Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

RAKVERE VALLA AJALEHT

August 2018 • Nr 8 (8)

Sattusid statistikaameti uuringusse?
Osale kindlasti!

Statistikaamet saatis kevadel enam kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad on sattunud „Leibkonna ja elukoha andmete
võrdlusuuringusse“. Hoolimata uuringu pikast nimetusest on
küsimustik üsna lühike ja lihtne ning selle täitmine ei võta aega
rohkem kui viis minutit.
Statistikaamet viib läbi maist oktoobrini toimuvat leibkonna
ja elukoha andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest.
2021. aastal plaanib statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse korraldada registriandmete põhjal, mis tähendab, et inimeste käest andmeid ei küsita, vaid need pannakse kokku erinevate registrite abil.
Registrite andmetele tugineva loenduse tegemisel on suurim probleem registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus, mille
mõju tuleb eriti selgelt esile, kui hakata registrite andmete põhjal
määrama leib- ja perekondi. Probleemi lahendamiseks on statistikaamet loonud püsielanike määramise reeglid, mille abil hinnatakse, kas isik elab uuringuperioodil Eestis või on välismaale
läinud. Statistikutele pole praegu selge, kui õiged on registrites
sisalduvad andmed. Selle selgitamiseks tehaksegi uuring, mille
juures arvestatakse, et inimesed ankeedile vastates annavad täpseid ja õigeid andmeid.
Andmete analüüsimise tulemusena saavad statistikaameti
inimesed teada, kas registritest saadud andmeid võib loendusel
kasutada või tuleb neid täiendavalt kontrollida ja täpsustada.
Kulutades mõned minutid „Leibkonna ja elukoha andmete
võrdlusuuringu“ küsimustiku täitmisele hoitakse kokku paljude
inimeste ajakulu, kui Eestis õnnestub 2021. aasta loendus registripõhiselt, s.o ilma inimestelt nende andmeid küsimata.
Uuringu tulemused avaldab statistikaamet 2018. aasta lõpus.
Ene-Margit Tiit
Statistikaamet rahvastikustatistika ekspert

Kohalik toit

Lett jänedal. 			

Foto: Kadri Kopso, Katrin Kull

Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustiku idee on toetada väikeettevõtjate koostööd, eristuda turul kvaliteeti toetava ühismärgisega ning aidata kaasa piirkonna maine kujundamisele läbi kohaliku toidu väärtustamise. Võrgustiku tegevusi toetab Euroopa
Liidu maamajanduse mitmekesistamise ja maaelu arendamise
projektitoetuste Leaderi programm.
MTÜ Partnerite piirkonnas tunnustati Põhja-Eesti kohaliku
toidu seinamärgisega sel korral:
Kulina Mõis OÜ – märgis anti Kulina jahuveski ja Kulina lihatööstuse toodetele.
Arkna Karjatalu OÜ – toodetele: Mõisajuust (gouda-tüüpi
poolkõva juust oma farmi piimast), 3-kuune, 6-kuune, 9-kuune,
12-kuune ning lisanditega (kreeka pähkli, lambaläätse, vürtsköömne, punase pipra, ürdi-küüslaugu, itaalia ürtide, metsaseene, lambaläätse-koriandri, nõgese, ristikheina, karulaugu, kuusevõrse). Tatar – jahu, tang, kruup. Mesi ja mustsõstrakrõps
Berry Pop.
Taali Mesila OÜ – mahedale metsameele kurkumi ja ingveriga.
Green Altee OÜ – Halliktoa meesegudele.
Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist kandvate toodete
müügiletid leiad:
- Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi taluturult, Kolga mõisa galeriist Kuusalu vallast, Jäneda mõisa käsitööpoest Musta Täku
Talli teiselt korruselt, Viinistu restoranist ning Vaksali Trahterist
Tapalt.
Kohalik väiketootja, kui soovid samuti müügiletil esindatud
olla, taotle toidumärgist veebis.
Põhja-Eesti parima joogi konkurss
Põhja-Eesti parima joogi konkursil oodatakse osalema nii
tootjaid, hobitegijaid, kodupruulijad kui -veinitegijad. Jookide
vastuvõtt algab augustist. Võistlustulle sobivad nii mahlad, tõmmised, siirupid kui kasemahlapõhised mulliga ja mullita joogid,
aga ka koduõlu, mõdu, nalivka või kangemad liköörid.
Konkursile saab registreeruda kuni 1. septembrini. Võitjad ja
auhinnasaajad valib žürii tootjate ning kodutegijate arvestuses
8. septembril Jäneda sügislaadal.
Kogu info Põhja-Eesti kohaliku toidu kodulehelt:
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/

Muusikat ja tantsu täis mõisapäevad Lasilas
Projekti „Unustatud mõisad“
raames avasid 27 Eesti mõisakooli sel suvel taas oma uksed.
133 mõisahuvilist rikastasid oma
imelist suve tantsu, muusika ja
ajalooga 21.–22. juulil just Lasilas.
Külastajate hulgas oli nii mõisaga
esmakordselt tutvujaid, korduvkülastajaid kui ka endisi õpilasi ja
töötajaid. Giid Tiina Rummi sõnul
koges ta toredaid taaskohtumisi
ja üllatusi. Mõni külastaja, kes oli
mõisaga tihedamalt seotud, teadis lisada giidi jutule uusi fakte
ja põnevaid lugusid. Teisel külastuspäeval said giiditööd proovida
8. klassi õpilased, kaksikõed Gerty
ja Gayle Punane, kes lummasid
külalisi oma sarnasusega ning
tublide teadmistega. Kui mõne-

le küsimusele jäädi vastus võlgu,
aitas tüdrukuid hädast välja valvelauas tervitav mõisaproua Katrin
Murakas. Mõisakohvikus võõrustasid külastajaid Anu Õunap
ja Monika Otsmaa. Maiasmokad
said proovida „Mõisapere marjamaiust“. Kellel aga käed ei tahtnud
paigal püsida, said Maarika Kudi
juhendamisel meisterdada erinevate lindude sulgedest öökullikujulist külmkapimagnetit.
Omanäoliseks muutsid mõisapäevad kella kolme kontserdid. Esimesel päeval said külalised imetleda tantse 15.–17.
sajandist, mida kandsid ette
ansamblite Saltatriculi ja Fioretto tantsijad. Iga tants põhineb
originaalallikatel, nende valmi-

mine nõuab suurt pühendumust.
Koos on tantsitud juba 15 aastat.
Kesk- ja renessansiaja itaalia ja
inglise tantsud on selgeks õpetanud kunstiline juht Külli Kressa.
Tantsijad ei paku vaatemängu
esinejatena, vaid on justkui osa
seltskonnast, keda ülejäänud juhtumisi pealtvaatajatena jälgivad.
Kaasahaaravaid ajaloolisi tantse
said ajastukohases miljöös tantsida ka mõisapäeva külastajad.
Teisel külastuspäeval täitus
kogu saal kauni klaverimuusika
ja lauluga. Keio Soomelt, kes on
Lasila kooli muusikaõpetaja, esitas lummavaid viise peamiselt
Eesti heliloojate loomingust. Teiste hulgas kõlasid E. Tammlaane
ja G. Ernesaksa „Laev tõstis üles

purjed“, T. Mägi „Palve“, P. Pajusaare ja L. Tungla „Soovide laul“
Lotte muusikalist. Kuulajad olid
tänulikud muusikalise puudutuse
eest! Külalisraamatust võib leida
sissekandeid: „No on sellel koolil muusikaõpetajaga vedanud!“,
„Täname Lasila kooli ILU hoidmast ja juurde tegemast. Suur
tänu!“.
LASILA MÕISAPERE ootab sellel suvel külastajaid veel
4. AUGUSTIL, kus kella kolme
kontserdi annab pianist KIRILL
LISSIJENKO ja 18. AUGUSTIL,
mil mõisa- ja muusikahuvilisi
rõõmustavad VENNAD PRIKSID.
Rõõmsa kohtumiseni!
Anneli Meibaum

Millega tegeleb SA Lääne-Viru ettevõtlus- ja arenduskeskus?
Lääne-Viru ettevõtlus- ja arenduskeskus tegutseb Rakveres, endises maavalitsuse hoones. Meil
on ametis ettevõtluskonsultant
Epp Orgmets, noorte ettevõtlikkuse programmi juht Anu Oja,
ettevõtluse arendamise programmi juht Merle Vallner, investorkonsultant Sven Ratnik ja MTÜ
konsultant Kaoke Kärdi. Keskuse
tegevust juhib Heli Eigi.
Pakume järgmiseid teenuseid:
* ettevõtjatele – kuidas alustada
ettevõtlusega, koostada finantsprognoosi ja turundusplaani, aitame analüüsida äriideed.
* noortele ja haridusasutustele
– oleme noorte ettevõtlikkuse ja
innovatsioonivõimekuse suurendamisel toeks haridusasutustele,
õpilastele ja õpetajatele, õpilasfirmadele ja nende juhendajatele
läbi erinevate ettevõtluspädevusi
tõstvate koolituste, õppevisiitide
ja sündmuste korraldamise.

* tegutsevatele ettevõtjatele –
pakume võimalusi uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks,
misläbi luuakse eeldused uute
lahendustega toodete/teenuste
tekkeks ja ettevõtte innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja
turundusvõimekuse kasvuks ning
töökohtade lisandväärtuse suurenemiseks.
* investeeringutest ja ekspordist
huvitatud ettevõtjatele – kuidas
tulemuslike väärtuspakkumistega
tuua piirkonda välisinvestoreid.
Investorinformatsiooni vahendamine toimub koostöös EASiga.
* mittetulundusühingutele –
tugitegevused kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses,
asutamine, juhtimine, tegevuste
rahastamine, projektide nõustamine, tegevusvõimekuse kasvatamine.
Kõik nõustamisteenused on
tasuta!

Lisainformatsioon:
*kodulehelt: http://www.arenduskeskus.ee
* e-post: info@arenduskeskus.ee
* telefon +372 325 8028
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Kultuurisuvi siin ja sealpool silmapiiri
Suvi on üks ääretult rikkalik aeg. Sel aastal on emake loodus
kinkinud päikeseküllust ja küpsevate marjade punavaid palgeid.
Sama rikas on ka kultuurimaastik, kus mitmekülgseid tegevusi jätkub igale meelele. Kontserte, etendusi,
laatasid ja kogupereüritusi toimub lähemal ja kaugemal.
Rakvere valla kultuuriüritused on küll suvepuhkusel, et anda
inimestele meeldiv võimalus väljastpoolt pakutavast osa saada, et siis sügisest taas alustada. Kuid hea meel on tõdeda, et
meie valla mõisate uksed on valla ja pakuvad omaltpoolt rõõmu
kõigile külastajatele.
Sama aktiivne on olnud ka meie kultuuritegijate suvi, mil
proovid pole katkenud ning oma tegemisi on näidatud Virust
Hedmarkini.

Viru Värk rahvaaias

Laulukõla ja pillimäng lõid
Norra mäed võnkuma

Sõprussidemed norrakatega said alguse peaaegu kakskümmend aastat tagasi. 20.01.2001 kirjutati alla Sõmeru valla ja
Stor-Elvdali kommuuni koostöölepingule. Võimuvahetused ja
muutlik elukorraldus katkestas aktiivse kultuurisuhtluse kuni
eelmise aastani, mil Koppangi meeskoor väisas Eestit ning andis augusti kuus Uhtna naiskooriga ühiskontserdi Mädapea
mõisas. Sellest päevast peale hakkas taas sõprusesäde hõõguma ning sel suvel ootas meie kultuurirahvast ees vastukülaskäik
Stor-Elvdali. Koppangi päevad ning sealse meeskoori sünnipäevapidustused lisasid vaid vürtsi.
Nii asus 17. juulil bussitäis Eesti kultuuri – Uhtna naiskoor,
mandoliiniorkester, Sõmeru näitering ja mini Törts - Norra
poole teele. 51-liikmeline positiivselt meelestatud seltskond
asus õhinal mägismaad avastama.

Foto Sirje Rebane

Mägesid vallutati
muusikahelidega.
Tõelise elamuse
pakkus kuupaistel
1200 meetri kõrgusel Jaanus Põlderi
poolt mängitud
Ukuaru valss.
Tutvuti ümbruskonnaga - käidi Lillehammeris ja Norra
mäestikes. Kogeti
tõelist närvikõdi kui
lauskmaa matkasellid kuristiku servale
jõudsid. Abitusest
ja hirmust aitas üle saada sõbra käsi ning eestlase kangus ja uhkus.

Uhtna kultuurikants põimis oma tegemised kokku ning astus
üles Lääne-Virumaa kultuuripeol Viru Värk, mis tõi Rakvere
rahvaaeda kokku 8 erineva omavalitsuse taidluskollektiivid.
Olenemata pisut heitlikust suveilmast lustiti täiel rinnal ning
õnneks jagus ka pealtvaatajaid.
Kokkuvõtlikult toimis Rakvere valla jaoks asi järgmiselt:
Sai selgeks meile mõtteviir - rõõm elu kauniks muudab,
et õnn – see on kui päiksekiir, mis imet teha suudab.
Nii kõlas kena Kiigelaul ja Uhtna naiskoor skooris
ning Suveööga jätkata ta pisut hiljem soovis.

Uhtna taidlejate seltskond Stor-Elvdali kommuuni sümboli maailma suurima
Fotod Maia Simkin, Lembi Põlder
põdra juures.
Mandoliiniorkester esinemas Stor-Elvdali kirikus.

Ka Tantsumaias Vigala reilendri käima lükkas
ja Tiiu talu tütargi seal täitsa hoogsalt hüppas.
Ning uljas Uhtna mandoliin siis enda sättis paika
ja kogu nende kollektiiv seal tuju tõsta aitas.
Vallavanemate mitteametlikul kohtumisel löödi käed, et järgmisel aastal
väisavad norrakad Eestit. Loodame, et
see on soikuvajunud suhete uus algus.

Veel naiskoor mandoliiniga nii imeliselt ühtis,
et muremõtted südamest kõik hetkeks ära pühkis.
On igal ihu ligi särk ja aeg ja ruum ja valdus
kuid seekord me kultuuri värk sai Uhtna poole kaldu.
Luuletuse autor Sirje Rebane

Uhtna mandoliiniorkestri mängulust nii kontsertpaigas kui
igas peatuspaigas oli nii nakkav, et Norra meeskoor otsustas
enestelegi mandoliinid soetada. Näis, kas järgmisel aastal astutakse Eestis üles juba ühendorkestrina.
Uhtna naiskoor, mandoliiniorkester ja Koppangi meeskoor
andsid kokku kolm kontserti: Stor-Elvdali kirikus, keskväljakul
ja vabaõhulaval. Eriti soojalt võeti vastu Norra repertuaar, mille
esitamisele rõõmsalt kaasa lauldi.
annika aasa

Arkna mõis – koht, kus kohtuvad tervis ja heaolu!
Arkna mõis oli mõis Rakvere
kihelkonnas Virumaal, nüüdisajal jääb Lääne-Viru maakonda
Rakvere valda. Arkna mõis asutati 1772. aastal Varangu mõisast eraldumisel. Peahoonest ida
poole jääb park, mida läbib Selja
jõgi.
Selline on internetiavarustelt
leitav kiirinformatsioon otsingule „Arkna mõis”.
Mõisa kodulehekülg on loomulikult palju kõnekam. Alates juhtmõttest, mis ütleb: „Arkna mõis –
koht, kus kohtuvad tervis ja heaolu!” ning lõpetades ülevaatega
mõisas toimuvast.
Enda kogemusele toetudes julgen väita, et aastaid tagasi võis
asulast mõisat märkamata mööda kimada. Seega oli puhas juhus,
et mõisa praegune omanik Olle
Saare koos abikaasaga enam kui
kümmekond aastat tagasi Oru
parki kontserdile sõites autonina
alleevahele keeras, metsiku looduse keskelt kena paiga avastas ja
sellesse armus. Tõsi, ostu-müügitehinguteni jõudis asi mõni hea
aasta hiljem, aga palun, siin ta
nüüd on – Arkna mõis ja Arkna
Terviseküla MTÜ. Juhatuse liikmed Olle Saare ja Piret Kuldkepp,
tegevjuht Nele Rogenbaum.
Neist viimasega ma Arkna
roheluses, tegelikult küll taamal paistva ehitustandri taustal,
kus juba enne suve lõppu peaks
uksed avama jääkelder, kohvik ja
kauplus, jutujuppi arendangi.
Kohviku ja kaupluse järgi on
praktiline vajadus. Ekskursioone
käib palju ja toitlustusvõimalus
siiani puudub.

Vestlusest koorub välja tõsiasi,
et Arkna Nokiaks võib pidada
momendil kohapeal valimistatavat käsitööjuustu, mille tuntusele
pani aluse Hollandi juustumeister. Praegu valmib juust uute
tegijate – Ivar Alavere ja Maaja
Soppe – käte läbi ning kvaliteet
ei kannata.
Inimestele meeldib ja sellest
on hea meel. Avatud talude päeval oli tõeline möll – ei jõudnud
nii palju valmis lõigata kui nõudlust oli. Lähiajal katsetatakse ka
jogurti tegemist.
Sõna otseses mõttes kuulub
mõisa tänaste tegemiste hulka
mustsõstrakorjamine (pildil).
Kui eelmise aasta saak oli
4,5 tonni, siis sel aastal peaks
tulema marju 10 tonni ringis.
Kõik on vaja korjata ja paigutada.
Suur osa läheb Simunasse jääkülma. Sealt tulevad ka üle ootuste
hästi populaarseks muutunud
tervislikud mustsõstrakrõpsud.
Tehakse ka moosi ja mahla, sest
mustsõstar on väga tervislik ja
vitamiinirikas, tõeline superkangelane.
Sõna „tervis” ongi ilmselt Arkna mõisa tegevuse mootoriks.
Eesmärk on kujuneda arvestatavaks tervise ja heaolu keskuseks,
mille poole jõudsalt liigutakse.
Mõisahoonesse hotell ja restoran, lisaks majutusvõimalused
neljas erinevas majas ja spaahotell. Ei, mitte Aqva-taoline,
vaid suunatud loodusravile ja alternatiivmeditsiinile – piimavannid, ravimtaimede kasutamine,
meemaskid – tooraine on ko-

hapeal olemas ja Piretile on see
teema hästi hingelähedane.
Seega tõeline Igavese Nooruse spaa. Toorainevõimalused:
60 mesitaru, 500-pealine karjatalu, 26 000 mustsõstrapõõsast ja
15 000 õunapuud, oma väike kasvuhoone (fotol) ja põhirõhk muidugi mahetootmisel, sest tervise
alustalaks on tervislik toit.
Turismi ja põllumajandust
arendatakse käsikäes. Üks toetab
teist ja teine esimest. Turistidele pakutakse ehedat maaelu –
võimalust maatööd teha, traktoriga sõita, heinapallidel ronida. Vastutasuks tervislik toit
200-kohalises restoranis ja agroturismi keskuses.
Pisut kaugemasse tulevikunägemusse jääb veel Meistrite

hoovi väljaehitus – keraamika,
kunstigalerii, sepikoda ja puutöö.
Seega käib Arknal käsikäes
innovatsioon ja traditsioonid –
päikesepaneelid vana karjalauda
katusel, taastuvenergiasüsteem,
tehnoloogia tootmises, masinad jne. Vastukaaluks juba kolmandat aastat korraldatav laat,
millest selle aasta oma päädis
Meloodilise Arknaga.
„Teeme asju, mis meile meeldivad – turism, põllumajandus +
kogukonna arendus. Küla on tekkinud koos mõisaga. Meie jaoks
on oluline külaelanikke oma
tegemistesse kaasata. Meil on
päris mitu vabatahtlikku, kes üritustel aitavad. Piisab ka toetavast
hoiakust ja sellest, kui külaelanikud üritustel osalevad,” kinnitab
Nele.

Jah, tegelikult on Arkna rohkem kui lihtsalt mõis, mahetootmine või turismikeskus, rohkem
kui korrastatud pargiteed ja
lastele loodud mänguväljak. See
on paras ports õhinapõhist tegutsemist ja missioonitunnet.
See on üksmeelne ja sõbralik külakogukond ja toetav meeskond,
kus kõik tegelevad kõigega, ehk
siis sellega millega parajasti vaja
ja üksteist hätta ei jäeta.
Ning tegelikult ongi just SEE
Arkna edu saladus.
Samuti hindavad asjaosalised
Rakvere valla – nii eelmise kui ka

praeguse – suhtumist, abi ja toetust asjaajamise korraldamisel.
Jõudu ja jaksu teile, Arkna
mõisa ja küla rahvas, teie tegemistes ja toimetamistes.
Aitäh sulle, Nele, kes sa mõisa tegevusi juhid ja ka vallalehe jaoks aega leidsid. (Kõue ja
Vihula vald võivad küll ainult
kadedust tunda, kellest nad ilma
jäid.)
Sirje Rebane

Muide, jutuajamise käigus selgus
ka „kurb tõsiasi” - jääkelder sai
valmis!
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On maantee ja maanteel on käänak ja käänaku kõrval küla
Ühe eduka ja toimiva valla
alustaladeks on tugev kogukond ja nagu tõsiasi kinnitab,
siis ühtsuses peitub jõud. Nii
püüab ka Rakvere vald suunata vallakodanikke mõistma ja aktiivsemalt tegutsema
ühtses liinis. Pahatihti algab
nn ääremaastumine mitte
juhtorgani, vaid elanikkonna enda ükskõiksuse ajendil.
Paik, kus on aktiivne kogukond, kes on endale eesmärgiks seadnud oma elukesk-

konna parendamise, olgu
see siis ühistegevuste, paikkonna mainekujunduse või
ühise meelelaadi kaudu, on
edasiviiv. Loomulikult võiks
istuda ja oodata, kuni keegi
märkab ja midagi teeb, aga
targad ja ennast väärtustavad
inimesed tegutsevad ikka
ise. Aktiivsete kogukondade
omaalgatuslikul
eestvedamisel on erinevates külades
korraldatud ühisüritusi, akti-

Vaeküla - vahva väike
küla oma traditsioonidega,
mille eestvedajaks on MTÜ
Vahva Vaeküla liikmed.

Vaatamata suurele tuleohule süüdati 23. juunil väga
turvatud jaanilõkke. Tantsuks mängis ansambel NNB,
lapsed lustisid südaööni
batuudil ning Kadrina naised
õpetasid Rõõmsat line-tantsu ning üles astusid tantsulapsed JustDance tantsuklubist.

Aastaid tagasi võttis seltskond kohalikke südameasjaks, et küla püsima jäämise
nimel tuleb hakata korraldama toredaid ühiseid ettevõtmisi. Loodi MTÜ Vahva
Vaeküla, mille liikmed on teinud aktiivset koostööd ning
püüdnud läbi oma tegemiste
ka küla väiksematele elanikele patriotismipisikut süstida.
Täna on Vaeküla aktiivsetel eestvedajatel eesmärk
selge: tuleb tegusalt jätkata,
sest see hoiab küla elus ning
aitab püsima jääda. Ikka ja
alati oodatakse endi sekka
uusi liikmeid, kes on huvitatud kaasa rääkima piirkonna
arengus.
Vahva Vaeküla toimetab
külakeskuses ja selle ümber,
veab noortekeskust ning korraldab ühiseid ettevõtmisi.
Milline oli MTÜ Vahva
Vaeküla poolaasta?
Külmemal ajal oli külakeskus tubaseid tegevusi täis,
kuid nii kui esimesed päikesekiired hakkasid lund sulatama, registreeriti end Teeme ära talgutele.
Talgute käigus korrastati
külakeskuse ümbrus, sisehoov, külaplats ja osa Vaeküla pargist. Tugevamatel oli au
lõhkuda külakeskuse talvepuud. Tegevust jätkus nii väikestele-suurtele, noortele ja
vanadele. Omalt poolt pakuti
lõbusat seltskonda, maaõhku
ja talgusuppi.
Peale hoogsat koristustööd hüpati luudadele ning
peeti
maha
volbripidu.

Rahvatantsumuusika saatel
lendasid kohale naaberküla
Metsalilled. Neile sekundeerisid kohalikud väikesed
nõiad laulude ja nõidumistega. Toimusid erinevad
nõiamängud, võistlused ja
sai maitsta nõiasuppi ning
külastada puhvetit.
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Jõukatsumised olid edukad
ning mehisel mehel Martil oli õnne - lisaks raskuse
hoidmisele võitis ta ka traditsioonilise bingo.

veerunud naabrivalvesektor,
korrastatud kodukohti.
Toimeka külaaktiiviga on
omavalitsuselgi lihtsam ja
sujuvam koostööd teha. Kui
info liigub, saavad probleemid ja murekohad kiirema
lahenduse.
Kõik see moodustab justkui ühe peene mehhanismi,
mis võiks tulevikus töötada
kui õlitatult. Sellest unistusest tiivustust saades korraldab Rakvere vald Ubjas

23. augustil algusega kell
15 kogukondade infopäeva.
Täpsema ürituse info leiad 4
lk.
Lisaks augustikuisele kohtumisele hakkame Rakvere
Valla Sõnumite veergudel
tutvustama meie valla kogukondi ja külasid.
Täna
saate
tuttavaks
Vaeküla vahva rahvaga.
Annika Aasa
toimetaja
Need olid toredad ja tegusad viis kuud, tädi Nati tänab
teid!
Ettevõtlikud noored ringis
räägiti ettevõtlusest. Teooria
omandamine käis läbi mängulise tegevuse ja õpitubade.
Noorelt noorele teadmiste
edasi andmisel õpiti meeskonnatööd, eneseväljendamist, suhtlemist, planeerimist, organiseerimist ja palju
muud eluks vajalikku. Näiteks käis Rakvere ametikooli
õpilane lastega emadepäeva
torti tegemas ning lasteaia
laps õpetas teistele külastajatele plasttopsist jänest meisterdama.
Kelleks tahan saada tulevikus, raames lõikasid noored
ajakirjadest välja pilte ja tegid

Käelise tegevuse ringis
tutvuti nööbi õmblemisega,
õpiti kasutama liimipüstolit,
maaliti, meisterdati.

Noored hularõngakeerutajad pidime peatama kartuses,
et võhma jätkub neil hommikuni.
Noortekeskust
külastavatele noortele meeldivad
erinevad kaasahaaravad huviringid.
Jaanuarist mai lõpuni
tegutses Vaeküla noortekeskuses kodunduse ja käelise
tegevuse huviring, millest
võtsid osa lapsed vanuses
4-13. Neljal tunnil nädalas
õpiti sööke valmistama. Toiduvalmistamise käigus saadi
selgeks, kuidas ümber käia
noaga, vahustada muna või
koorida kartuleid, mis temperatuuril praadida liha ja
millal saame aru, et vahukoor
on valmis. Köögitehnika
kasutamisel räägiti ohutusest
ja tervisenõuetest. Kui toidud valmis, õpiti lauda katma
ja seal kombekalt käituma.
Peale iga söögitegemist pesti
nõud ning koristati ruumid.

Lapsed olid püsivad ja kannatlikud kolme tunnisel Vahva Otto valmistamisel. Täna
kaunistab see taies meisterdamisnurka.

• Nõustuda ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 129,11 eurot ja tasuda
nelja lapse lasteaias toitlustamine.
• Pikendada ühe isiku eluruumi kasutamise lepingut.
• Eraldada MTÜle Uus Uhtna projektipõhist toetust 173,30
eurot.
• Anda nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Juprioja vee
paisutamiseks.
• Kehtestada Nortsu teel asuvale sillale liikluspiirang – veoauto
sõidukeeld.
• Väljastada ehitusload Nastiku tn 11 kinnistule üksikelamu
ehitamiseks ja OÜle Rakvere Betoon tootmishoone laiendamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused ASle Alexela Oil ajutise
kaupluse projekteerimiseks.
• Volitada VIROLit koostama „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030” ning ja avalikustama sellekohane eelnõud.

11. juulil

• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Projekteerimiskeskus elamu laiendamiseks.
• Lõpetada Umbaia-Vanatoa kinnistu detailplaneeringu
menetlus.
• Lõpetada ühe isikuga sõlmitud eluruumi kasutamise leping.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 177,40 eurot.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised käidukorraldaja
teenuse ostmiseks.

18. juulil

• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 295 eurot.
• Anda nõusolek ühe isiku hooldekodusse paigutamiseks.
• Väljastada ehitusload: Nastiku tn 9 kinnistule üksikelamu
ehitamiseks; ASle Tormi R.K. laohoone laiendamiseks üle
33% hoone esialgsest mahust; OÜle FootonVolt Rakvere ja
Sõmeru päikeseelektrijaamade ehitamiseks; OÜle OG
Elektra päikesepargi ehitamiseks puu- ja juurviljahoidla
hoone katusele.
• Väljastada projekteerimistingimused Luhaääre kinnistule
külalistemaja projekteerimiseks.
• Kooskõlastada Kadakamarja kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.

Rakvere vald toetab

endale oma tuleviku ametist
postri, millele lisati väga ilmekas põhjendus.
Oma tööreisist kängurumaale, Austraaliasse, käis
rääkimas noor täiskasvanu.
Üheskoos valmis sõbrapuu,
mis koosnes kõigi abikätest.
Kõik huviringid algavad
taas uue hooga septembris.

Ringi eesmärk oli õppida
kasutama erinevaid materjale, vahendeid ning tehnikaid.

4. juulil

Lisaks oma tegemistele käiakse ka teisi piilumas.
Toredad väljasõidud saavad
alguse sellest, et üks kogukonnaliige pakub välja idee,
mis omakorda nakatab teisi
ning ongi vahva reisiplaan
tehtud.
Juulis külastati sõpru
Rõõmsate laste festivalil
Pärnus, kus osaleti paljudes
erinevates töötubades, elati
kaasa lemmikesinejale Kiki
Miki loo esitajale Aropile.

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt
kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel. Ranitsatoetuse suurus 2018. aastal on 150 eurot.
Gümnaasiumitoetust makstakse õppetoetusena kõikidele peredele,
kelle lapsed õpivad statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppes ning
kelle elukoht on registreeritud Rakvere vallas. Gümnaasiumitoetuse
saamiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel kaks korda aastas,
septembri- ja jaanuarikuu jooksul esitada Rakvere vallavalitsusele avaldus. Gümnaasiumitoetuse ühekordne määr on 65 eurot. Blanketid on
saadaval valla kodulehelt ja vallamajast.

Sügava puudega inimeste
hooldajad saavad lisapuhkepäevi
1. juulist hakkas kehtima töölepingu seaduse muudatus, millega kehtestatakse kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes
on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hoolduspuhkuse eesmärk on toetada hoolduskoormusega töötaja tööelus osalemist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise
korraldamiseks. Lisapuhkepäevad on mõeldud näiteks sügava puudega
inimesega arsti juures käimiseks, tema hooldamise korraldamiseks või
lihtsalt koos vaba aja veetmiseks.
Töötajal on õigus puhkusele, kui ta on sügava puudega täisealise vanem, vanavanem, õde, vend, laps, lapselaps, poolõde, poolvend, abikaasa
või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad
või kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldajad.
Viie tööpäeva pikkust hoolduspuhkust võib kasutada ühes osas või
eraldi päevade kaupa kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks lepib töötaja tööandjaga kokku ja esitab selle kohta tööandjale avalduse. Vajadusel on tööandjal õigus küsida
hoolduspuhkuse õigust tõendavaid dokumente, milleks võib olla näiteks: kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava
kohta; väljavõte, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on
hooldatava lähedane. Puhkusetasu lisapuhkepäevade eest arvestatakse
alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas.
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Mõrv kergliiklusteel
Pildil AROP ja Vaeküla lapsed.

Selline see toimekas Vaeküla on. Jõudu ja jaksu oma
kogukonna tegemistele hoogu andmast.
Järgmisel korral teeme tutvust uue kandiga.
Küla tegemisi läbi Tatjana Sõtšova
ja Moonika Männi jutu kajastas

Aktiivne kergliiklusteede kasutamine valmistab suurt rõõmu. Leiame
sealt käijaid, jooksjaid, jalgrattureid, rullitajaid ja lemmikloomajalutajaid, kuid kahjuks kõik ei pea kinni tavapärastest liiklus- ja heakorrareeglitest, mis mõrvab igasuguse teede kasutamisrõõmu.
Hea liikleja - liigu parempoolsel teepoolel ja jälgi, kus ning kuidas
liiguvad sinu kaaslane, laps ja koer. Koer olgu rihma otsas ja õigel pool
teed. Ole tähelepanelik, hoia silmad kõrvad lahti ja ära eralda ennast
reaalsest maailmast digitehnoloogia vidinatega. Ratastel veeredes pole
kiiver ja kõikvõimalikud kaitsmed häbiasi, vaid tagavad turvalisuse sulle
endale. Ole alati valmis selleks, et hääletult liikuv jalgrattur, rulluisutaja
või jooksja soovib sinust mööda minna.
Lemmikuga jalutades peab iga peremees kinni pidama heakorrast
ning koristama oma looma väljaheited. Seega hoia puhtust, hooli endast
ja kaaslastest ning liigu rõõmuga!
Hobisportlane Janek
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Kooliaasta
algab
Veltsi lasteaed-algkoolis 3. septembril kell 10

KOGUKONNAPÄEV

Lasila põhikoolis 1. septembril kell 8.30
Sõmeru põhikoolis 3. septembril kell 9
Uhtna põhikoolis 1. septembril kell 11
Teadmisterohket kooliaastat!

Unustuste hõlma palju elus kaob,
paljust jääme ilma, mõnda mällu vaob.
Mälestused kaunid nooruspõlvemaast,
päiksesära hinge toovad kaugest a´ast.

Helvi Metspalut
87. sünnipäeval

õnnitlevad õde ja tütred peredega

23. augustil algusega kell 15 Ubjas
Rakvere valla praegustele ja tulevastele kogukonna/külade
eestvedajatele, liidritele, MTÜ juhtidele ja külavanematele

kogukondade infopäev.

Samuti on oodatud kõik kel soovi ja tahtmist, kuid pole
veel julgenud oma külas/piirkonnas/kogukonnas, eest
vedada ühistegevusi või ühisüritusi.
Infopäeva eesmärgiks on anda ülevaade kogukonna
võimalustest kuidas ja kust taotleda rahalisi vahendeid
ühistegevuste läbiviimiseks. Näidata, kuidas üks kogukond
areneb ja tegutseb, et saadud teadmisi ning kogemusi
enda piirkonda edasi viia.

Päevakava:
Lepna raamatukogu

otsib direktorit

Rakvere vallavalitsus kuulutab välja konkursi augustis
vabanevale raamatukogu direktori ametikohale, kelle
ülesanne on Lepna raamatukogu töö korraldamine,
tööga seotud ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
Kandidaadilt eeldame:
- raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust
või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni;
- arvuti kasutamise oskust;
- head suhtlemisoskust ja koostöövalmidust.

15.00 Tervituskohv
15.15 Sissejuhatav ettekanne “Kogukonna
loomine ja tegutsemine. Piirkondlike kogukondade teabepäevade ettevalmistus valla
arengukava koostamiseks.” Maido Nõlvak
15.45 Projektide kirjutamine ja rahaliste
vahendite taotlemise võimalused. Kaire Kullik
16.15 Ekskursioon ja tegevuste tutvustamine
Ubja külakeskuses. Merli Tammemägi
17.30 Töötoad ja käelised tegevused
19.00 Infopäeva lõpetamine

Omalt poolt pakume eneseteostamise võimalust, luues
raamatukogust kohaliku kogukonna keskpunkt.
Kandideerimisdokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide ärakirjad) esitada hiljemalt 10. augustiks
Rakvere vallavalitsuse e-postil:
vallavalitsus@rakverevald.ee või Kooli 2 Sõmeru alevik
44305 Lääne-Virumaa. Info tel 5336 4604, 329 5944.

KIK avab keskkonnaprogrammi
taotlusvooru
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab siseriikliku keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru 6. augustil 2018. Taotlusi saab esitada kuni 17.
septembrini 2018.
Taotlusvoorust saab toetust taotleda kaheksas valdkonnas (atmosfääriõhu
kaitse, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse, merekeskkond, metsandus,
ringmajandus ja veemajandus) kindlatele tegevustele. Täpsemalt leiab infot KIKi
kodulehelt.
Taotlema on oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundus- ja äriühingud,
sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid ja keskkonnakaitsega tegelevad asutused.
Kogu taotlusvooru eelarve on 10,8 miljonit eurot. Vooru eelarvest 6,5 miljonit
suunatakse veemajanduse programmi ja üks miljon eurot ringmajandusse. Merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot,
atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot.
Projektide esitamine toimub andmesüsteemi KIKAS kaudu. Rahastusotsuse
saanud projektid selguvad käesoleva aasta detsembris.
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast
rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks
pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet
keskkonnaprojekti.

Igal meist on antud aeg,
aeg tulla, olla ja minna…

Mälestame

TIIT RAJASTE 		
15.06.1960–14.06.2018 Sõmeru
ADELE AIT 		
16.06.1922–30.06.2018 Ubja
VELLO LINDE 		
27.10.1946–06.07.2018 Uhtna
HEINO LAAR		
22.05.1947–06.07.2018 Lepna
KALJO SEPMANN
22.10.1934–10.07.2018 Päide
TIIT LILLE 		
16.12.1958–24.07.2018 Paatna
PRASKOVJA FJODOROVA 18.10.1930–23.07.2018 Vaeküla

Su mälestuste salved on kuldseid teri täis.
Ning palju kauneid aastaid sul seljataha jäi.
Kord mälestusteks saavad eelseisvad aastadki –
et oleks need kõik kaunid, täis rõõmu alati.

Õnnitleme augustikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

93. sünnipäeval
HILJA EELMÄE Sõmeru
90. sünnipäeval
HEINO ROKK Arkna
89. sünnipäeval
ERIKA NIILOP Uhtna
LIUBOV KHRYAPINA Mädapea
VALENTINA SEMJONOVA Ubja
VELDA MÕEK Tõrremäe
SINAIDA PÄLL Sõmeru
88. sünnipäeval
SALME SALUMÄE Lepna
87. sünnipäeval
HELVI METSPALU Sõmeru
NADEŽDA EINASTE Raudvere
ELGA POHLA Veltsi
86. sünnipäeval
SILVIA KELK Näpi
85. sünnipäeval
HELJAM LAUD Mädapea
UNO INNO Karitsa
82. sünnipäeval
ELFRIDE SALUMÄE Mädapea
LUULE SUURKAEV Levala
LINDA SAKKEUS Ussimäe
HELBE-MAI MÄE Koovälja
81. sünnipäeval
ILANJA ŽUBKOVA Ubja
ARNO KRUUSER Sõmeru
80. sünnipäeval
RISTE MÄETAGA Kohala
ARVO ÕUNAPUU Uhtna
AHTI KALEVI LAAKSO Ussimäe
ILME TALU Päide
75. sünnipäeval
HANS KUUSKLER Levala
70. sünnipäeval
MARKKU TAPIO RIVANTI Ussimäe
RIINA PIKKOJA Näpi
LEMBIT PÄRNAMÄGI Sõmeru
KALLI MAKKO Sõmeru
AUGUST VALTIN Kloodi
PJOTR GVOZDETSKI Koovälja

Õnne võib tunda päikese särast,
õnne võib tunda voolavast veest.
Õnne võib tunda ja õnne võib anda,
uus väike elu, kes jätkab me teed.

Palju õnne lapse sünni puhul!
SÕMERU raamatukogu
kutsuB

8. septembril koos Martin Suurojaga
põnevale RABAMATKALE
Endla rabasse Jõgevamaal.

Osavõtutasu 10.- (bussitransport+matkajuht).
Registreerida saab kuni 31. augustini tel. 3220850
või somerurk@rakverevald.ee

Täpsem info raamatukogust.

GRETA SOIDLA Sõmeru
LIISBET PÕLD Taaravainu
FELIISE MALMBERG Sämi
CECELIA MIA KIPPUS Veltsi
MIABEL KONGI Ussimäe

LUKAS POMERANTS Tõrma
RAGNAR KÜMNIK Kullaaru
GREN INNELAUR Ussimäe
JAKOB ZALITE
GREGOR ZALITE Sõmeru

ANDREAS-KRISTOFER LÄTT
Sõmeru
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
20. kuupäevaks
rakverevallasonumid@gmail.com
leht internetis:
www.rakverevald.ee

