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Kohtumisi kaheksat kanti

Rakvere vallas on kujunenud juba kenaks traditsiooniks,
et kui talgud on välja kuulutatud teatud kuupäevaks, siis pool
tööd tehakse ära juba eelmisel päeval. Igati kiiduväärt traditsioon. Õnneks jagus tööd ka Maailmakoristuse kuupäeval –
15. septembril, mil meie valla erinevais paigus oli koristustalgutel väljas umbes 70 inimest.
Roodeväljalt ja Lasilast korjati kokku kaks suurt multiliftikastitäit olmeprügi, mis pärines vanadest ebaseaduslikest prügi
mahapaneku kohtadest. Veltsis puhastati teede ääri, Põhjakeskuse töötajad koristasid kaubanduskeskuse ümbert teede äärest
prahti, neli vaprat lõid korra majja Taaravainu veehoidla ääres.
Tehti muudki, kui juba väljas oldi – laoti talvepuid, lõigati
võsa, paigaldati teadetetahvleid.
Meie vald muutus ühe päevaga palju puhtamaks ja ilusamaks.
Aitäh ja suur kummardus kõigile kaasalööjatele!
Maia SimKin

Rakvere valla keskkonnaspetsialist

Veltsis toimus lastele prügijooks ehk prügi kogumise võistlus, mille
eest saadi auhindu ja ilusad diplomid

Sinu sõnal on kaalu ehk võimalused ettepanekuteks ja murekohtade lahendamiseks
Sellist mõtet kandis läbi septembri ja päeva oktoobristki
toimunud niinimetatud valla
tuur, mille raames tutvustati valla kaheksas kandis,
järgmiseks kuueteistkümneks
aastaks arengukavasse plaanitavaid ettevõtmisi, et valla elu
parendada.

Kohtumistele olid oodatud kõik elanikud, kel soovi
ja tahtmist kaasa rääkida,
oma muredest teada anda,
et üheskoos neile lahendusi
leida. Etteruttavalt võib öelda, et paljud üleskerkinud
probleemid on igapäevased
ning leiavad teostamist juba
õige pea. Samas arutleti ka
tulevikku vaatavaid arenguid. Sõbralik ja koostööaldis õhkkond valitses kõigil kohtumisõhtutel ning
kõrvaltkuulajana tõdesin, et
kohaletulnud elanikele on
oluline, et neid kuulatakse ja
selgitatakse lahti, miks kõik
probleemid ei ole koheselt
lahendatavad ning mis mõte
on üldse arengukaval.
Kui üldistada, siis põhilisteks märksõnadeks läbi
nende kõigi kohtumiste olid
teed ja tänavavalgustus, vesi
ja kanalisatsioon ning bussiliiklus, millele lisandusid erinevad paikkondlikud mured.
Nendest
probleemidest
kõige kiirema lahenduse
leiab bussiliikluse parendamine, sest siin on kõik võimalused elanikkonna enda
kätes. Kuna meie maakonnas ei ole tasuta bussiliiklust,
välja arvatu kuni 19-aastased
ning 63+, siis on selle rahastuse arvelt võimalik bussiliine korrigeerida. Selleks
tuleb elanikkonnal üheskoos

läbi mõelda, milline lahendus neid rahulaks, see kirja
panna, inimeste allkirjad alla
koguda ning oma soovipalve
koos konkreetse ettepanekuga valda tuua. Vald vaatab
taotluse läbi ja edastab koos
omapoolse toetusega PõhjaEesti transpordikeskusele,
kes siis võimalusel püüab lahenda olukorra.
Mis puudutab aga teid,
olgu selleks nii sõidu- või
kergliiklusteed, siis nende
kohta on töögrupp koostanud teehoiukava, kus probleemsemad on käsitletud ja
prioriteedid välja toodud.
Teede rajamised ja põhjalikud
rekonstrueerimised
saavad teoks vaid läbi välise rahastuse. Näiteks maksab kilomeeter valgustatud
kergliiklusteed täna umbes
150 000 eurot. Selline võimekus vallal puudub, kuid vastavate meetmete avanemisel
nende ehitust jätkatakse.
Omaﬁnantseeringust tehakse ära esmased teehooldused
nendes kohtades, kus asi on
ikka väga hull. Siinkohal palun kõigilt vallakodanikelt
mõistmist. Tihti võib tunduda, et just teie tee on see
kõige viletsamas olukorras ja
vajaks kohest kiiret tegemist,
kuid vallal tuleb vaadata laiemat pilti. Täna on meil vallas
182,8 kilomeetrit kruusateid.
Mõned neist on teatud aastaajal lausa läbimatud. Seega liigume oma tegemistes
prioriteetsusejärjekorras,
mis ei võimalda kõiki lahendusi koheselt rakendada.
Sama lugu on vee ja kanalisatsiooniga. Siinkohal on samuti tegemist väga mahukate projektidega, mis ei sünni

valla enda rahakoti baasil.
Täna ootavad kinnitust Kohal ja Lasila projektid. Kaardistamist vajavad olukorrad ka teistes piirkondades.
Ühisvee- ja kanalisatsiooni
lahendused
puudutavad
kindlasti ainult tiheasustusalasid.
Hajaasustusega
piirkondades tasub elanikel
endil aktiivsed olla ja kasutada hajaasustuseprogrammi
poolt pakutavaid toetusvõimalusi oma kodus sobilike
lahenduste teostamiseks.
Nende olmeliste probleemide kõrval on äärmiselt
oluline paikkonna elanike
enda rahulolu ja tegutsemistahe.
Kogukonna enda initsiatiiv
ja probleemidel sarvist haaramine on juba pool võitu.
Seal, kus valitseb passiivsus
ja probleemist räägitakse
vaid omaette ei juhtu mitte midagi. Olge julged oma
muredest ja ettepanekutest
rääkima, sest muidu vald
ei teagi, et midagi on viltu.
Olgu selleks siis kasvõi kustunud tänavalatern või mõni
väärt idee, kuidas kogukonna arengut soodustada.
Vallaametnikud on olemas, et aidata teid teie muredele lahenduste leidmisel.
Läbi nende külakoosolekute oli meeldiv tõdeda, et
paljudes paikades on suured
probleemid juba leidnud lahendused ning unistamisele
tulid lausa utoopilised mõtted, kuid kes ei unista, siis
ega sel midagi ei sünnigi.
Suur tänu kõigile vallakodanikele, kes tulid kaasa
rääkima. Eriti vahvad olid
Sõmeru poisid, kes oma mõ-

tete ja ideedega kohale tulid
ja koosolekul kaasa arutlesid.
Meie ülesanne on luua valda selline keskkond, et just
needsamad noored oleksid
rahul ning tulevikus sooviksid siia kanti oma kodu luua.
Tooksime välja kantides
kõlama jäänud peamised
murekohad.
Ubja - bussiliiklus ja kergliiklusteed
Arkna - ohutu juurdepääsu
tee väljaehitamine
Lepna – raamatukogu,
päeva- ja noortekeskuse töölerakendamine
Veltsi - Päide küla vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine
Uhtna - alevivahelise kergliiklustee ehitus
Vaeküla - vesi- ja kanalisatsioon, kasutusel mitteolevad
hooned, alevisisene kergliiklustee
Sõmeru - skeitpark, jõu- ja
mänguväljakud, keskväljaku
väljaehitamine
Lasila - mahajäetud hooned, piirkonna elamu- ja
tööstusalade arendus, Rakvere - Levala kergliiklustee
Täna annavad valdkondade spetsialistid ja komisjonid
arengukavale viimast lihvi,
siis läheb see volikogule läbitöötamiseks ning kõigi
eelduste kohaselt peaks detsembris jõudma kinnitamisele.
Täname kõik 178 inimest,
kes mõttetalgutel osalesid ja
omapoolse panuse andsid.
Eriti uhked oleme Veltsi kandi rahva üle, kus osales teistest piirkondadega võrreldes
poole rohkem inimesi.

Sõmeru perearstikeskus sai taas tunnustust
Septembris toimus Tartus Eesti perearstide seltsi
aastakonverents, kus tunnustati 85 perearstipraksist
üle Eesti. Parimate hulgas
oli kümme praksist LääneVirumaalt, nende seas ka
Sõmeru Perearst OÜ. Parimad selgitati välja perearstipraksiste kvaliteedijuhise
alusel.
Sõmeru perearstikeskus
on kvaliteedimärgise saanud igal aastal alates 2010.
aastast, mil sellist tunnustust esmakordselt jagama
hakati.
Sõmeru tervisekeskuses
saab esmatasandi arsti- ja
õendusabi suur osa endise
Sõmeru valla elanikest, palju uusi patsiente on tulnud
Rakvere vallast. Patsientuur on järjest suurenenud

ja sooviavaldusi Sõmeru
perearstide
nimistutesse
saamiseks tuleb igalt poolt.
Kvaliteedi hoidmiseks on
tehtud otsus, et nimistusse
saavad lisanduda vaid nimistus juba olevate inimeste pereliikmeid ja oma valla
elanikud.
Keskuses töötavad kaks
perearsti Maire Suurkivi ja
Rita Uuetalu, ämmaemad
Kadi Jõhve ning kolm pereõde: Egeli Puhilas, Marje
Sapar ja Merike Sild, kes on
pensionile jäänud pikaaegse
pereõe Sveta Kalda mantlipärija.
Ämmaemand on Sõmerul töötanud aasta ning juba
mitmetest tema hoolsa järelvalve all olnud naistest on
saanud tänaseks õnnelikud
emad. Peale raseduse jälgi-

mise võivad ämmaemanda
poole pöörduda igas eas
naised nõu saamiseks või
läbivaatuseks ja proovide
võtmiseks. Julgesti võivad

ka tütarlapsed tulla nõustamisele.
Pereõed tegelevad krooniliste haigustega patsientide nõustamisega ja esmaselt ägeda haigusega

pöördujatega, teevad uuringuid, protseduure, nõustavad telefoni teel.
Tervisekeskuse õed osutavad koduõendusteenust
kroonilistele haigetele, kes
enam ise arsti juurde tulla ei
suuda.
Üle aasta on tervisekeskuses töötanud füsioterapeut

Rando Maamägi, kelle osavate käte all on abi saanud
paljud kaela-, selja-, lihas- ja
liigesprobleemide korral.
Arstide, õdede, ämmaemanda ja füsioterapeudi
vastuvõtule saab registreerida telefonil 322 0518.
RVS
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Taas alguses

Vanavanematepäev
Levala moodi

Nagu kõikides haridusasutustes, on ka Veltsi lasteaed-algkoolis september
alanud suure kiirusega.
Klassid ja rühmad seavad end taas õpperütmi.
Päevadest saavad nädalad
ja nädalatest kuu – aeg
möödub märkamatult.

Aga veel enne seda,
kui uus õppeaasta alguse sai, korraldasime kohaliku talguõhtu. Kohale
tuli palju lapsevanemaid,
kelle abiga tegime korda
mänguplatsi ja kiikede
alused ning eemaldasime
vanad kiigepostid ja kaalukiige. Veel kord suur
tänu kõikidele abilistele!
11. septembril toimus
meil MTÜ Partnerite eestvedamisel kohaliku toidu
päev. Endine presidendi
kokk Indrek Kivisalu toimetas koos abilistega köögis juba varahommikust
alates, et valmistada kooliperele kohalikust toorainest lõunasööki. Maitsmiseks pakuti ka erinevaid
smuutisid toortatra ja teiste põnevate komponenti-

Vanavanemate päev Veltsis.

dega. Vahepeal tehti aega
parajaks õpetaja Margiti
juures kunstitunnis. See
päev jääb meelde eriliste
maitseelamuste ja toredate külaliste poolest! Täname meile külla tulemast!
19. septembril käisime
ise külas Haljala koolil,
kes korraldab traditsioonilist
Aaspere-Haljala
jooksu, millest võtsid osa
koolieelikud ja kõik õpilased. Meie kooli poisid
said medalid kaela 1 km
jooksus: Enriko 1. koht ja

Sigmar 3. koht. Tüdrukute arvestuses tuli Ellinor
4. kohale. 3 km jooksus
tuli tüdrukute arvestuses
Rebeca 5. kohale ja Soﬁa 6. kohale. Õnnitleme
kärmeid jooksjaid ja kõiki
osavõtjaid!
Septembri teisel nädalavahetusel
tähistati vanavanemate päeva.
Otsustasime, et kutsume vanavanemad sügise
sünnipäeva puhul endaga tantsima, mängima ja
meisterdama. Nii saidki

24.septembril meie õuel
kokku lasteaed-algkooli pere, vanaemad, vanaisad, emad ja teised
külalised. Naeru ja rõõmu
saatel möödus tegusalt
veedetud aeg ja lõpuks
valmisid mälestuseks ka
toredad sügisesed meisterdused. Aitäh, et meiega
koos aega veetsite!
Soovime
kõikidele
tegusat õppeaastat ja toredaid elamusi päevadesse!

Seekordne vanavanematepäev Levalas möödus luuletuste ja laulude
saatel. Üles astusid Tambet Parm kitarril ning lauluga lõid kaasa tema õed.
Esitamisele tuli kolm
tuntud hitti – Karl-Erik
Taukari „Seitsme tuule
poole“, Shanoni „Suvi
kestab veel“ ja Curly
Stringsi „Kauges külas“. Vahetekstina esitas
70. aasta juubelit pidanud Hele-Mall Udeküll
luuletuse kodusoojusest.
Esines Ingrid Uudeküll.

VeltSi laSteaedalGKooli Pere

Lõpetuseks jäid kõlama Ingrid Udekülli poolt
kitarril mängitud kaks setu lugu „Egämehe reinlender“ ning „Haanja miis“.
Pärast etteasteid sai süüa maitsvaid pirukaid ja torti
ning juua kuuma teed.
InGrid UdeKÜll

aame tuttavaks

Mirjam – vabatahtlik Sõmeru
noortekeskuses

Kohaliku toidu päeval kunstitunnis.

Taaskord putukad

Mattias Turovski.

Loodus- ja keskkonnaharidust
hindavate
Uhtna lasteaia õpetajate kutsel kohtus Uhtna
lastega keskkonna hea
käekäigu eest seisev putukahuviline
Mattias
Turovski MTÜst Zoosemu, kel olid kaasas ka
mõned eksootilisemad
väikeloomad ja putukad.
Keskkonnaeetik Turovski selgitas, et oleme
putukatest ümbritsetud
ning neil on looduses
igaühel oma tähtis roll.
Seepärast peaks inimene toimima arukalt, et
mitte hävitada putukate
elupaiku, olgu need siis
põlislaanes või kodu-

ses õuemurus. Seda võis
arvata, et putukaliike on
maailmas väga palju, kuid
üllatas, et ainuüksi põrnikalisi on rohkem, kui erinevaid selgroogseid.
Lapsed kuulsid palju
huvitavat putukate eluviisidest ja käitumisest ning
loodetavasti asendus nii
mõnelgi võõristus sümpaatiaga.
Ka paar aastat tagasi oli Uhtna lasteaias
putukateema päevakorral, kui õpetaja Mari
Liima korraldas mahuka
näituse „Milleks meile
putukad?“
MooniKa GuStaVSon

Sõmeru noortekeskuses alustas oma 10 kuud
kestvat vabatahtliku teenistust Mirjam Saksamaalt.
Miks sa hakkasid
vabatahtlikuks?
Sellel on palju põhjuseid: teadsin, et tahan töötada noortega. Olen ise osa
saanud noorsootööst: näitetrupis, maalimiskursuse
ja laulukoori, kust sain lausa suurepärase kogemuse
ning tahan seda ka teistele
noortele edasi anda.
Miks sa valisid Eestimaa?
See oli lihtsalt tunne, et siin oleks lahe. Mind on alati
Põhjamaad tõmmanud. Tahtsin näha kohta, mida ma ei
tea. Näiteks Prantsusmaale saan ma lihtsalt kohale jalutada. Siin soovin uut riiki alles tundma õppida.
Räägi meile endast?
Ma pean alati midagi tegema. Mul on raske olla tõsine, mulle meeldib naerda.
Millega sul meeldib tegeleda?
Mulle meeldib peaaegu kõik. Meeldib mänge mängida ja sporti teha, üldse aktiivselt tegutseda. Olen käinud
taekwondo trennis. Naljatamisi öldes – olen selles trennis 4 aastat 3 x nädalas käinud, nii et tean kuidas n-ö
tagumikku kuumaks kütta. Mulle meeldib laulda – käin
nüüd teisipäeviti Uhtna naiskooris, kus mulle väga meeldib. Mind on palju kujundanud ja aidanud noorte näitetrupp kodumaal, mille mõju on raske sõnadesse panna.
See oli nagu teine perekond.
Mirjam on emotsionaalne inimene, kellel on meie
noortele palju anda. Loodame tema Eestis viibimise igati
meeldivaks ja kogemusterohkeks teha.
Intervjueeris ja tõlkis
Sirle PiHlaK

Sõmeru noortekeskuse noorsootöötaja
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Ajutisest tööst võib saada elutöö
Lasila kooli kokatädi ÕIE KANGUR

Kuidas Sul on õnnestunud nii hea tervise juures püsida? Teadupärast
pole Sa peaaegu töölt
puudunud?
Haiguslehel olen olnud
vaid korra, seda 2002.
aastal. Väikesemad külmetushaigused ja muud
hädad olen minetanud ja
ikka tööle kippunud. Aastaid sõitsin tööle jalgrattaga, nautides hommikust
värsket õhku. Pärast tööd
koju sõites jälle mõlgutasin lõppeva päeva mõtteid
ja planeerisin järgmist
päeva.

Sellel kevadel täitus lahkel,
abivalmis ja töökal naisel Õie Kanguril Lasilas
töötamisest juba 25 aastat.
Septembri keskel täitunud
70 eluaastat on möödunud
linnulennul. Lasila koolipere avaldas tublile kokatädile
austust ja tänu 13. septembril piduliku vastuvõtulaua
ja üllatuskingitustega.

Pisut Õie Kangurist.
Õie on pärit Järni külast, saanud alghariduse Karitsa koolis. 1972.
aastal abiellus Jüri Kanguriga. Koos loodi ühine
kodu ning nüüd kasvab
Rakvere vallas Karunga
külas Künka talus kolm
põlvkonda
toredaid
rõõmsameelseid inimesi.
Kuidas Sinust sai koolikokk?
Ma ei osanud ilmaski
arvata, et minust võiks
saada kokk. Olen tegelikult lõpetanud Rakvere
majandustehnikumi (aastal 1967), sain raamatupidajakutse. Aasta töötasin
Kadrina Tarbijate Kooperatiivis raamatupidajana. Seejärel asusin õppima Eesti põllumajanduse
akadeemiasse agronoomia erialale. Hinges unistasin saada hoopis ilmaennustajaks. Ent kõik ei
lähe alati nagu planeerid.
Elu keerdkäikude tõttu
pidin õpingud pooleli
jätma ning tööle asuma,
esmalt Lasila sovhoosi
ökonomistina, hiljem töötasin üle 20 aasta samal
erialal Energia kolhoosis.

Õie Kangur. 						

Lasila kooli tulin tööle
1993. aasta aprillis majandusjuhatajana. Töökoha ruumid asusid tänases
lasteaiamajas. Tööülesanneteks olid õpetajate
palkade arvestamine ja
maksmine. Tollane kooli
direktor Veera Tiidenberg palus ühel päevalm
et hakka koka kohusetäitjaks, kuni päris koka leidmiseni. Nii ma siis täitsingi koka kohuseid alates
1998. aastast kuni selle
sügiseni!
Alguses olin pabinas.
Mõisamaja söökla oli siis
remondis, toidu valmistamine ja söömine toimus
tänases tehnoloogiaõpetuse klassis. Kõige suurem laste arv on olnud

140 suud. Lapsed sõid
kahes vahetuses. Esimene
söök, mida valmistasin,
oli hakklihakaste. Kartulid tuli käsitsi koorida,
nõusid kausis pesta. Kogu
tööperioodi on abiks
olnud üks kokaabi. Tööpäevad algasid 6.30, toimetusi jagus õhtupoolikuteni. Paberitööd sai
vahel tehtud ka nädalavahetustel. Toiduvalmistamisele lisaks oli söökla
laoseisude paberimajanduse haldamine. See mulle väga meeldis, kuna tegemist oli õpitud erialaga.
Samuti kulus kolhoosis
saadud ökonomisti kogemus siin marjaks ära.

Fotokollaaž Anneli Meibaum.

Paljud vilistlased on
maininud, et parimat
hakklihakastet ja boršisuppi, kui teeb kokatädi
Õie, pole enam hiljem
saanud.
(Naeratab tagasihoidlikult)
„Ei tea, eks suures potis
keedetud toit maitsebki teistmoodi! Häid sõnu
on mõnel korral ikka vist
poetatud jah!
Millised on olnud läbi
aegade laste lemmikud
toidud?
Laste lemmikud on toidud, mida ilmselt koduski
pakutakse – makaronid
hakklihaga, piima-riisisupp.

Kas Sa vahel ka mõtlesid,
et teeks kannapöörde?
Eks aegu, mil tüdimuse
hetk peale tikkus, ole ikka
olnud! Vaheldust igapäevatööle on pakkunud nn
ühiskondlik tegevus, olen
olnud külanõukogu saadik ja 4 koosseisu endise
Rakvere
vallavolikogu
liige vallavanemate Maie
Rakso ja Aivar Aruja valitsemise ajal. On olnud
toredaid ja poliitiliselt ka
keerukamaid aegu. Aga
saime alati hakkama.
Koolijuhid meenutavad
Sind heade sõnadega.
Kui keegi tuli jutuga, et
on vaja mõni pidulaud
teha või kiiresti mõned
külalised vastu võtta, ei
olnud Sinu jaoks tähtis
ei päev ega kellaaeg, alati
kostis vastuseks „Teeme
ära!“.
„Jah, nii oli!“ (ütleb tagasihoidlikult).
Mis tunne on kodus
väljateenitud puhkusel
olla?

Esimesed päevad oli
tühi tunne, kurbus tuli
peale ja pisar kippus samuti silmanurka tulema.
Nüüd olen hakanud tasapisi raamatuid sirvima
ning teen tavapäraseid
majapidamistoimetusi.
Mitu sõbrannat on helistanud, plaanime kindlasti
kokkusaamisi korraldada.
Plaanin hakata jalutamas
käima, käimiskeppidega
ikka, et kulgemine oleks
tõhusam. Lisaks saan olla
täiskohaga vanaema.
Milliseid toite armastad
kodus teha?
Hetkel olen kohe puhanud ja lasknud tütrel köögis perenaine olla. Kuid
eelistan ikka vanu lihtsaid
toite. Kuid kui uue köögikombaini välja lunastan,
mine tea, mida siis küll
soov vaaritada tuleb.
Mida soovid tänasele
kooliperele?
Tänan kogu Lasila koolipere meeldiva koosveedetud aja eest! Tänu paljude „aitäh, toit oli väga
maitsev!“ sõnade eest,
piduliku vastuvõtulaua,
kaartide, joonistuste ja
sünnipäe vakingituste
eest!
Vanasõnagi ütleb, et
tühi kott püsti ei püsi.
Soovin kõigile positiivset
meelt ja HEAD ISU!
Hoidke uut kokatädi
Ulvit!
Kokatädi Õiet usutles
Anneli Meibaum

Noored tahavad rohkem vastutust, näitab kogukonnapraktika kogemus

Noortest on septembri
jooksul räägitud avalikkuses palju. Tavapärasele
kooliaasta alguse elevusele lisandus sel aastal aga
märgatavalt tumedamaid
noote, kui meediasse jõudsid lood noortekampadest.
Hetkeks võis näida, et noored ongi hukas ega soovi
oma aega ühelgi ühiskondlikult kasulikul viisil
kasutada.
Tegelikkuses
leiab oluliselt rohkem näiteid vastupidisest, näitab
viimase viie aasta jooksul
igasse Eesti maakonda
jõudnud ning sel sügisel
veelgi rohkemaid õpilasi
osalema ootava kogukonnapraktika programmi kogemus.
“Kui anda noortele võimalus iseseisvalt tegutseda
ja käsi külge panna, siis
neil on ideid ja tahet midagi ära teha täiesti olemas.
Sealt võivad tulla väga
huvitavad lahendused,”
arvab Viljandi Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse

õpetajana töötanud JuhanMart Salumäe.
Oma kogemusest meenutab ta näiteks seda, kuidas matemaatika ja füüsika
süvakallakuga klassi poisid käisid paljulapseliste
perede liidu sünnipäeval
mustkunstitrikke tegemas.
“Loovust ja varjatud andeid on noortel palju, aga
küsimus on selles, kas me
oleme täiskasvanutena piisavalt julged, et neid võimalusi pakkuda.”
Kogukonnapraktika annabki noortele enamasti
ühiskonnaõpetuse tunni
raames võimaluse minna lühiajalisele praktikale
mõnda
vabaühendusse,
et saada seeläbi praktilist
töökogemust ning parem
pilt kodukoha ning laiemalt ühiskonna probleemidest. Veelgi olulisemana
aga nende lahendusvõimalustest.
2013. aastal alustanud
programmi mudel on lihtne: kool pakub oma õp-

pekava raames õpilastele
võimaluse saada praktikakogemus mõnes kohalikus
vabaühenduses.
Lisaks
töökogemuse saamisele
ning praktiliste oskuste
omandamisele
panevad
noored seal käed külge
mõne probleemi lahendamisele, olgu noorsootöö,
lastekaitse, kodutute loomade aitamise või mõnes
muus valdkonnas.
Erinevaid rolle ja tegevusi proovitakse nii kohalikes kui üle-eestilistes
organisatsioonides. Teiste
algatuste seas on noored
puutunud kokku ausama ühiskonna loomisega
ühingus Korruptsioonivaba Eesti.
“Kogukonnapraktika kaudu õnnestus meil
teha koostööd noortega,
kes tahtsid rohkem teada,
mida korruptsioonivastane
tegevus endast kujutab,”
meenutab noori juhendanud Anni Jatsa. “Kõik
abituriendid, kes prakti-

kaülesande käigus mõne
valdkonnaga
täpsemalt
tutvuma pidid, lõpetasid
kogukonnapraktika eeskujulikult ja edukalt ning
ühing on õpilaste töö eest
igati tänulik.”
Ka noored ise on oma
kogemusega valdavalt rahule jäänud ning paljud
on jätkanud pärast praktika lõppu vabatahtlikena
või leidnud vabaühenduse
juures suisa töö. Sel sügisel ootab programm rohkemate noorteni jõudmiseks
uusi partnerkoole ja vabaühendusi. Koolid saavad
seejuures paindlikul moel
valida endale sobivaima
mudeli, kuidas kogukonnapraktikat õppetööga lõimida.
Viljandi noori juhendanud Salumäe näeb kogukonnapraktikas võimalust
mitte ainult noorte, vaid ka
kooli jaoks: “See mitmekesistab õppeprogrammi,
toob elulist külge sisse,
aitab tööd sisukamalt teha.

Lisakoormat mulle õpetajana tegelikult ei langenud,
sest sain materjali mujalt
vähendada, paljud õpikusse kirjutatud teemad saadi palju otsesemalt kätte.
Praktiline tegevus on aga
see, kus teadmised kinnistuvad.”
Kui meediast tuleb sõnumeid noorte poolt toime
pandud kuritegudest, sotsiaalsest ebapädevusest või
jõukudena aja veetmisest,
siis kujuneb stereotüüpne
pilt, kirjeldab Salumäe. Ta
meenutab, kuidas nii mõnigi kogukonnapraktikaga
seotud inimene ütles, et
ei oleks osanud arvatagi,
et mõni 11. klassi noor nii
äge võib olla. “Üheltpoolt
avastab noor täiskasvanute
maailma, kuhu ta ühel hetkel siseneb. Teine külg on
see, et vabaühendused ja
vanemad avastavad ka ise
noori uue nurga alt.”
MARIA LAANJÄRV

Vabaühenduste Liit

K

ogukonnapraktika
programmi veab eest
Vabaühenduste Liit, selles osaleb ligi nelikümmend kooli ja üle saja
vabaühenduse.
rogramm ootab liituma koole ja vabaühendusi üle Eesti. Kui
soovid seda teha, loe lisa:
www.heakodanik.ee/kogukonnapraktika
ogukonnapraktika
programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortegarantii
osa ja seda rahastatakse
2015-2018 aastatel haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.”
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Maailmakoristuspäeval Keri saarel

Rakvere valla noored
käisid sel suvel Keri
saarel laagris, ööbides
samas majas, kus saarevahid ja külalised. Neile
seal väga meeldis ja kui
nad kuulsid, et saarele
on Hooandja toel vahetatud selle hoone aknad
ja vajatakse abi sisekoristuseks, otsustati sama
seltskonnaga appi minna.
Kõik vajalik auto
peale laaditud, asuti
kümnekesi
Leppneeme suunas teele. Kurva
teatena jõudis info, et
tugeva tuule tõttu paat
ei välju. Tuli leida kiire
lahendus ööbimiseks.
Õnneks leiti lahendus ja
ööbiti püstkojas lõkke
paistel, mis oli paljudele
esmakordne kogemus.
Hommikul
võeti
suund hoopis Pirita sadamasse, et sealtkaudu
sihtkohta pääseda. Soojad ja veekindlad riided
seljas ning kotid paadis asuti Keri seltsi juhi
Peep Rada juhtimisel
saare poole teele. Ilm
oli tuuline, vesi pritsis
paadisolijaid märjaks,
sellest hoolimata võeti
isegi laul võeti üles.

Hoone sisemine olukord oli tõtt öelda päris hull.

Uued aknad ees ja vanad väljas.

Kõige pikema aja võttis saarele randumine.
Kui jalg kindlalt maapinda puudutas ja kuivad riided selga saadud,
võeti ette tõsine koristusaktsioon, sest hoone sisemine olukord oli
hullumeelne - kõik oli
segamini ning tolmu ja
kive täis. Igaüks sai oma
ülesande – kes pühkis
põrandaid, kes puhastas
riiuleid, kes vedas, tassis ja kloppis. Tegevust
jätkus kuni hiliste õhtutundideni. Päev lõpetati
kuuma saunaga.
Pärast hommikupannkooke oli plaanis maja
ümbruse koristus, kuid
järsult tõusev tuul sundis
viivitamatult lahkuma.
Tagasitee oli ekstreemne, kuid vana merekaru
juhtis paadi kindlakäeliselt mandrile tagasi
Täname kõiki töökaid ja rõõmsameelseid
osalejaid Mait Sander,
Marian, Anette, Kairo,
Melinda, Hannes, Mirjam, Merli, Rita, Kadri
ja Peep!
Piret Laidroo

noorsootööspetsialist

Ärasõit Keri saarelt.

Maas vedelavat prügi ja jäätmeid on vastik vaadata
Usun, et sama vastik
on seda vaadata viskajal
endal, ainult et tal peab
selle kohapealt olema
tunduvalt karastunum
närvisüsteem, kui tavainimesel. Viimasel kuul
olen kokku puutunud
maha visatud prügiga
liigagi palju. Ehk sellepärast, et on Maailmakoristuskuu?
Kohalast leidsid seenelised tõelise prügilaama, kus pool toodust olid
täiesti korralikud riided
ja pool tõeline olmeprügi koos nurgariiulite,
madratsite ja wc potiga.
Tänaseks on tublide talguliste ja maaomaniku
abiga prügi koristatud
ning vähemalt üks kurikael karistuse saanud.
Teine veel redutab, aga
usun, et mitte kaua.
Maailmakoristuspäeval koristasime kokku
kaks 30-tonnist multiliftitäit maas vedelevaid
jäätmeid. Seda on palju
ja koristamist ootavaid
objekte on veel.
Mingil hetkel sattusin
metsa seenele. Avanes
õõvastav vaatepilt ühe
perekonna suvisele menüüle, mis prügikottidega oli kenasti metsa alla

toodud ning kus rebased,
kullid ja teised metsaasukad olid pillerkaari
pidanud, süües muu hea
ja parema kõrval kindlasti ka kiletükke ning
plastikut.
Juurde lisatud pildid on õõvastavad kuid
peaksid inimesi julgustama koheselt teavitama
keskkonnarikkujast – kus tegijaid, seal
nägijaid. Muidu võib
edaspidigi juhtuda nii,
et kohalikud teavad aga
kaugemalt
juurdluse
toimetamine võtab aega

päevi ja nädalaid.
Hea tava on see, et
teavitaja nime ei avalikustata. Meie ümbruse
korrashoiule aga tehakse
suur teene.
Tuletan
siinkohal
meelde, et ebaseadusli-

Jäätmed ? Jäätmed ! Jäätmed.
KUHU PANNA ERINEVAID JÄÄTMEID?
Ikka ja jälle tekib see küsimus. Kõige lihtsam vastus meie valla elanikule on - Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. Aga kodule lähemal?
Pakendijäätmed – pappkastid ja karbid, kile,
tugevam reklaampaber, plastikpakend ja klaaspakend sobivad panna segapakendi konteineritesse, mis
valdavalt on kollast värvi ning asuvad meie valla eri
paigus. Pakendijääde peab olema puhas ehk siis ei
tohi olla koos toidujäätmetega. Määrdunud pakend
on segaolmejääde ja läheb tavalisse olmejäätmete
konteinerisse.

Meie vallas on pakendikonteinerite asukohad:
Uhtnas mõisa ees
Kohalas vana poe juures
Kohala-Eeskülas Pärna kinnistul
Ubjas külakeskuse juures
Vaekülas külakeskuse juures
Sõmerul Aia tn otsas, poe parklas, Pika tn keskel ning Astri tn ja
Pika tn ristil
Näpil bussipeatuses ja Näpi tee 20 parklas
Roodeväljal Vahtra alleel
Ussimäel Pagusoo 5 maja konteinerite juures
Tõrmas Lepna-Tõrma teeristis ja Koeravere-Väike-Maarja teerist
Karitsa külas mõisahoone juures
Lasilas lasteaia parklas, Mäe tn 1 ja Vahtra pst 11
Mädapeal bussipeatuses
Lepna Energia pst 34, Energia pst 6 ja Lasteaia 2
Levala külas Levala-Karitsa tee alguses ja Levala Sepanõmme tee
alguses
Veltsis ridaelamu 17 sissesõidutee, Lasteaed-algkooli juures, korrusmajade juures
Paatnas Erna lauda juures
Tõrremäe külas Tapa mnt ja raudtee vahel platsil, korrusmajade 38
ja 40 vahel
Järni külas kahekorruselise maja juures
Eeskülas nelja tee ristis
Arknal elamu 16 ja 17 juures

Kõik need konteinerid on varustatud infokleebistega ja on avalikuks kasutamiseks mõeldud. Sinna võivad kõik inimesed oma pakendijäätmeid panna. Ainus
nõue on, et pakend ei tohi olla koos toidu jäätmetega ega pakitud läbipaistmatusse kilekotti. Selleks, et
pakendikonteiner suurematest pakenditest kiiresti ei
ummistuks, tuleb pappkastid ja karbid kokku voltida ning kilekotis viidav pakendijääde konteinerisse
tühjaks valada. Nii mahub konteinerisse tunduvalt
rohkem jäätmeid.
Lisaks võivad korteriühistud ja ettevõtted sõlmida
veel eraldi rendilepingud nii paberi ja papi, klaasi või
pakendikonteinerite paigaldamiseks oma kinnistule.
Sel juhul on kasutajaks ainult lepingu sõlmija.
Lääne-Viru Jäätmekeskusesse saab tasuta ära anda
sorteeritud paberit ja pappi, samuti pakendit.
Ohtlikke jäätmeid võib iga Rakvere valla kodanik
viia Lääne-Viru Jäätmekeskusesse tasuta ID kaardi
alusel 20 kg aastas. Ohtlike jäätmete kogumisring
toimub Rakvere vallas 2. novembril.
Tasuta saab vallakodanik viia jäätmekeskusesse
eterniiti 11.-12.oktoobril, ID-kaardi alusel.

kust reostajast saab vallavalitsusse teada anda
telefonil 325 9544 või
527 7235 ning keskkonnainspektsiooni valvetelefon on 1313.
Kohala metsa prügi enne ja pärast talguid
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MUL ON NII PALJU VANU RIIDEID! KUHU NEED PANNA?

Kasutatud riideid võtab
Põhjakeskuses II korrusel
vastu kauplus H&M. Sinna
võib iga inimene viia päevas
umbes kaks poekilekotitäit
kasutatud riideid. Riided
võivad olla ka tõeliselt vanad ja katkised, peaasi, et
pestud. Sealt rändavad rõivad sorteerimisjaama, kus
nad siis saadetakse taaskasutusse või ümbertöötlemisele. Kingituseks heateo
eest saab viija poest sooduskupongi -10% ostult.
Samuti võib pakkuda
koerte varjupaika, kus hea
meelega võetakse vastu
dresse, jopesid, kampsuneid, vaipu, tekke.
Külaseltsidesse, kus kootakse kaltsuvaipu, võib pak-

kuda selleks sobivat materjali, tuleb ainult ühendust
võtta. Meie valla külaseltside kontaktid asuvad valla
kodulehel.
Kuna Rakvere linn on
meile kõigile päris lähedal,
siis siinkohal ka info, kuhu
saab Rakvere linnas anda
taaskasutuseks riideid:
Vahejaam – Rakvere taaskasutuskeskus, igasugused
esemed (nõud, riided, raamatud, mööbel). Suuremate
esemete puhul palutakse eelnevalt ühendust võtta. Asukoht: Koidula 1, Rakvere,
avatud: E-R 10-18, L 10-15,
P suletud. Tel. 5884 4669,
Facebookis Vahejaam-Rakvere Taaskasutuskesus

Rakvere
Sotsiaalkeskus,
puhtad, terved, kaasaegsed
laste, noorte ja täiskasvanute riided, jalanõud, mänguasjad, majapidamistarbed (nõud, potid-pannid,
noad-kahvlid, lusikad jne).
Eelnevalt ette helistada, et
kokku leppida nii ajas kui
asjade koguses (maht on
piiratud). Asukoht: E. Vilde 2a, Rakvere, kontakt:
Anne Nõlvak, tel. 322 2330,
e-post: anne.nolvak@raksotsabi.ee
MTÜ
Lääne-Virumaa
Suurte Perede Ühendus –
puhtad ja terved esemed,
riided, nõud, raamatud,
vaibad jms. Mööbli, pesumasina, külmkapi jt suuremate esemete korral võtta

eelnevalt ühendust. Info
pakutavate esemete kohta
edastatakse soovijatele ning
suuremõõtmelistele esemetele tullakse ise järgi. Asukoht: Jaama puiestee 35a,
Rakvere, avatud: E 10.00–
13.00, T 10.00–15.30. Tel
515 4652, e-post: lvspy@
hotmail.com
Rakvere Vabakogudus
Hüüdja Hääl, puhtad riided
ja toidunõud. Asukoht: Viru
8 Rakvere, avatud E-R kell
10-14. Tel. Heiki Põldaru,
telefon 554 5044, e-post:
rakverevk@gmail.com
Ja loomulikult, lõppude lõpuks jääb ka LääneViru jäätmekeskus, kus siis
kasutatud riided oma tõelise
lõppjaama leiavad.

Valla spordist

Viiskümmend kilomeetrit
tõugates

Õige aeg mõelda tulevikule

Käimasolev korraldatud
jäätmeveo hankeperiood
kestab kuni 31.aprillini
2020. Sama aasta 1. maiks
on läbi viidud uus hange
ning muutub tõenäoliselt
vedaja, veo hinnad ja ka
veopäev. Sinnani on veel
aega, kuid praegu on paras
aeg mõelda korteriühistutel uute, nägusate süvamahutite muretsemise peale,
sest uude hankesse tuleb
kindlasti ka süvamahutite tühjendamise võimalus,
mis meie vallas hetkel puudub. Loomulikult sobivad
väiksemad süvamahutid
väga nägusalt ka eramajade
juurde.
Toonitan, et süvamahutite paigaldamine ei saa olema kohustuslik.
Kes aga seda soovivad
ja otsustavad, siis paras aeg
on võtta mahutite ostu ja
paigalduse peale hinnapak-

Süvamahutid sobivad nii segaolmejäätmete kui sorteeritud jäätmete kogumiseks.

kumisi, et muuta oma kodu
ümbrus ja avalik ruum esteetilisemaks ja ilusamaks.
Mis on süvamahuti
eelis? Esiteks näeb süvamahuti tunduvalt ilusam
välja, kui praegu kasutusel olevad jäätmemahutid.
Teiseks on pool mahutist
maa all ja kogunevad jäätmed seega jahedas ning ei
hakka kergesti haisema.

Kolmandaks on mahuti maa sees kinni, peale
tühjendamist ei ole seda
võimalik jätta ripakile tee
peale või asetada tagasi
küllakil asendisse nagu
seda praegu väga sageli
juhtub.
Mahuti asukohta tuleb
hoolikalt valida ja konsulteerida võib valla keskkonna- või ehitusspetsialistiga.

Mahutit saab nii välja
osta kui ka rentida erinevatelt jäätmeﬁrmadelt nagu
Ragn-Sells, Rattar OÜ,
Ekovir jt.
Hoolikalt käideldud jäätmetevaba elu!
Maia SimKin
Rakvere valla keskkonnaspetsialist
maia.simkin@rakverevald.ee

Ohtlike jäätmete kogumisring Rakvere vallas
toimub 2. novembril
Sõidab kaks autot, allpool marssruut:
Ussimäe Pagusoo tn ots
Metskond RMK parkla
Sõmeru poe parkla
Ubja külakeskuse ees
Kohala vana poe parkla
Uhtna Silla-Kitseküla rist, mõisa parkla
Vaeküla Külakeskuse ees
Näpi bussipeatus
Roodevälja Vahtra alleel
Arkna teadetetahvli juures
Tõrma töökoja plats
Karitsa
Levala Kaasiku teel
Lasila lasteaia ja kooli vahel
Mädapea bussipeatuse juures
Lepna korrusmajade parkla
Tõrremäe Lehispuu teel
Päide Suvila ja Mesilase tee ristmikul
Veltsi Veltsi tee ja Paatna tee ristis

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:25
11:55
12:25
11:50
12.20
9.00
9.30
10.00
10.30
11.15
11.45
12.45
13.15
14.00

9:20
9:50
10:20
10:50
11:20
11:45
12:15
12:45
12:10
12.45
9.20
9.50
10.20
11.00
11.30
12.15
13.00
13.45
14.30

Kogumisautole saab tuua: kasutatud kompleksseid kodumasinad, värvija õlijäägid, määrdunud tühjad pakendid, ravimijäägid, akud ja patareid,
päevavalguslambid, elavhõbedajäätmed.
Vastu ei võeta vanarehve, klaasvilla, eterniiti ja külmikute ning telerite
kestasid. Sellised jäätmed tuleb toimetada jäätmekeskusesse.
Küsimuste korral palun pöörduda maia.simkin@rakverevald.ee või
527 7235

Sel kevadel saatis Saue
avatud noortekeskus Sõmerule väljakutse, millega kutsusid Saue noored Sõmeru
noori jalgsi kõndima järjest
60 kilomeetrit mööda vana
raudteetammi
Riisiperest
Haapsallu. Mõte sai teoks.
Koos kõnniti aprilli lõpus
järjest 13 tundi.
Sõmeru noored soovisid
teha vastuväljakutse, kuid
neil ei olnud põnevaid mõtteid. Seega haarati kinni
jalgpallitreeneri Alar Peegi poolt juhuslikult välja
käidud ideest läbida tõukeratastega 100 kilomeetrit.
100 kilomeetrist sai küll 50, aga ka see oli suur
väljakutse osalejatele.
22. septembril kell 11 alustasid rendiratastega
Saue ja Sõmeru noored koos teiste huvilistega tuult
ja vihma trotsides mööda kergliiklusteid väga rasket teekonda Haljalast Viru-Jaagupi poole. Põhjakeskuse juures tehti peatus, kus lõppes ka ametlik
ja turvatud raja osa.
Saue ja Sõmeru noored jätkasid oma tõuse ja
tuuli täis teekonda, kuni kõige kaugemas punktis –
Viru-Jaagupi noortekeskuse ees – ühispilt tehti. Edasi Sõmeru poole liikudes läks kõik justkui
lennates, tuul oli selja tagant ja maapind laskus.
Vahepeatus tehti Mõdrikul Täkusamba juures, et
tutvustada kohalikku kultuurilugu. Energiast pakatades jõuti Sõmeru noortekeskuse juurde, kus täitus
lubatud 50 kilomeetrit.
Idee algataja Alar Peek viis siiski ellu oma mõtte,
vurades pisikeste ratastega tõuksil läbi sada kilomeetrit.
Aitäh Saue noortele, kes Sõmeru väljakutsele
järgnesid ja tõukeratastega sõitma tulid!
Saue noorsootöötaja ja matkaringi juhendaja
Üllar Põld andis teada, et järgmisena kutsuvad nad
Sõmeru noored kaasa matkavõistlusele, mis peetakse juba kuu aja pärast Aegviidu kandis.
Piret Laidroo

MTÜ Uus Uhtna spordihuvilised
rõõmustavad
Kohaliku omaalgatuse programmi esitatud
projekt “Uuendused Uhtna spordielus” Meede
2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine sai rahastuse 1722,50 eurot, millest 173,30
eurot on omaﬁnantseering.
Saadud raha eest soetasime uued discgolﬁkettad (10 kompl), 2 x 25 kg kangiraskused, Royal
poksikoti, hantlite komplekti koos riiuliga, varbseina ja võimlemismatid (10 tk).
Investeeritud vahendid on avalikus kasutuses.
Tulge trenni!

Seiklusorienteerumine

29. septembril sai alguse ülemaakonnaline seiklusorienteerumine. Orienteerumisega käivad kaasas
ülesannete vihikud, milles olevad punktid vajavad läbi
käimist, küsimused vastamist ning vihikud tuleb kogumispunktidesse tagasi toimetada. Meie vallas saab
neid võtta Sõmeru, Uhtna ja Lepna raamatukogust,
Ubja ja Lasila päevakeskusest ning Veltsi lasteaed-algkoolist.
Seiklusorienteerumine lõppeb 27. oktoobril ühisüritusega Rakvere vallimäel, kus muuhulgas toimub kõikide osalejate vahel auhinnaloos ning kätt saab proovida ka päris orienteerumises!
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Kaevanduste maa - Ubja

EV 100 ürituste raames toimunud konverentsil
„Kuni su küla veel elab”
esitasid Uhtna koolis õpilased oma koduküla Ubja
kohta linnulennult järgmise
ülevaate:
Ubja on küla Lääne-Virumaal Rakvere vallas
2017. aasta andmetel on
Ubjas on 268 elanikku
Ubja on esimest korda
mainitud Taani hindamisraamatus 13. sajandil ja oli keskajal Rakvere ordulossi valdus
1614–1874 kuulus Uhtna
mõisale, 1875. a liideti Ubja
poolmõis Kohalaga.
1920–1959 oli tuntud tööstusasulana (põlevkivikaevandus)
1944–1996 Ubja sovhoos
1926. a alustas tööd Ubja
põlevkivikaevandus, kus töötas 1930. aastate keskpaigas
üle 300 inimese, 1939.a sügisel jäi peale koondamisi tööle
100 inimest.
1959. a kaevandus suleti.
2005. a alustati tööd Ubja
põlevkivikarjääris.
Karjääri kaevandamine on
planeeritud 20 aastaks.

E

elmise kuu ajalehte tehes sain Ando
Holmilt sellise soovituse:
„Võiks teha pikema artikli
Kunda Nordicu tegemistest valla kasuks. Nimelt on
Nordic päris palju panustanud raha ja tegemisi valla arengusse, toetades igal
aastal umbes 13 000 euroga
erinevaid valla ettevõtmisi.”
Haarates härja sarvist, pöördusin abi saamiseks Rakvere valla volikogu liikme
Riho Isküli poole, kes on
lisaks vallakodanikuks olemisele ka AS Kunda Nordic
Tsement arendusdirektor.
Mis seob Rakvere valda
ja Kunda Nordicut? Või
on õigem küsida: Mis seob
Ubja küla ja Kunda Nordicut?
Siia sobivad korrektselt
mõlemad küsimused. Ajalooliselt on AS KNT seotud
Rakvere valla eelkäijatega
väga pikalt. Nimelt täna
töötav Eesti üks suurimaid
lubjakivi karjääre asub just
meie valla territooriumil ja
see avati juba 1964. aastal ja
kui ajas veel tagasi minna,
kaevandati merglit Aluveres. Seega tsementi on Kundas toodetus alates 1871
aastast, selle piirkonnaga
on ettevõttel mitte side vaid
traditsioon.
Ubja külaga on tihedam
side ajast kui avasime põlevkivi karjääri, ehk siis
aastast 2005.
Miks ja millal see side
tekkis?
Ubja külaga tekkis meil
ühine rada koos põlevkivi

Seoses postiteenuste ümberkorraldamisega on
Tõrremäe postkontor alates 14.10.2018 alaliselt suletud.
Lähim postkontor
Rakvere postkontor, asukohaga Kroonikeskus
E-R 9.00-18.00, L 9.00-14.00
P suletud
Pakiautomaat
Rakvere Põhjakeskuse pakiautomaat asub Haljala
tee 4, Tõrremäe
Rakvere Turutare pakiautomaat asub Laada 18,
Rakvere.

Teemat edasi arendades,
sain külaselts Linda eestvedajalt Merli Tammemägil teada, et tänane Ubja on
toimiv küla, kus ühtehoidev
kogukond hoolib oma kodukohast ja traditsioonidest,
kus elavad erilised ja üksteisest toetavad inimesed ning
igaüks annab panuse just
niivõrd kui ta külalt ja kogukonnalt vastu ootab.
Ubja tugevuseks peab
ta traditsioonide loomist

ja jätkamist. Külas on igas
vanuses elanikele loodud
võimalused vaba aja veetmiseks. Ubja Külaselts Linda
tegutseb koos kogukonnaga
ühtsete eesmärkide nimel.
Nii ongi Ubja kõige suuremaks väärtuseks küla
elanikud, kelle juured on
tugevasti lõimunud külaga.
Kogukonna noored käivad
maailmas ringi ning tulevad
kogenumalt, uute ideedega
ikka ja jälle koju tagasi.

Paljudel inimestele külas
on väga oluline tugisammas
asutused ja ettevõtted:
OÜ Männiku Teravili
FER Projekt
Hansu-Tooma Pood
Ubja päevakeskus
Ubja noortekeskus
Ubja karjäär
Kui me suudame endiselt
külas luua eesmärke ja rohkelt unistada, siis „küla elab“
ja jätkab endiselt positiivses
toonis.

karjääri avamisega. Tegelikult allkirjastati heatahte leping isegi varem. Selle karjääri loomise lugu oli väga
pragmaatiline, kuna me ei
saa protsessis kasutada igasugust põlevkivi tema keemilise koostise tõttu, oleks
Aidu karjääri sulgemise järel kodumaise kütuse kasutamine lõppenud.
Kuidas toimub Ubja küla
ja Kunda Nordicu vaheline koostöö?
Koostöö ei teki ise, see
vajab mõlema poole valmisolekut ja usaldust. Vaatamata vabatahte lepingule
jäi inimestel õhku palju hirme, mis on igati loomulik.
Põhimureks muidugi see,
et kui kopp maasse löödud,
kas oma lubadusi peetakse.
Tänaseks oleme külas üle
kümne aasta toimetanud ja
ma arvan, et ettevõtte esindajana ei ole mul põhjust
pead ära pöörata kui kohalikega kokku juhtun. Oleme palju (eriti alguaastatel)
tegelenud selgitustööga, et
mis ja kuidas teeme. Olen
meie tegemistest rääkinud
külakoosolekutel, korraldanud avatud uste päevi, istutanud koos metsa... Nii on
ka selle kirjatüki initsiatiiv
tulnud just Ubja küla elanikelt.
Kunda Nordicu ja Rakvere valla vaheline koostöö?
Selleks on meie kaks aktiivset töötavat karjääri ja
uus, veel mitte avatud, lubjakivi karjäär, mis asuvad
Rakvere vallas. See on selline formaalne külg. Kind-

lasti oleme avatud partner,
niipalju kui üks ettevõte
saab omavalitsusele olla.
Viimase suurema ühistööna
tookski välja Toolse-Lääne lubjakivi karjääri keskkonnamõjude hindamise ja
kaevandamisloa taotlemise.
Leidsime üheskoos tingimused, mis on mõlemale poolele vastuvõetavad ja loale
anti kooskõlastus ilma ühegi konfliktita. Usun, et selles
oli abiks Ubja karjääri avamisega tõestatud usaldus.
Kuidas on Kunda Nordic
toetanud valla ja Ubja
küla tegemisi?
Ma ei tahaks siin välja
tuua erilist loetelu. Ütleme
nii, et me oleme valla esindajatega pidanud alati nõu,
kus king pigistab ja seejärel
sinna panustanud. Valdkonnad väga erinevad: vesi ja
kanalisatsioon, tänavad, tänava valgustus, palju tegemisi külakeskuses, viimase
asjana toetasime külakeskuse küttesüsteemi väljaehitamist.
Valla mõistes oleme toetanud erinevate materjalidega ja vajadusel tehnikaga. Ühel lumerohkel talvel,
peale tuisku, sõitis meie rasketehnika terve nädala erinevaid külateid lahti. Meie
jaoks on arusaam toetusest
väga ühene – kui me nimetame midagi toetamiseks,
siis sellele ei järgne arvet!
Siinkohal julgustaks toetuse
mõistest ka teistel niimoodi
aru saama.
Missugused on plaanid
edaspidiseks?

Pikas perspektiivis tahaks veel paarsada aastat
tsementi tootes jätta maha
võimalikult väikese jalajälje
või seda jalajälge kujundada selliseks nagu lõpptarbija, ehk siis kogukond, seda
näha tahab. Siin pean silmas
karjääride korrastamist, mis
on tehtud nii, et kõik sellest võidavad. Kui mõelda,
et selliste objektide puhul
jääb järgi nö ausammas,
mis võib olla nii positiivse
kui negatiivse vorminguga.
Meie oleme enda jaoks võtnud eesmärgiks Aru-Lõuna
karjäär korrastada selliselt,
et seda saaks kasutada väga
mitmekülgselt ja jääks koht
ka puutumata loodusele.
Hetkel on see projekteerimise faasis, kui asi valmis,
on Rakvere vallas Eesti suuruselt kuues järv.
Missugune on sinu enda
seos Rakvere valla, Ubja
küla ja Kunda Nordicuga?
Tagant ette tulles, mina
olen töötanud AS KNTs alates 2001. Paljuski on selle
töösuhte ja siia tulemise taga
Ubja küla. Nimelt TTÜs
õppides oli mul esialgu
kursuse projekt, mis hiljem
kasvas lõputööks, ei miskit
muud kui „Ubja põlevkivi
karjääri rajamine“. Rakvere
vallas on mu kodu juba üle
kümne aasta. Tagasihoidlikul moel üritan ka valla tegemistel kätt pulsil hoida.
Ubja küla valude ja
võludega tegi tutvust
Sirje Rebane

Teenus kirjakandjaga tööle/koju
Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida
teenuse osutamiseks kirjakandja koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
maksete vastuvõtmine;
rahakaardi kättetoimetamine;
ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
postimaksevahendite müük
Postmarkide müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt:
https://www.omniva.ee/era/postiteenused//edasimuujad/tabel
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.

Häirenuputeenus päästab
Häirenupp on kõige lihtsam abivahend. Üldjuhul on
selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes
kannab kodus ja kodu lähistel viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse korral
- olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju,
vajutab hätta sattunu punast nuppu. Seejärel helistab
spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon - mis on
paigutatud inimese kodus keskele asukohale - Medi
kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab
vajadusel kohale hoolealuse usaldusisiku - lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja, kriitilisemal juhul ka kiirabi
või päästeameti. Häirenupu eesmärk ja suurim kasu
ongi kohene teavitamine abivajadusest ning välise abi
kiire saabumine. Ajakohasel häirenupul on lisaks nupu
vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri funktsioon.
Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse korral häirekõne automaatselt juhul, kui inimene pärast kukkumist
enam ei liiguta. Nii saab info võimalikust õnnetusest
hoolealuse abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse
kaotusega lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga on häirenupul
märkimisväärseid eeliseid. Häirenupp on alati randmel, samas kui telefon kipub eakal kodus ikka kindlas
kohas paiknema. Häirenupp on täiesti veekindel, sellega võib ka duši all käia, kus on libe ja servad, millest
üle astudes on kukkumisoht veelgi kõrgem. Samuti ei
saa häirenupp vajalikul hetkel tühjaks, patarei kestab
aastaid. Häirenupu vajutus on palju lihtsam ja mugavam kui telefoni käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras,
kus isegi numbrid ei tule meelde.
Häirenuppu kasutatakse Eestiski üha sagedamini
ohtlikes tootmistes, laborites, taastusraviasutustes ja
mujal, kus üksinda viibiv isik (töö)õnnetuse tagajärjel
ootamatult võib abi vajada. Aeg-ajalt vajavad häirenuppu nooremad ja üldjuhul terved inimesed, näiteks
operatsioonijärgselt taastudes, mil kukkumisoht suurem või haigushoog kasvõi ajutiselt üksi kodus viibides
abivajaduse tingida võib.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181,
e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee.
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Toetus üksi elavatele pensionäridele
Oktoobrikuu toob juba
teist aastat järjest positiivse lisa meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad
pensionärid saavad üksi
elava pensionäri toetust. Toetuse eesmärk
on parandada üksi elava pensionäri majanduslikku iseseisvust ja
vähendada vaesust.
Üksi elava pensionäri
toetust maksab Sotsiaalkindlustusamet koos oktoobri pensioniga, selle
suurus on 2018. aastal
115 eurot ja selle saamiseks ei pea pensionär ise
midagi tegema – amet
maksab seda rahvastikuregistris olevate andmete
põhjal. Toetuse määramiseks vaadatakse üle,
millised andmed on pensionäri kohta rahvastikuregistris kuue kuu pikkuse perioodi vältel alates
1. aprillist kuni 30. septembrini. Toetuse saamiseks peab pensionär olema kogu sellel perioodil
vanaduspensionieas ja
nagu toetuse nimi ütleb
- elama rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust
makstakse neile, kelle
kättesaadav pension on
2018. aastal väiksem, kui
492 eurot.

Üksi elamise reeglil on
ka mõned erandid. Näiteks, kui samal elamispinnal elavad eestkostja
ja eestkostetav ning üks
nendest või mõlemad
on pensionärid, on õigus üksi elava pensionäri
toetusele. Ka juhul, kui
pensionär elab koos oma
alaealise või kuni 21-aastase õppiva lapsega, saab
pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga
ka selliseid pensionäre,
kes elavad küll reaalselt
üksi, kuid kelle andmed
rahvastikuregistris seda
ei kinnita. Lapsed on
ammu kodust lahkunud,
kuid kui sissekirjutused
on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa
sotsiaalkindlustusamet
seda toetuse määramisel
arvestada. Ka juhul, kui
inimene on rahvastikuregistrisse registreeritud
ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei ole
võimalik toetust määrata.
Seetõttu inimesi kindlasti oma aadressi andmeid
rahvastikuregistris õigeks
muuta ja siis tekib toetuse
saamise õigus juba järgmisel aastal.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse
ka kõigile ööpäev ringi
hooldusteenust saava-

tele pensionäridele, kes
on teenusel viibinud vähemalt alates selle aasta
aprillist. Nende puhul ei
lähtuta rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid
asjaolust, et inimestel tuleb hoolekandeasutustes
tasuda sarnaselt kodus
elamisele igakuiselt eluks
hädavajalike kulutuste
eest.
Kui kahest samale aadressile elama registreeritud pensionärist üks on
läinud hooldekodusse ja
teine on jäänud nende
ühisesse koju üksi elama,
maksame toetust mõlemale. Seda põhjusel, et
üldjuhul hooldekodud
ei võimalda teenuse saajaid rahvastikuregistris
ümber kirjutada ja seega
puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal elanud pensionäril
sisuliselt võimalus end
registris üksinda elama
märkida.
Toetus makstakse välja
samamoodi nagu pension. Kui pension makstakse arveldusarvele, siis
samale arvele laekub ka
toetus. Kui aga pension
toodi koju, siis tuuakse
toetus samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole
oluline, kas vanaduspensioniealine inimene töö-

tab või ei tööta. Samuti ei
võeta toetuse määramisel
arvesse muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toetuse
määramisel lähtume inimese kättesaadava pensioni summast, mis peab
toetuse saamiseks olema
väiksem kui 492 eurot.
Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata
tulumaksuga ja makstud
toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel
sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab
pensioni ka mõnest välisriigist, peab ta toetuse
saamiseks sotsiaalkindlustusametile teada andma oma välisriigi pensioni suuruse 1. aprilli 2018
seisuga. Toetust makstakse vaid juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa
kokku jääb alla 492 euro.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse
kohta leiab sotsiaalkindlustusamet kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elavapensionari-toetus-0.
Küsimuste tekkimisel
saab võtta ühendust sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360 või
e-kirja teel yksielavad@
sotsiaalkindlustusamet.ee.

Puudega inimestele eluruumi kohandamiseks toetuse
määramine ja maksmine
Rakvere vallavolikogu
kehtestas uue määruse
,,Puudega inimestele eluruumi kohandamiseks
toetuse määramise ja
maksmise kord“. Määruse eesmärgiks on reguleerida puuetega inimeste
eluruumi kohandamiseks
toetuse määramise tingimused läbi Euroopa Regionaalarengu Fondist
2018-2023.a. toetatava

meetme ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“.
Määruse alusel toetatakse puudega isikute
eluruumi kohandamist:
liikuvusega seotud toimingute parandamiseks,
sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse
ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu

Algasid geodeetiliste
märkide hooldustööd
Maa-ameti tellimisel tehakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70 geodeetilise võrgu I ja
II klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi
märkidele.
Märgi korrastustööd hõlmavad endas kupitsa värskendamist, kupitsakraavide uuendamist ning kaitsetsoonis kasvama hakanud puude ja võsa kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või olemasoleva kaitsetara
värvimist.
Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist
ja võimaldada tööde teostamine. Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.
Lisainfo: Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja, Karin.Kollo@maaamet.ee, 665 0765

või piirde kohandamist;
hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.
Toetust on õigus taotleda puudega isikul või
tema eestkostjal. Kohandatav eluruum peab
olema ette nähtud aastaringseks elamiseks ning
on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht Rakvere vallas.

Täpsema ülevaate määrusest saab valla kodulehelt. Toetuse määramist
ja maksmist puudutavate
küsimuste korral pöörduda anneli.saaber@rakverevald.ee tel 3295 948;
5283 430 või mirje.reinumae@rakverevald.ee
tel 3278 264; 5288 686
RVS

Vallavolikogus otsustati
12. septembril

• Võtta pikaajaline kohustus vallale väikebussi kasutusrendile võtmiseks.
• Liita Lepna raamatukogu Sõmeru raamatukoguga,
tegevus jätkub haruraamatukoguna.
• Muuta vallavalitsuse struktuuri ja luua viis majandustöölise töökohta.
• Esitada notarile avaldus pärandvara vastuvõtmiseks.
• Võõrandada valla omandis olevad korterid Veltsis
Veltsi tee 5-4 asuv ja Lepnal Energia pst 4-11.
• Kinnitada valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava.
• Kehtestada puudega elanike eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord.
• Kehtestada uus Sõmeru raamatukogu põhimäärus.
• Kehtestada uus Rakvere vallavara eeskiri.

5. septembril

• Garanteerida Vinni Perekodus asenduskoduteenusel
viibiva lapse ortodondilise ravi maksumus kuni 250
euro ulatuses.
• Seada isiklik kasutusõigus vallale kuuluvale Ussimäel
asuvale Vaskussi tänav L3 kinnistule Elektrilevi OÜ
kasuks.
• Nõustuda MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmeloa
muutmise taotlusega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 50 eurot.
• Osutada ühele isikule sotsiaaltransporditeenust.
• Anda ASle OG Elektra ehitusluba Tobija külla Keskuse
kinnistule kesklao ehitamiseks ja ASle Rakvere Vesi
Ussimäel asuvale Vesiliku tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku II etapi ehitamiseks.
• Anda kasutusload vallale kuuluvatele Sõmerul asuvale
loodus- ja tehnikamajale ning Vaekülas asuvale mänguja spordiväljakule.
• Kooskõlastada Kõrgemäe külas Tulbi ja Päide külas Põllu vkt 32 kinnistutele rajatavate puurkaevude asukohad.

12. septembril

• Toetada ühe täisealise isiku mittestatsionaarses õppes
osalemist sõidukulude kompenseerimisega.
• Tunnistada Lepna raamatukogu direktori konkursi
tulemused kehtetuks.
• Nõustuda Varudi Vanakülas asuvate Renseri ja Liivanõmme katastriüksuste jagamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 320 eurot ja
hüvitada ühe puudega lapse lasteaiatoidu maksumus.
• Anda ehitusluba ASle Rakvere Vesi Sõmerul asuva
Staadioni tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
• Kooskõlastada Levala külas Karukella kinnistule rajatava puurkaevu ja Taaravainu külas Tuulevälja kinnistule
rajatava puurkaevu asukohad.
• Kinnitada Rakvere valla eelarve 2019. aasta piirsummad.
• Jätta rahuldamata Sõmerul Astri tn 3 korteriühistu
esitatud vaie.

19. septembril

• Kinnitada Sõmeru raamatukogu kustutusakt summas
1067,38 eurot ja Uhtna raamatukogu kustutusakt summas 1097,03 eurot.
• Kinnitada Sõmeru raamatukogu töötajate koosseis –
1 koht direktor ja 1 koht raamatukoguhoidja.
• Kehtestada koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 430 eurot.
• Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Moodustada puudega isiku eluruumi kohandamise
taotluste hindamise komisjon koosseisus: J. Seidelberg,
M. Lichtfeldt, K. Kullik, M. Reinumäe ja A. Saaber.
• Anda ehitusload Taaravainus asuva Kriidisoo kinnistule üksikelamu ja ASle Telia Eesti Lepnale ja Mädapea
külla sidetrassi ehitamiseks.
• Anda kasutusluba Sõmerul Puiestee tn 20
liitumiseks rajatud vee- ja kanalisatsioonitrassile.
• Tasuda üha abivajava lapse nõustamisteenuse eest kuni
250 eurot.
• Esitada taotlus kahele riiklikult toetatud õpilaskodu
kohale.
• Nõustuda MTÜle Lääne-Viru Jäätmekeskus vee
erikasutusloa väljastamisega.
• Nõustuda BLRT Refonda Baltic OÜle jäätmeloa
väljastamisega.
• Nõustuda OÜ T.R. Tamme Auto ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi muutmise menetlusega.
• Muuta jäätmevaldajate registris üks jäätmevaldaja
perspektiivseks.
• Sulgeda, seoses rekonstrueerimisega, ajutiselt Papiaru
tee.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised valla teedel
talihoolduse teostaja leidmiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised vallale väikebussi kasutusrendile võtmiseks.
• Anda nõusolek Bengts Tivoli OÜle Tivoli tuuri korraldamiseks.

26. septembril

• Anda ehitusluba Sõmerul Mesika tn 13 kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja AS Ragn-Sellsile jäätmehoidla
hoone rekonstrueerimiseks.
• Anda kasutusluba Arkna külas Papli kinnistul asuvale
tootmishoonele koos olmeruumidega.
• Algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamise menetlus.
• Seada isiklik kasutusõigus vallale kuuluvale Tõrremäel
Nortsu tee kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks.
• Seada tähtajatu isiklik kasutusõigus vallale kuuluvale
Lepnal Hämariku tee kinnistule Telia Eesti AS kasuks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 474 eurot ja
hüvitada kahe lapse toitlustamine lasteaias.
• Jätta ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus rahuldamata.
• Nõustuda OÜle Golden Factory välisõhu saasteloa
väljastamisega ja OÜle Reinpaul jäätmeloa väljastamisega.
• Anda MTÜle Veltsi Küla Selts tasuta kasutusse Veltsi
külas asuv Kelgumäe kinnistu ja MTÜle Meie Energia
Lepna alevikus asuv Kooli kinnistu.
• Kinnitada valla nimel väärteomenetluses osaleda
võivad ametikohad.
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RAKVERE VALLA AJALEHT

Noorte Tugila korraldab Sõmeru Noortekeskuses
Tiigi tn 2 kell 11.00-13.30
TASUTA SEMINARID LASTEVANEMATELE ja
teistele huvilistele, keda see teema kõnetab

Tuues ja viies – nii astub aeg,
andes ja võttes, mis tahab,
ning tema teedel tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.

Laupäeval, 20. oktoobril
LAPSE JA LAPSEVANEMA STRESS JA KUIDAS SELLEGA
TOIME TULLA
Laupäeval, 3. novembril
KAS KUULATA VÕI KUULUTADA EHK KUIDAS KASVAVAD
HEAD LAPSED

Õnnitleme oktoobrikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

Seminari juhendab pereterapeut ja Gordoni perekooli
koolitaja Tiina Teska.
Palun anna oma osalemisest teada 17. oktoobriks
kirjutades Lääne-Virumaa Noorte Tugilale
või oxana@rakverevald.ee; tel: 5301 5577

9. novembril kell 19 Sõmeru keskusehoones
Sõmeru
näitetrupi etendus

Kui lapsed
öös
näevad
und

HÄÄDE IDEEDE TUBA
Ubja külakeskuses algusega kell 18.

12. oktoober Lõime käärimise ja lõime

telgedele panemise õpituba, juhendaja Kersti
Nõmme, osalus 8.-

Pääse 5 eurot

Alla 10 aastastele
ei ole soovitav

26. oktoober Liblikaprosside valmistamise
õpituba, juhendaja Oxana Nikitina, osalus 8.-

9. november Siidisall – sügisvärvides õpituba, juhendaja Lilian Loit, osalus 10.-

Osalustasud sisaldavad juhendamist, vajalikke materjale,
töövahendeid, kohvi/teed. Kohtade arv on piiratud ning
osalemisest teata hiljemalt kaks päeva enne õpitoa toimumist.
Lisa info/osalemisest teatamine: 504 8505 (külakeskuse
juhataja Merli), Ubja Külaselts Linda facebooki kaudu,
merli.tm127@gmail.com

EAKATE VÕIMLEMINE
Neljapäevi� kell 13.15 Sõmeru
keskusehoones
Reede� kell 12.30 Veltsi koolis

Juhendajaks Maie Tamm
Kaasa matt ja vahetusjalanõud!

Ubja päevakeskuses

TERVISEVÕIMLEMINE
Esmaspäevi� kell 12
Juhendaja Laine Soone

LAULU-JA PILLIRING
Reedel kell 11
Juhendaja Merli Tammemägi

Alates 10. oktoobrist, kolmapäeviti
kell 18 alustab Sõmeru kooli töökojas

SAVIRING

Juhendajaks Toivo Reinsoo
Osalustasu 3 eurot kord
(materjalikulu),
kohtutakse 10 korral

Alates 17. oktoobrist
kolmapäeviti kell 11 alustab
Sõmeru päevakeskuses
tegevust täiskasvanute

Esimesel kokkusaamisel
maalime küünlaid

LOOVUSRING

Juhendajaks Albiina Soom
Ring on tasuline, sisaldades
materjali kulu.

Olgu teil alati, mille üle rõõmu tunda,
olgu teil alati südameid, mida hoida!

96. sünnipäeval
SULO NORKKO Roodevälja
95. sünnipäeval
VERONIKA KONGI Kohala
91. sünnipäeval
INGARD TAPPO Muru
90. sünnipäeval
ASTA LIIVAS Roodevälja
89. sünnipäeval
LINDA PÄRTELS Sõmeru
LINDA HEINSAAR Karitsa
88. sünnipäeval
ELMAR MANDEL Tõrma
ALEKSANDR ALEKSEJEV Roodevälja
87. sünnipäeval
ÕIE UUENI Sõmeru
86. sünnipäeval
HELJU KAAR Uhtna
83. sünnipäeval
VAIKE TARA Karivärava
82. sünnipäeval
ROSALIA LIPP Uhtna
URVE ALLEMANN Ubja
NADEŽDA LAMMAS Näpi
81. sünnipäeval
AIME ÖÖBIK Uhtna
PAVEL VASILJEV Lepna
MALLE ROHTLA Kaarli
MALLE URING Sõmeru
75. sünnipäeval
EINO VIIKOJA Katku
PILVI TIKKERBERI Arkna
SALME KOMP Muru
70. sünnipäeval
VALENTINA KRAVTŠENKO Lepna
KALEV KUHI Nurme
SILVI PIHLAK Lepna
LAINE HYVÖNEN Tobia
ALBIINA SOOM Päide
REIN AAS Karivärava
TAIVO LAMP Sõmeru

Palju õnne lapse sünni puhul!
VANESSA GJULAHMEDOVA Kohala-Eesküla
ARELLA KLIMSON Sõmeru
INGER ARUMÄE Arkna

FLAMENKO TANTSURING

Mälumäng
18. oktoobril alustame
mälumänguõhtutega
Sõmeru keskusehoones!

Ubja külakeskuse I korrusel

3. ja 10. oktoobril kell 18

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

tutvustavad tunnid noortele huvilistele
Flamenko tantsuring alustab

Mälestame
AGNES LUHN
ALMA VENT
AINO RIDALAAN
ENN STÜF
ANDREI KOBRUSEPA
AITA VASILJEVA
AIGAR KAJU
HELJU LAAGER

31.08.1940-28.07.2018 Lasila
30.07.1931-12.09.2018 Lasila
02.04.1925-04.09.2018 Kloodi
17.01.1960-19.09.2018 Kaarli
08.11.1967-19.09.2018 Kohala
08.05.1931-23.09.2018 Lepna
23.03.1976-29.09.2018 Taaravainu
29.06.1931 - 01.10.2018 Uhtna

Registreeri oma kuni 4-liikmeline võistkond hiljemalt
16. oktoobriks aadressil laura.kubjas@rakverevald.ee

7. novembril, kolmapäeval
kell 17 või 18,

Mälumänguõhtud toimuvad iga kuu kolmandal
neljapäeval, algusega kell 18.00 kuni aprillini.

Kaasa: võimalusel väikse kontsaga
kingad ja pikem lai seelik.

Rakvere Valla Sõnumid

oleneb grupi suurusest.

Kuutasu on 15 eurot
Juhendajaks Reelika Alert
Info ja registreerimine Merli tel: 504 8505 või
merli.tm127@gmail.com

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

