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Viisiveeretaja

Mai esimene laupäev tõi Sõmerule kokku valla laulusõbrad,
et selgitada välja parimad laululapsed. Rakvere valla laste lauluvõistlus Viisiveeretaja oli esmane tuleproov, mille läbinute hulgast tehti valik, kes lähevad maakonna „Laulukarussellile“ valda
esindama.
Võistlustulle astusid lapsed neljas vanuseastmes, keda hindas
žürii, koosseisus: Virumaa tütarlaste koori dirigent ja muusikaõpetaja Ly Ipsberg, muusik ja Moonaküla muusikaakadeemia
hing Peep Pihlak, laulev Rakvere teatri näitleja, kes teeb kaasa
ansamblis Eneseimetlejate Klubi - Imre Õunapuu ning Rakvere
valla esindaja ning Uhtna naiskoori liige Janne Lainjärv.
3–7-aastaste hulgast läks Viisiveeretaja tiitel Kertu Lustile
Uhtna lasteaiast, kes läheb ka maakonda koos Maibrit Vilu ja
Mirtel Tulliga Sõmeru lasteaiast.
8–10-aastaste Viisiveeretajaks valiti Kender Rebane, kes koos
Annabel Holmiga Uhtna koolist ja Ott Gregor Jaagoga Sõmeru
koolist astuvad üles maakondlikul laulukarussellil. Lisaks meeldisid žüriile veel Sõmeru kooli laululaste Margot Kerge ja Stefani Tsvetkovi etteaste.
11–13-aastaste vanusegrupi Viisiveeretaja, kes osaleb ka maakonnas on Kedi Padonik Sõmeru koolist.
Vanema vanuseastme 14–16-aastased võit läks Helena Ristmägile Uhtna koolist. Lisaks jätkus kiidusõnu Lasila kooli esindanud Helena Kollomile, kui lootustandvale instrumentalistile.
Nende vanuseaste kahjuks maakondlikul võistlusel ei osale.
Lisaks valis oma lemmiku publik. Kuulajate südamed võitis
Annabel Holm lauluga „Kiri Pinocchiole“.
Aitäh kõigile tublidele laululastele lasteaiast Pääsusilm Uhtna
ja Sõmeru majast, Lasila, Uhtna ja Sõmeru koolist ning toredatele juhendajatele Elina Perile, Mirja Marksonile, Janika Bobõlskile, Keio Soomeltile ja Ka Bo Chanile.
Maakondlikult võistluselt meie laululapsed küll edasi ei
pääsenud, kuid väärt lavakogemuse said kindlasti.
Uute viisiveeretusteni järgmisel aastal.

Selja taha on jäänud kolm meeleolukat Lambafes�vali ja 2. juunil pandi
võimas punkt Svjata Vatra lauluhelide saatel 3. Maaelufes�valile, kus
näha ja kogeda sai kõike maaeluga seonduvat.

Fes�vali toetas Leaderi programm Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

ANNIKA AASA

Vähemalt 100 tuld igasse
valla nurka

Nagu eelmises vallalehes sai juba maha hõigatud, siis sel aastal
kannab jaanipäev endas üleskutset süüdata vallas vähemalt 100
lõket, mis oleks sümboolne kingitus Eesti vabariigi 100. juubeliaastaks ning kannaks endas kogukonna ühtekuuluvustunde väärtust.
Kui sinagi otsustad koos oma sõpruskonna, külarahva või ümberkaudsete elanikega süüdata jaanitule, anna sellest teada.
Jaanitulede toimumispaikade info saada hiljemalt 20. juuniks
aadressile jaanituli@rakverevald.ee. Lisa juurde täpne kirjeldus,
kus lõket tehakse, et saaksime kõik tuled kaardistada. Kui ootad
ka teisi oma jaanitulele lisa sellekohane info. Saadud info paneme
üles valla kodulehele ja loodame, et sinu kaasabiga süttib sel aastal
vähemalt 100 jaanilõket.
Ole sinagi valgusenäitaja ja ühteliitja! Lõkete tegemisel ärge
unustage tuleohutust ja suurte avalike lõkete tegemisel on vajalik
kooskõlastus päästeametiga.
Ilusat jaaniaega!

Rakvere vald jätkab kümme aastat tagasi Sõmerul ellu kutsutud traditsiooniga kinkida oma vallas sündinud lastele nimeline hõbelusikas. Lusikaid antakse üle kaks korda aastas emade- ja isadepäeva eel. Lisaks lusikale kingib Eesti Lastekirjanduse
Keskus koostöös kultuuriministeeriumiga toreda kogumiku „Pisike puu“.
Sel korral oli peole palutud 44 last, kahele neist anti üle märgiline kingitus, milleks oli vapiga lambanahk. Ühe kingituse sai
Triinu, kes oli viimane Sõmeru vallas sündinud beebi ja teise Ken Markkus, kes oli ühinenud Rakvere valla esimene laps.
Andmisrõõmu ja armastust teie kodusesse ning kannatlikkus oma pisikese rõõmukillu kasvatamisel!
Head vanemad, kes te ei saanud peol osaleda, teie saate lapse mõeldud meene kätte vallavalitsusest.
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Palju õnne, naisseltsing!

Lasteaia tegemised

On kolmapäev, 19. mai,
Uhtna raamatukogutoast
kostuvad imelised lauluviisid. „Käib külas hoogne
tants ja trall ...” vaheldub
leebema „Ära võõraks mulle
jää ... „ sõnumiga. Veel siit
sealt tuttavaid viisikatkeid...
ja tänusõnad Lea Ojamäele.

Uhtna tegusad daamid on
kogunenud oma järjekordsele kokkusaamisele. Seekord
on põhiteemaks auväärse
juubilari, Uhtna naisseltsingu, kuhu kõik kokkutulnud
ka kuuluvad, 90. sünniaastapäeva tähistamine.
Soojendusülesandest, ehk
Uhtna raamatukog direktori Inge Pikkoja poolt pakutud viktoriinist koorub välja
tõsiasi, et
• 1928. aasta veebruaris
moodustasid Kohala
piikonna naised perenaiste seltsi Kungla,
mis on tänase seltsingu eelkäija;
•
5 aastat hiljem alustas
tegevust Uhtna-Sämi
maanaiste selts;
•
seltsi võisid kuuluda
kõik Eesti naiskodanikud, kes saanud 18-aastaseks ja kes tegelevad
põllumajanduses
või
kes selle vastu huvi tunnevad;
•
käsitöö ja kodunduse
kõrval on korraldatud
ka näiteks suusa- ja
mööblivalmistamise,

•

veiseliha alalhoiu kursusi;
kolhoosiaastatel
oli
naiskomisjonide ülesandeks kevadkülvi korraldamine ja väetise varumine, millest viimane
tähendas seda, et iga
pere pidi varuma 100–
200 kg tuhka.

Missugune on naisseltsingu tänane päev?
Seltsingu liikmeid on paarikümne ringis ning kogu
tegevuse hingeks Helle Pikkoja, keda toetab Mai Errild,

UHTNA NAISSELTSING
kutsub teid
19. juunil kell 16 Uhtna külaplatsile
(vihmase ilma korral koolisööklas)

laulma koos lauluklubiga
KÜLAST KÜLLA

kes oli taasiseseisvumise algaastatel seltsi esinaine ning
on aktiivselt osalenud nii
Lääne-Viru naisliidu, kui ka
Eesti maanaiste ühingu tegevuses. Mai nimel on ka 1993.
aasta Jäneda talupäevade
kartulikoorimise rekord – 4
mugulat 50 sekundiga.
Praeguse
seltskonnaga
alustati aastal 2003. Kooskäimiste eesmärgiks seati
maailma asjadega kursisolek,
koos tegutsemine, uute asjade õppimine, üksteisele toe
ja abi pakkumine. Sellepärast
ongi seltsingu kokkusaami-

sed aeg-ajalt kellegi juures
kodus.
Tegelikult on Uhtna naisseltsing vägagi tegus. Osaletud on hooldekodu ettevõtmistes,
tugevdatud
põlvkondade vahelist sidet
kooli ja lasteaia üritustel ning
kogukonna tegemistes, olgu
selleks siis rahvatantsupidu,
kohtumine kirjanikega või
talgupäevad. Seltsingu naiste
poole võib alati pöörduda ja
neile võib iga ilmaga kindel
olla.
Aitäh ja palju õnne!
Sirje Rebane

Uhtna raamatukogus
saab samal ajal vaadata
näitust “90 aastat meie
piirkonna maanaiste
seltsielus”

Oskan ennast hoida ja aidata
Sõmeru lasteaias toimus 25. aprillil ohutusõppe
hommik „Oskan ennast hoida ja aidata“. Mõmmikute,
Sipsikute ja Midli-Madli rühmade lapsed osalesid oma ala
tublide spetsialistide juhendamisel põnevates tegevustes
lasteaia õuealal, kus anti teadmisi vee-, tule- ja liiklusohutusest, esmaabi võtetest ning päästemeeskonna ja otsingukoerte tööst. Üritust aitas korraldada Ida päästekeskuse
juhtivspetsialist Milvi Kompus, kes juhendas ka ühte tegevuskeskust. Teiste tegevuskeskuste juhendajad olid samuti oma ala asjatundjad - Sigrit Hang päästeameti Rakvere
päästekomandost, Konstantin Lepik politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonnast, Kaja
Alasoo Kaitseliidu Naiskodukaitse Viru ringkonna meditsiini erialagrupist ja Virumaa reservpääste rühmast otsingukoertega tegelev Leili Kang koos viie kaaslasega ja erinevat tõugu otsingukoertega.
Täname kõiki osalejaid!

mOniKa GuSTaVSOn

Loterii (iga pilet võidab)
Üritus on tasuta!

Tegusad kuud Veltsi lasteaed-algkoolis
Kuu jooksul on toimunud
lisaks õppetööle palju põnevat. Kuna koolieelikutel pole
kooliaeg enam kaugel, kutsus õpetaja Margit 24. aprillil kolm Lepatriinu rühma
poissi tutvumistundi, mis oli
põnev ja möödus märkamatult.
9. mail toimus kevadkontsert. Koos lastevanematega esitati luuletusi, laule ja
tantse. Nii saatis näiteks
Joonatani isa kooliõpilaste
laulu ukulelega, Triinu-Liisi
ema mängis kitarri ja esitas
koos tütrega kaks kaunist
laulu. Suur tänu panustamast ja meiega oma oskusi
jagamast! Peale kontserti
toimus laat, kus soovijad
said müüa ja osta.
Soojad ilmad meelitavad. Loomulik, et kooliõu

vahetunni ajal siginat-saginat täis on, aga seal on toimunud ka erinevaid tunnitegevusi: helide kuulamine,
pikkuste mõõtmine, looduse maalimine jne.
Lepatriinude rühmale on
terve mai olnud tegus kuu.
Käidi Sõmerul lusikapeol
esinemas, peeti perepäeva.
Koos lapsevanematega mindi Savi tallu, kus oli võimalus lammastele ja kitsedele
pai teha, neile leiba pakkuda ja talueluga tutvust teha.
Tegevusi ja mänge jagus nii
lastele kui vanematele. Emadele pakuti võimalust kitsesid lüpsta. Perepäeva lõpetas ühine piknik.
18. mail osaleti Rakvere
staadionil toimunud liikumispeol.
Marja-LiiSa MÄnniK

Uhtna lasteaia nukkude näitus.

Foto Mari Liima

Marianne nukkude näitus

Veltsi lapsed Rakveres liikumispeol.

Marianne Polski on töötanud Uhtna lasteaias kasvatajana
aastatel 1980–1984. Sellest ajast, nagu ta ütleb, jäid hinge nukud ja nukumängud, kuid idee nukke koguma hakata tekkis alles mõned aastad tagasi. Marianne naudib aega, kui saab nukkudega tegeleda neid parandades, värskendades, uuendades ja
neile kauneid kostüüme selga pannes. Eriti südamelähedane
on talle Barbie – teema. Olles barbinukuga üheealine, sai siiski
esimese Barbie omanikuks nende peres alles Marianne tütar.
Mariannel on kahju, et tema isiklikke lapsepõlvenukke kogus
ei ole, kuid õnneks on hiljem tema kätte sattunud ka mõned
samasugused nukud.
Uhtna lasteaia näitusel oli nukke üle 160.
Soovime Mariannele häid leide nukumaailmas ja edu toreda
hobiga tegelemisel.
Täname näituse eest!
UHTna laSTeaiaPere
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Sotsiaalteenustest

Väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus on mõeldud inimesele, kellel on ööpäevaringne hooldusvajadus,
mida kodustes tingimustes
ei ole võimalik tagada. Teenuse osutamisel tagatakse
hooldustoimingud, mis on
ära määratletud teenust vajava inimese hooldusplaanis.
Hooldustoimingud seisnevad pesemises ja toitmises,
mähkmete vahetamises, ravimite manustamises jms.
Ööpäevaringset üldhooldusteenust pakuvad hooldekodud.
• Koduteenus on mõeldud inimesele, kes vajab abi
igapäevatoimingutes, mis on
talle vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ise
tervislikust seisundist tuleneva liikumispiiratuse tõttu
ilma kõrvalise abita sooritada ei saa. Inimest aidatakse
õuest küttepuude, vee tuppa
toomisel, kauplusest toidu
või apteegist ravimite toomisel, arsti juurde viimisel.
Koduteenuse osutaja nõustab, toetab ja juhendab abivajajat. Koduteenuse osutaja ei
tee remondi-ja haljastustöid,
igapäevast kodukoristust ja ei
osuta taksoteenust.
• Tugiisikuteenus on
mõeldud inimesele, kes vajab
sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või tervislike probleemide kõrvalabi.
Tugiisiku poolt osutatav abi
seisneb inimese suurema iseseisvuse arendamises juhendamise ja motiveerimise kaudu. Tugiisik ei ole hooldaja ja
hooldustoimingud (mähk-
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mete vahetus, toitmine, ravimite manustamine jne) ei
kuulu tugiisiku töö hulka.
Kui tugiisiku kliendiks on
laps, seisneb abi lapse arengu
toetamises. Kui kliendiks on
last kasvatav täiskasvanu, juhendab tugiisik vanemat kuidas tagada lapse hooldamine
ning lapsele vajalik turvaline
keskkond.
• Täisealise isiku hooldus on mõeldud inimesele,
kes vajab abi vaimse või kehalise puude tõttu. Hoolduse seadmisel määratakse
kindlaks hooldaja ülesanded.
Hoolduse ja hooldaja saab
määrata hooldust vajava inimese nõusolekul. Üldjuhul
ei määrata hooldajaks hooldatava perekonna liiget, sest
põhiseadusest ja sotsiaalkaitse põhimõtetest tulenevalt
hoolitseb perekond ise oma
pereliikme eest.
• Isikliku abistaja teenus
on mõeldud täisealisele inimesele, kes puude tõttu vajab
iseseisvaks
toimetulekuks
füüsilist kõrvalabi. Enamasti
on sihtgrupiks liikumis- ja/
või nägemisfunktsiooni häirest tingitud sügava puudega inimesed. Teenus sobib
inimesele, kes on võimeline
vastu võtma oma elu puudutavaid otsuseid ning selgelt
ja arusaadavalt juhendama
isiklikku abistajat asjaajamise
korraldamisel. Seetõttu ei ole
isikliku abistaja teenus sobiv
puudega lapsele. Isiklik abistaja laseb puudega inimesel
endal tegutseda, see tähendab, et isiklik abistaja ei aja
üksinda inimese asju, vaid

inimene ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei
kuulu meditsiini- või tervishoiuteenuste, tõlketeenuste,
juriidiliste teenuste jmt osutamine.
• Varjupaigateenus on
mõeldud vältimatut abi vajavale täisealisele inimesele.
Teenust võivad vajada näiteks perevägivallaohvrid või
õnnetuse tagajärjel kodu
kaotanud isikud. Varjupaigateenus on ajutine abimeede.
• Turvakoduteenus on
mõeldud lapsele, lapsega
perele või täiskasvanule, kes
ajutiselt vajavad turvalist elukohta. Teenust võivad vajada
inimesed, kes on langenud
vägivalla ohvriks lähisuhtes
ning kellel ei ole kasutada
muud turvalist kohta. Turvakodus pakutakse abivajajale
ka esmast nõustamist.
• Sotsiaaltransporditeenus on vajalik, kui inimesel ei ole võimalik kasutada
ühistransporti või sõiduautot. Teenuse kaudu tagatakse
inimesele transpordivahend,
mis vastab tema vajadustele,
näiteks on transpordivahend
kohandatud ratastooliga sisenemiseks.
• Eluruumi tagamise teenus on mõeldud inimesele
või perekonnale, kes ei ole
võimelised oma olukorrast
tingituna enda vajadustele
vastavat eluaset ostma või
üürima. Kohaliku omavalitsuse omanduses oleva
eluruumi kasutamiseks sõl-

mitakse abivajava
tähtajaline leping.

isikuga

• Võlanõustamisteenus
on mõeldud inimesele, kes
vajab abistamist oma varalise olukorra kindlakstegemisel ja võlgnevusega seotud
probleemide lahendamisel.
Teenuse raames aidatakse
inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi
võlgnevusi vältima.
• Lapsehoiuteenus on
mõeldud 1,5- kuni 3-aastase lapse ja kuni 18-aastase
raske või sügava puudega
isiku hooldusõigust omavale
inimesele, et toetada tema
toimetulekut ja töötamist.
Raske ja sügava puudega
lapse puhul hindab kohalik
omavalitsus teenuse vajadust iga lapse puhul eraldi.
Lapsehoiuteenuse vajadusest
tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised
tingimused määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse ja
teenuse saava lapse vanema
koostöös.
Sotsiaalteenuse taotlemiseks esitab taotleja dokumendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise
õiguse
väljaselgitamiseks.
Täpsemat infot sotsiaalteenuste taotlemise kohta saab
Rakvere
vallavalitsusest.
Sotsiaaltöötajate kontaktid: anneli@rakverevald.ee
tel 329 5948; 528 3430 või
mirje@rakverevald.ee tel 327
8264; 528 8686

Noor saab omavalitsuselt rohkem tuge

Maikuus alustasid noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 35 kohalikku omavalitsust.
See tähendab
Sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregistris (STAR) noortegarantii tugisüsteemi kasutuselevõttu, mis võimaldab
saada teavet enda piirkonna
16–26 aastastest noortest,
kes tõenäoliselt vajavad tuge
kas haridustee jätkamiseks
või tööturule jõudmiseks. Samuti kohustust saadud teabe
alusel noortele tuge pakkuda.
Seejuures tuleb järgida noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorralduse mudelit ja nii
noorsootöö kui ka sotsiaaltöö
häid tavasid.
Taotluste esitamiseks vajalik info, taotluse esitanud
omavalitsuste nimekiri ja
noortegarantii
tugisüsteemi rakendamiseks vajalikud
materjalid on leitavad tööelu
portaalist (www.tooelu.ee/tugisysteem).

Kuidas ära tunda tuge või
abi vajavat noort?
Kahjuks ei pruugi keegi
tuge vajavat noort kohe ära
tunda, sest väliselt ei viita sellele üldjuhul miski. Tegemist
on inimese eraelu puudutava
küsimusega, seetõttu tihti ei
julge lähedased ja sõbradki
noore tulevikule tähelepanu
juhtida või uurida mittetöötamise ja õpingute katkestamise põhjuseid. Kiire
elutempo tõttu vahel isegi ei
märgata, et noor on kõigele

käega löönud, edasiõpingutest loobunud, ei suuda pikemat aega tööd leida ja on
sihi kaotanud. Probleemid
tulevad ilmsiks enamasti siis,
kui seda oskavad märgata lastevanemad, sugulased, sõbrad
või pedagoogid, sotsiaaltöötajad, karjäärinõustajad. Kui
noor käib veel koolis, võivad
ka õpetajad oma kogemustele tuginedes märgata, et noor
on muutunud, mis tähendab,
et tal võivad olla mured. Seda
peegeldab ka käitumine, hinded, suhtumine ellu ja õpitavasse.
Üldjuhul võib öelda, et kui
noorel on jäänud kool pooleli
või kui täisealine noor ei ole
juba aasta aega töötanud ning
ka ei otsi tööd ega tee plaane,
vajab ta tuge.
Millised on peamised riskitegurid?
Noorte Tugila eelmise aasta
analüüs näitas, et põhjuseks,
miks satutakse hätta, on nii
noormeeste kui neidude puhul lõpetamata haridus ja
päritolu maapiirkonnast, mis
tähendab, et elatakse piirkonnas, kus pole töökohti, perede
sissetulekud on väikesed ja
puudub piisav ühistranspordisüsteem, et käia kaugemal
tööl. Üheks noorte probleemiks on ka vähesed sotsiaalsed oskused.
Noorte Tugila programmi
kahe aasta töö tulemusel võib
öelda, et ligi 52% noortest ei
oleks programmi ise jõud-

nud, kui keegi poleks nende
olukorda märganud või noore murele viidanud. Seega on
oluline osata märgata!

Kuidas uus süsteem ja
juhtumikorralduse mudel
töötama hakkab?
Juba praegu on olemas
noortegarantii tugisüsteemi
olulised osad, mis eraldiseisvalt töötavad, näiteks karjääri- ja tööturuteenused, noorsootöö toel elluviidav Noorte
Tugila programm, kohaliku
omavalitsuse enda teenused
ja noortele suunatud tegevus.
Noortegarantii tugisüsteem
aitab kõigil tuge vajavatel
noortel nendeni paremini
jõuda ja süsteemi terviklikumaks muuta.
Kohaliku
omavalitsuse
pöördumise saavad need
16–26-aastased noored, kes
vastavad kõigile järgmistele
tingimustele: ei õpi, ei tööta; ei ole töötuna arvel, ei ole
tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist
töövõime kaotust; ei saa töötamise toetamise teenust või
hüvitist alla pooleteiseaastase
lapse kasvatamise eest; ei tegele ettevõtlusega; ei kanna
vangistust või eelvangistust;
ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.
Kohalik omavalitsus lähtub
noorte andmeid kasutades
andmekaitsereeglitest.
Samuti arvestab kindlasti noore
soovidega ja keegi vastu tahet

talle tuge ja teenuseid peale ei
suru.
Loodud lahendus annab
ühtlasi noorele võimaluse
koheselt enda toevajadusest
ja soovidest kohalikule omavalitsusele teada anda. Selleks tuleb vastata lühikese
ankeedi küsimustele kohaliku
omavalitsuse pöördumisega
saadetud veebiaadressil. Kui
soovitakse tuge, siis kohaliku
omavalitsuse töötaja ehk juhtumikorraldaja jõuab koostöös noorega temale vajalike
ja sobivate lahendusteni. Eesmärkidest lähtuvalt koostatakse ja arutatakse koos läbi
plaan, kuidas lahenduseni
jõuda. Kõige olulisem on see,
et kohaliku omavalitsuse töötaja nõustab ja toetab noort
tema teekonnal eesmärgi
seadmisest kuni selle saavutamiseni.
Noortegarantii tugisüsteemi kasutamist reguleerivad
sotsiaalhoolekandeseaduses ja teistes seadustes tehtud muudatused jõustusid
15. aprillil. Tugisüsteemiga
liitumine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik, kuid
tegemist on hea võimalusega panustada oma piirkonna
noorte abistamisse, et toetada
noorte iseseisvat toimetulekut, hariduse omandamist,
töövalmiduse suurendamist
ning tööturule minekut.
Artikkel on valminud
sotsiaalministeeriumi
ja
Tugila koostöös

2. mail

• Sõlmida valla kasuks tasuta tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping ArctiCon OÜle kuuluva Nurmiku tee 3a
katastriüksusele 8 m2 ulatuses sellel paikneva tänavavalgustuse liitumiskilbi ja elektrimaakaabelliini kasutamiseks
ja hooldamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Vilu maaüksusel
asuva üksikelamu laiendamiseks.
• Teha AS Rakvere Vesi üldkoosolekule ettepanek nõukogu
liikme tagasikutsumiseks ja valida valla esindajana nõukokku Janek Seidelberg.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 184 eurot.
• Kinnitada Veltsi lasteaed-algkooli hoolekogu koosseisus
Anne Nagel, Margit Kaare, Ave Saksen, Griss Lilienbach,
Mirjam Koppel, Liis Nurm ja Helle Lemberg.

9. mail

• Määrata Lasteaia tn 2a katastriüksuse sihtotstarbeks
tootmismaa.
• Nõustuda Vainola katastriüksuse jagamisega.
• Kinnitada Sõmeru-Näpi kergliiklustee omanikujärelevalve
pakkumise tulemused ja sõlmida leping AS Taalri Varahaldus.
• Kinnitada valla munitsipaalvara kindlustamise pakkumise
tulemused ja sõlmida leping Salva Kindlustuse AS-iga.
• Eraldada reservfondist ühele isikule võrkpalli turniiril
osalemise kulude katteks 200 eurot ning Karitsa ja Mädapea kooli kokkutuleku kulude katteks 350 eurot.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru lasteaed Pääsusilm
töötajat Rita Türnat.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 441 eurot ja kinnitada küttepuude saajate nimekiri.
• Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Nõustuda kahe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Pikendada ühe isiku eluruumi kasutamise lepingut.
• Teha ASi Rakvere Vesi üldkoosolekule ettepanek
iga-aastaste investeeringute jagamiseks.
• Eraldada MTÜ-le Punnvurr projektipõhist toetust 1000
eurot.

16. mail

• Tasuda abivajava lapse nõustamisteenuse eest 150 eurot.
• Volitada lastekaitsespetsialisti laste eest Swedbangas teleteenuse lepinguid sõlmima.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 181 eurot.
• Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
• Osutada kahele isikule koduteenust.
• Väljastada ehitusluba OÜle Jahvataja tootmishoone ehitamiseks.
• Anda kasutusluba Nurmiku tee 2 asuvale paarismajale.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Energiapartner
Ardor päikeseelektrijaama ehitamiseks.
• Kooskõlastada Lepna tee 5 kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
• Jätta kooskõlastamata liiklusmärgi paigaldamine.
• Kehtestada kriisikomisjoni põhimäärus.

30. mail

• Nõustuda endise Sõmeru valla territooriumil asuva 17ne
maaüksuse ja ühe endise Rakvere valla territooriumil asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
• Määrata Haava karjääri katastriüksuse sihtotstarbeks 80%
maatulundusmaa ja 20% veekogude maa.
• Väljastada ehitusluba OÜle H.T.R. puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Lenovander
Grupp seenekasvatuse hoone laiendamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 95 eurot.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Anda nõusolek Rakvere Teatrimajale Arkna mõisa hoonetes suvelavastuste korraldamiseks ja Nikulin Circus OÜle
Haljala tee 4 asuvas parklas Estreme Tsirkus korraldamiseks.

30. mail

• Kehtestada Rakvere valla kohanimede määramise kord.
• Seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
neljale vallale kuuluvale katastriüksusele.
• Seada vallale kuuluvale Koiduoru kinnistule tähtajaline ja
tasuline hoonestusõigus OÜ Serom kasuks.
• Võõrandada otsustuskorras Kihleveres vallale kuuluvad
Mõisa tee 11-3 ja Mõisa tee 11-4 asuvad korteriomandid.
• Kinnitada Sõmeru valla 2017. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 9 243 566 eurot ning negatiivne tulem
12 826 eurot.
• Kehtestada asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise
kord.
• Võõrandada kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluv
Vallikraavi tn 8 asuv kinnistu alghinnaga 150 000 eurot.
• Ehitusjärelevalveinsener ja arendus- ja planeerimisspetsialist andsid ülevaate valla kehtivatest üldplaneeringutest.
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Lasila mõisakompleks sai „Teeme ära!“
raames juubeliaastale kohase pidurüü

Tänavusel „Teeme ära!”
talgupäeval 5. mail osales
talgujuhtide täpsustatud
andmetel 2177 talgul
vähemalt 53 128 talgulist.
Talgupäev oli pühendatud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale ning kutsus
osalejaid värvima kodupaik oma kihelkonna
värvidesse. Pea 400 värvimistalguga kingiti Eestile
värvitriibuline pidurüü.
Niisamuti ka Lasilas.

Lasila koolipere otsustas
võtta ette lausa kolmepäevased talgud 9.–11. maini.
Lisaks värvitriibutalgutele
koristati mõis, mõisapark,
tiikide ja lasteaia ümbrused,
meisterdati linnumaju ja lillekaste ning loodi maitsetaimepeenraid. Oma panuse
kooli ümbruse kaunimaks
muutmisel andsid kõik koolipere liikmed.
Tubli ja suurte kogemustega talguline Kadi Prants
võtab ürituse kokku järgmiselt: “Olen ise väga suur
„Teeme ära!” fänn. Panen

ennast alati kuhugi talgutele
kirja. Hea kui on erinevad
kuupäevad, siis jõuab lausa
mitmele poole. Sel aastal
koristasin Vadiküla küla ja
Assamalla teeääri. Suurem
panus läks aga Lasila kooli
pargipäevale. Ise olin vanema kooliastme tüdrukute
tiimis, kus koristati ja sorteeriti kehalise kasvatuse
kappe. Järgmiseks tegime
olemasolevale
võrkpalliplatsile täieliku värskenduskuuri. Ja veidi jäi aega
algklassidega koos pargi
riisumiseks. Esimese päeva
kohta oli panus korralik.
Teisel päeval alustasime
majaesise tiigi ümbruse kaunimaks muutmisega. Kuna
ala oli suur ning äraveetav
sodi erinev, otsustasin ma
tööde lihtsustamiseks kaasa
võtta auto järelkäru. Pakkisime kogu tiigiümbruse
prahi, lehed ning kivid käru
peale ja vedasime õigetesse
kohtadesse. Samuti saime
tagumise tiigi okstest mitu
koormat.

Kui 3. klassile sai teatatud, et 7. tunni ajal lähme
veel tööle, kõlas meeletu
– „Jeeee!”. No mis sa oskad
kosta! See võtabki kokku
tööpäevade meeleolu. Tänan kõiki õpilasi, kellega
koos töötasin ilusama ümbruse loomisel! Erilise tänu
soovin edasi anda triibutamise brigaadile. Nende
valminud tööd ehk Kadrina
kihelkonna värvidesse värvitud kivid, lillekastid, postkast, trepp ja teadetetahvel
näevad fantastilised välja ja
kaunistavad Lasila kooli veel
mitu aastat. Seda kõike organiseeris õpetaja Anneli ja
talle kuulub ka minu sügav
kummardus. Samuti tänan
talgupäeva algatajat õpetaja
Railit ja meeskondade koordinaatorit direktor Katrinit.
TEGIME ÄRA!
Lasila koolipere tänab
lisaks tublisid toetajaid:
Uhtna Puit OÜ - lillekastide materjali eest, ESKARO
Eesti, kes toetas Kadrina

Rakvere valla ametnike kontaktid ja
vastuvõtuajad
Vallavanem

Maido Nõlvak

Abivallavanem

Viktor Häninen
E 13-15
Reet Keskküla
ETKNR
9-12 ja 13-16
Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

Finantsnõunik
Raamatupidamine (TL)

Vallasekretär
Jurist
Juhiabi

Helja Roosi
N 9-12 ja 13-16
Sirje Veiman

Tel 329 5940, 527
5488 maido.nolvak@rakverevald.ee
Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee
Tel 329 5949
reet.keskkula@rakverevald.ee
Tel 322 1888
Tel 322 1550
luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee
Tel 329 5943
helja.roosi@rakverevald.ee
Tel 327 8262, 5307 7167
sirje.veiman@rakverevald.ee

Janne Lainjärv
ENR 9-12 ja 13-16
Kaire Kullik

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee
Tel 322 0846, 506 9623
kaire.kullik@rakverevald.ee
Tel 322 1025
tiit.mark@rakverevald.ee

Majandusspetsialist

Tiit Mark
E 9-13
N 9-12 ja 13-16
Maia Simkin
E 9-11
Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16
Janek Seidelberg

Järelevalveametnik

Ilmar Pekri

Tel 521 0043
ilmar.pekri@rakverevald.ee

Ehitusjärelevalve insener

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

Kultuurinõunik

Inge Liivak
E 9-11
N 9-12 ja 13-16
Anneli Saaber
E 9-11
N 9-12 ja 13-16
Mirje Reinumäe
E 9-11
N 9-12 ja 13-16
Annika Aasa

Lastekaitsespetsialist

Kaire Smirnova

Haridusnõunik

Kaido Veski

Noorsootööspetsialist

Piret Laidroo
N 9-11 ja 13-16
Laura Kubjas

Tel 322 1134, 5302 1521
piret.laidroo@rakverevald.ee
Tel 5307 0195
laura.kubjas@rakverevald.ee

Tegelusjuht (TL)

Siiri Saarmets

IT-nõunik (TL)

Mario Mikvere

Tel 322 1021
siiri.saarmets@rakverevald.ee
Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

Arendusja planeerimisspetsialist
Maanõunik
Keskkonnaspetsialist
Majandusspetsialist

Sotsiaalnõunik
Sotsiaaltööspetsialist

Spordi- ja tervisedenduse
spetsialist (TL)
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Tel: 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee
Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee
Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee
Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee
Tel 322 1021, 5336 4604
annika.aasa@rakverevald.ee
Tel 329 5946, 520 7013
kaire.smirnova@rakverevald.ee
Tel 322 1132
kaido.veski@rakverevald.ee

kihelkonnavärvidega ning
Avely Punane, kes kinkis lillekastidesse kaunid kevadlilled.
Koolidirektor
Katrin
Murakas on rahulolev ning
helde kiitustega. Kokkuvõtvalt lausub ta: „Ärgu olgu
Sul 100 eurot, parem olgu
Sul 100 sõpra!“
Tänavune aasta on eriline, sest lisaks igakevadisele
„Teeme ära!” talgupäevale
leiab aset veel teinegi suursündmus, 15. septembril
toimub ülemaailmne koristuspäev. Eestis kannab see
nime maailmakoristuspäev
ning ettevõtmise eesmärgiks on teha ühiselt kingitus Eestile ja koristada meie
metsad prügist puhtaks.
Ühtlasi on see EV100 programmi raames meie suurim
juubelikingitus maailmale.
Anna Sinagi oma panus!
Teeme koos kingituse maailmale!

Elukoha andmete korrastamine
Möödunud aastal võttis riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse. Selle eesmärk on saavutada Eesti rahvastiku
täpsem arvestus.
Üks oluline 1. jaanuarist 2019 jõustuv muudatus puudutab
inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud oma uue
elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille tulemusena ruumi omanik taotles inimeste aadressi muutmist.
Uuest aastast kaotavad sellised valla või asula täpsusega
elukoha aadressid kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda inimese elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.
Olukord võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi,
näiteks ei saa enam omavalitsusest toetust või teenuseid küsida, ei saa lasteaiakohta, ei saa valimistel osaleda jne.
Rakvere vallas puudutab seaduse muudatus umbes 80 inimest.
On väga oluline, et need inimesed enne uue aasta saabumist oma aadressandmed korrastaksid.
Elukohaandmeid saab uuendada, esitades vallavalitsusele
elukohateate avalduse kas
• riigiportaalis eesti.ee
• digiallkirjastatuna e-posti teel
• omavalitsuses kohapeal
• postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi
leheküljest, millel on esitaja isikuandmed
Ka olukorras, kus inimesel näiteks pole üürilepingut ja
omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut, tuleks ikkagi
pöörduda vallavalitsusse.
Välisriigis elades on samuti vajalik esitada elukohateate
avaldus, mida saab teha riigiportaalis eesti.ee või Eesti välisesinduses.
Info tel 329 5944 (juhiabi Janne Lainjärv) või tel 329 5943
(vallasekretär Helja Roosi).

Anneli Meibaum

Väärikas mootorsõidukijuht
Maanteeamet koos Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga korraldab Rakvere ja Vinni valla
eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse
„Väärikas mootorsõidukijuht”.
Sarnased
koolitused
on
juba
toimunud
näiteks
Paides,
Võrus, Pärnus, Tartus ja Tallinnas ning need
on osutunud väga populaarseteks. Osalejate
tagasidest on selgunud, et taolised praktilised
infopäevad on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärk
on julgustada vanemaealist autojuhti.
Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht”
jagab ohtralt asjalikke näpunäiteid. Koolitus
toimub 6. novembril kell 10 Sõmeru keskusehoones. Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus,
kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks
on 20 inimest. Koolitusel osalemiseks registreeri end hiljemalt 29. oktoobriks aadressil
siiri.saarmets@rakverevald.ee või helistada tel
5334 1907.
Koolitus koosneb teoreetilisest osast
ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus akadeemilist tundi. Aastaid
autojuhte koolitanud Toivo ja Jana Õnneleid
Õnneleid Liikluskoolist annavad ülevaate Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste
põhjuseid, räägivad suurematest muudatustest
liiklusseaduses ning igapäevastest autosõitudest ja sellega kaasnevatest võimalikest riskidest.
Tartu ülikooli kliinikumi kardiokirurgia osakonna intensiivraviõde Liia Raud räägib eaka

autojuhi tervisest ja ravimite kõrvalnähtudest
ning ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.
Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette
nähtud kaks akadeemilist tundi.
Sõiduõppes pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse
koos spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab kokku leppida
teooriakoolitusel ja need toimuvad koolitusele
järgnevatel päevadel.

Hingede poolest noori hõikame killavoori

Kõik võivad tulla teele,
huilgame rõõmsaks meeled ...
Maikuu viimasel pühapäeval
panid Ida-Virumaa rahvatantsijad helisema Toila laululava ja
selle lähiümbruse. Kuna kaasa
hõigati ka kõiki teisi, esindasid
meie valla Sõmeru Sõsarad ja
Uhtna Tantsumaias koos Pajusti, Ulvi ja Väike-Maarja tantsunaiste ja Tapa ja Rakke segarühmadega Lääne-Virumaad.
“See oli üks väga armas ja kodune pidu. Äkki seesama kodutunne kusagil peol hoiabki mõne
inimese kodu lähedal,” arutles

peo korraldaja, Ida-Virumaa
omavalitsuste liidu kultuuritöö
spetsialist Erika Kõllo Põhjarannikule antud intervjuus. Pidu oli
tõesti armas ja kodune - mida

enamat veel tahta - tantsukingad kõpsusid, silmad särasid ja
maailm helises!
Sirje Rebane
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Lasila koolipere sõprusreis
Tērvete valda Lätimaale
Sõprussuhted Lasila põhikooli ja Läti Anna Brigadere
nimelise põhikooliga, mis
on oma nime saanud kuulsa
Läti kirjaniku järgi, on kestnud juba 15 aastat. Õpilasvahetuse raames on meie õpilased käinud korduvalt Lätis
ja nemad siin. Sellel kevadel
oli taas meie kord reisikohvrid pakkida. 26. aprillil asus
Lasila kooli õpilastest ja õpetajatest koosnev 15-liikmeline laululembene seltskond
Läti poole teele. Meeleolu
oli ülev. Mida rohkem lõunapoole, seda kenamaks muutus ka ilm. Nagu alati tervitas
meid Tērvetes lahke koolipere koos koolidirektor Aldisega. Rõõm taaskohtumise üle
oli suur.
Ühiskontserdil
esitasid
Läti lapsed kauneid muusikalisi etteasteid ning direktor
tutvustas viimase kahe aasta jooksul tehtud uuendusi
ja põnevamaid kooliüritusi. Meie olime valmistanud
väikese
videokokkuvõtte
meenutamaks lätlaste möödunudkevadisest reisist Lasilasse. Kuna seekordses
reisiseltskonnas oli õpetaja
Toivo Reinsoo oma kitarriõpilastega, järgnes väike
kitarrikontsert. Peagi laulis
kogu saalitäis „Kauges külas“
ning tantsiti „Me lähme rukkist lõikama“. Neljas keeles
suheldes mängiti üheskoos
mitmeid seltskonnamänge.
Lätlased võõrustasid meid
suursuguselt. Anna Brigadere nimeline põhikool on
viimaste aastate jooksul teinud läbi võimsa uuenduskuuri. Koolis õpib täna 230
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Valla spordist

2

018. aasta Punnvõrride kestvussõidu avapauk anti Otepääl
Tehvandi rajal 24-tunni
sõiduga. Võistlus oli Levala Motoklubile edukas,
kõige nooremad poisid
(NR.27) saavutasid omas
klassis teise koha ja ülejäänud Levala MK poolt
ettevalmistatud
võrrid
jäid kohtadele 7., 8., 10.
ja 17.

K

oos mai kuuga sai läbi ka Rakvere valla liikumissarja
esimene etapp, mis sel korral oli pühendatud vallaga
tutvumisele läbi küsimustiku. Täname kõiki, kes osa võtsid!
Vastused on leitavad valla kodulehelt ja Rakvere valla
spordi Facebookilehelt

Sõpruskohtumine Lasila ja Anna Brigadere koolide vahel Tervetes Lätis Foto Gerty Punane

õpilast ning mitte kaugel
koolimajast on 91 lapsega
lasteaed, mis paneb imestama oma kaunite ja praktiliste
sisekujunduslahendustega.
Koolimaja ja lasteaed on
seest kenasti renoveeritud,
klassiruumid on saanud kauni ja värvilise kuue, koolisaal
on uhkem kui kunagi varem.
Mis aga peamine: koolil ja
vallal on nüüd oma suur
spordihall.
Külastasime
kohaliku
omavalitsuse hoonet ning
vestlesime vallavanem Dace
Reinikaga, kes soovib tugevaid sõprussidemeid hoida.
Lisaks tutvusime suuremate
kohalike ettevõtete ja kultuuriväärtustega. Põnev oli
näha, kuidas valmivad küünlad Dobele küünlavabrikus
ning tehase poest toodi kaasa kauneid kingitusi. Loomulikult tegime ülikoolilinnas
Jelgavas „Õnnetu üliõpilase“
skulptuuri juures traditsioo-

nilise grupifoto ning nägime
unustamatut showd sellest,
kuidas valmivad käsitööna
karamellkompvekid Jelgava
karamellitehases.
Enneolematu on Tērvete
looduspark, mis on parim
ja sõbralikum koht lastega
peredele kogu riigis. Lemmikkohad pargis, mille vaatamiseks on vaja vähemalt
3 tundi, on Muinasjuttude
ja Päkapikkude mets ning
mänguväljak. Tērvete looduspargis võib leida mitte
ainult
puuskulptuuridena
kujutatud muinasjututegelasi ja kirjanik Anna Brigadere
juttude kangelasi – Sprīdītist (Pöialpoiss) ja Lutausi
(Lontkõrv), metsakuningat
õukonnaga, Annelet sõpradega, toredat pöialpoiste
peret, vaid ka “elavaid” muinasjututegelasi. Lisaks on
pargis vastvalminud seiklusrada, kus saab turvavarustusega turnida kõrgete puude

latvades. Kellele aga pakub
rohkem huvi ajalugu, saab
minna taastatud Tērvete
kindlust külastama, kus on
võimalik tutvuda iidse balti
rahva seamgalite elu-oluga
9.-13. sajandil, enne kui ala
läks pärast ristisõdasid Liivi
Ordu kätte.
Nii sisukat, mitmekülgset,
kaasahaaravat ja emotsiooniderikast reisi ei paku tihti ka
parimad turismiﬁrmad. Reisiseltskond: Sander, Oliver
Karl, Gerty, Jane-Ly, Maarika, Karoliina, Ingrid, Andris,
Urmet, Denel, Toivo, Kadi,
Monika, Anneli ning Mathias tänavad nii Lasila kooli
direktor Katrin Murakat kui
Rakvere vallavalitsust sõprussuhete hoidmise ning reisi toetamise eest!
Jääme ootama sõpru Tērvetest Lasilasse järgmisel
kevadel!
Anneli Meibaum

Uhtna kooli lapsed said tsirkust ja leiba

ERIPREEMIA, teistmoodi
lähenemise eest lavastusele
“Heeringas”, lavastaja Kadri Plotnik, laul Elina Peri.
Sellise tunnustuse tõi Uhtna
põhikooli 2. klass koju algklasside kooliteatrite riigifestivalilt “Kooliteater 2018
RÕNGU”.
Tegelikult eelnes riigifestivalile ka maakondlik voor –
A. Paju nimeline algklasside
teatripäev – kust meie kooli
näitetrupp tuli koju laureaaditiitliga ja juba tol korral
kiideti laste lustlikku varjutamist.

„Teistmoodi lähenemine”
tähendaski seda, et me ei
tegutsenud mitte lavakujunduse, teksti ja kostüümide
koosmõju toimel, vaid valguse ja varjude kontrasti esile
tuues, ehk siis varjuteatrina.
Tekstiosa täitis rahvalik
laululugu kuival maal elanud
heeringast, keda kassi asemel peeti ja kes oma suure
soolaarmastuse pärast laevale augu sisse näris. Tõsiasja,
et merevesi just sellepärast
soolane on, et soolalastiga
laev sinna uppus, võib igaüks omamoodi tõlgendada.

2. mail peale koolipäeva
ootas Uhtna noortekeskuse
ettevõtlike ringi noori Pätsi Sahvris perenaine Kaja.
Alustasime teooriaga leiva
ajaloost ja valmimisest. Selgus, et pagaritel algab tööpäev juba kell 4 hommikul
ja ikka selleks, et kella kaheksaks, Sahvri avamiseks,
kõik tooted ahjusoojalt lettidel oleks. Siis panime pähe
mütsid ja liikusime küpsetustsehhi, kus viimased pagarid lõpetasid oma tööd.
Siit algas praktiline osa. Meile kõigile jagati kätte pitsataignapallike, mida pidime

kätega laiemaks ja õhemaks
mudima. Lõpuks sai igaüks
pitsale panna meelepärased
toiduained. Julgemad lisasid
isegi jalapenot ja paprikat.
Saime õpetussõnu ka juustuäärte tegemiseks. Seejärel
läksid pitsad eelkergitusse
ning meid ootas ees enda
järelt koristus, mis on väga
tähtis küpsetamise kõrval.
Pitsade kerkimise ajal kiikasime poepoolsesse ossa, et
näha, mida põnevat müügiks
pakutakse. Üllatuseks olid
“kirju koer”, šokolaadiga leib
ja hästi maitses ka puuviljaleib. Leivad-saiad proovitud,

Žürii arvates oli laul ja näitemäng veenev.
Igatahes lapsed nautisid
nii ettemängu kui kõike kahel teatripäeval toimuvat.
Nii mõnegi „näitleja” jaoks
oli see ka esimene kodunt
eemal oleku kogemus. Kahepäevase ettevõtmise vahvuse lapse jaoks võtab kokku
Mesike Siv Helemeele ema
Facebooci
kommentaar:
„Tere! Koju saabus rõõmus
ja rahulolev laps, unest pole
veel märkigi. Aitäh teile!”

aikuus alustati discgolﬁõhtutega. 16. mail koguneti
Sõmeru rajal ning 23. mai õhtul Uhtnas. Soe ilm ja
mõnus seltskond lubasid mõlemal õhtul pidada maha ühe
meelelahutusliku võistluse, mille tulemusena täpsema käega
viskajad said võimaluse veeta ühe vahva õhtu Rakvere teatrikinos. Kindlasti jätkame discgolﬁõhtutega ka tulevikus, olete
kõik oodatud mängima!

Käsipalli turniir Sõmeru koolis
Tütarlaste käsipalli miniliiga IV etapp toimus Sõmeru põhikoolis 19. mail, kus võitlesid
Sõmeru kooli nooremad tüdrukud välja I koha kooseisus:
Margot Kerge, Kirke Tull,
Krisselin Undrest, Elisabeth
Iskül, Anete Lillepuu ja EvaMia Onga.
Vanemad tüdrukud saavutasid V koha kooseisus: Miia
Marie Aul, Agnes Höövelson,
Mirelle-Marii Pärnsalu, Elina
Sõmeru kooli nooremate
Suhhareva, Tuuli Seidelberg,
tüdrukute võistkond, pildilt on
Kateriin Sellik, Seleriin Sellik
puudu Eva-Mia Onga.
ja Laura Lillepuu.
Turniirist võttis osa 15 võistkonda ja 110 õpilast, nendest
2 võistkonda 14 õpilasega Sõmeru koolist.
Suur tänu Hannaliisa Rebasele, Elise Ermile, Helen Reintalile, Marit Pärnametsale, Lerika Lihatšovale ja Veronika
Karamkovale, kes olid abis turniiri korraldamisel.
JOHan UTT

Suhtlemine rikastab

Sirje Rebane

Kogu tõde pagari argipäevast käisid uudistamas Uhtna lapsed.

läksid pitsad ahju. Oh seda
ootamist ja vaatamist ahju
kõrval. Lõpuks nad valmis
saidki. Mitmed noored leid-

M

sid, et pagariamet oleks päris
hea tuleviku valik.
Diana PÄHKel ja UHTna
eTTeVÕTliKuD nOOreD

Tegemist on Erasmus+ koolidevahelise koostöö projektiga,
mille partneriteks on üldhariduskoolid lisaks Uhtna põhikoolile Läti Ludža, Itaalia Frosinone ja Hispaania La Orotava linnast.
Projekti juhib Francesco Severi nimeline lütseum Itaaliast.
Projekti „Traditsioonist tulevikku: vanad käsitöökunstid ja
uued võimalused noortele ettevõtluses”, peaeesmärgiks on äratada ellu ja väärtustada vanu käsitöökunste ning arendada neid
edasi uute tehnoloogiliste vahendite abil.
Esimene õpilasvahetus ja koolitusnädal leidis aset 8.–14.
aprillist Ludžas. Meie koolist osales kuus 7.–9. kl õpilast ja
kolm saatjat õpetajat.
Väärtuslikeks kogemusteks olid Läti peredes elamine ning
inglise keele oskuse parendamine nii igapäevases suhtluses kui
esinedes laval ja töögruppides.
Mõned näited osalejate arvamustest:
Õhtuti pidime peredes ise hakkama saama. Mina oma perega
suhelda ei kartnud, sest teadsin, et ka nendel ei olnud inglise
keel emakeel. Ema ja isa inglise keelt ei osanud, kuid peretütar
Anastasijaga saime kõik jutud aetud.
Vestlesin ühe itaalia poisiga, kes rääkis mulle selle maa elus
ja koolist. Oli tore kogemus.
Mul on hea meel, et tänapäeval saab kasutada interneti.
Suhtlen selle tüdrukuga, kelle juures ma elasin ja ka teiste maade noortega telefoni vahendusel edasi.
Suurt rolli mängib suhtlemisel inimese rahvus. Eestlased on
võrreldes hispaanlaste ja itaallastega väga tagasihoidlikud ja rahulikud. Hispaanlased näiteks räägivad väga palju ja kõva häälega, itaallased on aga aktiivsed tantsijad ning imestasid, miks
meie peol nii aktiivsed ei olnud.
Uhtna põhikool võtab projektipartnereid vastu 7.–14. oktoober 2018.
Sirje Rebane
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13. juunil algusega kell 18 tähistame RakvereHaljala kergliiklustee valmimist kahe valla piiril,
Veltsi külas.
Kõigil soovijatel on võimalus liituda ühise
jalgratturite seltskonnaga kell 16.30 Sõmerul
keskusehoone ees.
Liigume koos läbi Näpi, Roodevälja,
Põhjakeskuse juurde, sealt edasi mööda
kergliiklusteed Veltsi külasse valdade piirile välja,
kus kell 18 kohtume Haljala rahvaga ning algab
avatseremoonia.
Kõik on oodatud ühiselt kaasa väntama!

Lõpuaktused
9. juuni kell 11.00 Veltsi lasteaed-algkoolis
15. juuni kell 14.00 Sõmeru põhikoolis
15. juunil kell 15.00 Lasila põhikoolis
15. juuni kell 16.00 Uhtna põhikoolis

22. juunil UBJA küla

JAANITULI
kell 18.30 mängud-võistlused lastele
täiskasvanutele/peredele traditsioonilised
võistlusmängud
Suur tänu teile Sõmeru võrkpalliplatsi
korda tegemisel:
Kah OÜ, kes aitas kaasa laaduriteenuse ja
organiseerimisega,
Jaan Rakso, abistas kalluriteenuse ja
transpordiga ja Rakvere Betoonile
suur tänu liiva eest!

Lastele batuudid ja näomaalingud

kell 20 tulesüütamine

tantsuks ansambel VINT

Saun läheb peale jaanipäeva
suvepuhkusele.
Uksed avatakse taas augustis!

Rakvere vallavalitsus töötab

1. juunist kuni 31. augustini kell 7.45–16.
Lõunavaheaeg kell 12-12.15.
Ametnike vastuvõtuajad on endised.

Kaitsevägi teavitab 1. jalaväebrigaadi väliharjutusest
12.–15.06.2018 Tapal, Kadrinas, Rakveres ning nende
vahelistel teedel.
Alasse jäävatel teedel liigutakse 50 maasturiga hajutatuna
ning kaasatud on ka lennukid ning helikopterid, mis linna
kohal liikudes võivad tekitada müra ning kerget vibratsiooni.
Harjutusel ei kasutata tulirelvi ja imitatsioonivahendeid.
Osalevad maasturid ei põhjusta takistusi liikluses.
Küsimuste korral pöörduge palun nooremleitnant Marrieliisa
Rullinkoﬃ poole tel 5770 3789.

Politseiteated
19. mail lõi tundmatu meesterahvas Tõrremäe külas Haljala
teel asuva kaupluse parklas 19-aastast noormeest.
1. mail varastati Rakvere vallas Ringtee tänaval asuvast kauplusest kaks akutrelli komplekti, löökkruvikeeraja ja akukombivasar. Kahju 1124 eurot.

Elada edasi tuules, päikeses
ja armastavais südameis.

Mälestame
LAINE REBANE
LYDIA LADVIK
SILVI SKIPPAR

22.10.1933-30.04.2018 Uhtna
19.03.1938-17.05.2018 Sõmeru
07.11.1934-20.05.2018 Karitsa

Kui sa hoiad ja armastad teda,
siis kord sirgudes jõudu on tal
tunda armastust, elu ja seda,
et me maailm ei olegi halb.

Olgu sõnad lihtsad ja soojad,
sinule tänase õnne toojad.
Südamesse jääb neid veel ja veel,
öeldust palju soojemad on need.

Õnnitleme juunikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
96. sünnipäeval
ADELE AIT Ubja
94. sünnipäeval
ASTA-MARIE PÕDRA Ubja
93. sünnipäeval
SINAIDA VLASOVSKI Sõmeru
91. sünnipäeval
IVI SÕNAJALG Vaeküla
90. sünnipäeval
HELJA TIINAS Varudi-Vanaküla
AGNES SUNE Sõmeru
89. sünnipäeval
AGNES JALAK Sämi-Tagaküla
LEIDA OTSMAA Lasila
88. sünnipäeval
HELJE RÄTSEP Sõmeru
AINO TSURENKOV Uhtna
ELISE ALERT Ubja
87. sünnipäeval
RUTH INNO Ubja
86. sünnipäeval
VALVE MANDEL Tõrma
JOHANNES KIRSCH Tõrma
84. sünnipäeval
ADA NURK Aluvere
LIDIA RUBLJOVA Vaeküla
83. sünnipäeval
EINARI KÄIVÄRÄINEN Veltsi
VELDA ANNUS Lepna
82. sünnipäeval
MARI REMMELG Arkna
81. sünnipäeval
AUGUST LIIMA Uhtna
ALMA NIIT Lasila
80. sünnipäeval
IIVI VÄNDRIK Päide
ENNO TINNURI Veltsi
ENN-MEEME TOHVERT Karitsa
REIN TEIVEJÕE Sõmeru
75. sünnipäeval
TIIT HALDRE Ussimäe
AIME EINULO Kaarli
LEMBIT RANDMÄE Ussimäe
70. sünnipäeval
SIIRI RÄNI Ubja küla
MAIE RANDMÄE Roodevälja
TIIT NARRO Lepna
LIA LAPPALAINEN Tõrma
RITE ANVELT Sõmeru
TIIU PAI Rägavere

Palju õnne lapse sünni puhul!

KRISTOFER TEDREKIN Tõrma
LAUREEN NURM Veltsi
LARS KÄNGSEPP Sõmeru
JANELLE MOOR Aresi
NOORA AASMÄE Tõrremäe
HENDRIK AASMÄE Tõrremäe

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

