Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

Kuni Su küla veel elab, elad sina ka
Eesti külaliikumise Kodukant eestvedamisel toimusid märtsikuus mõttetalgud, kuidas luua toimiv koostöömudel külavanemate ja külaseltside baasil ning arutleda, kuidas kogukonnad
saavad osaleda omavalitsuse otsustusprotsessides. Soovin teiega jagada olulisemaid mõtteid, mis kohtumisel kõlama jäid ning
ideid, mida saaksime üheskoos ellu viia.
Kogukonna kaasamise eesmärk on kokku koguda kogukonnas
parim ajupotentsiaal ning rakendada seda muutuste edukamaks
tegemiseks. Kaasamine tähendab vastutuse jagamist, ühise vastutuse loomist (Tim Merry). See suurendab pühendumust, ent
sellega peaks suurenema ka vastutus tulemuse eest. Kogukonna
kaasamisega saab teha otsuseid teistega koos ja teistega arvestades.
Meie valla piirkondlikud kogukonnad (kandid) on väga erinevalt arenenud. On piirkondi, kus inimeste kooskäimise traditsioonid ja ühiste tegevuste ning eesmärkide elluviimine on väga
aktiivne, ent mõningates kohtades puuduvad ühised huvid ja traditsioonid sootuks. Millest see tuleneb? Julgen arvata, et probleemiks on eestvedaja puudumine, kes julgeb võtta endale au ja
vastutuse olla oma piirkonna arengumootoriks ja kontaktisikuks
vallaga. See peab olema meie ühine väljakutse, et kõik meie valla piirkonnad oleks ühtselt aktiivsed ning otsustusprotsessidesse
kaasatud.
Mida me saaksime üheskoos teha? Eesti külaliikumise poolt on
välja pakutud kolm etappi.

Esimene etapp – koos käimine
Kogukondade ühise tegevuse aluseks on koostööd toetavad
ettevõtmised: suvise kooskäimiskoha rajamine, sportlike ja kultuuriliste ühisürituste korraldamine. Ainult koostöö kaudu tekib
arusaamine, sallivus ja usaldus, mis võimaldab teha kokkuleppeid tuleviku suhtes. 2. juunil toimub Sõmerul Maaelufestival.
Ootame kõiki meie valla külade esindajaid oma küla nime kandva
sildiga rongkäiku, et tunda ühisest koosolemisest rõõmu ja saada
positiivseid emotsioone. Eesti sajanda sünnipäeva auks kutsume
inimesi rajama 100 pargiroosi istutusala ning tegema valla piirkondades 100 jaanilõket. Täpsem info on maikuu lehes.

Teine etapp – esmavajaduste rahuldamine
Vesi, kanalisatsioon, teed, transport, tervis, turvalisus jm. Ühised mured võivad olla heaks ajendiks kokku saada, kuid tavaliselt
ei ole need probleemid esialgu küla tasandil lahendatavad. Samas
tuleb nendega tegelda ja mõelda, mis on meie võimuses teha, et
vallaga üheskoos need probleemid lahendada.
Alustasime valla uue arengukava koostamist, samuti on
töös teede arengukava. Augusti teisel poolel ja septembris
saame kokku igas piirkondlikus kogukonnas (kandis), et saada elanikkonnalt mõtteid nende arengukavade koostamiseks.
Tänase lehe vahel on küsimustik, millele soovime teiepoolset
tagasisidet. Mida rohkem tagasisidet saame, seda paremini
oskame tulevikus valla arengut suunata. Nüüd on teie võimalus
valla ühtsele arengule kaasa aidata.

Kolmas etapp – koos loomine
Küla korrastustalgud on esimene samm, kus kiiresti saadakse
midagi üheskoos ära teha ja tulemus on kohe nähtav ning käega
katsutav. Eduelamus on heaks aluseks järgmistele sammudele!
Valla ja kogukonna koostöös toimuvad juuni alguses Lepnal
ümber laste mänguväljakule puuistutamise talgud.
Küladel on võimalus korrastada viidamajandus, algatada küla
ajaloo kogumist, korraldada kokkutulekuid, mõelda oma sümboolikale jne. Selles protsessis on oluline, kas külal on initsiatiivgrupp, moodustatud MTÜ, selts ja valitud nende eestvedajad või külavanem.
Järjest ambitsioonikamad ettevõtmised esitavad tegijatele
suuremaid väljakutseid ning tekib täiendav infovajadus (oma
infolist, FB, teadetetahvel, külakeskuse loomine jne).
Küla arengukava koostamine annab tunnistust õppivast kogukonnast, kes ise määrab, millises suunas areneda ning oskab
ka kavandatut sihipäraselt ellu viia. Külade arengukava koostamisel räägitu on heaks sisendiks omavalitsuse arengukavasse
ja ühtlasi hea võimalus mõelda ja jõuda kokkulepetele külade
investeeringuvajadustes.
Tugevale kogukonnale saab omavalitsus tulevikus delegeerida
juba teenuse osutamise. Heaks näiteks võib tuua Ubja ja Vaeküla MTÜd, kes haldavad külakeskuseid ja osutavad noorsootööteenust.
Toimivat jätkusuutlikku kogukonda iseloomustab kõige
paremini see, kas tegeletakse ka puudust kannatavate, elu hammasrataste vahele jäänud inimeste ja teiste abivajajatega. Siin on
ääretult oluline koostöö kogukonna ja omavalitsuse sotsiaaltöötaja vahel. Kogukond saab olla ka märkaja rollis, andes õigeaegselt omavalitsusele teada abivajajast.
Ilusat kevadet ja head koostööd soovides
Maido Nõlvak
vallavanem
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Esivanemate pärimuste radadel

26. aprillil kogunesid
Sõmerul taas väikesed laululapsed, et üheskoos laulda ja
tantsida IV folklooripäeval,
mis kandis sel korral pealkirja „Käi ümber küla ringi”. Lisaks Sõmeru ja Uhtna
lasteaialastele, olid taas külas
mudilased Vinnist, Haljalast,
Kundast. Tantsrõõmu pakkusid Sõmeru kooli tantsulapsed rühmast Päikeseratas.
Üheskoos muusikaõpetajatega õpiti tundma erinevaid pille ning tantsiti ja
lauldi läbi hulgaliselt folkloorilugusid.
Neli tähendab folklooris
lõpetamist ja ühtekuuluvust, sellest lähtuvalt otsustasime oma kevadise folklooripäeva oma sõprade

hulgas ringlema lasta, et
teisedki saaksid seda ühtekuuluvusrõõmu ja tegemislusti nautida. Viies folkloo-

ripäev toimub 2020. aastal
Kundas.
Aitäh kõikidele abilistele,
kes aastate jooksul on aida-

nud seda folkloorikera kerida.
annika aasa

ELKS Pandivere osakond pidas veekonverentsi
Eesti Looduskaitse Seltsi
Pandivere osakond koostöös Rakvere vallavalitsusega korraldas 21. aprillil
Sõmeru keskusehoones
veekonverentsi „Puhas vesi,
elu alus“, mis oli pühendatud Pandivere veekaitseala
30. aastapäevale.

Arutleti puhta vee probleemide üle. Avakõne pidas ELKS Pandivere osakonna auliige Ülo Niisuke:
„6.12.1988. aastal moodustati
ENSV Ülemnõukogu otsusega Pandivere veekaitseala.
Ministrite Nõukogu oma
määrusega 13.12.1988. aastal kinnitas kaitseala suuruseks 350 875 ha. Veekaitseala
moodustati sel põhjusel, et
kaitsta Pandivere väärtuslikku põhjavett, takistada fosforiidi uurimiste laiendamist
ja kaevandamise alustamist
ning piirata militaarreostuse
teket, samuti reguleerida põllumajandustegevust.
Aastatetagused
probleemid on aktuaalsed ka täna:
lämmastik ja fosfor satuvad
väetiste ja reovete näol ikkagi pinna- ning põhjavette.
Kaasajal on lisandunud taimekaitsevahendid, ravimid ja
plastikaat. Kuhugi ei ole kadunud soov alustada fosforiidi kaevandamist ning laiendada põlevkivi kaevandamist
õli tootmise otstarbeks. See
tooks pöördumatud muudatused meie maakonna looduses ja sotsiaalses keskkonnas.“
Põneva ettekande tegi Tartu
ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja, Eesti
rahvusliku folkloorinõukogu
juhatuse liige Ahto Kaasik,
kes rääkis pühadest allikatest
ning kutsus üles hoidma ja
kaitsma oma kodukoha allikaid üle Eesti.

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadur Kai Künnis-Beres,
Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik, veeFoto Anneli Meibaum
konverentsi moderaator Juhan Aare.

Avameelse ettekande teemal „Joogivesi ja selle probleemid“ tegi Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide
instituudi teadur Kai KünnisBeres, kelle hinnangul on Eesti joogiveega üldisemalt lood
hästi. Meil on palju magedat
vett ja seda nii kaua, kuni me
ise oma vett rumalusest ära ei
solgi. Kai Künnis-Beresi sõnul
tuleks põhjavee mikrobioloogiliste uuringutega alustada
võimalikult ruttu, et teada
saada, miks kallid veefiltrid
muutuvad Eesti tingimustes
bakteritele pesaks.
Geoloog Kalle-Mart Suuroja ja MTÜ Pajusti Vaba Aja
Keskus noorsootöö edendaja Kalju Vaga tutvustasid
Rakvere-Koeravere oosi ja
Jupri oja iseärasusi ning nende loodusväärtuste keskkonnaseisundit tänasel päeval.
Loodusgiid ning puhta vee
teemapargi rajaja Priit Adler
valgustas konverentsil osalejaid Järvamaa ja Lääne-Virumaa piirimail asuva „Puhta
vee” teemapargis toimuvast.
Priit Adleri sõnul õpitakse
erinevate õppeprogrammide
abil (loodusretkede, praktilis-

ELKS Pandivere osakonna auliige
Ülo Niisuke, veekonverentsi avakõne pidamas.
Foto Anneli Meibaum

te tegevuste, mängude, orienteerumise, loodusvaatluste
jne) avastama loodust ja kasutama õppeprotsessis mittetraditsioonilisi loomingulisi
digitehnoloogilisi vahendeid.
Koos püütakse jõuda arusaamisele, et inimene on osa
loodusest. Avastamisrõõmu
ning tegutsemislusti jagub
Järsi külas Metsamõisa talus
erinevas eas külastajaile.
ELKS juhatuse sõnumi tõi
kuulajateni Arvo Veskimets,
kes tunnustas vajadust hoida
Pandivere puhast vett ning

kutsus geoloogina üles kõiki
maavarasid arukalt kasutama.
Põnevat päeva modereeris
Juhan Aare, kes on juhtinud
fosforiidikaevandustevastaseid kampaaniaid. Kohale
tulnud pea mõnikümmend
huvilist jäid konverentsiga
väga rahule. Iga ettekande
lõpus esitati esinejatele teemakohaseid küsimusi, millest
teravaim puudutas beebide
väärarengu teemat ja teema
seotust meie joogiveega.
ELKSi auliige Ülo Niisuke
võttis veekonverentsi kokku
järgmiselt:
„Konverents andis uut lootust, et järeltulev põlvkond
kaitseb agaralt Virumaad ning
tema südame, Pandivere, loodust ja maavarasid. Usku lisab
ka see, et konverentsil osalejad võtsid üksmeelselt vastu
Peep Vassiljevi ja Juhan Aare
poolt koostatud pöördumise
VIROLIle, mis nõuab Pandivere veekaitseala taastamist
ja ajakohastatud eeskirjade
vastuvõtmist. Seltsi liikmete
tänusõnad kuuluvad Rakvere vallavalitsusele, kes toetas
igati konverentsi korraldamist.“
Täname ELKS Pandivere
osakonna tublisid liikmeid
silmaringi laiendava ja mõtlemapaneva konverentsi korraldamise eest!
Eriline tänu Kalju Vagale
kui veekonverentsi peakorraldajale ja ideeautorile. Tänu ka
Rakvere valla keskkonnaspetsialistile Maia Simkinile ja
tegelusjuhile Siiri Saarmetsale, kes konverentsi korraldamisel abikäe ulatasid.
Mõelgem ja tegutsegem nii,
et puhast vett jätkuks ka tulevastele inimpõlvedele! Uute
põnevate looduskeskkonda
puudutavate teemadeni!
Anneli Meibaum
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Kallimast kallim
Oma ema lapse silmas
kõige targem on ja parem.
Temast kenamat maailmas pole praegu, polnud
varem ...

Kes meist ei teaks neid Leelo Tungla poolt kirjapandud
luuleridu või poleks ümisenud igihaljast lubadust: ”Ema,
kui mina kord suureks saan,
kingin siis sinule linna, millel
on hõbedast väravad, kullast
ja maalitud sillad ...”
Jälle on maikuu ja tähtpäevade reas on ka emadepäev.
Paljud suurkujud on õigusega ülistanud ema ja emadust,
aga mitte ükski kirja pandud
mõttetera, laul ega luuletus ei
asenda seda, mida me tunneme oma südames.

da, käia teatris ning veeta aega
värskes õhus. Imetlen tema
töökust! Püüan olla sama töökas, kui tema on olnud!
Soovin talle emadepäevaks
ikka rõõmsat meelt, tugevat
tervist, soojust ja palju armastust!

vin emadepäevaks oskust leida kõiges alati üles hea külg,
võtta aega ja laiselda sagedamini ning tunda siirast rõõmu
teadmisest, et päike tõuseb
iga päev.
Andra Reinomägi

Kerli Kängsepp

Minu ema Heli Vassar

Minu ema
Evi Metsmaaker

Minu ema
Lydia Kuldma

Minu ema on kõige rahulikum, tasakaalukam ja täpsem.
Emalt olen õppinud, et kulutada saab seda, mis sul olemas on, julgust olema “mina
ise”, rahu säilitamist, kui olukord kisub pingeliseks.
Ema elab nüüd juba seitse
aastat Rakvere vallas Veltsi
külas ja peab rõõmsalt pensionipõlve. Enne seda elas
Põltsamaa vallas ja töötas
raamatupidajana Põltsamaa
kodu- ja põllutöökoolis.
Hetkel lemmiktegevusteks
aiatöö, kepikõnd ja ristsõnad.
Emadepäevaks soovin emale sirgeid vagusid, pikki matkaradasid, tervist ja hingerahu!

Kõige, kõige, kõige parem
ema on mul sellepärast, et ta
on olnud minu elus igal eluetapil ja seda nii headel kui ka
rasketel aegadel. Isegi siis, kui
meie arvamused ei ühti, on ta
ikka abivalmis ja toetav. Mu
emale meeldib väga kududa
ja aiamaal ning kasvuhoones
juurikatega toimetada. Talle
meeldib ka väga rahvatants.
Olen õppinud emalt eelkõige kannatlikkust, teiste
austamist ja lähedastega ühtehoidmist. Oma kallile emale
soovin kaunist emadepäeva
koos suure kallistusega ja tänuga, et alati meie jaoks olemas oled. Ema Heli on tugev
naine ja seda nii kaudses kui
ka otseses mõttes. Selles tahaks tema moodi olla.
Marily Vassar

Minu ema
Salme Komp

Anneli Martinson

Minu ema Imbi Traus

Minu ema on minu ja mu
venna suureks kasvatanud! Ta
on suurepärane vanaema ja ta
teeb maailma parimaid pannkooke!
Ema on õpetanud mulle, et
haridus on oluline, julge pealehakkamine on pool võitu ja
tee teistele ainult seda, mida
tahad, et sulle tehakse!
Mu ema on palju aastaid
töötanud Eesti Postis, aga
praegu naudib ta juba pensionipõlve. Emale meeldib reisi-

Minu ema on terve universum! Ta on nii mitmekülgne,
et sellest võiks kirjutada entsüklopeedia. Ta on kõige ägedam krossisõitjast ema, keda
tean. Ta on oma poja suurim
fänn, eriti Rauli rallisõitude
suhtes. Ta on kiireim kiirabi
oma lastelastele – olgu selleks
siis kartulipudru tegemine,
muusikakooli sõidutamine
või ujumistundides käimine.
Emal võib iga koht hetkega
esinemislavaks muutuda, et
mõnd tantsunumbrit, laulu
või luuletust ilmekalt esitada.
Ta on äärmiselt põhjalik kõiges, mida ette võtab. Seda, et
lahendamatuid olukordi ei
ole, olen õppinud emalt. Kõike saab, kui rahulikult mõelda
ja natuke nuputada. Ülo Luhi
õpetust, et tantsija puhul on
tähtsaim tema särav naeratus,
on ta endaga kaasas kandnud
ja edasi andnud. Emale soo-

Minu ema on kõige töökam
ja toimekam inimene. Kui ma
noorem olin, siis ei saanud
aru, miks ta kogu aeg kodus
ringi tuiskab ja midagi teeb.
Olles nüüd ise ema, näen, et
alati on vaja midagi teha ja
saan sellest lõpuks aru. Kui tahad, et sinu ümber oleks kord
ja lastele tulevaseks eluks
positiivset eeskuju anda, siis
peab seda lisaks sõnadele näitama ka tegudega.
Minu ema on kõige kohusetundlikum ning mõistlikum.
Ma ei mäleta, et ema oleks
kunagi haiguslehel olnud. Ta
on sitke ja viib kõik alustatu
alati lõpule. Samuti võib tema
poole pöörduda ükskõik millise murega, ta ei anna hinnanguid vaid kuulab ära. Ta
on olemas. Ta on siiras ning
aus, isegi kui see minule alati
ei pruugi meeldida. Hindan
tema mõistlikkust ning oskust
olla abivalmis, lahke ja lahe.
Minu ema on kõige parem
vanaema. Ta on olnud väga
palju abiks oma lastelaste sirgumisel. Tema pannkoogid
on maailma parimad ning
tema rahulik ja tasakaalukas
meel teeb lastega koosolemise mõnusaks. Minu lapsed
soovivad oma vanaemale iga
päev helistada, et päeva muljeid jagada ning ilusaid unenägusid soovida. Teda kuulatakse ning hinnatakse. Kõige
tähtsam, mida ema on mulle
õpetanud, on see, et igaüks
vastutab oma tegude eest ise!
Emadepäevaks soovin oma
kallile emale palju rõõmsaid
hetki. Oled olnud parim ema
– aeg on mõelda rohkem
enda peale!
Marilin Metsmaaker

Minu ema Kaja Karits
Ema on hästi töökas ja toimekas. Endale iseloomulikult
on tal kogu aeg midagi teoksil. Kui ta enda aiamaal või vanaema juures näpud mullas ei
ole, siis võib ta vabalt üksinda
terve toa ära tapeetida või viis
tundi puidust lauda vanast
lakist puhtaks lihvida. Tegevusetult istuda ei ole tema
stiil. Ema on hea sõbranna ja
nõuandja. Meie pere on ühtehoidev - kõik on sõbrad ja
hoolitsevad üksteise eest. Ei
möödu päevagi kui me läbi
messengeri ei suhtleks, sageli
jagame teineteisele oma päe-

vamuljeid, sest elame eri linnades. Ema on see, kelle poole
saab pöörduda ka suuremas
otsustamatuses. Ta aitab alati.
Ema on kõige lahkem vanaema oma lapselapsele. Ta
tunneb preili kasvamise üle
siirast huvi ja rõõmu ning ta
on alati nõus lapsega tegelema ja enda hoida võtma, kui
meil on abi vaja. Ema on õpetanud meile kohusetunnet. Ta
peab haridust väga tähtsaks
ning on seetõttu meie õpinguid igati toetanud. Kooliajal
sundis ta meid osa võtma mitmet huviringist, sest ta on ka
ise väga aktiivne.
Kallis oled, ema! Oleme
siiralt tänulikud, et Sa meie
jaoks igal hetkel olemas oled!
Janne ja Janek Karits

Minu ema Lia Kongi

ka seda, kui kellelgi parasjagu
nii hästi ei lähe. Ta on sage
annetaja ja tean, et kui mõnel
tema õpilasel on teatripileti
rahast vajaka jäänud, on ema
puuduva osa enda taskust
maksnud – ta peab seda täiesti loomulikuks.
Ema kohusetundlikkus ja
planeerimisoskus on meie
peres juba legendiks saanud.
Ta armastab väga reisida ning
ei ole haruldane, et vähemalt
nädal enne väljalendu on
kohvrid pakitud, piletid välja
prinditud ja takso tellitud. Ta
on ka osav ajajagaja, sest hoolimata mitmel kohal töötamisest ja taidlusringidest, leiab
ta alati minu ja meie pere
jaoks aega, on sageli koos lastelastega ja toimetab nendega.
Emadepäevaks soovin emale rõõmu perest, tööst ja hobidest ning rohkelt aega kallitega koosolemiseks
Maila Peri

Minu ema
Kaja Altermann

Miks on minu ema kõige
kõige kõigem? Ta on vapper,
sest ainult vapper ema suudab
inimeseks kasvatada kolm
väga erineva võimekusega/
tahtega last. Sest ainult tema
oskas leida kõige halva juures
alati midagi head ja päästa nii
päev. Sest ainult selline ema
sobis minu lastele vanaemaks,
kes ootab lapselapsi alati
rõõmsa näoga külla.
Oma emalt olen õppinud
olema rõõmsameelne. Ei tohi
lasta end võõrastest muredest
häirida lasta, mis tegelikult
meisse ei puutu või mida meie
niikuinii muuta ei saa.
Kallis ema! Naudi hetke ja
päeva! 3 last, 6 lapselast… sul
on varandus, kes sind armastavad ja kelle üle tasub uhke
olla.
Kristi Lichtfeldt

Minu ema Elina Peri
Kõige tähtsam, mida ema
mulle õpetanud on, aga milleni on mul veel pikk tee minna,
on heatahtlikkus. Soomlastel
on ilus ütlus – toisen onni ei
ole sinulta pois (teise õnn ei
vähenda sinu õnne). Emal on
alati hea meel kui perel ja sõpradel hästi läheb, ma ei mäleta, et ta kunagi kedagi kadestanud oleks. Samas märkab ta

Minu ema on kõige hoolivam ja hoolitsevam ema
maailmas. Emal külas olla on
puhkus. Ta teeb kõik selleks,
et sa ennast hästi tunneksid.
Kõigepealt loomulikult söödab sul kõhu täis, arvestab
sealjuures toitudega, mis sulle
maitsevad. Kui oled väsinud
ja tahad puhata, tassib välja
tekid ja padjad. Lisaks sellele
võitleb ta kõvasti, et keegi su
und ei segaks. Kui see peaks
juhtuma ja keegi kasvõi kogemata uksi paugutab või kõva
häälega telefoniga räägib, saab
unehäirija tugeva noomituse
ja võidakse isegi majast välja
saata. Poja uni on kõige tähtsam! Kui emal on võimalus
minult une ajal telefon ära
varastada, siis ei jäta ta seda
kasutamata. See väike saatan
(telefon) on ju kõige hirmsam
unerikkuja ja pealegi tekitab
veel ajuvähki (nagu ema ikka
toonitab).

Peale selle muretseb ema
mu tervise pärast. Piisab vaid
tuppa tulles mainida, et sul
on külm ja lahkudes on üks
lisakampsun või jope valmis
pandud. Loomulikult vaatab
ta su enne äraminekut hindava pilguga üle.
Kui sa sõbrale näiteks mainid oma kehva enesetunnet
või kurdad mõne spordivigastuse üle, siis tihtipeale
võetakse see nii möödaminnes teadmiseks. Emaga on
teine asi. Talle jäävad su mured meelde. Loomulikult laseb ta käiku kohe kõik oma
oskused ja teadmised, raviteed ja määrdekreemid. Järgmisel päev saad suure tõenäosusega telefonikõne, kus pead
hetkeolukorrast ette kandma
ja lisanõuandeid kuulama.
Seda hoolivust jagub tal ka
teistele. Oma ameti tõttu on
ema pidanud paljude inimeste muresid kuulama. Mäletan
telefonikõnesid, mis kestsid
tunde. Ema oli ise telefoni
otsas surmväsinud, aga keegi
vajas toetust, lohutust ja nõuannet.
Mida emalt õppinud olen?
Töökust. Ema on alati öelnud, et ärge logelege niisama.
Tõesti, ema on suure töövõimega. Peale Eesti iseseisvust
olid rasked ajad ja käis peale
päevatööd veel öösitigi tööl.
Veel olen emalt õppinud
viisakust. Ema jaoks on tähtis,
et noormehed oleksid viisakad ja oskaksid hinnata nõrgemat sugupoolt. Kui ma olin
teismeline, siis ta keeldus kodunt välja tulemast kui keegi
talle mantlit selga ei aidanud.
Väike teater, aga jäi terveks
eluks meelde. Ema oli alati
pahane kui koju või suvilasse
sõbrad külla kutsusime, aga
toad olid segamini. See polnud viisakas.
Kuna ema on kultuuriinimene ning käib teatris,
ooperis, reisimas ja kunstinäitustel, siis soovingi talle
edaspidiseks ellu jätkuvalt
meeldejäävaid elamusi. Perega veedetud aega pole mõtet
soovida, kuna seda jätkub talle hetkel küllaga, pigem peab
vaatama, et peaaegu kuus lapselast teda liialt ära ei väsita,
sest vähesed suudavad lastega
nii pikalt ja huvitavalt mängida kui tema.
Ain Altermann

… aga mina tunnen nagu
pehmeid pilvi, enda ümber
ema käsi näen ta silmi
enda ümber ema käsi
näen ta silmi … “
Aitäh sulle, kallis EMA!
Sirje Rebane

Imelist
emadepäeva!
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Rakvere valla arengukava 2019-2035
Hea vallaelanik ja ettevõtja, oled oodatud kaasa mõtlema ja
arvamust avaldama uue valla arengukava koostamisel. Selleks
täida juuresolev küsimustik, lõika lehest välja ja tagasta meile, et
saaksime sinu mõtetega arengukava koostamisel arvestada.
Täidetud küsimustikud saab viia järgmistesse kohtadesse:
•
Lasila päevakeskus
•
Lepna raamatukogu, Lepna lastetuba
•
Veltsi lasteaed-algkool
•
Vaeküla külakeskus
•
Uhtna raamatukogu
•
Ubja päevakeskus ja Ubja külakeskus
•
Sõmeru raamatukogu
•
Rakvere vallavalitsus
•
Valla sümboolikaga postkast (Veltsis, Lepnal, Lasilas)
Küsimustiku leiad vajadusel ka ülalpool nimetatud asutustest ja arvutis
täidetav vorm on saadaval ka valla kodulehel.
Vastuseid ootame hiljemalt 31. maiks.
Info tel 322 0846 või kaire.kullik@rakverevald.ee
Teretulnud on igasugune täiendav informatsioon ja kommentaarid
vabas vormis.
Sinu arvamus on meile oluline!
Vastaja andmed enda kohta (vastusevariantide puhul märkida sobiv):
Vanus:
Sugu: mees / naine
Laste arv:
Leibkonna suurus:
Olen Rakvere vallas elanud
aastat
Haridus: algharidus / põhiharidus / keskharidus / kesk-eriharidus /
kõrgharidus / teaduslik kraad
Olen õpilane / käin tööl / olen kodune / olen pensionär
Elan talus / eramus / kortermajas
Elan järgmises elupiirkonnas: Aluvere küla / Andja küla / Aresi küla
/ Arkna küla / Eesküla / Järni küla / Jäätma küla / Kaarli küla / Karitsa
küla / Karivärava küla / Karunga küla / Katku küla / Katela küla / Kloodi
küla / Kohala-Eesküla / Kohala küla / Koovälja küla / Kullaaru küla /
Kõrgemäe küla / Lasila küla / Lepna alevik / Levala küla / Muru küla /
Mädapea küla / Nurme küla / Näpi alevik / Paatna küla / Papiaru küla /
Päide küla / Rahkla küla / Raudlepa küla / Raudvere küla / Roodevälja
küla / Rägavere küla / Sooaluse küla / Sõmeru alevik / Sämi-Tagaküla
/ Sämi küla / Taaravainu küla / Tobia küla / Toomla küla / Tõrma küla
/ Tõrremäe küla / Ubja küla / Uhtna alevik / Ussimäe küla / Vaeküla /
Varudi-Vanaküla / Varudi-Altküla / Veltsi küla / Võhma küla
Kas omate Rakvere vallas sissekirjutust? Jah / Ei
Vastusevariandi „Ei“ puhul palun põhjendage, miks te ei oma Rakvere
valda sissekirjutust (kooli, lasteaia pärast, pole mõelnud selle peale,
muu põhjus):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

............................................................................................
...........................................................................................

4. aprillil

• Kinnitada Uhtna hooldekodu töötajate uus koosseis.
• Hinnata alla 2008.–2014. aasta nõuded summas 3009,55
eurot.
• Kehtestada Sambliku tänaval liikluspiirang.
• Väljastada OÜle AU Energiateenus ehitusluba päikeseelektrijaama ehitamiseks.
• Algatada Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistutel
detailplaneeringu koostamine.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 547 eurot.
• Kinnitada 2018. aasta hankeplaan.
• Kinnitada Uhtna põhikooli rekonstrueerimise pakkumise
tulemused ja sõlmida leping OÜga OTO Ehitus.

11. aprillil

• Korraldada hange ja küsida pakkumised hoonete ja inventari kindlustamiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised Sõmeru-Näpi
kergliiklustee rajamise omanikujärelevalveks.
• Kehtestada liikluspiirang Vana-Tõrma tee ja riigitee 22
Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva 4,45 kilomeetril.
• Määrata ühele isikule hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 420 eurot.
• Nõustuda Aru katastriüksuse jagamisega.
• Väljastada ehitusload Põllumeeste Ühistu Kevelile PVC
halli ehitamiseks, OÜle Männiku Agrofarm töökoja
ehitamiseks ja Katlamaja kinnistule autoremonditöökoja
ehitamiseks.

18. aprillil

• Anda nõusolek OÜ Näpi Metall välisõhu saasteloa
muutmiseks.

Arengukava roll kohalikus elus

1. Kas Teie olete oma tegevuses kunagi võtnud aluseks valla
arengukava?
a) projektitaotluste koostamisel
b) investeeringute tegemisel
c) ettevõtluses muul viisil
d) elukoha valikul
e) pole kunagi vaja olnud
f) muu: …………………………
2. Millised teemad või valdkonnad vajavad arengukavas
täiendavat kajastamist?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Minu enda aktiivsus ja huvi kaasa rääkida
3. Kas olete huvitatud kaasa rääkimisest Rakvere valla arendamise
küsimustes?
a) jah
b) ei
Vastusevariandi „jah“ puhul palun märkige, millistes valdkondades
või teemades sooviksite kaasa rääkida:
•
teed ja tänavad
•
kommunaalmajandus
•
keskkond
•
ettevõtlus
•
sotsiaal
•
haridus
•
noorsootöö
•
ettevõtlus
muu teema: ………………………………………………............................
................................................................................................................
................................................................................................................
Kuidas Te oleksite valmis kaasa rääkima?
•
osalema arutelukoosolekutel
•
valla infolehte artikleid kirjutades
muul viisil: …………………………………………………..........................
................................................................................................................
Vastusevariandi „ei“ puhul palun märkige, millisel põhjusel Te ei
soovi kaasa rääkida:
•
ei ole aega
•
ei huvita
•
kaasarääkimisteks pole olnud võimalust
muu põhjus: ...........................................................................................
................................................................................................................
4. Kas osalete Rakvere valla ühis- ja seltsitegevuses?
a) jah
b) mõnikord
c) ei
d) ei, info puudub

• Nõustuda Lehise ja Männituka katastriüksuste liitmisega.
• Anda ehitusluba OÜle Planray kaarhalli laiendamiseks ja
OÜle RKAMD Ehitus ühiselamu ümberehitamiseks.
• Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
• Osutada ühele isikule koduteenust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 50 eurot ja kinnitada küttepuude saajate nimekiri.
• Toetada Uhtna taidluskollektiivide kontsertreisi 2000
eurot reservfondist ja 400 eurot valla 2018. aasta eelarvest.

20. aprillil

• Kinnitada Sõmeru-Näpi kergliiklustee rajamise pakkumise
tulemused.

25. aprillil

• Kinnitada pakkumiste tulemused valla kruusateede ja
tänavate 2-kordseks pindamiseks ja sõlmida leping
ASga Eesti Teed.
• Sõlmida Nurmiku tee, Nurmiku tee 3 ja Nurmiku tee 3a
katastriüksuste piiride muutmise kokkulepe.
• Nõustuda AS Raktoom vee erikasutusloa pikendamisega.
• Muuta jäätmevaldajate registris perspektiivseks Peetri
kinnistu ja Vaheri kinnistu.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 357 eurot.
• Osutada ühele isikule koduteenust.
• Tasuda osaliselt kahe isiku eest hooldekodu kohamaksud.
• Väljastada projekteerimistingimused Kadakamarja maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.
• Kooskõlastada Ubja põlevkivikarjääri kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Toetada 2018. aastal OÜ Coramy kaubabussi teenust
kokku summas 2160 eurot.

Vastusevariandi „a“ ja „b“ puhul palun märkige,
millistes tegevustes Teile meeldib osaleda:
•
tantsuõhtud
•
spordiüritused
muu: …...................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Vastusevariandi „c“ ja „d“ puhul palun märkige, miks Te ei osale
Rakvere valla ühis- ja seltsitegevuses:
•
pole aega
•
pole huvi
•
ei ole piisavalt infot
•
üritused liiga kaugel, ei ole transporti
•
olen leidnud mujal tegevust
5. Millistest ühisüritustest olete huvitatud? Jooni alla vajalikud
variandid.
a) jaanipäev			
h) kauni kodu konkurss
b) kultuuriüritused			
i) sportlikud tegevused
c) teater/kontsert			
j) noorteüritused
d) tantsuõhtud			
k) tervisepäevad
e) turvalisusega seotud üritused
l) valla ja küla arendavad
f) minu jaoks ei oma 		
üritused
ühisüritused tähtsust		
m) talgudl				
g) muu: ...................................
		
6. Kas Teie piirkonna elanikele on tagatud piisavad kooskäimise
võimalused?
a) jah
b) pigem jah
c) pigem ei
d) ei
Kui peate vajalikuks, siis põhjendage oma hinnangut:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
7. Millised on peamised takistused Teie osalemiseks kohalikus
ühiskonnaelus? (Tõmmake sobivatele variantidele joon alla ja/või
lisage puuduvad).
a) eestvedajate puudumine
b) kooskäimisvõimaluste ebapiisavus
c) ajanappus
d) info puudumine
e) transpordivõimaluste piiratus
f) muud põhjused: …………………………………………………………
............................................................................................................

Rahulolu elukeskkonna ja pakutavate
teenustega

8. Kuidas olete rahul Rakvere vallas pakutavate teenustega?
Andke kõigile hinnang 4 palli skaalas (1- rahul, 2- pigem rahul,
3 - pigem ei ole rahul, 4 - ei ole rahul)
a) põhiharidus
b) koolieelne haridus (lasteaed)
c) huviharidus (muusika-, kunsti- ja spordikool jm NB! Rakvere vallas
pakutakse huviharidust Rakvere või muudes huvikoolides)

25. aprillil

• Tutvustada valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise kava.
• Nimetada Veltsi Lasteaed-Algkooli hoolekogusse valla
volikogu esindajaks Helle Lemberg.
• Kehtestada Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri.
• Vaadati üle kehtivad üldplaneeringud.
• Seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
vallale kuuluvale 23 Rakvere-Haljala tee kinnistule.
• Määrata Aluvere külas asuvale liikluspinnale kohanimi
Piiri tee ja Rakvere linnast algavale ja Rakvere vallas
jätkuvale liikluspinnale kohanimi Kopteri tänav.
Detailplaneeringu algatamise teade
Rakvere Vallavallavalitsuse 04.04.2018. a korraldusega nr 109
algatati Tõrremäe külas Väljavahi tee 5 kinnistu ja Väljavahi tee
7 kinnistu ning selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu
koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.
Planeeritava ala suurus: ca 1,5 ha ning see hõlmab Väljavahi tee
5 kinnistut (katastritunnus 66201:001:0576) ja Väljavahi tee 7
kinnistut (katastritunnus 66201:001:0577) ning selle lähiümbruse
maa-ala.
Detailplaneeringu eesmärk: maa sihtotstarbe ja piiride muutmine,
ehituslike tingimuste ja liikluskorralduse määramine. Maa-alale
planeeritakse rajada tehnoülevaatuse hoone sõiduautodele.
Täiendavate uuringute vajadus puudub..
Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata
jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere
Vallavalitsuses Kooli tn 2, Sõmeru alevik või Rakvere valla
veebilehel: www.rakverevald.ee.
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d) noortekeskuste tegevus ...........
e) harrastustegevus (tants, laul, treeningud jm) ............
f) klubiline tegevus ............
g) kultuuriüritused ............
h) spordiüritused ...........
i) päevakeskused/külakeskused ............
j) tervishoid ..........
k) sotsiaalhoolekanne.............
l) heakord.........
m) kommunaalteenused...........
n) turvalisus ...............
o) jäätmemajandus.........
p) ühistransport ..........
Vastusevariandi „3“ ja „4“ (pigem ei, ei ole rahul) puhul palun
kommenteerige oma hinnangut lühidalt:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. Kuidas olete rahul Rakvere valla tehnilise infrastruktuuriga?
Palun andke kõigile hinnang 4 palli skaalas (1 - rahul, 2 - pigem
rahul, 3 - pigem ei ole rahul, 4 - ei ole rahul)
a) elekter (voolu kõikumine) .........
b) veesüsteemid ..........
c) kanalisatsioonisüsteemid...........
d) internetiühendus..........
e) telekommunikatsioonid...........
f) tänavavalgustus............
g) teed............
h) tänavad..........
i) kergliiklusteed..........
j) muu: ……………………....................................................................
Vastusevariandi „3“ ja „4“ (pigem ei, ei ole rahul) puhul palun
kommenteerige oma hinnangut lühidalt:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. Loetlege palun, milliseid teenuseid (näiteks kool, lasteaed,
arstiabi, huvitegevus) tarbite täna väljaspool valda (näiteks
Rakvere linnas)? Miks?……………………………………………………
……………………..................................................................................
..............................................................................................................

Ettevõtluse areng
11. Kas Rakvere vald loob võimalusi piisava ettevõtluskeskkonna
arenguks?
jah
b) pigem jah
c) pigem ei
d) ei
Vastusevariandi „c“ ja „d“ puhul palun märkige, millega Te
peamiselt rahul ei ole:
•
ei ole piisavalt maad
•
taristu ei ole väljaehitatud
•
liigselt bürokraatlik asjaajamine
•
karmid keskkonnanõuded ja normid
muu põhjus: ……………………………………………………...................

Millist laadi ettevõtluse arenguks on Rakvere vallal Teie arvates
eeldusi ja ressursse (tootmine, teenindus, puhkemajandus, ...)?
Püüdke olla võimalikult täpne ning põhjendada oma arvamust.
……………………………………………….….……………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Rahulolu teavitusega
13. Millistest allikatest saate infot Rakvere vallas toimuva kohta
(nummerdage need palun tähtsuse järjekorras nii, et 1 - “kõige
olulisem” jne)?
a) teadetetahvlilt ..........
b) vallamajast.........
c) volikogu liikmelt ..........
d) internetist ...........
e) valla infolehest..........
f) valla Facebookist............
g) valla koduleheküljelt ..........
h) noortekeskusest ..........
i) päevakeskusest/külakeskusest ...........
j) naabritelt või tuttavatelt ............
k) raamatukogust ...........
l) muu koht: …………………… ….................................................
14. Kas olete rahul Rakvere valla poolt antava info piisavusega?
a) jah
b) pigem jah
c) pigem ei
d) ei
Vastusevariandi „c“ ja „d“ puhul palun märkige, millega Te
peamiselt rahul ei ole:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
15. Kas olete rahul valla infolehega Rakvere Valla Sõnumid?
a) jah
b) pigem jah
c) pigem ei
d) ei
Vastusevariandi „c“ ja „d“ puhul palun märkige, millega Te
peamiselt rahul ei ole:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
16. Kas valla infoleht Rakvere Valla Sõnumid jõuab Teieni?
a) jah		
b) ei		
c) mitte alati
17. Kas olete rahul valla koduleheküljega www.rakverevald.ee?
a) jah
b) pigem jah
c) pigem ei
d) ei
Vastusevariandi „c“ ja „d“ puhul palun märkige, millega Te
peamiselt rahul ei ole:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tulevik Rakvere vallas
18. Nimetage kohalikke vaatamisväärsusi, millel võiks Teie arvates
olla suurem tuntus ja mis võiks huvi pakkuda valda külastavatele
või siit läbi sõitvatele inimestele?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................
19. Nimetage, mille poolest Rakvere vald eristub oma naabervaldadest?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
20. Nimetage viis märksõna, mis teie jaoks iseloomustavad
Rakvere valda?
1) ............................................
2) ............................................
3) ............................................
4) ............................................
5) ............................................
21. Milliste valdkondade/tegevuste arendamine Rakvere vallas on
Teie jaoks kõige prioriteetsem? Märkige ainult 5 kõige olulisemat:
• arendustegevus
• turvalisus
• maine kujundamine
• valla teeninduspunktide
				 olemasolu
• ettevõtluse elavdamine
• terviseteenuste areng
• puhkealade väljaehitamine
• sotsiaalvaldkonna teenused
• seltsielu edendamine
• laste mänguväljakute
				 rajamine
• kultuuri edendamine
• noorteüritused
• ühisüritused
• noortekeskused
• sport ja vaba aja veetmine
• lasteaiateenused
• elamuehituse areng
• haridus
• üldine heakord
• huvitegevus/huviharidus
• loodushoid
• transport vallakeskusesse
• asjaajamiseks, ühisüritusteks
• vesi ja kanalisatsioon
• muu: ……………………......
• teede ja tänavate korrashoid
.........................................
• tänavavalgustus
................................................
22. Kas Teil on veel mingeid omapoolseid ettepanekuid ja
kommentaare, mida Te sooviksite meiega jagada?
…………………………………………………………………………………
………………...........................................................................................
................................................................................................................
Vajadusel saab minuga ühendust võtta järgmistel
kontaktandmetel (vastamine vabatahtlik):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..................
Täname Teid koostöö eest!

12.

Saame tuttavaks

Rägavere mõis ehk 19 aastat hiljem
Kuidas need plaanid realiseerusid?
„Kultuurimõisat meist pole
saanud. Meie eesmärgiks on,
et mõis ennast ära majandaks. Selleks sai võetud lambad, et kasutada maad, mis
mõisa ümbruses on, maja
ülalpidamiseks. Eks lammastega toimetamisele ongi
peamine aur läinud – karja
suurendamise ja liha tootmise peale. Päris sinnani pole
veel jõudnud, et võiks rõdult
kaeda, kuidas elu keeb. Seni
tuleb kõik ise ära teha.”

„Aprillis 1999 ostis Hammerbeck XVII sajandist
pärineva Rägavere mõisa
Eesti riigilt 350 000 krooni
eest, kohustudes investeerima 3,5 miljonit krooni. Tänaseks on lubadust mitmeid
kordi ületatud”. Nii kirjutas
2003. aasta septembrikuu
„Virumaa Teatajas” ajakir-

janik Rein Sikk ning lisab
samas: „Viis aastat kestnud
restaureerimine legendaarses Rägavere mõisas on
muutnud häärberi säravaks
pärliks, millega huvilised
saavad tutvuda aasta lõpul.”
Toona oli tegemist kultuurimõisa projektiga.

Tänaseks on pilt tõepoolest
mõnevõrra muutunud. Rägavere mõisa lähistelt mööda sõites tuleb tahtmatult
huulile viisijupp: „Lambad
on siin ja lambad on sääl –
vagurad hääd, vagurad hääd
...“. Saladus pole seegi, et olete
olnud aastaid heaks partneriks Sõmeru lamba ja maaelufestivali korraldamisel.

Kas ja missuguseid muutusi tõi haldusreform teie tegemistesse? Ehk siis suhted
Rakvere vallaga?
„Meil on vallaga olnud
väga head suhted, ning on
tore, et põhimeeskond on
samaks jäänud. Samuti on ka
uusi toredaid inimesi, kellega
tuttavaks saada. Võtame ka
sel aastal Maaelufestivalist
osa ning loodame, et tuleb
veel rohkem rahvast, kui eelnevatel aastatel!”
Missugune on üks tavaline
mõisaproua ja -härra argipäev?
„Lambad, lambad, lambad.....”
Aga puhkepäev?
„Ikka lambad, lambad,
lambad … aga kui saaks päeva saata mööda ilma lammasteta?”
On teil abilisi?
„Meil on peale endi veel
poeg Martin, kaks köösnerit
– Ilona ja Anu, head naabrid

ning partnerid, kellega koostööd teeme ja ei saa mainimata jätta ka Aluvere šašlõki
toredat peret, kes meie kõhud täis hoiavad.”
Kuidas te seda kõike jõuate?
„Ega ei jõuagi kõike mida
sooviks teha. Alati on mingi
mõte või mure kuklas koputamas. Eks alati tuleb leida
ülesse see keti nõrgim lüli ja
lihtsalt ära parandada.”
Missugused on teie ja mõisa tulevikuplaanid?
„Hetkel mõtleme veel jätkata samas vaimus, seniks
kuni jaksu on.”
Kas ja miks tullakse Rägavere mõisasse?
„Viimastel aastatel on vast
kõige enam meid külastatud
lambanahast toodete ostmise eesmärgil. Mõnikord võõrustame ka ekskursioone,
kuid seda pigem soojemal
ajal. On olnud ka põllumeeste seminare, koolitusi.”

Selline on ajaloolise Rägavere mõisa, mille algdaatumid ulatuvad aastasse 1770,
tänane päev. Erinevatele
omanikele kuulununa on ta
läbi elanud halvemaid ja paremaid aegu.
Sõjajärgsel ajal oli Rägavere
mõisa peahoones kool. Hiljem omandas mõisa kohalik
kolhoos ning asus seda restaureerima. Rägavere mõis
oli 1970-aastatel üks esimesi
restaureeritud mõisaid Eestis
ning peale restaureerimist oli
see E. Vilde nimelise kolhoosi kultuurikeskus.
Jõudu ja jaksu teile, Pille ja
Morgan, oma unistuste elluviimisel ja kohtumiseni Maaelufestivalil Sõmerul.
Mõisa perenaise Pille Raua
mõtteid vahendas

Sirje Rebane
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Lasila mõisakooli Raamatukoguöööö...2018!
Raamatukoguöö toimus
Lasila koolis juba viiendat
korda. Ega me seda pikalt
ette planeerigi, lapsed
hakkavad ise küsima, kas
sel aastal ka tuleb? Nii see
Raamatukoguöö 5.–9. klassile välja kuulutatud sai.
Meeskonnaks õpetajad Anu
Õunap, Liis Otsus, Anneli
Meibaum, Eve Kangur, Keio
Soomelt ning raamatukoguhoidja Kadi Prants.

Öö stiil sai alguse õpetaja
Anu pakkumisest, et tema
võib piduliku laua teha. Võtsin kohe sõnasabast kinni, et
siis saab ju EV100 vastuvõttu
korraldada ja ülejäänu oli juba
loomulik jätk. Lapsed said
piduliku kutse. Sisenemine
saali toimus õpetaja Anneli valvsa pilgu all ning koos
hüüetega, kes sisenevad. Saalis ootasid kutsutuid kätlemiseks raamatukoguhoidja Kadi
ja eesti keele õpetaja Liis ning
pildistamist toimetas õpetaja
Eve. Pärast seda oli väike kõne
ning saabus esimese mängu
aeg, milleks oli „Kahoot“ küsimustega Eestist. Järge ootas

Valla spordist

M

ärkamatult on kätte jõudnud kaua oodatud kevad,
õhtud on pikemad ja soojemad ning päikesepaistelised ilmad lausa kutsuvad värsket õhku hingama. Selleks,
et liikumine oleks huvitavam ja lõbusam ning läbitud kilomeetrid mööduks linnutiivul, kutsume teid kõiki osa võtma
Rakvere valla liikumissarjast ning discgolfiõhtutest Sõmerul
ja Uhtnas. Maikuu discgolfiõhtud toimuvad 16. mail Sõmerul ning 23. mail Uhtnas.

R

Üllatuskingitused – eesti lipuga Suva sokid.

muusikaõpetaja Keio koos
oma dirigeeritava Lüganuse
segakooriga. Kontsert oli nii
ilus, et õpilased küsisid lõpulaulude juures, et kas tõuseme
püsti. Nii sündis ka ühislaulmine. Pärast ootas kõiki pidulik laud. Ööraamatukogu
ukse avas pidulikult Romet
Laansalu ja küünlad süütas
Kevin Kuusemäe. Käiku läks
ka eesti-teemaline „Kuldvillak“. Õhtu edenedes oli aeg
iga-aastaseks TondiTõrjeTöö-

Toaks. Paar tiiru tiigi ümber,
küünlad, tuline ürditee ja tilk
eeterlikku õli tegid asja klaariks. Pärast seda said lapsed
kätte oma üllatuskingitused SUVA eestipärased öösokid.
Viimaseks ööeelseks mõttetegevuseks sobis suurepäraselt
mäng „Raha-auk“, kus raha
oli asendatud kommidega.
Kommikorjaja sai tööd päris
kõvasti. Kel kommid otsas,
oli nõus panti panema nii
Suva sokid kui oma mobiili.

Lohutuseks said kommi süüa
muidugi kõik lapsed. Kõige
vähem aega jäi sel korral ööriiete moedemonstratsioonile
ning öödiskole. Nii lükkuski
kõige raskem osa ehk magamaminek muudkui edasi.
Aga kätte jõudis seegi aeg,
sest järgmine päev oli koolipäev.
Kadi Prants

Lasila põhikooli raamatukoguhoidja

Piltuudis Veltsi lasteaed-algkoolist

akvere valla liikumissarja esimene etapp on pühendatud valla küladele. Liikumissarja raames kutsume
inimesi üles tutvuma Lasila, Sõmeru, Ubja, Uhtna, Veltsi ja
Taaravainu liikumisradadega. Liikumissarja raames tuleb otsida vastused erinevatele küsimustele, mille leiate ülesannete
vihikust. Vihikud on saadaval Sõmeru, Uhtna ja Lepna raamatukogudes, Lasila päevakeskuses, Ubja noortekeskuses
ning Veltsi lasteaed-algkoolis. Täidetud ülesannete vihikud
tuleb tagastada hiljemalt 31. maiks samadesse punktidesse, kus vihikuid jagati või jätta vallavalitsuse sümboolikaga
postkastidesse (Veltsis, Lepnal, Lasilas, Sõmerul). Kõigi osalejate vahel loositakse Maaelufestivalil, 2. juunil, välja erinevaid auhindu. Lisainfo tel 5307 0195 või laura@rakverevald.
ee

23

. aprillil toimus traditsiooniline Jüripäeva jooks.
Teatevõistluses oli noorte (kuni 18 a) arvestuses
võistkondi lausa seitse ning täiskasvanute arvestuses neli,
lisaks veel hulgaliselt pisikesi jooksuhuvilisi. Noorte arvestuses läks esikoht ajaga 8:25 võistkonnale Sõmeru põhikool
2003 koosseisus Hannaliisa Rebane, Elise Erm, Helen Reintal ja Marit Pärnamets. Teise koha ajaga 8:53 saavutas võistkond Sõmeru põhikool 2008 koosseisus Mirelle-Marii Pärnsalu, Agnes Höövelson, Mary-Liis Luik ja Margot Kerge.
Kolmas koht kuulus sel korral ajaga 9:20 võistkonnale Kiired ja Vihased koosseisus Mait Sander Nõlvak, Kairo Holm,
Melinda Holm ja Eiko Maasik.

Täiskasvanute arvestuses oli võistlus tasavägisem, sest nii
teine kui kolmas koht lõpetasid ajaga 8:10. Kolmanda koha
saavutas võistkond Spordigurud Naised koosseisus Karin
Vähi, Evely Vassar, Marily Vassar ja Maily Laager. Teise koha
võistkond Sõmeru Sportlikud koosseisus Silja Part, Kadi
Murakas, Toivo Murakas ja Ardo Lint. Auväärne esimene
koht kuulus ajaga 6:59 võistkonnale Spordigurud Mehed
koosseisus Jaan Vassar, Marko Rumm, Siim Strauch ja Rain
Laager.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Lasteaias tehti kevadtöid. Oli lõbus ja töökas päev nii suurtel kui väikestel.
Teeme ikka kõike koos ja oksahunniku saime suure.
Fotod Mairit Greek

Koolis toimus traditsiooniline pidžaamapidu mida hakatakse ootama juba
sügisel.
Fotod Marja-Liisa Männik

Imetabased kingitused meie kodule
Vähemalt 100 tuld
igasse valla nurka

Istutame Rakvere valla
kokku!
Kutsume kõiki külasid,
kogukondi, sõpruskondi ja
lihtsalt elanikke liituma projektiga „Aiakultuurne vald Rakvere”.
Plaanis on rajada Eesti 100.
sünnipäevaks üle kogu valla
100 pargirooside istutusala.
Pargirooside erinevaid sorte
saab osta Mädapea mõisast,
kes on kogu projekti eestvedaja. Ilusad tugevad roosipõõsad
on istutusküpseks kasvatanud
tuntud roosikasvataja Rein
Joost. 1. mail Mädapea mõisas
toimuvatel talgutel jagab istutamise nippe Albert Beržins.

Kuna meie vallas on imeilus
kuldne mõisaring, sobivad
meile ka kaunid kuid vähenõudlikud pargiroosid. Tingimuseks on vaid see, et iga
kogukond peab ostma endale
ise roosiistikud taskukohase
summa eest ning istutama
need maha nii, et nad avalikkusele silma torkaks. Edaspidi
saavad kõik istutatud roosialad endale vastava infotahvli
ning jäävad mälestuseks kodumaa juubeliaastast veel aastakümneteks.
Rooside istutusala rajamise soovist anna teada palun
maia.simkin@rakverevald või
527 7235.

Jaanipäev ja jõulud on eestlaste kaks kõige tähtsamat
kalendritähtpäeva. Need on
aastaringi
pöördepunktid,
mis asetsevad n.ö. teineteise
vastas. Jõulust hakkab päev
pikemaks minema ja jaanipäevast jälle lühemaks. Meie
esivanematele olid need väga
tähtsad pühad, millega seostatud mitmeid uskumusi ja
kombeid.
Eestlaste jaanituli kuulus loodusmaastikele, kust
see kaugele paistis ning tule
puhastava toime abil püüti vabaneda kõigest halvast.
Jaanipäeva tähistamine pole
kuhugi kadunud, kuid on
aastakümnetega kujunenud
rohkem kärarikasteks pidudeks, kuhu tullakse meelt
lahutama. Tänapäeva inimene ei usu ehk enam niipalju
muistset väge. Vaatamata
sellele püsib inimese hinges
püha tunne elusa tule vastu ja
lootusrikas usk tema puhastavasse toimesse.

Õnneks pole kuhugi kadunud ka kodude juures tehtavad jaanilõkked, kus juteldakse, mängitakse, lauldakse
mõne oskaja pillimehe saatel.
Sel aastal Rakvere vallas
ühist jaaniõhtut ei korraldata,
vaid kutsume kõiki elanikke,
sõpruskondi ja külarahvast
üles, tegema oma jaanituld,
et süttiks vähemalt 100 lõket,
mille valgust jätkuks igasse
valla nurka. Aidaku need süüdatud tuled luua kogukonna
tunnet, väärtustada oma küla
ja kodukohta. Ehk ärkab läbi
esivanemate pajatuste ellu
nii mõnigi vana traditsioon.
Lisaks saagu sellest sümboolne kingitus Eesti 100. juubeliaastale.
Ole sinagi valgusenäitaja ja
ühteliitja. Täpsem info kuidas
oma tuledest märku anda ja
teistele oma tegemisi kajastada tuleb juba juunikuu lehes.
RVV

Korvpall

Laura Kubjas

spordi ja tervisedenduse spetsialist

Korvpallihooaeg hakkab läbi saama, põgus pilk möödunule. Sõmeru põhikooli poisid osalesid Teas Ennoki mälestusturniiril, kust toodi koju võit. Kulla said kaela: Margus
Kuusk, Gert Kütt, Günther Küttis, Villem Nuiamäe, Andris
Kesk, Marko Kusnerov, Markus Kruusimaa ja Karl Ristna.
Veterani ühisvõistkond Simuna/Sõmeru saavutas Eesti
meistrivõistlustel vanusegrupis 55+ teise koha. Kaotati ainult mitmekordsele võitjale Top Trustile.
Maakonna esiliigas jõudis Sõmeru võistkond nelja hulka. Poolfinaalis kaotati Ilves Transpordile, mis viib mehed
pronksmedalimängule 5. mail kell 12.00 Rakvere spordihallis. Ootame kõiki kaasa elama!
Suur tänu, kõigile, kes meie tegemistele kaasa elasid ja
tänud Rakvere vallale igakülgse toetuse eest!
Harry Metsaru

Piltuudis

Sõmeru näitetrupp osales 21. aprillil Roelas juba XIII korda
toimuval Lääne-Virumaa näitemängupäeval. Esitamisele tuli
katkend peagi esietenduseni jõudvast tükist „Kui lapsed öös
näevad und“. Žürii kiitis meie näitetrupi tugevat koosseisu
ja põnevat tükki. Eripreemiad silmapaistva rolli eest pälvisid
Tatjana Sõtšova ja Andrus Remiküll.
Õige pea on tulemas esietendus ka Sõmerul, nii et jälgige
reklaami.
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12. mail kell 14

Ubja päevakeskuses

EMADEPÄEVA
KONTSERT
5. mail kell 14

Sõmeru keskusehoones
Rakvere valla
laste lauluvõistlus

VIISIVEERETAJA 2018
Tule kuulama ja kaasa elama!
Parimad laululapsed saadetakse maakonda
Laulukarussellile.
21. mail kell 12
Sõmeru keskusehoones
Maaelufestival on kujunenud meie valla tunnusürituseks, mis
toob kokku meie enda elanikud ning külalised väljastpoolt.
Festivali avab paraad, mis on Sõmeru vahel kulgenud lammaste eestvedamisel, meeleolu on loonud ettevõtjad ja allasutused. Sel aastal esitame väljakutse kõigile meie 51 külale
ja oleks ääretult tore, kui rongkäigu pea moodustaks meie
külade esindus. Ei ole oluline kas olete kohal kogu külarahvaga või esindate üksi, peamine, et rongkäigus kõrguks teie
küla nimega silt, mida uhkusega kannate. Olete kõik väga oodatud!
Täpsem info maia.simkin@rakverevald või 527 7235.
Loomulikult on paraadile oodatud kõik meie valla ettevõtjad ja
allasutused.

Maaelufestivali minikäsipalliturniir

kell 11.00 mängivad tütarlaste
võistkonnad Sõmerult ja Tapalt.

Tule kaasa elama!
Maikuus on Sõmeru keskusehoones üleval

Leekpea näitus

SEDA NAD NÄEVAD

KEVADKONTSERT
Esinevad meesansambel Sõbrad ja
Sõmeru eakateansambel Elurõõm

Maikuu discgolfiõhtud

kogunemine kell 18.30 raja infotahvli ees

16. mail Sõmeru discgolfi rajal
23. mail Uhtna discgolfi rajal
Kõikidel huvilistel on võimalik osa võtta võistlusest.

Arvestus on individuaalne ning kokkuvõtteid teeme ja
meeneid jagame kohapeal.
Kellel võimalik, palume kaasa võtta isiklikud kettad.

KARITSA ja MÄDAPEA koolide õpetajad ja
õpilased!

Saame kokku 2. juunil kell 12 Rakvere vallas Karitsal.
Täpsem teave karaire@hot.ee või telefonil
527 1668 Katrinilt.

Lepna lastetoas
TEEME ÄRA talgud Tõrma kalmistul
5. mail algus kell 10.00 lõpp hiljemalt 16.00

Kaasa töökindad, reha, võimalusel saag
ja oksakäärid. Teeme korda piirdeaia heki.
Lõunaks talgusupp. Tule appi, et edaspidi oleks
Tõrma kalmistul ilusam käia!
Talgutele saab registreeruda
maia@rakverevald.ee või TEEME ÄRA talgute
kodulehel.

ABIKÄSI ON VÄGA VAJA!
Küsige tuulelt, kuhu ma lähen,
teadke, et päiksena kaitsma jään teid.
Linnuna lendan ja mõne tähe
õhtuti süütan, mis ühendab meid…

Õnnitleme maikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

94. sünnipäeval
MARIA ADEL Sõmeru
89. sünnipäeval
VILMI ANTON Tõrremäe
87. sünnipäeval
AITA VASILJEVA Lepna
LAINE ŠVETERS Levala
AINO REMIKÜLL Näpi
TAMARA NIKOLAJEVA Veltsi
86. sünnipäeval
AGNE ASU Taaravainu
VILMA KOPPEN Taaravainu
ASTA NEITO Koovälja
HERTA JÄNIS Vaeküla
85. sünnipäeval
EINAR JOONAS Lasila
GEORG-JAKOB PALMI Levala
NELLA TOMBAND Ubja
ELIISE-JOHANNA KALLEND Roodevälja
84. sünnipäeval
AAVO SUURKAEV Levala
83. sünnipäeval
ELLE ERTSEN Sämi-Tagaküla
82. sünnipäeval
LEIDA LAMBUR Sõmeru
LINDA HEIN Sõmeru
81. sünnipäeval
REIN PÄRG Taaravainu
SILVI ORUMETS Uhtna
VÄRDI SIRELBU Lasila
ILLAR FLOREN Näpi
80. sünnipäeval
MARIKA KRUUSOJA Ubja
75. sünnipäeval
MAIMU METSALU Veltsi
EVE LAHEK Ussimäe
OLAV SUKKO Sõmeru
ENNO KLAUKS Näpi
70. sünnipäeval
ENDEL SCHVARZSTEIN Tõrma
HILJA LOND Lasila
NATALJA SAARE Sõmeru

Töötuba juhendab Oxana
Oodatud on kõik suured ja väikesed

Uhtna põhikool korraldab koostöös Uhtna
noortekeskusega kingikarpide

meisterdamise töötoa.

Õpituba toimub Uhtna noortekeskuses (Nooruse 18
Uhtna) 24. mail alates kella 12.00-14.00.
Oodatud on piirkonna töötud jt huvilised.
Õpitoa juhendajateks on Kadri Plotnik ja Diana Pähkel.
Lisainfo ja registreerimine hiljemalt
18. maiks e-posti aadressil kadriplotnik@gmail.com
Õpituba toimub Erasmus+ projekti “From Tradition
to the Future: Ancient Crafts and New Entrepreneurial
Possibilities for Young People” raames.

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

Palju õnne lapse sünni puhul!
LAUREN VILUMETS Sõmeru

SANDER P ÄHKEL Lepna

Politseiteated

Mälestame
EEVI MALMBERG
EUGEN PENDER
LIIS LILL 		
ENDEL VAHER
VIKTOR KOMAROV

Kaartide meisterdamise töötuba
11. mail kell 16.00-17.30

Leia kõike ilusat, mis maailm suudab anda!
Hoia kõike head, mis elu annab kanda!
Võta vastu naeratusi, sõnu häid,
astu edasi sa ikka püstipäi!

06.12.1939-16.04.2018 Uhtna
13.07.1923-14.04.2018 Näpi
12.07.1984-13.04.2018 Roodevälja
17.06.1960-09.04.2018 Kohala
23.12.1958-05.04.2018 Lasila

13. aprillil juhtus traagiline liiklusõnnetus Roodevälja
külas, milles hukkus 33-aastane naine. Esialgsetel andmetel
hakkas naine teed ületama, et bussile jõuda, ent ei pannud
tähele vasakult lähenevat sõiduautot Ford. Paraku ei jõudnud
Fordi roolis olnud 22-aastane mees enam kokkupõrget vältida ning naine hukkus saadud löögist sündmuskohal.
16. aprillil teatati, et Arkna külas lõhuti sõiduauto Audi
autoklaasid, millega tekitati kahju summas 1000 eurot.

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

