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1.  Asend ja üldinfo 
 

Rägavere vald asub Lääne-Viru maakonna idaosas, Pandivere kõrgustiku ida nõlval (joonis 
1). Naabervallad on läänest ja lõunast Vinni, idast Sonda (Ida-Virumaa), põhjast Sõmeru ja 
Viru-Nigula vallad. Valda läbib Rakvere-Rannapungerja tugimaantee ja Tallinn-Rakvere-
Narva raudtee peatusega Viru-Kabalas.  

 

 

Joonis 1. Lääne-Virumaa ja Rägavere valla paiknemine. Allikas: Statistikaamet 

Rägavere valla pindala on 173,7 km2. Vallas on 14 küla: Aasuvälja, Kantküla, Kõrma, Lavi, 
Miila, Männikvälja, Mõedaka, Nurkse, Nõmmise, Põlula, Sae, Uljaste, Ulvi, Viru-Kabala. 
Valla keskus asub Ulvi külas, mille kaugus maakonnakeskusest Rakverest on 17 km. Ulvist 
Tallinnasse on 114 km ja Narva 102 km. Naabervaldade keskused jäävad alla 15 km 
kaugusele. Asustustihedus on keskmiselt 5,6 inimest km2 kohta (Statistikaamet 2012) ning 
asustus paikneb võrdlemisi hajali. Eesti valdade keskmine asustustihedus on 11 inimest km2 

(Statistikaamet 2012), seega on Rägavere valla piirkond hõredama asustustihedusega. 
Peamine põhjus on eramajade suur osakaal, erand on siinkohal vallakeskus Ulvi, kus eramute 
kõrval leidub ka kortermaju.  
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Rägavere valla 14 külast, on külavanemad kaheksas külas: Uljaste, Miila, Kõrma, Aasuvälja, 
Põlula, Viru-Kabala, Sae, Kantküla, Ulvi külas. Arengukava on olemas Miila, Kantküla ja 
Uljaste külal. Rahvaarvu poolest on kõige suuremad külad Ulvi, Viru-Kabala, Põlula ja 
Nurkse (tabel 1). Rahvastikutihedus külade lõikes on kõige suurem Ulvis ja Viru-Kabalas 
(joonis 2).  

Paiknemisest tingituna on Rakvere selge tõmbekeskus, nii hariduse, tööhõive kui ka 
kaubanduslikus ja kultuurilise mõttes ning Vinni-Pajusti kaksikasula on tõmbekeskus 
hariduse suhtes.  

Rägavere vald on Siseministeeriumi tellitud Eesti omavalitsuste haldussuutlikkuse uuringus 
130. kohal 226-’st (KOV-võimekuse indeks 2008-2011 põhiraport).  

Tabel 1. Rägavere valla külad, elanike ja perede arv.  
Küla Elanikke Peresid Pere keskmine 

suurus 
Aasuvälja 21 10 1,9 
Kantküla 46 30 1,5 
Kõrma 23 12 1,9 
Lavi 41 22 1,9 
Miila 38 21 1,9 
Männikvälja 23 8 2,9 
Mõedaka 51 27 1,9 
Nurkse 65 30 2,2 
Nõmmise 38 13 2,9 
Põlula 65 36 1,8 
Sae 9 8 1,1 
Uljaste 53 21 2,5 
Ulvi 326 148 2,2 
Viru-Kabala 152 72 2,1 
Kokku 961 461 2,1 
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Tabel 2. Elanike arv külade lõikes seisuga 
01.01.2014 

   

Küla elanike arv  

AASUVÄLJA 22  

KANTKÜLA 43  

KÕRMA 15  

LAVI 39  

MIILA 46  

MÕEDAKA 54  

MÄNNIKVÄLJA 21  

NURKSE 57  

NÕMMISE 42  

PÕLULA 55  

SAE 8  

ULJASTE 56  

ULVI 302  

VIRU-KABALA 128  

Valla täpsusega  2  

Kokku 890  
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Joonis 2. Rägavere valla rahvastikutiheduse ruutkaart 2000. aasta seisuga. Allikas: 
Statistikaamet.  

2. Rahvastik ja selle analüüs 

2.1 Rahvaarvu dünaamika 
Rägavere vallas toimuvad rahvaarvu demograafilised muutused on sarnased üle-eestilistele 
tendentsidele. Rägavere valla rahvaarv on üldjoontes kahanev (joonis 3). Kui kaksteist aastat 
tagasi (2002) elas vallas omavalitsuse andmetel 1076 inimest, siis 2014. aastal elab vallas ligi 
200 inimest vähem (890 elanikku). Erandiks on majanduskriisi aastad (2009 ja 2010), mil 
valla rahvaarv tõusis ning saavutas 2010. aastaks taas 1000 elaniku lävendi.  

 

Joonis 3. Rägavere valla rahvaarvu dünaamika. Allikas: omavalitsuse andmed.  
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2.2 Sooline ja vanuseline koosseis 
Kui vaadata rahvaarvu muutumist vanusegrupiti (joonis 4), siis ilmneb, et kõige suurem 
muutus on toimunud 7-18. aastaste grupis, milles kuue aastaga on noori vähenenud 75 
inimese võrra, mis võib tähendada, et vald pole noorte jaoks piisavalt atraktiivne. Samuti võib 
suurt vähenemist seostada Laulva revolutsiooni beebibuumi laste jõudmisega tööealiste (19-
64) ikka. Seevastu on väikeste laste (0-6) arv olnud stabiilne. Tööealises elanikkonnas (19-64) 
on rahvastik vähenenud viimase kuue aasta jooksul 21 inimese võrra. Võrreldes praegust 
olukorda kolme aasta tagusega, võib tõdeda, et tööealiste (19-64) inimeste arv pole vallas 
muutunud, mis on hea märk omavalitsusele. Samas võib prognoosida, et tulevikus võib 
tööealiste arv kahaneda, pidades silmas noorte (7-18) arvu vähenemist. Eakate arv on kuue 
aastaga tõusnud 10 inimese võrra, mis annab tunnistust rahvastiku vananemisest ning 
suuremast koormusest meditsiini ja hoolekandesüsteemile.  

 

Joonis 4. Rahvaarvu dünaamika vanusegruppide lõikes. Allikas: omavalitsuse andmed.  

Vanusegruppide osakaal on Rägavere vallas üsna sarnane Eesti keskmisega (joonis 5). 
Väikelaste vanusegrupp (0-6) on Rägavere vallas 2% protsendipunkti (%P) võrra väiksem kui 
Eestis keskmiselt. See-eest on noorte (7-18) ja tööealiste (19-64) grupp võrreldes Eestiga 
veidi suurem: vastavalt 1%P ja 1%P võrra.  
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Joonis 5. Vanusegruppide osakaal kogurahvastikust Rägavere vallas ja Eestis. Allikas: 
omavalitsuse andmed.    

Valla rahvastikust moodustavad 52% naised ja 48% mehed (joonis 6), mis on veidi erinev 
Eesti keskmisest. Vallas on võrreldes Eesti keskmisega rohkem mehi (2%P; 46% ) ja vähem 
naisi (2%P; 54%) 

 

Joonis 6. Rägavere valla rahvastiku sooline koosseis 2012. aasta seisuga. Allikas: 
Statistikaamet.   

Rägavere valla soolis-vanuseline koosseis on kuue aasta vältel mõningal määral muutunud 
(joonised 7-8). Kõige silmatorkavamad muutused on toimunud noortes vanusegruppides. Alla 
viie aastaseid lapsi on 2012. aastal 18 võrra rohkem kui 2006. aastal, mis viitab suuremale 
sündimusele ja lasteaiakohtade nõudlusele. Noorte (15-19) arv on vähenenud, sest Laulva 
revolutsiooni lapsed on jõudnud vanemasse ikka, mis aga tähendab noore kohaliku tööjõu 
vähenemist ka tulevikus. Arvestades noorte suurt mobiilsust, peab tegelema strateegilise 
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küsimusega, kuidas tagada noorte tagasirännet maale peale hariduse omandamist. Muutusi on 
märgata ka vanemates vanusegruppides ning eriti meeste puhul. Tööjätuealiste (65-74) meeste 
arv on märgatavalt vähenenud.  

 

Joonis 7. Rägavere valla soolis-vanuseline koosseis 2006. aastal. Allikas: Statstikaamet. 

 

Joonis 8. Rägavere valla soolis-vanuseline koosseis 2012. aastal. Allikas: Statistikaamet 
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Rägavere  rahvastiku iive on muutunud viimase kümne aasta jooksul vallale positiivses 
suunas, sest iive oli 2008. ja 2009. aastal positiivne ning 2011. aastal kergelt negatiivne 
(joonis 9). Üleüldiselt võib täheldada, et sündimus on vaadeldud aeg-rea jooksul suurenenud. 
Võttes arvesse praegust soolist-vanuselist koosseisu (joonis 8), võib sündimus tulevikus 
väheneda, sest noorte arv on väike.  

 

Joonis 9. Rägavere valla rahvastiku demograafilised sündmused. Allikas: Statistikaamet 

Vastupidiselt iibele, on rändes toimunud muutused pigem negatiivsed, sest rändesaldo on 
alates 2006. aastast olnud pidevalt negatiivne (joonis 10). Kõige suurem oli vallast väljaränne 
2010. aastal, mil lahkus 23 inimest. Väljarännet võib seostada paiknemisega Rakvere ja 
Vinni-Pajusti kaksikasula ning teiste asulate mõjusfääris. Võttes arvesse ühiskonnas 
toimuvaid üleüldiseid linnastumise protsesse (eelkõige eeslinnastumine) ning Rägavere valla 
võrdlemisi soodsat asukohta keskuste suhtes, on vallal võimalus ära kasutada ilusat 
looduskeskkonda soodustamaks elukohtade rajamist ning seeläbi ka sisserännet.  
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Joonis 10. Rägavere valla  rändesündmused (Statistikaameti andmed).  

Peamised arenguvajadused 
 Kasutada ära soodsat asendit keskuste suhtes ja head elukeskkonda, suurendamaks 

sisserännet.  
 Noorte tagasirände soodustamine 

 

3. Looduskeskkond ja maavarad 

3.1 Valla paiknemine Eesti maastikusüsteemis 
Rägavere valla territoorium kuulub kolme erinevasse maastikurajooni: valla põhjaosa asub 
Kirde-Eesti ehk Viru lavamaal, kesk-, edela- ja lõunaosa Pandivere kõrgustikul ning väike osa 
valla kaguservast Alutaguse madalikul. Rägavere vald on seega üleminekutsoon erinevate 
suuremate maastikurajoonide vahel. Spetsiifilisemalt paikneb Rägavere vald Ordoviitsiumi 
avamusalal, mille moodustavad valdavalt savikad lubjakivid ning merglid, mis nii Pandivere 
kõrgustiku kui Kirde-Eesti lavamaal õhukese pinnakattega piirkondades karstuvad. Pinnakatte 
paksus vallas varieerub vastavalt piirkonnale ning pinnavormidele. Kuigi valdavalt on 
Pandivere kõrgustiku ja Kirde-Eesti lavamaal pinnakate suhteliselt õhuke, jääb Eesti 
Maastikud 2005 andmetel Rägavere vald piirkonda, kus pinnakate on 10-20 m paks, mis 
viitab viimase jäätumise järel tekkinud kuhjelistele pinnavormidele (oosid, mõhnad jms). 
Aluskorra sügavus merepinnast on piirkonnas ligikaudu 200 meetrit. Uljaste kandis paikneb 
väike aluskorra kerkeala, Uljaste kuplistik.  

Vald on vahelduva reljeefiga: lääneosas paiknevad oosid ja mõhnad ning Mõdriku-Roela 
maastikukaitsealasse jäävad vallseljandikud. Sellest ida suunas vahelduvad moreentasandikud 

ja küngastikud, siin asub mandrijää taandumise staadiumi märkiv Võlumäe otsamoreen ning 
valla põhjapiiril asub Kabala raba. Valla keskosas läbivad Kunda jõgi ja Voore oja  
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Männikvälja mõhnastikku (nn Männikvälja mägesid), millest ida poole jäävad valdavalt 
metsased sootasandikud. Valla territooriumil on seega küllaltki palju metsaseid ja soiseid 
alasid, põllumaade vöö läbib Mõedaka, Nurkse, Ulvi ja Viru-Kabala külasid.  

Paiknemine Pandivere kõrgustiku äärealal tingib ka karsti pinnavormide rohkuse. 
Karstilehtrite ja -lohkude sagedus on kõige suurem valla lääneosas, eriti Kantküla ja Nurkse 
küla ümbruses. Nende sügavus on tavaliselt alla 2 meetri ja asukohad on sageli seotud 
termokarstiliste nõgude ning oosidega, kus eeldused karsti arenguks on soodsamad. Kuivajõe 
külas esineb samanimelises orus rühm karstilohke, kus ajutiselt veerikas oja läheb maa alla. 
Kurisud esinevad ka Kunda jõest idas Kõrma ja Miila külas (neelab üle 8 l/s) ning Kabala 
ümbruses. Rägavere suurt, kuid ebaühtlast karstumust näitab veerikaste karstiallikate rohkus 
Kunda ürgoru nõlvadel. Eriti palju on neid Ulvi ja Põlula vahel, jõest läänes. Allikatest 
algavad ka mitu Kunda jõe lisajõge. (AS Maves 2002 „Karst ja allikad Pandiveres“)  

Valla territooriumile jäävad järgmised karstialad (AS Maves 2002 „Karst ja allikad 
Pandiveres“): 
- Mõedaku-Kantküla-Nurkse karstiväli, mis asub Kantküla, Mõedaku ja Nurkse küla 
põldudel. Kokku esineb 45 kurisut või karstinõgu, mis on moodustunud aluspõhja rikete- ja 
lõhevööndi piirkonnas. Karstinõgude sügavus ulatub 1,5 m, pikkus 200 ja laius 50..150 m-ni. 
Kevadeti esineb ajutisi järvikuid. Põldudel on kuni 1,5 m sügavusi ja 3 m läbimõõduga 
langatuslehtreid. 
- Kuivajõe karstiala, mis asub Kuivajõe külas. 200 m pikkuses ja 100 m laiuses orus on 4 
suuremat kurisut. Kevadeti voolab oja maa peal, suvel on org kuiv ja oja voolab maa all. 
Kurisute neelamisvõime on 50 l/s. 

3.2 Veekogud 
Pandivere kõrgustikule omaselt on järvi piirkonnas vähe, olemasolevad järved on väikesed ja 
tekkinud pigem savisema põhjaga sootasandikel. Suurim neist on Kantküla Mustjärv (tabel 2). 
Valla territooriumiga  piirneb ka võrdlemisi populaarne avalikult kasutatav Uljaste järv.  

Jõgesid on valla territooriumil kolm: Kunda ja Pada jõgi ning Voore oja. Kunda jõgi, mille 
keskjooks asub valla territooriumil, voolab Kirde-Eesti lavamaa jõgedele omaselt piki 
aluspõhjalist vagumust ning jõe orus avanevad mitmed allikad, mis omakorda aitavad kaasa 
Pandivere kõrgustiku äärealadel allikate vööndist madalamal tasemetel olevate alade 
soostumisele. Pada jõgi saab alguse Miila küla lähistelt. Valla territooriumil voolab jõgi 
suhteliselt väheasustatud piirkonnas, valdavaks on metsased ja soised alad. Voore oja on 
Kunda jõe lisajõgi, mis suubub keskjooksul Põlulas vasakult Kunda jõkke. Oja algab Voore 
külast Paasvere-Mõdriku vallseljandiku idanõlva alt, lookleb valdavalt metsasel-soisel 
maastikul, läbides Nõvajärve ja Põlula Kõverjärve.  

Allikatest on suurim Lavi allikas, mille vooluhulk on kõige suurem (180-440 l/sek). Allikas 
toodab hea kvaliteediga joogivett. Vett kasutab Põlula Kalamajand. Teised allikad on: 
Sigalehte, Ulvi, Külmaveski, Luiga (AS Maves 2002 „Karst ja allikad Pandiveres“).  
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Tabel 2. Rägavere valla territooriumil paiknevad veekogud. 
Järved 
 

Asukoht Pindala (ha) 

Põlula Kõverjärv (Lutika 
järv) 

Lavi küla 1,6 

Udujärv (Kaanjärv, 
Kaarjärv) 

Kantküla küla 1,7 

Uus-Udujärv Kantküla küla 1,1 

Põlula kalakasvatustiigid Lavi küla 4,3 

Kantküla Mustjärv 
(Pühajärv) 
 

Kantküla küla 5,3 

Vooluveekogu Vesikond/suubumiskoht Valgala 
pindala (ha) 

Kunda jõgi Soome lahe vesikond/Kunda laht 530  

Pada jõgi Soome lahe vesikond 196  

Voore oja Soome lahe vesikond/Kunda jõgi 88,7  

 

3.3 Mullastik ja taimkattetüübid 
Piirkonna mullad on valdavalt  leostunud ja leetjad liivsavimullad,  samuti näivleetunud 
saviliivmullad ja liivsavimullad hallikaskollasel moreenil. Piirkonna suhteliselt suure soisuse 
tõttu Pandivere kõrgustiku jalamil levivad ka madalsoo-, siirdesoo- ja rabamullad.   
 
Pandivere piirkonna leostunud ja leetjad mullad kuuluvad Eesti parimate hulka, neil on 
soodne õhu-, vee- ja toiterežiim ning nende huumushorisont küündib kuni 25...30 cm-ni, mis 
tingib ka põllumajanduse suure osatähtsuse vallas. Enamasti on need mullad hea struktuuriga 
ning taimekasvuks sobiva profiiliga, häirivana võib esineda sügavamate profiilide suurt 
korelisust. Positiivsetel pinnavormidel võivad need mullad olla ka põuaõrnad. Metsadest 
leidub sinilillekuusikud ja kuusesegametsasid.   
 
Kahkjad leetunud ehk näivleetunud mullad on rahuldavad põllumullad, kuigi küllaltki madala 
huumusesisaldusega. Nendel kasvavad  laanemetsad (valdavalt kuusk, võib asenduda männi, 
kase ja haavaga, segametsaga) kuuluvad jänesekapsa kasvukohatüüpi, kus on kõrge 
tootlikkusega puistud. Looduslikke palurohumaid leidub vähe.   
 
Männikvälja mõhnastikus on kujunenud palu- ja nõmmemännikud, mis annavad tunnistust ka 
leedemuldadest. Nendes metsades on ülekaalus mänd, leidub kuuske või kaske, põõsarinne 
puudub ning alustaimestikus esineb pohl, mustikas ja kanarbik.   
 
Madalsoo-, siirdesoo- ja rabamullad levivad valla liigniisketes piirkondades: Lavi ja Ulvi 
külast idapool, Sirtsi rabas, põhjapool Kabala  rabas ja vallaga piirnevas Uljaste soos,  läänes 
Mõdriku-Roela maastikukaitsealal. Madalsood on küllaltki liigirikkad, õhema 
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turbahorisondiga ning põhjaveest toitumise tõttu ka toitaineterikkamad. Valdavalt on siin 
erinevate kasvukohatüüpidega metsad ja soostunud rohumaad. Siirdesoo- ja rabamullad on 
liigivaesemad, turbakiht on tüsedam ja vähem lagunenud ning toitumine toimub 
sademeteveest. Valdavaks on vähenõudlike liikidega männikud. 
 

3.4 Maa- ja loodusvarad 
Ordoviitsiumi ladestusse kuuluvad olulisemad maavarad nagu kukersiit ja fosforiit. Rägavere 
vald kuulub territoriaalselt tootmisväärse põlevkivi leiupiirkonda. Rägavere valla 
territooriumil asuvad Eesti põlevkivimaardla erinevad uuringuväljad (joonis 11 A&B) ja 
fosforiidi Rakvere maardla (Maa-ameti geoportaal, joonis 12 A&B). Nõukogude ajal 
tootmisväärsena käsitletud fosforiidivaru kasutamine ei ole praeguse avatud 
majandussüsteemi tingimustes majanduslikult kaugeltki konkurentsivõimeline. Muu maailma 
rikkamate ja lihtsama ehitusega maardlate fosforiidivarud on tunduvalt kasumlikumad 
(Rosentau et al 2010, „Lääne-Virumaa strateegilised maavarad“). Lääne-Virumaa fosforiidi 
tarbe- ja reservvarud on Eesti keskkonnaregistris arvel passiivsetena. Virumaa fosforiidil on 
ka üks oluline eripära: ta on tekkinud kunagise merepõhja elusorganismidest – karpidest ja 
käsijalgsetest –, mitte geoloogiliste protsesside tulemusena. fosforiidi kaevandamisega 
kaasnevad ulatuslikud põhjaveeprobleemid. Sellest hoolimata on Viru Keemia Grupp 
avaldanud soovi teha proovipuurimisi Miila külas, kuid riik on jätkuvalt seisukohal, et 
fosforiiti Eestis kaevandama ei hakata. Rägavere territooriumil paiknev fosforiit on Lääne-
Virumaa leiukohtadest  kõrge P2O5 sisaldusega (joonis 12 B). 

 

 

 



            15 

 

 
Joonis 11. Põlevkivi varuplokkide paiknemine Lääne-Viru maakonnas (A) ja põlevkivi 
kattepaksus (B).  Allikas: Lääne-Virumaa strateegilised maavarad (Rosentau et al 2010).   
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Joonis 12. Fosforiidi varuplokkide paiknemine Lääne-Viru maakonnas (A) ja nende kvaliteet 
(B). Allikas: Lääne-Virumaa strateegilised maavarad (Rosentau et al 2010).   
 
Pinnakatte maavaradest leidub kruusa, liiva ja savivarusid ning osaliselt valla territooriumil 
asuv Sirtsi raba on turbarikas. Valla territooriumil paiknevad maavarad on nimetatud tabelis 
3. Põlevkivi ja fosforiidi olemasolu on tinginud vallaelanike hirmu kaevanduste ees, mis 
mõjutab kõiki eluvaldkondi ning takistab pikaajaliste plaanide tegemist (suulised andmed,  
2012).  
Tabel 3. Rägavere valla maavarad. Allikad: Põlevkivi riikliku kasutamise arengukava 2008-
2015 lisa 7; Eesti Geoloogiakeskuse andmebaas „Maavarade koondbilanss“; Lääne-Virumaa 
strateegilised maavarad (Rosentau et al 2010) 
Maardla ja/või 
uuringuväli 

 
 

Maavara Varu/pindala Lisainfo Asukoht 

Kabala 
uuringuväli 

 põlevkivi 4 madala 
kaevandamisväärsusega 
varuplokki, aktiivne 
tarbevaru puudub, 
kokku 13 plokki, 
115496 tuh.t 

Võimalikuks 
kaevandamismooduseks 
oleks 
allmaakaevandamine, 
ent madala 
kaevandamisväärsuse 
tõttu pole see 
perspektiivne (LK alad) 
 

Rägavere vald 

Pada 
uuringuväli 

 põlevkivi 4 keskmise 
kaevandamisväärsusega 
varuplokki, aktiivne 
varu puudub, kokku 8 
plokki, kokku 92 379 
tuh.t 

Võimalik oleks 
pealmaakaevandamine, 
ent eeldatavate  
keskkonnakahjustuste 
tõttu ei ole välja 
kasutuselevõtt 
otstarbekas (võrdlemisi 

Rägavere, 
Sõmeru, Viru-
Nigula vald 

 



tihedalt asustatud) 

 

Sonda 
uuringuväli 

 põlevkivi 7 madala 
kaevandamisväärsusega 
varuplokki, kokku 43 
plokki. Summaarne 
varu on 509 723 tuh.t  

Tehnoloogiliselt sobib 
allmaakaevandamine, 
aga ala pole 
kaevandamiseks 
otstarbekas 
(tektoonilised rikked, 
Sirtsi sookaitseala, 
tiheasustus) 

Rägavere, 
Vinni, 
Mäetaguse, 
Sonda, Maidla 
vald 

Uljaste 
uuringuväli 

 põlevkivi 2 kõrge 
kaevandamisväärsusega 
varuplokki. Kokku 10 
plokki, 79 073 tuh.t. 

Avakaevandamise ala, 
kuid 
keskkonnakaitselistel 
põhjustel 
kaevandamiseks 
väheperspektiivne 
(kaitseala) 

Rägavere, Sonda 
vald 

Rakvere 
maardla 

 fosforiit 25 plokki, 10 334 178 
tuh.t 

Maardlal asub 29 
kaitseala 

Rägavere, 
Sõmeru, 
Rakvere, Vinni 
vald 

Anguse  ehitusliiv 24,16 ha  Rägavere vald 

Vaeküla  vähelagunenud 
turvas 

27,69 ha  Rägavere, 
Sõmeru vald 

Uljaste  hästilagunenud 
turvas 

235,77 ha  Rägavere vald 

Sae (Sae II)  ehitusliiv 12,4 ha  Rägavere vald 

Rakvere  tsemendilubjakivi 14243,64  Rägavere, Vinni, 
Sõmeru, 
Rakvere vald 

Põlula  keraamiline savi 4,81 ha  Rägavere vald 

Männikvälja  ehitusliiv 23,02 ha  Rägavere vald 

Miila  ehitusliiv 30,84 ha KEK-Invest AS 2,93 ha 
kaevandamisluba 
aastani 2017. 

Rägavere vald 

 
Oluline valda iseloomustav loodusvara on mets, mis moodustab ca 60% valla kogu 
territooriumist. Suurem osa metsadest kuulub riigile ja need on reeglina hästi hooldatud. 
Erametsade puhul esineb probleeme, eeskätt just ulatuslike lageraiete näol, millele enamasti 
metsaistutust ei järgne.  

Peamised arengusoovid 
 Säilitada ilus looduskeskkond  
 Uute põlevkivi- ja fosforiidikaevandustevaba vald 
 Metsamajanduse, turismi (sh jahiturismi) arendamine 
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3.5 Kaitsealad 
Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel on vallas 21 looduskaitse alust liiki 41 leiukohal 
(EELIS…2010). Valla üldplaneeringu seletuskirja alusel (Hendrikson & Co 2005) on 
looduskaitsealused liigid järgmised: 

I kategooria: 
 - Limatünnik (Sarcosoma globosum), 1 kasvukoht 
 - Lendorav (Pteromys volans), 6 elupaika 
 - Väike-konnakotkas (Aquila pomarina), 3 elupaika 
 
II kategooria: 
 - Roheline kaksikhammas (Dicranum viride), 1 kasvukoht 
 - Metsis (Tetrao urogallus), 7 mängualad ja püsielupaigad 
 - Nahkhiir (Chiroptera), 1 elupaik 
 - Veelendlane (Myotis daubentonii), 1 elupaik 
 - Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), 1 elupaik 
 
III kategooria: 
 - Harjus (Thymallus thymallus), Kunda jõgi 

Looduskaitsealused alad ja üksikobjektid on (tabel 4): Lavi  ja Ulvi allikad, Põlula kooli 
parkmets, Pühamänd,  Ulvi park, Külmaveski allikad ja allikajärv, Võlumäe-Linnamäe 
maastikukaitse-ala, Sirtsi looduskaitseala.  

Tabel 4. Looduskaitselised alad ja üksikobjektid 
Kaitseala/ 
üksikobjekti nimi 

Märkus Pindala/ 
piiranguvööndi 
suurus 

Tüüp 

Sirtsi 
looduskaitseala 

Looduskaitseala, 
Suurte 
soomassiivide, 
haruldaste ja 
hävimisohus 
loomaliikide kaitse, 
uurimine 

4557,9 ha Loodusmaastik 

Võlumäe-
Linnamäe 
maastikukaitseala 

Uuendamata 
kaitsekorraga ala, 
Geoloogiliselt 
ehituselt omapäraste 
pinnavormide ja 
puhkemaastiku kaitse 
ning tutvustamine 

434,3 (plaanis 
laiendada 929 ha-
ni) 

Puhkemaastik 

Põlula park 
parkmetsaga 

Uuendamata 
eeskirjaga park 

6,9 ha Piiranguvöönd 

Mõdriku-Roela 
maastikukaitseala 

Uuendamata 
kaitsekorraga ala, 
Teadusliku 
väärtusega 

1674,2 ha Piiranguvöönd 



pinnavormide, 
maastikuelementide, 
nendega seotud 
elupaikade ja 
koosluste kaitse 

Külmaveski 
allikad ja 
allikajärv 

  Kaitsealune 
looduse 
üksikobjekt 

 
Mädaoja mänd 

  Kaitsealune 
looduse 
üksikobjekt 

Põlula Pühamänd   Kaitsealune 
looduse 
üksikobjekt 

 

3.6 Keskkonnakaitse 
2012. aastal renoveeriti Ulvi pumpla, millega ühisveevärgiga ühendatud majapidamised 
saavad tervisekaitsenormidele vastavat joogivett. Samas on Viru-Kabala elamute joogivee 
kvaliteet veel halb, kaev-pumpla vajaks renoveerimist ning veepuhastuseadmete paigaldamist. 
Heitvete puhastid 
Ulvis on välja ehitatud tänapäeva nõuetele vastav biopuhasti, kuhu veetakse kokku reovesi 
Viru-Kabala kogumiskaevudest. Uus puhasti on ka Põlula Kalakasvatuses.  2000. aastal 
valmis Põlula kooli kinnine anaeroobne puhasti, mis teenindab kooli. Viru-Kabala puhasti 
vajab renoveerimist, kuid elanikkonna madal maksejõud ei võimalda teostada plaane, mille 
investeeringud saaksid hiljem tagastuda teenuse hinna kaudu. Võimalik lahendus võib olla 
uus reovee puhasti imbväljakuga või piisava mahtuvusega kogumiskaevudes ning töötlemine 
toimuks Ulvis.  
 
Õhusaaste 
Õhusaaste allikad on transport (raudtee- ja autotransport) ning tootmishoonete ja elamute 
küte. Tööstusliku päritoluga õhusaaste vallas puudub.  
 
Peamised arenguvajadused: 

 Inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmine 
 Jäätmekava elluviimine 

 
 
 

3.7 Maakasutus 
Rägavere valla territooriumist (17 374,3 ha) on 96% (16 685 ha) katastrisse registreeritud, 
millest suurima osakaaluga on eramaa (55,1%) ning sellele järgneb riigimaa (40,6%) (joonis 

13). Munitsipaalmaa moodustab territooriumist vaid 0,2% ning 4% on omandisse veel 
vormistamata (seisuga 31.12.2011). Katastriüksuseid on kokku 1212.  
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Joonis 13. Maaomand (ha %) seisuga 31.12.2011. Allikas: Lääne-Viru Maavalitsuse 
aastaraamat 2011.  
 

Katastris registreeritud maast on kõige suurema sihtotstarbe osakaaluga maatulundusmaa 
(97,35%), millele järgneb transpordimaa (1,07%) (joonis 14). Ülejäänud sihtotstarbega maad 
moodustavad katastris registreeritud maast 1,6%, millest omakorda kõige suurema osakaaluga 
on elamumaa.  

 

Joonis 14. Katastris registreeritud maa (ha %) jagunemine sihtotstarbe liigi seisuga 
31.12.2011. Allikas: Lääne-Viru Maavalitsuse aastaraamat 2011.  
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4. Sotsiaalne infrastruktuur 

4.1 Tööhõive 
Statistikaameti andmetel on 2012. aasta alguse seisuga Rägavere vallas 639 tööealist inimest 
(15 – 64 aastat), mis moodustab ligikaudu 66% valla elanikkonnast. Vahemikus 2006 – 2011 
on tööealiste arv pidevalt kahanenud, langedes nimetatud perioodil 28 inimese võrra (joonis 
14). See võib olla seotud inimeste elamaasumisega suurematesse keskustesse, kus võimalused 
töökoha leidmiseks on suuremad. Aastal 2012 on aga tööealiste arv hakanud taas suurenema.  

 

Joonis 16. Tööealine rahvastik (15 – 64 aastat) Rägavere vallas aastatel 2002 – 2012. Allikas: 
Statistikaamet. 

Maksuameti selle aasta alguse seisuga on Rägavere vallas töölkäijaid sissekirjutuse järgi 389 
inimest, sealjuures Rägavere valda käib neist tööl 100 ning mujal 289 inimest, mis moodustab 
vastavalt 26% ja 74% Rägavere valla elanikkonnast. Valla tööhõive määraks on ligikaudu 
53%, mis on 2 % madalam kui Lääne-Viru 2011. aasta maakonna keskmine ning ligikaudu 
6% madalam kui 2011. aasta Eesti keskmine. Valitsus.ee andmetel oli Eesti maapiirkondade 
keskmine tööhõive määr 2011. aastal 57%, mis on 3,6% kõrgem kui Rägavere valla tööhõive 
määr (joonis 17). Riiklik poliitika on seadnud 2015. aastaks eesmärgi tõsta maapiirkondade 
tööhõive määr 59%-ni, mis tähendaks Rägavere valla puhul 5,6% tõusu. Selline suur tõus 
saab tulla vaid ettevõtluse ja põllumajanduse arendamisest piirkonnas ning samuti on oluline 
tõsta maapiirkonna kui elukeskkonna atraktiivsust.  
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*Rägavere valla andmed on 2012. aasta seisuga. 
Joonis 17. Tööhõive määr (15 – 74 aastaste hulgas) Rägavere vallas, võrreldes Lääne-Viru 
maakonna ja kogu Eestiga aastal 2011. Allikas: valitsus. ee, Statistikaamet. 

Seni on olnud valla suurimateks tööandjateks Rägavere vallavalitsus, Expertline OÜ ning OÜ 
Alumiste Saeveski. Uusi töökohti võiks lisanduda põllumajandusliku tootmise ning 
turismisektori arendamisel. Rägavere valla elanike peamised ametialad seonduvad lihtöölise, 
seadme- ja masinaoperaatori töö, põllumajanduse ja kalanduse oskustöö ja oskus- ning 
käsitööga. Vähem tegutseb inimesi kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel (joonis 18). 
Maapiirkonna iseloomu arvestades on töötava rahvastiku selline jaotus ametialade lõikes 
ootuspärane.  

 

Joonis 18. Rägavere valla töötav rahvastik elukoha ja ametiala järgi 2000. aasta 
rahvaloenduse andmetel. Ametialad: 1 – seadusandjad, kõrgemad ametnikud; 2 – 
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tippspetsialistid; 3 – keskastme spetsialistid ja tehnikud; 4 – ametnikud; 5 – teenindus- ja 
müügitöötajad; 6 – põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; 7 – oskus- ja käsitöölised; 8 – 
seadme- ja masinaoperaatorid; 9 – lihttöölised; 0 – relvajõud. Allikas: Statistikaamet.  

Aastatel 2005–2007 on Rägavere valla töötute arv kahanenud, tõustes järsult alates 2008. 
aastast ning jätkates tõusu kogu majanduskriisi vältel. Alates 2010. aastast on töötute hulk 
järsult langenud, mis on seotud majanduse paranenud olukorraga. Samas ei ole töötute arv 
siiski jõudnud veel saavutada majanduskriisi eelset taset (joonis 19). Joonisel on võrdlusena 
välja toodud ka Rägavere naabervaldade Sonda, Vinni, Sõmeru ning Viru–Nigula kuude 
keskmine registreeritud töötus 15 – 64 aastase elaniku kohta aastatel 2005 – 2011. Selgub, et 
Rägavere naabervaldadest on registreeritud töötus olnud suurim Sonda vallas, langedes vaid 
2010. aastal teiste valdade vastavast näitajast madalamale. Aastatel 2007, 2008 ning 2011 on 
Rägavere valla registreeritud töötus, võrreldes naabervaldade Vinni, Sonda ja Viru-Nigulaga, 
olnud madalam, seisuga 30.11.2014 oli üheks töötut. Käsitletud seitsme aasta lõikes jääb aga 
Rägavere valla kuude keskmine registreeritud töötuse tase pärast Sonda valda (5,5%) teisele 
kohale, olles aastatel 2005 – 2011 keskmiselt 5,2%. Kõige madalam kuude keskmine 
registreeritud töötuse tase seitsme aasta lõikes on Sõmeru vallal (4,5%). 

 

Joonis 19. Kuude keskmine registreeritud töötus 15 – 64 aastase elaniku kohta aastatel 2005 – 
2011 Rägavere, Vinni, Sonda, Viru – Nigula ja Sõmeru vallas. Joonisel on eraldi välja toodud 
Rägavere valla kuude keskmine registreeritud töötus protsentidena. Allikas: Siseministeerium. 
 

Kui vaadata demograafilist tööturu surve indeksit (joonis 20) aastatel 2003 – 2011, siis võib 
märgata, et tööjõupakkumise suurenemise trendi ei esine – Rägavere vallas on tööturule 
saabujate osatähtsus, võrreldes tööturult lahkujate osatähtsusega, olnud suurem vaid aastatel 
2003 ning 2010. 
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Joonis 20. Demograafiline tööturusurve indeks Rägavere vallas aastatel 2003 – 2011. Allikas: 

Statistikaamet. 

Rägavere valla probleemid seoses tööjõuga võib tinglikult jagada kaheks: üheltpoolt ei ole 
vallas piisavalt kõrgharidust nõudvaid töökohti, mis muudaks valla atraktiivsemaks noortele 
inimestele, teisalt aga on probleemiks tööjõu kehv kvaliteet vallas, mis sunnib kohapealseid 
ettevõtjaid otsima töötajaid väljastpoolt valda. Tegemist ongi maapiirkondades üsna 
tavaliseks saanud olukorraga, kus inimesed lahkuvad vallast või toimub igapäevane 
pendelränne, kus käiakse tööle suurematesse keskustesse. Kohapeale jäävad enamasti tööturul 
mitteaktiivne rahvastik ning vähese kvalifikatsiooniga inimesed, kellel on raske linnas tööd 
leida ning kes enamasti teevad maapiirkondades juhutöid. Samas ei ole kohalikud ettevõtjad 
huvitatud selliste inimeste palkamisest juba eelmainitud madala kvalifikatsiooni tõttu.  

Peamised arenguvajadused 
 suurendada valla tööjõu ning tööpakkujate omavahelist suhtlust 
 suurendada kvaliteetse tööjõu pakkumist vallas 
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4.2  Valla eelarve kululiigid 
Vaadates valla eelarve kululiikide osatähtsuse muutumist aastate lõikes (joonis 21), ilmneb et 
hariduskulude osakaal on võrreldes 2003. aastaga vähenenud peaaegu poole võrra. Seevastu 
vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kulutuste osakaal on võrreldes 2003. aastaga 
suurenenud ligi 8 korda. Teiste kululiikide osatähtsus valla eelarves on jäänud enam-vähem 
samale tasemele.  

Erinevate võtmeisikute intervjuudest tuli välja, et vallal on rahaliste ressursside hulk üsna 
piiratud, mistõttu on oluliste valdkondade arendamine olnud kohati tagasihoidlik.  

 

Joonis 21. Kululiigi osatähtsus Rägavere valla eelarve kogukuludes, 2003–2011 (%). Allikas: 
Statistikaamet.  

Peamised arenguvajadused 
 Finantsilise jätkusuutlikkuse saavutamine 

 
 

4.3 Haridussfäär 
Põlula põhikool 
Põlula põhikool on Rägavere valla ainus munitsipaalkool, mis asub renoveeritud 
mõisahoones.  2012. aastal tähistas kool 90. juubeliaastat Kooli kasutada on vähendatud 
mõõtmetega staadion ja korvpalliväljak, aed ja park. Kooli krundi suurus on 14,2 ha. Õpilasi 
on 30.11.2014 seisuga kokku 42, algklassides (1-6) 24 ja põhikoolis (7-9) 18. Põlula koolis 
(sh lastead) töötab 25 inimest, kellest õpetajaid on 19. Sooliselt jaguneb õpetajaskond 
järgmiselt: neli meest ja 15 naist. .  
 
Kool pakub õpilastele erinevaid huviringe, mida finantseerib vald. Huviringid on järgmised: 
mudilas-, laste-, poistekoor, suusatrenn, kodutütarde rühm, klaverimängu-ring, näitering,  
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male- ja kabering ning kunstiring. Kooli ja teiste valla allasutustega tehakse võimaluse piires 
koostööd, kuid kooli õppealajuhataja tõdeb, et erinevate huvigruppide vahel võiks koostöö 
olla suurem. Siiani on muusika ja kehalise kasvatuse õpetajad andnud tunde ka lasteaias, 
lasteaed võtab osa kooli külastavatest rändteatri etendustest. Samuti püütakse lasteaia ja kooli 
õpetajatega korraldada õppeaasta vältel vähemalt kaks ühisüritust. Algklassid külastavad kord 
aastas Ulvi raamatukogu ning selle direktor käib igal aastal koolis ka tunde andmas ja seda 
projekti “Tagasi kooli” raames. Mitmed kooli õpilased osalevad Ulvi klubi huviringide töös ja 
kord aastas leiab klubis aset õpilaste kontsert  

Paljud Rägavere valla lapsi käib väljaspool Rägavere valda 20 õpilast, käivad koolis 
Rakveres, osad ka Sondas ja Vinni-Pajusti gümnaasiumis, Sõmeru põhikoolis ning Vaeküla 
koolis (Põlula kooli arengukava 2010-2015). Õpilaste transporti korraldab vallavalitsus: igal 
koolipäeval töötab kaks koolibussi liini. Algkooli astmes on kaks liitklassi (1 ja 4; 2 ja 3), töö 
toimub ühes vahetuses algusega kl. 8.00. Õpilasi toitlustatakse koha peal koolisööklas. 
Õppetöö tarbeks on 11 klassiruumi, raamatukogu ning arvutiklass. Põhikooli õpilaste arvu 
jätkuva vähenemise tõttu on valla volikogus jutuks tulnud muuta kool kuueklassiliseks 
(suulised andmed 2012). Kui vaadata prognoositud õpilaste arvu (joonis 22), siis võib tõdeda, 
et prognoos on võrdlemisi optimistlik: 2012. aastal oli tegelik õpilaste arv 11 inimese võrra 
väiksem, mistõttu võib oletada, et ka järgnevatel aastatel võib oodatav õpilaste arv osutuda 
tegelikust märkmisväärselt väiksemaks. Põhjused, miks õpilaste arv kahaneb, on osalt 
seetõttu, et ümberkaudsete alade koolide atraktiivsus on suurem kui kohalikul koolil ning 
teisalt valla negatiivne rändesaldo. Õpilaste väike arv  loob samas paremad võimalused 
individuaalõppe arendamiseks.  Kooli muutmisel kuueklassiliseks on nii positiivseid kui ka 
negatiivseid külgi. Hea on see, et algklasside õpetajad on enamasti kohalikud inimesed ning 
just põhikooli osas tuleb nö „tööjõudu sisse tuua“, seega jättes alles ainult algkooli, kaob ära 
ka välise tööjõu kasutamise vajadus (Rägavere valla arengukava protokoll 2012). Teisest 
küljest kaob põhikooli õpilastel võimalus kodu lähedal koolis käia, mistõttu võib side 
kodupiirkonnaga veelgi väiksemaks muutuda ning see võib pikemas perspektiivis suurendada 
väljarännet.  
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Järgnevate aastate prognoos (juhul, kui esimesse klassi tulijad oleks Põlulas) 

 

Klass 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 3 10 7 11 

2 2 3 10 7 

3 4 2 3 10 

4 4 4 2 3 

5 6 4 4 2 

6 5 6 4 4 

7 6 5 6 4 

8 7 6 5 6 

9 5 7 6 5 

 KOKKU 42 47 47 52 

 

Peamised arenguvajadused Põlula koolis 
protokoll 2012). 

 Koostöö suurendamine teiste valla allasutustega 
 Kooli maine parandamine 
 Väheneva õpilaskonnaga toimetulek 
 Õpilaste motiveerituse suurendamine  koostöös lastevanematega 
 Looduskallakuga huvihariduse pakkumine 
 Küttesüsteemi uuendamińe 
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Ulvi lasteaed 
Rägavere valla ainus munitsipaallasteaed asub Ulvi külas. Lasteaed töötab Ulvis 1966. a 
alates. 1999. a märtsis avati lasteaiahoone kahes tiivas hooldekodu. 2006. a ühendati Põlula 
Põhikool ja Ulvi Lasteaed üheks asutuseks - Põlula Kool. Käesoleval ajal töötab lasteaias 
kaks liitrühma ja lasteaiakohti jagub 30 lapsele. Lasteaiaõpetajaid on kolm. Lasteaed asub 
ühes hoones Ulvi hooldekoduga. Töö on korraldatud nii, et lapsed ja lapsevanemad 
hooldekoduga kokku ei puutu. Lasteaias on vahetatud aknad ja remonditud rühmaruumid, 
magamisruum ja duširuum. Renoveeritud on ka küttesüsteem, mis on hooldekoduga ühine.  
Vallavolikogus on arutatud lasteaia viimist kooli ruumidesse ning seda lahendust toetas ka 
üks arengukava arutelul osalenud töögrupp, kes väitis, et nii saab muuhulgas kujundada 
eelkooliealiste laste Põlula koolis käimise harjumust (Rägavere valla arengukava arutelu 
protokoll 2012). 

 

 4.4 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
 
Hooldekodu 
Ulvis asub koos lasteaiaga samas majas valla poolt osaliselt finantseeritav hooldekodu, kus on 
30 kohta. Hooldekodu on üldtüüpi ööpäevane hooldeasutus, mis on asutatud 1999. aastal ja on 
orienteeritud vanuritele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu 
teenindab Rägavere valda, lepinguga ka teisi omavalitsusi. Hooldekodu eesmärgiks on tagada 
seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. 
Hooldekodu hoone on tänapäeva nõuetele vastav ehitis, kus leidub nii ühe- kui ka 
kahekohalisi tubasid. Hooldekodus on 30 kohta, mis on valla sotsiaaltöötaja hinnangul 
optimaalne kohtade arv. Hooldekodu hoolealustest on 30% Rägavere valla elanikud ja 
ülejäänud on naaberomavalitsuste asukad . Kokku töötab seal 12 inimest.  

Hooldekodu laiendamine lasteaia kolimisel Põlulas koolimajasse lasteaia ruumidesse 
 

 
 

Perearstikeskus 
Vallas on perearstikeskus, mis töötab alates 1996. aastast. Perearsti teeninduspiirkond on  
Rägavere vald, Viru-Nigula vald, Sonda vald, Põlula kool ja hooldekodu. Keskuses töötab 
hamba- ja naistearst. Teostatakse  füsioteraapilisi protseduure (elektriravi, massaaž) ja 
laboratoorseid analüüse (veresuhkru, kolesteroolianalüüs, EKG jm). Perearstikeskus tegeleb 
samuti kohalike elanike tervise teadlikkuse tõstmisega, korraldades südamenädalat ja 
tervisepäevi. Meditsiinikeskuse majandamine toimub koostöös vallaga: kütte-, elektri ja 
remondikulud kannab vald. Hoone on valla omandis, seega tegeleb keskuse korrasolekuga 
vallavalitsus. Vahetatud on aknad, katus, ehitatud ventilatsioonisüsteem, kaldtee 
ratastoolihaigetele. Vallas ei ole apteeki.  
 

 Perearstikeskuse ruumide ja hoone parendamine 
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4.5 Kultuur ja rekreatsioon 
 
Rägavere Valla Rahva Maja ja Ulvi Klubi 
Vallaelanike vaba aja sisustamise tarbeks on välja arendatud Rägavere Valla Rahva Maja 
(Ulvi mõisahoones), kuhu on ühe katuse alla püütud koondada vallas tegutsevad ühendused. 
Rägavere valla kultuurielu korraldamiseks ja nii lastele kui täiskasvanud vallaelanikele vaba 
aja sisustamise võimaluste pakkumiseks, on loodud valla alluvuses olev Ulvi klubi, kus 
toimuvad erinevad isetegevusseltsid ja huviringid. Rahvamaja toimetustes osalevad erinevas 
vanuses inimesed, kõige noorem on viie ja vanim 93-aastane (suulised andmed 2012). 
Valdavalt tegutseb rahvamaja töös siiski vanem elanikkond. Rahvamajas toimetab kaksteist 
huviringi (laste näitering, täiskasvanute näitering, segakoor, kaks naiskoori, naisansambel, 
kapell, kaks naistantsurühma, maanaiste selts, pereklubi), millest võtab osa 162 inimest 
(Lääne-Viru Maavalitsuse aastaraamat 2011, suulised andmed 2012). Huvialaringides käiv 
seltskond saab kokku igal nädalal, naisselts kohtub kaks korda kuus ja suuremad pereklubi 
üritused toimuvad kord paari kuu jooksul. 2011. aastal korraldati tervelt 32 üritust, kust võttis 
kokku osa 329 inimest (Lääne-Viru Maavalitsuse aastaraamat 2011), mis on märkmisväärselt 
suur arv. Ulvi Klubi tegutseb endises mõisahoones ja maja seesmine osa on juba kenasti korda 
tehtud, kuid välimine osa veel mitte. Klubi juhataja näeb rahvamajal suurt rolli valla 
kultuurielu edendamisel, sest see on üks valla vähestest kohtadest, kus kohtuvad nii noored 
kui vanad ja seda erinevate ürituste, huviringide ja pidude käigus. Kuna tegu on valla 
allasutusega, siis rahastatakse klubi tegevust valla eelarvest . 
 
Ulvi Klubis on avatud ka noortetuba, kus noored saavad käia aega veetmas ning erinevaid 
mänge mängimas.. Noort tööjõudu saavad ära kasutada ka kohalikud ettevõtted, kas või 
suveperioodil. Kui noorel on kohapeal midagi teha ning kui ta saab siit uusi kogemusi, siis on 
võimalik, et peale hariduse omandamist, tekib tal tahtmine oma kodukanti naasta, mis 
omakorda mõjub kohalikule ettevõtlusele ja valla tulubaasile hästi. Probleemiks probleemi 
lahendamisel on ilmselt valla eelarve, sest selle probleemiga võitlemine on pikaajaline töö, 
mis nõuab noorsootööspetsialisti ametikoha loomist. Võimalik oleks ka ühe spetsialisti 
„jagamine“ mitme valla vahel.  
Peale Ulvi, on küla seltsimajad veel Miilas ja Kantkülas. Miilas toimuvad seltsimajas näiteks 
külateatrite etenduse ja keskkonnaõhtud. Kantkülas korraldatakse erinevaid üritusi: jaanipäev, 
küla aastapäevad, lõikuspidu, jõulupidu, vastlapäev ja hingedepäeva kokkusaamised  
 
 
Perioodiliselt toimuvad valla üritused on:  
- Jaanituli  
 - Rägavere valla vastlapäev – ülevallaline, toimub igal vastlapäeval Mõedaku spordibaasis. 
 - Räso mängud Uljastel – Rägavere ja Sonda valla vahelised, toimuvad iga kahe aasta taga 
augustis. 
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Raamatukogu 
Raamatukogu asuvad Ulvi külas ning mõlemas on olemas avalik internetipunkt. 
Raamatukogus töötab üks inimene. Ulvi raamatukogu teeninduspiirkonda jäävad Rägavere 
valla külad 
Vähenemine on seotud Interneti suurema kättesaadavusega peredes ning üleüldise 
informatsiooni laialdasema levikuga, mistõttu väheneb nõudlus paberkujul teavikute 
laenutamise järele. Ulvi raamatukogu külastas 2013 aastal päevas keskmiselt 29 inimest, 
laenutusi oli päevas keskmisel 26. Raamatukogu külastajaskond Ulvis koosneb valdavalt 
vanematest inimestest, kes soovivad raamatuid laenutada. Noored käivad raamatukogus 
peamiselt aega veetmas ja Internetti kasutamas. Raamatufondi suurus on 11707.  
Raamatukogu arenguplaanidesse kuulub Ulvi raamatukogu juhataja sõnul kaks suunda: 
raamatukogu peaks liikuma ka oma ruumidest välja ning kooli, lasteaiaga, hooldekodude ning 
väikeettevõtetega peaks toimuma tihedam koostöö. Seni on juhataja olnud ise aktiivsem pool 
ning otsinud võimalusi koostööks nii kooli kui ka lasteaiaga, korraldades mitmeid üritusi ja 
“õhtuid” lastele ning käies ise kohapeal rääkimas.  

Viru-Kabala raamatukogu on suletud alates 01.01.2015, esialgu on elanikel võimalik 
raamatuid laenutada Ulvi raamatukogu baasil ja kohtuda valla sotsiaaltöötajaga üks kord 
nädalas. 

 
Peamised arengusoovid 

 Suurem koostöö erinevate valla allasutustega (s.t mõlemapoolne koostöö) 
 Raamatukogu liikumine „enda ruumidest väljapoole“ 
 Viru-Kabala endise raamatukogu kasutamine  külakeskusena 

 
 

 

 
 
 
Mõedaku spordibaas 
Kõige mitmekesisemad sportimisvõimalused asuvad Mõedaku Spordibaasis, mida haldab 
vald. Spordibaasis on suusa- ja jooksurajad, tennise- ja korvpalliväljak, lasketiir, 
suusastaadion kohtunikemajaga ning suusatõstukiga mägi, mistõttu on olemas sobivad 
tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks. Samuti on olemas jalgrattalaenutus, saun, 
hostel, kohvik ja seminariruum. Lisaks olemasolevale soovitakse Mõedakule rajada  

Peamised arenguvajadused 
     Efektiivsem noorsootöö 
 Noortekeskuse välja arendamine mõisahoone kolmandale korrusele, praeguse 

noortetoa sisustamine 
 Rahvamaja efektiivsem rakendamine, rohkem üritusi ja huviringe 
 Välilava ja tantsuplatsi kasutusele võtmine mõisa tiigi poolsele küljele 
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asfaltkattega rollerirada, et pakkuda mitmekesisemaid sportimisvõimalusi ka suvel. Mõedaku 
eristub ümberkaudsetest spordikeskustest hea profiiliga terviseradade ja vaikse 
looduskeskkonna poolest (suulised andmed 2012). Spordiklubisid vallas ei ole. Võib tõdeda, 
et Mõedaku spordibaas on oluline koht, mida väisavad paljud spordiüritustest osavõtjad üle 
Eesti ja välismaalt. Mõedaku spordibaasi näol on tegemist ärakasutamata potentsiaaliga, mille 
arendamine valla tulevikku silmas pidades, on väga oluline. 
2014 aasta volikogu otsusega otsustati Mõedaku spordibaasi, kui allaasutuse tegevus lõpetada 
ja anda Mõedaku Spordibaas rendile. 
 
 
Peamised arenguvajadused 

 Mõedaku SB potentsiaali ärakasutamine 
 Investeerimine 
 Inventari ja hosteli uuendamine 
 Atraktsioonide rajamine 
 Suurem koostöö ettevõtjatega, sponsorlussidemete loomine 
 Rohkem suuri üritusi 
 Aktiivse turismi (sh sporditurismi) arendamine kaasates kõiki kohalikke tegijaid ja 

atraktsioone 
 
Arheoloogiamälestised 
Enamik Rägavere muinsuskaitseobjektidest on arheoloogiamälestised. Järgnev tabel 5 näitab 
Rägavere vallas olevaid muinsuskaitseobjekte, mälestise liiki ja asukohta. 
 
Tabel 5. Valla arheoloogiamälestised 
Registri nr Nimetus Mälestise liik Asukoht 
10368 Asulakoht Arheoloogiamälestis Kantküla küla 
10369 Asulakoht Arheoloogiamälestis Kõrma küla 
10370 Ohvriallikas Arheoloogiamälestis Lavi küla 
10371 Ohvrikivi Arheoloogiamälestis Lavi küla 
10372 Asulakoht Arheoloogiamälestis Miila küla 
10373 Ohverdamiskoht 

„Miila Hiiemägi“ 
Arheoloogiamälestis Miila küla 

10374 Kivikalme Arheoloogiamälestis Nurkse küla 
10375 Linnus Arheoloogiamälestis Nurkse küla 
10376 Asulakoht Arheoloogiamälestis Põlula küla 
10377 Kivikalme 

„Kakumägi“, 
„Õnnemägi“ 

Arheoloogiamälestis Põlula küla 

10378 Linnus Arheoloogiamälestis Uljaste küla 
10379 Asulakoht Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 
10380 Asulakoht Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 
10381 Kivikalme Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 
10382 Kivikalme Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 
10383 Kivikalme Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 
10384 Kivikalme 

„Kalmuvare“ 
Arheoloogiamälestis Viru-Kabala küla 



    
AK27081 Kabala raudteejaama 

peahoone 
Arhitektuurimälestis Viru-Kabala küla 

 

4.6 Kolmanda sektori organisatsioonid 
 
MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Rägavere vald moostab koos Ida-Virumaa valdadega (Aseri, Maidla, Lüganuse, Sonda ja 
Püssi linn) LEADER programmi ühe piirkonna. Selle tarbeks on moodustatud MTÜ Virumaa 
Koostöökogu, kuhu kuuluvad nimetatud omavalitsused ja seal tegutsevad ettevõtjad ja 
mittetulundusühingud (www.viko.ee). MTÜ eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning elu 
arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine, 
tuginedes kolme sektori partnerlusele (MTÜ Virumaa Koostöökogu). Virumaa Koostöökogu 
on üks 26st tegevusgrupist Eestis, mis korraldab LEADER meetme projektitaotluse vastuvõttu 
kohaliku arengustrateegia elluviimiseks ning on ühtlasi ka väga hea platvorm erinevate 
koostööd nõudvate tegevuste tarbeks. Näiteks võib organisatsiooni kuuluvate valdade kohta 
töös hoida ühte kodulehte, anda välja igakuist lehte, arendada koos turismi (Südameetee 
näide), vahetada kogemusi ja teadmisi, koordineerida ja jagada ettevõtlusalast informatsiooni 
– ühesõnaga viia ellu arengukavas nimetatud tegevused (kirjalik vastukaja arengukava 
arutelule 2012). Sisuliselt on tegu juba praegu hästi toimiva koostöövõrgustikuga, millest 
tulenevate kasude aktiivsem ja läbimõeldum rakendamine avaks omavalitsustele palju 
võimalusi.  
 
MTÜ’d 
Valda on registreeritud järgmised mittetulundusühingud:  
MTÜ Miila Hiiemäe;  
MTÜ Viru-Kabala Selts,  
MTÜ Uljaste Küla,  
MTÜ Uljaste Külastuskeskus,  
MTÜ Rägavere Valla Huviklubi,  
MTÜ Sae Küla  
MTÜ Põlula Hariduse- ja Kultuuriselts,  
MTÜ Külaselts KAI.  
 
MTÜ Miila Hiiemäe ühendab aktiivseid Miila küla elanikke. Miila küla näol on tegu vana 
külaga, mille ajalugu ulatub aastasse 1241, tehes küla vanuseks ligikaudu 771 aastat (Miila 
küla arengukava 2011-2015). Püsielanikke on MTÜ Miila Hiiemäe eestvedaja sõnul Miilas 45 
ja suvitajaid 20, kellest ligi kolmandik on noored. Küla on väga aktiivne erinevate ürituste 
korraldamisel – koos tähistatakse jaanipäeva, võetakse vastu uut aastat, seltsimajas 
korraldatakse teatrietendusi ning viiakse läbi keskkonnaõhtuid. Külaelust osavõtt ja 
erinevate asjade tegemine ning korraldamine käib vabatahtlikkuse alusel ning enamasti 
on aktiivsemad ikkagi nooremad inimesed (vanusevahemik 18-35). Samuti püütakse 
võimaluse korral koostööd teha – seni on koostööd tehtud näiteks Ulvi rahvamajaga ning 
ka Kantkülaga. Miila küla ühiseks hüvanguks on kirjutatud mitmeid projekte ning  
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rahastust on saadud mitmetest allikatest nagu näiteks Hollandi heategevusfondist, EAS-st 
ja LEADER tegevusgrupist. Miila küla üheks suureks saavutuseks on küla seltsimaja 
renoveerimine ning erinevate projektide raames on leitud vahendid, et ehitada lastele 
mänguplats ja toetada noorte motokrossihuvi. 
 
MTÜ Külaselts KAI moodustati 2011. aastal eelneva külaseltsingu baasil. Külaselts 
koondab Kantküla inimesi, kes üheskoos korraldavad erinevaid üritusi ( jaanipäeva pidu, 
lõikuspidu, vastlapäev, jõulupidu jm), talguid ja kirjutavad üheskoos projekte külaelu 
edendamiseks. Ka Kantküla on suur ja pika ajalooga küla – püsielanikke on seal KAI 
eestvedajate sõnul 56 ja suvitajaid 15 ning küla vanus on 770 aastat. Seni on 
projektirahadega ehitatud külla peoplats, kus asub lava ning ka katusealune külastajate 
jaoks. Samuti on korrastatud hoone ühiste kokkusaamiste ning ürituste läbiviimiste 
tarbeks. Üritustest võtab osa ka Nurkse küla rahvas ja koostööd on tehtud Miilaga . 
Rägavere Valla Huviklubi on tegutsenud üle viie aasta ning hetkel on prioriteediks seatud 
seiklusturismi arendamine. Seni on aidatud kohalikel rahvatantsijatel hankida 
rahvariideid, samuti on mittetulundusühing koostanud Ulvi tiigile ehitatud silla ja 
paviljoni projekti. 2012. aasta alguses hangiti LEADER-projektiga “Piirkonna 
seiklusturismi võimaluste arendamine” seitse ATVd, kaitsevarustuse ja järelhaagise 
ATVde transportimiseks. Soetatud varustusega plaanitakse korraldada ATV-matku. MTÜ 
on rajanud ka Mõedaku Spordibaasi lähedusse ATV raja. Koostööd tehakse mitmete 
vallas tegutsevate asutuste ja ettevõtjatega (suulised andmed 2012, Virumaa Teataja 
03.03.2012 „Huviklubi arendab seiklusturismi“).  
MTÜ Põlula Hariduse-ja Kultuuriselts on 2004. aastal loodud selts, mille eesmärgiks on 
koolielu mõnusamaks muutmine. Selle tarbeks on tehtud endisest kartulipõllusr 
dendraarium ning vanast staadionist on kujundatud korralik spordiplats. Samuti 
makstakse õpetajatele ja õpilastele motiveerimiseks ja akadeemilise hariduse 
väärtustamiseks stipendiume – seni on seda tehtud igal aastal. 
 
Peamised arenguvajadused 

 VIKO kui koostöö edendaja 
 VIKO potentsiaali ärakasutamine 
 Suurem suhtlus ja koostöö külade ning MTÜdega 
 Parem infovahetus (valla koduleht, vallaleht) erinevate osapoolte vahel 

 
 
 

4.7 Korrakaitse ja päästeteenindus 
Rägavere valla korrakaitse baseerub praegu Sõmeru, Vinni ja Laekvere vallaga ühisel 
piirkonna politseinikul, kuid valla heakorra olukord on halvenenud peale kohaliku konstaabli 
jaoskonna likvideerimist. Vallal on töökorras tuletõrjeauto ja olemas meeskond, kuid ei ole 
olemas sooja garaaži auto hoidmiseks. 
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5. Teed ja kommunikatsioonid 
Teede ja kommunikatsioonide hea kvaliteet on üheltpoolt toimiva äritegevuse eelduseks ning 
teisalt mängib see osa ka inimeste elukohavalikul – Rägavere vald, asudes suurema keskuse, 
Rakvere, vahetus läheduses, annab maapiirkonna elu eelistavatele peredele võimaluse rajada 
oma kodu suurema linna naabrusesse, jätkates seal töölkäimist. Rägavere valla arengut 
planeerides tuleks antud aspektis arvesse võtta piirkonna omapära selliselt, mis võimaldaks 
tõsta piirkonna konkurentsivõimet ning looks eeldused valla arenguks.  

5.1 Teed 
Valda läbiv teedevõrk on tihe ja hea kvaliteediga. Teed tagavad ühenduse Rakverega, samuti 
on olemas hea ühendus naabervaldadega ning Tallinn-Narva maanteega.  Rägavere teedevõrk 
jaguneb riigimaanteedeks, valla teedeks, metsateedeks ja erateedeks. Valla territooriumil 
asuvate riigiteede kogupikkus on 52,5 km, vallateede kogupikkus on 84,3 km, metskonnateid 
on 72,6 km ja erateid 26,8 km, mis teeb valla teedevõrgu kogupikkuseks 236,2 km. Riiklikest 
teedest läbib omavalitsuse territooriumi Rakvere-Rannapungerja tugimaantee (T-88) ning 
seitse kõrvalmaanteed (Saueaugu-Kantküla, Nurkse-Põlula, Rägavere-Mõedaka, Põlula-Liiva, 
Sõmeru-Kabala, Ulvi mõisa tee ja Uljaste tee). 

Bussiühendus Rakvere ja Ulvi keskuse vahel on hea – Rakveres tööl käimiseks väljub Ulvist 
hommikune buss ning samuti on pärast tööpäeva lõppu võimalik bussiga Ulvi keskusesse 
tagasi sõita. Samas on bussipeatuste paiknemine vallas külade suhtes puudulik – puuduvad 
peatused Nõmmise, Miila, Kõrma ja Lavi külas. Maakonna keskust ning Tallinna ühendab 
Rägavere vallaga ka taasavatud Kabala rongipeatus Viru-Kabalas. 

Vallas puuduvad hetkel kergliiklusteed, kuid Rägavere valla üldplaneeringuga on 
reserveeritud alad kergliiklusteede rajamiseks järgmistel suundadel: 

 Rakvere-Rannapungerja (T-88) maantee ääres Männikvälja külast Kantkülani, kust 
piki Saueaugu-Kantküla maanteed (T-17118) Vinni valda;  

 Männikvälja külast mööda Põlula-Liiva maanteed (T-17116) Ulvini;  
 Ulvi küla ümbruses;  
 Ulvist mööda Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119) ja Rägavere-Mõedaka  maanteed 

(T-17114) Sõmeru valda;  
 Mõedaku spordibaasi juures;  
 Ulvist läbi Miila küla Viru-Kabalani;  
 Ulvist piki Sõmeru-Kabala maanteed (T-17119) Viru-Kabalani, piki Sämi-  Sonda-

Kiviõli maanteed (T-17120) Uljaste järveni;  
 Ulvi külast otse põhja suunas rajatava golfiväljakutemaani ning Sämi-  Kuristiku 

kaitsealani.  
2009. aastal on koostatud ka Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneering, 
mis on aluseks kergliiklusteede kavandamisel trassidel: 

 Põlula – Ulvi (1,59 km) 
 Ulvi – Mõedaku (3,75) 
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 Ulvi mõis – Kabala rdtj (4,14 km) 

Eelnimetatud trassidest on I prioriteediklassiga Põlula – Ulvi.  

Peamised arenguvajadused 
 säilitada olemasoleva teedevõrgu hea kvaliteet 
 muuta bussiühendus kättesaadavaks kõikides valla piirkondades 
 rajada kergliiklusteena I prioriteedina Ulvi-Kabala rdtj., mis tagaks ohutu ühendus 

Viru-Kabala külal Ulvi keskusega ja võimaldaks kasutada valla elanikel kasutada 
Kabala raudteejaama rongiliikluseks Tallina ja Narva suunas 

 

5.2 Side 
Postiteenust osutab vallas AS Eesti Post läbi Ulvi külas asuva Põlula postkontori. Vallas asub 
avalikku internetipunkt Ulvi raamatukogus. 2012. aastal paigaldati Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutuse poolt projekti EstWin raames Pada – Uhtna – Ulvi – Pajusti liinil uue põlvkonna 
lairiba ühendus, mis peaks oluliselt parandama andmeside kiirust.  

EMT, Elisa ning Tele2 hea kvaliteediga leviala (GSM väljatugevus üle 51 dBµV/m) katab 
suurema osa vallast. Probleemse kohana on mainitud Uljaste küla.  

5.3 Elektrivõrk 
Elektrivarustuse parandamine toimub Rägavere vallas vastavalt Eesti Energia AS 
arenguplaanidele ning vastavalt nõudlusele ehitusprojektide alusel. Välisvalgustuse 
hooldamisega tegeleb Rägavere Vallavalitsus. Tänavavalgustusega kaetud alad asuvad vallas 
Ulvis ning Põlula kooli juures. Üldplaneeringuga on määratud tänavavalgustuse rajamine Ulvi 
külast Põlula koolini, Miila külas ning Viru – Kabalas. 

. Elamu- ja kommunaalmajandus 
Valla elamu- ja kommunaalmajandust arendades tuleks silmas pidada vallas asetleidvaid 
üldiseid trende: kas ja kui suur on vallas vajadus sotsiaalkorterite järele, kas valla poolt 
palgatud töötajad vajavad vallas töötamise ajaks elukohta ning milliseid võimalusi soovitakse 
pakkuda inimestele, kes soovivad Rägavere valda kinnisvara soetada või rajada.  

6.1 Elamumajandus 
Valla elamufond on 98 % ulatuses eraomandis. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel (andmeid 
korrigeeritud 28. augustil 2003) on Rägavere vallas 543 tavaeluruumide alla klassifitseeruvat 
hoonet, millest piirkonna iseloomu tõttu moodustavad 70% ühepereelamud (joonis 24). 
Paljukorterilisi elamuid on Rägavere vallas 24%, neist suuremad asuvad: 

 Ulvis (2 x 24, 1 x 21, 2 x 8, 1 x 12 ja 1 x 9 korterit). Lisaks asub Ulvis neli kahepere 
elamut. 

 Viru – Kabalas (2 x 8 korterit). 
 Miilas (1 x 8 korterit) 
 Mõedaka külas (2 x 8 korterit) 

Vallale kuulub viis korterit, ülejäänud korterid on erastatud.  
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Joonis 24. Tavaeluruumide jaotus Rägavere vallas 2000. aasta rahvaloenduse seisuga. 
Allikas: Statistikaamet.  

Rägavere valla elamufondi kuuluvatest hoonetest on 29 % ehitusaeg teadmata, kuid enam kui 
veerandi kogu elamufondist moodustavad aastatel 1919-1945 ehitatud hooned. Uuemate 
elamute osakaal vallas on võrdlemisi väike (joonis 25).  

 

Joonis 25. Rägavere valla tavaeluruumide jaotus ehitusaastate lõikes. Allikas: Statistikaamet.  

Peamised arenguvajadused 
 soodustada vallas elamuehitust 
 tagada elukoha olemasolu valda kaugemalt tööle tulevatele inimestele 

 

6.2 Kommunaalteenused 
Veeettevõteks on Kunda Vesi OÜ, asutus teostab  reoveepuhastusseadmete, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside korrashoidu ning remonti. Prügivedu teostab vallas Elkarin OÜ ning  
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pakenditaara kogumise eest vastutab MTÜ Eesti Pakendiringlus. Prügivedu on korraldatud 
prügiveolepingute alusel.  
Rägavere vallas puudub kaugküte. Eraldi katlamajaga köetakse mitmeid vallale kuuluvaid 
hooneid. 
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7. Ettevõtlus 
2012. aasta seisuga on Äriregistri andmetel Rägavere vallas registreeritud 64 ettevõtjat. 2011. 
aasta seisuga kuulub statistilisse profiili 55 ettevõtjat, kellest suurem osa (52 ettevõtet) on 
vähem kui kümne töötajaga ettevõtted (joonis 26).  

 

Joonis 26. Rägavere valla statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv töötajate arvu alusel 
2011. aasta seisuga. Allikas: Statistikaamet. 

Tabelist 6 selgub, et kõige enam on vallas ettevõtteid, mis tegelevad põllumajanduse või 
metsamajandusega. Enam tegeletakse veel veonduse ja laonduse, haldus- ja abitegevustega.  

 

Tabel 6. Rägavere vallas tegutsevad statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv tegevusalade 
järgi. 
Tegevusala Ettevõtete arv Tegevusala Ettevõtete arv 
Põllumajandus, metsamajandus 
ja 
kalapüük 

25 Majutus ja toitlustus 3 

Töötlev tööstus 4 Info ja side 2 
Ehitus 1 Finants- ja kindlustustegevus 1 
Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste 
remont 

2 Kutse-, teadus- ja  
tehnikaalane tegevus 

4 

Veondus ja laondus 6 Haldus- ja abitegevused 5 
Tervishoid ja 
sotsiaalhoolekanne 

1 Muud teenindavad tegevused 1 
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 Rägavere vallas füüsiliselt tegutsevaid ning majanduslikult aktiivseid ettevõtteid on  22. 
Selliste ettevõtete hulgas on üks riigiettevõte, 17 osaühingut, kolm füüsilisest isikust ettevõtjat 
ning üks aktsiaselts. Neist suurimad, RE Põlula Kalakasvatuskeskus ja OÜ Alumiste saeveski, 
pakuvad tööd kaheksale inimesele. Rägavere valla ettevõtlusprofiilis domineerivad 
primaarsesse sektorisse kuuluvad ettevõtted (41%), mis tegelevad peamiselt 
loomakasvatusega, samuti tegutseb Rägavere vallas kalakasvatusega tegutsev ettevõte. 
Sekundaarsesse sektorisse kuuluvad ettevõtted (27%) tegelevad enamasti puidutöötlemisega 
ning suurem osa tertsiaarse sektori ettevõtetest tegeleb transporditeenuse osutamisega. (joonis 
27) 

 

Joonis 27. Rägavere valla ettevõtlusprofiil aastal 2012 (käsitletud on majanduslikult 
aktiivseid ettevõtteid, kes vallas ka füüsiliselt tegutsevad). Allikas: KOV 

Rägavere vallas kuulub primaarsesse sektorisse üheksa ettevõtet, mis teeb sellest suurima 
majandusharu vallas. Suurim tööandja primaarses sektoris on RE Põlula kalakasvatuskeskus, 
mis on hetkel Eestis ainus kalavarude taastamisega tegelev riiklik kalakasvatus. Keskuse 
ülesanneteks on külmaveeliste kalade, eeskätt lõhilaste noorjärkude kasvatamine Põhja-Eesti 
vete kalavarude taastamiseks. (Põlula kalakasvatuskeskuse veebileht 2012). Mitmed 
ettevõtted tegelevad Rägavere vallas toorpiima tootmisega, teravilja- ning loomakasvatusega. 

Valla sekundaarset sektorit esindavad kuus ettevõtet, millest suurima töötajate arvuga on 
Alumiste SV OÜ. Nii nagu suurem osa teisi valla sekundaarses sektoris tegutsevaid 
ettevõtteid, tegutseb ka Alumiste SV OÜ puidutöötlemisega. Lisaks puidutöötlemisele 
tegutsevatele ettevõtetele tegutseb valla sekundaarsektoris ka ettevõte, mis tegeleb 
katusetöödega.  

Tertsiaarset sektorit Rägavere vallas esindavad seitse ettevõtet, millest suurima töötajate 
arvuga on Expertline OÜ, kes on küll registreeritud Iisaku valda, kuid kelle aktiivne 
tegevuskoht asub Rägavere vallas. Expertline OÜ tegutseb metsamaterjali transpordiga ning 
samuti teostatakse puistematerjalide transporti, planeerimis- ja kaevetöid. (Expertline OÜ 
koduleht). 
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Aastatel 2005 – 2011 on tööandjate poolt loodud töökohtade arv 15-64 aastase elaniku kohta 
olnud suurim Sõmeru vallas, Rägavere valla vastav näitaja on 2005 -2011 aasta vältel jäänud 
kõrgemaks Sonda ning Viru-Nigula valdade näitajatest ning ületades ka 2009. aastal Vinni 
valla vastavat näitajat. Vaadeldud seitsme aasta Rägavere valla keskmine tööandjate poolt 
loodud töökohtade arv 15-64 aastase elaniku kohta on 0,48 (joonis 28). 

 

Joonis 28. Tööandjate poolt loodud töökohtade arv 15-64 aastase elaniku kohta Rägavere, 
Vinni, Sonda, Viru-Nigula ning Sõmeru vallas aastatel 2005-2011. Joonisel on eraldi välja 
toodud Rägavere valla kuude keskmine registreeritud töötus protsentidena. 

Peamised arenguvajadused 
 muuta vald ettevõtjale atraktiivsemaks 
 suurendada vallas tegutsevate ettevõtete omavahelist koostööd 
 suurendada valla ja vallas tegutsevate ettevõtete vahelist koostööd 
 suurendada kvaliteetse tööjõu pakkumist vallas 
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Investeeringute kava  

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga) 2015 
eelarve   

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

Mõisapargi tantsuplats ,teed, haljastus Ulvis 10 000 0 0 0 
sh toetuse arvelt 0       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 10 000       
Põlula Kooli maa -ja keskküte 110 000 0 0 0 
sh toetuse arvelt 27 000       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 83 000       
Perearstikeskuse uuendamine 10 000 0 0 0 
sh toetuse arvelt 10000       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         
Mõedaku SB mäetõstuk 4000   0 0 
sh toetuse arvelt 4000       
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         
Tagavara osade lao lammutamine 14000    
sh toetuse arvelt 12600    
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1400    
Mõedaku SB rajamasin 0 105 000 0 0 
sh toetuse arvelt   89 250     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   15 750     
Kergliiklustee Mõedakul 0 0 0 159 634 
sh toetuse arvelt       143 884 
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)       15 750 
Valla Rahva Maja renoveerimine 0 0 25 000 0 
sh toetuse arvelt         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     25 000   
Jõusaali välja ehitamine Valla Rahva Majasse 0 0 8 000 0 
sh toetuse arvelt         
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     8 000   
Kergliiklustee Põlula- Ulvi 0 0 0 270 000 
sh toetuse arvelt      229 500  
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)      40500  
Kergliiklustee Ulvi-Viru-Kabala raudteejaam 0 280000 0   
sh toetuse arvelt   222 450     
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   57550     
Teede pindamine 47 500 47 500 35 000 47 500 
sh toetuse arvelt 35 000 35 000 35 000 35 000 
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 12 500 12 500   12 500 

KÕIK KOKKU 
195500 

 
432500 68 000 477134 

sh toetuse arvelt 88600 346 700 35 000 408384 
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 106900 85800 33 000 68750 



 


