Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

Vallavanema veerg
Vanakreeka filosoof Sokrates on öelnud, et iga inimene peab
õppima ja harjutama seda, milles ta tahab saavutada täiust.
Õppimise tahe ja võime on inimese üks olulisemaid omadusi.
Me kõik tahame teada rohkem ja suudame teha paremini. Ilus
ja kuum suvi on andnud meile piisavalt sisemist motivatsiooni
uueks kooliaastaks, et avastada uusi tarkusi ja kogemusi.
Tahan soovida kooliaasta alguse puhul igale õpilasele õppimistahet ja uudishimu kõige vastu, mis toimub meie ümber.
Õpetajatele jõudu, tarkust ja püsivust laste õpetamisel ja kasvatamisel.
Vanematele soovin tihedat koostööd kooli ja õpetajatega.
Olge sihikindlad ja pingutage oma tuleviku nimel, sest haridust
ei saa materiaalsete väärtustega võrrelda. Haridus on niivõrd
suur varandus, millega võib saavutada kõik ülejäänu.
Soovin, et algav kooliaasta
oleks kõigile õpilastele, õpetajatele ja peredele rõõmurohke ja
uusi avastusi täis!
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Rakvere vallas alustasid esimest kooliteed

Lasila põhikoolis: Markus Valdre,
Nele-Liis Reesalu, Oliver Lauri,
Robert Pukk, Helen Kristina Saluvee, Mathias Merirand, Eliisabet
Veerg, Indrek Udeküll, Gregor
Kennet Palberg, klassijuhataja Ruth
Kapper koos kooli maskottide Katsi
ja Petsiga.

Maido NÕlVak
vallavanem

Meie oma Bullerby

Sõmeru põhikoolis: Romeo Arba,
Remus Arumäe, Risto Ehrlich,
Lisette Gerne, Emily Karja, Edvin
Karlis, Lisanna Kolberg, Marisel
Meidla, Marjelle Murakas, Karl
Erik Niitväli, Gloria Orumägi,
Sten Markus Proosa, Mariette
Rumm, Anna Kaisa Samm, Deivid
Leander Smirnov, Simona Stüf,
Sofia Stüf, Sofia Šitova, Elizabeth Zalite, Kelly Ziukson, Marek
Viidemann koos klassijuhataja
Merike Sõmermaa ja tugiõpetaja
Lea Pärliniga.

„Bullerby on maakoht Rootsis. Seal asub kolm talu, milles
elab kuus last, kolm tüdrukut ja kolm poissi, kes on umbes
samaealised. Nad mängivad kodus, teevad tööd ja käivad
koolis. Vahel tegutsetakse koos, vahel tüdrukud ja poisid
eraldi.” (A. Lindgren).
Peaaegu samamoodi toimuvad asjad ka Meie Bullerbys, ehk
tegelikult siis Rakvere valla Rahkla külas. Kinnistuid, kus elatakse on tõepoolest kolm – Annamari, Jõevähi ja Janderi ning seal
elavad oma peredega Randel ja Kätlin, Karin ja Kalmer ning Ave
ja Janar. Et asja veel segasemaks ajada, olgu öeldud, et kõik kolm
poissi on vennad ja kolmest tüdrukust kaks õed, kes on oma
kodumajad kenasti kõrvuti rajanud.
Tegelikkuses on veel neljaski majapidamine, millest kogu asi
ja elukorraldus on alguse saanud, sest paarkümmend aastat
tagasi sai ema Tiiu Vähist Roovi kinnistu omanik. Kuna erastatud maalapp oli piisavalt suur, hakkas ta ka oma poegadesse
majaehitamispisikut süstima. Ajapikku „nakkus” levis ja majad
hakkasidki kerkima. Vastavalt kodude valmimisele kujunesid ka
koduaiad, mille algsed plaanid panid paika aednikud, kuid praegu toimetatakse ise.
Ja nii need vanaemad-vanaisad, emad-isad, õed-vennad,
onud-tädid, lapsed ja lapselapsed, seal seltsis elavad ja tegutsevad – igaühel OMA KODU ja KÕIK omad inimesed. Kevadised
talgud tehakse koos peredega, muidu on igal ühel omad tegemised, aga kui vaja minnakse ka naabrile appi. Kui tehnika välja
tuua, on loomulikult väikesed poisid hopsti platsis.
Konkurentsi ei ole ja naabrist parem ei pea olema, aga pisut
pingutama paneb. Palju ruumi, õhku ja tööd – istutamised,
kastmised, muruniitmised, ehitamised, puudeladumised, lumelükkamised... Kõike seda tehakse selleks, et endal ja perel oleks
hea. Õhtuti istutakse kellegi õues....
Tulemuseks on kolm kaunist kodu, mis 25. augustil pälvisid
Viljandis Sakala keskuses Eesti Vabariigi presidendilt Kersti
Kaljulaidilt ühise tunnustuse ja valiti konkursil “Eesti kaunis
kodu 2018” 42 parima hulka.
Seega taas tõsiasi, et kolmik point ruulib. Ja kes teab, ehk saab
tulevikus kontrollida ka nelik pointi paikapidavust, sest neljanda venna Siimu majaplats ootab. Palju õnne ja jõudu tööle!
Karin Vähi käest hankis infot
Sirje Rebane

Uhtna põhikoolis: Siret Alert,
Pihel Aet Lilleriin Allvee, Kaspar
Darsch, Renee Kivisalu, Kaisa
Lusti, Jasmiin Muldma, Mario
Pikkmaa, Kaspar Turro, Kaspar
Uueni, Marten Viirg koos klassijuhataja Jaana Kangroga.

Ilusat
kooliteed!
Veltsi lasteaed-algkoolis: Robert
Nurm ja Robin Saaren koos
klassijuhataja Margit Kaarega.

2

Vahva Vaeküla vahvad projektid
Nii nagu eelnevatelgi
aastatel oleme sellelgi korral ellu viinud mitmeid kogukonda, elukeskkonda ja
kogukonnateenuseid arendavaid projekte. Tooks välja mõned nendest ja tänaks
kõiki rahastajaid.
Sellel aastal viidi läbi KOPi
meetmesse 1 esitatud projekt
„Aiakujunduse ja aiaplaanide
koostamise kursus“, mida
rahastas siseministeerium
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja mille eesmärk oli
piirkonna inimeste teadlikkuse tõstmine. Tutvustati
erinevaid aiakujunduse stiile,
taimede kasutamise valikuid
ja võimalusi, agrotehnikat
ning õpiti aiaplaane koostama. Lisaks said koolitusel

Käsil on mängulinnaku rajamine.

osalenud õppereisil oma silmaringi laiendada erinevates
iluaedades, kus aiaomani-

kud jagasid isiklikke nippe ja
kogemusi. Tänu kõikidele
nendele tegevustele sai toe-

tatud kodanike omaalgatust
ning tegutseti ühise eesmärgi saavutamiseks. Projektist
said osa erinevate põlvkondade esindajad.
Teiseks suuremaks projektiks oli „Mängulinnaku
rajamine“ Vaeküla mänguväljakule, eesmärgiga muuta küla elamisväärsemaks
ning leida noortele tegevusi
vaba aja sisustamiseks.
Projekti rahastasid lisaks
MTÜle Partnerid Leaderi programmist ja Rakvere
vald.
Täname kogukonnaliikmeid heade mõtete, toetuse
ja kaasaaitamise ning oma
MTÜ inimesi projekti elluviimise eest.
Moonika Mänd

MTÜ Vahva Vaeküla

Suvi Uhtna hooldekodus

Mai ja juuni oma päikseliste soojade ilmadega
meelitas igapäevaselt hooldekodu elanikke õue, kus
korrldati erinevaid tegelusi, mälutreeninguid ja laulutunde.

15. juunil oli esimene grillipidu, kus istuti kõik koos
pika laua taga ja lasti toidul hea maitsta. Koka poolt
valmistatud kartulisalat oli
sobivaks lisandiks oma küpsetatud kraamile. Kõhutäiele
väärilise punkti pani rabarberikook, mis maitses värskes õhus võrratult!
19. juunil osalesime suurel külapeol, millega kohalik naisseltsing tähistas oma
tegutsemise 90. aastapäeva.
Oleme väga tänulikud seltsingu naistele, kes meiega
koos laulmas käivad. Tänu
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sellele tunneme, et oleme osa
Uhtna küla kogukonnast.
20. juunil tegime omapoolse kingituse meie kalli Eestimaa juubeliks. Nii armas, et
meie vald kutsus üles süütama 100 lõket üle valla! Meie,
hooldekodu oma oli üks
sajast.
Muusikalist külakosti pakkus ansambel AKORD. Suupisteks olid maasikamaiused,
mis on kujunenud meie jaanikute tunnusmärgiks. Tuhat
tänu Safala Alievale, kes annetas meile kastitäie maasikaid ja kirsse.
“Jaksad laulda, jaksad elada,” ütleb eesti vanasõna.
19. augustil osalesime ülemaalises laulukooris. Olime
kursis repertuaariga ja tegime ka proove. Hämmastav
oli meie inimeste vastupidavus pea kolmetunnisel üheslaulmisel.

23. augustil toimus Ubja külakeskuses Rakvere valla kogukonnapäev, kuhu olid oodatud meie valla kogukondade eestvedajad ja mittetulundusühingute juhid.
Kohtumisel andis vallavanema Maido Nõlvak ülevaate, kuidas kogukonda luua ning seda tegusana hoida. Arengu- ja planeeringuspetsialist Kaire Kullik jagas nõu projektitegevuste
rahastamise võimalustest. Päeva teine pool keskendus Ubja külaselts Linda tegevuse tutvustamisele ning huvilistel oli võimalik seltsi juhilt Merli Tammemägilt küsida kogukonnategevusi
ja piirkonda puudutavaid küsimusi.
Rakvere vallavalitsus koostab Rakvere valla arengukava
2019–2035. Septembrikuus toimuvad valla kaheksas piirkonnas arutelud kogukondadega. Arutletakse kogukonnaga piirkonna probleeme ja vajadusi ning nende kajastatust arengukavas.
13.09 – Ubja (külakeskus)
17.09 – Arkna (päevakeskuses)
18.09 – Lepna (päevakeskuses)
9.09 – Veltsi (koolis)
24.09 – Uhtna (koolis)
25.09 – Vaeküla (külamajas)
26.09 – Sõmeru (keskushoones)
01.10 – Lasila (koolis)
Kõik kohtumised algavad kell 18.00.
Kokkusaamine on plaanitud kestvusega ligikaudu 2 tundi.
Piirkonnad on jagatud tinglikult kaheksaks:
Arkna kant – Arkna, Papiaru, Roodevälja ja Aluvere küla
Lasila kant – Lasila, Karunga, Järni, Levala ja Karitsa küla
Lepna kant – Lepna alevik ning Tobia, Taaravainu, Kõrgemäe, Eesküla, Mädapea ja Tõrma küla
Sõmeru kant – Sõmeru alevik ja Näpi alevik ning Ussimäe
ja Koovälja küla
Ubja kant – Ubja, Katela, Andja, Aresi, Toomla, Sooaluse ja
Nurme küla
Uhtna kant – Uhtna alevik ning Kohala, Kohala-Eesküla,
Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Sämi, Sämi-Tagaküla,
Jäätma, Muru, Rahkla ja Võhma küla
Vaeküla kant – Vaeküla, Rägavere, Raudvere, Katku, Raudlepa ja Kaarli küla
Veltsi kant – Veltsi, Kloodi, Karivärava, Paatna, Kullaaru,
Tõrremäe ja Päide küla

Maasikas on meie jaanikute tunnusmärgiks.

Ilus ja tegus suvi sai väärika lõppakordi 22. augustil,
mis paljudele heldimuspisara
silmanurka tõi. Muusikalisi hetki tõi meile perekond
Tropp: ema Külli koos poegade Kristjani ja Ainariga. Kava
oli koostatud nii, et igaüks sai
tutvustada oma pilli: Ainar
kitarri, Kristjan saksofoni,
Külli akordioni ja plokkflööti.

Kogukonnapäev Ubjas

Pereansamblis moodustusid duod (saksofon-akordion, plokkflööt-kitarr) ja
jalga kõpsutama panev trio.
“Küll on õnnelik ema, kel on
sellised tublid pojad!” ütles
heldinud piduline ja lisas, et
me jääme neid pikisilmi tagasi ootama.
Helle Pajula

Uhtna hooldekodu huvijuht

Osale ise ja võta naaber kaasa!

Esmaspäeviti alates 10. septembrist kell 11
koguneb eakateklubi EVI Sõmeru päevakeskuses,

kus üheskoos tehakse süüa,
arutletakse elulistel teemadel,
kohtutakse erinevate eluvaldkonna
esindajatega. Kõik, kes tahavad
suhelda ja kodunt välja saada on
oodatud.Tegemisi veab Siiri Saarmets.

Tolks in Kirchspiel Wesenberg, Wierland ehk Kohala mõis Virumaal
Ajaloo andmetel pärinevad
esimesed teated Kohala
mõisast, mis kuulus von
Wrangellidele, aastast 1489.
Vahepealsetel sajanditel von
Lodedele, von Tiesenhausenitele, von Ungern-Sternbergidele ja von Hastferitele kuulunud mõis oli alates 1801.
aastast taas von Wrangellide
omanduses.
Seega on sellel paigal peaaegu
530-aastane ajalugu.
Teada on ka fakt, et mõisa
puidust historistlik peahoone
valmis arhitekt Friedrich Modi
projekti järgi 1880. aastate algul.
Algselt oli hoone keskelt ühekorruseline, otstest kahekorruseline.
Ülevaade Kohala mõisa
koduleheküljel kinnitab, et aastatel 1923–1986 tegutses mõisamaja hoones Kohala kool.
Aastatel 1959–1960 ehitati maja
täiskahekorruseliseks. Kui 1996.
a sai maja enda valdusesse OÜ
Kreenika, alustati kohe mõisakompleksi taastamistöödega.
Täna toimetatakse majas
Karin ja Mika Vehmaneni
juhtimise all. Nende poole ma
info saamiseks pöördusingi.
Kui ajas paarkümmend aastat tagasi vaadata, siis mis teid
selle mõisa juures võlus? Miks
te selle ostsite?

Mika sõitis tööasjus Tallinnast Peterburgi ja hommikusest
lehest – see oli vist Äripäev –
luges teadet, kus Sõmeru vald oli
kuulutanud välja oksjoni Kohala
mõisa müügiks. Kuna see jäi talle
teele, siis puht uudishimust põikas Kohalasse sisse. Eks see vaatepilt, mis tollal mööda alleed
alla tulles avanes, erines paljuski
sellest, mis täna on, aga ju siis oli
see miski olemas – öeldakse ju,
et sa tunned selle õige kohe ära.
Nii suutis ka Mika lagunenud
maja ja rinnuni heina sees näha
seda miskit.
Mida tähendab Kohala mõis
teile ja teie perele tänasel päeval?
Algusaastatel oli mõis äriobjektiks. Koos pere kasvamisega
muutus ka elukorraldus. Nii on
mõis olnud meile nende aastate
jooksul nii päriskoduks kui suvekoduks. See siis ei tähenda, et
me ainult suvel siin käiksime, aga
suvel tuleb lihtsalt rohkem kohal
olla. Ja äri on ikka pidanud ajama
paralleelselt kõik need aastad.
Mida üldse tähendab üks
mõisa ülevalpidamine – majandamine?
Tugevat tahet. Soovi edasi
minna. Ükskord lõpuni jõuda.
Kannatust.
Tundub, et kõike seda, mida
igas teiseski ettevõtmises.

Kui õnnestub – rõõmustad,
kui ei – kurvastad. Oluline on
mitte alla anda.
Meie ettevõtmisi on kindlasti
palju kergendanud see, et meie
mõis ei ole muinsuskaitse all.
Samuti see, et kõik otsused –
näiteks mida ja kui palju teeme –
saame lahendada pereringis.
Täna töötamegi ainult ettetellimisel ja teenused oleme suunanud gruppidele. Tööd majapidamises teeme ära peaaegu ainult
oma perega.
Kas ja missugust teenust pakub Kohala mõis?
Teenused mida pakume on
jäänud nende 20 aasta jooksul
samaks. Põhiliselt soovime pakkuda kompleksteenust – ruumide rent erinevateks üritusteks
koos majutuse ja toitlustusega.
Olgu selleks siis näiteks pulmad,
sünnipäevad või ettevõtete seminarid. Aga loomulikult saab kõiki teenuseid ka eraldi osta. Lisaväärtuseks on sauna kasutamise
võimalus.
Eraldi teenusena on ratsutamine ja meil on Eesti ainuke
islandi hobuste tall. Meil on olemas erinevad paketid, mida me
müüme ja grupi täitumisel teostame. Soomes ja Rootsis on väga
tavaline, et sõpruskonnad, kes
tegelevad ratsutamisega, sõidavad nii öelda pikaks nädalavahe-

Kohala mõisahoone.

tuseks koos ratsutama. Väikene
Island on suutnud oma hobust
nii hästi turundada, et sellest on
kujunenud korralik kaubamärk.
Islandi hobune on oma rahuliku
meele ja sallivuse poolest sobilik nii algajale ratsanikule kui
juba kogenud ratsutajale. Täna
on küll seis selline, et ratsutama
ootame kogenud ratsanikke, aga
huvilisi jätkub.
Mis võiks olla või on Kohala
mõisa Nokia?

Me ei ole seda defineerinud.
Eks igaüks kes meil käib või on
käinud, leiab selle ise.
Tulevikuplaanid?
Tore oleks ehitustöödega
lõpule jõuda, sest otsast tahab
juba uuesti alustamist.
Tõsi ta on. Iga kodu, olgu ta
siis korter, eramu või mõisamaja,
vajab hoolt ja armastust. Tore, et
Kohala mõisat on aastakümneid
armastatud ning Mika ja Karin
sellesse lisaks rahale ka energiat

ja head tahet on panustanud.
Ei saa ütlemata jätta, et Kohala
endised koolipoisid ja -tüdrukud
on samuti lõpmata tänulikud, et
nende kunagine koolimaja elab
oma uut elu, et selle koha eest
hoolitsetakse ning vana koolimaja uksed on kokkutulekupäevadel alati sõbralikult avatud
olnud.
Aitäh ning jõudu ja jaksu mõisarahvale!
Sirje Rebane
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Kuni Su küla veel elab, elad Sina ka - LEVALA KÜLA
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevapidustuste taustal on
paslik tutvuda väikeste kogukondade ajaloo ja tänapäevaga. Üks Eestimaal paiknevatest tublidest ja väikestest
küladest on Rakvere vallas
asuv Levala küla koos oma
aktiivse ja entusiastliku kogukonnaga. Täna elab külas 93
inimest, kellest vanimad on
Harri ja Lii Nuut ning Georg
Palmi. Eakad kogukonnaliikmed on tänaseni tegusad ja
aktiivsed külaüritustest osavõtjad.
Esimesi teateid Levala küla
kohta leiab Taani hindamisraamatust aastast 1219. Järgmisel aastal tähistab küla oma
800. sünnipäeva. Vanimad
külaelanikud teavad pajatada,
et enne kui 1920. aastal avati
naaberkülas Karitsal algkool,
jagas kooliharidust Levalas
perekond Püss, õpetajaks pereisa ja vajadusel ka peretütar
Helmi.
Külaelu hakkas taas elavnema 1998. aastal, mil perekond
Algpeus, eesotsas pereema
Marega, otsustasid hakata
korraldama külaelanike kokkusaamisi. Kuna sobilikku
ruumi ei olnud, leiti asenduspesaks oma kodu kelder. Kui
algusaastail kogunes regulaarselt kokku paarkümmend inimest, siis tänasel päeval võib
mõnedel külaüritustel kohata
lausa 150–200 kogukonna liiget.
2004. aastal loodi Mare
Algpeusi eestvedamisel MTÜ
Levala Külaselts, mille juhatusse kuulusid veel Kristi Parm ja
Eda Põldver. Kirjutati mitmeid
projekte ja loodi külaplatsile
kõlakoda.
Külaseltsil on oma pika
tegutsemisaja jooksul välja kujunenud mitmeid traditsioone.
Sellel aastal täitus juba 20 aastat jaanitulede korraldamise
algusest. Igal aastal on väiksema või suurema seltskonnaga
süüdatud lõke ja mõõdetud
aasta valgeima öö pikkust. On
olnud ka aegu, kus valla ainuke
jaanituli toimus just väikeses
Levala külas oma tavapäraste
jaanimängude, õnneloosi ja üle
lõkke hüppamise võistlusega.
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Spordiveerg

Augustikuu kolmel õhtupoolikul kohtusime jooksu- ja
kõnnihuvilistega Sõmerul, Veltsis ning Järnis. Viimane etapp
toimus 22. augustil Järnis, kus peale 6,8 km pikkuse ringi
läbimist tegime kokkuvõtteid ning autasustasime parimaid.
Meeste arvestuses sai kokkuvõttes 1. koha Jaanus Bauman,
teine oli Janek Kask ning kolmas Rain Laager. Naiste arvestuses sai esimese koha Maily Laager, teise Ingrid Ait ning
kolmanda Maie Alaots. Laste arvestuses võitis Mait Sander
Nõlvak, teise koha sai Rasmus Rehelem ning kolmandaks tuli
Rasmus Männik. Täname kõiki osalejaid ning kohtumiseni
järgmisel korral!
Levala kogukonna tegemised.

Aastast aastasse peetakse
külas ka vastlaid. Killu ja Ingrid Udeküll kinnitavad, et imekombel on alati vastlapäevaks
ka lumi olemas. Toimuvad
traditsioonilised vastlapäeva
tegevused: pika liu laskmine,
uuenduslik grupiga suusatamine ühel suusapaaril, saanisõit
nii hobuse kui mootorsaaniga.
Kosutuseks loomulikult maitsev hernesupp ja vastlakuklid.
Tubaste tegevustena on populaarsed käsitööpäevad, mida
üritatakse teha nii tihti kui
võimalik. Killu ja Ingridi sõnul on käsitöö teemad seotud
tähtpäevadega: jõuludeks geelküünlad,
munadepühadeks
plastikmunade
marmoreerimine, lisaks meisterdatakse erinevateks sündmusteks
kaarte. Uute tegevuste puhul
on juhendajaks keegi, kes tunneb asja ja omab kogemusi.
Korduvate tegevuste puhul
aidatakse üksteisel tegevusi
meelde tuletada. Eraldi tasuks
teiste nobenäppude seas esile
tuua Ülle Sillandi, kelle meistritööd on üle ilma kuulsad.
Ülle on juba 4 aastat võtnud
osa Virumaa Teataja hoidiste
konkursist. Aasta tagasi võttis südikas proua osa ajakirja

Fotokollaaž Anneli Meibaum

Käsitöö konkursist “Eesti sokid ja sukad”, kus ka tema kootud põlvikud ära märgiti. Sellel
aastal on Üllel plaanis osaleda
käsitöökonkursil “Eesti kindad”. Mõned kindapaarid on
juba ka valmis. Üllele meeldib
teha kõike, mis vana ja aegumatu ning mis uus ja huvitav.
Ta on külavanem Mare kõrval
teine südikas sädeinimene.
Heaks traditsiooniks on sügiseti koguda kokku bussitäis
rahvast ja minna ekskursioonile. Varasematel aastatel on
käidud nii Kilplalas kui ka mujal Eestimaa kaunites paikades.
Sellel aastal võeti augusti lõpus
ette reis Tallinna. Külastati
Kadrioru lossi, Lennusadamat
ja okupatsioonide muuseumi.
Väga eriline on vanavanemate päeva tähistamine. Ülle
Sillandi sõnul on see üks ütlemata tore üritus: „Noored
laulavad ja loevad luuletusi,
mitmel aastal on tantsutüdrukud meile esinemas käinud
ning lõpuks võtavad meie oma
küla naised-mehed pillid kätte
ja kõik laulavad koos. On tavaks saanud, et küpsetame kodus midagi kaasa, siis hea koos
maiustada.“

Üheskoos saadetakse ära ka
vana aasta ning tervitatakse
uut, räägitakse uudiseid ning
jagatakse muresid ja rõõme.
Kuigi vahel on maal väga raske, ei kaotata lootust ja leitakse
alati jõudu ja põhjust, et edasi
minna.
Tubli ja tegus MTÜ Levala
Külaseltsi looja ja endine juht
Mare Algpeus andis pea neli
aastat tagasi küll juhtohjad
üle Ülle Sillandile, Reet Viljusele ja Killu Udeküllile, kuid
hoolimata enese taandamisest
külaseltsi juhatusest, hoiab
küla hing endiselt kogukonna
tegemistel silma peal, toetab
abivajajaid ning on alati ja igati tegusatele tegijatele toeks.
Kogukonna nimel tänab Mare
kohalikku omavalitsust, kes on
alati külaüritusi toetanud.
Artikkel
valmis
tänu
kogukonnaliikmetele: Mare
Algpeus, Ülle Sillandi, Kristi Parm, Aimar Parm, Ingrid ja Killu Udeküll. Fotomaterjaliga toetasid lisaks
Liina Maasing, Eve Kangur
ja Karoliina Kask. Tänu teile!
Jätkuvat üheshingamist ja
tegutsemist ka küla 800.
aastapäeval!

Treeningutest Rakvere vallas
Septembrist alustab Sven Hõbemägi
kestvustreeningutega!
Treeningud hakkavad toimuma kolm korda nädalas.
Teisipäeviti kell 18 Lasila jõusaalis (Vahtra pst.10)
Neljapäeviti kell 19 Sõmeru noortekeskuses (Tiigi 2)
Pühapäeviti kell 16 Uhtna jõusaalis (Nooruse 18)
Osalejate arv on piiratud. Ühel treeningul saab osaleda kuni
20 inimest. Vajalik on kindlasti eelregistreerumine.
NB! Treeningud on tasutaja osaleda saavad ainult Rakvere
valda sissekirjutatud elanikud. Teiste piirkondade elanikud
treeningutel osaleda ei saa!
Registreerimine toimub elektroonilise registreerimisvormi
kaudu, mille leiate Rakvere valla kodulehelt:
http://www.rakverevald.ee/sven-hobemagi-treeningud
Registreering kehtib ainult antud nädala trenni kohta
(st ühekordne, mitte terve hooaeg!). Järgnevatel treeningutel
osalemiseks on vajalik uuesti registreerida.

Alates septembrist kolmapäeviti kell
18.30 Uhtna koolimajas TREENING
Keha trimmi. Juhendaja Maily Laager,

osalus 2 eurot kord. Kaasa matt, veepudel
ja vahetusjalanõud.

Anneli MeibauM

Levalas tegutsev MTÜ kannab sädet põlvest põlve

Punnvõrride kestvussõidu start Levalas 2011. Sõit kestis 3 h.

Punnvõrride kestvussõit. Osavõtjate
hulgas on selgelt eristuvat õrnemat sugu.

Viimase kümnendi üheks
Levala külale enam tuntust
toonud ürituseks võib kindlasti
pidada 2010. aastal väikekülast
alguse saanud PUNNVÕRRIDE KESTVUSSÕITU, mis sisaldab tehnikahuvi, võidujanu,
nutikust, sõiduosavust, õnne ja

huumorit. Kestvussõit näitab
igale osavõtjale, kas peale jääb
mees või tehnika. Tänaseks on
humoorikast motospordist välja kasvanud üle-eestiline suurüritus.
Levala külas tegutsev MTÜ
Punnvõrr ponnistab, et lai skaala motospordihuvilisi saaksid
realiseerida
võidusõidukirge
nõukogude ajal toodetud ja
olematu töökindluse poolest
tuntud RIGA sääreväristajatel. Võidusõitjate puhul ei ole
määravaks haridus, rass ega ka
usuline kuuluvus, kuigi nii mõnigi on saanud remondi käigus
inseneriks, määrinud nii käed

kui näo ning hakanud uskuma
masina hinge olemasollu. Võrrisõitjate seast leiab nii poisikesi kui pensionäre, mehi ja
naisi, haritlasi ja harimatuid,
kapteneid ja paadialuseid. Tähtsaimaks rolliks on noorsoole
soodsa pinnase kultiveerimine
esimesteks sammudeks mootorite maailma.
Kestvussõit
punnvõrridel
on meeskondlik võistlus, kus
meeskonna moodustavad 2–4
liiget ning pilooti on lubatud
lugematu arv kordi vahetada.
Start toimub seisvate mootoritega (õnnelik on see sportlane,
kelle masin käivitub). Sõidetak-

Fotod www.punnvõrr.ee

se ringiratast ning rajaprofiil
sisaldab nii maastikku kui ka
kõvapinnast. Sõit on jõukohane
igaühele. Võistlusriista purunemisel tuleb see remontida ning
sõitu jätkata. Võidusõidu võitjaks kuulutatakse meeskond,
kes läbib kontrollaja jooksul
enim ringe.
Esimesel kolmetunnisel sõidul Levalas osales 13 ekipaaži.
Järgmine kestvussõit toimus
2011. aasta maikuus Maidlas
Ida-Virumaal ja seal oli osalejaid juba 40, kaasates ca 120
motospordiharrastajat. 2012.
aastal võeti kavva viis kestvussõitu, millest pikimad olid viie

ja kaheksa tunnised. 2013. aastal toimus samuti mitmest kestvussõidust koosnev karikasari,
mis kulmineerus Eesti motoajaloo esimese 24 tunni kestvussõiduga, millel osales 214 võidusõitjat. Praeguseks toimub
Eesti eri paigus igal aastal 5–6
võistlusetappi.
Mittetulundusühing Punnvõrr loodi aastal 2013, kui oli
saanud selgeks, et ühest naljast alguse saanud punnvõrride kestvussõidu karikasari on
võtnud üleriigilised mastaabid
ja mille haldamiseks läheb vaja
juriidilist organisatsiooni. MTÜ
seob aktiivi, kes vabatahtlikkuse
alusel organiseerivad karikasarja toimumist. Korraldamise
hulka kuulub võistlustel ringilugemine, võistlusnumbrite
haldamine, tehniliste tingimuste korrigeerimise ja võistluskalendri arutelude korraldamine
ning etapikorraldajate nõustamine kõiges vajalikus. Sellest tulenevalt on punnvõrride
kestvussõidud levinud üle kogu
vabariigi ning pakkunud võist-

lusjanu ja meelelahutust igas
Eestimaa nurgas.
Paljudel juhtudel küsitakse
sportlastelt: „Kas Teie unistused on täitunud?“ Võrrisõidu
puhul on kuidagi teisiti. Loomulikult unistab iga võrrimees
võistluse võidust, kuid tänased
täisealised, kes kunagi poisikesena võrriga ringi pläristasid,
ei osanud undki näha näiteks
Le’Mansi-laadsest
24-tunni
sõidust, kihutamisest Tehvandi
suusahällis või vihurina tuhisemisest maailmaklassi kuuluval
Pärnu auto24ringil!
Töö MTÜs on õpetanud:
mida napakam idee, seda innukamad järgijad. Seetõttu jätkab
MTÜ Punnvõrr tegevust seni,
kuni huvi selle meelelahutusliku spordiala vastu jätkub ning
folkloor võrrijuttudest põlvest
põlve annab sädeme viimasesse
silma ja võrriküünlale.
Kutsume kõiki võtma osa ja
kaasa elama! Info: www.punnvorr.ee ja FBs!
AiMar ParM
MTÜ Punnvõrr juhatuse
liige

4

RAKVERE VALLA AJALEHT

Valla noorte suvised tegemised

Seiklus Keri saarel

Mittetulundusühing Sõmeru Start ja Ubja Külaselts Linda said PRIA Leaderi meetme
toetuse ühisprojektile „Kas
seiklus=kogemus“, mille käigus toimub kahel aasta palju
erinevaid tegevusi, laagreid ja
õpitubasid.

2018. aasta põnevaimaks
väljakutseks oli seikluslaager
Keri saarel, mis toimus ajavahemikus 15.–20. juuli. Soome
lahes asuv saar on 80 meetrit
lai ja umbes 400 pikk ning
veidi enam kui 3 meremiili Prangli saarest põhjapool.

Tipu looduslaager
Kuna saartele sõit on alati
ilma tõttu ebakindel, siis pidid
kõik 15 osalejat olema valmis
juba paar päeva enne planeeritud aega, et kui ilmajaam
lubab kõva tuult, siis toimub
väljasõit saarele varem. Sama
kehtis ka tagasituleku kohta.
Tegelikult läks kõik plaanipäraselt.
Saarel asuvad lisaks tuletornile mitmed majad ja saun.
Laagripaika viis meid ja tegevusi korraldas MTÜ Keri
Seltsi juht Peep Rada.
Kokkuvõtte, mis Keri saarel
toimus, teeb Ubja Külaseltsi
juht Merli Tammemägi, kes
oli laagris abikasvataja rollis.
„Algusest tundus mõte
saarele minekust veidi kummalisena, sest paljud ei teadnud, kus selline koht asub.
Veel tänagi on keeruline leida sõnu seletamaks, mis seal
saarel on, kuid sealt lahkudes
jääb tükike sinu hingest sinna.

Järelikult on see midagi ainulaadset. Seal oled sa argielust
justkui ära lõigatud, aeg hakkab aeglasemalt käima. Leiad
endas täiesti uued mõtted ja
väljundid,” rääkis Merli.
Laagri käigus õppisime iga
päev midagi uut. Oli see siis
merega seotud, mis meid igast
suunast ümbritses või kaks
kajakapoega Ken ja Kevin,
kes olid nagu pereliikmed.
Omaltpoolt tegime tänutäheks saarel korda kinoruumi,
helikopteri maandumisplatsi
ja mälestusplatsi. Aitasime
teha remonditöid ning külastasime naabersaari Malusit ja
Rammut.
Keri saar jättis kõigile laagrilistele kustumatu mulje ning
igatsuse sinna taas naasta.
PireT Laidroo

MTÜ Sõmeru Start

Meeldejääva elamuse jättis
ühe vanahärra koduaia külastus, kus vanarauast, vanadest
rehvidest, plekkpurkidest ja
muust võimalikust materjalist
oli valmistatud kõikvõimalikke tegelasi.

Lisaks tutvuti kohaliku kooli ja selle ümbrusega, kuhu
on rajatud tore spordi- ja
vabaajaväljak, mida soome
õppurid kasutavad aasta ringi.
Viis päeva Karvias möödusid kiiresti, järgmisena koh-

Kalastusõpe Väinjärvel

tutakse projekti raames 2019.
aastal Eestis, Lammasmäel.
Lilian LindMäe
Ubja noortekeskuse
noorsootöötaja

MarGuS VaHTer
AndreS LilleMäGi

nev teemaõhtu. Lisaks täideti
grupiga koos ka selliseid üles-

Sõmeru noortekeskuse noorsootöötaja

22. septembril kell 10.30

TÕUKERATTA RÄNNAKUKS
andeid nagu prügikorjamise
võistlus, kaardilugemist õpetav tegevus, laulmine, luuletamine, täringuralli, putukabingo jne.
Üks põnevamaid tegevusi oli matk High Pike looduskaitsealale. Õhtu lõppes
mõnusas vestlusringis, kus
rääkisime oma maast ja kommetest.
Seikluse lõpetasime Londonis selle traditsiooniliste paikade külastusega.
Meie laager oli osake suurest Walesby World Experience 2018 laagrist, kuhu
tulevad kokku skaudid üle laia
maailma - kokku ligikaudu
1000 skauti.

tankide sõidul, vibulaskmises
jpm. Lisaks oli igal õhtul eri-

21.–22. augustini viibisid Sõmeru noored kalastusõppel
Väinjärvel, kus vabatahtlikuna juhendas noori Andres Kurm,
kes andis juhtnööre nii kala- kui vähipüüdmise kohta. Eelnevalt olime ostnud selleks päevaks kaks vähipüügiluba, mis
vajasid realiseerimist.
Vahelduseks püügile matkati ümber järve ja tutvuti kohapealse loodusega. Huvitavaks leiuks matkaraja alguses olid
peaaegu peopesasuurused jõekarbid. Lisaks pandi proovile
oma tasakaal vette kukkunud puudest üle ronides.
Võib öelda, et paljude noorte jaoks kandis see õpe „esimest
korda“ tiitlit. Mitmed polnud enne Väinjärve ääres käinud,
suuri jõekarpe näinud, vähki püüdnud, telki üles pannud,
kala puhastanud ning vähki söönud.
Sirle PiHlak

kogunemine Haljala rahvamaja parklas,
kus antakse start

Rakvere skaudid Inglismaal
Seiklus algas 26. juuli õhtul
Tallinna lennujaamas, kus kogunes ligi 30 Eesti skauti, kelle
hulgas ka Vaeküla Siilikesed
Sten Kongi, Aleks Niinsalu,
Margus Vahter ja Rakvere
skautidest Martin Piir ja nende juht Andres Lillemägi, et
minna külla Inglismaa skautidele Walesby Forestisse.
Tegemist on Nottinghami linna lähedal asuva skaudikeskusega, kus iga päev toimub
vilgas tegevus ning suur laagriala pakub mitmekülgseid
võimalusi. Laagrilised jagati
seitsmeliikmelisteks ingliseeesti segagruppideks. Selline
salkade moodustamine oli
heaks võimaluseks praktiseerida inglise keelt.
Laagriprogramm koosnes
peamiselt erinevatest töötubadest, kus pandi end proovile seinaronimises, õhupüssiga laskmises, kanuusõidul,
džembede mängimisel, pimeda labürindi läbimisel, mini-

Tipu looduskooli viie päevases laagris, mis algas 11. juunil,
said noored panna end proovile mitmete erinevate matkadega ja tegevustega. Suureks lemmikuks oli kanuumatk, kuid
mainimata ei saa jätta 10-kilomeetrist meelte äratamise matka. Looduskooli poolt oli ette valmistatud mitmeid töötube:
puuvestmine, taimepaberi tegemine ja fossiilivabrik. Väga
põnev oli uurida vee-elustikku, mis haaras enda võlumaailma. Lisaks peeti maha olümpia- ja seiklusmängud.
Reelika PäHkel, Sirle PiHlak
Sõmeru noortekeskuse noorsootöötajad

Noortelaager Karvias
Rakvere valla noortel avanes võimalus osaleda 30.
juulist 3. augustini MTÜ Järva Arengu Partnerite, MTÜ
Partnerite ning Soome poole poolt korraldatud YEAH
ettevõtluslaagris
Karvias.
Tegemist on mitme aastase
projektiga, mida rahastatakse
PRIA Leaderi meetmest.
Peamiseks ülesandeks laagris oli valmistada taaskasutusmaterjalidest maagilisi loomi
(fairy animals) kergliiklustee
äärde Karvia päevadeks.
Lisaks külastati Konto ettevõtet, mis valmistab vähestena maailmas turbast plaate,
mida kasutatakse nii ilu kui
ruumikõla summutamise otstarbeks.
Vaba aja ettevõtmisena
matkati Kauhaneva-Pohjankangas rahvuspargi rabas,
külastati seal asuvat omapärast Kammi saunaküla, kohtuti kuulsa Soome laulja Anne
Mattilaga tema kohvikus ja
imetleti tema maalinäitust.

Tipu looduslaager

Raja pikkuse saab igaüks ise valida vastavalt oma võimetele.
Rakveres lõpetajad saavad Põhjakeskuse parklast Haljalasse
tagasi bussiga kell 13.30.
Liigume mööda kergliiklusteid Haljala–Rakvere–Viru-Jaagupi
Osalejatel on turvavarustus tungivalt soovituslik.
Jälgi jooksvat reklaami valla kodulehel.

SEIKLUSORIENTEERUMINE

saab alguse 29. septembril ja kestab kuni 21. oktoobrini.
Kõik omavalitsused valmistavad ette 1-2 rada. Osaleja saab
valida endale sobiva raja, tempo, kaaslased ja päeva, millal
läheb. Rajal tuleb vastata küsimustele ning vastused toimetada kogumispuntidesse.
27. oktoobril toimub osalejate vahel auhinnaloos ning
orienteerumine (kindlal rajal, aja peale jms nagu päris
orienteerumine ikka).

Infot leiab peagi kohalike omavalitsuste kodulehtedelt, virol.ee
lehelt ning Facebookist Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine.

Septembris kõnnime terviseks!
Ootame kõiki kõnnihuvilisi kell 18.30
12. ja 26. septembril Näpil,
koguneme Näpi tee 20 hoone parklas.
19. septembril Sõmerul,
kohtume keskusehoone ees.
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Vallarahva suvekillud
„Sest mu tüdruk on Hispaanias, kaugel ookeani taga
Ja külm on siin Haanjas, päike on ookeani taga ...”
Nii kõlas 2016. aasta Eesti Laulul 7. koha saanud laulu sõnum. Selle aasta suve silmas pidades on päike ookeani tagant
ka Haanjasse jõudnud. Sestap üritasin teda saada missugune oli
vallaametnike ja volikogu liikmete suvi. Kuna massiliselt vastuseid ei tulnud, otsisin abi vallakodanikelt, mille tulemusena jäi
väljasõitude ja rannamõnude nautimise kõrval sõelale 5 suvist
hetke.

ARKNA JUUSTUFESTIVAL
Eesti esimene juustufestival, kus said kokku juustud, veinid,
õlled, siidrid, hoidised, snäkid ja inimesed, kes seda kõike armastavad. Seekord soosis ettevõtmist ka ilmataat. Festival tõi
kokku talumeiereid ja väiketootjad Eestimaa eri paigust.
Ostjaid oli, nii mõnigi müüja pidid oma varusid päeva jooksul
täiendama. Ka Arkna enda müügipunktis oli pidev järjekord.
Osalejate hinnangul oli see fantastiline üritus – kodune, lahe,
sõbralik … Ja külastajaid oli palju.

1. augustil

ÖÖJOOKS
“Pisut alla kaheksa tuhande jooksjaga kaheksas Viking
Line Eesti Ööjooks kujunes
taas meeleolukaks. Rahulolust pakatasid nii võitjad kui
ka need, kes tulid lihtsalt soojal suveõhtul Rakveresse liikumist ja mõnusat seltskonda
nautima.” Nii väitis veebileht.
Tegelikult polegi ju saladus,
et Rakvere Ööjooks on populaarne, lisaks ka tervislik ja
virgutav.
Toimunut kommenteeris
Piret Pilden: ”Mina olen osalenud 7 korda. Sellel aastal
olin esimest korda poolmaratoni rajal. Ühel aastal jäi osalemata
kuna oli naiste tantsupidu. See on lihtsalt nii lahe üritus, et kes
korra on käinud, läheb ilmselt ikka ja jälle uuesti. Sealt saab nii
palju positiivset emotsiooni... ja kui ikka oma rahvas raja ääres
ergutab siis on kohe tunduvalt kergem edasi minna.
Sama mõtet kinnitas ka Mary-Liis Paimre, lisades vaid, et on
siiani jooksnud 10 km, kuna arvab, et 21 km vajab natuke eeltrenni.

KREMLI ÖÖBIKUD

Juusturammumehe võistlus.

LUULEPIDU

Osa lehelugejaid kindlasti
mäletab, mis asi on kreml ja
mis lind on ööbik ning sedagi,
keda omal ajal kremli ööbiku
aunimetusega krooniti. Selle
kõigega sai sel suvel tutvust
teha Tartu Uus Teatri suvelavastuses. Narva Kreenholmi
manufaktuuri müüride vahel
toimuv oli osade jaoks nostalgijalaks, osadele uskumatu
ajastu ning taaskohtumine
Jaak Joala poolt surematuks
lauldud lauludega ja üldistus
tervest plejaadist Eesti muusikutest, kes nõukoguliku
meelelahutustööstuse masinavärki töös hoidsid ja kuulsust nautisid.

LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIDU JUHATUSE
ESIMEHE VASTUVÕTT LAMMASMÄEL
Eesti Vabariik 100 suure suvise peonädala avas Rakvere linnuses toimuv Eesti esimene Üldluulepidu, millele järgnes tänavu 10. sünnipäeva tähistav punklaulupidu. Nii ajasid ka Uhtna
naiskoori tšikid oma tukad taas turri, pannud laululood mõtetes ja noodipaberil ritta ning põrutasid pungile, sest teatavasti
on punk lahe.

Alanud on avalduste
vastuvõtt huvihariduse
toetamiseks
Rakvere vald toetab alates eelmisest õppeaastast õpilase ühe
huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist kuni
100% ning teist kuni 50% ulatuses. Huvitegevuse toetamise
eeldusteks on, et teenuse osutaja oleks registreeritud äriregistris, huvitegevuse harrastamine ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) on vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund ning
spordivaldkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti
Spordiregistrisse.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks tuleb õpilase seaduslikul esindajal esitada hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja
andmed, huvikooli või huvitegevuse teenust osutava asutuse
nimetus, eriala, tegelemise aeg ning õppemaksu, kohamaksu
või osalustasu suurus. Avaldused tuleb esitada kõigil, kes toetust saada soovivad, sh ka neil, kes möödunud õppeaastal avalduse juba esitasid.
Avaldusi ootame valda alates septembri algusest ning avalduse võib saata ka elektrooniliselt digitaalse allkirjaga. Avalduse
blankett on saadaval vallavalitsuses ja valla koduleheküljel.
Kui õppeaasta jooksul mingil põhjusel valitud huvitegevus
lõpetatakse ja laps huvihariduses või huvitegevuses ei osale, siis
on lapsevanemal kohustus sellest kohe teavitada vallavalitsust.
Täiendav info: Kaido Veski, haridusnõunik tel 322 1132,
kaido.veski@rakverevald.ee

8. augustil

• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 130 eurot ja eraldada ühele
isikule tasuta küttepuid.
• Lõpetada Roodeväljal Muruvälja kinnistu detailplaneeringu
menetlemine.
• Nõustuda ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Anda nõusolek OÜle RESCOVAL välireklaami paigaldamiseks
KUHU
• Eraldada reservfondist Rakvere Kergejõustikuklubile ViKe 200
eurot laste spordiürituse korraldamiseks.
• Anda kasutusluba Sõmeru alevikus Põllu tänav L1, Põllu tn 3 ja
Põllu tn 3d asuvale juurdesõiduteele ning Kalevipoja kinnistul
asuvale biopuhastile ja imbväljakule.
• Väljastada üksikelamu projekteerimistingimused Tapneri kinnistule Kohala-Eeskülas.
Algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetlus.
• Eraldada MTÜle Arkna Tervisküla projektipõhist tegevustoetust
1000 eurot.

15. augustil

Ka Unustuse jõel ...

Pungiks valmis!

• Anda ehitusluba Ussimäe külas Vaskussi tn 21 asuvale kinnistule
üksikelamu ehitamiseks, OÜle Serom Koiduoru kinnistule elamusspordikeskuse ehitamiseks ja ASle Eleväli Papiniidu päikeseelektrijaama ehitamiseks.
• Kooskõlastada Kohala külas Uuemaja tee 2 maaüksusele ja Tervise
maaüksusele rajatavate puurkaevude asukohad.
• Väljastada projekteerimistingimused Sõmeru alevikus Mesika tn
13 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
• Kinnitada käidukorraldaja teenuse ostmise pakkumise tulemused
ja sõlmida leping Viru Varahaldus OÜga.
• Anda nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Oja talule juurdepääsuteele truubi rajamiseks.
• Pikendada ühele isikule määratud hooldust ja maksta hooldajale
hooldajatoetust.
• Lõpetada ühe isikuga sõlmitud koduteenuse osutamise leping.
• Tasuda ühe isiku eest kohamaks ASle Hoolekandeteenused.
• Nõustuda ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Osutada ühele isikule sotsiaaltransporditeenust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 223,68 eurot ja eraldada
kahele isikule tasuta küttepuid.
• Jätta rahuldamata kahe isiku sotsiaaltoetuse avaldused.
• Anda nõusolek MTÜle Rallirada Mädapea külas aja peale võidusõidu korraldamiseks.

EV 100 auks korraldatud vastuvõtt pakkus kohtumisrõõmu
paljudele läänevirumaalastele, sealhulgas Rakvere valla rahvale. Lisaks andis pereüritusena korraldatud vastuvõtt võimaluse
saada kokku erinevate põlvkondade esindajatel. Tore oli ka see,
et päevakava oli väga hästi paika pandud ja kõik kohalolijad said
päeva sõna otseses mõttes nautida ja lihtsalt olla, suhelda, tunda rõõmu päevast, iseendast, kaaslastest ja eesti elust.
Suvekilde koondas Sirje Rebane

• Väljastada OÜle H.T.R. ehitusluba puurkaevu rajamiseks, KÜle
Pagusoo 9 sademeveesüsteemi ehitamiseks, Koidu kinnistul asuva
elamu laiendamiseks ja Põllu vkt 25 kinnistul elamu laiendamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 180 eurot.
• Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
• Anda nõusolek MTÜle Arkna Terviseküla Juustufestivali korraldamiseks ja MTÜle Eesti Motokrossiklubi Pikametsa karjääris
motokrossi korraldamiseks.
• Kinnitada hajaasustuse programmi esitatud toetuste taotluste
rahuldamise otsus.
• Eraldada eelarvest 218 eurot eriolümpia maailmamängudel osalemiseks.

22. augustil

• Kooskõlastada Lasila külas Arulageda kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Anda ehitusluba Rakvere vallale puurkaevu rajamiseks
Tervise kinnistule Lasila külas.
• Anda nõusolek ASle Rakvere Vesi Lepna alevikus vee
erikasutusloa taotluse esitamiseks.
• Paigutada Uhtna hooldekodusse kaks abivajavat valla
elanikku.
• Maksta sotsiaaltoetusi summas 332 eurot, tasuda taastusravi
teenusete eest Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusele
147.20 eurot ning hüvitada Rakvere Waldorfkooli õpilase õppemaks 27.50 eurot kuus ning hüvitada toitlustamine 16 eurot kuus.
• Jätta rahuldada valla elaniku toetuse avaldust, kuna pere kuu sissetulek on suurem kui 750 eurot.
• Kooskõlastada Ubja külas Keskpargi kinnistule tee rajamine Fer
Project OÜ poolt.
• Moodustada Lepna raamatukogu direktori konkursi komisjon
ning kinnitada tulemused.

29. august

• Moodustada kohanimede määramiseks nimekomisjon koosseisus
Inga Liivak, Rainis Tõnnison, Helja Roosi, Janne Lainjärv ja Tiit
Mark.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 150 eurot ja eraldada ühele
isikule tasuta küttepuid.
• Osutada ühele isikule koduteenust.
• Lõpetada ühele isikule tugiisikuteenuse osutamine.
• Pikendada ühele isikule hooldajatoetuse maksmist ning hooldekodusse paigutatud isiku üldhooldusteenuse lepingut.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Anda nõusolek Rakvere vallavalitsusele Lasila, Levala ja Karitsa
küladesse vee erikasutusloa taotlemiseks.
• Kehtestada alates 1. septembrist saunateenuse osutamise hinnad
alljärgnevalt: Rakvere valda sissekirjutatud lastele kuni 16 aastat
ja pensionärile 3.- tund ning täiskasvanud 5.-/tund. Väljastpoolt
valda tulijatel 10.-/tund. Personaalne tunnisaun 50.-/tund kuni 8
inimesele. Personaalset tunnisauna saab tellida väljaspool sauna
lahtiolekuaegu.
• Anda nõusolek ASle Silberauto Vanasõidukite päeva
korraldamiseks.
• Anda Rakvere vallale ehitusluba Kohalas Uuemaja tee 2 kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Veltsis Männiku
kinnistul asuva elamu laiendamise projekteerimiseks.
• Kooskõlastada Taaravainu külas Kirsi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
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RAKVERE VALLA AJALEHT

ERAMETSAKONSULENT
Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Rakvere
vallamajas Sõmeru alevikus üle
nädala kolmapäeviti kell 13–14.
Vastuvõtupäevad:19. september;
3.,17., 31. oktoober; 14. ,28. november;
12. detsember.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust
puudutavate probleemidega
(metsa uuendamine, hooldamine, raied,
erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt
toetatav. Kuni 3 tunnise nõustamise eest ei
pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).
Telefoni ja meili teel võib pöörduda igal ajal
tel 524 8963, aadu.raudla@gmail.com

Aeg sai täis ja valu läks üle,
nüüd juba ongi tema teil süles.
Silmad kui sõstrad, varbad kui herned,
oleks ta ikka teil tubli ja terve.

Palju õnne lapse sünni puhul!
GERMAN KRUUSIMÄGI Levala
DAVID-DENYS MELNITŠUK Vaeküla
EMMA KURG Tõrma
GERTH-ENDRE LIND Koovälja

Esmaspäeval kell 10.30 Sõmeru
lasteaia saalis
LASTE LAULU JA MÄNGURING
(1-3-aastased), juhendaja Mirja
Markson. Esimene kohtumine
1. oktoobril.

SÕMERU RAAMATUKOGU
alustab neljapäeviti

MUINASJUTUHOMMIKUTEGA
kodustele mudilastele
4. oktoobril kell 11.
Kõik väikesed sõbrad on väga
oodatud!

BODY FIT treening
Esmaspäeviti alates 10. septembrist alustab kell 18
Sõmeru keskusehoones
Juhendaja Mirje Vilt, osalus 2 eurot kord. Kaasa matt,
hantlid ja vahetusjalanõud.
BodyFit on lihtne ja tõhus lihastreening, mille eesmärk on
tõsta kogu keha lihastoonust. Treening algab lihtsa soojendusega
ja tunni vältel tehakse trenni nii oma keharaskusega, kui erinevate vahenditega (hantlid, pallid). Koormust saavad peamiselt suuremad lihasgrupid. Tunni teises osas keskendutakse kõhulihaste
treenimisele. Treening lõppeb lihaseid taastava venitusega. Sobib
nii algajale kui ka edasijõudnule.

ÕU PUHTAKS
Rakvere valla elanikud saavad ID- kaardi alusel Lääne-Viru
jäätmekeskusesse selle lahtiolekuaegadel tasuta ära anda:
5.-6.oktoobril LEHTKLAASI (aknaklaas ilma raamideta,
klaasitükid)
12.-13. oktoobril ETERNIITI. Suuremate koguste (rohkem,
kui ühe hoone katus) olemasolul palun võtta eelnevalt ühendust vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga telefonil 5277
235
Info: maia.simkin@rakverevald.ee või 5277235
Ohtlike jäätmete kogumisring (värvid, lakid, õlid ja
nendega määrdunud mahutid; komplektsed kodumasinad ja olmeelektroonika, ravimikarbid ja ravimid) toimub
Rakvere vallas laupäeval, 20. oktoobril. Täpsem info peatumisaegade kohta oktoobrikuu valla lehes ja valla kodulehel
www.rakverevald.ee

Alates 1. septembrist muudatused bussisõidus
Liinid 10, 15, 17, 26, 28, 41, 42, 56, 65 lähevad üle talvistele sõidugraaﬁkutele.
Liinid 6, 9, 46 lähevad üle kooliaja sõidugraaﬁkutele.
Liinil 15 Kunda suunal lisatud Laada peatus.
Liinil 16 kaks lisaotsa väljumisega Tapalt kell 6:40 (asendab väljumist Kadrinast
kell 7:05) ja kell 7:45 ja kaks lisaotsa väljumisega Rakverest kell 5:55 ja kell
12:00. Ära jääb väljumine Rakverest Kadrinasse kell 6:30.
Liin 18 pikeneb Aserini ning väljub Kundast ja Aserist neli korda tööpäevadel,
käigus ka laupäeval.
Liinidel 20, 32, 39, 51, 52, 59, 66 muudatused väljumisaegades seoses vajadusega ühitada neid rongide graaﬁkutega.
Liinil 47 väljumine Rakverest kell 14:55.
Liin 53 kaks väljumist tööpäeviti ja laupäeval pikendatud Tamsalust Türjeni.
Liin 54 läheb üle talvisele sõidugraaﬁkule – liin ei läbi talvel peatusi Järveküla ja
Uljaste, läbib peatuse Liivakünka.
Liinil 56 lisatud väljumised nädalavahetusel.
Ülejäänud maakonnaliinide graaﬁkutes võimalikud paariminutilised muudatused
väljumisaegades – palume tutvuda uute sõiduplaanidega!
Sõiduplaanid ja info: www.peatus.ee

www.ytkpohja.ee

Noorte Tugila korraldab

laupäeval, 29. septembril kell 11–14

külastab Ubja päevakeskust kuu esimesel
esmaspäeval kell 11.00 Esimene kohtumine
toimub erandina 8. oktoobril.

Sõmeru noortekeskuses (Tiigi tn 2) tasuta seminari
lapsevanematele ja teistele huvilistele,
keda see teema kõnetab

tel 5301 5577.

Mälestame
URVE ŠTŠERBAKOVA
ANTS TIIMUS
MAURI EELMÄE
SELMA LEER

Aresi
25.04.1944-12.08.2018
Andja
27.03.1940-12.08.2018
Sõmeru 27.10.1927-18.08.2018
Roodevälja 13.12.1927-20.08.2018

Õnnitleme septembrikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
93. sünnipäeval
JÜRI TIINAS Varudi-Vanaküla
90. sünnipäeval
ELLEN-MARIA VIDRIGSMANN Sõmeru
89. sünnipäeval
VILMA PAKK Veltsi
88. sünnipäeval
KALJO KRUUSOJA Ubja
VEERA KUZMINA Roodevälja
87. sünnipäeval
HANS VALDEK Toomla
HELMI KAASIK Karitsa
ALLAN ASTEL Sõmeru
ILSE KALDA Eesküla
86. sünnipäeval
AADO MÄE Tõrma
VELLI STAMM Veltsi
ELJADA LEPASAAR Sõmeru
ALEXEY VETCHINOV Sõmeru
85. sünnipäeval
LII NUUT Levala
OTTO KIVISALU Uhtna
84. sünnipäeval
LIINE MUSIK Vaeküla
83. sünnipäeval
KATI RAUDSIK Taaravainu
LINDA NITSAR Vaeküla
REET LAANES Lepna
LEIDA ÜBIUS Uhtna
SILVI KOPLI Tõrremäe
82. sünnipäeval
ARVO RAIDMAA Päide
81. sünnipäeval
EEVI POLLUKS Sõmeru
EEVA-MARIA VAADER Sõmeru
80. sünnipäeval
VIKTOR AITMAN Sõmeru
MAIE HERMAN Veltsi
HILJA MÄGI Karitsa
MARE PÄRTELSOHN Ussimäe
75. sünnipäeval
VENDA LINDLA Näpi
VILMA KLAATS Tõrma
70. sünnipäeval
HELE-MALL UDEKÜLL Levala
ÕIE KANGUR Karunga
REET REMIKÜLL Näpi
ARVI ALESTE Raudvere
LEV ESIN Ussimäe

RAHUNEMISETOOL LAPSEVANEMALE ehk
TASAKAALU LEIDMINE VANEMA ROLLIS.
Seminari juhendab Pille Kriisa.
Palun anna oma osalemisest teada 26. septembriks kirjutades
Lääne-Virumaa Noorte Tugilale või oxana@rakverevald.ee

Sa oled nüüd vaikuse kaja,
tähehelkide peegeldus vees…

Elu on jaganud rõõme ja ohte,
eluteel leida võib künkaid ja lohke.
Päevade arv on saatuse määrata,
astu siis tasa, et jalg ei väärata!

Ida prefektuuri info
6. augustil visati Sõmeru alevikus Puiestee tänaval kiviga
korteriaknasse, millega tekitati 100 eurot kahju.
Ööl vastu 1. augustit lasti Rakvere vallas Metsa tänaval
tühjaks sõiduauto Volvo rehvid ja kahjustati sõidukit ning
mootorratast aerosoolvärviga. Kahjusumma on 2000 eurot.
Teo toimepanijaks osutus 52-aastane mees.
13. augustil tankis seni tuvastamata mees Rakvere
vallas Haljala teel asuvas tanklas 17 euro ja 46 sendi eest
bensiini ning lahkus teenindusjaamast tangitud kütuse eest
tasumata.

1. oktoobril esmaspäeval
Sõmeru keskusehoones kell 12
eakate päevale pühendatud kontsert

RÕÕMSALT KOOS

Transpordi soovist palume teatada hiljemalt
24. septembriks. Telefonil 5334 1907 Siiri
Rakvere Valla Sõnumid
Rakvere vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutajad:
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740
Anneli Meibaum 5190 9672
Materjale saab saata iga kuu
20. kuupäevaks
rakverevallasonumid@gmail.com
leht internetis:
www.rakverevald.ee

