Rägavere Valla Leht
Juuni 2017

Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Õnne ja edu lõpetajatele
Rägavere vallavalitsus ja
–volikogu

Ulvi lasteaed pidas oma
kevad– ja koolisaatmispidu 27. mail
Sel aastal lõpetasid lasteaia: Kaarel Sepnik, Vaiko Arm, Kristella Raal,
Mari Bauvald, Liisa Kask.

Avalik kiri 9. klassi lõpetajatele

P

õlula Kooli lõpuaktus
toimub
16.juunil kell 19.00

Lõpetavad:
Airiin-Aileen Roostik
Julia Vihman
Andra Kasemets
Kevin Vahemets
Liana Vihman
Lea Viisu

K

allid üheksandikud, üks periood, see
kohustuslik, on tänaseks peaaegu
läbi
saanud,
nimelt
kohustuslik
põhiharidus. Põhikool on haridustee
kõige pikem ja olulisem etapp ning
loodan, et see pole kellelegi haridustee
lõpp-punkt. Need üheksa aastat, mil teid
püüti harida, õpetust jagada, selgitada,
tähelepanu juhtida, suunata, julgustada,
kaitsta, veenda, pragada ja mida kõike
veel, see on nüüd möödas. Edasised
valikud on kõik vabatahtlikud.
Lugupeetud lapsevanemad, ainult teie
teate, kui palju rõõmu ja samas ka
magamata öid on need lapsed teile

põhjustanud. Soovitan teil jätkuvalt leida
aega oma lapse jaoks, mis sellest, et ta
juba ise oma elu tahab sättida. On asju,
mida üksnes vanematega saab arutada.
Tundke
koos
rõõmu
lapse
õnnestumistest ja püüdke koos leida
lahendust, kui midagi viltu on läinud.
Head sõna ja toetust on vaja meile
kõikidele.
Olen tänulik kolleegidele, sest tean, et
see, mida te teete, on väga raske,
keeruline ja ennastkulutav ning tõeliselt
siirad tänusõnad tänastelt lõpetajatelt
saavad teile tõenäoliselt osaks kauges
tulevikus.
Lõpetajatele edaspidiseks: ajage selg

sirgu, leidke päris oma mõte, millele
edaspidises toetuda ja järgige seda.
Uskuge, teis peitub palju rohkem, kui
seni olete välja näidanud. Teis igaühes
on midagi, mida arendada. Keskpärane
olla on mugav ja turvaline, aga laiendada
tuleb neid raame, mis ei lähe vastuollu
aususe, vastutustunde, kohustuse ja
õigusega. Raame, mis aitavad end
arendada tuleb avardada, ainult riske
võttes saab edasi minna ja paremaks
muutuda.
Olgu teil piisavalt tahet ja jäärapäisust,
et OMA mäetippu ronida – olgu see siis
pisut
kõrgem
või
madalam.
Ärge väsige oma Sinilindu püüdmast.
Hoian teile kõigile pöialt!
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Vald

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
Vallavalitsuses
27.03.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni otsused;
- algatati eestkostemenetlus täisealise isku
suhtes;
- kinnitati Rägavere valla sotsiaalkorteri
ajutine üürileping;
- anti volitused valla sotsiaaltöötajale Rägavere
valla eestkostetavate esindamiseks;
- tunnistati nurjunuks Viru-Kabala külas asuva
Raamatukogu kinnistu enampakkumine
seoses avalduste mittelaekumisega;
- kinnitati õigusvastaselt võõrandatud talumaa
maksumuse määramise akt ja
kompensatsiooni määramine.
10.04.2017
- otsustati isikliku kasutusõiguse seadmine
Rägavere valla kasuks eraomandis olevatele
kinnistutele, millised on vajalikud Ulvi-Kabala
kergliiklustee rajamiseks;
- kinnitati 2017. aasta hajaasustuse programmi
taotluste hindamise komisjon koosseisus:
Virgo Koppel, Lembit Talli, Raigo Rebane,
Ain Aunapuu ja Aleksander Runovski ning
prioriteetseks valdkonnaks Rägavere vallas
joogivee kättesaadavuse tagamine;
- kinnitati Mõedaka külas asuva Puhkebaasi
kinnistu müügi enampakkumise osalustasuks
100 eurot ja tagatisrahaks 1000 eurot;
- otsustati toetada Ilmar Järg´i raamatu „Meie
aeg“ avaldamist summas 150 eurot.
28.04.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni otsused;

- muudeti Põlula Kooli hoolekogu koosseisu
ja kinnitati Ulvi lasteaia õpetajate esindajaks
Eve Unuse asemel Tiia Pikker;
- otsustati sõlmida Rägavere valla
administratiivhoone keskkütte süsteemi
rekonstrueerimiseks hankeleping;
- tunnistati kehtetuks Rägavere Vallavalitsuse
27.01.2017 korraldus nr. 8 „Ulvi lasteaia
rekonstrueerimise projekteerimistööd“, reg. nr
181476 tulemuste kinnitamine“;
- vaadati üle saabunud laenupakkumised ja
otsustati pöörduda laenu taotlemiseks AS SEB
Pank, kui soodsaima pakkuja, poole;
- kinnitati Rägavere valla kohalike teede
2017a. aasta remonttööde riigihanke
korraldamine;
- kinnitati Ulvi-Kabala kergliiklustee ehituse
riigihangete korraldamine;
- korraldati vallavara võõrandamine.
26. 05.2017
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsused;
- otsustati katastriüksuste piiride muutmine,
nimede ja sihtotstarvete määramine;
- otsustati Rägavere valla omandis olevale
kinnistule kasutusvalduse seadmine;
- tunnistati nurjunuks Viru-Kabala külas asuva
Raamatukogu kinnistu korduv enampakkumine ning otsustati kuulutada välja uus
kirjalik enampakkumine;
- otsustati maksta toetust MTÜ Külaselts KAI
summas 600 eurot;
- kinnitati lihthanke „Kohalike teede remont
Rägavere vallas 2017“, reg. Nr 185052
tulemused.

Vallavolikogus
30.03.2017
- kinnitati Rägavere valla 2017. aasta eelarve:
põhitegevuse tuludeks 1 137 794,00 eurot,
millele lisandub raha ja pangakontode saldo
61 316,92 eurot, põhitegevuse kuludeks
1 111 786,22 eurot, investeerimistegevuseks
404 824,70 eurot, finatseerimistegevuseks
317 500,00 eurot;
- kinnitati Rägavere valla 2017. aasta I
lisaeelarve;
- määrati katastriüksuse nimi ja sihtotstarve.
31.05.2017
- moodustati Rägavere valla ja Laekvere valla
Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla
volikogu valimiste korraldamiseks valla
valimiskomisjon koosseisus: Vaive Kors, Kaja
Inno, Mart Villup (Vinni vald), Karin
Tampere, Ruth Abel (Laekvere vald), Liina
Part (Rägavere vald) ja asendusliikmeteks
Marika Vinkel (Rägavere vald) ning Eha
Liivak (Laekvere vald);
- moodustati Rägavere valla ja Laekvere valla
Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla
volikogu valimiste korraldamiseks üks 17mandaadiline valimisringkond, mis hõlmab
Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla
haldusterritooriume;
- määrati Rägavere valla ja Laekvere valla
Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla
volikogu liikmete arvuks 17.

Vallavanemalt

suvi remontida ruume, korda teha
jalgteed koos pandustega, ehitada
vaheaed hooldekodu ja lasteaia vahele.
Samuti saavad nii lasteaed kui ka
hooldekodu uued väravad. Kõige
suurema projektina on käsil Ulvi-Kabala
3,1 kilomeetri pikkuse kergliiklustee
ehitus, mis saab alguse Ulvist
liikluspeegli juurest ja lõppeb Viru-

Kabala
ülesõidu
juures.
Töö
teostamiseks on riigihange välja
kuulutatud ja pakkumised saame teada
juulikuus. Loodaks väga, et tööd saaksid
veel sellel sügisel valmis.

Saabunud jällegi jaanikuu. Rägavere
vallale kahekümne kuuendat, ühtlasi
viimast korda. Maikuus sai maha peetud
Rägavere Valla Rahva Maja juures
meeleolukas 25-sünnipäevapidu.
Seekord otsustasime, et ei pea pidu nö.
VIP-idele ehk siis ainult kutsutud
külalistele. Terve päeva kestvast vahvast
pereüritusest said osa võtta kõik soovijad
oma vallast ja ka väljastpoolt valda.
Maikuus
said
renoveeritud
Ulvi
mõisahoone esimesel korrusel neli ruumi
koos koridoriga. Need olid juba valla
peol
kasutuses ja kindlasti leiab
ruumidele funktsiooni ka tulevikus.
Sellel aastal läheb pindamisele
Ulvi
poe kõrval olev parkla, lasteaia ja
hooldekodu sissesõiduteed parklatega,
Mõedaku Spordibaasi tee ja Kukelinna
tee. Hanke võitis tööde teostamiseks AS
Eesti Teed. Kruusa vedu valla teedele
toimub juba augustis.
Perearsti hoones asendatakse vanad
puuküttega köetavad katlad automaatse
pelletkatlaga. Lasteaias on kavas see

Soovin kõigile head võidupüha ja ilusat
jaanipäeva!
Samuti soovin ilusat sooja suve!
Pildil: valla 25. juubeli pidulik algus
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Teated
Seoses ametnike puhkusega, on Rägavere Vallamaja
ajavahemikul 10-23. juuli 2017 suletud
Edasilükkamatute probleemide korral pöörduda:
57833232 – Virgo Koppel – vallavanem
53939906 – Liina Part – vallasekretär
Toetuste avaldusi või muid dokumente võib edastada

elektrooniliselt aadressil ragavere@estpak.ee või tavakirjaga
Rägavere Vallavalitsus, Mõisa tee 7, Ulvi küla, 46701
Lääne-Virumaa
Perekonnaseisutoimingute (sünd, surm, elukoha
registreerimine) tegemiseks pöörduda Lääne-Viru
Maavalitsuse Perekonnaseisuosakonda, aadressil Kreutzwaldi
5, Rakvere (I korrus) või lähimasse omavalitsusasutusse.

•
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.
•

Kultuurimaja juhataja kt puhkuse ajad:
17. - 23. juuli ja 31. juuli-13. august
Noortetuba suvel avatud
E, K, N: 12.00 - 18.00
17. juuli – 14.august noortetuba suletud

Rägavere vald
sai
25. aastaseks
20. mail tähistas Rägavere vald oma 25-t juubelit. Ühtlasi
oli see ka viimane sünnipäeva tähistamine. Terve päev
jätkus tegevust ja vaatamist nii noortele kui vanematele.
Juubeli päev algas piduliku lipuheiskamise ja kõnedega.
Toimus
laat,
näitus
ja
esinesid
kohalikud
taidluskollektiivid. Külakosti tõid: Kaitseväe orkesteri
ajateenijate rock-bänd, Jane Vaarik süntesaatoril,
ansambel "Projekt", tantsutrupp "Nabaratoorium" ning
õhtu lõpetas Peeter Jõgioja trummishow.

Rägavere vallavalitsus ja –volikogu tänab kõiki,
kes andsid oma panuse valla sünnipäeva
kordaminekuks.

•

Ulvi raamatukogu töötaja puhkuse ajad:
17. juuli - 4. august
27. – 29. detsember
Puhkuse ajal raamatukogu suletud
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Põlula Kool
Meenutus Põlula Kooli
juubelist ja...
Juta Tõevere

M

inu seos Põlula Kooliga.
Lõpetasin Põlula Põhikooli 16 aastat
tagasi. Edasised õpingud toimusid Rakveres ja
siis viis elu aastateks Tartusse. Mõned aastad
tagasi kolisin Rakveresse tagasi - olen alati
oma kodukohta tagasi tahtnud tulla. Kõigi
nende aastate jooksul olen vähemalt korra
aastas Põlula Kooli juures käinud ja õpiaega
meenutanud. Justkui võiks öelda, et täna seob
mind Põlula Kooliga ainult minu mälestused
kooliajast, kuid tegelikult on see midagi
enamat. Ja see "midagi enamat" - seda tundsin
ma kooli vilistlaste kokkutulekul. Ma olen osa
suurest perekonnast. Sinna perekonda
kuuluvad lisaks minu isale, vennale ja tädile ka
minu lapsepõlvesõbrad ja koolikaaslased,

kellega jagasime nii halbu kui ka häid aegu.
Need mälestused jäävad meiega alatiseks.
Kokkutulekul oli tunda, et aeg nagu polekski
edasi läinud - inimesed on samad ja isegi kui
pole mõne koolikaaslasega 10 aastat kokku
saanud, siis on taaskohtumine ikkagi
emotsionaalne ja tore.
Tänasel päeval võin öelda - olen õnnelik, et
käisin väikeses maakoolis. Olime tol ajal ja
oleme ka tänasel päeval üks suur pere, kellel
on väga armsad ühised mälestused. Olgu need

mälestused
siis
seoses
õpetajatega,
koolikaaslastega, või "ülevalt majast" "all
majas" lõunal käimisega.
Juhan Liiv on kunagi öelnud: "Kes minevikku
ei mäleta, elab tulevikuta" - mina mäletan
Põlula
Põhikooli
aega
positiivsete
emotsioonidega ning usun, et seda teevad ka
paljud peale minu. Põlula Kool koos oma
õpetajate, õpilaste ja väärikate hoonetega on
kujundanud minu isiksuse - see ongi minu
suurim seos kooliga nii täna kui ka edaspidi.

Kevad Põlula Koolis on olnud kiire, kuid sisukas
Merje Kallip

Sel korral pidasime kooli aastapäeva kevadel,
6. mail. Otsustasime, et parem peame
sünnipäeva soojaga ja kevadiselt, kui külma ja
libedaga. Nii palju vilistlasi ja külalisi ei olegi
pidupäevast varem osa võtnud! Ilmselt mängis
siin oma rolli ka kevadiselt päikeseline ilm.
Külalistele meeldis pidu väga, käidi
korraldajaid tänamas ja sooviti koolile veel
pikka iga.
Kooli aastapäevaks said Põlula lapsed endale
koolivormi, mis kõigile aastapäevakontserdi
vaatajatele väga meeldis ja silmailu pakkus.
Lapsed ise on vormi väga kiitnud, seda just
algklassiõpilased, kes on selle üle väga uhked.
Suur tänu õpetaja Ingele, kes selle idee ellu
viis! Tore on tõdeda, et ka väikeses koolis võib
lastel olla oma ühine riietus, mille üle uhke
olla. Väga ilus oli vaadata kontserdil laval
olevat esinduslikku sini-kollast koori.
Siinkohal tahaks veelkord tänada kõiki lapsi,
kes aastapäevakontserdil mahuka eeskavaga
esinesid. Selle selgeks õppimine ei olnud
kerge töö, kuid õpilased said sellega väga hästi
hakkama. Hea meel on tõdeda, et naabervalla
Vinni esindajatele meeldis meie laste
esinemine nii väga, et nad kutsuti Vinni
vallavanema vastuvõtule esinema. Tore on
näha, et meie tööd märgatakse ka väljaspool
valda.
Aastapäeva tähistamise ajal ei olnud veel
teada, kuidas meie laste- ja mudilaskooril
laulupeoülevaatus läks. Tänaseks on selgunud,
et mõlemad koorid on ülevaatuse edukalt
läbinud. Koos Vasta kooli lastega laulis meie
mudilaskoor endale I kategooria, mis on
kõrgeim koolikooride kategooria ja lastekoor
koos Uhtna ja Vasta lastega saavutasid III
kategooria.
Maikuu oli koolipere jaoks väga kiire kuu, sest

võtsime ette väga mahuka õuesõppeprojekti
"Vibust nutini". Selle projekti raames oli lastel
võimalik
rännata
ajateljel.
Projekti
eestvedajateks olid meie kooli õpetajad,
läbiviijateks
õpilased
ja
külalisteks
ümbruskonna koolide õpilased. Eriti
populaarne oli meie projekt Rakvere
Reaalgümnaasiumi õpilaste hulgas, ning
sellest koolist käis kohal ka kõige rohkem
gruppe.
Rännak toimus kooli territooriumil ja sai
alguse ajastust, kus valmistati loomade
küttimiseks vibusid. Töötubades valmistatud
esemed said lapsed endale. Vibutegemise
kõrval uudistati loomanahku ja koljusid.
Söetükiga tehti paekividele koopamaalinguid
ja savitöögi kuulus sinna ajastusse. Viikingite
ajastut ilmestas mõõgavõitlus. Mõõgad ja
kilbid olid küll pehmed, aga mõõgavõitluse
tunde said kõik kätte küll.
Kui nälg näpistama hakkas, tehti üles lõke ja
pandi podisema supipada. Samal ajal kui supp
kees said huvilised proovida pajupilli tegemist
ja suure näljaga hundinuia juurikaid maitsta.
Need on küll päris toitvad, kuid kindlasti mitte
maitsvad, nii tõdesid lapsed. Nõiatoas tutvuti
erinevate taimedega, millega on võimalik
ravitseda. Taimede hulgas leidus ka selliseid,
mille suhutoppimisest tuleks hoiduda ning
pigem suure kaarega mööda minna, heal juhul
võid pääseda vaid tugeva kõhuvalga. Kõigi
ühine arvamus oli, et loodust peab tundma.
Meie kooli õpilased tunnevad loodust väga
hästi ning seda tõestab ka see, et õpetaja Inge
ja Sirle algklassilapsed saavutasid maakonna
loodusloopäeval teise koha, esimesest kohast
jäi puudu vaid üks punkt.
Esimesel projektipäeval said lapsed ka kala
lahata, sest töötoa läbiviijatele oli kalaõnn
naeratanud. Kahjuks järgmistel päevadel
kalaga ei näkanud – kõik päevad pole vennad.

Koolimuuseumis peeti ära vanaaegne
koolitund ja oligi aeg tutvuda nn nõukaajaga,
kus lapsed veel tööd teha tohtisid. EÕM
töömalev tekitas parajat elevust. Kõblad ja
rehad käes suunduti ühiselt koolistaadionile, et
veidi kõplamist ja rehitsemist õppida. Tükk
aega tuli seletada, mispidi kõblas kätte võtta ja
kas reha piid käivad riisumisel ülespoole või
allapoole. Aga eriti tore oli see, et kui lapsed
põhitõed selgeks said, siis ei tahtnud nad enam
sugugi lõpetada. Arvati, et kõplamine on päris
lahe töö. Kui töö tehtud võis hakata
omakeedetud suppi sööma. Oi kui hästi see
näljaga
maitses!
Suppi
pakkusime
nõukaaegsetest plekkkaussidest, mida tollel
ajal kasutati. Mõtlesime küll, et äkki
linnalapsed pelgavad plekkkausse, aga nälg oli
vist nii suur, et ei olnud vahet, mille seest
söödi.
Selle projekti tarvis ehitasid meie kooli laste
tublid
isad
kooli
juurde
imelise
õuesõppepaviljoni. Oma kulu ja kirjadega
valmis 3D projekt, õpetaja-lapsevanema
metsast toodi palgid, mis pandi paika meeste
käterammuga
tehnikat
kasutamata.
Katusematerjal oli kooli poolt ja valmis ta
saigi. Kindlasti on see ainulaadne kogu Eestis.
Samal ajal kui isad paviljoni ehitasid, aitasid
emad kooliümbruse korda teha. Talgutel oli ka
palju lapsi, kes samuti kaasa aitasid.
Oma kooli kõrgelt hindavad õpilased,
suurepärased abivalmis lapsevanemad ning
õpetajad, kes on nõus nägema traditsiooniliste
õppemeetodite kõrval ka teistsuguseid
võimalusi, loovad meis tunde, et see kool
väärib parimat, väärib kestmajäämist.
Ilusat sooja, päikselist suve ja rõõmsat ning
huvitavat koolivaheaega.
Tulge kindlasti ka laulupidu vaatama! Meie
tublid lapsed laulavad nende tuhandete
laululaste hulgas.
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Sport, kultuur, noorsootöö

Metsalilled juubeldasid 13.mail
Naistantsurühm tuli kokku 2002. aasta oktoobris.
Käesoleval aastal aga otsustati sünnipäeva pidada13. mail.
Kohale saabunud külalistele oli tantsurühmal niimõnigi
üllatus varuks.
Tantsurühma esimeseks juhendajaks oli Marika Mäekivi ja
alates 2004. aastast juhendab rühma Sirje Rebane.
Kõige kauem on tantsinud Alla Puhilas, Ruth Pulk, Rita
Pletnjova ja Aire Remiküll. Metsalille tantsunaised on tublid.
Mida kõike nad oskavad: ringtantsud, kantri, ballett,
rahvatants, mustlastants. Suure osa ideedest, mille Sirje
Rebane välja pakub, viiakse ka täide.

Soovime tantsurühmale pind
päkka ja ikka uusi tantse ja
rõõmu oma tegevusest
Rägavere vallavalitsus ja
–volikogu

Huvitegevus noortele
Teele Kallip

Rägavere vald soovib suurendada
huvitegevuse
kättesaadavust
läbi
tehnikaalase huvitegevuse arendamise ja
näite- ja muusikaringi loomise.
Selleks luuakse uued huviringid
noortetoas,
mis
alustavad
tööd
septembris 2017. a.:
1) Tehnikahuviliste noorte huviringis
õpivad noored tehniliselt tundma ja
parandama rollereid, mootorrattaid ja
sõiduautosid. Läbi praktika arendatakse
oskusi, noortel on võimalik on loovust ja
tehnilisi teadmisi rakendada ning
arendada kasutades selleks tegevuseks
ettenähtud tööriistu juhendaja abil.
Regulaarse kooskäimise tulemusena
õpivad noored meeskonnatööd, tehnilisi
teadmisi
keevitamisest,
mootorite
tööpõhimõtteid, vajalike tööriistade
kasutamist, omaalgatust ja loovust.
Paraneb noorte tehniline teadlikkus,
areneb kutseoskus, mis tulevikus
tööalaselt ja isiklikus elus kasuks tuleb.
Tegevuse sihtrühm on 16 - 26 -aastased
noored, kaasata soovitakse 10 noort.
Huviringi viiakse läbi kord nädalas.
2) Näite- ja muusikaringis kasutatakse
foorumteatrit
probleemide
mõtestamiseks
ja
lahtiseletamiseks,

kasutatakse muusikateraapia elemente
loovtegevuses, musitseeritakse ühiselt.
Läbi tegevuste areneb enesetunnetamise
oskus, kasvab julgus ja enesekindlust,
arenevad väljendus- ja suhtlemisoskused
ning enesekehtestamise ja meeskonna
töö oskused. Huviringi viiakse läbi kord
nädalas, sihtrühmaks on 7 - 16 aastased
noored. Kaasatakse 10 valla noort.
3) Projekti käigus loob Rägavere vald
toimiva
noorsoostruktuuri
läbi
noorsootöö kättesaadavamaks muutmise
hajaasustusega vallas.
Selleks
rakendatakse
mobiilset
noorsootööd, et jõuda valla väiksemates
külades elavate noorteni. Sihtrühmaks
on 7-26 -aastased noored, tegevust
viiakse läbi kolmel korral nädalas ja
kaasata soovitakse 10 noort.
Programmi kestvus: 10. 04. 2017 kuni
31. 12. 2018
Peamised tegevused: olemasolevate
noorsootöö teenuste arendamine, uute

teenuste loomine ja noorsootöös
osalemise
võimaluste
laiendamine
erinevate teenuste kaudu. Planeeritavalt
luuakse piirkonna noortele ühtekokku
juurde 17 uut võimalust ja kaasatakse
tegevustesse uusi noori ca 10% võrra
senisest rohkem.
Tulemus: rohkem Laekvere, Vinni,
Rägavere, Kunda, Viru-Nigula, Aseri ja
Rakke omavalitsuste noori on kaasatud
noorsootöösse.
Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö
Keskus.
Tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse
poolt
elluviidava
ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse
parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.
Projekti koostas Elvis Efert
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Kuni su küla veel elab

Taastati ajalooline Aarla küla
Alates 04. juunist 2017 on Rägavere vallas 15 küla. Nimelt
jõustus 04. juunil riigihalduse ministri määrus, millega Aarla
küla eraldati Viru-Kabala külast. Aarla küla on endine küla
Viru-Nigula kihelkonnas. Ajalooliselt asus külas Ulvi mõisa
Aarla (saksa keeles Arla) karjamõis. Kuni 1938. aastani
kuulus Aarla küla Viru-Nigula kihelkonna Pada valda. 1938 1939. aastal toimunud vallareformi käigus Pada vald

likvideeriti ja küla liideti Rägavere valla koosseisu. Aastatel
1945-1959 kuulus Aarla küla Kabala k/n koosseisu ning
aastast 1959-1977 Rägavere k/n koosseisu. 1977. aasta
haldusreformi käigus liideti Aarla küla Viru-Kabala külaga.
Aarla külas on 13 elanikku, sama palju elanikke on ka Kõrma
külas. Valla väikseimaks külaks oma üheksa elanikuga on
jätkuvalt Sae küla.
kodumaine toit ja mida kujutab endast üks tänapäevane talupidamine
või põllumajandusettevõte.
Millal sa viimati said kitsega tõtt vaadata või proovida kombaini rooli

Tule maale ja vaata, kuidas kasvab Eesti toit!

23. juulil 2017 kell 10-17 toimub kolmandat korda üle-eestiline
avatud talude päev. Sind ootab seekord külla üle 270 talu ja
põllumajandustootja.
Rägavere vallas osaleb taludest Männiniidu aiand
Üle eesti ootavad sind nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud,
põnevad loomad ja taimed, vinge põllumajandustehnika, päris talutoit,
ekskursioonid, töötoad ja veel palju põnevat. Igal talul on oma
programm, milles näidatakse oma talu eripärasid.
Avatud talude päev annab hea võimaluse näha, kuidas kasvab

istuda? Tule 23. juulil maale, siis saad.
Jaga teavet ka sõpradega ja pane end kirja avatud talude
päeva Facebooki lehel. Osalevaid talusid näed Google'i kaardilt.
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 eestvedajate
koostöös.

Rägavere valla teedest
Lembit Talli

H

ea teedevõrk ning samuti selle hea
tehniline seisukord on üks olulisemaid
tingimusi inimeste elamiseks-töötamisekstegutsemiseks maapiirkonnas.
Rägavere valla teedevõrk on üks osa Eesti
teedest, mis on aegade jooksul välja
kujunenud sõltuvalt piirkonna asustusest,
ettevõtlusest jne. Meie territooriumi läbib osa
raudteest Tallinn-Narva liinil koos Kabala
jaamaga. Selle osatähtsus piirkonnale
puudutab täna ainult reisijaid. Avalikult
kasutatavate autoteede võrgustik jaguneb
riigiteedeks, kohalikeks teedeks ja avalikuks
kasutamiseks määratud erateedeks. Riigiteede
osas täidab omaniku ülesandeid maanteeamet.
Kohaliku tee omaniku ülesandeid täidab
kohalik omavalitsus. Teeregistri andmete
kohaselt on Rägavere valla territooriumil
ainult riigi- ja kohalikud teed. Osa kohalikest
teedest kuuluvad Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) haldusalasse. Majandus- ja
taristuministri määrusega on kehtestatud teede
seisundinõuded. Iga omanik on kohustatud
neid nõudeid (võimaluse piires) täitma. Just
nimelt, võimaluse piires, sest tulenevalt
kasutatavast eelarvest on teehoiutööde

võimekus paraku kohalikel omavalitsustel
kordades madalam võrreldes Maanteeametiga. Õnnetus on ka see, et aegadestaegadesse on külateed olnud palju viletsamas
olukorras võrreldes maanteedega. Sageli
juhtub, et külateid kasutab ka rasketehnika –
metsavedu, põllumajandusmasinad – mis
omakorda muudavad paiguti kevadsügisperioodil teed väga halvaks. Siinkohal
tänusõnad RMK-le, kes on lisaks oma teedele
ka valla teatud teelõike oma jõududega
parandanud.
Vallavalitsus on püüdnud hoida tema halduses
olevad teed rahuldavas seisukorras. Teeregistri
andmete kohaselt 1. jaanuari 2016.a. seisuga
on Rägavere vallas kohalikke teid 84,3 km.
Nendest
orienteeruvalt
viiendik
on
mustkattega tolmuvabad teed. Olenevalt
eelarvest on mustkattega teid iga-aastaselt
rajatud juurde. Sellel kuul sõlmiti riigihanke
menetluse tulemusena töövõtu leping AS Eesti
Teedega. Kavandatava töö mahuks, mis peab
olema tehtud 31. juuliks k.a. on 2,2 km. Sellele
lisanduvad parkimisplatsid Ulvi kaupluse
kõrval ja laseaed/hooldekodu juures. Tööde
maksumuseks ilma KM on ligi 30 tuhat eurot.
Lisaks mustkattega teedele on kavandatud
kruusakattega teede remonttööd augustis-

septembris
ning
üldine
teehooldus
(hööveldamine, tasandamine, löökaukude
likvideerimine jne.) nii kevadel kui sügisel.
Üheks suuremaks probleemiks teehoiu tööde
korraldamisel on teemaa. Ehitusseadustik (§
71, lg 1 ja § 72 lg 2) määratleb avalikult
kasutatava tee kaitsevööndi ning teega
piirneva
maa
omaniku
kohustused.
Teehooldajate tingimuseks on, et mõlemal
pool teed peaks olema 1-1,5 m vaba ruumi
lume laotamiseks. Lisaks peab teekattest
kummalegi poole olema tagatud ka puhastatud
teepeenar 0,5 m. Seega kogu teeäärne ala ehk
teemaa on vajalik hoida tühjana, et teid oleks
võimalik hooldada. Heas olukorras ja
hooldatud teemaa tagab ka tee parema
säilimise. Paraku on meie külateedel teemaa
olemasolu üsna küsitav. Tihti on
maaomanikud tee vahetusse lähedusse
ehitanud aiad, istutanud hekid. Teehooldajatele on probleemiks ka teele liiga
lähedal kasvavate puude oksad, mis sageli
lõhuvad hooldusmasinate tuled, peeglid jne.
Siinkohal tõsine palve – palun jätke
teehooldajatele ruum nende töö kvaliteetseks
teostamiseks.
Ilusat suve ja HEAD TEED!
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Tuhat tänu talgulistele

mitteametlikul talgupäeval Ulvi poe
ümbruse korrastamisel, oli ilm oluliselt
sõbralikum. Sai palju tehtud ja tulemus
“Võlusõnad”
oli silmaga nähtav. Ma ei oleks seda
Kui hommikul sa ärkad,
üksinda suutnud. Sellega seoses tahan
siis teisi tervita.
südamest tänada Liinat, Airiin-Aileeni ja
Häid sõnu ütle-märka,
Anna-Liisat. Te olete väga armsad, et
neid hoolsalt levita.
võtsite vaevaks mind aidata. Guido,
Marek ja Mairo - suured tänud ka teile,
Meist keegi ju ei taha,
et te ei pidanud paljuks ning oma abikäe
et oled tühi koht.
ulatasite ja raskemad tööd enda kanda
Ei tänu nõua raha,
võtsite. Loomulikult suur- suur aitäh
ei kaasne selles oht.
Beritile, Ave-Triinule, Alicile ning
Kui ametlikul talgupäeval 6. mail tublidele poistele Laurile ja Kasparile.
mängis ilm vingerpussi, siis 7. mail, Suur, suur tänu veelkord Teile.
Anneli Nõmmesalu

Tänusõna eakatelt
Igaaastane üksikute eakate kuus
ruumi küttepuid on selleks
korraks kõigil juba varju all.
Helve Laanemets ja teised eakad
tänavad head ja asjalikku
küttepuude toojat Ivo Jõgistet,
kelle toodud puud olid sellel
aastal väga ilusad ja
kuivad.

Ulvi Naisseltsi väike ekskursioon Väike-Maarjasse
Miia Rämmar

K

ui 6. juuni hommikul säras taevas
päike,
andis
see
naisseltsi
liikmetele lootust, et tänavune muutlik
ilm ei saa meie sõitu Väike- Maarjasse
ära rikkuda. Teel sinna põikasime ViruJaagupi kalmistule, kus süütasime
küünlad meie kunagiste esinaiste Õilme
Peeti ja Agnes Prillopit haudadel.
Väike-Maarjas ootas meid juba Heljo
Nurk, kes on rajanud alevi serva
imeilusa suure kiviktaimla, mis just
praegu säras kõige kaunimates värvides.
Imetlesime selle 79-aastase naise töökust
ja jätkuvat energiat, et sellist aeda täiesti
umbrohupuhas hoida. Ja kui arvestada
veel seda, et algselt oli selle aia kohal
üksnes
põldudelt
kokkukuhjatud
kivihunnik koos lepavõsaga, on tehtud
töö uskumatult suur. Lahke aiaomanik
jagas nii selgitusi kui ka istutusmaterjali
igaühele veel koju kaasa viimiseks.
Külastasime
ka
perekond
Pello
lillerohket ja siidise muruga koduaeda

Kolde tänavas, kus ei puudunud ka suur
kaetud ujumisbassein.
Väike-Maarja kirikut tutvustas õpetaja
Ralf Alasoo. Nägime Põlulas sündinud
kuulsa orelimeistri Gustav Normanni
1848. aastal valmistatud kõige vanemat
orelit, mis on tänaseks täiesti töökorda

seatud. Saime kuulda sedagi, kuidas
2010 aasta augustitormis purunenud
kirikutorn kahe aastaga uuesti taastati.
Oma väikese reisi lõpetasime Georgi
söögitoas kohvi ja koogiga ning
lubadusega koju jõudes kohe aeda tööle
minna...

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele
Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille
käigus
pakutakse
toimetulekuraskustes
inimestele
tasuta
nõustamisteenuseid.
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt
finantseeritava projektiga „Integreeritud
teenuste osutamine toimetulekuraskustes
inimestele“, mis on osa programmist
„Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed“.
Projekti eesmärgiks on kohalike omavalitsuste
sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine
keerulisemate kliendijuhtumitega tegelemisel
ning
toimetulekuraskustes
inimestele
nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti.
Nõustamisteenuste osutamise tulemusel
paraneb isikute igapäevaeluga toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele
ja rakendumiseks tööle.
Projekti sihtrühmaks on mitmete probleemide
samaaegsest
esinemisest
tingitud
toimetulekuraskustes tööealised inimesed
(välja arvatud nooremad kui 15-aastased ja

eelpensionil ning vanaduspensionil olevad
inimesed) ja nende pereliikmed, kelle
toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse
võimalustest (toetused, teenused).
Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul
pöörduda
kohaliku
omavalitsuse
sotsiaaltöötaja või projekti piirkondliku
(elukoha) koordinaatori poole. Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid
nende nõusolekul. Koostöö omavalitsuse
sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste
võrgustikupartneritega, toimub juhtumipõhise
võrgustikutöö meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele tasuta
pakutavad teenused:
Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on
tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet
ning enesehinnangut, aidata paremini aru
saada endast ja oma võimetest, olukordadest,
analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.
Perenõustamine. Eesmärgiks on abistada peret
suhete ja laste kasvatamisega seotud

küsimustes, pere ressursside leidmisel ning
sotsiaalsete toimetulekuoskuste tõstmisel.
Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on
isiku või pere abistamine majanduslike
raskuste ja võlgnevuste korral.
Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on isiku
abistamine juhendamise ja toetamise kaudu
igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel,
kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel,
toimetulekul raske olukorraga.
Info ja registreerimine Rägavere Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Helina Lakk, telefonil:
525 7171 või 329 5413
e- post helina@ragaverevv.ee
Täiendavat infot projekti kohta saab
Sotsiaalkindlustusameti
piirkondlikult
koordinaatorilt.
Projekti piirkondlik koordinaator Ida-ja LääneVirumaal on Enely Kullamäe, tel 5343 3002
e-post
enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teated

Sületäis lilli emale
kotitäis kohustusi isale
säravaid silmi titale

Marelle Rentik – 25.04
Rihhard Valter – 02. 05
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Aastad on
selline rikkus,
mida osta ega
müüa ei saa.
Neid tuleb igaühel
ükshaaval elada, kõik
rõõmud ja mured
raashaaval koguda ja
kogutud kullaterad jälle
edasi jagada!

JUUNI
Kuno Veski –

86

AUGUST

Elfriede Kongi –

84

Marta Andre –

Ilda Pulman –

84

Heinur Paalimäe – 81

Jolahte Raam –

82

Valve Noormägi – 80

Olev Kuldma –

65

Elgi Noorlind –

80

Laine Luige –

75

JUULI

85

Hilja Eglit –

91

Udo Kelk –

70

Heino Eerik –

81

Leo Valk -

65

Arvo Jaakson -

75

Mälestame
Eraisiku kuulutus

TOYOTA KOKKUOST
Ostan TOYOTA marki sõidukeid.
Võib pakkuda ka teist marki
sõidukeid
5 567 8016

Tuul puude ladvus
tasa kiigub,
Andres Puhilas –
me vaikses leinas Siiri Arusaar –
langetame pea.. Helmut Pajula –

30.03
03.04
10.05

Väljaandja Rägavere vallavalitsus ,Aadress: Mõisa tee 7; Ulvi küla 46701;
Lääne Virumaa ragavere.leht@gmail.com
TASUTA

