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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Jõuluks koju
Liina Part

J

õulud lähenevad. Aknast välja vaadates
ohkab nii mõnigi, et mis jõulud need
sellised mustad ja porised ometi on ning
meenutab oma lapsepõlve, kus alati olid
jõulude paiku hanged räästani ja pakane
paukus aiateivastes, mis justkui andiski selle
õige jõulutunde. Teine kirub Rakvere
linnakunstnikku jõulutunde varastamise pärast,
sest keskväljaku kahara kuuse asemel kõrgub
taas omapärane jõuluinstallatsioon. Kolmas
kurdab
jõulude
kommertslikkuse
ja
kaubanduskeskustes tungleva rahvamassi üle...
Justkui sõltuks jõulutunne meie sees millestki
välisest. Kui ma mõtlen oma lapsepõlve
jõulude peale, siis ei meenu mulle see,
missugune ilm õues oli. Ei mäleta ma ka,
missuguseid kingitusi jõuluvana kingikotist
sain. Küll aga meenub mulle, kuidas lõhnas
kuusepuu, kui see tuppa toodi, meenub elevus,

ja muretsevad su pärast, kui asjad on halvasti.
Perekond. Ja sellel õhtul ei ole tähtis, kas
õues sajab lund või vihutab vihma, kas
Rakvere keskväljakul on kuusepuu või mitte,
tähtis on koosolemise tunne, teadmine, et sa
kuulud kusagile, et oled alati oodatud ja
teretulnud just sellisena nagu sa oled. Kui
kaminas praksub tuli ja kuusel säravad
küünlad, kui pere on ümber laua ja juttu
jätkub kauemaks... Jõulud.
„Jõulud veeta kodutalus on me kõigi soov.
Sellel õhtul kuuse ümber hea on olla koos.
Meenutavad küünlaleegid meile kalleid
inimesi, keda pole sellel õhtul enam meie
seas“ („Jõulud kodutalus“ Olev Vestmann)
Soovin kõigile kauneid jõule! Jõuluvalgust
südamesse ning küünlasära igasse kodusse.
Et aasta pimedaimal ajal säraksid tuled
koduakendes. Tuled, mis ootavad ja
kutsuvad ning mis soojendavad oma
olemasoluga igaühe südant.

mis kaasnes kuuseehete lahtipakkimise ja
kuusele riputamisega, meenub iseäralik
pühalik tunne, kui elektriküünlad kustutati ja
kuusel süüdati vaid tavalised küünlad,
meenub soe tunne sellest, et pere oli kodus ja
jõuluõhtul koos. Ma ei ole kristlane ja
jõuluõhtul ei tähista ma Kristuse sündi. Ehkki
jõuluevangeelium kirikus on ilus kuulata, on
jõulud minu jaoks oma pere püha. Selline aeg,
kus ühel õhtul argipäevarutt kõrvale jäetakse
ja minnakse koju, et olla kasvõi korra aastas
kõik koos. Sellel õhtul näed kõige selgemini
aja möödumist – alles see oli, kui tänased
noored mehed ja naised akna peal põnevusega
jõulumehe tulekut ootasid. Nüüd on peale
kasvanud juba uus taadiootajate-uskujate
põlvkond. Need on omad inimesed, inimesed,
kes on sinu jaoks olemas ka siis, kui sul just
kõige paremini ei lähe. Inimesed, kes
rõõmustavad koos sinuga, kui sul hästi läheb

Kord aastas jõulukella kajas saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras taas heledam on tulevik.
Jääb ajalugu meie põlve lätteks kuid uue aasta teod
on olevates kätes.

Kauneid pühi !
Rägavere vallavalitsus ja –volikogu

Aasta lõpetuseks!
Virgo Koppel

Vaadates tagasi mööduvale aastale, võib 2015
aastat pidada valla jaoks heaks. Kõik
planeeritud investeeringud said ellu viidud
ning tänu neile oleme parendanud Põlula
Kooli, Ulvi perearstikeskuse ja Rägavere Valla
Rahva Maja tingimusi. Lisaks uuendati teede
seisukorda. Praeguseks on teada ka 2016 aasta
riigieelarvelised toetused, millega eraldati
Põlula Koolile, Ulvi perearstikeskusele ja
Mõedaku
spordibaasile
tingimuste
parendamiseks igale ühele 5000 eurot.
Järgmisel aastal esitame kindlasti taotluse
varisemisohtliku lao lammutamiseks Ulvis.

Hoiame silma peal erinevatel toetuste
taotlemise võimalustel, et enne valdade
võimalikku ühinemist 2017. aasta sügisel oma
valla inimeste heaks võimalikult palju ära
teha. Valitsuse poolt on praeguseks selge
plaan - viia vabatahtlik ühinemine lõpule
2017 aasta sügisel kohalike omavalitsuste
korraliste
valimiste
ajal.
Kindlaks
kriteeriumiks uute valdade moodustamisel on
elanike arv, mis peab küündima vähemalt
5000 inimeseni. Vabatahtlikkuse alusel
mitteliitumise korral liidetakse omavalitsused
hiljemalt 2018 aasta augustiks valitsuse poolt.
Loodame siiski saada kokkulepped
ühinemiseks naaber-omavalitsustega vaba-

tahtlikult, et saaksime ühinemislepingus seada
ka omapoolseid tingimusi. Vabatahtliku
liitumise puhul on võimalik saada
ühinemistoetust oma piirkonna arenguks, mis
sundliitmise
puhul
saamata
jääks.
Saabunud advendiaeg on ootuste ja lootuste
aeg. Taaskord süütame kuusel küünlad ja
küünlaleek valgustab hämara toa. Jõulutulede
valguses saab uus aasta tulekuks loa.
Kõigile kauneid jõule, südameisse rõõmu ning
hingerahu.
Õnnerikast aastavahetust ja täitugu uued
unistused ning soovid just saabuval
2016 aastal.
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Vald

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
Vallavalitsuses
September.
- Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- Kinnitati hankekomisjoni protokoll
omanikujärelvalve teostamiseks Põlula
Kooli küttesüsteemi renoveerimisel;
- Kinnitati konkursikomisjon
sotsiaaltöötaja ametikoha konkursi
läbiviimiseks;
- Kinnitati Ulvi Hooldekodu
kohamaksumus 2016. aastaks:
Rägavere valla elanikele 495 eurot
kalendrikuus
Väljastpoolt valda tulevatele klientidele
530 eurot kalendrikuus.

November
- Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- Kinnitati inventuurikomisjon 2015.
aastainventuuri läbiviimiseks
koosseisus: esimees Rene Metsla,
liikmed: Marika Vinkel, Ivo Jõgiste,
Janne Libe;
- Anti nõusolek servituudi seadmiseks
Rägavere valla Puhkebaasi kinnistul.

Volikogus

Oktoober
- Nõustuti geoloogilise uuringu loa
väljastamisega OÜ-le INNATO Sae II
uuringuruumis Lääne-Viru maakonnas
Rägavere vallas Männikvälja külas
olevatel katastriüksustel Tiigi (katastriOktoober
tunnus 70201:002:0421) ja Antsu
- Kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused; (katastritunnus 70201:002:0472), kuna
kavandatava tegevusega ei kaasne
- Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud
talumaa maksumuse määramise akt ning olulist keskkonnamõju ning pärast
uuringute teostamist kaeveõõned ja
määrati kompensatsioon;
- Vaadati läbi ja kooskõlastati materjalid puuraugud tihendatakse ning maapind
korrastatakse;
vallavolikogule esitamiseks.

Teated toetuste saajatele
Tervisetoetus 2016
Rägavere vallavolikogu otsusega nr. 16; 02.12.2015 on
tõstetud 2016. aasta tervistoetuse piirmäära 65-eurolt
80 euroni.
Tervistoetust on õigus taotleda KÕIKIDEL Rägavere valla
elanikeregistris olevatel elanikel, olenemata vanusest, kes
teevad seoses oma tervisega püsikulutusi.
Mis on tervisetoetus?
(1) Ühekordse tervisetoetuse taotlemise eelduseks on
terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist
tulenev erivajadus. Ühekordse tervisetoetusena võib määrata:
1) ravimitoetuse – jooksva aasta kuludokumentide alusel
taotlejale retseptiravimite kulutuste hüvitamiseks kuni 50%.
Kompenseerimisele ei kuulu käsimüügist ostetud ravimite
arved;
2) prillitoetuse – kuludokumentide alusel kuni 18-aastastele
lastele ning erandjuhul teistele riskigruppidele prilliklaaside
maksumuse hüvitamiseks;
3) transporditoetuse – kuludokumentide (pilet, kviitung,
arve) alusel ravi või rehabilitatsiooniga seotud sõidukulude
osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust ei maksta
rehabilitatsiooniasutusse sõidu eest kui isik on õigustatud
saama kompensatsiooni elukohajärgsest pensioniametist;
4) abivahenditoetuse – tehniliste abivahendite, ortopeediliste
proteeside jt. invatarvete soetamist hüvitatakse üldjuhul kuni
50% ulatuses omaosalusest kuludokumendi alusel.

-Kinnitati
Rägavere
valla
eelarvestrateegia aastateks 2016-2019;
-Kinnitati Rägavere valla I lisaeelarve;
-Arutleti valdade ühinemise teemal.
Detsember
-Kinnitati Rägavere valla asutuste
koosseisud, struktuur ja palgad aastaks
2016;
-Kehtestati vallavanema ameti-palgaks
2016. aastaks 1650 eurot kuus;
- Kehtestati vallavolikogu esimehe
töötasuks 2016. aastal 550 eurot kuus;
-Kinnitati Ulvi hooldekodu põhimäärus;
-Kehtestati 2016. aasta tervis-toetuse
määraks 80 eurot aastas. Ülejäänud valla
eelarvest makstavate toetuste määrad jäid
2015. aasta tasemele;
-Määrati
suurperede
ühekordse
jõulutoetuse määraks 2015. aastal 100
eurot ja puudega lapsega perele 50 eurot;
- Toimus valla 2016. aasta eelarve
projekti
esitamine
vallavolikogule.
Projekt suunati komisjonide töösse,
juhtivkomisjoniks määrati vallavolikogu
majanduskomisjon.

Suurperede ja puuetega laste ühekordne
jõulutoetus
Rägavere vallavolikogu kehtestas oma otsusega nr. 17;
02.12.2015 ühekordsed jõulutoetuste määrad 2015. aastaks
suurperedele ja puuetega lastele.
1. Pered, kus kasvab kolm ja enam kooliealist või nooremat
last – 100 (ükssada) eurot
2. Pered, kus kasvab alla 18-aastane puudega laps – 50
(viiskümmend) eurot.
TÄHELEPANU, LAPSEVANEMAD!
Seoses muudatustega isikuandmete kaitse seadusandluses, ei
tohi kohalik omavalitsus maksta välja toetusi, tuginedes
rahvastikuregistri andmetele ning seetõttu on muutunud ka
toetuste maksmise kord.
Ülalnimetatud toetused makstakse välja
AINULT LAPSEVANEMA AVALDUSE ALUSEL.
Avalduse blanketid leiate Rägavere valla koduleht->sotsiaalja tervishoid-> blanketid.
Avalduse võib saata täidetuna ja digiallkirjastatult aadressil
ragavere@estpak.ee või martin@ragaverevv.ee
Või saata paberil, allkirjastatuna, tavapostiga aadressil:
Rägavere vallavalitsus, Pargi, Ulvi küla, 46701 LääneVirumaa
Või tulla avalduse esitamiseks ise vallamajja.
Küsimuste korral pöörduda tel. 329 5412 Liina
või 329 5413 Martin.
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Uued töötajad vallas
Head
vallakodanikud!
Martin Kesamaa

TEADE!

Vastuvõtuajad: T, N 9-12 ja 12.30-15.00
(nb: soovitav ette helistada)
Tel: 5257 171
e-post: martin@ragaverevv.ee
Heade soovidega

Alates 2. detsembrist olen ametis
Rägavere valla sotsiaaltöötajana. Peale
õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis läksin tööle Kadrina valda,
kus omandasin hea kogemuse lastekaitse
valdkonnas. Seejärel siirdusin Järvamaale, kus oli korraldada väikese Albu
valla sotsiaalhoolekanne, kuid kolleeg
tuli lapsehoolduspuhkuselt tagasi ja
minu töö sai otsa. Õnneks avanes
võimalus tulla taas väiksesse valda,
milles iga inimene on väärtus.
Olen valmis kuulama teie muresid ning
leidma koostöös teiega neile sobiva
lahenduse!

LASTE KOMMIPAKID
Kuni põhikooliealised lapsed, kes
ei

käi

Rägavere

valla

Ulvi

lasteaias või Põlula Koolis ning
kes ei saa tulla 20. detsembril
2015

Ulvi

jõulupeole,
kommipakid

klubisse

laste

saavad

oma

kätte

vallamajast

Rägavere
alates

21. detsember 2015.

Lääne-Viru maavanema jõulutervitus
virulastena palju võita.

mõisahoone rekonstrueerimist.

aas hakkab üks aastaring täis saama ja
läheme vastu jõuludele. Oleme kõik
saanud aasta vanemaks ja küllap vaatame
neil päevil tagasi käidud teele. Meenutame,
mida mööduv aasta meile tõi. Päevi oli
erinevaid. Oli ehk seda, mis võinuks minna
teisiti, aga kindlasti oli meil igaühel hulganisti
kordaminekuid, rõõmsaid hetki, mida on hea
ka paljude aastate pärast meenutada.

Rägaverel on, mille üle uhkust tunda ja mille
najal julgelt uuele aastale vastu minna. Teie
vallal on kahtlemata oma väärtus ja võlu,
eristuv nägu, oma kokkuhoidev rahvas,
erinevus linnade massidest ja identiteeditunnetus. Teil on inimesed, kes hoiavad
ja hindavad oma kodukohta, oma kultuuri ja
traditsioone ning soovivad seda näidata ka
laiemalt.

Peagi kogunevad Mõedaku spordiradadele
taas spordilembesed inimesed, et tugevdada
tervist ja üksteiselt mõõtu võtta. Küllap
tuleb osa Rägavere inimeste energiat samuti
just neilt radadelt.

Lääne-Virumaale oli lõppev aasta töökas.
Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed
tegevused jätkuvad järgmisel aastal. Uuel
aastal on meie peamiseks väljakutseks
haldusreform, mille eesmärgiks tagada parem
elukeskkond, suurem investeerimisvõimekus
ja professionaalsem teenus meile kõigile. See
tähendab
ka
jätkusuutlikku
ja
konkurentsivõimelist
kooliharidust,
transpordiühendusi jpm, mis oluline meie ja
meie laste tuleviku kindlustamiseks.

Kümnendat aastapäeva tähistanud Miila
külaselts, Ulvi klubi, 80ndat aastat tähistanud
Põlula-Miila Maanaiste Selts ja teised
kodanikuühendused, erinevad ettevõtmised
kodukohaajaloo uurimiseks ja talletamiseks,
näitused, pereüritused nakatavad ka teisi
tegutsemislusti ja – hooga. Kodanikuaktiivsuse tulemusena saab nii mõnigi
kodupaiga nurgatagune või valdkond
valgemaks ja aura paremaks.

Marko Torm

T

Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse
rolliks teenuste pakkumise kõrval ka
kogukonna esindamine, kohalike väärtuste ja
identiteedi hoidmine. Neid rolle saab täita
võimekas ja ettevaatav omavalitsus ning mul
on hea meel, et Rägavere näitab julgust,
tulevikku suunatust ja enesekindlust tugeva
kogukonnana, kes ei karda kaotada oma nägu
ka
omavalitsusreformi
tuules.
Ühisest toimetamisest on meil lääne-

Tõstmaks kohalike inimeste heaolu on tehtud
vallas mitmeid arendustöid. Juulis sai
pinnatud valla teid, perearstikeskuse laiendus
on valmimas. Ulvi lasteaia saali põrand
tasandati ja paigaldati uus põrandakate. Sai
valmis Ulvi mõisa suure trepi juurde
tänavakividest peoplats ja trepi kohale
paigaldati lahtitõmmatav varikatus. Rägavere
Vallavalitsusel on olnud võimalus Euroopa
Liidu rahastuse kaasabil korraldada Ulvi

See miski annab paigale hea aura, siinsetele
inimestele tubli annuse tegutsemistahet,
energiat ning võimaldab sündida suurtel ja
edukatel projektidel. Olgu selleks RäSo
mängud, kus saab naabervalla Sondaga
mõõtu võtta, Lääne-Viru Maavalitsuse ja
Euroopa Sotsiaalfondi koostöös läbiviidav
tervisenädal või juba 20 aastat ilmunud
vallaleht, mille vahendusel valla elanike ja
vallavalitsuse ning volikogu tegevused
jõuavad iga asjaosaliseni.
Ma tänan kõiki valla elanikke, kes oma
igapäevatööga on kodukandis mööduva
aasta jooksul panustanud ja Rägavere elu
edenemisele kaasa aidanud. Tänan
ettevõtjaid, haridustöötajaid, teenindajaid,
tootjaid, avaliku sektori inimesi ja
sotsiaalvallas toimetanuid. Aitäh teile tublid
läänevirukad 2015. aastaringi eest.
Soovin teile jätkuvalt üksteise hoidmist ja
kodupaiga väärtustamist.
Rahulikku ja südamlikku jõuluaega teie
peredesse.
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Kuni su küla veel elab
Gustav Ernesaksa Fondi haldusnõukogu otsusel saab 2015. juhatuse liige siiani. Meeli kodutalu asub Rägavere vallas Miila
aasta koorimuusika edendamise stipendiumi Eesti Naislaulu külas ning ta on üks Miila küla kultuurielu edendajaid, kes toob
Seltsi juhatuse liige Meeli Müller, kes on samuti Miila
pealinnast kodukohta kaasa uusi mõtteid ja ettepanekuid.
külaseltsi MTÜ Miila Hiiemäe üks asutajatest ning aktiivne
ÕNNE JA EDU EDASPIDISEKS!

Aasta Miilas
Sven Valler

2015. aasta on enamjaolt oma kimpsudkompsud kokku pakkinud ja asunud uut
ootama. Seetõttu on igati paslik aeg heita pilk
möödunud aastal Miila külas toimunule.
Tegemist on iidse külaga, mis järgmisel aastal
tähistab oma 775. sünnipäeva.
Sel aastal tähistas külaelanikke ühendav MTÜ
Miila Hiiemäe 10-ndat tegevusaastat.
Juubeliaasta oli rahulik, ent tegevused seda
väärikamad.
Aasta algas miilakatele traditsioonilise
uusaastapeoga, kus üheskoos vana ära saadeti
ja uus vastu võeti.
Aasta alguses, 07. veebruaril toimus külaseltsi
eestvedamisel Rägavere Valla Rahva Majas
kohtumine Riigikogu saadikukandidaatidega.
Terve saalitäie rahva ees väitlesid üheksa
Lääne- Virumaal valimisvõitluses osalenud
erakonna esindajat maavarade kasutuse
teemadel.
Sõnavõttudest ja kohaletulnud rahvahulgast
võis järeldada, et temaatika on endiselt
aktuaalne.
13.-14. veebruaril toimusid Miila külamajas
MTÜ Eesti Maavarade Ühingu, SA Eestimaa
Looduse Fondi ja SA Keskkonnaõiguse
Keskuse korraldatud kärajad, kus teemaks oli
samuti maavarade kasutus.

Miilas on kombeks korraldada ühiselt
vastlapäevi. Seekord toimus ühine liulaskmine
koos kuklite ja hernesupiga 15. veebruaril.
Külarahvas on aktiivselt osalenud „Teeme ära”
kampaanias ja seekord müdistati talgutel 19.
aprillil. Samal õhtul toimus Miila külaseltsi 10nda aastapäeva tähistamine.
Kohalike meeste ettevõtmisel sai kevadel
külaplatsile püsti ka uus külakiik, mis igas
endast lugupidavas külas peab ikka olemas
olema.
Ehk kõige olulisemaks sündmuseks võivad
miilakad pidada tõsiasja, et sel aastal esindati
Lääne-Virumaad Eesti aasta küla valimistel.
Muuhulgas vaadati protsessi käigus kriitilise
pilguga üle küla heakord ja uue jume said ka
talude suunaviidad ning taas sirgu veidi viltu
vajunud külasilt.
Martin Müller ja Katrin Kärner-Rebane
tutvustasid Miila küla ETV Terevisiooni otseeetris 19-ndal mail. Mai lõpul filmiti külaplatsil
küla tutvustav videoklipp ja 17-ndal juunil
tutvustasid
miilakad
oma
küla
hindamiskomisjonile. Komisjoni vaieldamatuteks lemmikuteks said Aado Tõevere
sepatöö ja –jutud ning Martin Mülleri
lõõtsamäng. 8-ndal augustil osalesid küla
esindajad Eesti Külade XI Maapäeval, kus
kuulutati välja aasta küla. Aasta külaks sai
Leedri küla Saaremaal. Miila küla pälvis

Põllumajandusministeeriumi eripreemia ja
tehti üks ühispilt president T. H. Ilvesega.
Kuigi seekord peavõitu ei tulnud, on miilakad
enam kui veendunud, et Miila küla on ikkagi
parim paik elamiseks!
Külarahvas on aastaid koos tähistanud ka
jaanipäeva, mis seekord toimus 22. juunil.
Jaanitulele andsid oma esinemistega värvi
Uhtna pasunakoor ja Uhtna naiskoor
naabervallast. Selline kultuurilaks andis silmad
ette ka mõnele suurele kontserttuurile. Igatahes
oli, mida kuulata ja vaadata.
Miila külamaja on ka sel aastal pakkunud oma
ruume erinevate ürituste korraldamiseks. Siin
on toimunud nii sünnipäeva- ja pulmapeod kui
ka kärajad. Külarahvas on teinud üheskoos
sushit ja taipäraseid kevadrulle ning need ka
ühiselt „pintslisse pistnud”.
Selle aasta lõpuks on plaanis saada ühele poole
ka küla uue arengukavaga järgnevaks
kümneks aastaks ning see aasta lõpus
üldkoosolekul ka kinnitada. Üldkoosolekule
eelneb ühine piparkookide küpsetamine.
Seetõttu saab asjalike arutelude kõrval ka suu
magusaks teha.
Sel aastal on meil toimumas veel mitu
huvitavat üritust. Miila külamajas toimub
27.
detsembril
kell
16.00
Uhtna
mandoliiniorkestri meeleolukas kontsert, mida
kuulama on kõik oodatud. Kontsert on tasuta.
Traditsiooniline aastalõpupidu saab toimuma
nagu ikka 31. detsembril.

Kantküla külaselts KAI aasta
Möödumas on jälle tegus aasta. Koos
meiega on toimetanud nii vanad sõbrad kui
ka uued tuttavad. Väike ülevaade 2015. aasta
tegemistest.

pööripäeva pidu. Jaanipäeva tähistasime
sellel aastal külakeskselt, lõkke ääres oma
küla inimeste seltsis. 4. juulil toimus
Kantküla külaplatsil Henrik Normanni
juubelile pühendatud monoetendus. Õhtut
Igal kevadel on esimeseks ühiseks aitas muusika ja tantsu saatel lõpetada
tegemiseks “Teeme ära” talgupäev. Sel ansambel „Detail”.
aastal ilm meid ei soosinud, kuid saime siiski
korrastada külaplatsi ja külamaja ümbruse. Kodanikuühiskonna sihtkapitalist taotlesime
Talgute korras sai ära tehtud ka küttepuud. kevadvoorus vahendeid külamajale uue
Omavahenditest muretsesime külamajja köögi ehituseks. Praeguseks on köök valmis
suure ekraani ja dataprojektori. Mehed käisid ja ootab köögimööblit ning teha on jäänud
külamajas suurelt ekraanilt vormelite veel pisut sisetöid. Sügisvoorust taotlesime
võistlust vaatamas ja naised kogunesid vahendeid
külaseltsile
murutraktori
eurovisioonile kaasa elama. Üritustesarja ostmiseks ning rahastuse sellele projektile ka
„Saame tuttavaks” raames toimus esimene saime.
tutvumisüritus kus tutvusime näitlemise
telgitagustega ning õppisime kuidas kerge Lisaks projektivahenditest raha taotlemisele
vaevaga pikki tekste meelde jätta. Samal ja selle arvelt külamaja remontimisele oleme
õhtul peeti külamajas ka kevadise alustanud külamaja põrandate reno-

veerimisega omavahenditest. Suure saali
põrandatalad on korrastatud ja põrand
kindlustatud. Järgmisel aastal võtame ette
järgmise ruumi põranda.
Tahame tänada külaselts KAI poolt kõiki
oma küla abilisi ja ürituste külalisi!
Loodame kõiki vanu ja uusi tuttavaid kohata
uuenenud külamajas juba järgmisel aastal!
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Helje Ansla tänab kõiki
Miila küla elanikke ja
eriti oma naabreid, kes
on aidanud teda nii
sünnipäeva
korraldamises kui ka
igapäeva toimetustes

Suured õnnesoovid Sae küla
rahvale, kelle tegemisi on
tähele pandud
ja tunnustatud
2015. aastal oli külal põhjust
pidutseda
Septembris pärjati küla LääneVirumaa kaunima küla tiitliga
Oktoobris sai küla aasta õpiteo tiitli
kangakudumise kursus.

Mis seal Põlula Koolis toimub?
Merje Kallip

V

eel nädal ja algabki jõuluvaheaeg.
Selleks aastaks saavad koolirahva
tegemised ühele poole. Jõuluetenduse proovid
käivad juba täie hooga ja ikka on tunne, et
ajast jääb puudu. Õpetajate toas naljatame
isekeskis, et kui varem oli koolis kiire enne
jõule ja kevadel enne kooli lõppu, siis nüüd on
läbi aasta üks kiirus peal. Pea iga päev
potsatab meilboxi kirjakasti mõni konkursi,
võistluse või lihtsalt toreda ürituse või
õppepäeva kutse. Kõik on nii ahvatlevad, et ei
raatsi osa võtmata jätta. Valik tuleb aga teha,
sest muidu hakkab juba õppetöö kannatama,
Need projektid on ju ka õppimine, moodsa
nimetuse all õuesõpe. See ei tähenda sugugi
seda, et tuleb õue õppima minna, vaid lihtsalt
õppimine väljaspool tavatundi.
Mõned põnevamad tegemised panen kirja.
Kõikidest ei saa kirjutada, sest leheruumist
tuleb puudus. Külastage kooli kodulehte, kus
on võimalik lugeda kooli ajalehte Põlula Täht.
Seal on kõigist üritustest ja tegemistest
pikemalt juttu.
Millest siis alustada, võib olla lastele endile
meeldinud tordi tegemisest. Nimelt korraldas
Selver torditegemise võistluse, kus õpilastel
tuli ise üks tort valmis meisterdada, sellest pilt
teha ning saata võistlusele. Seejärel võis tordi
muidugi “nahka pista.” Meie koolist võtsid
sellest toredast võistlusest osa kõik 1.-7. klassi
õpilased ja kolmandikel-neljandikel õnnestus
eripreemiagi võita toreda Selveri käru kujulise
tordiga.
9. klass oli oma inglise keele klassi
kujundamise loovtööga projekti „Ettevõtlik
kool“ nominentide hulgas.
„Tagasi kooli“ projekti raames on meil sel
sügisel käinud juba neli külalisõpetajat, kes on
meie kooli endised vilistlased ja on ise
avaldanud soovi tulla meie õpilastele rääkima

oma praegustest tegemistest ja eelnevast
kooliajast, rõhutamaks just seda kui tähtis on
põhikoolis kõvasti õppida, siis on edaspidi
palju lihtsam. Tähtis on suurelt unistada ja teha
kõik selleks, et unistused täituksid. Greete
Kereme rääkis oma õpingutest veterinaaria
erialal, mis ei ole veel lõppenud. Rauno Kens
tuli just Hispaaniast sõjaväeõppuselt ja pajatas
oma valikust, sõjaväelase elukutsest. Ka
Rauno mõlemad vanemad vennad Raido ja
Ragnar on sõjaväelased ja käinud missioonil
Afganistaanis, kui ka Liibanonis. Kindlasti
ootame ka neid noori mehi endale külla, et
kuulda nende mõtteid missioonidelt. Nad on
kindlasti palju näinud ja läbi elanud. Anneli
Part (Valter) tutvustas lastele kiirabimeediku
tööd, kellena tema iga päev töötab. Lisaks
õpetas ta esmaabivõtteid ning kuidas vigastuse
korral sidet teha. Lisaks lubas ta tulla kevadel 5.
ja 6. klassi õpilastele rääkima meditsiinilisest
abist, sest nende klasside õpilased osalevad
projektis KEAT (kaitse end ja aita teist).
Külliki Valter käis õpilastega koos
meisterdamas.
Lisaks külalisõpetajatele käisid lastele liiklusest
rääkimas Katrin Kärner-Rebane ja Diana Okas.
Ikka ja jälle kordasid nad üle helkuri tähtsust.
Õpilastel kontrolliti helkureid ning kellel see
puudus sai endale uue helkuri. Kellel helkur
olemas, said kõvasti kiita ja teisegi tagavaraks.
Lisaks rõhutati, kui tähtis on koolibussis panna
kinni turvavöö. Siinkohal tahaks üle korrata, et
vanemad, palun küsige oma laste käest, kes
koolibussiga sõidavad, kas nad ikka panevad
turvarihma kinni?

jaoks, temal ei ole. Ilmselt oli ema laste
nähtavakstegemisega nii hoolas olnud, et
iseennast hoopis unustanud ja väike tüdruk
hoolitses nüüd oma ema eest.
Sügisel korraldasime kooli juures ka ühe
talgupäeva, nimelt tegime liiklusväljakut, mille
kattematerjali muretsemisel oli abiks kunagine
meie kooli õpilane, kes küll siin vaid mõne
aasta käinud, aga tal olid kooliajast väga head
mälestused ja tahtis oma vana kooli aidata.
Lastevanemate, õpetajate ja laste kaasabil sai
asfaldipuru väljakule laiali laotatud ja kevadel
saab
liiklusväljak
markeeringu.
Võtame osa ka projektist, kus maanteeamet
abistab jalgrattaväljaku vigurelementiega.
Poisid tööõpetuse tunnis valmistavad puidust
lauad-klotsid, millega tähistatakse väljakul
ringid-rajad.

Kui kevadel soojaks läheb, saame
jalgrattaväljaku markeerida ja jalgrattaõpe võib
alata. Kõikidel 10- aastastel õpilastel on meie
koolis võimalik läbida jalgrattakoolitus ja
saada jalgratturi juhiluba, sest ilma selleta ju
maanteel sõita ei tohi. Siinkohal tahaks
veelkord tänada kõiki abilisi, kes aitasid selle
suure töö ära teha, mille peale meil kulus
0 eurot. Ka nii saab!
………………..
Viimane projekt millel osalesime oli Ecolinesi
poolt välja pakutud ja oli mõeldud 4.-6. klassi
õpilastele, kus tuli kirjeldada unistuste reisi
Ecolinesi bussiga, seda siis kas joonistades,
pildistades, filmides. Meie lapsed tegid
joonistuse, maali ja väikese fotoseeria sõidust
bussiga. Võitjale on preemiareis Riiga, aga nii
Nädalake
hiljem
käis
abipolitseinik nagu lapsed ütlesid, et tähtis pole mitte võit,
helkuri järelkontrolli tegemas ja näitas ka pilte, vaid osavõtt.
kus pimedal teel oli pildistatud nelja inimest, Nüüd käib aga kibekiire ettevalmistus
kahte last, kel olid helkurid ja kahte tumedat jõulupeoks, kus esinevad kõik kooli õpilased,
kogu, nende vanemaid, kellel puudus helkur. kes
seda
vähegi
soovivad.
Kui hiljem jagati veel nendele lastele helkureid, Põlula Kooli jõulupidu toimub 21.
kellel neid jälle ei olnud, tõusis üks väike detsembril kell 18.00 Põlula koolimajas.
esimese klassi tüdruk püsti ja küsis, et kas ma Ilusaid, rahulikke jõulupühi!
tohiksin paluda veel ühe helkuri oma ema
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Soe klassiruum
Lembit Talli

P

õlula
koolihoones
on
alates
detsembri algusest hoone ajalukku
minevad muutused. Soojust on endises
mõisahoones saadud aegade algusest
alates
erinevate
küttesüsteemidega.
Hoones on alles isegi võlvkorsten.
Vahepeal toimis ahjuküte. Viimasel ajal
kasutati koolihoones soojuse saamiseks
elektrienergiat. Teatavasti on see aga
väga
kallis.
Kooli
elektrienergia
tarbimine aastas küündis kaugelt üle 200
MWh, millest kolmveerandi moodustas
kulu küttele. Täna toimib koolimajas
maaküttel põhinev kogu maja hõlmav
küttesüsteem. Kulud soojusenergiale
peaksid arvutuslikult vähenema 3,2
korda.

Teadusministeerium summas 5 000 euri.
Seejärel rahuldas Vallavalitsuse taotluse
Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute
Keskus summas 27 086,39 euri, mis oli
abikõlbulikuna mõeldud ainult maakütte
kontuuri
ja
soojussõlme
väljaehitamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
rahuldas Vallavalitsuse taotluse summas
31
956,00
euri
hoonesisese
küttesüsteemi väljaehitamiseks. Eelnimetatud
finantseerijate
kindlaks
nõudeks projekti finantseerimisel ja
teostamisel oli 50% omaosalus, mis tuli
arvestada
Vallavalitsuse
eelarvest.
Saades kokku projekti tervikliku eelarve
korraldas Vallavalitsus riigihanke, mille
menetluse tulemusena osutus edukaks
Küttesüsteemi renoveerimise projekti pakkujaks Movek Grupp OÜ.
algatas Rägavere Vallavalitsus. Telliti Töövõtu leping sõlmiti Movek Grupp
eelprojekt ning koostati toetuse taotlused OÜ-ga septembris. Lepingu hinnaks
potentsiaalsetele rahastajatele. Lõpp- kujunes 112 959 euri. Lisaks
lahendusena sai kokku projekti eelarve ehitustöövõtule
ja
tulenevalt
orienteeruvalt 118 000 EUR. Kõigepealt ehitusseadustikust tellis Vallavalitsus ka
eraldas omapoolse toetuse Haridus- ja

80
ruudus
Ilmar Järg

Inge Ojavee
sündis Rakveres 1936. aasta 17.
jaanuaril. Lõpetas 1955. aastal Rakvere
Pedagoogilise Kooli algklasside
õpetajana ja suunati tööle Põlula 7klassilisse kooli.
Ta pälvis kohe õpilaste ja lastevanemate
austuse. Usina töö tulemusena kutsuti ta
Rägavere mõisa, kus autasustati Rakvere
rajooni parimaid õpetajaid.
Pildil: Inge Ojavee ja Leela Sihvart
Õpetaja Ojavee oli aktiivne ka
klassiväliselt. Aastakümneid juhendas ta
mudilaste tantsuringe. Esineti nii
on Põlula Kooli legendaarne
kohalikel kui ka vabariiklikel
matemaatikaõpetaja. Sünniaeg 1936. aasta
tantsupidudel.
Põlula kool oli Inge Ojaveele töökohaks 18. jaanuaril Paides. Lõpetas Tartu Ülikooli
matemaatika teaduskonna cum laude
ligi pool sajandit.
(kiitusega) ja suunati 1959. aastal tööle
Pensionipõlves tegutseb aktiivselt Ulvi
klubis, olles naiskoori „Kanarbik“ laulja Põlula 7-klassilisse kooli.
Õpetaja Leela Sihvarti õpilased saavutasid
ning kohaliku maanaiste seltsi liige.
silmapaistvat edu
Koduvalla rahvas soovib juubilarile palju matemaatikaolümpiaadidel. Õpilane Valmar
võitis nii rajooni, vabariigi ja isegi
õnne ning kauneid päevi nii kodus kui
klubis!

Leela Sihvart

omanikujärelevalve.
Omanikujärelevalvet
teostas
OÜ
DORAN, mille teenuse lepingu hinnaks
oli 2 244 euri. Projekti teostusega on
lahendatud Põlula Koolile väga oluline
probleem. Kui varem olid ruumid tihti
külmad,
pidevalt
pidi
jälgima
elektriradiaatorite tööreziimi, püüdes olla
maksimaalselt
kokkuhoidlik,
siis
maaküttel põhinev süsteem toimib
automaatjuhtimisel ning tagab ühtse
normaalse sisekliima kogu hoone
ulatuses sealjuures kordades väiksema
energiakuluga.
Rägavere Vallavalitsus koos kooliperega
on tänulik projekti finantseerijatele ning
teostajatele. Vallavalitsus on eriti tänulik
kooliperele, kes kannatas rahumeelselt
ära
kõik
ehitusja
rekonstrueerimistöödega kaasnevad igapäevase
õppetegevuse
häired.
Loodetavasti
kompenseerib kõike seda juba täna
mõnusalt soe klassiruum.

Teotahet,
tervist
ja
palju õnne!
Rägavere vallavalitsus
ja – volikogu

üleliidulises ulatuses esikohti.
Õpetaja Sihvart on väga andekas muusik. Ta
juhendas ligi kümme aastat meesansamblit
„Akord“. Esineti nii Virumaal kui ka
Leningradi oblastis Kingissepas.
Pensionärina jätkab ta tegutsemist Ulvi klubis
lauljana kooris „Kanarbik“ ja tantsijana
rühmas „Rukkilill“.
Arvukad õpilased ja kodukandirahvas
soovivad juubilarile päikest päevadesse, ilusat
lauluviisi ja kerget tantsujalga!
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Oli kord...
Põlula Kooli endine õpetaja ja praegu
pensioni põlve pidav Juta Jaakson on
kirjutanud meie piirkonnast mõned
kunstmuinasjutud. Kolmas jutustus neist
räägib Põlula külas asuvast kahest orust:
Juta Jaakson

Karuorg ja
preiliorg
sõnakuulmatut tütart tagasi tooma.

Kord armunud kaunis mõisapreili kupja
poega. Noormees oli ka toreda
väljanägemisega
ning
töökas
pealekauba. Preilil käisid kosilased
Rägaverest ja Mõdrikust, Kütist ja
Roelast aga kõik põlgas ta ära kupja
poja pärast. Alamast seisusest abielust ei
tahtnud aga härra ja eriti proua
kuuldagi. Otsustati järgmine kõrgest
soost kosilane kindlasti vastu võtta.

“Ütle, et pole mind näinud!” hüüdis preili
kallimale ning lippas kergejalgselt üle
mäe metsa peitu. Jõudnud sügava oru
veerde, nägi preili oru põhjas karuema
ühe pojaga. Kiiresti silkas tüdruk puude
vahelt läbi järgmisesse orgu ja kükitas
seal hingetuna põõsa alla.

sõnumi tütre surmast karu lõugade vahel.
Suur oli härra ja proa lein.
“Oh, oleksin ma lubanud kupja pojale
minna, oleks tütar elus!” ohkas härra.
“Mis on minu rumal uhkus küll korda
saatnud! No mispärast kupja poeg, kes
on korralik ja töökas, mulle väimeheks
ei kõlvanud! Oleks ometi tütar elus!
halises proua….
“Siin me olemegi!” hõiskas tütar, kes
selle halamise käigus oli koju jõudnud.

Ei aidanud enam midagi. Vanemate
rõõm oli nii suur, et kupja poja
väimeheks tunnistasid. Teda aga ometi
mõisa ei saanud elama võtta. Tuli tütar
Teomehed nägid preili seelikut puude kupja peresse anda.
vahel vilkumas ja tormasid talle metsa
järele. Õige pea jõudsid nad karu oru Preilist sai hea perenaine ja laste ema.
Kui preili sellest kuulis, jooksis ta juurde, kus ärritunud karuema pahaselt
Vanakubja külla kupja poja juurde. möirgas ja kahele jalale tõusis. Teomehed Karuoru metsas kutsutakse aga kahte
Härra
saatis
teomehed
aga ehmusid hirmsasti ja viisid härrale kurva kõrvuti asetsevat orgu Karuoruks ja
Preilioruks

Ajalugu

MEIE AEG
Ilmar Järg

Sotsialismi ärkamisaeg
Ehitusmehi Mustveesse vedas bussijuht
Aksel Telling, kellel oli kodus kolm
tütart. Ise nimetas ta tütrekesi
„puravikkudeks“ – miks, ei tea!
Aksel oli huumorimeelne ja kuldse
meelespidamisega. Peipsiveere mehed,
kes palgapäeval ohtrasti hundijalavett
pruukisid, lärmasid ja vandusid vene
keeles
ning
väga
ropusti.
Üks meestest – Ivan – viina ei võtnud.
Miks? Temal oli kodus vali väike naine,
kes igal palgapäeval seisis bussi vastas ja
luges üle mehe töötasu. Oli mõni
kolmene puudu, sai mees litaka vastu
kõrvu ja seda teiste meeste ees!
Ivan võttis hästi õppust ning bussis ei
joonud, vaid hakkas anekdoote rääkima
– ja selles žanris oli ta meister.
Bussijuhile
jäid
meelde
mitmed
anekdoodid ja ta andis neid edasi
omapoolse huumori ja hasardiga.
Mõned
neist.
Karl Vaino peab kongressil kõnet: „Kui
meie need plaanid kõik täidame ja
võetud kohustused veel ületame,
hakkan
paremini
elama.“
Saalist keegi küsib: „Aga meie?“

EKP kunagine sekretär elas lapsepõlves
Kantkülas – seega meie kandi mees, kuid
eesti
keelt
valdas
vaevaliselt.
Anekdoodivestjat
kuulati
tähelepanelikult. Kui mees jõudis oma
sõnadega lõpuni, kõlas bussis jõhker ja
valju naer.

Alati jõudis õigeaegselt kohale ja kui
kokkulepitud ajal kohal polnud, sõitis
minema – olgugi, et bussini jäi 100
meetrit joosta!
Nikita
Hruštšov
valitses
ühte
kuuendikku maakerast kümme aastat
(1954-1964). Mõned nimetavad seda
aega „sulaks“, mina – sotsialismi
ärkamisajaks.
Siberimaalt saabus koju tagasi 27 835
ENSV kodanikku. Talumajandus oli
laostunud. Noored ja vanad võtsid suuna
linnadesse. Ainuüksi Rakveresse ehitati
kümne
aasta
jooksul
üle
saja
individuaalelamu
ning
kesklinnas
kerkisid kolme-, nelja- ja isegi
viiekorruselised
hooned.
Maale,
alevitesse ning loomapidamishoonete
juurde ehitati nn. „hruštšovkasid“.
Tänapäeval on „hruštšovkal“ küljes halb
maik, kuid kui mõni karjanaine korteri
peaaegu tasuta kätte sai, oli rõõm piiritu.

Peale järgmise anekdoodi jutustamist
oleks Ivan meeste käest peaaegu peksa
saanud.
Anekdoot
iseenesest
oli
imelühike.
Ivan: „Mida see tähendab, või mis see
on?
Seisab,
käib,
jookseb!“
Arvamusi esitati alates seksist ja
lõpetades
WC-ga.
Ivan: „See on argipäev Nõukogude
Liidus: töö seisab, pudel käib ringi, palk
jookseb!“
Mehed hakkasid ropendama – meie kohta
Tolle aja kohta ütles Kabala kolhoosi
see ei käi, Ivan, meid sa ei austa!
esimees Burk: „Sotsialismi ajal võib
Ivan: „Nii on see Venemaal, meil Eestis elada küll, kuid soovitan viinast eemale
on
ju
kõik
teisiti!“ hoida ja töökohta pidada!“
Lepiti sellega.
Kabala kolhoosi tööjõuline pere elas
Tellingu Aksel oli omamoodi „sõnn“. üsna jõukalt – au kolhoosi korrale, õnn
Kui keegi tegi talle märkuse: „Sõida tuli nende õuele. Pärast vägivaldset
aeglasemalt!“ lisas ta kindlasti kiirust liitmist Rägavere sovhoosiga pööras õnn
juurde. Kui aga sooviti kiiremini sõita – ka nendele selja.
võttis kiiruse maha. Avariisid tal polnud.

Teated

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

JAANUAR
Laine Karja –
Evi Tank –
Feliks Koppel –
Niina Sepp –
Lehte Valter –
Elvi-Helene Korka –
Inge Ojavee –
Leela Sihvart –
Aino Keinaste –
Elvi Kirsimägi –
Linda Käba –
Mare Kask –
Sirje Pahtma –

91
89
87
86
84
82
80
80
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65
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VEEBRUAR
Ilse Männi –
Erika Lumiste –
Vaike Nurmoja –
Maiu Miller –
Heino Peets –
Helmi Sepa -

97
90
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82
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Rahulikke jõulupühi!
Kohtume raamatukogus!
Vana aasta
vaikselt ukse suleb,
ta puudutusest
link veel soe
ning kannul
kohe teine tuleb,
kel eelnev
üldsegi ei loe.

On elu lühike, on ainult
viiv.
Kesk maiseid askeldusi
tõuseb iil
ja luba küsimata
askeldaja viib

Endel Ilves – 08.11.2015
Toomas Tamme – 11.11.2015
Aarne Tark – 14.11.2015
Arvo Kukkur – 15.11.2015
Õie Aava – 09.12.2015
Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa
E mail ragavere@estpak.ee
tearunovski@gmail.com
TASUTA

