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Rägavere valla uudiseid kajastav ajaleht

Head uut kooliaastat!
Koolitee
O.Arder
Kooliteel meist igaüks kord sammub.
Koolitee on kümneid aastaid pikk.
Koolikotis pliiatsid ja kumm on,
alul aabits, pärast lugemik

2015/16 õppeaasta
Põlula Koolis
Lea Viisu

2015/16 õppeaastal alustas Põlula Koolis Viimasesse klassi läksid:
kooliteed 42 õpilast..
Mari-Liis Annimäe,
Anna-Liisa Kaasik,
Esimesse klassi (pildil)
Laura Kens,
õpetaja Sirle Taaksalu käe all õpivad:
Demi Kivilo,
Liisa Bauvald,
Madis Part,
Egert Härm,
Kristiina Taal,
Jürgen Rebane,
Rainer Paenurme
Tairo Tamme
(klassijuhataja Lea Viisu).
Anette Valter.

Sellel õppeaastal õpetab
füüsikat, keemiat ja
poiste tööõpetust
õpetaja
Riho Kokk (pildil).

Valla leht on ilmunud juba 20 aastat
Esimene ajaleht ilmus 1995.aasta märtsis. Juubeliaasta puhul tuletame meelde,
mis oli tol ajal päevakorras. Tutvustame artikleid üsna lühidalt. Pikemalt saab aga
lugeda QR koodi kasutades(nutiseadmed), Ulvi raamatukogus või Rägavere valla
kodulehel, aadressiga http://ragavere.kovtp.ee/ragaverevallaleht

1995. aastal ilmus kaheksa ajalehte.
Toimetajaks oli algusaastatel Mart Eelmäe.
Kohaliku rahvani jõudsid vallavolikogu ja
valitsuse otsused. Pikemalt kirjutati aprilli
lehes (nr 3) eelarvest. Samuti ei puudunud
artiklid kohalikest ettevõtetest ja Põlula
koolist.
Enim kirjutas artikleid Põlula Kooli
tolleaegne direktor I. Järg : “See oli 77 aastat
tagasi” (märts), “Pilk minevikku” (apr),
“Põlula kooli rõõmud ja mured” (mai) ja
“Põlula kooli elu muutub” (aug).
Märtsi lehes tutvustatakse valla vappi ja
lippu ning antakse teada, et Põlula-Miila
Naisselts
saab
60-ne
aastaseks.
Eestvedajateks olid Liivi Uueni ja

Helju Viilip. Klubis hakkavad tööle uued
ringid: peotantsuring ja koolinoorte aeroobika.
Aprilli (nr 2) lehes peetakse meeles Põlula
Kooli
parimaid
õpilasi,
kirjutatakse
osalemisest
Virumaa
Poistekooris,
“Laulukarussellis” ja kooli karikavõistlusest
suusatamises. Suusatamises vanuseklassis 1112 aastat olid parimad: Kertu Olu, Tiia Pikker,
Denis Pavlov ning Vahur Lehova
.
Aprilli lehes (nr 3) on juttu ühe aasta toiminud
Mõedaku spordibaasist. Tolleaegse Sprdibaasi
juhataja Raivo Reisenbuki artiklist saame
teada, et asutust vaevas materiaalne kitsikus.
Samuti soojast talvest tingitud lumenappus
segas ettevõtte toimimist. Korraldati ainult

QR kood
avab 1995
aasta
lehed

kolmed võistlused ja vastlapäev. Vaatamata
lumenappusele suusatreeninguid ära ei jäetud.
Mai ja juuni ajaleht keskendub Põlula
Kalakasvatuse juubelile: “100 aastat
forellikasvatust Põlulas”. Juubeli puhul
külastas
kalakasvatust
ka
toonane
keskkonnaminister Villu Reiljan ja kantsler
Rein
Ratas.
Tutvuti
põhjalikult
kalakasvatuskeskusega, arutati renoveerimise
töösuundi ning võimalusi..
.
Juuni lehes tutvustatakse, et töötutel ja väikese
sissetulekuga peredel on võimalik taotleda
eluaseme
–
ja
toimetulekutoetust.
Sotsiaaltöötaja Liivi Uueni võtab vastu
kodanikke
igal
teisipäeval
8-16.
Järgneb
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Vald
TEATED!

Vallavalitsuses, -volikogus otsustati
VALLAVOLIKOGUS
juuli 2015
kinnitati Rägavere valla 2014. a.
majandusaasta aruanne;
- kinnitati katastriüksuse jagamine, nimede ja
maa sihtotstarvete määramine;
- loodi täiendav õpetajakoht Ulvi Lasteaeda, et
kindlustada lasteaia õpilastele parem
alusharidus.
VALLAVALITSUSES
juuni 2015
kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- kinnitati koduteenuste osutamise hinnakiri;
- kehtestati sotsiaaltranspordi kasutamise
kilomeetrihinnaks 0,20 eurot/km, s
soodushinnaks 0,15 eur/km;
- lõpetati hoolduslepingud Kadrina - ja Uvi
Hooldekodus;
- liideti katastriüksused Putkula ja Putku
Kantkülas;
- kinnitati 2015.a. hajaasustusprogrammi
Rägavere valla toetuse saajate niemkiri;

- väljastati ehitusload Elektrilevi OÜ,
Rägavere Vallavalitsus, Raivo Valter;
- otsustati välja kuulutada korduv riigihange
projektile Põlula Kooli küttesüsteemi
projekteerimine ja ehitamine taastuvale
energiale.
juuli 2015
- kinnitati lihthanke „Põlula Kooli
küttesüsteemi projekteerimine-ehitamine
taastuvale energiale“ tulemused;
- kinnitati lihthanke „Rägavere valla
koolibussi liinil vedaja leidmine“ tulemused;
- väljastati ehitusluba Raivo Koppelile;
- kinnitati hoolduslepingute sõlmimine ja
lõpetamine Ulvi Hooldekodus.
august 2015
- kinnitati vallavolikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni koosoleku otsused;
- kinnitati maa ostu-eesõigusega erastamine;
- kinnitati hoolduslepingute sõlmimine ja
lõpetamine Ulvi Hooldekodus;
-väljastati ehitusload Sigrid Nurmele.

Vallavanemalt
Virgo Koppel

Jälle on sügis käes. Natuke suvistest
tegemistest. Enne jaanipäeva sai valmis Ulvi
mõisa suure trepi juurde tänavakividest
peoplats ja trepi kohale paigaldati
lahtitõmmatav varikatus. Uut peoplatsi saab
kasutada tulevikus jaanipäevadel ja teistel
väliüritustel. 2017. aastal on oodata meie valda
maakondlikku maakaitsepäeva tähistamist.
Juulis sai pinnatud üle hulga aja valla teid
(kogupikkusega 1950 m ja 8980 m²), uue katte
said Aadlipesa tee, Põlula kooli tee, Mõisa tee
koos parkimisplatsiga ja Ulvi – Kabala tee
Ulvi poolne lõik.

uuendati siseviimistlust ja vee-, kütte- ning
kanalisatsioonitorustikku. Ulvi lasteaia saali
põrand tasandati ja paigaldati uus
põrandakate. Nüüd on võimalused
tegutsemiseks kahel rühmal eraldi ruumides.
Põlula Kooli küttesüsteemi projekteerimineehitamine taastuvale energiale töövõtuleping
on sõlmitud OÜ Movek`iga. Lepingu järgi
peaks maasoe radiaatoritesse jõudma 30.
novembriks 2015.

−

Lapsevanematel, kelle lapsed
õpivad huvikoolides/ringides
on võimalik taotleda
huvihariduse toetust. Toetuse
taotluseks esitada avaldus
koos õppimist tõendava
dokumendiga
vallavalitsusele.

−

Üldhariduskooli
gümnaasiumiastme
(10-12 kl.) õpilastel on õigus
taotleda bussisõiduhüvitist.
Avaldus koos bussipiletitega
(kleebitud A4 formaadis
paberile kuupäevalises
järjestuses) esitada
vallavalitsusele iga
sõiduperioodile järgneva kuu
5. kuupäevaks.

muudele nõuetele. Peale 2017. aasta kevadisi
riigikogu valimisi soovib Vabariigi Valitsus
läbi
viia
haldusreformi.
Esialgse
informatsiooni kohaselt soovitakse luua
omavalitsused suurusega vähemalt 5000
elanikku. Selleks, et oleks piisavalt lapsi,
gümnaasiumi otstarbekus jne. Liitumisel
Rägavere - ja Sonda vald koos antud nõuetele
ei vasta ja seetõttu leidis ühinemiskomisjon
ning kaasatud eksperdid Tallinna ülikoolist, et
kavandatav liitumine ei anna sellist tulemust
nagu tulevane haldusreform ette näeb. Nii
otsustati ühinemisläbirääkimised katkestada.
Ootame nüüd kõik koos sügist, et kuulda
täpsemaid nõudeid uute omavalitsuste
loomiseks, et saaksime edasi tegutseda.
Uurime vaikselt naaberomavalitsuste tegemisi
ja hoiame silmad lahti.

Tõstmaks kohalike inimeste heaolu, on suvel
tehtud vallas veel mitmeid teisigi arendustöid.
Viimase aja üks kõnekamaid teemasid on
omavalitsuste ühendamine ja ühinemine.
Perearstikeskuse laiendus on valmimas. Ehitati Aasta tagasi, kui Sonda ja Rägavere alustasid
juurde 30 m² suurune vastuvõtukabinet, ühinemisläbirääkimisi, olid paika panemata Lõpetuseks soovin kõigile ilusat sügist ja
vahetati välja senise vastuvõtukabineti põrand, kriteeriumid uute omavalitsuste suurustele ja kooliõpilastele edukat õppeaastat!

Minu töö Rägavere vallas lõppeb
Kersti Suun-Deket

Paljud juba teavad et minu töö Rägavere vallas
saab varsti läbi. Kahjuks jäi tööaeg suhteliselt
lühikeseks, kuid minu jaoks oli see aeg väga
õpetlik ja huvitav. Tutvusin paljude uute ja
huvitavate inimesega. Rägavere vald ja siinsed
inimesed on saanud minu jaoks kalliks. Väga
kahju oli teha otsust edasi liikumiseks.
Minu viimane tööpäev Ulvis jääb 09. oktoober

2015. Sealt edasi suundun ma Sotsiaalkindlustusametisse, et seista puuetega laste ja
nende heaolu eest. Vastutuspiirkonnaks saab
mulle kogu Lääne- ja Ida-Virumaa. Seega
saan seista ka Rägavere valla laste heaolu eest.
Puuetega lapsed ja nende perede toetamine on
mul südames olnud juba üle 10. aasta. Nüüd
on võimalik keskenduda sügavuti nende toetamisele ja heaolu tõstmisele. Soovin anda
endast parima antud ametikohal nagu soovisin

anda teie jaoks. Rägavere vald koos oma ini.
mestega jääb minu südamesse alati.
Rägavere vald ja siinsed inimesed õpetasid
mulle, kui toetav võib olla kogukond. Mind
võeti vastu suure südame ja soojusega. Samuti
meeldisid koosviibimised eakatega ja kohtumised peredega. Siin vallas on palju toredaid
inimesi. Mul oli au teid tundma õppida.
Tänan südamest kõiki siinse valla inimesi selle
õpetliku ja arendava aasta eest. Eriti aga tänan
oma kaastöölisi, kuna võisin neile alati loota.
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O ppereis Horvaatiasse
Lembit Talli

Käesoleva aasta augustis oli allakirjutanul
võimalus osaleda Eesti Maaomavalitsuste
Liidu (EMOVL) poolt korraldatud õppereisil
Horvaatiasse. Reisi eesmärgiks oli tutvuda
Horvaatia Maaomavalitsuste Liidu tegevusega
Zagrebis, vahetada kogemusi maaelu
edendamisel ning külastada kahte Horvaatia
vallavalitsust
–
Vinodol
ja
Ston.
Eesti poolt osalesid reisil valdade esindajad
Saaremaalt, Raplamaalt, Viljandimaalt, LääneVirumaalt ja EMOVL-i nõunikud. Reisikulud
kandsid kõik osalejad individuaalselt.
17. augustil toimus kohtumine Horvaatia
Maaomavalitsuste liiduga. Maaomavalitsuste
liidu President hr. Duro Bukvić tutvustas
põgusalt
Eesti
grupile
Horvaatia
administratiivset jaotust ning Maaomavalitsuste
liidu tegemisi.
.
Esimese astme administratiivne alajaotus
Horvaatias on maakond. Horvaatia jaguneb 21
regionaalse omavalitsuse üksuseks – 20
maakonda ja pealinn Zagreb. Pealinn Zagreb
omab nii maakonna kui ka linna staatust. Eraldi
on veel Zagrebi vald mis ümbritseb pealinna.
Horvaatias on 428 maaomavalitsust (meie
mõistes valda) ja 128 linna.
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asepresidenti, lisaks veel peasekretär.
30% Horvaatia elanikest elab maal. Keskmine
elanike arv valdades on veidi vähem kui 3000.
Kõige väiksemas vallas Civljanes on 239
elanikku ja suuremas – Viškovos on 14 445
elanikku.
Pindalalt väikseim vald on Dekanovec – 6,1
km².
Valdade liitumine ehk siis haldusreform
Horvaatias täna päevakorral ei ole.
Probleemiks on maaelanike arvu pidev
vähenemine.
Maaomavalitsuste Liit täidab tulenevalt tema
asutamise põhimõtetest ja eesmärkidest
erinevaid
ülesandeid.
Peamisteks
tegevusaladeks on:
-Maaomavalitsuste omavahelise koostöö
edendamine ja kogemuste vahetamine ning
nende huvidega seonduvate temaatiliste
konverentside ja koosolekute korraldamine;
-Majanduse, kultuuri ja teiste
valdkondade eripärade edendamine;

maaelu

-Kohalikke
omavalitsusi
puudutava
seadusandluse juriidiline ülevaatus ning
ametnike ja töötajate erialase koolituse
vahendamine;

sõlmteemadega.
President hr. Duro Bukvić suhtus tunnustavalt
Eesti huvisse Horvaatia vastu ning tänas kõiki
selle tähelepanu eest. Lepiti kokku koostöö
arendamises
ja
suhete
jätkamises.
Lisaks Maaomavalitsuste Liidu külastusele
külastas Eesti grupp 18. augustil Horvaatia
Vinodolska valda Crikvenica’s. Grupi võttis
vastu ja tutvustas kohaliku eluga vallavanem
hr. Ivica Crnić.
.
22. augustil külastas Eesti grupp Ston valda,
kus vastuvõtjaks oli kohalik vallavanem hr.
Vedran Antunica..
.
Mõlemaid, igati sõbralikke ja sooje vastuvõtte,
iseloomustab külalislahkus, avatus ja
koostöövalmidus. Kuna Eesti grupis oli
mitmeid kohalike omavalitsuste juhte, läks
teemade valdkond aruteludel kohati üsna
detailseks. Huvi maaelu edendamisel oli
vastastikune.
Mõlemad
Horvaatia
vallavanemad avaldasid tunnustust Eesti huvile
kohaliku maaelu edendamisel ning tänasid
neile
osutatud
tähelepanu
eest.
1991-1995 toimunud kodusõja ajal sai
Horvaatia elu-olu ja majandus oluliselt
kannatada. Sõda lõppes Horvaatia täieliku
võiduga, sest saavutati eesmärgiks seatud
iseseisvus ja oma piiride säilitamine. Suur osa
riigist oli aga laastatud. Hinnanguliselt hävis
21–25% Horvaatia majandusest.. Horvaatia
iseseisvussõja faktoloogiaga on võimalus
tutvuda aadressil::
:
https://et.wikipedia.org/wiki/Horvaatia_iseseisv
ussõda
Ametlike külastuste vahele kogu reisi jooksul
mahtus hulgaliselt võimalusi tutvuda Horvaatia
imepärase maastiku ja loodusega. Toimusid
jalutuskäigud Horvaatia linnades kohalike
giidide
juhtimisel
ning
jalgsimatkad
loodusparkides.

-Maaomavalitsuste
huvide
kaitsmine
keskvalitsuse üksuste ja teiste institutsioonide
Horvaatia Vabariigi Maaomavalitsuste liit ees;
hõlmab 284 valda 20 maakonnast. Liit asutati
-Koostöö sarnaste organisatsioonidega nii
juunis 2002, et toetada ja kaitsta
kodus
kui
ka
välismaal,
samuti
maaomavalitsuste ühiseid huvisid. Liikmelisus
organisatsioonidega, millede tegevus toetab
on vabatahtlik. Lisaks Maaomavalitsuste liidule
liidu peamisi eesmärke ja põhimõtteid;
on Horvaatias Linnade Liit ja Maakondade
Liit.
-Regulaarne infovahetus liikmetega. Erinevad
Maaomavalitsuste Liidu juhtorganiks on toimetamise ja trükkimise tegevused.
Assamblee või Üldkogu iga liikme
esindatusega. Juhatus koosneb 20. (igast Mõttevahetuste käigus tutvuti mõlemapoolselt
maakonnast üks) liikmest. Eestseisus koosneb nii Eesti kui ka Horvaatia Maaomavalitsuste Reisi kokkuvõtteks võib öelda, et see oli
igapäevaste
tegevuste
ja praktiline, muljeterohke ja meeldejääv.
kolmest liikmest: President ja kaks Liitude
E-riigi Akadeemia, EMSL ja Linnalabor otsivad parima
koostööga paika Eestis Hea aktiivne kodanik! Saada vihje
inimeste koostööst omavalitsusega, mis on aidanud sinu
koduvallas või –linnas (või ka mujal Eestis) elule uut hoogu
anda. Hea koostöö väärib jagamist ja järgimist!
Vihjeid ootame 19. oktoobrini 2015 meiliaadressil
madle@linnalabor.ee . Saadud vihjetega tegeleb edasi
Linnalabor, analüüsides iga koostöönäidet
põhjalikumalt.
Parimad koostöötegijad sõelub välja ja autsustab žürii 20.
novembril omavalitsuste ja kogukondade foorumil Rakveres.
Konkursi žüriisse kuuluvad Rainer Nõlvak (“Teeme ära!”
maailmakoristusaktsiooni eestvedaja), Artur Talvik
(parlamendi liige, Vabaerakond), Külli Taro (Eesti Koostöö
Kogu programmijuht), Anzori Barkalaja (Kodukandi juhatuse
liige) ja Aljona Galazan (EMSLi kogukonnapraktika
koordinaator).
Toetaja: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti
Fondi vahendusel

Rägavere Valla Leht. September 2015

4

Sport ja kultuur

Metsalillede tegus suvi
Sirje Rebane

Suvi on märkamatult sügisesse jõudmas.
Kollendavad kaselehed on kindel märk, et
peagi sätib loodus end puhkama. Vastupidine
on lugu erinevate taidluskollektiividega,
sealhulgas Metsalilledega. Kuigi tõsi jah,
Metsalillede suvi läks sedapuhku nii aktiivse
töö tähe all, et nibin-nabin jõudsime hooaja
enne
uut
algust
ära
lõpetada.
Katse-eksimis meetodil leidis kinnitust
A. Suvorovi väide „Raske õppusel, kerge
lahingus.”
Sestap
võis
Metsalillede
rõõmsameelseid tüdrukuid näha juba
jaanipäeva paiku siin-seal mustlasellu
infiltreerumas, sest lisaks kohalikele
ülesastumistele, oli esinemiste krooniks
kahtlemata vabaõhuetendus „MUSTLASLAAGER LÄHEB TAEVASSE“, lavastajaks
Anita Pavlova, esimeseks esinemispaigaks
Palupera vald, Hellenurmes. Arvustuses
toimunule võib Palupera valla kodulehelt
lugeda: “Üle poole tuhande huvilise ei pidanud
ka seekord pettuma Anita Pavlova oskuses
tuua vaataja ette naudingut pakkuv vaatemäng.
Jah, vaadata ja kuulda oli tõesti sel imekaunil
suveõhtul palju. Suursugused mustlasneiud
hobustel, lõkked, vahva sokk, rahulik miljöö,
mustlasseelikute kirevus, meelihurmav tants,
elutargad sõnad ja nukralt kõlav imekaunis
mustlasviis. See kõik viis mõtted uitama
armastuse, üksteise hoidmise ja elu ning õnne
haprusele... Omaette vaatamisväärsus oli kahe
ratsahobuse graatsiline lavale tulek, kaunites
mustlasseelikutes mustlastüdrukud sadulas.
Hobuste järel saabusid 115 näitlejat ja tantsijat.
Silmailu pakkusid tantsurühmade värvikirevad
kostüümid. Pealtvaatajate ees rullus lahti
mustlasnoorte Rada (Liljaana Miil) ja Zobari
(Hinnar Kommisaar) suur armastuslugu, mis
lõppes õnnetult. Mustlastel on armastus kõige
ülevam tunne, elu liikuma-panev jõud.“
Kuigi ehe emotsioon säilis, pani sama
etenduse kordusesinemine vihmaselt hallis
Rakvere Rahvaaias meid tõsiselt mõtlema
selle üle, kas mustlase vabadus ikka kaalub
üles meie jaoks nii harjunud mugavuse? Aga
osaleda nii vaatemängulises etenduses koos
tuntud ja tunnustatud tegijatega oli väga vahva.
Teiseks Metsalillede kõrghetkeks oli
osalemine
Euroopa
suurimal
rahvatantsufestivaslil
Rootsi
linnas
Helsingborgis. Juhendajana olen väga tänulik
oma tantsijatele, kes olid valmis taolises
ettevõtmises osalema. Proovidest ei jäänud
kõrvale ka need, kes ühel või teisel põhjusel

sõidust
loobuma
pidid.
Nii
oli
küünarnukitunne kogu aeg olemas. Eriline
tänu Airele, kes võttis enda kanda kogu rühma
ja Europeade Komitee vahelise infovahetuse
ning rahaasjade korraldamise. Kuna osalesime
taolises
rahvusvahelises
projektis
esmakordselt, oli see meie kõigi jaoks uus ja
väga
võimas
kogemus.
Avadefilee
Helsingborg
Arenal,
tänavaesinemine
fantastiliselt kaunis Sofiero lossipargis,
kontsertelamused erinevatel linnaväljakutel,
rongkäik rõõmust rõkkava publiku ees – kõik
see
kulmineerus
suurejooneliseks
lõputseremooniaks, kus valitses tõeline
rahvuste paabel, mida saatsid siirad naeratused
ja üksmeel. Taas kord tekitas see tunde mitte
ainult eestlaste ühtsusest vaid kogu
kultuurirahva solidaarsusest. Tõdesime, et
maailma kultuurielu on ikka paganama kirju
ning tundsime rõõmu iseenda olemise ja teiste
tegemiste üle.

Mis on Europeade?
- Europeade on Belgias registreeritud
kaubamärk;
- Europeade tekkis kuuekümnendatel
aastatel soovist igal aastal korra kokku
saada ja sõpradega tutvuda;
- Europeade on Euroopa kõige suurema
haardega traditsiooniline festival. Igal
aastal osaleb 150 kuni 250 erinevat
kollektiivi kokku 4500 kuni 6000
osalejaga.
- Europeade on Euroopa suurim
rändfestival - igal aastal erinevas riigis.
MOTO “Europeade ühendab kõiki
Euroopa rahvusgruppe.
Iga kultuur, ükskõik kui väike ta ka poleks,
suurendab meie rikkust oma haruldustega,
tavadega ja loomusega.
Europeade tõestab, et armastus oma rahva
laulude, tantsude, muusika ja rahvariiete
vastu ühendab riike, rahvuseid, inimesi”
Europeade liikumise algataja ja esimene
president on EDMON DE CLOPPER
/ http://www.europeade.ee/europeade//
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Elvis Efert

VIII korda peetud RäSo mängud toimusid,
nagu varasemaltki Uljaste Linnamäel.
Kehakultuurlaste päeval, 8. augustil peetud
mängud olid meeleolukad ja lõbusad. Õhtu
lõpuks pakkus muusikaelamuse ansambel
Ciizud.
Esimestena said lapsed ja noored omavahel
mõõtu võtta ümber Linnamäe jooksus. Tore
oli tõdeda, et tublisid jooksjaid jagus mõlemast
vallast. Jooksuvõistlustelt noppis Rägavere
vald tublid 9 punkti, Sonda 6 vastu. Isiklikult
oli hea meel näha mõlema valla jooksjate
hulgas noori korvpallipoisse, kes ka
jooksuvõistlustelt poodiumikohti noppisid.
Kavas olnud pimevõrkpallis võtsid tasavägises
võistluses siiski kindlalt võidu Sonda valla
esindajad. Kahe geimivõiduni peetud lahingus
andis Rägavere valla segavõistkond
sondakatele lahingu. Võrkpall on siiski
võistkonnamäng
ning
paremat
kohanemisvõimet näidanud sondakad võitsid
sportliku lahingu kolme punktiga.

järgnenud kiviviske võistluse võitis samuti
Rägavere, heites kamba peale kivikamaka
kõige kaugemale. Seega saab julgelt väita, et
rammu on Rägavere vallas rohkem. Köieveos
Rägavere vallale 6 punkti ja kiviviske eest 3
punkti
juurde.
VIP-ide võistlus, ehk siis vallajuhtide
omavahelises mõõduvõtus, tuli vallajuhtidel
näidata üles nutikust, kiirust, inseneriteadmisi
ja meeskonnajuhtimise oskusi. Vallajuhtidel
tuli näidata oma inseneriteadmisi ehitades
kõrgeim torn, kasutades ehitusvahenditena
vaid spagette, nööri, paberteipi ja vahukommi.
Samuti tuli näidata oma kiirust ja
meeskonnatöö oskust paberihunti söötes ning
kontoritennist mängides. Põnevast võistlusest
väljusid võitjatena Sonda valla esindajad. 3
punkti Sonda valda.

Samuti pakkus palju emotsioone kahe valla
vaheline jalgpallilahing. Mitte tavaline
jalgpallimäng, vaid tuhvlijalgpall. Osalejad
vahetasid oma jalanõud toasusside vastu ning
nendes tuligi ümmargune kera väravasse
toimetada. Mängule lisas vürtsi juurde
Köieveos ei olnud Sonda vallal Rägavere valla hokimängust laenatud karistusminuti reegel.
esindajatele vastast. Ei segavõistkonna Võistleja kes sussi meelega või kogemata
arvestuses ega lastekategoorias. Köieveole jalast kaotas, tuli mängust minutiks kõrvale

Ulvi klubi sügis-talvise
hooaja plaanidest
Avasime
klubis
sügishooaja
rahvamuusikaansambel
Kungla
kontserdiga. Ühtlasi tähistasime ka
vanavanemate päeva. 18. septembril

toimus
Venevere
harrastusteatri
näitemäng P. Pedmansoni „Head Isu!“.
Samuti on plaanis veel sellel sügisel
külla
kutsuda
Viru-Nigula
harrastusnäitlejad oma näitemänguga.
Läbirääkimised käivad ka Kadri
Kõusaare mängufilmi „Ema“ näitamise
osas Ulvi Klubis. 10. oktoobril peame

Meeskonnaga läbi raskuste
Anneli Leht

paistis kõigil kolmel päeval.

Laagris jagus tegevust nii suurtele kui
väikestele. Meid käisid külastamas Skywhite
koertekooli kutsud oma peremeestega. Pärast
nende etteastet, said kõik huvilised kutsudega
lähemalt tutvuda. Meile räägiti ka huvitavaid
teadmisi, kuidas metsas hakkama saada.
Esimese päeva õhtul tulid laagrisse ansambel
Respekti liikmed, kes rääkisid muusiku elust ja
tööst ja lubasid tulla meile laagrisse ka laulma.
Teise päeva tegevused hõlmasid endas
20-22 august 2015 toimus Vainupeal Kadrina politseirelvade ja muude töövahenditega
Peale
uudistamise
pidid
ja Põlula kodutütarde ja noorte kotkaste tutvumist.
ühislaager. Laagriliste vanus oli 4 aastasest 18 meeskondade liikmed kandma nii-öelda
aastaseni. Ilmataat oli ka meie poolt sest päike „joodiku prille“ ja joonistama tahvlile ühe auto

astuda. See tekitas mõlemas võistkonnas kogu
mängu jooksul palju ebavõrdseid olukordi ja
võimalusi mäng võita. Tulise jalgpallilahingu
võitis Sonda vald 2 : 1.Võisteldi ka orienteerumises. Lembit Nöpsi poolt koostatud rada
oli ca 6 km pikk ning pakkus põnevat maastiku
Linnamäe ümbruses Uljaste järveni välja.
Rajal oldi nii peredena kui ka üksiküritajatena.
Alavõidu ja kolm punkti valdade arvestuses
võitis orienteerumisel Sonda
.
Viimane ala ja õhtu nael ehk siis koduõllede
valmistamine oli oluline mõlema valla jaoks,
sest alavõiduga sai selgeks ka RäSo mängude
üldvõitja ja rändkarika omanik. Tore tõdeda, et
kuus meistrit olid oma õlledega kenasti kohal.
Žüriiliikmete abil selgitati välja parim koduõlu,
milleks osutus Rägavere valla õllemeistri
Silver Pardi märjuke. Traditsioonide kohaselt
läks võiduõlu kohapeal kõigile mekkimiseks.
Ühtlasi kindlustas Rägavere vald alavõiduga
ka üldvõidu VIII RäSo mängudelt. Heitlikke
ilmaolusid trotsides ja teistegi maakonnas
toimunud sündmuste valguses oli Uljaste
Linnamäele kokku tulnud hulk Rägavere ja
Sonda valla sportlikke inimesi. Kahe aasta
pärast toimuvad RäSo mängud juba IX korda
ja loodetavasti samuti Uljastel.
klubis maha korraliku lõikuspeo.
Oktoobri
lõpus
tähistame
ka
halloweeni. Novembri plaanidesse
mahub
isadepäeva
tähistamine,
stiilipidu ning ka Euroopa päev.
Detsembris peame koduste laste jõule
ning võtame uue aasta vastu ühe
korraliku aastavahetusepeoga.

osa. Lõpptulemusena valmisid väga
huvitavad autod. Kuna saabumas on sügis ja
pime aeg, siis tutvuti ka ratta kohustusliku
varustusega, et ikka ohutu maanteel liigelda
oleks.
Lisaks
kuulati
turvatöötaja
argipäevast. Liiguti meeskondadena läbi
laagriplatsi ja otsiti pildimängu punkte. Õhtu
lõpetas erialade moeshow ja filmiõhtu.
Kolmas päev möödus kuulates lohesurfist ja
kõigest sellega kaasnevast. Tegevust viis läbi
Võsu surfikooli treener. Kõik soovijad said
proovida ka sub’i laudadega sõitu.
Täname kõiki aitajaid, kes tegid laagri
võimalikuks ja pakkusid meile huvitavaid
tegevusi: Aleksei Osokin, Argo Pällo,
Rainer Lapsanit, Raigo Piho, Ansambel
Respekt,
Kalle Kivro, Skywhite’i
koertekool. Uute kohtumisteni!
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Juubilar Liilia Siht
Juunis tätus Liilia Siht`il 65. aastat. Endiselt
on ta elurõõmus ja tegus. Aktiivselt võtab osa
Rägavere vallas toimuvatest üritustest.
Samuti lööb ta kaasa rahvarantsurühmas
“Rukkilill”.
Töötanud 2002-2010 Eesti
Välisministeeriumis teenistujana ja sellest
aastatel 2005-2009 välislähetuses
raamatupidajana Eesti Suursaatkonnas
Moskvas

65

120. aastane Põlula kalakasvandus
Ene Saadre

T

eadaolevalt on Lavi allikast algaval ojal
kalu kasvatatud vähemalt 120 aastat.
Esimene teade kalakasvanduse tegevusest
pärineb
1895.
aastast,
mil
põllumajandusnäitusel Riias eksponeeris
Põlula mõisnik Hermann von Krause siin
kasvatatud elus jõeforelle.
Sajandivahetusel toodi kasvandusse juba
vikerforellid, prooviks ka karpkalu ja ameerika
paaliaid. Eluskalu müüdi Peterburis, koolitati
ka kalakasvatajaid teiste mõisate tarvis.
Mõisnik andis kasvanduse rendile oma
metsaülemale Jaak Paulmeistrile, kes Eesti
iseseisvusaja algul ostis talu oksjonilt endale.

Palve

1948. aastal talu riigistati. Kasvandus kuulus
riikliku forellimajandina mitmete erinevate
kalandusega tegelevate ettevõtete koosseisu.
Alates 1964 kuni 91. aastani töötas iseseisva
ettevõttena Metsamajanduse ja Looduskaitse
Ministeeriumi alluvuses. Siin on töötanud
mitmed teenekad kalakasvatajad nagu
Loreida Põder, Eduard Post, Armilda Mulla,
Niina Sepp, Enn ja Anu Soon ja paljud
teised. 27 aastat, 1967 kuni 94 töötas Põlula
Kalamajandi direktorina Heino Peets, kellel
on suured teened kalamajandi arendamisel ja
tööshoidmisel. Tema kõrval töötasid palju
aastaid Elsa Peets tootmisjuhina ja Virve
Eder
pearaamatupidajana.
Kasvatati
vikerforelle
kaubakalaks
ning
asustusmaterjaliks sumpkalakasvandustele,

Palju õnne ja
tugevat tervist
Rägavere vallavalitsus
ja volikogu

müüdi elusmarja forellikasvandustele üle N.
Liidu. Kokku realiseeriti sõjajärgseil aastail
üle 600 tonni mitmesuguses vanuses forelle
ja 1,3 tonni silmtäppfaasis elusmarja.
1994. aastal moodustati kalamajandi baasil
Keskkonnaministeeriumi hallatav iseseisev
riigiasutus Põlula Kalakasvatuskeskus, kus
tegeldakse peamiselt lõhe noorkalade
kasvatamisega hävinud või nõrkade
asurkondade taastamise eesmärgil. Keskuses
tehakse ka katsetöid teadusuuringute tarvis.
18 aasta vältel on siit asustatud Eesti
jõgedesse umbes 5 miljonit mitmesuguses
vanuses lõhe, väiksemates kogustes ka merija jõeforelli noorkalu.
Alates 2014. aasta 1. jaanuarist kuulub
kasvandus Riigimetsa Majandamise Keskuse
koosseisu. Suure asutuse väikese osakonnana
on võimalused toimetulekuks ja arenguks
soodsamad.

!!! Viru-Kabala rahvamaja kohta on koostatud ajalugu ehk kroonika
(oletatavalt aastatest 1925-75). Peale erinevate omanike vahetust on need kadunud (erakätes).
Oleks tore, kui need materjalid jõuaksid Ulvi raamatukokku.
Ette tänades, Tea

Viru-Kabalas asus kunagi selline pood (20 saj alguses)(vasakul), nüüd on sellest jäänud ainult koht (paremal).
Kauplus sai nõukogude ajal (80-ndatel) tuleroaks
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Oli kord...
Põlula Kooli endine õpetaja ja praegu pensioni põlve pidav Juta Jaakson on kirjutanud meie
setule tehti.
.
piirkonnast mõned kunstmuinasjutud. Teine jutustus neist räägib Põlula külas asuvast künkast: Potikoorem läks ümber, kõik potid kilinalsetu saanud pea igas peres kaubale. kolinal mäest alla, suur pott läks vastu kivi ja
Alumistel tehti sel ajal peale telliste ka tegi kar-kõmm! Setu kaebas ja hädaldas:
savinõusid. Alumiste mehed said setu peale “Mihuke kahu, mihuke kahu!” Sellest ajast
väga pahaseks, tuleb nende konkurendiks. peale ei tulnud setu enam Alumiste meeste
Sõitis setu parajat laulujoru ümisedes mäest alla potiturgu vallutama. Aga mäge hakati
Põlula teeristi poole kui Alumiste mehed Kahumäeks kutsuma. Kahumäel kasvavad
Juta Jaakson
tiigikalda varjust üles kargasid ja setu hobust kased on suvel lehekahused ja talvel
Kord sõitnud potisetu Põlula küla mööda ja ehmatasid. Hobune pani lõhkuma ja härmakahused. Nii on Kahumägi kahekordselt
müünud toredaid savinõusid. Ladusa jutuga potikoorem läks ümber. Oh seda kahju, mis oma nime väärt.

Kahumägi

Ajalugu
1942 aasta Eesti Sõna, nr. 173, 30 juuli ajaleht kirjutab: Rägavere metsavendade kokkutulek
(tekst muutmata kujul)
Pühapäeval toimus Rägavere valla
metsavendade päev, millest võttis osa
rohkesti metsavendi, valla omakaitse
liikmeid, kohapealseid elanikke ja teisi
asjaosalisi. Metsavendi arvestati 50—60,
kuna osavõtjate arv tõusis üle 400. inimese.
Metsavennad kogunesid Rägavere vallamaja

MEIE AEG
Ilmar Järg

Sotsialismi ärkamisaeg

juure, kust kella 1 paiku hakkas rongkäik
liikuma
laagriplatsile,
kus
toimus
vastavasisuline aktus. Avasõna ütles
Rägavere omakaitse juht Akerberg, misjärele
päevakohase kõnega esines vallasekretär
Luigamäe. Seejärele kõneles metsavend
Ferdinand Niinelt, kes meenutas aega, millal

tuli olude sunnil peatuda metsas, tuues esile
kannatusi, mis tuli metsavendadel läbi elada.
Lõppsõna oli Arnold Niineltil. Aktuse
lõppedes siirduti rongkäigus laagriplatsilt
umbes 3 4 km eemal asuva Udujärve kaldale,
kus toimunud pidustused õnnestusid kõigiti
hästi.

õpetaja Riho Mäe, kes unistab ajast, mil
ei pea enam kodust kaugel tööl käima.
Elujõulisest ja kultuursest Põlula külast
on järele jäänud vaid tühine osa,
Kuivajõest ei maksa rääkidagi.

Oli nende Mustvee meestega häda mis
ta oli, kuid lõpuks sai sigala valmis ja
hakkasime lasteaeda ehitama.“ Lasteaia
saamisloos on ka minul, Ilmar Järgil,
oma lause öelda. 15. augustil 1963.
aastal sai minust pärast parteipileti
kättesaamist Põlula kooli direktor.
Suhtlesin
lastevanematega
väga
aktiivselt. Telefone oli vähe ja
mobiilside puudus üldse. Käisin oma
mootorrattaga
paljudes
kodudes.
Meenub kodukülastus Miila külas. Üks
õpilane puudus väga sageli koolist.
Milles küsimus? Läksin uurima.
Karjatalitaja – üksikema – korteris
avanes vaatepilt, mis on
tänaseni
meeles.
Toa nurgas oli suur tünn, milles istus
vast pooleaastane laps. See ei olnud laps
– see oli mustusest haisev tont! Ema oli
tööl, teist last kodus ei olnud. Vestluses
emaga selgus, et last ei ole kellegi
hoolde jätta. Vaadist laps välja ei pääse.
„Kui koju lähen, küll ma ta siis puhtaks
küürin. Oleks lasteaed, viiksin sinna,“
ütles noor ema. Käivitasin oma IZ-56 ja
kümne minuti pärast olin Paul Padjuse
kabinetis. „Kurat, kas oleme mehed, või
mitte, teeme lasteaia!“ sõnasin esimese
hooga.
Paul: „Oleme sellele juba mõelnud.
Projektiga
on
veel
tegemist!“
Järgmisel aastal sai lasteaed valmis ja
„tünnipoisist“ kasvas tubli mees

Kuuekümnendate aastate alguseks oli
Ehitus on ala, kus töö kunagi ei lõpe. Ei kolhoosikord Eestis siiski kosunud.
saa ju Tallinn iialgi valmis.
Nähti, et pääsu pole – tuleb ehitama
hakata. Nii juhtus see ka Rägaveres.
Eestis on olnud nii rahu- kui ka
1962. aasta 2. juulil sai Rägavere
sõjaaegu. Peale Tartu rahu sõlmimist
sovhoosi
etteotsa
Paul
Padjus.
1920. aasta veebruari algul ning
Sovhoos oli laostunud. Juulikuus olid
mõisamaade jagamist talupoegadele,
kartulivaod
veel
kinni
ajamata,
tekkisid ka Rägavere maile uued
töötajatele nelja kuu palgad välja
peremehed – asunikud. Need olid
maksmata, ehitusest ei olnud üldse mõtet
ettevõtlikud ja targad inimesed, kelle
rääkidagi.
algatusel ehitati Põlulasse uus koolimaja
Paul Padjus oli ettevõtlik mees.
ja Nurksele piimameierei. Rägavere
Palgapäevadel hakkas kohe palka
valda kerkis mitukümmend uut kodu –
maksma ja sigalaid ehitama. Töölisi
asunikutalu.
toodi Peipsi äärest. Siinkohal meenutan,
Teine maailmasõda läks Rägavere
et paljud maakivist tallid Uuemõisas ja
vallast üle üsna valutult. Ohvreid oli,
Nurksel ehitati sajand tagasi Peipsiveere
kuid
ehitised
jäid
terveks
ehitusmeistrite
poolt.
Raamatus
või
said
tühiseid
kahjustusi.
„Punaparun“ kirjutab Paul Padjus: „Me
Sõda lõppes. Algas kollektiviseerimine.
tõime ehitusmehed Peipsi äärest ja kui
Sellest ajast toimub külade lagunemine
juba esimesed käima hakkasid, tuli ka
ja kadumine, mis kestab tänase päevani.
teisi juurde. Terve bussitäis korraga –
„Virumaa
Teataja“
(02.11.2013)
mehed Mustveest. Need venelased olid
kirjutab: „Millega Vene riik ei saanud
töömeestena väga tublid, palgapäeval
hakkama 70 aastaga, sellega tuli
aga jõid oma raha jalamaid maha.
vabariik toime 20 aastaga. Maal enam
Avanssi ei saanud kunagi anda, sest siis
kedagi ei ela. Ja need, kes siin veel
oli kohe joomine lahti. Sigala sügiseks
elavad, elavad kas riigi kiuste või on
valmis ei saanud. Tegime õleonnid ja
väga jõukad või on siia unustatud,“ ütleb
notsud pidasid kuidagi kevadeni vastu.
Rakvere ametikooli sepa- ja puidutöö

Teated
1-9 oktoober Ulvi raamatukogu suletud
(5.oktoobril ei toimu laenutust ka V-Kabalas).

Kantkülas
Jalaka talus
ootavad kaks
kassi oma
peremeest

N E AK S !
N
Õ
V
ÄE
P
I
NN
Ü
S
SEPTEMBER

Töötaja puhkusel

Ei maksa
aastaid peljata,
mis tuleb,
see tulema peab.
Kõik mööduv
Sa julgelt seljata
ning tulevik
toogu vaid head!

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.

NOVEMBER

Linda Lillepea –

88

Heino Õun –

84

Helgi Rebane –

87

Riina Meristu –

75

Helgi Simkin –

81

Helve Laanemets – 70

OKTOOBER

Rait Nõmmesalu
25. august

ÕNNE!

DETSEMBER

Leida Maurus –

96

Helje Ansla –

92

Leo Minin –

85

Gunnar Rohtla –

85

Helju Arm -

80

Viktor Aal –

82

Mikk Meristu –

75

Leida Jalast –

82

Nadeźda Sipjagina – 70

Katja Kips –

80

Toivo Mölder –

65

Siiri Arusaar –

80

Elisen Karro –

65

Hillar Valk -

70
Hooldekodu osales kevadel konkurssil Lääne- Virumaa
Kaunis Kodu, kus märgiti ära tänukirjaga tubli töö eest
oma kodupaiga kaunimaks muutmisel.
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RAKVERE (bussijaama juurest)
7.00
KANTKÜLA

7.08

NURKSE

7.10

SAE

7.15

KALAMAJAND

7.22

PÕLULA KOOL

7.25

NÕMMISE TEERIST

7.32

AARLA

7.38

KUKELINNA T.RIST

7.40

VIRU-KABALA

7.44

MIILA

7.47

ULVI

7.52

PÕLULA KOOL

7.55

E—R

Õhtu

PÕLULA KOOL

14.40

ULVI

14.43

MIILA

14.47

VIRU-KABALA

14.50

KUKELINNA T.RIST

14.54

AARLA

14.56

NÕMMISE TEERIST

15.02

PÕLULA KOOL

15.10

KALAMAJAND

15.13

ANGUSE

15.25

NURKSE

15.38

KANTKÜLA

15.41

RAKVERE

15.50

Täname
Männiniidu Aiandit ja
Rägavere Vallavalitsust toetuse eest.

Mis tulema peab, see tuleb
kel otsa saab aeg,
see läheb;
minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe
(V.Osila)

Rein Kaleviste –
Helmi Randlepp –
Vello Burk –
Eduard Vinkel –

28.juuni
04. juuli
07. juuli
07. juuli

Rägavere Valla Leht
Väljaandja Rägavere vallavalitsus
Aadress Ulvi küla 46701, Lääne Virumaa
E-mail: tearunovski@gmail.com; ragavere@estpak.ee

