Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

Soovid sulle, kallis Eesti!
Veltsi lasteaed-algkooli õpilaste
õnnesoovid Eesti Vabariigile
Mina soovi, et Eesti riik oleks puhas. Et Eestis ei
toimuks palju avariisid.
Palju õnne Eesti 100. juubeli puhul! Soovin, et
Eesti oleks igavesti vaba. Head jaksu ja jõudu!
Sigmar, 1. klass
Mina soovin Eestile rahu, puhast loodust, palju
sõpru, rõõmu, ilusaid kodusid, tarkust, tugevust,
haritud põldu ja palju metsa, värve, suuri peresid.
Voldemar, 1. klass
Eestimaa on tore maa
elada siin väga hea.
Minul siin on pere ja üks väike rukkilill,
see on Eesti pere lill.
Sofia, 2. klass
Ma soovin Eestile rõõmu ja puhtust. Jaksu paljudeks aastateks püsida Eesti riigina. Soovin, et
Eestimaal oleks alati ilus kevad, soe suvi, värviline
sügis ja lumine talv. Soovin, et eesti rahvas elaks
oma kodumaal ja tunneks rõõmu meie traditsioonidest.
Ellinor, 1. klass
Eesti on mu kodumaa.
Siin on tore.
Siin on hea.
Mina elan Eestimaal.
Eesti on mu kodumaa.
Eestis mulle meeldib elada.
Eesti lipp on sinimustvalge.

Joonatan, 1. klass

Aslan, 1. klass

Ma soovin Eestile õnne ja rõõmu.

Paul, 1. klass

Tere, kallis Eestimaa!
Sina oled tore maa.
Sina oled minu ainus maa,
kus elada ma saan.
Ellie-Maria, 2. klass
Eesti on tore, seal ei ole kole.
Eesti rahvuslind on suitsupääsuke
ja rahvuslill on rukkilill.
Eestis on viisakad inimesed ja väga ilus.
Daniela, 2. klass
Minu soovid - nutikad inimesed, olümpiamängud, head kombed, ilusad talved.

Armas Eestimaa
Lumised metsad ja põllud ja
teed,
laotuses pilvederodu
kosutav tuuleõhk, voolavad veed see on me Eesti - mu kodu.

Vabariigi väärikat sünnipäeva
tähistas meist igaüks. Oli see siis
sisemine tänutunne, rõõmsad
koosveedetud hetked või televiisori vahendusel riigipeade ettevõtmistele kaasa elamine.
Juubeliaasta on võtnud suure
kandepinna ja pannud meid tegutsema.

Ellu on viidud mitmeid ettevõtmisi ja riigile tehtud võrratuid kingitusi.

23. veebruaril Sõmeru keskusehoones toimunud pidulikul
tunnustamisõhtul, anti üle järjekordsed valla aumärgid ja tänuplaadid. Kauaaegse ja tänuväärse
töö eest Lasila külarahva ja kooliõpilaste tervise hoidmise ning
edendamise eest pälvis tunnustuse Linda Kangur. Teise aumärgi sai Urve Soe, kes on suunanud
valla noori tegelema orienteerumisega.

Eesti on pihlapuu ürgvanas
kaitses,
seiklused mängudemajas
maasikamoosises pannkoogimaitses,
hommikul üles mis ajab.

Eesti on Rakvere, Tartu ja
Tallinn,
Peipsi järv, Toolse ja Kunda
kodupaik ainus ja kõikidest
kallim,
mida saad südames kanda.

Eesti on avarduv maailm ja
siirus,
looduse võlu ja puhtus
päevade rutusse kadunud kiirus,
kodused jutud ja suhtlus.
Eesti on suveöö suudlus ja tunne,
talvine tähtede valgus
mõte, mis vajumas sügise unne,
kevade rutakas algus.
Vabariigi sünnipäeva raames toimus erinevaid ettevõtmisi. Sõmeru koolis peeti kõnevõistlust
„Minu mõtted Eestist“, kus oma vanuserühma võitjal 6. klassi õpilasel Targo Bendil oli tore
võimalus oma mõtteid publikuga jagada valla vabariigi aastapäeva üritusel. Foto Mario Mikvere

Uhtna suured ja väikesed kinkisid EV
100 sünnipäevaks ühise kontserdi, kaasa
tegid lasteaia ja kooli lapsed ning Uhtna
naiskoor, pasunakoor, mandoliinid ning
rahvatantsurühm Tantsumaias.Esinemiskava aitas ühtseks tervikuks liita Sirje
Rebase luuletus “Eesti - mu ainuke kodu”
Foto Tõnu Joab

Eesti on linnulaul, kodu ja pere,
sõbrad, kes annavad jõudu
lahkumisviibe ja kohtumis „Tere”.
Oleme eestlaste tõugu.
Eesti on päevad ja nädalad, aastad,
meenutus möödunud ajast,
julgelt nii homsesse päeva sa vaatad,
kus uued sihid ja rajad.

Eesti on tore riik.
Eesti on väike riik.
Eestis on ka tantsupidu ja laulupidu.
Eesti on vaba riik.
Karoliina, 4. klass

Lumised metsad ja põllud ja teed,
laotuses pilvederodu,
kosutav tuuleõhk, voolavad veed Eesti - mu ainuke kodu.
Eesti on armastus, usk ja ka lootus,
pühapäev, taastunud närvid,
võõrsile läinute tagasi ootus,
tegusad päevade värvid.

Eleriin, 4. klass

Roger, 1. klass

AS Kunda Nordic Tsement – abi ja toetuse eest Ubja külakeskuse
küttesüsteemi ümberehitamisel, lastega perede toetamisel ning looma- ja linnuvaatluskaamerate soetamisel koolidele
Sõmeru Põhikooli õpilasesindus - projekti „100 heategu“ korraldamise eest
MTÜ Vahva Vaeküla – valla jaanitule korraldamise eest
MTÜ Punnvõrr – spordiürituste korraldamise eest
Trendsetter Europe OÜ - annetuste eest valla sotsiaalasutustele
Meelis Pallon ja Enn Mäe - annetuse eest Ubja muuseumile
Francesca Rauch – vabatahtliku töö eest Sõmeru noortekeskuses
Taavi Laur Plotnik ja Risto Allas – Uhtna ketasgolfipargi hooldamise eest
Lions Klubi Rakvere – abivajavate lastega perede toetamise eest
Reinhold Reiband - kõrghaljastuse hooldamise eest Sõmeru alevikus
Voore Farm OÜ, Piira Talu OÜ, Kaarli Farm OÜ, JK Otsa Talu
OÜ, Vallo Kruusimägi, Alo ja Ain Altermann, Olav Kreen, Einar
Jakobi ja Pille Raud - kaasabi eest Sõmeru Maaelufestivali korraldamisel
Nele Rogenbaum ja Keio Soomelt - Arkna küla aktiveerimise ja külaürituste korraldamise eest
Marika ja Reemi Vartla - Mädapea Floksipäevade korraldamise eest

Eesti on taatide tarkus ja jutud,
memmede kindad ja sallid,
emade-isade päevased rutud,
õhtused kohtumiskallid.

Sander, 4. klass

Mu kallis Eesti!
Ma soovin, et Sul läheks hästi ja et sa kestaks
kaua-kaua! Palju, palju õnne sünnipäevaks!

Foto Mario Mikvere

Rakvere vallavalitsus andis üle tänuplaadid HEA TEGU 2017

Eesti on armastus, elu ja uhkus,
vikerkaar, vihmahoog, päike
sõbralik naeratus, vahelduv puhkus,
käsikäes suur on ja väike.

Soovin Eestile õnne ja rikkust.
Loodan, et Eesti loodus on sama ilus kui praegu.
Annetame vaestele, et nad poleks kurvad olgu palju päikest ja soojust!
Evelin, 3. klass

Eestimaa on mulle tähtis.
Päike taevas paistis.
Eesti on väike riik.
Õues ripub kiik.

Aukodanikud Urve Soe ja Linda Kangur.

Eesti on pillihääl, tatsuvad jalad,
soojus, mis pugemas hinge
rahu, mis sinusse siseneb sala,
lisamas aastate ringe.

Rasmus, 3. klass

Eestimaa on tore maa,
mulle kallis on ta ka.
Kaunid on ta metsad, puud.
Veel on kaunid 12 kuud.
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Sõmeru lasteaed korraldas vastuvõtu keskusehoones, kus
vallavanem Maido Nõlvak koos oma abikaasa Katriniga
tervitas kõiki pääsusilmasid ja lõi koos lastega tantsu.
Foto Siiri Saarmets

Eesti on hommiku alguse rõõmud,
kohtumishetked, mis vahvad
kuukiirte põimunud helkide sõõmud,
Eesti on MEIE – ja rahvas .

Uhtna lasteaia lapsed olid oodatud lasteaia
direktori Evi Metsmaakri vastuvõtule. EV100
ilusaid soove vahetab Kirsi Errild.
Foto Evely Vassar

2

Ei saa mitte vaiki olla

Vahetult pärast Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva suursündmusi
kõnetavad read „Ei saa mitte vaiki olla“ kindlasti pea iga eestlast
Tallinnast Võruni ja Peipsilt Sõrve sääreni. EV 100 läbiv sõnum
on, et iga inimene saaks ja lööks
sünnipäeva tähistamises ise aktiivselt kaasa.

Lasila koolipere on võtnud
üleskutset väga tegusalt. Kooli
direktor Katrin Murakas loetles
pidulikul kontsert-aktusel üles
vaid mõned tehtud ja plaanis
olevad teod. Juba möödunud
aasta suvel alustas grupp õpilasi
herbaariumi koostamisega, mis
kingiti Eesti Taimevaramule,
õppeaasta algul võetud eesmärk
matkata 100 km on juba poole
aastaga ületatud: nii jalgsi, jalgrattal kui ka kelkudel on läbitud
ligi 1000 km. Lasteaias on ettelugemisel 100 lugu, õpilased kirjutavad 100- sõnalisi tekste oma
kodust ja perekonnast. Kevadeks täitub lehtedega saja heateo
puu ja üheskoos meisterdatakse
100 väikest vahtralehemaskotti.
Märtsi algul sõidab kogu koolipere Paidesse Wittensteini
ajakeskusesse, kus osaletakse
erinevates Eestimaa ajalugu käsitlevates programmides. Kogu
sünnipäeva-aasta tegemistest
valmib märgiline kogumik, mille loodetavasti Eesti 200. sünnipäeval leiavad siinsed õpilased ja
õpetajad kooliarhiivist ja loevad
põnevusega 100 aasta tagustest
sündmustest.
Lisaks koolipere enda tegemistele oli veebruarikuu eriline
mõisamaja väisanud külaliste
poolest. Nimelt said õpilased
tuttavaks haridusminister Mailis
Repsiga, kellele väike mõisakool
jättis hea mulje. Laste sõnul on
minister üllatuslikult täitsa tavaline inimene, mõnede arvates

Lasila põhikoolis toimunud EV 100 kontsert-aktuse korraldajad koos Rakvere
valla haridusnõuniku Kaido Veskiga.
Foto Anneli Meibaum

isegi äge, polegi nagu päris poliitik, täitsa oma inimene. Õpilasi
huvitanud teema kodused tööd
ja nende vajalikkuse selgitas
haridusminister lahti üheselt:
„Kodused tööd päris ära kindlasti ei kao, kohustuslikku kirjandust peab ikka lugema ja pisut matemaatikat ja võõrsõnu ka
õppima, kuid üle tuleks vaadata
kodutööde maht ja meetodid.“
Hingele tegi aga päev hiljem
pai imelise lauluhäälega Birgit Sarrap ja kunagisest popansamblist JAM tuntud muusik
ning pianist ja helilooja Mihkel
Mattisen. Kui kõlasid esimesed
noodid Anna Haava ja Miina
Härma rahvalaulust „Ei saa mitte vaiki olla!“, tardus kogu saal –
nii võimas oli hääl, mis tuli hapra
ja kauni naise seest. Korraga olime ajas tagasi rohkem kui sada
aastat. Järk-järgult kulges kontsert mööda ajatelge tänapäeva
poole, pakkudes lühikest ülevaadet Eesti muusika ajaloost.
Nostalgiat, äratundmisrõõmu
ja moodsaid viise jagus pea
kolmveerand tunniks. Kontserdi lõpetas laul „Me armastame
Eestit“. Mõisasaal rõkkas. Kauni
kontserdi lõpus selgus, et juba
pea kuu aega on Lasila koolipere

harjutanud kooli kontsert- aktuse kava, mis on üles ehitatud samuti muusikalise ajateljena ning
plaanitakse lõpetada just kõlanud lauluga. Nii sarnaselt mõtlevad ja tegutsevad eestlased.
Ja see kõige pidulikum päev,
23. veebruar, Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva kontsert- aktus Lasila koolis. Kooli direktor
Katrin Murakas alustas Juhan
Liivi sõnadega: „Ja nõnda on
lugu ka Eestis. Ja nõnda on elukiik. Ükskord, kui terve mõte.
Ükskord on Eesti riik.“ Katrin
Murakas jätkas: „See, et ükskord
on Eesti riik, oli sama utoopiline
kui lause, et ükskord jõuab Kalev
koju. Seda Kalevit ootame me
tänapäevani, aga Eesti riik on
meil olemas. ... 100 aastat tagasi
jätkus eestlastel tarkust ja südikust panna alus oma riigile. Täna
peab meil olema tarkust ja südikust seda riiki hoida! 100-aastane Eesti on väike riik, mille
pidamine ei ole odav ega lihtne.
Nelja aasta pärast täitub 100
aastat päevast, mil Lasila kool
sai enda käsutusse mõisahoone.
Me oleme väike kool, mille pidamine ei ole odav ega lihtne, kuid
samuti nagu Eesti riik, soovime
meiegi jääda kestma ja suurema-

te ning tugevamate kõrval mitte
ääremaastuda. Selleks peame
hoidma oma eripära ja üksteist.
Nii hoiame ja kanname edasi ka
Eesti riiki. Palju õnne, Eesti!“
Pidupäeva puhul õnnitles Lasila kooliperet ka Rakvere valla
haridusnõunik Kaido Veski.
Jätkus kontsertaktus, kus kõlasid isamaalised laulud, teiste
hulgas Tiina Kippeli „Virumaa
laul“, mis oli laulva revolutsiooni tunnuslauluks. Õpetaja Keio
Soomelt esitas helilooja Raimond Valgre „Saarema valsi“
minoorse versiooni. Ülevust lisas veelgi Lasila poisteansambli
esituses kõlanud Alen Veziko
laul „See maa“. „See maa pole
üldsegi suur. Ja see maa ei ole
üldsegi kõrge. Ja sellel maal nii
jäine on tuul! Kuid see maa on
mulle kasvanud hinge!“ Muusikaliste etteastete vahele sai
vaadata videoklippe „Lapsesuu“,
kus Lasila lasteaia mudilased
pajatasid lõbusalt Eesti asjadest.
Piduliku kontsert-aktuse korraldasid õpetajad Eve Kangur, Keio
Soomelt ja Katrin Murakas. Tuhat tänu!
Ülevatel emotsioonidel ei
paistnud lõppu tulevat. Konsert-aktusele järgnes direktori
vastuvõtt, kuhu olid kutsutud
tublimad õpilased koos oma
vanematega. Tunnustuse saajatele jagati tänukirju ja pakuti
õpetaja Anu Õunapi juhendamisel Lasila kooli õpilaste poolt
valmistatud hõrgutisi ning
maitsvat pidupäevatorti. Muusikalise kingituse tõid Peep Pihlak
saksofonil ja Johannes Pihlak
kitarril. Pidu jätkub! Elagu Eesti!

Uhtna kool pani oma sünnipäevakingi kokku erinevatest
emotsioonidest ja mõtetest,
kuid lähtus samas ka praktilistest väärtustest. Teadaolevalt
oleme me kõik ju osa riigist, seega on iga hea tegu mis me korda
saadame kingitus iseendale ja
riigile. Olgu selleks siis igapäevane koolitöö, hästi sooritatud
tunnikontroll, võidetud pallilahing või sõbralik viibe koolikaaslasele.
Selle aasta 100 hetke said
jäädvustatud ka slaidiesituses,
kommentaariks pildilt väljaloetud emotsioon, mille 5. ja 7.
klassi õpilased rõõmuga paika
panid.
Samuti sai oma koolirõõm kenasse kaltsuvaipa kootud. Vaip

leiab aukoha kooli fuajees presidendipiltide kõrval.
Headele naabritele Uhtna lasteaiast anti aastapäeva eel üle
4.–9. klassi õpilaste koostatud
õpimapp - A4 formaadis värviraamatud, millesse talletatud
värvimiseks pildid kodukandi
100 aastasest ajaloost. Läbi värviraamatu saavad lapsed teha
tutvust Ubja, Uhtna, Kohala,
Sämi ja Varudi põnevate paikadega ja neid oma tahtmise järgi
värvida.
Praktiliste töödena valmisid
poiste ja õpetaja Veiko koostööst rahvussümboolikaga kaunistatud hoiukastid tahvelarvutite tarbeks ja salvrätikuhoidjad
koolisööklale.
Kingitusena Eestile viidi Uhtna koolis läbi ka traditsiooniline

aastapäevakonverents, mis kõlas
pealkirja all „Kuni su küla veel
elab ... „. Konverentsi I osas tutvustas vallavanem Maido Nõlvak elu-olu Rakvere vallas ning
andis ülevaate valla tegevustest.
II osas esitasid klassid erinevalt
koostatud ettekandeid oma kodukülast, küla minevikust, tänapäevast ja tulevikulootustest.
Nii sai kogu koolipere vaadata
filmijäädvustust jalutuskäigust
Kitsekülas ja piknikust Jäätmal,
slaidiesitlusi Rahklast, Kohala
Mammakülast ja lastega täitunud Sämi-Tagakülast. Loomulikult ei puudunud ülevaade ka
Varudist ja Uhtnast ning Ubjast.
SIRJE REBANE

Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks:
Hoidu ülekütmisest ja ära sulge siibrit liiga vara
Kütmisel soovitame järgida
põhimõtet - korraga vähem, aga
sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe
ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et
siibrit ei suletaks liiga vara.
Ära koorma elektrisüsteeme,
ära kata puhureid ja elektriradiaatoreid

Kui lisasoojuse saamiseks on
vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb
seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata.
Soojapuhureid ja radiaatoreid ei
tohi riideesemetega kinni katta.
Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel
Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise

vältimiseks tuleb torustikud
katta lisaisolatsiooniga. Mingil
juhul ei tohi jäätunud torusid
sulatada lahtise tulega, näiteks
leeklambiga. Jäätunud torude
sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve
all olevat soojapuhurit.
Kontrolli suitsuanduri korrasolekut
Elusid päästab ainult töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu
kodus olev suitsuandur töötab.

Kool kinkis kodumaale
sünnipäevaks 100 heategu
Sõmeru kooli ligi aasta kestnud projekt „100 heategu“ vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks sai valmis. Armsaid, olulisi ja
südant liigutavaid tegusid jätkus kõikidele – väikestele ja suurtele, karvastele ja sulelistele. Projektis osalesid kõik õpilased 1.9. klassini koos õpetajate ja teiste koolitöötajatega.
Muu hulgas meisterdasid õpilased helkureid erivajadustega
inimestele ning eakatele. Meisterdati ka öökulle, toetamaks esimest tüüpi diabeeti põdevaid lapsi ja noori.
Käidi hooldekodudes laulmas, tantsimas ja näitlemas, et pakkuda nende elanikele rõõmu ja meelelahutust. Samas käisid
õpilased ka Sõmeru lasteaias pisipõnnidega mängimas, kusjuures mitu mängu mõtlesid nad ise välja.
Tehti mitmeid erinevaid annetusi loomade varjupaigale
ning toetati ka Tallinna loomaaia liigikaitseprojekte. Viidi süüa
metsloomadele, et nad talvel nälga ei peaks kannatama. Kooli
õpilasesindus meisterdas kuldnokkadele ja tihastele uued pesakastid, sest need olid lagunenud või hävinud.
Mida veel? Tehti koristustöid, parandati raamatuid, varustati
abivajajaid erinevate vajalike materjalidega. Õpilased kogusid
taarat, et osta toiduaineid ning annetada need Toidupangale.
Tüdrukud heegeldasid koolile seinavaiba “Eesti - mereriik” ja
poisid meisterdasid sellele sobivad kaunistused.
Projekti heategu number 100 on terve kooli ühine kingitus
loomaaias elavale manulile. Manul ehk stepikass elutseb KeskAasia steppides ja mägedes, kuid kuulub ohulähedaste liikide
hulka. Selleks, et manul saaks loomaaias aastaringselt kõhu
korralikult täis süüa, on koolis korjanduskast annetuste kogumiseks.
Kadri Mark
Sõmeru kooli õpetaja

Vastlapäevahõnguline perepäev või
perepäevahõnguline vastlapäev?

Anneli Meibaum

Uhtna kooli kingitused riigile ja iseendale

Konverentsi juhtis kindlal käel
moderaator, 7. klassi õpilane Anette
Laurimäe. Taustal koolirõõmu täis
kaltsuvaip. Foto Tõnu Joab
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Vajadusel vaheta patarei ja pühi
andurilt tolm.
Märka nõrgemat
Aita vajadust mööda üksi
elavaid sugulasi ja naabreid, et
ka nende kodu oleks soe, kuid
tuleohutu.
Küsimuste korral pöördu
päästeala infotelefoni 1524
poole

Enne mõtle, siis sõida!

Foto Tõnu Joab

Tegelikult on mõlemad variandid õiged ja oluline on, et asi
toimis. MTÜ Uus Uhtna kutsele reageerinud ja kooli mäele
kogunenud emad-isad ja lapsed said jõudu katsuda pikema liu
laskmises, teatekelgutamises, golfiketaste täpsusviskes ja loomulikult suusatamises. Tõsi jah, suusasõidu tegi sedapuhku
raskeks asjaolu, et vaja oli tunda paremat ja vasakut jalga, kaaslasest kõvasti kinni hoida ja sama ajal veel edasi ka liikuda. Ja
kuigi kõik „määrdemeistrid” ei olnud ilmselt tasemel, oli vähemalt lõbu laialt. Veel paremaks tegi päeva muidugi traditsiooniline hernesupp ja lisandina pakutav vastlakukkel sooja teega.
Tarkuseteri jagasid Aasukalda maa- ja merepääste MTÜ poisid.

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet on algatanud projekti 500 kodu tuleohutuks, mille eesmärk on lahendada toimetulekuraskustes leibkondade
kriitilised tuleohutusalased probleemid koostöös omavalitsusega.
Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle
700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks
on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad,
puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.
Projekti sihtgrupiks on: lasterikkad pered; puuetega inimesed; üksi elavad eakad.
Projekti raames teostatavad tegevused on:
• küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
• kütteseadme paigaldamine;
• korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
• elektrisüsteemide uuendamine;
• korstnapühkimise teenus;
• suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti
soetamine.
Rakvere vallavalitsus kutsub üles inimesi andma teada, kes
sooviks või vajaks läbi antud projekti toetust. Infot abivajajate kohta saab edastada tel 529 0230 (majandusspetsialist Janek
Seidelberg) või janek.seidelberg@rakverevald.ee
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Sotsiaaltoetused Rakvere vallas
Rakvere vallavalitsus on kinnitanud järgmised abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused:
sünnitoetus (320 eurot);
matusetoetus (250 eurot);
ranitsatoetus (150 eurot);
gümnaasiumitoetus statsionaarses õppevormis õppijale
(65 eurot, makstakse 2 korda
õppeaastas, s.o. oktoobris ja jaanuaris);
lasteaia
toitlustustoetus
määratakse perele, kelle kaks või
enam last õpivad Rakvere valla
lasteaedades;
jõulukingitus eelkooliealistele lasteaias mittekäivatele lastele
ja vanemliku hoolitsuseta lastele
ning eakatele 80-ndast eluaastast;
hooldajatoetus raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale. Sügava puudega isiku
hooldajale makstakse igakuist
toetust 100% ja raske puudega
isiku hooldajale 60% riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast;
puudega lapse hooldajatoetus (40 eurot kuus) määratakse
puudega lapse ühele vanemale,
kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu.
Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus

tekib vähekindlustatud isikutel
või peredel. Vähekindlustatud
isikuks või pereks loetakse: üksinda elavat isikut, kelle netosissetulek ühes kuus on väiksem
kui 80% kehtivast miinimumpalgast; last kasvatavat üksikvanemat, kelle pere netosissetulek ühes kuus on alla 600 euro;
kahe- või enama pereliikmega
pere, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta kuus on alla poole kehtivast miinimumpalgast.
Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused:
küttetoetus eluruumi küttekulude hüvitamiseks. Keskkütte,
õhksoojuspumba või elektrikütte kasutamisel on hüvitise
suurus kuni 200 eurot aastas.
Puukütte tarbimise korral antakse avalduse esitajale üks kord
aastas 200 euro väärtuses küttepuid;
retseptiravimite toetus, makstakse kaks korda aastas, ühe toetuse suurus kuni 50 eurot;
toetus prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks (üks kord
aastas, toetuse suurus kuni 50
eurot);
puudega isiku abivahendi toetus (üks kord aastas kuni 100
eurot, ratastooli soetamisel kuni
250 eurot);

puudega isiku transporditoetus (üks kord aastas kuni 50 eurot);
toetus vanglast vabanenule (30
eurot);
toetus lapse lasteaiatoidu tasumisest vabastamiseks 100%
ulatuses;
toetus gümnaasiumis või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksuks 100%
ulatuses;
toetus üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kulude
katmiseks (koolitarbed, riided,
jalatsid, huvikoolis osalemine,
klassiekskursioon) kuni kaks
korda aastas, kuni 60 eurot iga
õppiva lapse kohta aastas;
hooldekodu kohamaksutoetus
- osaline või täielik toetus hoolduskulude katmiseks määratakse hooldekodudesse paigutatud
isiku ülalpidamiseks kui isikul
puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Erandkorras määratakse
hooldekodusse paigutatud isiku
ülalpidamiskulude maksmine
valla eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kui
ülalpidajad ei ole suutelised
ise ülalpidamiskulusid tasuma
ning on madala sissetulekuga.
Hooldekodu kohamaksu tasumise kohustus on vallavalitsusel, hooldataval endal (pension,

säästud, vara) ja seadusjärgsetel
ülalpidajatel. Konkreetsed osaluse suurused kinnitab Rakvere
vallavalitsus.
Lisaks eeltoodud toetustele
võib Rakvere vallavalitsus määrata erandkorras ühekordset
toetust isiku põhjendatud avalduse alusel (õnnetusjuhtumi
või mõne muu asjaolu tagajärjel
põhjustatud toimetulekuraskuste ületamiseks).
Abivajadusest sõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb taotlejal
esitada koos avaldusega tõendid,
mis on vajalikud toetuse saamise
õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku
suurust tõendavad dokumendid;
töötutel tõend Eesti Töötukassas
arvel oleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude (keskmine,
raske või sügav) kehtivuse kohta;
tõend elatise saamise või mittesaamise kohta (kontoväljavõte,
kohtutäituri tõend jm); vajadusel
muud tõendid või dokumendid.
Lisainfo ja vastuvõtuajad:
Sotsiaalnõunik Anneli Saaber tel 329 5948 või 528 3430,
anneli.saaber@rakverevald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Mirje
Reinumäe tel 327 8264 või 528
8686, mirje.reinumae@rakverevald.ee
E 9-11, N 9-12 ja 13-16

Teeninduspunktide vajalikkus
Rakvere vallas

Hoolitse oma lemmiku eest
ning austa kaaskodanike

Rakvere vallavalitsusel on plaanis avada elanikkonnale teeninduspunktid Lepnal, Lasilas ja Veltsis. Teeninduspunktide
eesmärk on võimaldada inimestel oma piirkonnas erinevate
teenuste kättesaadavus ning tekitada kiire infovahetus valla
ametnikega. Teeninduspunkti kaudu on võimalus esitada erinevaid taotlusi, teateid, küsimusi ja ettepanekuid. Samuti on
võimalik saada erinevat infot valla teenuste ja ametnike tegevuse kohta. Teeninduspunktid on plaanis avada aprillis Lepna
ja Lasila päevakeskustes. Seetõttu palume teil avaldada oma
arvamust ja teha julgelt ettepanekuid milliseid teenuseid, taotlusi ja infot soovite läbi teeninduspunktide saada.
Oma arvamused saate edastada Rakvere vallavalitsusse,
Kooli 2 Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Virumaa, või tel 329 5944
ning e-postil: vallavalitsus@rakverevald.ee
Samuti Lepna päevakeskusesse või tel 5306 5940 (Helve Tähtre) ja Lasila päevakeskusesse või tel 329 2442 (Linda
Kangur).

Vaatamata kaunile talveilmale on kaaskodanike heaolu,
külade heakord ja lemmikloomad teemadeks, mis panevad
endiselt muret tundma.
Need viimased nimetatutest, ehk lemmikloomad, pakuvad meile küllaga rõõmu, kuid omanikena kiputakse mõningaid olulisi põhitõdesid unustama. Pere lemmik tuleb
hoida oma territooriumil ja jalutamas käies tuleb tema järel
koristada. Koristamine peaks olema elementaarne! See näitab hoolivust oma keskkonna ja kaaskodanike suhtes. Valla
loomapidamise eeskiri seda ka sätestab, kuid ikka ja jälle
leiame end olukorrast, kus laste kelgumäe all või kõnniteele
on hoolimatu loomapidaja jätnud oma lemmiklooma väljaheite. Samasugune olukord valitseb ka suusarajal.
Head loomapidajad, palun olge hoolivamad ja täitke
endale lemmiklooma võtmisega kaasnenud kohustusi.
Kaaskodanike kutsume üles loomaomanikele antud
teemal tähelepanu juhtima.
Hoidke oma lemmikuid ja hoolige kaaskodanikest.

Vee näitude edastamine on muutunud lihtsamaks
Rakvere valla Lasila, Levala, Karitsa piirkonna elanikud
saavad edastada oma veenäidud üle valla kodulehe aadressil:
https://www.rakverevald.ee/naidud või telefonil 329 5944.
Näitude esitamine on kohustuslik vastavalt lepingule iga
kuu 3. kuupäevaks.
Antud piirkonna vee ja kanalisatsiooni teenuste info ja
küsimused: majandusspetsialist Janek Seidelberg tel
529 0230 või janek.seidelberg@rakverevald.ee

Metsaühistu tagab jätkusuutliku metsamajandamise
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on alates 2017.
a aprillist FSC® C135147
metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaadi
omanik. Tegemist on rahvusvahelise sertifikaadiga,
mis näitab, et metsaomanik
majandab oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema vastavuses kõikide sertifikaadi
printsiipide ja indikaatoritega. Väga oluliselt kohal on
kohaliku kogukonna õigused
ja nende ressursside kaitse.
FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad muuhulgas
järgmisi punkte:
Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse realiseerimiseks.

Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama ja kirjeldama.
Metsaomanik peab austama kohalike kogukondade
seaduslikke, tavaõiguslikke
või traditsioonilisi õigusi
metsaressursside kasutuseks.
Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab pakkuma
võimalust osaleda eelistatud
viisil metsamajandaja tegevuses seoses tööhõive ja alltöövõtuga. Metsamajandaja
suunab tähelepanu kohaliku
tööjõu kasutamisele.
Metsamajandaja
peaks
kohalikele elanikele tagama
võimaluse osta oma tarbeks
küttematerjali.
Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.

Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti
Metsafond OÜ, Estonian
Sustainable Forestry OÜ,
Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp
OÜ, Metsamaahalduse AS,
Metsatalu OÜ, Mortec OÜ,
Palumetsa OÜ, Taanimets
AS, Varoteks OÜ, Vestman
Forest Fund AS, Rainert RL
OÜ ja veel hulgaliselt metsaomanikke.
Kõikidele FSC
sertifikaati puudutavatele küsimustele saab vastuse
metsaühistu keskkonnaspetsialistilt: pilleriin@
eestimetsad.ee või
+372 5668 6521.

6. veebruaril

• Seoses grippi haigestumisega sulgeda külastajatele Uhtna
hooldekodu.
• Anda nõusolek MTÜle Rallirada Aru kinnistul vastlaralli
korraldamiseks.
• Nõustuda Arulageda katastriüksuse jagamisega.
• Nõustuda Tõrma külas asuva maaüksuse riigi omandisse
jätmisega.
• Sõlmida ArctiCon OÜga piiride muutmise kokkulepe.
• Anda ASle Rakvere Vesi ehitusluba Sõmeru alevikus veeja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
• Kehtestada Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn 14 kinnistute
detailplaneering.
• Määrata ühele isikule hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
• Sõlmida ühe isikuga koduteenuse osutamise leping.
• Sõlmida ühe isikuga tugiteenuse osutamise leping.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 686 eurot.

14. veebruaril

• Seada isiklik kasutusõigus ASi Rakvere Vesi kasuks vallale
kuuluvatele kinnistutele.
• Anda ehitusluba Rakvere vallale Sõmeru-Näpi kergliiklustee ehitamiseks ja Vaekülas joogiveetorustiku ehitamiseks.
• Anda kasutusload Nastiku tn 4 asuvale üksikelamule ja
OÜle Iriscorp Transport kuuluvale remonditöökojale.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 528 eurot.
• Lõpetada ühele isikule määratud hooldus ja hooldajatoetuse maksmine.
• Toetada Lääne-Virumaa vähihaigete ühenduse tegevust
150 euroga.
• Toetada OÜ VKK Kaubandus kauplusbussi tegevust 2160
euroga.

21. veebruaril

• Korraldada hange ja küsida pakkumised Sõmeru-Näpi
kergliiklustee rajamiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised kruusateede
profileerimiseks.
• Anda nõusolek ASle Rakvere Vesi vee erikasutusloa väljastamiseks.
• Anda nõusolek ASle Green Marine jäätmeloa muutmiseks.
• Seada isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks vallale
kuuluvale kinnistule.
• Anda ehitusluba Rakvere vallale Uhtna põhikooli rekonstrueerimiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Karitsa maaüksusele
päikeseelektrijaama projekteerimiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 515 eurot.
• Tunnustada valla tänukirjaga Uhtna põhikooli õpetajat
Rimma Polonskajat ja Sõmeru lasteaia töötajat Marju
Kuressoni.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised Uhtna põhikooli
rekonstrueerimiseks.

28. veebruaril

• Anda ehitusload OÜle Lepna Ehitus laohoone rekonstrueerimiseks, Puisniidu maaüksusele ja Rahuneeme tee 14
kinnistule üksikelamute ehitamiseks.
• Nõustuda Kasumäe katastriüksuse jagamisega.
• Nõustuda Nurmiku tee, Nurmiku tee 3 ja Nurmiku tee 3a
katastriüksuste piiride muutmisega.
• Anda volitused Rakvere vallavalitsuse maanõunikule maa
toimingute ettevalmistamiseks ja allkirjastamiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised valla kõvakattega
teede ja tänavate aukude lappimiseks.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 297 eurot.
• Kinnitada Rakvere valla mastivimpel ja lauavimpel.

Rakvere Vallavalitus
Mastivimpel

Värvipalett

14. veebruaril

c100 m20

R0 G142 B211

#008ed3

c100 y100 k20

R23 G129 B56

#178138

• Moodustada volikogu ajutise komisjonina valla teede
arengukava koostamiseks töögrupp.
• Kinnitada valla 2018. aasta eelarve kogumahuga 9 133 917
eurot.
• Jätta Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 maaüksuste detailplaneering algatamata.
• Võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv Silmu tee 12-6
asuv korteriomand.
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14. aprillil kell 20.00
Sõmeru keskusehoones

tantsuõhtu

Tantsuks mängib

ansambel
Tants`n Trall
Nüüd on õige aeg ÕPPIDA!

ANNA ENDALE VÕIMALUS
Kui Sinu koolitee on pooleli jäänud, tule ja saa teada, millised
on Sinu võimalused edasiõppimiseks ja
enese arendamiseks!

23.MÄRTS kell 10.00-12.00

Avatud
kohvinurk

Huumorit
teevad
Lahedad Mutid
Lahedalt
Pääse 5.Lauad kindlasti eelnevalt
broneerida tel 5336 4604
Annika

Tutvume õppimisvõimalustega Rakvere Täiskasvanute
gümnaasiumis, e-õpe, kaugõpe, toetused jne. Võimalus teha
kutsesobivustest, kus saab aimu oma soovidest ja võimetest.
Arutame koos läbi Sinu tugevad küljed, analüüsime Sinu vajadusi
ja võimalusi. SÖÖME KOOS LÕUNAT

13. märts kell 9.00 Vaeküla koolis

Ametikooli visiidi lepime kokku peale esimest kokkusaamist.

„Sajaga“ külas ansambel Brassical

KUNAGI EI OLE HILJA ÕPPIDA, ENNAST TÄIENDADA JA SILMARINGI
LAIENDADA NING SEELÄBI MUUTA OMA ELU HUVITAVAMAKS.

Palun anna oma osalemisest teada 20.märtsiks 2018
oxana.nikitina@rakverevald.ee
tel: 5301 5577 või
Lääne-Virumaa Noorte Tugilale kirjutades

Brassicali ei saa kirjeldada, teda peab nägema!
Eesti saab 100-aastaseks ning Brassical pidutseb
suurelt: 12 aegumatut eesti muusikateost saavad
täiesti uue hingamise!
Energiat on vähemalt sama palju kui detsibelle
ning halva tujuga ei lahku saalist keegi.

Märtsis saab Sõmeru keskusehoones näha
Koidu Lauri vilditud
piltvaipade

näitust
“SOOVIDE
KAEV”

Õnne suure sülega,
tervist täie toobiga!
Naer ja nali,
rõõm ja lust,
Sinule see sobib just!

Lääne-Virumaa HEV õpilaste
joonistusvõistluse
„Tere Kollane Koer“

NÄITUS

Õnnitleme pillimeest ja kultuurivedurit

Rakvere raamatukogu
lasteosakonnas
Avamine 16.veebruaril 13.00
Näitus jääb avatuks 16. märtsini.
Korraldaja Vaeküla Kool

Kõik elu on valge valgus, võib-olla veel
valgem on surm.
On olemas lõpp ja algus, on olemas
sünd ja surm.

Mälestame
ELLEN KONTAKEVITŠ
HELLE KENKMAA
ERMAN KOKK 		
UDO RANDMA 		

Vaeküla 27.05.1923-02.02.2018
Sõmeru 28.02.1935-19.02.2018
Lepna 10.06.1947-30.01.2018
Sõmeru 24.06.1960-23.02.2018
ALDUR-EDUARD PÜSSIM Kohala-Eesküla 9.12.1965-11.02.2018
VAHUR KUNINGAS
Tõrma 20.07.1962-20.02.2018
IGOR RAIKERUS
Sõmeru 05.08.1975-13.02.2018

Gustav Sunet
Ansambel Törts ja valla kultuurirahvas
SÕMERU raamatukogu
kutsuB

12. märtsil kell 17.30 teemaõhtu
EESTIMAA JOAD JA JOASTIKUD

Külas on loodusraamatute autor Martin Suuroja

5.- 31.märtsini Fred Jüssi fotonäitus
RAJAMUSTRID

Kohtumiseni raamatukogus!

Aastad teil rõõmu on toonud,
kurbust olete trotsinud,
eluallikalt sõõmu joonud,
õnne leidnud, kui otsinud.
Soovin, et leek ikka loidaks
veel kaua te hõõguvas lees,
et armastus rõõmusid toidaks!
Nii palju on elada veel!

Õnnitleme märtsikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
95. sünnipäeval
GUSTAV SUNE Sõmeru
93. sünnipäeval
HILJA HÄRM Lasila
91. sünnipäeval
LEIDA ARNA Tobia
90. sünnipäeval
ALIDA NIKOLAJEVA Sõmeru
89. sünnipäeval
LIA KASENURM Sõmeru
87. sünnipäeval
MAIMO ALLER Sõmeru
ERNA ALLIKVEE Ubja
86. sünnipäeval
ANITA LEPPIK Aresi
85. sünnipäeval
AINO TOOM Varudi-Vanaküla
83. sünnipäeval
MALLE ORUMAA Ussimäe
82. sünnipäeval
ANTS KANGUR Karunga
ÜLO SOPPE Arkna
LIIDIA REINMANN Veltsi
VALDO ILVES Sõmeru
MELAINE TIILEN Uhtna
80. sünnipäeval
VELLO KÄBIN Näpi
MARET SUVISTE Uhtna
LYDIA LADVIK Sõmeru
MALLE VAHESALU Uhtna
JUHAN PIKKOJA Uhtna
75. sünnipäeval
LINDA MAASIK Levala
VLADIMIR JEVDOKIMOV Roodevälja
70. sünnipäeval
BARBARA-KRISTINA ZENKINA Kohala
JUTA TOOMPEA Näpi

Õnn ei olnudki mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.
Nüüd ta juba hällis sul magab
ja varsti tallab su kandadel.

Palju õnne lapse
sünni puhul!

HUGO IVAINEN Päide
MATIAS MARTON Sõmeru
BRIGITA MÄTLIK Raudvere
MIRTEL KLAAS Kloodi
ELLINOR BAUMANN Päide küla
SARAH KARU Uhtna alevik

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

