Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

Vallavanema veerg
Riik on loodud inimese jaoks, mitte inimene riigi jaoks.
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RAKVERE VALLA AJALEHT

Laul teeb rinna rõõmsaks

(Albert Einstein)

R

õõmsat ja teguderohket uut aastat kõigile ühinenud
valla elanikele. Möödunud punase tulekuke aasta tõi kaasa palju muutusi, millest oli vallaelu jaoks kahtlemata olulisemaks Rakvere valla ja Sõmeru valla ühinemine, mis tingis omakorda ühinenud valla volikogu valimise ning uue vallavanema
ja volikogu esimehe ametisse kinnitamise. Samuti hoiate käes
esimest ühist uue valla lehte nimega Rakvere Valla Sõnumid.
Kuigi eeltööd kahe omavalitsuse liitmiseks algasid juba varem,
polnud kellegi jaoks ju saladuseks seegi, et Vabariigi Valitsus
soovis meiega sunniviisiliselt liita ka Haljala ja Vihula valla. Seega oli enne valimisi segadust piisavalt. Õnneks tuli positiivne
otsus ja sundliitmine jäi sedapuhku ära, mis andis omakorda
võimaluse jätkata juba alustatud ühinemisläbirääkimisi.
Peale valimiste väljakuulutamist tekkis haldusterritooriumi
mõttes üks ühine Rakvere vald. Samuti valiti üks volikogu. Kuni
4. detsembrini toimetas kaks vallavalitsust ja vallavanemat. 31.
detsembrini aga töötasid moodustatud vallas kaks vallaasutust,
Sõmeru vallavalitsus ja Rakvere vallavalitsus, oma eelarve ning
asjaajamisega. Samas üks huvitav fakt ka ajaloolastele. Detsembri alguses töötas kolm päeva vallas kolm vallavanemat –
kaks eelmist ning uus vallavanem.

Nii olemegi tänases päevas
Minul endal tuli peale valimisi teha kiireid otsuseid ja valikuid
– kas võtta vastu ettepanek asuda uue Rakvere valla vallavanemaks või jääda oma senise töö juurde päästeametis. Otsustasin
valla kasuks, sest siin on ka minu kodu, pere, sõbrad ja armsad
inimesed. Nüüd on mul võimalus ja vastutus seniseid õpitud
teadmisi ning omandatud oskusi kasutada valla arendamiseks
ja rahva teenimiseks.
Ühe organisatsiooni kõige olulisemaks väärtuseks on inimsuhted. Seetõttu on juhi üks tähtsamaid tegevusi panustamine
oma meeskonda. Juhtimine ei ole see, mida juht teeb, vaid see
mida juht võimaldab teistel teha. Juht on eelkõige oma meeskonna liige, kes peab tagama oma meeskonnale sellise töökeskkonna, kus inimestel on hea töötada ning nad tunnevad ennast
õnnelikena. Juhi ülesanne on jälgida, et tema meeskonna liikmetel sära silmadest ei kaoks. Ainult sellised inimesed suudavad vallaelanikele pakkuda kõige kvaliteetsemat ja paremat
teenust.
Olen seadnud endale kolm prioriteeti: vallavalitsuse töötajad
ja ametnikud, valla allasutused ning kogukonnad.
Seega oli esmatähtis tegeleda meeskonna komplekteerimisega, inimestega suhelda. Läbirääkimiste käigus selgus, kes
soovisid ühinenud vallas tööd jätkata ja kes pidid või soovisid
lahkuda.
Käimas on ka kohtumised valla allasutustega. Seal töötavate
inimeste probleemide ning ettepanekute väljaselgitamine ning
allasutustevahelise koostöö võimaldamine ja soodustamine.
Ees on kohtumised erinevate kogukonna liidrite ja sädeinimestega. Pean seda valla arengu jaoks üheks olulisemaks valdkonnaks. Kui erinevates kogukondades on inimesi, kes ise
soovivad oma kodukohas midagi ära teha, siis vald peab seda
ka omalt poolt toetama. Usun, et selline peabki olema haldusreformi järgne edukas mudel kohaliku elu korraldamisel. Meie
ühine eesmärk peab olema see, et igas valla külas või piirkonnas
on inimesi, kes on motiveeritud teisi kaasates ise oma kodukoha elu arendama ja vajadusel kohapealseid teenuseid pakkuma.

Kuidas edasi?
Kui 2017 oli muutuste aasta, siis 2018. aastal on vaja kõvasti
tööd teha. Tuleb vastu võtta uusi määrusi ja otsuseid, et ühinenud valdade territooriumil elavad inimesed saaksid teenuseid ning toetusi võrdsetel alustel. Ees seisab uue arengukava
koostamine ja olemasolevate üldplaneeringute ülevaatamine,
liitumislepingus kokkulepitud investeeringute elluviimiseks
vajalike projektide koostamine ja palju muud. Oluliseks valdkonnaks on jätkata küladele vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
uuendamiseks vajalike projektide koostamisega seal, kus on see
veel siiani tegemata.
Otsused ja tegevused peavad olema õiglased ja soodustama
MEIE tunde tekkimist.
Vaid üheskoos oleme tugevad
ning suudame uue valla teenused
ja arengu viia tasemele, kus kõigil
on hea elada.
Teguderohket uut aastat
soovides
M N
vallavanem

Uhtna naiskoor.

„Tõele au andes on koorilaulu
traditsioonid Uhtna-mail üsna
pikad. Teada on, et juba 1879.
aastal kirjutas Carl Ludvig Reinomägi, kuidas Varudi ja Uhtna
valla koolilapsed kevadpeoks
kokku kogunesid ja lauludega
üles astusid. Kohala meeskoor
17 ning Kohala segakoor 33
lauljaga osales aga V üldlaulupeol, mis toimus Tartus 1894.
aastal. Kohala naiskoor saavutas vabariiklikul naiskooride

Foto Annika Aasa.

konkursil I koha. Dirigendiks
oli siis Ella Lillo.“
Sellise infokilluga alustas
oma 10. juubelikontserti Uhtna naiskoor. Tõsi, sellest ajast
on palju vett merre voolanud,
kuid laululust on säilinud.
Kord nädalas kogunevad kooli
muusikaklassi lauluhuvilised
Lääne-Virumaa eri paikadest:
Uhtnast, Ubjast, Sõmerult,
Näpilt, Rakverest, Ulvist ning
isegi Tapa lähistelt ja Injust.

Praeguse, 28-liikmelise naiskoori ees seisavad dirigentidena Elina Peri ja Mirja Markson.
Naiskoori laulud on kõlanud
nii kodukandis kui ka erinevates Eestimaa paikades, nendest
kaugemad Abruka, Läänemaa
ja Võrumaa. Esinetud Virumaa
laululupäevadel, Vaba Rahva
Laulul ja jõutud ka suurele peole laulukaare all.
Sünnipäevakontserti aitasid
ilmestada head koostööpartnerid Uhtna pasunakoor ja man-

doliiniorkester, kellega naiskooril samuti head sidemed.
Kokkuvõtlikult võiks see lugu
aga kõlada nii:
„10 aastat nähtud vaeva,
veetud valla laululaeva,
noodirägastikus sõutud,
juubelini välja jõutud.
Kogu seltskond õnne soovib,
laul las kajab koduhoovis,
naeratus, et ei kaoks suult.
Seega – hüva pärituult!”
S R

Pilguheit 2017. aastasse
Täna hoiad sa käes uue ühisvalla esimest lehenumbrit, kus koos
vaatame tehtule ning loome tutvust uute tegemistega. 2017. aasta
oli teguderohke, siinkohal tooks välja vaid mõned märksõnad, mis
möödunut meenutama jäävad.

Palju õnne
• Lasila lasteaed tähistas 45. sünnipäeva.
• Veltsi koolil täitus 25. tegutsemisaasta.
• Uhtna lasteaed 40 – palju õnne!
• Rõõmurohkelt tähistati valla 25. sünnipäeva.
• 70 aastat lugemisrõõmu Uhtna raamatukogus.
• Peeti maha Uhtna rahvatantsu aastapäev „Piknik koduõuel” ning
Uhtna naiskoori 10. aasta juubel.
• Uhtna hooldekodu tähistas 20. sünnipäeva.
• Sõmeru robootikud võidutsesid taas.

Aastast aastasse
• Järjepidevalt korraldatakse
heakorrakonkursi „Rakvere valla kaunis kodu“.
• Anti välja Sõmeru valla 3. piirkondade kalender.

Arkna suvepäevad. Foto Nele Rogenbaum

Kogukonna heaks
• Kahe valla suur koostööprojekt – Tõrremäe-Veltsi- Haljala
kergliiklustee loomine.
• Rekonstrueeriti Uhtna põhi- Sõmeru raamatukogu rõõmustas oma
kooli ventilatsiooni-, keskkütte- lugejaid suvel lugemisjänestega.
Foto Annika Aasa
ja elektrisüsteemid ning renoveeriti Sõmeru põhikooli fassaad.
• Loodi naabrivalve sektor Arkna külla.
• Käivitusid huviringid valla suuremates keskustes - taekwondo
treeningud ning lasergraveerimise ring Lasila põhikoolis, loovusring Lepna raamatukogus, seiklus-ja nuputamisring Arknal (Arkna Terviseküla MTÜ), käsitöö- ja tehnoloogiaring ning kandlering
Veltsi lasteaed-algkoolis.
• Uhtna raamatukogu juhataja Inge Pikkoja eestvedamisel nägi ilmavalgust piirkonna ajalugu kajastava topoteek.
• Meie noored lauljad ja tantsijad lõid kaasa laulu- ja tantsupeol
„Mina jään“.
• Pärandkultuuripäev Tabanil – kodu-uurijad ja huvilised said
kuulata põnevaid lugusid Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja
Levala külast.

Toimus Lasila põhikooli ja Läti Anna Brigadere nimelise põhikooli sõpruskohtumine Lasilas. Valdadevaheline sõprus on kestnud juba üle kümne aasta.

• Loodi Lasilasse Eesti Looduskaitse Seltsi Pandivere osakond.
II rahvusvahelised ﬂoksipäevad Mädapea mõisas, Maaelufestival
Sõmerul ja Arkna suvepäevad.
• Ilma suuremate skandaalideta möödusid rahulikult läbirääkimised seoses haldusreformiga ning oluliseks kujunesid kohalikud
omavalitsuse valimised, moodustus ühine Rakvere vald.
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Kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

11. detsembril sai Tartu
ülikooli loodusmuuseumis
piduliku lõpu pikaajaline taimekogumise projekt. Õpilased 17 koolist üle kogu Eesti
veetsid oma suve kühvlitega
mullas ja ninapidi taimemäärajates tuhnides, et kodumaa
sünnipäevaks taimevaramu
kokku panna. Ettevõtmises
osales 69 õpilast ja 13 õpetajat Hiiumaast Valgamaani.
Teiste hulgas olid ka Lasila
kooli kaheksandikud: Kevin
Kuusemäe, Romet Laansalu, Sten Sillandi, Maarika
Tamm, Lisette Selezen, Karoliina Kask, Urmet Vahtra,
Andris Suve, Helena Kollom
ja Maribel Lillepea koos õpetajate Anneli Meibaumi ja
Eve Kanguriga. Kokku kuivatati ja määrati ära 159 liiki
taimi.
Osalemiseks tuli koolidel
juba 2016. aasta novembris
esitada projekti koordinaatorile Eva-Liisa Orulale osalemissoovi põhjendav 3-minutiline video. Lasila kooli
õpilastele oli suureks motivatsiooniks käia Karl Ernst
von Baeri radadel, kes juba
pea 200 aastat tagasi, noore poisina hakkas oma onu
mõisas Lasilas tundma huvi
taimede vastu ning koostas
oma esimese herbaariumi.
Maikuus koolitati õpetajaid Tartu ülikooli botaanikaaias. Juhendajateks olid
naerusuised TÜ loodusmuuseumi botaanikakogude
kuraatorid PhD Ülle Reier ja
ScM Tiiu Kupper. Koolitusele järgnes õpetajatepoolne
õpilaste juhendamine ning
pikk suvi täis taimekorjamise matku. Septembris
alustasid õpilased taimede
monteerimise ja määrami-

EV100. Eesti Taimevaramu koostajad Lasila põhikooli 8. kl õpilased.
Foto Anneli Meibaum

sega, mis osutus projekti
üheks keerulisemaks etapiks.
Novembris kutsuti õpilased
TÜ loodusmuuseumi botaanikaaeda, et neile õpetada
taimede elektroonilist arhiveerimist PLUTOF keskkonnas.
Lasila kooli õpilased kogusid taimi Lääne-Virumaalt
Kadrina, Rakvere ning Vihula
vallast. Taimi koguti nii metsast, metsatee äärest, niidult,
koduaiast kui ka põlluservalt. Eesmärgiks oli koguda
erineva õievärvusega taimi.
Koguti umbes 40 soontaime.
Enne projekti tunti nendest
vaid 15 taimeliiki, enamikke
küll võibolla ainult rahvasuus käibel olevate nimedega
nagu näiteks kanavarvas ehk
harilik nurmenukk (Primula veris). Õpilaste jaoks olid
tundmatud taimeliigid näiteks kare seanupp (Leontodon hispidus subsp hispidus)
või nn tulilill ehk kanapasalill

ehk kibe tulikas (Ranunculus acris). Tundmatuid taimeliike määrasid õpilased
Toomas Kukki taimemääraja
„Eesti taimede kukeaabits”
abil. Fotoaparaadiga tabati Lasila metsades ka kahte
looduskaitsealust taime: kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus) ja harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea).
Lisaks said noored teada põneva loo maakonnakeskuse
nime kandva taime kohta.
Nimelt jõudis 17. sajandil
tõlkjas ehk rakvere raibe üle
Kaukasuse Euroopasse. Tõlkjas levis koos Vene sõjaväega,
sest esines lisandina hobusesöödas. Eestisse jõudis taim
koos kasakatega Krimmi sõja
ajal 1853–1856. Kõigepealt
levis ta Rakvere ümbruses,
millest ka tema rahvapärane
nimetus rakvere raibe.
Tänu projektis osalemisele
said õpilased selgeks herbaariumi koostamise põhitõed:

missuguse ilmaga on soovitatav taimi korjata, millised
taime osad peavad kogutud
taimel kindlasti olema (õied
või viljad). Juur võib olla, aga
ei pea olema. Enne taimeretke tuleb nutiseadmetesse
laadida sobiv äpp taime asukoha koordinaatide määramiseks. Suuremaid taimi on
parem kuivatada kuivatusraami vahel. Kuivatamisel on
hea kasutada vanu ajalehti ja
lisaks veel kuivatuspabereid.
Taimi paberile kinnitada on
raske. Kinnitusribad tuleb
kleepida väga ettevaatlikult.
Tuleb õppida taimemääraja
abil taimede liike kindlaks tegema: määrama sugukonda
ning liiginime.
Noored loodusehuvilised
tõdesid, et ühe korraliku
herbaariumi tegemine on
suurt kannatlikkust ja hoolt
nõudev tegevus, mida ülejala
teha ei saa. Õpetajate sõnul
on Lasila kooli kaheksandikud ühed tublid ja hakkajad
õpilased, kes osaledes projektis “Eesti taimevaramu”,
arendasid meeskonnatööoskust, said kogemuse võrra
rikkamaks, vaksa võrra targemaks ning terakese usinamaks. Ollakse uhked enda
kätetööna kodumaa juubeliks valminud herbaariumi
üle!
Projekti käigus kogutud
materjalid säilitatakse Tartu
ülikooli
loodusmuuseumi
botaanikakogudes ja andmeid portaalis eElurikkus.
Tulevikus saavad teadlased
taimevaramut kasutades uurida, millised muutused toimuvad meie looduses pikema ajavahemiku jooksul.
A M
E K

Ajamasin päästis jõulud ... kuhu jääb küll jõulu21. detsembril toimus Lasila põhikoolis jõulupidu.
Kohe peo alguses tervitas
pealtvaatajaid kooliõpilastest ning õpetajatest koosnev ühendkoor J. Vainio
lauluga „Jõulumaa“. Laulu
algusread kõlavad järgmiselt: „Jõulumaale iga mees
nii tihti sooviks minna ...“.
Mis juhtub siis, kui aeg venib ja venib ning soovitud
jõulupidu koos kinke toova
jõuluvanaga ei taha kuidagi kätte jõuda? Sellele leidsid originaalse lahenduse 7.
klassi õpilased, kes leiutasid
„ajamasina“. Kahjuks läks
ajamasin rikki ning see lennutas kogu koolipere koos
külalistega ajas tagasi 19. sajandi talutaresse. Seal mängiti vanu mänge ning võeti
üksteiselt mõõtu jõukatsumises. Ajamasina rikke tõttu
sai kaasa elada ka Näärila ja
Närula elanike tegemistele. Õnneks sai ajamasin lõpuks korda ning jõuti uuesti
21. detsembrisse 2017 – Lasila jõulupeole, kuhu saabus
ka jõuluvana koos päkapikkude ning kingitustega.
Pidulised said kuulda luu-

mees?

Lasteaiauudised

Valmisolekus laadamüüjad.

Foto Külli Hallik-Vilu

Lasteaia Pääsusilm Sõmeru majas oli jõulukuu seekord külaliste
ja rõõmurohke. Mõmmikute rühm sai võõrustada Sõmeru kooliperet ning neil ka ise külas käia, et tutvust teha tulevase klassijuhataja Merikesega. Koolis meeldis lastele väga ja nad tundsid end juba
esimesest hetkest alates väga koduselt. Osaleti kaunima jõulupuu
hääletusel, kuulati jõulumuinasjuttu ja saadi kingituseks kaunis
piparkoogikuusk.
Külastasime raamatukogu ja vaatasime lasteteatri etendust
„Pipi peab jõule“. Lisaks sellele etendus meie rühma jõulunäidend
„Jõulupidu metsas“, kuhu etenduse lõpus jõudis külla ka jõuluvana.
Iga rühm küpsetas piparkooke ja lapsed said neid fantaasiarikkalt
kaunistada.
Jõulunädala kulminatsiooniks oli traditsiooniks saanud Sipsikute ja Mõmmikute jõululaat, kus ühel päeval olid müüjateks Sipsiku
rühm ja teisel Mõmmikute lapsed. Kaubeldi kodus koos vanematega
meisterdatud kaubaga, mille hinnaks oli kas plaks, pai või kallistus.
Laadal oli müügil küpsetisi, ehteid, kaarte, mänguasju jne. Lastel oli
põnev nii müüa kui ka osta.
Sellised vahvad ettevõtmised arendavad laste silmaringi ning
koostöö- ja suhtlemisoskust. Loodame, et alanud aasta tuleb sama
tegus nagu eelnev ning koostöö võimalused suurenevad veelgi.
Kaunist algavat aastat!
M 
S  P

Sport

Sõmeru korvpallist

2017. aasta korvpalli mängud on seljataga. Muudatus toimus Lääne-Virumaa Kossuliigas, mis kannab nüüd nime Eesti Ööjooks Kossuliiga. Selles esiliigas peeti kaks viimast mängu.
8. detsembril kohtusid Sõmeru ja Ilves Transport. Mäng lõppes tulemusega 65 : 76 Ilvese kasuks. Terve mäng kulges punktpunkti mängus ning Sõmerul sai lõpus jaks otsa Ilvese heas lõpumängus. Meie
paremad olid: Asko Meiner 21 punkti, Mikk Põdersalu 15 ja Argo
Höövelson 9 punktiga.
17. detsembril olid vastamisi SK Vinni Tammed ja Sõmeru. Mängule mindi vastu hea enesetundega. Taas oli rivis Andri Metsaru,
kes õlavigastuse tõttu ei saanud meid kaks kuud aidata. Liidritest
puudusid Argo Höövelson ja Mikk Anijärv. Terve mäng oli meie
käes ja tuligi võit 63 : 84. Parimad oli: Andri Metsaru 26 punkti,
Asko Meiner 21 ja Tarvo Seljamäe 26 punktiga. Hetkel on Sõmeru
meeskond esiliigas esikohal 11 punktiga.
Veteranide ühisvõistkond Simuna Ivax/Sõmeru alustasid
3. detsembril Eesti MV 55+. Esimene mäng oli 3. detsembril Tartus Flamingoga, kus terve mäng oli meie kontrolli alla, tuues meile
võidu 74 : 34. Teine mäng toimus Tallinnas Topp Trust 55-ga, kes
on mitmekordne Eesti meister. Nende peale meil seekord hammas
ei hakanud. Terve mängu pusisime vastu, kuid lõpp läks käest. Tuli
leppida kotusega 55 : 72. Kolmas mäng toimus Sõmeru põhikoolis Suure-Jaani 55-ga. Selle mängu võitsime kindlalt 74 : 54. Praegu
ollakse Eestis teisel kohal. 2018. ootavad ees paljud mängud, kust
loodame edu saavutada.
Soovime kõigile spordihuvilistele edukat uut aastat!
H M

Väike heategu
Närueit, Nääritaat, Närutaat ja
Näruplika. Foto Anneli Meibaum

letusi, koorilaulu, kandlening kitarrimängu ja näha
tantse. Peo lõpus aitas kogu
koolipere poolt esitatud P.
Pajusaare „Lumelaul” lumel
taevast alla sadada, et jõuluvana põhjapõdrad saaksid
teda paremini koju tagasi
viia. Kõigile neile, kes samuti ei jõua oma jõulumaad
oodata, võime J. Vainio sõnadega julgustuseks mainida „…kuid see maa on sinu
sees, ta ise saabub sinna.“
T R

jõulupeo korraldaja

Uhtna jõulukontoris on õpetajatest päkapikkudel ja lumehelvestel
närvid krussis.
Foto Tõnu Joab

Omaette elamuse pakkus publikule ka Uhtna kooli
jõuluõhtu, kus tegevus toimus paralleelselt koolisaalis
ja jõuluvana kontoris. Tõsi, kui laste esinemiskavadega
oli asi korras, valitses jõulumaal veel tõeline segadus,
et leida ameti mahapannud Jõuluvanale võrdväärset
asemikku. Et päästa mis päästa annab, korraldati isegi konkurss. Õnneks lõpuks kõik laabus – just siis, kui
Uhtna koolis jõuti peaaegu viimase esinemisnumbrini
ja jõulukontoris olid päkapikkude ja lumehelbekeste
närvid viimase võimaluseni krussi keeratud, koputas
uksele ka Jõuluvana ja päästis õhtu.
Sõmeru kooli jõulupidu oli tulvil laulu, tantsu ja
näitemängu.
S R

Jõulude ajal mõeldakse neile, kes end ise aidata ei saa. Lasila
põhikooli 7. klassi tüdrukud, Jane-Ly, Gayle ja Gertty, käisid juba
novembris Virumaa loomade varjupaigas uurimas, millist abi seal
vajatakse. Nimekiri koos üleskutsega esitati kooliõpilastele ning
õpetajatele 1. advendi üritusel. Paari nädalaga saadi kokku terve
hulk pesuvahendeid, tekke, linu, mänguasju, toitu, pesasid jm vajalikke esemeid. Need viidi loomade varjupaika 20. detsembril. Tänu
tublidele tüdrukutele leidis üks kutsikas juba endale ka armastava
kodu.
Loomaarmastajad noored on tänulikud Virumaa loomade
varjupaiga meeskonnale, kes võimaldas loomadega kohtuda ning
et asutus on avatud heategevusele. Virumaa loomade varjupaiga
juhataja tänab kõiki, kes annetasid ja aitasid!
T R
7. klassi klassijuhataja

Minu kodu - Rakvere vald
• Rakvere valla pindala on 294,7 km2
• külasid 47
• alevikke 4 (Sõmeru, Näpi, Uhtna, Lepna)
• elanike arv 1. jaanuaril 2018. aastal 5565,
mehi 2779, naisi 2786
• Rakvere vallavalitsuse asukoht Sõmeru keskusehoones, Kooli 2 Sõmeru alevik 44305 Lääne-Virumaa
• üldtelefon 3295944
• e-post vallavalitsus@rakverevald.ee
• tööaeg 8.00-16.30, lõuna 12-12.30
• koduleht www.rakverevald.ee

Vallamajas aitavad sind

Kaunid kodud taas kalendris

Teatavasti on kodu kindlus,
kus iga inimene saab tunda
ennast turvaliselt ja koduselt.
See võib olla korterelamu või
eramaja, suur või väike, üksikuna metsaserval või küla
keskel. Kodu ei ole mitte ainult neli seina vaid selle asukad ja kõik sinna juurde kuuluv. Ja miks mitte oma kodust
kodusust ka sõprade ja tuttavatega jagada.
Nii nägi detsembri hakul ilmavalgust valla kaunite koduaedade kolmas väljalase, kuhu
koondatud vaid piisake Uhtna
piirkonna kaunitest aedadest.
Tänuüritusele kutsutud said
kingituseks trükisooja kalendri, kiidusõnad kogukonnalt ja
vastselt vallavanemalt Maido
Nõlvakult, ampsu tänutordist

Ame�nimetus /valdkond

Nimi

Vallavolikogu esimees

Peep Vassiljev

Vallavanem

Maido Nõlvak

Abivallavanem
(ehitus, vee- ja soojamajandus)

Viktor Häninen

Finantsnõunik

Reet Keskküla

Raamatupidamine
Vallasekretär
(istungite korraldus, õigusak�d, personalitöö)

Helja Roosi
Margit Mi�

Jurist
Juhiabi
(perekonnaseisutoimingud, elukoha registreerimine,
veebileht, dokumendihaldus)
Maanõunik
(maa- ja maamaksu küsimused)
Keskkonnaspetsialist
(looduskeskkond, haljastus, mänguväljakud, Tõrma
kalmistu haldamine)
Majandusspetsialist
(teede ja tänavate korrashoid, lumetõrje,
tänavavalgustus)
Majandusspetsialist
(elamu- ja kommunaalmajandus)
Järelevalveinspektor
(haldusjärelevalve, kohtuväline menetlus)
Ehitusjärelevalve insener
(ehi�sregistri toimingud, ehitusjärelevalve,
detailplaneeringud)
Sotsiaalnõunik
(sotsiaalhoolekande korraldamine)

4. detsembril

ja vaatasid huviga esitlust fotodest, mis kalendri kaante
vahele paraku ei mahtunud.
S R

Kontaktandmed (telefon, e-post)
501 0622
peep.vassiljev@rakverevald.ee
329 5940, 527 5488
maido.nolvak@rakverevald.ee
329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee
329 5949
reet.keskkula@rakverevald.ee
322 1888, 322 1550
329 5943
helja.roosi@rakverevald.ee
329 5943
margit.mi�@rakverevald.ee

Janne Lainjärv

329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

Tiit Mark

322 1025
�it.mark@rakverevald.ee

Maia Simkin

322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

Rainis Tõnnison
Janek Seidelberg
Ilmar Pekri
Inge Liivak
Anneli Saaber

Sotsiaaltööspetsialist

Mirje Reinumäe

Kultuurispetsialist

Annika Aasa

Lastekaitsespetsialist
(lastega perede nõustamine)
Noorsootööspetsialist
(projek�d, noortekeskused)
Tegelusjuht
(eakate huvitegevus, ürituste korraldamine)
IT-spetsialist

Kaire Smirnova
Piret Laidroo
Siiri Saarmets
Mario Mikvere

329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee
329 5945
janek.seidelberg@rakverevald.ee
521 0043
ilmar.pekri@rakverevald.ee
329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee
329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee
329 5948
mirje.reinumae@rakverevald.ee
322 1021, 5336 4604
annika.aasa@rakverevald.ee
329 5946, 520 7013
kaire.smirnova@rakverevald.ee
322 1134, 5302 1521
e-post: piret@ rakverevald.ee
322 1021
siiri.saarmets@rakverevald.ee
mario.mikvere@rakverevald.ee

TÖÖPAKKUMISED
Rakvere Vallavalitsus
võtab teenistusse

Rakvere Vallavalitsus
võtab tööle

Rakvere Vallavalitsus
võtab teenistusse

HARIDUSNÕUNIKU,

SPORDI- JA TERVISEDENDUSE
SPETSIALISTI,

ARENDUS- JA
PLANEERIMISSPETSIALISTI,

kelle peamiseks ülesandeks on valla
sporditöö ja tervisedenduse planeerimine,
koordineerimine, juhtimine ja spordiürituste
korraldamine.

kelle peamiseks ülesandeks on projektitaotluste koostamine, valla arengukava ning
seadusega sätestatud kohustuslike valdkondlike arengukavade koostamise, muutmise,
avalikustamise korraldamine ning planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmine.

kelle ülesandeks on kaasa aidata haridussüsteemi väljatöötamisele,
edasiarendamisele ja elluviimisele vallas,
koordineerida haridusasutuste tööd
vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele
ning korraldada noorsootööalast koostööd
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Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• haridusvaldkonnas töötamise kogemust

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• algatusvõimet ja loovust uute lahenduste
väljatöötamiseks ja elluviimiseks
• orienteeritust valla elanikkonna huvidele

Lisainfo tel 329 5946 Kaire Smirnova

Lisainfo tel 322 1021 Annika Aasa

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust
• projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi
• head suhtlemis- ja väljendusoskust
• teadmisi strateegilisest planeerimisest ja
arengukavade koostamisest
Lisainfo tel 3295942 Viktor Hänin

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse aadressil Kooli 2 Sõmeru 44305
Lääne-Viru maakond või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee hiljemalt 23.jaanuariks 2017.

• Nõustuda Allasi ja Mäerahva katastriüksuste jagamisega.
• Nõustuda Rakvere vallas asuvate maaüksuste riigi omandisse
jätmisega.
• Jätta kahe isiku toetuse taotlemise avaldused rahuldamata.
• Võtta vastu OÜ Viru Varahaldus koostatud detailplaneering ja
korraldada avalik väljapanek.
• Anda ehitusluba OÜle Airok vedelgaasipaigaldise ehitamiseks.
• Anda kasutusload OÜle Männiku Agro kuuluvatele lihaveiste
lautadele.
• Esitada 2018. aasta Rakvere valla eelarve projekt vallavolikogule menetlemiseks.
• Teha ettepanek MTÜ Rakvere Haigla üldkoosolekule määrata
juhatuse liikmeks volikogu esimees Peep Vassiljev.
• Teha ettepanek MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus üldkoosolekule
nimetada liikmeõigusi täitvaks isikuks Maido Nõlvak.
• Teha ettepanek MTÜ PARTNERID üldkoosolekule määrata
juhatuse liikmeks Maido Nõlvak.

15. detsembril

• Nõustuda Lajos ASi jäätmeloa muutmisega.
• Nõustuda Uudismaa katastriüksuse jagamisega.
• Kinnitada 2018. aastaks haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru lasteaia õpetajat Kaie
Teivat.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 525 eurot ja hüvitada
kahe lapse lasteaias toitlustamine.
• Anda kasutusload ASle Rakvere Vesi kuuluvale veetorustikule
ja OÜle Rakvere Betoon kuuluvale tootmishoone laiendusele.
• Anda ehitusload Luhaääre kinnistule suvemaja ehitamiseks,
OÜle Kohala SF vabapidamisega lüpsifarmi laiendamiseks ja
OÜle Simmental küüni ümberehitamiseks laudaks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised Rakvere valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks.
• Teha ettepanekud mittetulundusühingute üldkoosolekutele
nimetada valla esindajatena liikmeõigusi täitvateks isikuteks
Peep Vassiljev ja Maido Nõlvak.
• Pikendada ühele isikule hooldajatoetuse maksmist.
• Garanteerida ühele isikule ortodontilise raviteenuse osutamist.
• Maksta toimetulekutoetust kokku summas 639,86 eurot.
• Maksta välja detsembrikuu vajaduspõhine peretoetus.
• Väljastada ehitusluba Viru Viljaühistule teraviljakuivati
ehitamiseks.

22. detsembril

• Nõustuda Karinu ja Nairismaa katastriüksuste jagamisega.
• Lubada muuta Väheantsu ja Väikemaa katastriüksuste piire.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 752 eurot.
• Väljastada ehitusluba Nastiku tn 3 kinnistule üksikelamu
ehitamiseks.
• Eraldada toetust puurkaevu remondiks ja veetõsteseadmete
paigaldamiseks.
• Sõlmida ASga SEB Liising sõiduauto kasutusrendileping.
• Nimetada MTÜs Rakvere Haigla liikmeõigusi täitvaks isikuks
Peep Vassiljev.
• Lõpetada ühele isikule tugiteenuse osutamine.
• Toetada ühe isiku Euroopa karikavõistlustel osalemist
150 euroga.

6. detsembril

• Määrata katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele
katastriüksustele sihtotstarbed.
• Võõrandada Puiestee tn 8a asuvad ja valitsemiseks mittevajalikud garaažiboksid.
• Võõrandada otsustuskorras valitsemiseks mittevajalikud
Silmu tee 2a ja Silmu tee 2b asuvad kinnistud.
• Nimetada VIROLi üldkoosolekule valla esindajatena Peep
Vassiljev ja Maido Nõlvak ning asendusliikmeteks Ain Altermann ja Viktor Häninen.
• Kinnitada vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud.
• Kinnitada revisjonikomisjoni koosseis.
• Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks Maido Nõlvak, Viktor
Häninen, Janek Seidelberg, Aivar Aruja, Reimo Moor ja Nele
Rogenbaum.
• Kehtestada Rakvere vallavalitsuse palgajuhend.
• Kehtestada Rakvere valla põhimäärus.

TEADE
Sõmeru Vallavalitsuse 04.12.2017 korraldusega nr 274 võeti vastu Uhtna
aleviku Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ning lähiümbruse
maa-ala detailplaneering. Planeeringuga jagatakse kinnistud kruntideks
ja määratakse ehitusõigus ühepereelamutele. Planeeringuala suurus
on ca 6,6 ha. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut. Avalik väljapanek on kuni 16.01.2018 vallamajas
Kooli tn 2 Sõmeru alevik, raamatukogus Nooruse tn 11 Uhtna alevik ja
valla veebilehel www.rakverevald.ee
Märkuste ja ettepanekute laekumise korral toimub planeeringu avalik
arutelu 16.01.2018 kell 18.00 Uhtna lasteaias Nooruse tn 11.
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24. jaanuaril kell 18.00
Sõmeru keskusehoones

KESKKONNA KOLMAPÄEV
KÜLAS MATI KAAL
Ju�u tuleb Dülmeni hobustest,
loomade kuningast ja
veel ühest iseäralikust
elukast.

TASUTA

Oodata on põnevat õhtut,
ole kohal!

Uhtna hooldekodu võtab tööle

KÖÖGIBLOKI PERENAISE
Töö kirjeldus:
• vastutab hoolealuste õige toitumise ja köögibloki enesekontrolliplaani täitmise eest,
• koostab menüüd ja organiseerib toitlustamise (sh ANC
programmi haldamine),
• tagab inventari olemasolu, nende korrasoleku ja hoolduse.
Nõudmised kandidaadile:
• arvutikasutamise oskus (MS Excel, MS Outlook, MS Word),
• kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

SOTSIAALTÖÖTAJA (0,5 kohta)
Töö kirjeldus:
• suhtleb ja töötab hoolealustega, kuulab ära nende mured
ja soovid,
• määratleb probleemid ja nende tagab nende lahendamise,
• koordineerib hoolealuste tegevusi ja väljasõite loodusesse, teatrisse jne.
Nõudmised kandidaadile:
• sotsiaalvaldkonna alane keskeri- või kõrgharidus,
• valdab korrektselt eesti keelt kõnes ja kirjas, soovitav
võõrkeelte valdamine,
• arvutikasutamise oskus,
• korrektsus, kohusetundlikkus ja koostöövõime,
• kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

HOOLDAJA
Töö kirjeldus
• füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine,
• kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamistoimingute organiseerimine,
• kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine,
• kliendi toitumise jälgimine, vajadusel toiduainetega varustamine, toidu valmistamine, söötmine,
• kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine,
ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite
manustamisel ja abivahendite kasutamisel,
• kliendiga suhtlemine ja teabe andmine ning abistamine
asjaajamisel.
Nõudmised kandidaadile
• keskeriharidus,
• kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus,
• hea eesti ja vene keele oskus.

Info tel 325 7841, 5387 5004 Marina Landberg, juhataja

Ikka mõtetes tulen su juurde,
mul on mälestus kummaski käes.

Mälestame
VALENTINA SMIRNOVA 26.01.1931-06.12.2017 Roodevälja
MAARJO KOSE 15.08.1985 – 08.12.2017 Lepna
ELLEN NIINEPUU 12.04.1934 – 10.12.2017 Eesküla
LEMBIT SARAPUU 10.03.1942-15.12.2017 Roodevälja
AINO-HELENE SCHMIDT 25.09.1931-17.12.2017 Aluvere
META SUKATŠ 26.05.1922-19.12.2017 Vaeküla
ENN HALLIK 06.05.1951-29.12.2017 Sõmeru

Parimad ootavad taas
tunnustamist
Rakvere vallavalitsus ootab ettepanekuid
valla aumärgi kandidaatide esitamiseks.
Aumärk antakse füüsilisele isikule erilise
austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri,
sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Taotluste esitamise tähtaeg on
15. jaanuar. Taotlusesse märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht.
Tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus ning ühe
lauseline formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse.
Kindlasti märkida taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri. Märgi andmise otsustab volikogu.
Samuti andke teada nendest inimestest, kes on 2017.
aastal korda saatnud mõne valla jaoks olulise hea teo,
teinud annetuse, abistanud, hoolinud, märganud jne, et
saaksime neid tunnustada tänuplaadiga „Hea tegu“.
Lisaks eelpool toodule ootab vald kandidaate tubli ettevõtja
kategoorias. Kandidaatide nimed koos hea teo lühikirjeldusega on oodatud 15. jaanuariks: vald@someru.ee.
Tunnustamine toimub vabariigi aastapäevale pühendatud õhtul 23. veebruaril Sõmeru keskusehoones.

RAAMATUKOGUD
KUTSUVAD

16. jaanuaril kell 17.30 Sõmeru raamatukogus
jätkub “KAKS ÜHES – KIRJANDUS JA KÄSITÖÖ”
Võta kaas oma käsitöö, koome ja heegeldame koos.
Ene loeb ette uusi raamatuid.
22. jaanuaril kell 17.30 Sõmeru raamatukogus
Martin Suuroja raamatu
“EESTI 100 – LOODUSIMED” esitlus
Kohapeal müügil soodushinnaga raamatud.
Kõik huvilised on väga oodatud!
Kohtumiseni raamatukogus!
24. jaanuaril kell 16.00 Lepna raamatukogus
kohtumine Ülo Niisukesega
Räägime raamatust “Ajad ja inimesed” ning eluolust
Virumaal ja Rakvere vallas erinevatel aegadel.

Erametsakonsulent Aadu Raudla
võtab metsaomanikke vastu
Rakvere vallavalitsuses
Sõmeru alevikus üle nädala
kolmapäeviti kell 13.00-14.00
Vastuvõtupäevad 2018. aasta esimesel poolel
10. ja 24. jaanuar
7. ja 21. veebruar
7. ja 21. märts
4. ja 18. aprill
2., 16. ja 30. mai
3. ja 27. juuni
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust
puudutavate probleemidega (metsa uuendamine,
hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad
toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Kuni 3-tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik
maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia
metsas).
Tel. 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal

Rakvere Valla Sõnumid
Rakvere vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutajad:
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740
Anneli Meibaum 5190 9672
Materjale saab saata iga kuu
25. kuupäevaks
rakverevallasonumid@gmail.com
leht internetis:
www.rakverevald.ee
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Aeg kunagi me käest ei küsi,
kui kiirelt võib ta lennata.
Ei aastad iial paigal püsi –
nad tahavad sind emmata.

Õnnitleme jaanuarikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
91. sünnipäeval
HILDA PÜSS Sõmeru
THERESE RIIM Tõrremäe
89. sünnipäeval
VIRVE KIVINURM Levala
AINO KLIIMAND Sõmeru
88. sünnipäeval
ASTRID VÕIP Vaeküla
VAIKE KRUUSER Sõmeru
VIRVE PENDER Näpi
MELANIE VAINSALU Roodevälja
87. sünnipäeval
HELMI LUHT Lepna
AKSEL RÄTSEP Sõmeru
86. sünnipäeval
ALEKSANDRA-ELISE SOKK Vaeküla
EHA VALDMANN Mädapea
HEINO-EDUARD JUSS Näpi
ENNE-VALVE SELGE Tobia
85. sünnipäeval
BERNHARD-ALEKSANDER MÖLLER
Uhtna
84. sünnipäeval
HELGI TRUSS Päide
83. sünnipäeval
LEMBIT POHLA Veltsi
82. sünnipäeval
VALLI POZDNIKINA Roodevälja
AIN TURBAN Karitsa
81. sünnipäeval
TOIVO KÕUE Tõrremäe
VALENTIN ZUJEV Kaarli
SULA SALUJÄRV Ubja
80. sünnipäeval
VIIVI SEPMANN Päide
MAIE RAKSO Mädapea
MARGE VIIKHOLM Ussimäe
ENDLA KIVIMÄGI Vaeküla
ERTA VAHER Sõmeru
75. sünnipäeval
ÜLO NÕMME Sõmeru
LINDA EINMANN Ussimäe
AVO RUBEN Kaarli
MAIRE MARDI Koovälja
GERTA-JOHANNA LEPPIK Tõrma
70. sünnipäeval
KÜLLIKI LINNAMÄGI Näpi
KUNDA-ADEELE LAAR Lepna
AILI TIMM Lepna
ANTONINA NÕMME Sõmeru

Bassimees Arvo ja Keidy!

Palju õnne!

Ansambel Törts ja taidlusrahvas
Need silmad, see nina ja väikesed
sõrmed
ja nahk, mis on maailma hellusest
õrnem,
see hääl, mis teeb säravaks ilma halli,
see pisike kullake – kallimast kallim

LUMI KARJA Ubja
MIA SEPP Näpi

SIIM TÕEMETS Sõmeru
MIIA-LIIS VOIGT Vaeküla
ROBIN BAUMAN Kohala

