavere
valla, Laekvere valla ja Vinni valla
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
suureneva Vinni valla volikogu valimisteks on
moodustatud
üks
17-mandaadiline
valimisringkond, mis hõlmab Rägavere valla,
Laekvere
valla
ja
Vinni
valla
haldusterritooriumeid.
Valitav
Vinni
Vallavolikogu saab olema 17 liikmeline.
Moodustatud on 12 valimisjaoskonda.
Valija saab vajaliku info oma valijakaardilt.
Valijakaart saadetakse valijale
hiljemalt
25. septembriks. Kui paberil valijakaart ei ole
nimetatud kuupäevaks kohale jõudnud, tuleks
selgituse saamiseks pöörduda elukohajärgse
vallavalitsuse registripidaja poole. Vinni vallas
tel 325 8665; Laekvere vallas tel. 322 2370,
Rägavere vallas tel. 329 5412. Kui olete
tellinud e-valijakaardi, kontrollige oma
elektronposti.
Rägavere valla haldusterritooriumil on
moodustatud valimisjaoskond nr 12 –
Rägavere Valla Rahva Majas (Mõisa tee 5,
Ulvi küla, Rägavere vald, Lääne-Viru
maakond). Tel. 5887 3962
Valimisjaoskonnas saavad hääletada kõik
Rägavere
valla
külade
elanikud,
eelhääletamise
päevadel
väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda hääletajad
ning valijad, kelle elukoha aadressiks
rahvastikuregistris on Rägavere vald.
VALIMISKOMISJONID:
Vinni valla valimiskomisjoni asukoht on Tartu
mnt
2,
46603,
Pajusti,
Lääne-

Virumaa.Valimiskomisjoni kontaktandmed:
valimisjaoskond@vinnivald.ee; tel 3258654.
Valimisinfo:
vvk.ee;
vinnivald.ee/kovvalimised-2017
Valla valimiskomisjoni ülesandeks on
kohalikel valimistel valimisliitude ja
kandidaatide registreerimine, valla hääletamisja valimistulemuste kindlakstegemine.
Valla
valimiskomisjon
moodustab
hääletamise
korraldamiseks
12
jaoskonnakomisjoni.
Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada
hääletamine hääletamisruumis, valija elukohas
või asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja
ööpäevaringses hoolekandeasutuses, samuti
teha
kindlaks
valimisjaoskonna
hääletamistulemused.
HÄÄLETAMINE
Valimispäev on 15. oktoober 2017.
Kõik valimisjaoskonnad on avatud
kella 9.00 - 20.00. hääletamine toimub
ainult oma elukohajärgses jaoskonnas.
Toimub kodus hääletamine.
Eelhääletamised: 05.10 -08.10.2017 kella
12 – 20 (maakonnakeskuses) Rakvere linna
valimisjaoskonnas nr 2, asukohaga LääneVirumaa Keskraamatukogus, Lai tn 7,
Rakvere.
Elektrooniline hääletamine: 5.oktoobril kella
9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni
11.oktoobril kell 18.00
Eelhääletamine: 09.10. – 11.10.2017 – kõigis
valimisjaoskondades kella 12.00 -20.00
Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti
kaasa isikut tõendav dokument. Isikut
tõendavad dokumendid on näiteks: (ID-kaart),
pass, juhiluba, pensionitunnistus (fotoga).

koolibussi liinil vedaja leidmine õ.a.
2017/2018“ tulemused ning tunnistati edukaks
Osaühing
R-Takso,
kui
madalaima
liinikilomeetri hinnaga pakkumuse esitanud
pakkuja;
- kehtestati haridusasutuse juhi konkursi
läbiviimise kord;
- kehtestati põhikooli õpilaste vastuvõtmise
tingimused ja kord;
- otsustati maksta tegvustoetust MTÜ-le
Rägavere Valla Huviklubi summas 600,00
eurot seoses avalikus kasutuses olevate
Mõedaku Spordibaasi suusa- ja terviseradade
hooldustöödega.
Vallavolikogus
28.06.2017
- kinnitati Rägavere valla 2016. aasta
majandusaasta aruanne.
30.08.2017
- otsustati katastriüksuse nime ja sihtotstarbe
määramine (Roosioru);
- kinnitati Põlula Kooli muudetud arengukava
aastateks 2017-2021.

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa
kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist
kodus.
Kodus
hääletamiseks
peate
esitama
elukohajärgsele
vallavalitsusele
või
jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella
14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb
märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.
Näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked
teeolud, transpordivõimaluste puudumine
Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka
telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni
14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib
taotluse. Kodus hääletamise taotlus peab
sisaldama:valija nime, valija isikukoodi, valija
aadressi, valija sidevahendi numbrit, kodus
hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole
põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse
rahuldamata jätmise asjaoludest.
HÄÄLETAMISÕIGUS
Volikogu valimistel saavad hääletada Eesti
kodanikud, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide
kodanikud, samuti välismaalased (pikaajalise
elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse
olemasolul), kes on valimispäevaks saanud 16aastaseks ja kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht asub vastavas vallas.
Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on
valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ja
isikutel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja
kannavad karistust kinnipidamiskohas.
Info valimiste kohta: www.vvk.ee. (Vabariigi
Valimiskomisjon) ning Rägavere valla
kodulehel KOV valimised 2017.
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Rägavere-, Laekvere-, Vinni valla ühinemisel loodava Vinni valla volikogusse
kandideerijate nimekiri
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 AARNE LAAS
nr 102 INDREK KLAMMER
nr 103 MARGO KLAASMÄGI
nr 104 KRISTI LICHTFELDT
nr 105 TRIIN MÄGI
nr 106 MARION TALLI
nr 107 GUSTAV PÕLDMAA
nr 108 IVO JÕGISTE
nr 109 KAIDO KLAATS
nr 110 RAIN LEICHTER
nr 111 MAREK AASAMETS
nr 112 MAARIKA LAUSVEE
nr 113 TIINA PUDEL
nr 114 MARCO ŠVETERS
nr 115 TOOMAS TALI
nr 116 LEMBIT TALLI
nr 117 KERSTI ALTPERE
nr 118 PIRET RANDMAA
nr 119 BIRGIT REMIKÜLL
nr 120 HENRIK KLAMMER
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 121 EERIK LUMISTE
nr 122 RUTH PULK
nr 123 RAINE MARTON
nr 124 ARNU LIPPASAAR
nr 125 AARE REIMANN
nr 126 AILI EHAMAA
nr 127 AIVAR TAMM
nr 128 ENNO MANDEL
nr 129 HELI MARK
nr 130 IRINA KUHLBACH
nr 131 KAAREL ŠESTAKOV
nr 132 KARDO SMOLJAR
nr 133 KERSTI NAARITS
nr 134 MERLE UNUS
nr 135 MÄIDU MAURUS
nr 136 RANDO KRISTMANN
nr 137 TERJE KULL
nr 138 TIINA RAUDMÄE
nr 139 TIIT ALTE
nr 140 TOOMAS MUNA
nr 141 TOOMAS MÄESALU
nr 142 VAHUR VEERMÄE
nr 143 VERNER JÕGISALU
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 144 EVELIN POOLAMETS
nr 145 JOHANNES NIRGI
nr 146 KALNO VAARMETS
nr 147 ANDRES NIRGI
nr 148 KERSTI LIPVARS
nr 149 KALMER KALAUS
nr 150 ELINA VAARMETS
nr 151 SVEN ARUKAEV
nr 152 MARKO KASK
nr 153 LAURI ILVES

Eesti Reformierakond
nr 154 EVI TORM
nr 155 KATRIN TEICHMANN
Valimisliit Ühtne Vald
nr 156 RAIGO REBANE
nr 157 VELLO TAFENAU
nr 158 EHA KOKOREVA
nr 159 TEA RUNOVSKI
nr 160 MATI RILLO
nr 161 SVEN VALLER
nr 162 INDREK KAJAR
nr 163 VIRGE TAURAFELDT
nr 164 KÄTHLIN PAKKAS
nr 165 SVEN TROFIMOV
nr 166 OLARI VALTER
nr 167 MARGIT BASTIG
nr 168 ANDRUS LÄLL
nr 169 KALJU VAGA
nr 170 SIIRI ŠTŠJOGOLEVA
nr 171 MERLE MATIKAINEN
nr 172 TÕNU PETERSON
nr 173 HELE MÕTTUS
nr 174 AGE SEILENTHAL
nr 175 KRISTJAN ALT
nr 176 ALDOR AVARLAID
nr 177 MERLE KRÜÜTS
nr 178 MAIRE VALTIN
nr 179 ARLE AUNAPUU
nr 180 ARVO LASS
nr 181 JÜRI RAAL
nr 182 KRISTO ROHTLA
nr 183 ANNI RIKKER
nr 184 AARE UUSTALU
nr 185 MAARIKA KOPPEL
sünd.08.04.1969
Eesti Keskerakond
nr 186 TOOMAS VÄINASTE
nr 187 RAUNO VÕRNO
nr 188 MEELIS MAINE
nr 189 VIRGO KOPPEL
nr 190 ARNE LABE
nr 191 AIMAR PÕLDME
nr 192 ÜLLE ALLIKA
nr 193 KÜLLI TAMM
nr 194 UNO MURUVEE
nr 195 MAARIO MAALMAN
nr 196 RENE METSLA
nr 197 MARGIT HALOP
nr 198 AARNE URB
nr 199 MILVI TUBLI
nr 200 MARVE MORGEN
nr 201 KALLE KÜLAOTS
nr 202 ENN HABAKUK
nr 203 HENRY KALLASTE
nr 204 TAIVO TEPP
nr 205 SIIVI EBBER

nr 206 KATRIN PALL
nr 207 JOONAS ARDER
nr 208 MARGIT RAJA
nr 209 LEENI JANNO
nr 210 RIINA SINISOO
nr 211 URVE SAAR
nr 212 HELEN RENNEL
nr 213 RIINE ORG
nr 214 RIINA HUNT
nr 215 JULIA ŠIMUK
nr 216 MERIKE ROOTSMAA
nr 217 MAARIKA KOPPEL
sünd.11.12.1961
nr 218 TÕNIS NURK
nr 219 TÕNU VÕRNO
nr 220 MERJE SIIMPERE
nr 221 TARMO ALAVERE
nr 222 URMAS LINDLO
nr 223 MERIKE TÕNNIS
nr 224 JANNE PALM
nr 225 IVAR KALJUVEE
nr 226 ILMAR OLT
nr 227 AIN HEISKONEN
nr 228 JAANEK PÕLDMA
nr 229 ÕIE PÄRLIN
nr 230 KRISTJAN RÄÄK
nr 231 ELLE MÄNNI
nr 232 HEINO RÜNDLA
nr 233 ENE KRUUSMAA
nr 234 VILVE TOMBACH
nr 235 ARVO JAAKSON
nr 236 SIRJE MÄTAS
nr 237 REIN TENSON
nr 238 RAUL BAMBERG
nr 239 MARET JAAGO-KIPS
nr 240 TOOMAS SEPAJÕE
nr 241 STEIN-ANDERS RASMUSSEN
nr 242 ELIKA ANIER
nr 243 MARGUS MAASIK
nr 244 HEINO SAMMA
nr 245 JÜRI JÜRNA
nr 246 ANDRUS LEIN
nr 247 TRIINU KUNBERG
nr 248 MARGUS KOLMRIST
nr 249 PEETER LAURI
nr 250 ANNA KULIKOVA
nr 251 GENNADI GRAMOTIN
nr 252 ERE TAMMEORG
nr 253 TOOMAS MAAS
nr 254 MARE KRIEL
nr 255 ERICH KARRO
nr 256 OLAV NURME
nr 257 TEET OTTIN
nr 258 ELVIS EFERT
nr 259 MARTIN VALTIN
nr 260 PRIIT MOOR
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Uudiseid sotsiaaltöö poolelt
Inimesed on küsinud, et mis saab, kui
vallad ühinevad? Kas Ulvi jääb
sotsiaaltöötaja ning kes hakkab seda
tööd tegema? Ühelt poolt ei teata veel
täpsemalt,
kuidas
hakkab
Ulvis
sotsiaaltöö korraldatud olema ja ka
külaskäik Vinni kolleegide juurde ei
toonud suuremat selgust. Seda seetõttu,
et kõik täpsem otsustatakse alles siis,
kui uus vallavolikogu on valitud ning

suurvald
volikogu
istungil
oma
prioriteedid paika seab.
Teiselt poolt ei peaks Rägavere valla
inimesed muret tundma. Rägavere –
Vinni
–
Laekvere
valdade
ühinemislepingus on kokku lepitud, et
kõik, mis on inimestele hea, see võetakse
suurvallas üle.
Lähituleviku suurem uudis on aga see, et
alates 2. oktoobrist on Rägavere valla

sotsiaaltöötajana tagasi Martin Kesamaa.
Mina, Helina Lakk, tänan kõiki
kodanikke, kellega olen seitsme kuu
jooksul kokku puutunud. Aitäh teile
usalduse eest ning tänan, et andsite mulle
võimaluse
omandada
kogemust
sotsiaaltöös. Edaspidi olen avatud uutele
väljakutsetele karjääri alal ning samuti
algavad mul õpingud kogemusnõustaja
erialal

dud. Maja, kus perearstikeskus asub, on ajakohane ja ka seesmiselt arenenud ja ajaga kaasas
käinud. Vajalik aparatuur, digiajastu ja IT
tehnoloogia on igapäevased arstikabinetiski.
Perearstikeskuses on lisandunud uued võimaRuth Pulk
lused füsioteraapia teostamiseks ja pakutakse
Koos Rägavere valla loomisega 1992 aastal erinevaid massaaziliike.
sai alguse ka perearstiabi osutamine meie Plaanime jääda endiselt meditsiiniabi andma
vallas. Oma perearst ja oma pereõde on ole- maal, kodule lähedal.
mas olnud kakskümmend viis aastat.
Algsest 900 inimesega nimistust on praeMassaažituba Ulvi
guseks saanud üle 2000 inimesega nimistu.
perearstikeskuses
On olnud erinevaid aegu. Kui sooja kabinetti
andsid soojenduslambid, mida kasutati ka
sigalas põrsastele sooja andmiseks.
Tuuli Puust
Kui andmeid haiguste kohta kirjutati paksudesse kaartidesse ja koduvisiite tehti villise- Massaažituba pakub erinevaid protseduure,
ga. Või ka suuskadega ühel vabariigi milleks on :
aastapäeval, kui tuisk oli teed umbe tuisanud - Meemassaaž - parandab verevarustust ja
ja lumesahad veel ei liikunud. Läbi aegade on maandab lihaspinget, mis tekib jääkainete
olnud siiski tunne, et meditsiiniabi valutuks kogunemisest. Meemassaaž aitab tõhusalt
toimimiseks on alati valla poolt õlg alla pan-

võidelda tselluliidiga ja puhastab nahapoore.
-Hiiumaa ravimuda protseduur - kroonilisi
põletikke raviv ja valusid leevendav toime.
Lisaks kiirendab protseduur ainevahetust,
rakulist uuenemist ning eemaldab kehast liigset
vedelikku ja jääkaineid. Pärast massaži on
nahk siidine ja pehme ning enesetunne
lõõgastunud ning puhanud.
- Vana-eesti massaaž e. soonetasumine tehakse maas, matil läbi kergete õhukeste
riiete . Selline masseerimise viis annab võimaluse teha loksutusi, venitusi, surumisi, võtta
sisse erinevaid kehaasendeid, käsitleda keha
terviklikult ja personaalselt.
Massaaž on puudutusravi, mis pole mitte üksnes nauditav ja lõõgastav elamus, vaid toob ka
kasu tervisele. Massaažravi võib leevendada
kehas pinget, rahustada meelt ja hellitada
hinge, avaldades samaaegselt tervendavat
toimet paljudel eri tasanditel.
Täpsem info ja registreerimine telefonil
56667384

Meditsiiniabi
Rägavere Vallas

Kool
Tarkus tuleb tasapisi,
tuleb tasahilju,
tarkuselt ei tasu loota
kohe valmis vilju,
/Olivia Saar/

Põlula Koolis alustas 2017/18 õppeaastal kooliteed 44 õpilast
Esimesse klassi läks kolm õpilast: Kaarel Sepnik, Mari Bauvald, Kristella Raal
Klassijuhataja õp. Inge Korka (pildil)
Viimases klassis alustas õppetööd viis õpilast

2017/18 õppeaasta algas teguderohkelt

Pildil: Esimene
klass ja
klassijuhataja
traditsioonilise
värskelt istutatud
elupuu juures

7. septembril toimus Lahemaal Oandu matkarajal
Metsarikkuse päev. Sel aastal oli osalejaid viiest koolist,
kokku 145 õpilast koos 12 saatjaga. Mängus oli võimalik
saada kuni 48 punkti ning kõige tugevamad sooritused
ületasidki 40 piiri või jäid sinna lähedale.
Jagasime koolipere segavõistkondadeks ja parima tulemuse
saavutas Põlula Kooli 8. võistkond, kes kogus 47 punkti.
Korraldajad
kiitsid
nende
tähelepanelikkust
ja
koostööoskust.
21. septembril toimus õuesõppe päev “Mets on vaese mehe
kasukas”. Tegevusi jätkus terveks päevaks: hommikul
valmistasime koos traditsioonilise küpsisetordi sügise
sünnipäevaks, järgnesid erinevad ühistegevused ja õpitoad
õues ning klassiruumides, kus õppisime tundma erinevaid
puuliike, märgistasime need koolipargis. Koos istutasime
maha 1. septembril kingiks saadud nulu. Õppepäeva lõpuks
valmis igal õpilasel teemakohane õpimapp.
26. septembril algusega kl 11.00 toimus põnev õppepäev,
kus mudellennuspetsialistid Tallinnast tulid kooliperele
tutvustama mudellennukeid. Kõik huvilised said külaliste
juhendamisel meisterdada endale mudellennuki ja õppida
seda lennutama.
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„Parem olgu sul sada sõpra, kui sada rubla“ /vanasõna/
Angela Järvis
MBA cum laude

A

lustame nagu Agu Sihvka: et kõik ausalt
ära rääkida, pean ma alustama sellest.....
Kaks aastat tagasi otsustasin, et pean minema
kooli oma haridusteed jätkama ning
finantsjuhtimises magistrikraadi omandama.
Kuna akadeemilised kõrgkoolid on minu
jaoks pisut „kuivavõitu“ siis otsustasin Eesti
Ettevõtluskõrgkool Mainori kasuks. Kool
õnnestus vaatamata suurele koormusele,
lõpetada nominaalajaga 2017 aasta kevadel.
Ma ei ole pidanud päevagi oma valikut
kahetsema (välja arvatud ehk siis, kui
kodutööde maht kasvas üle pea ning järgmise
töö esitamise tähtaeg tiksus juba viimaseid
minuteid).
Õppimine ei ole kunagi kerge, kuid see
protsess ise on väga motiveeriv ja innustav.
Tänapäeva kiires muutuvas maailmas ei saa
me endale lubada ainult ühe hariduse
omandamist. Haridus ei ole midagi sellist mis
korra omandatuna jääb sulle igaveseks. Kõik
muutub. Ja meie samuti. See, mis täna on uus,
on homme juba vana. Hetkel teist või
kolmandat haridust omandavad inimesed on
need, kellel on teatav kogemustepagas olemas
ning nende õpihuvi on teadlik valik erinevate
võimaluste vahel. See ei ole vaid teoreetiliste
teadmiste vastuvõtt, vaid teadmiste ja
kogemuste sünergia ja pidev analüüs.
Minu lõputöö teemaks sai kooli soovitusel
„Sotsiaalse kapitali mõiste ja mõõtvahend
ettevõtluskeskkonnas“. See oli minu jaoks

paras väljakutse, sest kogu vajaminev
materjal oli kättesaadav vaid võõrkeelsena
ning vürtsitatud tohutul hulgal spetsiifiliste
erialaste sõnadega. Sotsiaalne kapital seostus
minu jaoks varem ennekõike inimeste ja
nendevaheliste suhetega, kogukondadega,
küladega, naabritega kes käivad üksteiselt
näiteks soola laenamas või on vajadusel
töödega abiks. Kuid kuidas võiks sotsiaalne
kapital suurendada ettevõtte reaalset tulu?
Eva Cox: Sotsiaalne kapital on sama oluline
kui keel inimühiskonnas.
Mis on üldse sotsiaalne kapital? Erinevalt
finantskapitalist,
mis
on
inimeste
pangakontodel ja intellektuaalsest kapitalist,
mis asub inimeste peas, on sotsiaalne kapital
seotud inimestevaheliste suhetega. Sotsiaalne
kapital on unikaalne. Seda ei saa ette
planeerida ning ta kasvab päevast päeva
toimuvate
tegevuste
käigus.
Tänu
isetekkelisusele ei saa sotsiaalset kapitali
pidada ka organisatsiooni püsivaks, alati
tingimusteta olemasolevaks ressursiks.
Sotsiaalne kapital on nagu liim, mis hoiab
ühiskonda koos ning ilma milleta ei saa olla
majanduslikku kasvu või ühiskonna heaolu.
Samas pakub sotsiaalne kapital reaalset
majanduslikku tulu ettevõtetele. Esmase
näitena
võib
tuua
sotsiaalsetesse
võrgustikesse (sõpruskonnad, trennisõbrad –
isikud, kes üksteist tunnevad) kuuluvate
isikute kõrget usaldust omavahel. Selline
usaldus võimaldab vähendada tehingukulusid
nii organisatsiooni siseselt kui ka
organisatsiooni ja tema klientide ning

partnerite vahel. Sõber pakub sõbrale parema
meelega
allahindlust
või
pikemat
maksetähtaega, kui võhivõõrale. Samuti
vähenevad
kulud
lahkumishüvitistele,
palkamiskuludele ja koolituskuludele kuna
välditakse pidevat personaliliikumist ning
säilitatakse väärtuslikku organisatsiooni
teadmistepagasit.
Praegusel hetkel väga
aktuaalne teema on valimised. Suurem
sotsiaalne kapital on tugevalt seotud
korruptsiooni vähendamisega ning ühtsema
kogukonna loomisega. Need on vaid mõned
üksikud näited reaalsest kasust, mis kaasneb
suurema sotsiaalse kapitaliga.
Selleks, et saada sotsiaalsest kapitalist
maksimaalselt kasu, peaksime oskama seda
kuidagi mõõta. Sotsiaalse kapitali mõõtmisel
peab aru saama, et tulemus ei saa olla mingi
üks number või näitaja vaid pigem soovituste
kogum mida peaks tegema, et kasu oleks
võimalikult suur. Iga eraisik toob oma
sotsiaalse võrgustiku kontaktid ettevõttesse
kaasa. Kuid kas ja kuidas neid ära kasutada
osatakse, on juba ettevõtja otsustada.
Elukestva õppe põhimõtteid järgides asusin
sügisest uuele ringile ning omandan nüüd
Eesti
Ettevõtluskõrgkool
Mainori
stipendiaadina magistrantuuris teadmisi
inimressursside juhtimise alal. Stipendiaadina
on mul kohustus osaleda ka alustavate
õppejõudude baasprogrammis. Ootan huviga,
milliseid uusi väljakutseid see võimalus mulle
tulevikus pakub!
Alati on võimalik midagi uut ja põnevat
õppida!

Noortelaager Uljastel – vahva punkt suvele
Keit Lipp

Augustis toimus Uljastel Leader meetme
rahastatud rahvusvahelise koostööprojekti
„Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“
noortelaager. Rahvusvaheline koostööprojekt
on
inspiratsiooni
saanud
ajaloolisest
sõbrakaubanduse ideest, mille eesmärk oli
hoida sõbralikke suhteid ja elavdada
kaubavahetust ülemere naabritega Soomes.
Eesti poolsed projektipartnerid on MTÜ
Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Virumaa
Rannakalurite Ühing.
Projekti eesmärk tänapäevases võtmes on
uuendada ja arendada koostöösuhteid kahe
mereäärse Eesti ja Soome piirkonna noorte ja
ettevõtjate vahel. Keskendutakse erinevatele
loodus- ja veetegevustega seotud võimalustele
piirkonnas (kalastus, purjetamine, turism ja
keskkonnateemad), soovitakse anda hoogu
mõlema
riigi
100-aasta
iseseisvuse
tähistamiseks uute kontaktide ja koostöösuhete
loomisele nii noorte kui kahe piirkonna
ettevõtjate vahel ning võetakse ette tegevusi,
mis aitavad kaasa noorte ettevõtlikkuse
arendamisele.

Uljastel toimunud noortelaager oli sel suvel
kolmas piirkonna noortele. Laagris osalesid
noored vanuses 9–17. Laagri programmis
sisaldusid ettevõtlustöötoad, ellujäämisõpe ja
orienteerumine looduses maal ja veel.
Noored käisid metsarännakutel ja harjutasid
loodusliku tooraine leidmist ja leiutamist,
said teadmisi vee-esmaabist – Purtse
Vabatahtlik Merepääste käis noortele
tutvustamas päästeameti tööd veekogudel.
Koostööprojekt kestab aastani 2019 ning

selle raames toimub saabuval kahel suvel veel
nii mõnigi noortelaager, seega kõigil huvilistel
tuleks silm peal hoida kahe Eesti
projektipartneri MTÜ Virumaa Koostöökogu
ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing
veebilehtedel www.viko.ee ja www.vrky.ee
või nende Facebooki lehekülgedel. Lisaks on
projektile loodud ka infot koondav oma
Facebooki lehekülg Nuoret Seprat – Noored
Sõbrad lehekülg.
Tegevust toetas Leader meede.
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Kuni su küla veel elab

Mis toimus Miila külas?
Meeli Müller

31. detsembril kogunes külarahvas
traditsiooniliselt aasta viimastel tundidel
vana aastat ilutulestikuga ära saatma ja
uut vastu võtma.
8.
jaanuaril
pakkus
külamajas
meeleoluka
kontserdi
Uhtna
Mandoliiniorkester
Jaanus
Põlderi
juhtimisel.
31. märtsil korraldas külas tegutsev
Kurestiku
OÜ ürituse „Piduliku
kontsert-õhtusöök John Lennoniga“.
Muusikat
ansambli
The
Beatles
repertuaarist esitasid Taavi Peterson ja
Erki-Andres Nuut. Lisaks muusikale sai
nautida maitsvat suppi, teed, kohvi ja
kooki. Ürituse ettevalmistajad olid Anni
Rikker ja Martin Müller.
8. aprillil käis külarahvas Läsna
Rahvamajas vaatamas Läsna külateatri
etendust „Ma armastasin sakslast“.
30. aprillil toimus ettevõtmise „Teeme
ära“ raames Miila küla talgupäev.
Koristati Ulvi-Miila-Kabala tee äärest
prügi, korrastati külaplatsi, laste
mänguväljakut ja lipuväljakut, pesti
külamaja aknad ning eemaldati küla
teeristmikelt võsa. Päev lõppes ühise
talgusupi
ja
kringli
söömisega.
Talgupäeva eestvedaja oli Katrin
Kärner-Rebane.

20. mail toimunud Rägavere Valla 25.
aastapäeva üritusel said tunnustuse ja
tänumeene ka Miila küla tublid inimesed
– Mati Rebane, Raigo Rebane, Katrin
Kärner-Rebane, Aado Tõevere ja Jüri
Jürna.
28.
mail
käis
osa
külarahvast
Rahvusooper Estonias vaatamas operetti
„Linnukaupleja“.
9. juunil andis naabervalla Sõmeru
näitetrupp
külamajas
etenduse
„Kaasaegsed vodevillid“.
22. juunil oli Miila külaplatsil jaaniõhtu.
Kaeti ühine piknikulaud. Esinesid
„Metsalilled“, toimusid mängud lastele ja
tantsuks mängis Meelis. Jaanilõkke
süütas Jaanika Suvi.
14.-16. juulil korraldasid Miila, Kõrma,
Nõmmise ja Kabala külast pärit
Bastigute/Pastide,Treimanite/Tõeverete
järeltulijad
suguvõsa
kokktuleku.
Toimusid
ettekanded
suguvõsade
ajaloost, Miila küla varasemast elust,
matk endiste talukohtade juurde ning
külaplatsile istutati tammepuu. Vahepeal
söödi ühist suppi, salatit ja vardas
küpsetatud siga. Õhtul süüdati torupilli ja
väikeste lõõtsameeste muusika saatel
lõke. Toimusid mängud ja võistlused.
Kokku osales 106 järeltulijat.

Sügishooajaks planeerime kohtumist ühe
huvitava inimesega ning siis valmistume
juba Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
üritusteks.

Noortevahetus I Will Remain- üheskoos tolerantsemaks!
Pille Ploom

Paar nädalat tagasi, 23. augustist
1. septembrini, toimus Mõedaka Spordibaasis,
Lääne-Virumaal, noortevahetus „I Will
Remain“. Noortevahetuse teemadeks olid
diskriminatsioon ja tolerantsus ning kuidas
kiiresti muutuvas ja keerulises ühiskonnas
jääda endaks, aga samal ajal ka tolerantseks
inimeseks.
Projekti viis läbi MTÜ Maidla Noored ning
partnereid oli neljast erinevast riigist- Eestist,
Itaaliast, Portugalist ja Hispaaniast. Kokku
osales noortevahetusel pea 30 inimest.
Tegevused, erinevad põnevad töötoad,
ajurünnakud ja arutelud, aga loomulikult ka
meeskonnamängud ja hulgaliselt energizereid
(väikesed tegusad mängud, mis annavad
energiat) leidsid aset Mõedaka Spordibaasis
ning
väljasõite
tehti
Ida-Virumaale
Liimalasse, kus toimus Eesti kultuuriõhtu
Muinastudele öö sündmusel, ning Rakvere
linna, tutvuma keskaja traditsioonidega
Rakvere linnuses.
Projekti
eelviimasel
päeval
toimus
kogukonnaõhtu, kuhu olid oodatud kõik
projekti korraldajate jaoks olulised inimesed-

sõpradest ja peredest projekti toetajateni, aga ka
kõik projektist ja toimuvast huvitunud
kohalikud. Kogukonnaõhtu kava ja tegevused
panid kõik kokku tulnud noored ise paika ja
viisid ka läbi. Sündmus noortevahetuse punkti
ja kirsina tordil õnnestus igati- kohalikud
eestlased said teada Erasmus+ programmist ja
selle võimalustest, tutvuda kokku tulnud
noortega ning noortevahetusel osalejad sõnasid
õhtule tagasi vaadates, et nende jaoks purustas
sündmus igati stereotüübi eestlastest, kui
kinnistest ja ükskõiksetest inimestest.
„Rahvusvahelise noortevahetuse I Will Remain
eesmärgiks oli tuua erineva päritolu, tausta ja
vanusega noored kokku ning avatud
õhkkonnas arutada selliste suurte ja oluliste
teemade üle nagu diskrimineerimine ja
tolerantsus. Nagu projekti nimi tõlkeski ütleb –
"Mina jään" – on meie jaoks oluline, et noored
mõistaksid, et kiiresti muutuvas ja keerulises
ühiskonnas on neil igati õigus olla nemad ise ja
jääda endiks, seejuures olles avatud ja
tolerantsed inimesed,“
kommenteeris
noortevahetuse peakorraldaja Angela Tikoft.
Projekti käigus said osalejad väga lähedasteks
ning diskussioonid diskrimineerimisteemadel
läksid vägagi emotsionaalseteks ning

sisuküllasteks. Tehti töötubasid huvitavatel
teemadel, näiteks „No Hate Speech
Movement“ töötuba vihakõnest internetis, mis
kujunes oodatust pikemaks, kuna noortel oli
palju muljeid ja lugusid mida jagada. Külas
käis ka MTÜ Mondo, tutvustamas, kuidas
läheneda diskrimineerimisele ja tolerantsusele.
„I Will Remain oli minu esimene
noortevahetus ja ma ei oskaks arvatavasti
paremat kogemust soovidagi. Kõik olid nii
toredad ja panid mind tundma nagu oleksin
neid juba pikemat aega teadnud. Kõik oli nii
organiseeritud ja samal ajal kõik mängud ning
tegevused olid ülimalt originaalsed. Aitäh selle
suurepärase kogemuse eest, võtan kindlasti
veel noortevahetustest osa,“ kommenteeris
noortevahetust Sofia, kes oli kohale tulnud
Portugalist.
Noortevahetusel tehti ka iga päev
videokajastus ning need võib leida YouTubest
otsides kanalit VlogMel või Maidla
Noortekeskuse
Facebooki
lehelt.
MTÜ Maidla Noored ning projektis osalejad
„I Will Remain“ tänavad Mõedaku
Spordibaasi meeskonda - Rene Metslat, Liina
Vainultit, Maris Kollamaad ning Rägavere
Vallavalitsust, vallavanem Virgo Koppelit.
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Kultuur

Ulvi rahvamajas jätkub tegevust nii noortele kui ka vanematele
Teele Kallip

U

lvi rahvamajas tegutseb väike
noortetuba, kus on noortel võimalus
oma vaba aega veeta.
Noortetuba avatud:
E: 14.00 - 18.00
T: 14.00 - 19.00
K: 14.00 - 20.00
N: 14.00 – 19.00
Noortetoa ja rahvamaja tegemistest ja
üritustest saab infot jälgida Ulvi
rahvamaja kodulehelt ja fb lehelt,
vallalehest ja külastendidelt.
Koos sügisega algab Ulvi rahvamajas
uus kultuurihooaeg. Ka sellel hooajal
töötavad rahvamajas järgmised toredad
huviringid:

Naisrahvatantsurühm “Metsalilled” ,
seeniortantsurühm “Rukkilill”, Ulvi
segakoor, naisansambel, Põlula-Miila
maanaisteselts,
seeniorite
klubi
“Ajakangas”, noorte näite-muusikaring,
tehnikahuviliste huviring ja Zumba
tantsutreening.
Kõik kollektiivid ootavad oma
ridadesse uusi liikmeid. Tule aga
julgesti, kedagi ei jäeta uksetaha!
Eriti on oodatud segakoori nii mees-kui
naishääli, sest kaugel see laulupidugi
enam on!
Mis ootab oktoobris ees?
4.okt. kell 17.00 loitsime vallad üheks.
Ühine suurüritus Vinnis.
6. okt. peab Ulvi raamatukogu oma
sünnipäeva.

KõikKõik-kõik on uus septembrikuus ehk Ulvi noortetuba toimetab!

U

lvi noortetuba on sellest sügisest saanud
sisse uue hoo ja hingamise. Noori
ootavad päris uued huviringid ja tegevused.
Mis need endast kujutavad?
Allpool tutvustangi neid huviringe pikemalt.
Tehnikahuviring
Huviring tehnikahuvilistele alustas septembrist. Koos käiakse igal kolmapäeval algusega
kl 19.00 Huviklubi ruumides (Ulvi keskel
asuv angaaris). Noored saavad kokku, tunnevad end hästi ja tegelevad juhendaja käe all
tehnika remondiga, mille käigus õpivad
tehniliselt tundma ja parandama jalgrattaid,
rollereid, mootorrattaid, ATV-d ja sõiduautosid. Õpetliku ja kasuliku huviringi raames
saavad kindlapeale selgemaks erinevad metallid, kuidas käib jootmine ja keevitamine.
Kindlasti saavad sõidukorda nii mõnedki
kuurinurgas vedelenud jalgrattad või mopeedid. Huviring pole mõeldud ainult poistele
vaid oodatud on kindlasti ka tütarlapsed! Huviringi juhendab Rene Metsla.
Näite ja muusikaring
Neid, keda paeluvad kaunid kunstid, ootame
näite- ja muusikaringi, mis toimub
esmaspäeviti algusajaga kell 18.00. Kokku
saame ikka Ulvi noortetoas. See huviring on
mõeldud 7-26 aastastastele noortele. Tegevuse
eesmärgiks on pakkuda võimalust koos käia ja
tegutseda, läbi näite- ja muusikategevuse
kasvatada noortes julgust ja enesekindlust,
suunata neid omavahel suhtlema ning
koostööd tegema. Noortega tegeleb näite- ja

muusikaringi juhendaja Anni Rikker, kes
kasutab loovtegevuses muusikateraapia elemente, rakendab foorumteatri põhimõtteid;
koos osaletakse õpitubades (meikar, juuksur,
lavastaja, muusikud jne), õpitakse erinevaid pil
le (flöödid, väike kandled, cajon, rütmipillid),
valmistatakse ette näidendeid ja muusikalisi
etteasteid ning palju muudki. Kui soovid rohkem teada, siis tule kindlasti kohale. Samuti
ootan kaastööd vanematelt, kes aitaksid oma
noortel
leida
võimaluse
huvi-ringis
osalemiseks.
Esinema plaanime hakata valla erinevatel
sündmustel
(lusikapidu,
jõulupidu,
emadepäeva tähistamine).
Esimesed tellimused esinemisteks on näiteringile juba tehtud!
Lisaks sellele lükatakse käima ka mobiiline
noorsootöö, mille käigus soovitakse jõuda valla väiksemate külade noorteni, et nad ei
tunneks ennast tõrjutuna valla keskusest, kus
tegevused toimuvad.
Suuremaks eesmärgiks on saada noortetuppa
täiskohaga noorsootöötaja.
Ringide tegevused on noortele tasuta!
Kui see kõik tekitas sinus huvi, siis tule kohale
ja sa ei kahetse!
Kõiki ülalkirjeldatud tegevusi rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

8. okt. kell 12.00 on viimane Rägavere
valla väikeste vallakodanike lusikapidu
9. – 15. okt. valimiste nädal
21. okt. kell 16.00 rahvamaja uue hooaja
avapidu
23.–27.okt. koolivaheaja sisustamine
noortetoas
Loodan südamest, et leiate ka sel hooajal
tee rahvamajja kas tantsima, laulma või
niisama aega veetma, sest ilma teieta
kallid isetegevuslased, ringijuhid, noored
ja kogu vallarahvas, pole ka rahvamaja.
Vallad küll ühinevad kuid meie
rahvamaja jääb!
Ilusat sügist ja palju päikest Teile!
Teadaanne!
4.oktoobril Vinni keskuses
toimuvale kolme valla ühisele
loitsuüritusele liigub Rägavere
vallast tasuta buss!
(Üritus on mõeldud kõigile)
Bussi liikumisgraafik: Uljaste küla
bussijaam 16.00, Viru-Kabala
bussijaam 16.10, Miila külaplats
16.15, Ulvi poe parkla 16.20, Põlula
teerist 16.25, Nurkse bussijaam
16.30, Kantküla bussijaam 16.35!
Tagasi orienteeruvalt kell 20.00
Lisainfot küsi julgesti 5 622 3653

Zumba trennid algavad
28. septembrist
Toimuvad
igal neljapäeval kell 18:00
Ulvi rahvamajas
Ühe korra hind üks euro

Teated
Põlula Miila naisselts “Ulvi” kokkusaamine
12. oktoobril kell 9.00 Ulvi rahvamajas.
Ootame uusi ja vanu liikmeid.

Neli pisikest kätt
pea püüdmas on
päikest,
pea algamas teed
neli jalga nii väikest.
Jääb emale-isale
mure ja ootus
ja rõõm, mis pisarad
kuivatab sootuks.

Uued
ilmakodanikud
Kregor Raal –
Kenno Korka –
Revo Krünberg –
Kristofer Rääk –

09.06
20.06
10.07
25.07

OÜ Ehel Veski
Roela 8 teeb elektritöid: valgustus, piksekaitse,
maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit,
hooldus, el. projektid jne.

ÕNNE
SÜNNIPÄEVAKS!

oyehel@hot.ee
5056078

Õnne kõiges,
mis teil mõttes,
õnne igas ettevõttes.
NOVEMBER

SEPTEMBER
Helgi Rebane –

89 Leida Maurus –

98

Helgi Simkin –

83 Heino Õun –

86

Valdur Nurme –

75 Galina Erik –

80

Aili Tasane –

65 Vello Baidak –

75

Urve Mäekivi –

65 Valentina Smirnova - 65

Meeme Linkholm -

65 DETSEMBER
Helje Ansla –

94

Leo Minin –

87 Elvi Kullamägi –

85

Helju Arm –

82 Viktor Aal –

84

Arvi Järvis –

80 Leida Jalast -

84

Ennu Tormet –

75

Roosa Loit -

65

OKTOOBER

Tee on lõpuni
käidud,
Süda on
vaikinud...

Mälestame meie
hulgast lahkunuid
Linda Lillepea - 17.06
Malle Pajula – 06.07
Evi Tank – 31.07
Natalja Veelma – 03.08
Rein Abroi – 08.09

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

