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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt
käib Läänemere rannale
ja Munamäe metsalt murult
käib lahke Soome lahele?
See on see maa, kus minu häll
kord kiikus ja mu isadel. Sest laulgem nüüd ja ikka ka:
See ilus maa on minu kodumaa!
/KODUMAA / Mihkel Veske

Head Eesti Vabariigi
aastapäeva
Rägavere vallavalitsus ja –volikogu

Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud üritused Rägavere vallas:
- 7.30 pidulik lipuheiskamine
- 15.00 pidulik vastuvõtt ja kontsert
Ulvi klubis
Buss liigub marsruudil: Ulvi (14.10)
Miila - Kabala - Uljaste - Sonda ning
tagasi .Bussiinfo - 556 34551

Algaval aastal on igale ühele meist midagi pakkuda
Tea Runovski

Head uut aastat!
Hiina kalendri järgi saab nüüd soovida head
punase tuliahvi aastat!
Algav aasta on mitme organisatsiooni poolt
ära märgitud erinevalt. Valitud on aasta
esindajad:
Aasta loom: mäger. Algamas on mägraaasta. Mäger on keskmise koera suurune,
jässakas ning eespool aheneva kehaga
metsaelanik. Mustade silmaümbruste tõttu
sarnaneb õige pisut pesukarule. Mäger on
kasulik loom – ta hävitab hulgaliselt
metsakahjureid.
Aasta lind: rasvatihane. Eks ole ta ju Eesti
üks tavalisemaid ja tuntumaid linde ning üks
põhjalikumalt uuritud linnuliike maailmas.
Lisaks on ta meie arvukaim talvituja.
Rasvatihane on elav ja liikuv lind, keda Eestis
võib kohata aastaringselt.
Aasta puu: kuslapuu. Kuslapuu on sage
asukas meie viljaka mullaga metsades.
Salukuusikus käimise muudab ta mõnikord

lausa võimatuks. Kuslapuu marjad on
mürgised ning õnneks tunduvad need pigem
ebameeldiva maitsega olevat ning ei kutsu
end sööma. Lisaks ilutaimena kasutamisele
on kasutamist leidnud ka tema väga kõva puit.
Sellest
valmistatakse
kangasüstikuid,
rehapulki, heegelnõelu.
Aasta orhidee: tumepunane neiuvaip.
Tumepunane neiuvaip on käpaliste
sugukonda kuuluv südasuvine õitseja. Õied
on vanillilõhnalised, enamasti tumepunased.
Taime kõrgus on ligikaudu pool meetrit.
Eestis on ta arvatud III kaitsekategooriasse
(2002 aasta seisuga).
Aasta liblikas: mustlaik-apollo. Mustlaikapollo sarnaneb oma värvuselt pisut
kapsaliblikale. Siiski on need kaks liiki väga
erinevad. Aasta liblika röövikud toituvad
ainult hariliku lõokannuse lehtedest. Samuti
on erinevad tiibadel asuvad tumedad
märgistused. Mustlaik- apollot võime kohata
enamasti jõeäärsetel niitudel.
Teema-aasta: merekultuuri aasta. See annab

põhjuse taas pöörata end näoga mere poole
ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne
rahvas või mererahvas? Meri on eluviis ja
inspiratsioon. Meri ühtaegu nii lahutab kui
ka ühendab maid ja rahvaid. Koos meritsi
veetavate kaupadega on pidevalt liikunud ka
erinevad teadmised, uskumused, oskused ja
kogemused, mis on vorminud mereäärsete
rahvaste kultuuri.
Igaühele midagi. Üle Eesti on nende
märksõnadega seotult toimumas mitmeid
põnevaid üritusi.
Ka meie valla leht alustab uuel aastal uue
hooga. Käsil on juba 21. hooaeg. Suured
tänud kõigile, kes on lehte oma artikleid
saatnud ning nende kaudu enda või
kogukonna tegemisi kõigile tutvustanud.
Loodame sujuvat koostööd teha ka edaspidi.
Valla elanike jaoks on kohalik leht oma
uudiste ja artiklitega tihti tähtsamgi, kui
maakonnaleht.
Soovin alanud aastal ilusaid tegemisi ning
harivaid kogemusi!

Toimekas Sae küla
Marion Talli

Head punase tuliahvi aastat!
Eelmine aasta oli Sae külale üsna toimekas
aasta, meie küla sai pärjatud lausa kahe tiitliga
ning pisikest remonti sai ka meie külatee.
Ekskavaator teostas teeremonti aprillikuus.
Tasandati teeservi, sest vesi ei voolanud enam
tee pealt ära. Lisaks parandati ka suuremaid
löökauke ja siluti teed üleüldiselt.
Pisikese teeremondiga tegelevad ka
külaelanikud ise. Nimelt ei tekita kellelegi
raskusi aeg-ajalt löökauke tasandada ning
kevadel
suuremaid
rööpaid
siluda.
2015. aasta kevadel sai Sae küla omale tänu
Kohaliku omaalgatuse programmi 2014.
aasta sügisvoorule uued kangasteljed. Teljed

on 8 tallalauaga ning nendel alustati usinasti
rahvariideseelikute kudumisega.
2015. aastal pälvis Lääne-Virumaa kauni
küla tiitli Sae küla. Tiitlit jääb meenutama
rahvusvärvides mastivimpel ning tänukiri.
Konkurss "Lääne-Virumaa kaunis kodu" on
osa üle-eestilistilisest konkursist "Eesti kaunis
kodu", mille tulemusena valitakse igast
maakonnast kaunimad objektid ja esitatakse
autasustamiseks Vabariigi Presidendile kui
kodukaunistamisliikumise
patroonile.
Lääne-Virumaal on konkursi korraldajaks
Lääne-Viru
Omavalitsuste
Liit
ja
koostööpartneriks Lääne-Viru Maavalitsus.
Sel aastal aitasid konkursi edukale
toimimisele kaasa ka Aqva Hotel & SPA,

Männiniidu Aiand ja Einar Vallbaum. Kauni
küla tiitlit käis vastu võtmas meie külavanem
Toomas Tali.
7. oktoobril toimus Rakvere Ametikoolis
Täiskasvanud Õppija Nädala raames
tunnustusüritus, kus aasta õpiteo tiitli pälvis
MTÜ Sae küla kangakudumise kursus.
Selle aasta alguses tabas meie küla ka korralik
ehmatus – meie külas käisid vargad. Maju
käidi ilmselt kontrollimas juba päev varem,
sest mitmed külaelanikud nägid kahtlast autot
küla vahel liikumas. Seega üleskutse kõigile –
hoidkem silmad lahti!
Käesolevaks aastaks soovime kõigile hästi
palju õnne, kordaminekuid, üksteisega head
läbisaamist ning tugevat tervist.

2

Rägavere Valla Leht. Veebruar 2016

Vald

Parimad
õnnesoovid
ja tugevat
tervist!
Rägavere
vallavalitsus ja –
volikogu

Rägavere Vallavalitsus ostab 46
ruumi kuivi lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega.
Pikkus täpsustamisel,
varieerudes 35-50 cm.
Pakkumised saata hiljemalt
21 märtsiks
aadressile
Ulvi; Mõisa tee 7; 46701
Rägavere vald; Lääne-Virumaa
või e-posti
aadressil ragavere@estpak.ee
info: 329 5412

Erika Lumiste 90
..sündis 15.veebruaril Palmse valla Muike
külas. Praegu elab Põlula külas. 25 aastat
töötas Rägavere sovhoosis, alguses
põllutöödel, hiljem Uuemõisa sigalas. Seoses
töötajate nappusega pidi sigalas töötama
kahe inimese eest, olema nii talitaja kui ka
brigadir. Peale tööd osales tantsu– ja
näiteringis
Praegu pensionipõlveski on Erika aktiivne
laulukooris osaleja ning tihti astub üritustel
üles ka naljalugudega.

Head punase tuliahvi aastat!
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
Virgo Koppel

Möödumas on esimesed kuud 2016-st
aastast ning taas tähistame 24.
veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva.
Vahetult enne vabariigi aastapäeva
suletakse kahjuks Ulvi külas asuv
Põlula postkontor. Edaspidi peaksid
postiteenused olema kättesaadavad Ulvi
toiduainete ja esmatarbekaupade poes
asuvas postipunktis. See on järjekordne
märk ääremaastumisest suurte ettevõtete
jaoks. Selliseid maapiirkonnas teenuste
vähenemise juhtumeid võib ette tulla ka
valdade ühinemise puhul. Rägavere

vallavolikogu tegi jaanuarikuus Vinni
vallavolikogule
ettepaneku
ühinemisläbirääkimiste
algatamiseks.
Lähiajal peaks saabuma nendepoolne
vastus läbirääkimistega nõustumiseks
või siis mitte. Kui vastus meie
ettepanekule tuleb positiivne, siis
järgnevad läbirääkimised, kus pannakse
paika millisel moel peaks ühinenud vald
toimima hakkama ning kindlasti saame
seada
omapoolsed
tingimused
ühinemislepingusse.
Koostamisel on mitmeid projekte
toetuse saamiseks: Keskkonnainves-

teeringute Keskusele Ulvi tagavaraosade
lao lammutamiseks ja Ulvi hooldekodu lasteaia
ning
perearstikeskuse
keskküttesüsteemide
uuendamiseks;
Ettevõtluse Arenduse Sihtasutusele UlviKabala kergliiklustee ehituseks, Ulvi
hooldekodu - lasteaia piirdeaia ehituseks
ja Rägavere valla huviklubile rendile
antud Mõedaku spordibaasi rolleriraja
ehituseks.
Loodame
projektide
rahastamist, millest oleks kasu meie
piirkonna elanikele.
Head punase tuliahvi aastat ja head Eesti
Vabariigi aastapäeva!

Rägavere vallas uued aadressid
Rägavere vallavalitsus
Mõisa tee 7
Ulvi küla 46701
Rägavere vald; Lääne-Virumaa

Rägavere Valla Rahva Maja
Ulvi raamatukogu
Mõisa tee 5
Ulvi küla 46701
Rägavere vald; Lääne-Virumaa

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
Vallavalitsuses
DETSEMBER 2015
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku ettepanekud;
- kinnitati õigusvastaselt võõrandatud talumaa
maksumuse määramise akt ja
kompensatsiooni summa;
- määrati katastriüksuse nimi ja sihtotstarve
Kõrma külas;
- kinnitati Põlula Kooli õppekoha tegevuskulu
arvestuslik maksumus 2016. aastaks:
põhikooli osa 304.28 eurot kalendrikuus,
lasteaia osa 290.41 kalendrikuus;
- anti volitused sotsiaaltöötajale Martin
Kesamaale Rägavere valla eestkostetavate
esindamiseks;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingute
177 ja 178 sõlmimine;

- kinnitati Ulvi Hooldekodusse vastuvõtmise,
sealt lahkumise ja väljaarvamise ning
kohamaksu tasumise eeskiri;
- kiideti heaks 2014 ja 2015. aastal
hajaasustuse programmist toetuse saajate
esitatud aruanded.
JAANUAR
- väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le
Nõmmise alajaama F3 kasutuselevõtuks;
- kinnitati Ulvi Hooldekodu hoolduslepingu
nr. 179 sõlmimine;
- väljastati ehitusluba majandushoone
ehitamiseks Miila külas, Uuetoa kü;
- määrati katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed Mõedaka ja Kantküla külas;
- vaadati läbi ja kiideti heaks vallavolikogu
istungile esitatavad materjalid.

Ajalehe artikleid palun saata
aadressile
ragavere.leht@gmail.com
Volikogu
JAANUAR
- kinnitati Rägavere valla territooriumil 2016
aastal ühtseks maamaksumääraks 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas
v. a. haritav maa ja looduslik rohumaa, mille
maksumääraks on 1,5% maa
maksustamishinnast aastas;
- kinnitati maa munitsipaalomandisse
taotlemine: Vabatküla tee Viru-Kabala külas
ning Kukelinna tee Viru-Kabala külas;
- otsustati teha ettepanek Vinni vallavolikogule
haldusterritoriaalse korralduse muutmise
algatamiseks ning ühinemisläbirääkimiste
alustamiseks;
- muudeti Rägavere Vallavalitsuse koosseisu.
Alates 25.01.2016 on vallavalitsuse liikmeks
määratud Lembit Talli. Kristiina Valter lahkus
vallavalitsuse koosseisust isiklikel põhjustel.
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Toetustest
Martin Kesamaa

Muudatustest
sotsiaalvaldkonnas
Riigis toimuvad muudatused ei jäta
puutumata
ka
sotsiaalvaldkonda.
1. jaanuaril 2016 jõustus uus
lastekaitse- ning sotsiaalhoolekandeseadus. Kuna tegemist on uute
regulatsioonidega, tuleb muuta valla
siseseid määrusi, mille osas vallamajas
töö käib. Tulemustest teavitan edaspidi.
Uue aasta algusest tõusis riiklikult
kehtestatud toimetulekutoetuse
piirmäär 130 euroni pere esimese
liikme ja lapse kohta ning pere teise ja
enama täisealise liikme kohta 104 euro
peale. Lahti seletades tähendab see
seda, et kaks täiskasvanud inimest
peaksid hakkama saama 234 euroga
kuus, millest tuleb osta toit, ravimid,
riided ja muu igapäevaeluks vajalik.
Juhul, kui elukohaga kaasnevad
mõistlikud kommunaalkulud, siis need
hüvitatakse kuludokumentide alusel.

Lastega
pered
saavad
taotleda
vajaduspõhist
peretoetust, mille
puhul on riiklikult reguleeritud
sissetulekupiir järgmiselt:
• 358 eurot esimese pereliikme
kohta
• 107,4 eurot alla 14-aastase
pereliikme kohta
• 179 eurot 14- aastase ja
vanema pereliikme kohta.

Alates 1. märtsist on
sotsiaaltöötajal uued vastuvõtu
ajad:
• Kolmapäeviti:

9.00-12.00 ja 13.00-16.00

Vajaduspõhise peretoetuse arvutamise
aluseks on perekonna kuu netosissetulek, milles arvestatakse taotluse
esitamise kuule eelnenud kolmel
kalendrikuul olnud sisse-tulekuid.
Tasub meeles pidada, et kõik ühist
majapidamist jagavad isikud lähevad
arvesse.

• Neljapäeviti:

Näite:
Peres on ema, isa ja 17 aastane poeg.
Arvutus on järgmine: 358+179+179=
716. Kui kuu sissetulek jääks alla 716
euro, siis on neil õigus saada toetust.

Martin Kesamaa

9.00-12.00 ja 13.00 -15.00
Soovitav on alati ette helistada.
Muudel aegadel toimub vastuvõtt
vastavalt eelnevale kokkuleppele
e-maili või telefoni teel.

Tel. 525 7171
e-post martin@ragaverevv.ee

Kodutütarde organisatsiooni 84. aastapäev
Anna-Liisa Kaasik
Laura Kens
Airiin-Aireen Roostik

Kodutütarde organisatsioon tähistab oma
sünnipäeva 19. jaanuaril. Sel aastal sai
organistsioon, kuhu kuuluvad ka Põlula
Piigad (kodutütred), 84 aastaseks. Seda
sündmust tähistati Viru ringkonnas
pidulikult Rakveres Kaitseliidu Viru
Maleva staabis. On traditsiooniks saanud,
et ringkonnas vastutab igal aastal üks
rühm selle ürituse eest, seekord siis Tapa
rühm. Kuna esinejaid nappis, siis paluti
meie rühmalt abi kontserdi jaoks.
Üritus algas küünalde süütamise ja
hümni laulmisega. Seejärel tänati
tublimaid
kodutütreid
ja
juhte
tänukirjade,
hoolsuspaelte
ja
hoolsusmärkidega. Meie rühmast teenisid
ära
märkimist
ringkonnavanema
tänukirja Marjon-Melissa Algo, AveTriin
Algo, Stevelin Jevsejev, Sandra Karajev,
Karmen Aleksejev. Peavanema tänukirja
said Uljana Zaljažnaja, Ketly Kollamaa,
Airiin-Aileen Roostik, Laura Kens, Berit
Pohlak, rühmavanem Leili ja toetajaliige
Sarmite. Kodutütarde kõrgeima autasu –
hoolsusmärgi- sai sel aastal Anna-Liisa
Kaasik. Viru ringkonnas on see teine
märk ja mõlemad on saanud Põlula

OOTAME OMA RÜHMA UUSI LIIKMEID!
Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmena 7-kuni 18-aastased Eesti naissoost
kodanikud ning organisatsiooni täiskasvanud juhid. Kui oled vähemalt 7-aastane
ning huvitab kodutütarde tegevus, siis sul on võimalus astuda kodutütarde
organisatsiooni kandidaat-liikmeks. Selleks pead täitma kodutütreks astumise
sooviavalduse oma maakonna Kaitseliidu Malevas. Paari kuu pärast, kui oled
omandanud Kodutütarde põhitarkused, saab Sind vastu võtta kodutütarde
organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks.

kodutütred - eelmisel aastal autasustati
sellega Margit Bastigut.
Seejärel võeti vastu uusi liikmeid, kes
said endale liikmepileti ja kaela kollase
kaelarätiku.. Järgnes kontsert, kus me
laulsime, tantsisime ja esitasime
paroodiaid. Kui esinemine sai läbi,
läksime teise ruumi, kus ootasid juba ees
lauad täis näksimist ja suur tort, mille
kinkisid Viru Maleva Noored Kotkad.

Veel kingiti kohaliku Naiskodukaitsjate
poolt tordilabidas ja nuga, millega
lõigati tort lahti ja tõsteti taldrikutele.
Kogu üritus oli meie arvates lahe ja
meeldis meile. Tore oli ka see, et just
meie jälle andsime kontserti – see
näitab, et Põlula Piigad on aktiivsed
tegijad ja neile väga meeldib sellesse
organisatsiooni kuuluda.

Rägavere Valla Leht. Veebruar 2016

4

P

Põlula Kool

õlula Koolis :

***

1. veebruaril tähistati pidulikult kooli 94-t sünniaastapäeva
8. veebruaril tähistati ahviaasta alguse saabumist
Joonistati pilte ahvist ning toimus looduskool
9. veebruaril tähistati vastlapäeva

Kuna õues liugu lasta ei saanud siis toimusid erinevad sportlikud
võistlused kooli saalis.Kõigi rõõmuks oli laual maiustamiseks ka
vastlakuklid.
15. veebruaril toimus vahetundide ajal Sõbralaat.
Koolilapsed müüsid omavalmistatud esemeid ja maiustusi

Kellel 35, kellel 15 – niipalju on Põlula Koolis töötatud aastaid
Merje Kallip 35
Ise ka ei usu, aga Põlula Kool sai minu
esimeseks töökohaks juba aastal 1981 ja on
jäänud selleks siiani. Väike matemaatiline
arvutus ja nii ongi…., just täpselt niipalju
aastaid. Vahepeal sai küll mõned aastad Ulvi
lasteaias tööd tehtud, aga kuna praegu on
lasteaed ja kool üks asutus, siis ongi need
aastad töötatud nagu ühes asutuses.
Mis on meelde jäänud esimesest tööaastast?
Tegelikult on palju meeles - ikkagi ju esimene.
Peale keskkooli lõpetamist proovisin sisse
saada
Tartu
Ülikooli
kehakultuuri
teaduskonda, aga ei õnnestunud. Mõtlesin, et
proovin aastakese erialal töötada, saan ehk
teada, kas üldse meeldib. Otsisin kooli, kes
vajaks
kehalise
kasvatuse
õpetajat.
Tolleaegsest haridusosakonnast pakuti tööd
Põlula 8- kl. Koolis, kuhu vajati muusika- ja
kehalise kasvatuse õpetajat. Täpselt see, mida
vajasin. No läksingi ennast pakkuma.
Tolleaegne direktor Ilmar Järg võttis mind
tööle. Ma ei tea siiani, mis valemiga, sest olin
ju siis alles 17 ja sain septembris 18. Ju olid siis
teised seadused.
Olin lõpetanud Kadrina Keskkooli, kus oli suur
võimla, kõigi vajaduste ja võimalustega
muusikaklass ning veega WC-d. Nüüd võttis
mind vastu keskkond, kus see kõik puudus.
Puudus võimla. See mida võimlaks kutsuti, oli
ilma kütteta jube külm mõisaaegne
kasvuhoone moodi ruum, kus praegu asub
muusikaklass. Saal, kus peeti kehalise tunde,
oli nii madal, et suured poisid hüppasid käega
lakke. Muusikatundi tuli anda ilma klaverita,
sest vanemad klassid asusid ju ülemises
koolimajas, kus puudus klaver. Ilmar Järg
ütles, et mine tundi nagu õpetaja Laur
„Kevades“, võta viiul kaasa. Mis oli aga kõige
hullem, need kuivkäimlad, tõeline peldik minu
jaoks ja jubeda haisuga saunaruum, kus käidi
käsi pesemas. Esimeseks elukohaks oli
alumise koolimaja praegune torniklass ja tollel
ajal selle ees olev pliidiga tuba. Mäletan, et
esimesed kaks nädalat nutsin õhtuti, et mis
pagana pärast ma siia pärapõrgusse tulin.
Päeva ajal aga nautisin imeilusat sügisest
värviküllast kooliümbrust. Loodus kooli
ümber siis ja ka praegu on ju imeilus.
Esimesed õppetunnid oli tõeline vettehüppamine tundmatus kohas, sest mitte keegi
ei andnud mulle, kui täiesti kogenematule

inimesele ühtegi õpetust, mida teha või kuidas
olla. Aga hirmu ma ei tundnud. Lisaks aitasid
kaasa väga toredad õpilased, kes siis Põlulas
õppisid. Hakkasime kohe ka trenni tegema ja
võistlustel käima. Mäletan, et väga tublid
suusatajad olid Raili Veinmaa, Riho Koppel,
Heino Sooväli, kes kohe ka rajooni võistlustelt
auhinnalisi kohti tõid. Lisaks nendele on veel
meelde jäänud Anneli Metsmaker, kes hästi
kaugust hüppas ja tublide jooksjatena õed
Merje ja Marika Tamm. Veel oli väga tubli ja
mitmekülgne sportlane Valmar Järg, kes juba
esimeses tunnis hüppas kaugust üle
kaugushüppekasti, mis tuli pikemaks kaevata.
Staadion ise oli tõeline porimülgas, kus peale
väikestki sadu ei olnud üldse midagi võimalik
teha. Aga üks asi mis tolleaegsetel lastel oli, oli
tahtmine sporti teha. Ei tulnud kõne allagi, et
keegi tuli kehalise tundi mingi muu riietusega,
kui spordidress ja talvel olid kõigil lastel omad
suusad, puusuusad muide.
Miks ma täna siin veel olen? Kuna peale
esimest tööaastat sai selgeks, et see töö mulle
sobib ja kodugi sai siia rajatud. Nii ongi läinud
ja enda arvates olen õnnelik, sest minu tänane
töö ning hobid lähevad kokku. Mida veel
tahta. Miks koolis on hea töötada on veel see,
et kui noortega iga päev koos oled ja nendega
tegeled, püsid ka ise noor.

Sirle Taaksalu 15
Alustasin Põlula Koolis tööd 2001. aasta 17.
septembril.
Esimesel
tööaastal
olin
aineõpetaja. Õpetasin 4., 5. ja 6. klassi õpilasi.
Sel ajal arvasin, et on väga tore olla ainult
aineõpetaja. Teisest tööaastast sai minust 1.
klassi klassijuhataja. Klassijuhatajana tööle
asudes sain aru, et see on hoopis huvitavam.
Lisaks igapäevasele õppetööle saab koos
õpilastega käia koolimajast väljas, näha
erinevaid kohti, kogeda uusi elamusi. Õppida
koos õpilastega väljaspool tavapärast
keskkonda.
Algusaastatest meenub üks kevadpidu.
Õpilased pidid luuletusi lugema. Igal õpilasel
oli oma salm. Peo alguses oli üks õpilane
puudu. Jagasime osasid, et midagi vahelt ära ei
jääks. Kui oli aeg luuletus ette kanda, olid aga
kõik esinejad kohal. Esineja oli jala kooli
tulnud ja jõudis täpselt selleks ajaks kui tuli
luuletust lugema hakata.. Küsisime, miks ta
jala tuli, siis oli ainuke vastus: „Õpetaja käsiks
kõigil kohal olla”.

Tänaseks olen alustanud 1. klassiga teekonda
viiel korra ja ühe klassiga 2. klassist. Nende
hulgas on olnud usinaid õppijaid, häid
sportlasi ja lauljaid. Igal ühel omad huvid ja
tegemised. Mina ise olen koos nendega
õppinud ja arenenud. Suur tänu neile ja nende
vanematele.

Eve Unus 15
Olen töötanud Ulvi lasteaias lasteaiaõpetajana
15 ja pool aastat. Kuid mitte kohe ei olnud
ma lasteaeda tööle minnes õpetaja. Asusin
tööle õpetaja-abina. Lapsed meeldisid mulle
siis ja meeldivad mulle praegugi. Muidu ma
seda tööd ei teeks.
Olen rõõmsameelne, heatahtlik, abivalmis,
natuke jonnakas, kriitilise mõtlemisega. Olen
koostöövalmis ja mulle meeldib teistega koos
viia ellu uusi ideid ja plaane. Just need
omadused minust saidki saatuslikuks. Mind
paluti tööle asuda lasteaiaõpetajana. See oli
minu jaoks raske otsus. Kahtlesin, kas saan
üldse hakkama. Ainult joonistamisoskus
minust ju õpetajat ei tee. Võtsin aega ja asusin
uurima, mida üldse tähendab lasteaiaõpetaja
töö. Kartsin – kartsin vastutust, mis mul tuleb
kanda. Kaalusin oma plusse ja miinuseid –
plusse sai rohkem: lastega kiire kontakti
saavutamine, avameelne ja julge suhtlemine
lastevanematega, tahe teha meeskonnatööd.
Miinuseks oli vaid vähesed teadmised ja
kogemused – see on ju muudetav. Langetasin
otsuse – asuda tööle ja minna õppima. Noor
ja roheline, jonnakas ja kangekaelne, tahe
teha kõike kiiresti, anda endast maksimum –
ja oligi käes! Väsimus, tahtejõuetus,
magamatus – rohkem ei taha! Stopp – aeg
maha! Vaadates laste rõõmsaid ja säravaid
silmi, tundes kolleegide toetust tundsin endas
soovi ikkagi edasi minna. Just laste pärast
olen ma praegu nii kaugel kui ma olen. Tänu
lastele lõpetasin kooli, sain hariduse ja teen
tööd, mida armastan.
Erilisi hetki (nii rõõmsaid kui kurbi, nii
naljakaid kui ka valusaid) oma tööst ja
tegemistest on palju. Las need jääda mulle,
sest igal hetkel on oma väärtus ja õppetund.
Tänu oma kogemustele tean, et julge
pealehakkamine on pool võitu. Oma mõtteid
ja ideid tuleb kindlalt kaitsta. Vaatamata
väikestele tagasilöökidele tuleb seista kahe
jalaga maa peal ja ajada oma rida. Ja kuhu see
välja viib… tee on veel pikk minna.
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Sport ja kultuur

Rägavere naisrühm osaleb II Eesti naiste tantsupeol
Raivo Suni

Rägavere valla naisrühm Metsalilled
osaleb 12. juunil Jõgeval toimuval II
Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu.
Naisrühma
koosseisus
on
peole
registreerunud
12
tantsijat.
Rühma
juhendab
Sirje
Rebane.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on
lugu mehest ja naisest: sellest,
kuidas mehed näevad naisi ja naised
mehi. Tantsulavastuses põrkuvad kaks
maailma - avatud ja elurõõmus ning
suletud ja kibestunud. See on lugu, milles
on kirge ja armastust, aga ka viha ja
põlgust. Lugu aitavad jutustada Ivo Linna
ja Tiit Sukk.……………………………..

Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta
Eesti suurimaks rahva-kultuuripeoks.
Etenduse
lavastab
mitmete
üldtantsupidude lavastaja ja liigijuht
Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle
5000 tantsija enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja
tekstide
autor
Heiki
Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu
toimub Jõgeva linna staadionil 12.
juunil. Kavas on peaproov- ja kaks
kontsertetendust.
Pileteid etendustele müüb Piletilevi.
Tulge oma valla naistele kaasa elama!

Rahvamaja poolaasta tegemisi
Elvis Efert

On hea meel tõdeda, et alates eelmise aasta
lõpust toimuvad rahvamajas neljapäeviti
filmiõhtud. Järgmine kinoõhtu leiab aset juba
25. veebruaril, mil on plaanis näidata Matrixi
triloogia esimest osa. Kinoõhtud toimuvad
rahvamajas üle nädala igal neljapäeval kell 18.
Kinoneljapäevad: 10. ja 24. märts, 7. ja 21.
aprill, 5. ja 19. mai, 2 . ja 16. juuni.
Kui kellelgi on veel nägemata Eesti kinoteos
„Must alpinist“, siis ka see film ootab oma
järjekorda märtsis.
Kevadkuu 11. kuupäeval on kõik oodatud
retrohõngulisele peole „Plirts-Plärts käes on
Märts“. Märts on ka teatrikuu, seega on märtsis
toimumas ka teatrietendusi.
Jätkuvalt ootan reedeti kell 19 huvilisi fitness
joogasse.
Tegemist
on
erinevate
võimlemiselementidega täiustatud joogakavaga kaalu langetada soovivatele inimestele.

24.

jaanuaril toimunud 32. Viru
maraton Mõedakal tõi suusarajale
sadu talvesõpru. .Võistluse vabatehnikas
suusamaratonil võidutsesid Tomas Kaurson ja
Terje Piirmann. 32. Viru maratoni kiireim
mees läbis 39 km ajaga 1:48:14 ja naine ajaga
02:09:12, lõpuprotokollis tõi see talle 76. koha.
Pikale trassile pani end kirja 568 suusasõpra.
Poolmaratoni rajalt jõudis esimesena tagasi
Nõmme spordiklubi suusataja Robert Klen
Mõistus. Noormehe lõpuajaks fikseeriti
1:10:42.4. M15-klassi parim oli Karupesa
Team'i esindaja Steve Vahi, kes läbis 25 km
ajaga 1:19:59.3 ja jäi lõpuprotokollis
viiendaks. Kiireima naisena N15-klassis ületas
finišijoone ajaga 1:25:27.3 Anni Jalakas RR
Suusaklubist.

Kava on välja töötanud Ameerika tuntud
eratreener ja õpetaja Bob Harper.
Aprill on tervisekuu. Nagu eelmisel aastal,
toimub ka tänavu aprilli kolmandal nädalal
koostöös Maavalitsusega tervisenädal. Terve
nädala jooksul on võimalik ennast sportlikult
turgutada mitmel erineval moel. Täpsem info
seoses tervisenädalaga edaspidi
Aprillis
on
oodata
ka
suuremat
rahvamuusikapidu. 9. aprillil toimub Ulvi
klubis pidu nimega „Kaerajaan ja
hapukapsad“. Aprilli lõpus lendavad ringi
nõiad ja toimub igasuguseid kummalisi asju,
30. aprillil tähistame klubis Volbriööd.
8. mail tähistame klubis kontsertiga
emadepäeva. Mai lõpus on aga valla
nooremale generatsioonile mõeldud pidu –
Sound Spläsh ! Järjekorralt juba teine.
Rägavere valla jaanituli saab tänavu toimuma
võidupühaga samal päeval ehk siis 23. juunil.

Killud

P

õlula-Miila Naisselts alustas uut
aastat 12. jaanuaril ,tähistamaks
P.Kerese 100-t sünniaastapäeva,

mälumänguga.Veebruarikuu
kokkusaamine toimus Õilme Peeti
juures kodus. Tähistati vastlapäeva ja
pandi paika poolaasta plaanid.

K

***

L

***

U

***

lubi “Ajakangas” pidas
27.jaanuaril aruande koosoleku.
Liikmeid on 80. Möödunud aasta
tegvustest tegi ettekande klubi
president Maiu Part. Esinesid
seeniortantsurühm “Rukkilill” ja
laulukoor “Kanarbik”.
ääne-Virumaa külaliikumist
eestvedav maakonnaühendus
„Virumaa Lootus" pidas oma 15.
sünnipäeval koosoleku Kantküla
külamajas 6. jaanuaril ja valis uue, 3liikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Ly
Niinelaid, Angela Järvis ja Peeter
Moisto.
lvi klubi saalis toimusid 23. ja
28. jaanuaril ning 11.veebruaril
filmiõhtud.
23.jaanuari mängufilmi “Ema”
keskmes on tulistamise tagajärjel
koomasse langenud täiskasvanud poja
eest hoolitsev naine.
28. jaanuari mängufilm “Armastuse
väljakannatamatu kergus” teine film
“Illusioon” on kaasakiskuv lugu
suhetest, armastusest ja surmast, mis
juhib meid küsimuseni: Kui reaalne ja
vääramatu on elu, mida juhime ja kui
suur osa sellest on lihtsalt unenägu,
illusioon?
11.veebruari Eckart Tolle
film"Inimeseks olemise sügavaim
tõde" räägib armumisest, hetke
kogemuse piirangutest, konfliktidest
suhetes, vaimsest egost, vägivallast,
ristiusu sümbolist, vormidega
mittesamastumisest ja
psühholoogilisest vajadusest tuleviku
järele.
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Ulvi raamatukogus 2016. aasta ajakirjandus
Looming
Käsitöö
Raamatukogus on võimalik laenutada
Raamatukogu
peale raamatute ka ajakirju ning lugeda
Tehnikamaailm
ajalehti.
Oma Maitse
Ajakirjad täiskasvanutele
Imeline Teadus
Anne & Stiil
Imeline Ajalugu
Loomingu Raamatukogu
Maakodu
Eesti Naine
Ajakirjad lastele/noortele
Kodutohter
Täheke
Elukiri
Miki Hiir
Cosmopolitan
Hea laps
Kodukiri
Pere ja Kodu
Tea Runovski

−

Ajalehti saab lugeda ainult
raamatukogus

Eesti Postimees
Virumaa Teataja
Maaleht
Raamatukogu lahtioleku ajad
Esmaspäev 9.00 - 13.30 Ulvis
14.00 - 16.00 Viru kabalas
Teisipäev ja neljapäev 9.00 -18.00
Kolmapäev 13.00 - 18.00
Reede 9.00 - 16.00
Kohtume raamatukogus!

Kui Arno aru sai, et ostetud asi temani ei jõuagi,
oli kelm juba raha ära kulutanud
Natalia Valem

Politsei saab iga päev keskmiselt kaks
teadet selle kohta, et keegi on interneti
vahendusel kasutatud asja ostmisel või
müümisel petta saanud. Petta saamise
põhjuseid ei pea kaugelt otsima - sama lihtne,
kui ostjal on interneti vahendusel leida
huvipakkuvaid kaupu, on ka petturitel ostjaid
pika ninaga jätta. Internetis kauplemine toimib
usalduse põhimõttel – kõigepealt maksad ja
siis saad kauba.
Kuigi enamus Facebookis, foorumites,
kuulutusteportaalides ja suhtlusportaalides
oma kasutatud asju müügiks pakkuvatest
inimestest on ausad ja siirad, ei tohi unustada,
et ka petturid liiguvad seal, kus toimuvad
tehingud. Suur osa kauplemisest on viimastel
aastatel kolinud internetti, aga sedasama on
teinud ka kurjategijad, kes virtuaalmaailma
poolt pakutavaid võimalusi kurjasti ära
kasutavad.
Levinuimaks pettuseks interneti vahendusel
sõlmitud tehingute puhul on see, et ostja tasub
kauba eest, kuid kaupa kunagi ei saa. Oluliselt
vähem, kuid siiski märkimisväärselt on neid
juhtumeid, kus ostja sai kokku lepitule mitte
vastava asja ning umbes sama palju on
juhtumeid, kus müüja sai petta .
Internet pakub anonüümsust ja distantsi, kiiret
kontakti saamist, kiiret tehingut ning ära
kadumise võimalust. Kuid ei maksa unustada,
et samamoodi pakub internet ka kiiret
informatsiooni ja tagasisidet petistest müüjate
kohta. Kui seda informatsiooni koos kaine
mõistusega rakendada, on võimalik ennast ka
petta saamiste vastu kaitsta.
Kui me tahame, et petta saamiste arv
väheneks, tuleb ühiskonnas hukka mõista ja
teadvustatult lõpetada kahtlaselt odavate asjade

ostmine, anonüümsete tehingute tegemine ja
kiirustamine. On mõned põhimõtted, mida
järgides saab petta saamise võimalust oluliselt
vähendada.
Kõige tähtsam on kontrollida müüja tausta
ning vältida neid müüjaid, kelle kohta leidub
negatiivset tagasiside. Esimene abinõu on
kindlasti Google otsing, mis tihtipeale toob
välja nn „mustad nimekirjad“, mida paljudes
foorumites ja Facebooki gruppides petistest
müüjate kohta peetakse. Abiks on kindlasti
Facebook`i kaudu leitud müüja puhul
Facebooki enda otsing . Kuluta julgesti aega
taustakontrolli tegemiseks. Sul tegelikult ei ole
ju selle asja saamisega nii kiire. Kui müüjal on
väga kiire, siis see peaks olema esimene
ohumärk. Otsingus kasuta kindlasti müüja
nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja
igasugust muud tema kohta teada olevat
informatsiooni.
Kui taust kahtlust ei tekita, siis võimalusel
eelista käest-kätte kauba üleandmist ja ostjaga
kohtumist. Ostjal on võimalus kaup üle
vaadata ning müüja saab raha kohapeal, viies
võimalused arusaamatusteks miinimumini.
Kui käest-kätte variant ei sobi, tavaliselt ostjamüüja erinevate asukohtade tõttu, siis tuleks
kindlasti sõlmida ostja-müüja vaheline kirjalik
leping, mida on täna väga lihtne koostada ja
digitaalselt allkirjastada. Lepingus on oluline
fikseerida kõik ostja ja müüja andmed
(aadressid, telefonid jne) ning võimalikult
täpselt kirjeldada kokku lepitut. Leping on
ühest küljest võimalus petta saamise korral
kohtusse pöörduda, kuid teisest küljest on see
ka hea ennetav abinõu – kui ostja või müüja
hakkab puiklema, lepingut ei soovi või ei
soovi oma andmeid avaldada, siis tasub
põhjalikult mõelda, kas seda asja ikka on nii

väga vaja ja kas see on riski väärt.
Müüjatele soovitaks ostetud kaupa mitte enne
teele panna, kui kauba eest on tasutud. Ka
ostjate seas liigub pettureid, kes lubavad
ülekande teha näiteks õhtul või saadavad
lausa võltsitud maksekorraldusi.
Väike, aga tihtipeale oluline abinõu on
jälgida, et arveldusarve, kuhu oma soovitud
kauba eest tasutakse, kuuluks sellele isikule,
kes kaupa müüb. Müüja on usaldusväärsem,
kui ta müüb kaupa oma õige nime alt.
Pahatihti on müüjatel välja tuua hulk
põhjuseid, miks raha on vaja kanda kuhugi
mujale kui tema enda kontole. Praktika aga
näitab, et tihti on tegelikuks põhjuseks soov
petta ja ennast tehingust distantseerida. Sama
põhimõte kehtib ka ostja kohta müüjatele.
Üldine põhimõte on aga see, et kui miski on
liiga odav, et olla tõsi, siis ilmselt see nii ka on
ja see peaks samuti kahtlust äratama.
Eelnevalt võiks teada või uurida, mis on toote
turuhind. Odavamal hinnal on pea alati ka
mingi põhjus, olgu selleks siis halb kvaliteet
või midagi veel hullemat. Petta saamise
kibedus annab veel kaua tunda pärast seda,
kui odava hinna joovastus on möödunud!
Kui aga juhtub see, et olete petta saanud, siis
kindlasti pöörduge politsei poole. Hoidke
alles kõik e-kirjad ning internetis peetud
vestlused, sõnumid. Samuti ka raha
ülekandmist tõendav dokument. Enne ostu on
soovitatav kuulutuse link endale arvutisse
salvestada ning teha ka ekraanitõmmis
(screenshot) või pilt ekraanist, sest pahatihti
kippuvad petturid peale raha kättesaamist
kuulutusi ära kustutama. Mida rohkem on
informatsiooni, seda lihtsam on oma õigust
hiljem taga nõuda!
Turvalist ostlemist!
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Mõned mõtted ja vaated tänasest homsesse
Lembit Talli

Aeg
kulgeb
päev-päevalt
täis
igapäevaseid tegemisi. Harva tekib mõte,
aga mis homme, või pigem järgmisel
kuul….aastal, saab. Suur osa meie tulevikust
sõltub ikka meist ja meie tegemistest kuid
mitte kõik. Lihtne on elada keskuses. Ei mingit
muret regioonist ega selle arengust.
Maapiirkondades sõltub elu aga peamiselt
regionaalse arengu tulemustest, ehk siis sellest,
kuidas riik oma regionaalpoliitikat teostab.
Eesits on räägitud – püütud teostada
regionaalpoliitikat
umbes
20
aastat.
Manalamees Hardo Aasmäe kirjutas 16.
jaanuari 2013. a. Maalehes „Regionaalpoliitika
on mandunud lõpututeks haldusreformi
katseteks“. Täna, 2016. aastal, ja riikliku kava
kohaselt järgmise paari aasta jooksul, oleme
üle elamas järjekordset katset. Asjakohased
seadused on siiski veel menetlemisel kuid
visionäride
variante
tuleviku
Eesti
haldusjaotusest kõlab mitmeid. Domineerib
seisukoht „mida suurem, seda uhkem, ilusam
ja parem“. Kas see ikka nii on? Lihtne
aritmeetika tõestab, et 1+1=2 ja mitte kunagi 3,
4 või 5.
Omavalitsuste
liitmisele
orienteeritud
kavandatav haldusreform on seadnud
eesmärgiks läbi liitmise toetada kohalike
omavalitsuste võimekuse tõusu kvaliteetsete
avalike teenuste pakkumisel, piirkondade
arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime
tõstmisel ja ühtlasema piirkondliku arengu
tagamisel. Sellest teesmärgist tulenevalt hakka
või uskuma, et elatustase Eesti maapiirkondades tõuseb kui mitte rohkem, siis
paar-kolm korda kindlasti.
Üks väheseid tasakaalustatud mõttearendusi
on avaldatud hiljuti Maalehes võrokese Kaido
Kama poolt: „Omavalitsuse konkurentsivõimet ei määra selle suurus, küll aga
geograafiline asukoht“. Tema seab kahtluse
alla, kuidas on võimalik suuremate
omavalitsuste loomise teel tekitada paremat
ettevõtluskeskkonda ning luua uusi töökohti.
Teatavasti investeerib tark ettevõtja sinna
piirkonda, kus on vaba ja kvalifitseeritud

tööjõud.
Meie
tänapäevas
väheneb
regioonides elanike arv drastiliselt. Tööle
ollakse juba harjunud pigem käima kas
Soomes või siis vähemalt suuremas keskuses.
Seal lihtsalt on töökohtade valikuvõimalus
suurem ja üldse võimalus tööd saada.
Rägavere vallas on hiljuti suletud üks
raamatukogu. Meie ainus kool on küsimuse
ees „kas olla või mitte olla“. Postipunkt
suletakse lähipäevil. Kaupluses on lai valik
alkoholile. Need ei ole näitajad paremast
elukeskkonnast. Kas võib loota, et peale
haldusreformi….?
Riigi regionaalpoliitika eesmärgiks peaks
olema see, et vähemalt säilitada täna
maapiirkondades seegi napp elanikkond ning
lähitulevikus
luua
tõeliselt
head
elamistingimused ka maal. Küll siis jäävad
inimesed ka maale ja alles seejärel võib loota,
et tulevad ka investeerijad ja loovad uued
töökohad. Riik ei saa ise luua tootva töö
töökohti.
Hr. Kaido Kama oma artiklis kinnitab
eelkirjeldatut „Piirkonna konkurentsi-võime
määrab eelkõige riiklik regionaalpoliitika,
mitte omavalitsuspoliitika. Ja kuitahes hea
omavalitsuspoliitika ei saa asendada
regionaalpoliitika puudumist või mis veel
hullem – selliseid riiklikke poliitikaid, mis
piirkondlikke
erinevusi
pidevalt
suurendavad“. Praegune halduspoliitika
„optimeerib ja tsentraliseerib“. Kaido Kama
väidab, ja väga õigesti väidab „…5000
elanikuga omavalitsuste puhul saavad kaks
halba asja kokku – võim läheb inimese juurest
juba piisavalt kaugele ära, aga võimekust veel
ei teki; … piirkondade konkurentsivõime saab
kasvada ainult siis, kui ükskord ometi
hakatakse Eestis tegema mõtestatud
regionaalpoliitikat“.
Suuremate plaanide teostamisel saavad
omavalitsused suurepäraselt teha koostööd ka
ilma ilmtingimata liitumata. Eestlastel on
paraku probleem koostööga ja siinkohal on
hea soovitus õppida seda jaapanlastelt. Üks
jaapanlane pidi olema viletsam kui üks
ameeriklane. Samas aga kümme jaapanlast
koos pidid olema kümme korda paremad kui

kümme ameeriklast.
Siinkirjutaja ei ole mitte kuidagi liitumise
vastu põhimõtteliselt, kuid praeguses
kavandatavas
haldusreformis,
ka
regionaalpoliitikas puudub analüüs ja visioon.
Ettepanek vabatahtlikuks liitumiseks ainult
kinnitab seda.
Vaatame, mida pakutakse siis täna toetuseks
maaelule
läbi
regionaalpoliitiliste
programmide.
1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses lõpeb
15. veebruaril I vooru toetuse taotluste
esitamine Regionaalsete investeeringutoetuste
programmile. Programmi tingimused seavad
suhteliselt kitsad raamid.
2. 29. aprill on tärminiks, millal tuleb esitada
võimalikud
taotlused
Piirkondade
konkurentsivõimaluste tõstmise programmile.
See programm koostatakse arvestades
maakondlikke prioriteete. Kohalikud plaanid
ei pruugi alati nendesse prioriteetidesse
mahtuda.
3. Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute
Keskus Keskkonnaprogrammi toetuse
taotluste esitamise tärminiks on 17. veebruar.
Selle programmi abil siis võimalus
leevendada keskkonna valupunkte.
Taotlusi toetuseks võivad esitada teatud
tingimustel mitte ainult omavalitsused vaid ka
äriühingud, mitte-tulundusühingud, ettevõtjad
jne.
Vallavalitsuse arengukavas juba eelnevalt
kavandatu kohaselt on taotlemisel toetused
lasteaia/hooldekodu
piirdetara
renoveerimiseks,
varisemisohtliku
endise
põllumajandushoone
lammutamiseks,
Mõedaku rolleriraja rajamiseks ning UlviKabala kergliiklustee ehitamiseks. Need on
ka ühtedeks vähestest teemadest, mis sobivad
riigi poolt täna pakutavate võimaluste
raamesse.
Lõpetuseks rõhutan, et kohaliku elu homne
on suurel määral kohalike inimeste endi
kätes. Koostöö on see, mis teeb tugevaks ja
ainult läbi hea koostöö suudame säilitada
jätkuva inimväärse elamise kõikides
Rägavere valla külades olenemata „liitmisest
või lahutamisest“.

NALI

Alfelbaum, olles viletsa haridusega Venemaa eestlane, tahtis ennast näidata targa mehena. Kord spordivõistlustel ajas
ta segamini Engelsi ja Englase. Teatavasti oli Engels marksist ja Englas tubli Eesti maadleja. Apfelbaum ütleski
Englase asemel Engels ning sportlased ei suutnud naeru pidada. Hiljem kui teised seltsimehed tema apsu meenutasid
oli viimane öelnud:“ Eks nad kanged Eesti mehed mõlemad!“
***
Mitšurini nimelises kolhoosis oli 1950.aasta varakevadel lüpsilehmad näljas. Alfelbaum tuli olukorraga tutvuma. Käis
perest peresse ja otsis talu heinaküünidest ja lakkadest loomasööta. Leidiski ühest lakast heinu. Kutsus kokku
kolhoosinaised ja teatas võidurõõmsalt: „ Keba lakk timukaid täis ja teie ütlete, et loomadele pole midagi ette anda!“
Eided hakkasid heledalt naerma. Apfelbaum ei saanud aru, milles küsimus ja lahkus vihaselt. „Timukate“ asemel
oleks vaja öelda „timutit“. (Raamatust “Põlula küla enne ja nüüd” I.Järg)

Teated

Neis väikestes kätes ja
jalgades peitus jõud,
soov elada, naerda, nutta
ja õnnelik olla.
Sinu emme ja issi ühisel jõul,
said sa lõpuks
maailma tulla.
ÕNNE!

∗
∗

ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!
Aeg voolab kui jõgi
ja kaasa sind
kannab.
Aeg juustele
eluhõbeda annab,
aeg kauneid aegu
meelde toob
ja sooja tunde
südamele loob.

APRILL
Linda Lillepea – 90
Alise Rohtla – 82
Karli Uuspõld – 75
Jaan Loit – 65
Gustav Sepnik – 65
Helgo Ilves – 65
Valentina Jürna – 65
MAI
Aime Uustalu - 84
Tiiu Tamm – 70

JUUNI
MÄRTS
Elfriede Kongi – 86
Velli Aal – 86
Ilda Pulman – 86
Leonhard Valter – 86
Jolahte Raam - 81
Ellen Remmelgas – 85
Mare Unus – 75
Õilme Peeti – 84
Helmut Pajula – 75
Elli Sarjas – 81
Maret Egor - 75
Tiiu Pella - 75
Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress: Mõisa tee 7; Ulvi küla 46701; Lääne Virumaa
ragavere.leht@gmail.com
TASUTA

Aleksandra Ivašina 11. detsember 2015
Trevor Mägi –
21. detsember 2015

Eesti Posti teenuste koht muutub: Alates
25.02.2016 osutab postiteenuseid Põlula postipunkt.
Postipunktis on võimalik teenuste eest tasuda
sularahas ja kaardimaksega.
Põlula postkontori viimane tööpäev on 22.02.2016.
Valla elanikele saadetakse info uuest postiasutusest
postkasti. Infokiri sisaldab olulist teavet Eesti Posti
teenustest, mida on võimalik valla elanikel kasutada
lisaks postipunkti teenustele.
Postipunkti aadress: Ulvi Pood; Ulvi küla; Rägavere
vald; 46701 Lääne-Virumaa
Lahtiolekuajad E, K, N, R 11.00 – 18.00.
Postipunkt osutab edaspidi järgnevaid postiteenuseid:
1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja
väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi
(sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja
rahvusvaheline);
3. maksete vastuvõtt;
4. ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
5. postimaksevahendite, postikaupade müük.

Tuksumast on lakanud süda,
katkenud elutee rada..

Mälestame
Neeme Ojapõld – 24. detsember 2015
Linda Jaaniste – 02. jaanuar 2016
Ilse Männi – 21. jaanuar 2016
Nadezhda Ragel – 27. jaanuar 2016

