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Tiivustatud lendu

„Teguderohke kooliaasta on selleks korraks seljataga ja soovin teile kõigile ilusat algavat suve, täis
rõõmsaid hetki ja palju päikest! Põllumees ütleb, et juunikuus loob rukis pead ja sellest sõltub, milliseks kujuneb saak, mis sügisel leivaviljana salve jõuab. Hariduspõllul on samamoodi – iga läbitud
kooliaasta on vundamendiks järgmisele ja ma loodan, et ka sel aastal ladusite järjekordse kihi hoole
ja armastusega. Ma tänan teid siiralt teie igapäevase panuse ja pingutuse eest! Kaunist algavat suvepuhkust teile!”
Selliselt kõlas haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus kooliaasta lõpu puhul.
Punkt õppeaastale pandi ka meie valla koolides, millest kolm – Sõmeru, Uhtna ja Lasila saatsid teele oma järjekordse lennu põhikoolilõpetajaid ning Veltsist läks teele algkooli lõpuklass ning lasteaia
lõpetajad jätsid jumalaga oma mängumaaga.

Veltsi lasteaed-algkooli 4. klassi lõpetajad:
Veltsi lasteaed-algkooli lasteaia lõpetajad:
Robert Nurm, Robin Saaren ja Karl Mar�n
Eleriin Susi, Karoliina Tali, Sander Soosalu koos
klassijuhataja Margit Kaarega.
Foto R. Vlasovski. Mogilnõi.

Lasila kooli 23. lend: Markus Laur, Egert-Yako Poom, Sander Palberg, Alver Altnurm, Oliver Karl Laks, Ingrid
Udeküll koos klassijuhataja Eve Kanguriga.

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Mõmmikute lõpetajad: Romeo Arba, Remus Arumäe, Risto
Ehrlich, Lise�e Gerne, Helerin Heinoja, Emily Karja, Edvin Karlis, Lisanna Kolberg, Marisel Meidla, Marjelle Murakas, Karl Erik Niitväli, Gloria Orumägi, Sten Markus Proosa, Marie�e Rumm,
Anna Kaisa Samm, Soﬁa Šitova, Kelly Ziukson, Maibrit Vilu.
Foto Mar�n Lä�.

Uhtna kooli 32. lend: Helis Sepamägi, Annabel Vahesalu, Helis Major, Maris Viirg, Simon-Georg Saaremägi
koos klassijuhatajatega.
Foto Anniki Jalast.

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Sipsikute lõpetajad: Elizabeth Zalite, Janelle Einmann, Mariandra Tsimolonskas ja Marten Lipitski.

Sõmeru kooli 12. lend: Kirke Aleste, Karin Elmi, Gert Kü�, Günther Kü�s, Kaspar Karu, Kris�n Kõrvek, Carinee Kivisalu, Margus Kuusk, Carmen Laur, Laura Listak, Victoria Männik, Markus Meldre, Villem Nuiamäe,
Mehis Pärnamets, Keia Riin Pakkonen, Annika Reinmann, Ranely Roosileht, Soﬁa Suhhareva, Ergo Talalaev
koos klassijuhataja Tatjana Sõtšovaga.
Foto Avo Seidelberg.

Sõmeru lasteaed Pääsusilm Uhtna maja 42. lend Pokude lõpetajad: Siret Alert, Kaspar Darsch, Pihel Aet
Lilleriin Allvee, Renee Kivisalu, Kaisa Lus�, Jasmiin Muldma, Gervin Paimre, Mario Pikkmaa, Kaspar Turro,
Marten Viirg, Kaspar Uueni.
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Ühiselt vändates, laulu ja tantsuga
avati kergliiklustee

Vallavanemate ja ehitajate ühine lindilõikamine avas kergliiklustee.
Fotod Kaire Kullik.

13. juunil avati üheskoos
Haljala ja Rakvere valla
spordi- ja kultuurirahvaga
Veltsis kauaoodatud kergliiklustee.
Tõrremäe-Veltsi-Haljala
10 kilomeetrine teelõik valmis EAS toel ehitusmaksumusega ca 1,4 miljonit
eurot.
Hetkel käib SõmeruNäpi kergliiklustee rajamine, pikkusega 2,4 kilomeetrit, mis ühendab
Sõmerul ja Näpil olemasolevaid teid. Tee valmib
samuti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meetme „Piirkondade konku-

rentsivõime tugevdamise
investeeringute toetuse“
toel, toetusskeemi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise
toetamise“ alusel, millest
85% on EAS toetust ja 15%
valla oma finantseeringut.
Tee ehitusmaksumuseks on
ca 345 000 eurot, millele lisanduvad projekteerimis-,
projekti ekspertiisi- ja omanikujärelvalve kulud.
Nagu elanikkonna küsitlusest tuli välja, on paljude
inimeste mureks kergliiklusteede vähesus ja mitmed
piirkonnad unistavad oma
kodukohas kulgevast turva-

Rakvere valla rahvas saabus avamisele ühiselt vändates.

lisest liikumisrajast. Soovid
on ilusad ja õiged. Vaadates
seda unistust läbi numbrite,
on kahjuks karm tõde see, et
üks kilomeeter asfaltkattega
valgustatud kergliiklusteed
maksab laias laastus 144 000
eurot. Vald peab tegema
väga kaalukaid otsuseid, et
leida lisarahastust ning millist teelõiku eelistada, sest
unistuste kergliiklusteid on
mitmekümnete kilomeetrite jagu. Vald liigub tasa ja
targu selle täitmise suunas.
Hea uudisena võib lõpetuseks kinnitada, et Rakvere linn ehitab valmis
Vaala keskuse ja linnavahe-

Fotod Kaire Kullik.

Ühise tantsuga õnnistati tee pikalt
kestma.

lise kergliiklustee lõigu, mis
tagab Sõmeru ja Näpi elanike liikumise turvalisuse.
Annika Aasa
toimetaja

Seikluspäev Sõmeru noortekeskuses

5. juunil toimus Sõmeru
noortekeskuses ja selle ümber seikluspäev. Lapsed said
oma osavust proovile panna
seiklusrajal, ämblikuvõrku
läbides, naljakas teatejooksus, kleepsudega kleepimises, rehvisõidus ja pallimängudes. Hoolimata heitlikust
ilmast püsis tuju kõrgel nii
suurtel kui ka väikestel osalejatel. Lisaks noortekeskuse
rahvale võtsid seikluspäevast
osa ka Sõmeru lasteaia vanemate rühmade lapsed ja
Veltsi lasteaed-algkool kogu
koosseisus. Suur tänu vahva
päeva eest!
Sirle PiHlak

Tegus päev pani noorte oskused proovile.

Fotod Sirle Pihlak, Laura Kubjas.

Sõmeru noorsootöötaja

Lasteaia tegemised

Hüvasti lasteaed, tere kool!

Heade soovidega õhupallid saadeti taevastele radadele teele endisele
õpetajale Mare Vassiljevile.

Aeg lendab kiiresti ja ongi käes aeg, kui Mõmmiku rühma
lapsed jätavad hüvasti lasteaiaga, et alustada põnevat kooliteed. Viimased kuud lasteaias olid toimekad ja väljasõitude rohked. Nii külastasime näiteks tervisenädala raames
Rakvere linnakodaniku majamuuseumi ja põneva hommikupooliku korraldas meile Toivo Murakas, kes rääkis
orienteerumisest ning juhendas lasteaia ümbruses orienteerumisvõistlust.
Rõõmu valmistas tihe koostöö kooliga, käidi eelkoolis,
tutvuti uute õpetajate ja koolimajaga ning nauditi teatripäeva.
Tutvust tehti ka töömaailmaga. Suur tänu Stora Enso AS
Näpi saeveskile, kes meid puidumaterjaliga varustas, millest
valmisid töömees Arturi abiga taimekastid, kuhu lapsed ise
erinevaid taimi külvasid ja nende vilju maitsesid.
Tänu robootikatundidele viis juhendaja Kristofer Rudolf
Kõrre meid Rakvere veepuhastusjaama, kus saadud teadmisi kasutati ära Tartus Ahhaa teaduskeskuses toimunud robootikavõistlusel. Suur tänu perekond Kõrrele, kes Tartusse
sõitu sponsoreeris.
Linnu- ja loomakasvatust aitas mõista külaskäik Läsnal
asuvasse Suuretüki tallu ning taimekasvatusest selgus kogu
tõde Männiniidu aiandis. Tantsu- ja lauluoskusi näitasime
Rakveres toimunud liikumispeol.
Enne lõpupidu said lapsed veeta öö lasteaias. Päeva alustati väljasõiduga Virumaa loomade varjupaika, kuhu viidi
loomadele vajalikke esemeid. Edasi viis tee Altjale. Lasteaeda tagasi tulles istutati parki oma puu, mängiti ja tantsiti
ning tehti ööjoogat.
Lasteaiaaastale pani meeleoluka punkti helikopterisõit
Rakvere, Näpi ja Sõmeru kohal. Tuhat tänu Risto isale ja
emale, kes selle ürituse organiseerisid.
Tänusõnad ka raamatukogu direktorile Enele ja Rakvere
valla tegusatele ning abivalmis töötajatele Maiale, Siirile ja
Annikale, kes meid alati lahkesti aitavad ja meie mõtetega
kaasa tulevad.
Lõpupeo päeval said lapsed kätte tunnistused, sõid torti
ja elasid põnevusega kaasa mustkunstnik Marko etteastele.
Mõmmikute õpetajad tänavad kõiki lapsevanemaid,
kaasteelisi ja kaasamõtlejaid toredate ideede ja suurepärase
koostöö eest.
Kaunist suve ja tegusaid kooliaastaid!
MÕmmikute ÕPetaJaD

Minu 10 kuud Eestis

Minu nimi on Francesca,
ma olen 20-aastane ja ma
olen Saksamaalt. Ma ei
teadnud mida peale kooli
lõpetamist edasi teha, niisiis
otsustasin osaleda Euroopa
Vabatahtlikus Teenistuses
(European
Volunteering
Service [EVS]) ja tänaseks
töötanud 10 kuud Eestis,
Sõmeru noortekeskuses.
Minult küsiti miks ma just
Eesti valisin. Kui aus olla,
siis ma ei tea, see oli rohkem juhus. Ma ei olnud sellest paigast enne kuigi palju
kuulnud, nii et olin põnevil,
et saan asuda avastama oma
ajutiselt uut kodumaad.
Matkates noortekeskusega
ja reisides ringi koos teiste

vabatahtlikega nägin paljut.
Kõige rohkem meeldib mulle
talvine ja suvine soomaastik.
Läbi EVSi, kus on palju vabatahtlikke erinevatest riikidest, saame omavahel suhelda
ja informatsiooni vahetada.
Samuti jagasime ühistel kohtumistel erinevate riikide kohta teadmisi ka noortekeskuse
noortele. Selgeks said Eesti,
Hispaania,
Prantsusmaa,
Kreeka ja Saksamaa kombed
ja tavad.
Noortekeskuses sain läbi
viia erinevaid töötubasid. Koos
valmistasime saksapäraseid
kohupiimapalle, Berliner’eid/
Krapfen’eid,
Brezeln’eid,
Amerikaner’eid ja šokolaadi.

Loovusringis tegime emadepäevaks paberlilli, voolisime soolatainast ja maalisime loovaid maale.
Väga palju mängisime
noortega minu jaoks nii
vanu kui ka uusi mänge.
Põnevamad neist viin kaasa oma kodumaale, et neid
ka oma sõpradele ja perele
õpetada.
Lisaks õppisin ka eesti keelt Rakvere eragümnaasiumis
keelekursusel,
Rakvere
raamatukogus
keelekohvikus ning kasutasin internetis tasuta keelekursust. Kõige suurema
õppetunni andsid mulle
lapsed, kes nägid palju vaeva, et mulle näiteks õ-tähte

õpetada, mida saksa keeles
ei ole ja r-tähte, mida me
hääldame teisiti.
Siin veedetud aeg oli tore
ja kulges ilma eriliste vahejuhtumiteta.
Suur tänu kõigile, kes te
lõite mulle kena eluaseme,

pakkusite erinevaid töid
ning tegevusi ja võimaldasid
mul Eestis ringi reisida.
Eriline tänu minu tuutorile (vabatahtliku juhendaja),
kes oli alati minu jaoks olemas, kellega ma sain rääkida millest iganes tahtsin ja

kellelt ma sain küsida erinevat nõu igal ajal.
Suur tänu, Sirle!
FranCesCa RauCH
vabatahtlik Sõmeru
noortekeskuses

Tõlkida aitas Sirle Pihlak
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Lasila ja Uhtna põhikooli lapsed esindasid
Rakvere valda KEAT laagris

Lasila põhikooli meeskond teisel võistluspäeval.
Foto Anneli Meibaumi erakogu.

Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ on suunatud 6.-8. klassi õpilastele
üle Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud
põhikooli riikliku õppekava
ja seda läbiva teema „Tervis
ja ohutus“ alusel. Seejärel
toimub ohutuslaager, mille
traditsioon loodi Jõgevamaal peale Estonia parvlaeva katastroofi (1994).
KEAT laager on mõeldud
Eestimaa koolide 6. klasside
õpilastele. Laagris pannakse igas maakonnas koolide
esindusvõistkonnad proovile vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise,
tsiviilkaitse, politsei ning
tervise valdkondades - ikka
selleks, et noored oleksid
julgemad ja teadlikumad
käitumaks vastavalt ohuolukorrale.

Uhtna põhikooli meeskond esimesel võistluspäeval
Keat laagris.
Foto Margit Lichtfeldt.

Lääne- Virumaa KEAT
projektis osales sellel aastal
18 kooli. Teiste hulgas Uhtna ja Lasila kooli esindus.
Uhtna kooli esindasid:
Margit Viirg, Angelina
Klooster, Mark Oskar Allvee, Paavo Basmanov, Marko Müürsepp, Kerdo Uueni,
Martti Andree Kivisalu, Liis
Mülla, Roosmarii Semmel.
Saatjaõpetajad olid Margit
Lichtfeldt ja Riina Orgus.
Lasila kooli meeskonda kuulusid: Taavi Vorss, Lisandra Lauri, Kheity- Kristiine
Komarov, Heleri-Victoria
Ruuk, Marleen Heinsaar,
Mathis Zubarev, Gayle Punane, Gerty Punane, Denel
Karrik. Õpilasi julgustasid
Liis Otsus ja Anneli Meibaum.
„Uhtna
põhikool
on
KEAT laagris osalenud ala-

tes 2008. aastast. Meie kooli
õpilastel on alati läinud väga
hästi. Oleme olnud esikolmikus mitu korda. 2014. ja
2015. aastal võitsime 1. koha
2017. aastal 2. koha, mis oli
laste jaoks tohutult tähtis ja
nad olid väga uhked oma
saavutuse üle.
KEAT laagriga on nii, kes
seal on osalenud ühe aasta, see laps tahab kindlasti
osaleda ka järgmisel aastal.
Igatahes on laagripäevad
olnud alati väga meeleolukad ja mis peamine – laagrist kaasa saadud teadmised ja oskused on vajalikud
kogu eluks,“ kirjeldas Margit
Lichtfeldt.
Lasila põhikool osales
KEAT projektis juba viiendat korda. Esmakordselt
oli kool võistlustules 2011.
aastal, korra on saavutatud

ka tubli kolmas koht. Õpetaja
Liis Otsus võtab laagripäevad
kokku järgmiselt:
„Läbisime õpetajate võistkonnaga samad kontrollpunktid nagu õpilasedki.
Minu arvates oli see lõbus ja
huvitav, õpetlik ja arendav.
Seltskond oli mõnus: nii õpetajad kui kontrollpunktides
vastuvõtjad, toit oli maitsev.
Ilm oli esimesel päeval väga
tuuline, vihmane ja jahe ning
pani meeskonnad tõsiselt
proovile. Tänapäeval ei ööbi
lapsed just sageli telkides,
vihmase ilmaga istutakse toas
– nii et väga teistmoodi kogemus laste jaoks. Sellele lisaks
tegutsemine ühtse meeskonnana, mida ei tule ka õpilastel
just sageli ette. Arvan, et väljakutseid tulvil kahepäevane
laager andis kõigile väga palju
emotsioone, kogemusi ning
rikastas igaühe maailma. Laste sõnul oli laager LAHE!”
Sellel aastal viis võitjakiivri
koju Tamsalu gümnaasium.
Teise koha pälvis Rakvere
põhikool ning kolmandale
poodiumikohale tõusis VinniPajusti gümnaasium. Palju
õnne tublidele võitjatele ning
kiitus meie valda esindanud
vapratele ellujääjatele! Aitäh
lastevanematele ja Rakvere
vallale, kes toetasid meie valla
õpilaste KEAT laagris osalemist!
Anneli MeiBaum

Majast välja
Uhtna hooldekodus on
saamas traditsiooniks, et
kord aastas läheme oma
elanikega väljasõidule looduskaunisse kohta.
Möödunud aastal käisime Käsmus, tänavu otsustasime ette võtta mõisatuuri. Sihtkohaks valisime
Vihula mõisa. 11 vaprat
hoolealust võttis pakkumise vastu ning sõit invabussi ja kahe sõiduautoga
kulges ladusalt.
Meid võttis vastu mõisa turundusjuht Dina
Kivi, kes väga huvitavalt
jagas teavet mõisa ajaloo
ja tänase tegevuse kohta.
Pikemalt peatusime mõisapargis, kus meelde jäid
kaks iidset puud - pappel
ja tamm. Esimest puudutades saime endast välja
anda kõik halva, mis aegade jooksul kogunenud.
Tamme kallistades sai igaüks mõttes paluda temalt
uut jõudu ja õnne.
Rootsi vanasõna ütleb,
et kui pime kannab lombakat, saavad mõlemad
edasi. Nii oli ka meil, iga
ratastoolis istuja jaoks oli
oma saatja.
Meeliülendav oli kohata mõisas ka neljajalgseid
asukaid: kitsi, lambaid ja
imearmast valget sinisilmset jänkupoega.

Mõisa viinaköögis korraldas Dina meile õpitoa,
kus igaüks meisterdas
endale vilditud seebi. See
tähendab, et seebist ja villast sai mõnus pesunuustik.
Pärast sisutihedat programmi ootas meid kaetud
lõunalaud
Kaval-Antsu
kõrtsis.
Täname südamest Vihula mõisa lahket ja sõbralikku personali selle meeldejääva päeva eest!
Helle PaJula
Uhtna hooldekodu
huvijuht

6. juunil

• Väljastada projekteerimistingimused Vaskussi tn 21 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
• Nõustuda Ubja külas ja Uhtnas Sämi tee 8 asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
• Nõustuda ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 448,99 eurot.
• Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
• Eraldada reservfondist KÜ-le UBA jälgimisseadmestiku
paigaldamise kulude katteks 400 eurot.

13. juunil

• Anda ehitusluba Sireli tee 1 kinnistul asuva küüni ümberehitamiseks.
• Jätta rahuldamata ettekirjutuse peale esitatud vaie.
• Anda nõusolek suvise valverühma avamiseks Sõmeru lasteaias Pääsusilm ajavahemikul 2.-13. juulini.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 281 eurot ja eraldada ühele isikule küttepuid.
• Teha volikogule ettepanek Rakvere valla 2017. aasta
majandusaasta aruande kinnitamiseks.
• Anda nõusolekud Põhjakeskuse parklas Tivoli tuuri ning
Ubjas ja Vaekülas jaanitulede korraldamiseks.
• Esitada taotlus kahele riiklikult toetatud õpilaskodu kohale.
• Tunnustada valla tänukirjaga AS Rakvere Vesi nõukogu
liiget Ülo Niisukest.
• Nõustuda Ardor OÜ jäätmeloa muutmisega.
• Eraldada projektipõhist toetust MTÜdele Ubja külaselts
Lindale 600 eurot ja Vahva Vaeküla 600 eurot.
• Määrata ühissõidukipeatustele kohanimed.

20. juunil

• Omandada tasuta Rakvere vallale Vaekülas aadressil
Vaeküla tee 14 asuv osa majandushoonest.
• Seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
Rakvere vallale kuuluvatele kinnistutele Kooli tänav L3,
Muru tänav L3 ja Staadioni tänav ning Vaskussi tänav L3
kinnistutele.
• Määrata Uhtna alevikus munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse ligikaudseks suuruseks 1,23 ha, lähi• aadressiks Sämi tee 8, sihtotstarbeks - üldkasutatav maa,
maamaksustamishinnaks 60 eurot.
• Kooskõlastada Tugimaantee 22 Rakvere-Vägeva põhiprojekt.
• Nihutada Tabani bussipeatus 22 Rakvere-Väike-Maarja –
Vägeva teel 7,27 km-ilt 7,11 km-le.
• Väljastada ehitusload Vilu kinnistule üksikelamu laiendamiseks, Sunsuna OÜle ja H.T.R-le puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Amrex Grupp OÜ teenindushoonele.
• Väljastada projekteerimistingimused eraisikule üksikelamu,
ASle OG Elektra kesklaohoone ja OÜle FootonVolt
päikeseelektrijaama projekteerimiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi summas 294 eurot.
• Esitada taotlused lastemajateenuse kasutamiseks
Sotsiaalkindlustusametile ning riiklikult toetatud
õpilaskodu kohale.
• Esitada avaldus täitemenetluse algatamiseks.
• Anda nõusolek MTÜle Levala külaselts Levala külaplatsil
küla jaanitule korraldamiseks ning MTÜle Arkna Terviseküla Arkna mõisas 6. juulil laada ja pargimuusikaõhtu
korraldamiseks.
• Eraldada Rakvere valla 2018. a eelarvest MTÜle Levala
külaselts projektipõhist toetust 80 eurot jaanitule ja 160
eurot õppereisi korraldamiseks.

27. juunil

• Teha ettepanek vallavolikogule Rakvere valla 2018. aasta I
lisaeelarve kinnitamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi summas 126.32 eurot.
• Anda ehitusload eraisikutele üksikelamu ehitamiseks Kadakamarja kinnistule ja üksikelamu laiendamiseks ning AS
HKScan Estonia põhitootmiskorpuse laiendamiseks.
• Anda kasutusluba Väljaotsa kinnistul asuvale üksikelamule.

27. juunil

• Kooskõlastada Sõmeru lasteaed Pääsusilm sisehindamise
aruanne.
• Seada 5. aastaks isiklik kasutusõigus Balti Teenused OÜ
kasuks Haljala tee 2 asuvale kinnistule.
• Määrata AS Rakvere Vesi vee-ettevõtjaks Lepna alevikus ja
Tobia külas.
• Kinnitada Rakvere valla 2017. aasta majandusaasta aruanne.
• Teha ettepanek haridus- ja teadusministeeriumile läbirääkimiste alustamiseks Vaeküla kooli üle andmiseks Rakvere
vallavalitsuse haldusalasse. Moodustada üleandmiseks ja
vastuvõtmiseks 6 liikmeline töörühm.
• Võtta vastu Rakvere valla 2018. aasta I lisaeelarve.
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Lasila mõis ootab külla

Arhiivikooli kodulehekülg internetis annab Lasila mõisast teade, et ...
... esimene säilinud teade
Lasila külast pärineb 1537.
aasta Tallinna komtuuri,
Rakvere foogti ja HarjuViru nõukogu ühisistungi
protokollidest. Karjamõis
võis Lasilasse tekkida juba
17. sajandil, mil vormiliselt
kuulus Lasila veel Vohnja
mõisa alla. 1752. aastal eraldati Lasila mõis Vohnjast
ning tekkinud mõisa omanikuks sai Heinrich Johann
von Baer.
Portaal „Eesti mõisad”
lisab, et ...
... hiljem kuulus mõis von
Ungern-Sternbergidele ja
von Rentelnidele. Mõisa
viimane omanik enne 1919.
aasta võõrandamist oli
Ernst von Renteln.
1862. aastal valminud kahekorruseline historistlik
peahoone on puhta vuugiga
mitmete tornide ja tornikestega tellisehitis. Hoonel on
nii neogooti kui ka neorenessansi sugemeid.
Ajaloolise jaotuse järgi
jääb Virumaale Kadrina kihelkonda kuulunud mõis

kaasajal Lääne-Virumaale
Rakvere valla territooriumile.
Lasila kooli kodulehekülg kinnitab, et ...
Kool asutati Lasila mõisa
härrastemajja aastal 1922
ning suleti 1973. aastal, mil
seal alustas tööd Energia
kolhoosi osakonna keskus.
Aastal 1986 alustas mõisahoones uuesti tegevust kool.
Aga selleks, et asjast selgemat sotti saada, tuleb lihtsalt Lasilasse sõita.

Täna ootab mõis kõiki
külla
Külastusmäng
“Unustatud Mõisad” sai hoo sisse Viljandimaal 15 aastat
tagasi. Mängu algatajaks oli
Eesti Mõisakoolide Ühendus ning selle esialgne idee
oli, et mõisad, kus asuvad
koolid, avavad kuuel suvepäeval oma uksed külastajatele. “Unustatud mõis”
tähendabki seda, et koolina
on hoone küll tuntud, kuid
mõisana unustuste hõlma
vajumas. Tänu külastusmängule on paljud huvilised saanud tuttavaks mitme

mõisa ajalooga ning mõisaaegse elu-oluga. Samuti
on mõisakoolide töötajad
ja õpilased avastanud oma
maja justkui uuesti, sest selleks, et külalistele mõisast
rääkida, peab kõigepealt ise
mõisalooga kursis olema.
Lasila kool liitus mänguga 2006. aastal. Sellest ajast
peale oleme korraldanud
täpselt 70 mõisapäeva ning
viinud läbi lugematul hulgal
ekskursioone. Külastajate
arv ulatub 3500 ja neid on
saabunud alates naaberkülast kuni Austraaliani välja.
Kuna oleme seotud Vene
Geograafiaseltsi
asutaja
Karl Ernst von Baeriga, on
meid külastanud ka selle
seltsi liikmed Peterburist.
Traditsiooniliselt tähendab külastuspäev seda, et
mõisas on avatud kohvik ja
töötoad, igal täistunnil toimub giidiga ekskursioon ja
korraldatakse näitusi ning
kontserte. Kohvikus pakutakse eranditult ainult
omavalmistatud toodangut,
töötubades meisterdatakse
põnevaid väikeseid kingitusi kaasavõtmiseks ning
ekskursioonidel räägitakse

vahvaid lugusid nii mõisnikest kui mõisas juhtunust.
Külastajate vastuvõtjad on
mõisaaegses riietuses, mis
annab kogu mõisas veedetud ajale erilise ilme.
Ka saabuval suvel avab
Lasila mõis oma uksed neljal päeval: 21. ja 22. juulil
ning 4. ja 18. augustil. Oleme avatud terve päeva, alates kella kümnest hommikul
kuni õhtul poole seitsmeni.
Olles ise oma mõisast vaimustuses, näeme oma missiooni selles, et võimalikult
paljudele inimestele seda
kaunist hoonet koos huvitava ajalooga tutvustada.
Lasilas on mõis ja kool
omavahel seotud olnud
juba ligi paari sajandi jagu.
Nimelt ehitati just mõisa algatusel ja toel Lasilasse esimene koolimaja ning 2022.
aastal saab sada aastat Lasila
kooli mõisas.

Kokkutulekud
kannavad edasi
maakoolide ajalugu
Võib ju küsida, mis tähtsus on selliste kokkutulekute korraldamisel. Vastus
on lihtne: me ei saa ega tohi
unustada, et see on killuke
meie ajaloost, mida kantakse tulevastele põlvedele edasi just selliste koosviibimiste
kaudu. Maakool ei olnud
ainult haridusasutus, see oli
kultuuri säilitaja ja edasikandja. Tänu maakoolidele
elasid külad ja kahjuks on
koolide sulgemine toonud
endaga kaasa külade tühje-

Sõmeru päevakeskuse
EVIkate tegus aasta

Käsitööpooltund Savi talus.

Fotod Siiri Saarmets.

KOHTUMISENI MÕISAS!

Katrin Murakas

Lasila mõisakooli
direktor

Infoportaale sirvis
SIRJE REBANE

Karitsa ja Mädapea koolide kokkutulek tõi kokku
endised õpilased, koolitöötajad ja õpetajad
2. juunil kohtusid Karitsal
endised Mädapea ja Karitsa
koolide õpilased, koolitöötajad ja õpetajad, et tähistada
kahe, tänaseks juba unustuse hõlma vajuva maakooli
kokkutulekut. Kahjuks ongi
nii, et kui me täna ei meenuta neid aegu, kui väikesed
maakoolid olid kogukonnas olulisel kohal, siis varsti
ei mäleta seda enam keegi.
Karitsa kooli viimane lend
sirutas oma tiivad mõisa trepilt 1977. aastal, Mädapea
kooli viimane lend väljus
pesast 1965. aastal.
Järgmisel aastal tähistab
Mädapea kool 150. aasta
juubelit hariduse andmisest,
Karitsa kooli uste avamisest
möödub kolme aasta pärast 100 aastat. Kokkutulnud meenutasid kooliaegu,
Eesti Vabariigi hümni saatel
heisati riigilipp. Traditsiooniliselt istutati puid, sel korral punane tamm, mis jääb
meenutama kokkutulekut ja
esmakordselt ka leinakask
meie hulgast lahkunute mälestuseks.
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Hubased EVI-kate esmaspäevad.

Igal esmaspäeval koguneb Sõmeru päevakeskuses erivajadustega inimeste grupp EVIkad. Koos veedetakse
huvitavalt aega – kutsudes külalisi ja käies ise külas. Nii
reisiti Toivo Reinsoo pajatuste saatel mööda Euroopat ja
Ly Kivistikuga Filipiinidel. Ise käidi külas Savi talus, kus
uuriti lambakasvatust, tutvuti talu eluoluga ning prooviti
kitse lüpsta.
Läbi hooaja pakkusid erinevad muusikakollektiivid
meile laulurõõmu. Külas käisid Viru-Jaagupi kapelli pillimehed, ansambel Akord Rakverest ja meeskoor Sõbrad
ning ka meie enda valla eakate lauluansambel Elurõõm.
Teadmisi saadi Triin Rebaselt korstnapühkimisest ja
autospordihobist rääkis Reelika Pähkel. Vahvad olid
Sõmeru põhikooli 7. ja 2. klassi õpilased oma näidenditega.
Ja nii terve hooaja jooksul igal esmaspäeval mõni tegevus või külaline. Uueks hooajaks koguneme taas
10. septembril. Kellel soov, võib alati meiega ühineda.
Siiri Saarmets
tegelusjuht

Üle 60 Swedbanki arvuti
jõudis Lääne-Viru maakonda
Mädapea kool.

Karitsa kool.

nemise, inimeste omavahelise sideme katkemise. Tänu
nendele kokkutulekutele anname edasi pärimused, mis
ehk mõne aja pärast annavad noortele tõuke maakogukonnad uuesti aktiivselt
ellu äratada.

Eesti 100 ja kuhu
edasi?
Eesti Vabariik tähistab
sellel aastal oma sajandat
juubelit. See paneb meid
mõtlema sellele, mis on
nendesse aastatesse jäänud ja kuhu liigub meie riik
tulevikus. Kas me tahame, et
Eesti liigub urbaniseerumise
suunas ja toimub ääremaastumine? Kindlasti mitte. Loodetavasti on erinevaid võimalusi jätkusuutliku maaelu
edendamiseks ja muutmiseks
olukorras, kus maakogukonnad on silmitsi elukvaliteedi
langemisega. Karitsa ja Mädapea koolide endised õpilased, kellest sellel aastal
oli vanim 93-aastane ja kaugem külaline tuli Soomest,
saavad anda edasi pärimu-

sed, õpetused, kirja pandud
mälestused ja kohapeal juba
mitmendat korda salvestatud videomaterjalid. Meie,
kokkutulekust osavõtjad, on
ajaloo edasikandjad, tükike
maakoolide ajaloost. Eesti hariduse ajalugu ulatub
juba sadade aastate tagusesse aega, esimene eestikeelne
aabits ilmus 1575. aastal –
proovigem siis üheskoos täis
isamaalist vaimu seda teed
jätkata. Võib olla tuleb kunagi tagasi veel aeg, kus väikesed koolid taas ellu ärkavad
ja koos nendega tugevneb ka
külakogukond ja areneb maaelu oma suuruses ja uhkuses.

Me täname teid!
Kokkutulekust osavõtjate nimel tänan korraldajaid,
kes panustasid oma aega ja
energiat, et kohaletulnud said
mõnusa, elamusterohke päeva.
Suur tänu koduvallale, kes
mõistab sellise kogukondliku
ürituse olulisust ning kelle
toetusel said kokkutulekust
osavõtjad osa muusikast ning
päevajuhi meeldivast ja põnevast esitusest.

Suur tänu teile, armsad
sõbrad, kes te kokkutulekust
osa võtsite! Koos olles tundsin end kui pereliige ühes
suures rõõmsas perekonnas.
Regina Rass

kokkutulekust osavõtja,
Karitsa kooli viimase lennu lõpetaja, Karitsa külas üles kasvanud
ja siit tuule tiibadesse saanud

Pöördumine
Valmistudes
tähistama
Mädapea kooli
150. ja Karitsa kooli
100. aastapäeva,
soovime abi kõigi
õpilaste ja õpetajate
nimekirjade
täiendamiseks.
Palun saatke, mis
aastatel ja kellega
koos koolis käisite
karaire@hot.ee
Telefonil 513 8343
Rein Tammik ja
527 1668 Katrin.

Vaata Maailma, Swedbanki ja Tieto Estonia ühisprojektile
„Uus algus“ laekus sooviavaldusi üle 3200 arvutile 470 organisatsioonilt üle Eesti.
Vaata Maailma ning Tieto abiga annetatakse 1000 kasutatud Swedbanki äriklassi arvutit maakonnakeskustele, päeva-ja noortekeskustele ning raamatukogudele, et arendada
inimeste digioskusi üle Eesti. Tegemist on teadaolevalt seni
suurima kasutatud arvutite annetusega Eestis, kuid taotluste
arv näitab, et reaalne vajadus on tunduvalt suurem.
Lääne-Viru maakonda jõudis üle 60 arvuti. „Soovisime eelkõige toetada organisatsioone, millel ei ole teiste konkursside
näol palju võimalusi riistvara taotlemiseks, kuid näiteks igapäevaste e-teenuste kasutamiseks ja digioskuste arendamiseks on vahendeid ilmselgelt vajaka,“ sõnas Vaata Maailma
juhatuse liige Kristi Kivilo.
20. juunil Rakvere vallas Sõmeru keskusehoones toimunud
arvutite üleandmisüritusel tõdesid taotlejad, et abi arvutite
soetamisel kulub kindlasti ära, sest näiteks päeva- või noortekeskuste ühiskasutatavatesse ruumidesse arvutite ostuks
vahendeid napib.
„Tieto Estonia tehnikud on kõik masinad puhastanud ja
töökorda seadnud. Arvuti töötab nagu oleks tulnud otse poeletilt, sest installeerinud on Windows 7 Pro operatsioonisüsteem koos vajalike programmidega – näiteks ID kaardi tarkvara, Adobe reeder, Skype ja viirusetõrje.
Swedbanki Rakvere kontori juht Tiia Saremati sõnul võeti „Uus algus“ projekt töötajate poolt väga soojalt vastu ning
mitmed neist kirjutasid arvutite juurde ka soovikaardid uutele kasutajatele. „Lisasime need arvutitega kaasa ning loodame, et uutel kasutajatel saab arvutitest palju kasu ning rõõmu,“ ütles Saremat.
Eveli Niilits

Swedbank AS
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Eluraamat loob värvikaid kujusid
Minnes ei küsi me tasuks
austust ja kuulsuse sära.
Olgu me jälgedest kasu
neile, kes tulevad pärast.
Sõmeru vald annab 2015.
aastast välja klaasikunstnik Piret Ellamaa loodud tunnustusmeenet Tidrik, mis on nime
saanud Kohala külakooli esimese õpetaja järgi. Kuju loomisel on kunstnik kasutanud
järgmist motot: „Kui inimene
on õpihimuline ning uudishimulik maailma vastu, siis ta
saab valida endale ise oma eluraamatus tegelaskuju. Vastasel
juhul tehakse aga valikud tema
eest tihtilugu ära ning tuleb
kehastada seda rolli, mis
määratakse.” Kuju kätkeb
endas mõistuse, loovuse, tahtejõu ja väärikuse sümbioosi.
Nime on saanud kuju
Kohala külakooli esimese
õpetaja järgi eelkõige seetõttu, et õpetaja on, lisaks vanematele, õpilase peamine
teenäitaja, innustaja ja väärtuste kujundaja. Tidrik Ups oli
Kohala külakoolis ametis aastal 1841. Tema kohta on teada,
et ta oli iseõppija ja sõbralik
rahvamees, kes laupäeviti palvetundides ja lauluharjutustel
oli jutustanud rahvale muistsest vabadusest, iseseisvusest
ja üheväärilisusest ning ennustanud juba tollal priiusekoitu. Tidrik Ups töötas külakoolis üle kahekümne aasta
ning oli eeskujuks suurele hulgale õpilastele.
Haridus- ja noorsootöö
komisjoni otsusega said
sel aastal tunnustusmeene
omanikeks
Simon-Georg
Saaremägi,
Ingrid
Udeküll ja Annika Reinmann.

Valla spordist

end nii emakeele- ja matemaatikaolümpiaadidel kui ka
luule- ja jutuvõistlustel.
Ühist asja ajada on lust, ta
oskab meeskonnatöös olla nii
juhtfiguur, kuid olukorrast
olenevalt ka teistele võimalusi
anda.
Ingrid on neiu, kes haarab
kinni kõikidest koolis pakutavatest silmaringi ja erinevaid
oskusi arendatavatest võimalustest – mängib kitarri, tutvustab mõisa ajalugu, kokkab
ja meisterdab, käib Rakveres
klaverit õppimas ja Virumaa
tütarlastekooris laulmas.
Vallavanem Simon-Georg Saaremäele Tidrikut üle andmas.

Meened anti üle põhikoolide
lõpuaktustel.
Uhtna
kool
õpilane
Simon-Georg Saaremägi on
poiss, kes on n-ö kahe jalaga
maa peal. Õppetöösse suhtub täie tõsidusega ja hindab
hariduse väärtust. On kohusetundlik ja tema tunnistusel on olnud läbi kooliaastate
ainult head ja väga head hinded. Kolmel viimasel aastal
olnud kooli õpilasesinduse ja
hoolekogu liige, kes julgeb arvamust avaldada ning on valmis oma seisukohti kaitsma.
Julgeb otsustada ja on valmis
vastutust võtma. On piisavalt enesekindel, kuid samas
julgeb tunnistada oma vigu
ja valmis kompromissiks. On
hea suhtleja, koolikaaslastele
eeskujuks.
On esindanud kooli tulemuslikult erinevatel konkurssidel ja ainealastel olümpiaadidel.

Foto Anniki Jalast.

Lasila koolist pälvis tunnustuse Ingrid Udeküll, kelle
koolitee on olnud igati edukas,
kõik õppeaastad on lõpetatud
kiituskirjaga ja klassitunnistuste „väga heade“ aastahinnete hulka on üheksa aasta jooksul jõudnud vaid kaks „head“
hinnet. Eeskujulik käitumine
on elementaarne ja kohusening vastutustunne istub Ingridil sees justkui suur ja väike
vereringe.
Rahuliku loomuga Ingrid teostab ideid innukalt ja
korrektselt. Kuid teda välja
vihastades oskab teha ka veidi
kurjemat häält, et kord uuesti majja lüüa või õiglus jalule
seada.
Laialdane huvi joonistamise vastu on ta tööd viinud
mitmetele
joonistusvõistlustele. Suur lugemishuvi ja
oma mõtete ning teadmiste kirjapanemine, olgu see
siis luuleridade, kirjandina
või grammatiliste teadmiste
testimisena, on samuti tema
pärusmaa. Ta on tõestanud

Annika
Reinmann
Sõmeru koolist on olnud igati tubli ja edukas õpilane, kes
on teistele eeskujuks ning kõik
õppeaastad lõpetanud edukalt. Tegeledes õppetöö kõrvalt mitme huvialaga jõuab ta
neid kõiki sooritada eeskujulikult.
Annika on aktiivne, iseseisev ja andekas. Tal on oma
arvamus, huvid ja kogemused.
Ta on väga heaks partneriks
täiskasvanule otsuste tegemisel. On kohusetundlik, hea
aja planeerimise oskusega ja
organiseerimisvõimega. Lähtuvalt neist omadustest on
ta kaasõpilaste poolt valitud
Sõmeru kooli õpilasesinduse
presidendiks.
Tegeleb mitmekülgse huvitegevusega (laulmine, muusikakool, peotants) nii koolis
kui ka väljaspool kooli. Annika on liidriomadustega neiu,
jõuab kõikjale, teab mida
tahab ning saavutab selle.

Rootsis minikäsipalli
mängimas

Kõik võistlejad said medalid, mis pandi kaela võistluspaika püstitatud laval
ja rohke publiku silme all.

Sõmeru põhikooli väikesed käsipallitüdrukud osalesid
15.-19. juunil Eken Cup-i turniiril Stockholmis. Rootslaste
käsipallisüsteemi alusel miniturniiril tulemust ei arvestata
ja võitusid ning kohta ei määratleta, põhiline on mängurõõm. Meie lapsed mängisid 7 mängu ja said näidata oma
taset, mis oli neile jõukohane ja andis emotsionaalselt hea
tunde, kuna kõik mängud sai võidetud. Kokku osales selles
vanuses 16 võistkonda ja pooltega neist tuli jõudu katsuda.
Vabal ajal külastasime Vaasa Muuseumi, käisime kuningalossi juures, tutvusime majutuskooli paljude mänguväljakutega, mis olid väga erinevate lahendustega.
Elamine oli võistluspaigast üsna kaugel ning seetõttu saime tutvust teha linna metrooga ja bussitranspordiga, mis oli
väga hästi korraldatud. Märkamata ei jäänud jalgrattateede
ja jalgrataste rohkus linnaliikluses, seda eriti tööpäevade
alguses kesklinnas.
Sõidu kordaminekule aitasid kaasa lapsevanemad,
Rakvere vald ja abitreenerina Raili Kruusamäe.
Toredat suve kõigile!
Juku Pall

Brnot külastamas

Vallavanem kutsus tublid õpilased vastuvõtule

Usinad vallaviktoriini lahendajad.

Kelle omad?

30. aprillil toimus Sõmeru
keskusehoones Rakvere vallavalitsuse eestvedamisel haridus- ja noorsootöökonverents
alapealkirjaga „Kelle omad?”,
mille eesmärgiks oli arutleda
nende sageli eraldi käsiteldavate valdkondade kokkupuutekohtade üle.
Päeva esimeses pooles tegi
noortega seotud teemadele
peaettekande Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, kes oli
ühtlasi ka konverentsi idee
autor. Vallavanem rõhutas
korduvalt, et on kõnealuses
valdkonnas ka ise alles õpipoisi rollis, kuid seda põnevam oli
ettekandeks valmistuda ning
seniste kogemuste ja teadmiste vahel seoseid luua.
Lisaks
tutvustasid oma
tegemisi inimesed, kes igapäe-

Foto Kaire Kullik

vaselt noorte ja lastega kokku puutuvad ning on leidnud
aja jooksul enda metoodikas
ja lähenemisviisis huvitavaid
vaatenurki. Ettekannetega esinesid Sõmeru ja Lasila koolide
tehnoloogia ja loodusainete
õpetaja Toivo Reinsoo, Rakvere valla Noorte Tugila noorsootöötaja Oxana Nikitina,
Veltsi lasteaed-algkooli kunstiõpetuse ja klassiõpetaja, kevadel Rakvere galeriis portreenäituse avanud Margit Kaare
ning Uhtna lasteaias sealse
raamatukoguga ühiselt korraldatud näituse “Sajand kodus”
eestvedaja, lasteaiaõpetaja Heli
Vassar.
Päeva teise poole juhatas
sisse kirjaniku ja lavastaja Urmas Vadi videoettekanne, milles ta rääkis enda loo sellest,

8. juunil toimus Sõmeru
keskusehoones vallavanema
vastuvõtt Rakvere valla tublidele õpilastele.
Kella kaheks päeval olid
vallamajja lustima kutsutud
ca 200 õpilast kõikidest meie
valla koolidest. Vallavanem
õnnitles kõiki kohalviibijaid
tublide saavutuste eest ning
soovis meeleolukat ja päikselist suvepuhkust. Lisaks
erinevatele aktiivsetele tegevustele said lapsed ühes-

koos veedetud kolme tunni
jooksul teha võlupeegli ees
ühes sõpradega mälestuseks foto, valmistada roopille ning mängida nendega
ühendorkestris, lüüa kaasa
vallamajaviktoriinis, kuulata
kontserti mille andis hiljutise
superstaarisaate finalist Helis
Järvepere-Luik ning lihtsalt
lustida.
kaiDO veski
haridusnõunik

Foto Andres Lillemägi.

6.–10. juuni toimusid Brnos Tšehhimaal VII Euroopa
noorte mängud Emil Open, mis on mõeldud nendele noortele, kes on erilised (puudega).
Eestit esindasid ujujad spordiklubist Meduus ja kergejõustiklased erinevatest erivajadustega koolidest, kes esindasid
Eesti Vaimupuudega Inimeste Spordiliitu. Vaeküla koolist
olid võistkonnas Kevin Heinpaju ja Jaak Hang. Lisaks olid
Eesti võistkonnas veel sportlased Ämmuste, Kiigemetsa
ja Pärnu Kuninga Tänava põhikoolist. Emil Open mängudest võttis osa 403 võistlejat 16 erinevast Euroopa riigist.
Esindatud olid Island, Leedu, Bulgaaria, Saksamaa, Rootsi,
Suurbritannia, Poola, Horvaatia, Sloveenia, Slovakkia, Venemaa, Ukraina, Läti, Eesti, Moldaavia, Tšehhi. Kokku võitsid
Eesti kergejõustiklased nendelt võistlustelt 11 medalit.
Kevin Heinpaju võitis kuldmedali 100 m jooksus ja pronksmedali kaugushüppes. Jaak Hang hõbemedali kaugushüppes.
Lisaks tulid medalid veel 200 m, 400 m ja 800 m jooksus ning
kuulitõukes.
Võistluste vaheajal oli sportlastel võimalik giidide abiga
tutvuda Brno linnaga.
AnDres LillemÄgi

Oma kogemusi vahendab õpetaja Toivo Reinsoo.

millist rolli mängib õpetaja,
aga ka sellest, et sa pead ise
teadma, mida oma eluga tahad peale hakata. Ettekande
oma kogemustest kohaliku
elu eestvedajana pidas endine
Järva-Jaani vallavanem Arto
Saar, kes on pikalt vabatahtlikuna oma kodukandi noorsootööd ning haridus-, kultuuri- ja
spordielu korraldanud. Päeva

Foto Mario Mikvere.

lõpetas paneeldiskussioon, kus
lisaks Arto Saarele arutasid
päeva jooksul kuuldud teemade ja küsimuste üle Rakvere
vallavolikogu esimees Peep
Vassiljev ning Sõmeru põhikooli vilistlane Kaisa Erm.
Päeva modereeris ning arutelu
juhendas valla haridusnõunik
Kaido Veski.
RVS

Selleks, et vabas õhus sportlikult
ajaveetmine oleks senisest veelgi
mitmekesisem ja lõbusam, on Rakvere
vallas korda tehtud võrkpalliplatsid
Sõmerul ja Karitsal.
Kõik võrkpallihuvilised on oodatud platse
aktiivselt kasutama!
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Kui ka astuda tuleb üle aastatemäe,
ärgu rõõmuta möödugu ainuski päev.
Ja et süda sul kaua noor oleks veel,
ikka tervist ja õnne jätkuks su teel!

Õnnitleme juulikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

Lasila põhikool võtab tööle:
alates uuest õppeaastast:

• LOODUSAINETE ÕPETAJA 1,0 (lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendaja)
• KLASSIÕPETAJA 1,0 alates 20. augus�st

• Rõõmsameelse ja lapsesõbraliku KOKA 1,0
(alates 20. augus�st)

Vajalik on vastavus kvaliﬁkatsioonile ja toitlustusprogrammi ANC kasutamise oskus (väljaõppe võimalus)

Sooviavaldused ja lisainfo: katrin@lasila.edu.ee
või telefonil 528 6162

Kuldpulmapaare oodatakse
austamispäevale

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest,
kellel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu
täitunud 5-aastase sammuga (55, 65 jne) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt
13. augustiks, kas e-postiaadressil ingrid.parnamae@virol.ee
või telefonil 5304 0823.
Maakonnas toimub austamisüritus juba 8. korda ning leiab
sellel aastal aset 14. septembril kell 13 Rakvere Kolmainu
kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi tel 5300 5652.

Ajaleht igasse postkasti
Rakvere Valla Sõnumid on meie valla infoleht, mis peaks jõudma iga
kuu tasuta teie postkasti.
Meieni on jõudnud tagasiside, et kõigisse postkastidesse pole leht iga
kord jõudnud. Kui oled silmitsi selle olukorraga või tead kedagi, kes
lehest ilma jäi, teavita sellest kohe rakverevallasonumid@gmail.com
või tel 5336 4604. Siis saame Omnivasse, kes osutab kandeteenust,
kohe tekkinud olukorrast teada anda.
Kindlasti vaata üle oma postkasti seisukord ning lehe kanne toimub
vastavalt postkastide arvule. Kui ühte postkasti kasutab mitu peret, siis
teadmiseks, et kasti kohta jagatakse laiali üks eksemplar.
Lisaks on oodatud kõigi lugejate soovid ja mõtted, mis teemadest
olete leheveergudel huvitatud. Suure mahu võtavad hetkel enda alla
haridusasutused, kes on vilkad ja usinad põnevaid asju tegema ning
neid ka kajastama. Suur tänu neile!
Toimetuse suureks sooviks on, et vallaleht oleks oodatud ja kajastatud
saaks lugejat kõnetavad lood. Kõik see sünnib koostöös, nii et olge
julged oma arvamusi ja soove jagama. Toimetuse kontaktid leiate lehe
sabast.

Politseiteated
Väärteod: ööl vastu 18. juunit torgati Paatna külas läbi
sõiduauto Renault kaks rehvi. Kahju 120 eurot.
7. juunil kahjustati Taaravainu külas Ringtee tänaval asuva
kaupluse parklas sõiduautot Toyota. Kahju 2000 eurot.
Kuriteod: 9. juunil tungisid seni tuvastamata kaks meesterahvast Ubja külas asuvasse korterisse ja lõid 30-aastast
meest.
8. juunil löödi Tõrma külas 27-aastast meest.
Küünal on kustunud,
ööle uut päeva ei järgne
ja vaikus on raskem kui muld.

Mälestame
AINO POOM
SILVI KOPLI
PAVEL SARAPMÄGI
HARRI RAJA
OLAV SUKKO
AIMAR KÄNGSEPP
URVE TÕEMETS

Tõrma 31.10.1932-06.06.2018
Tõrremäe 28.09.1935-16.06.2018
Sämi 29.04.1934-11.06.2018
Kohala 22.12.1934-14.06.2018
Sõmeru 07.05.1943-14.06.2018
Sõmeru 20.06.1962-01.06.2018
Sõmeru 09.11.1955-21.06.2018

RAAMATUKOGUDE TÖÖ
SUVEPERIOODIL
UHTNA RAAMATUKOGU on avatud
9. juulist - 12.augustini kolmapäeval ja
neljapäeval kella 9-15.
LEPNA RAAMATUKOGU on 16.-29. juuli ja
6.-19. august suletud
SÕMERU RAAMATUKOGU on lahti
tavapäraselt E-R kella10-18.
Head lugemist!

Sõmeru saun on suvepuhkusel,
uksed avatakse taas 23. augustil

MINA
ARMASTAN
LOOMI,

aga hulkuvad loomad
teevad meele mõruks. Viimastel nädalatel olen hakanud üha enam mõistma, miks kõikjal räägitakse, et hulkuvat
looma ei ole mõistlik toita. On selge, et loomi ei tohi jätta
abitusse olukorda, kuid paraku unustatakse, et looma toites
võetakse ka vastutus, tema hoolitsemiseks elupäevade lõpuni. Enamasti ei mõtle need, kes hulkuvale loomale söögi majanurka või põõsa alla poetavad, et antud looma eest tuleb ka
tulevikus heaperemehelikult hoolitseda, teda ravida ja tema
eest vastutada. Vaid looma söötes (ja muul kombel tema eest
mitte hoolitsedes) aidatakse kaasa soovimatute järglaste tekkele mõtlemata sellele, et ka nende pisikeste eest on hiljem
vaja hoolitseda.
Hulkuv loom on ka omavalitsusele väga kulukas, sest loomi ei püüta tasuta. Looma varjupaika toimetamine ja seadusest tulenev 14-päevane ülalpidamine maksab iga looma
kohta minimaalselt 150 eurot. Lisaks tuleb omavalitsusel
tasuda aastas üle 3700 euro varjupaigale valmisoleku eest
loomi vastu võtta. Summad on ehmatavalt suured. Lisaks ei
tasu unustada, et vaid vähesed varjupaika sattunud loomad
leiavad endale hiljem armastava kodu. Suuremale osale neist
saab osaks eutanaasia.
Kokkuvõtteks panen kõigile südamele: kui sul on lemmikloom, siis hoolitse tema eest – kiibista, nii on kõige kindlam,
et ära kadudes jõuaks lemmik tagasi koju.
Kui aga näed võõrast või hulkuvat looma, siis teda toites
võtad just sina endale vastutuse nii tema kui ta järglaste eest.
Janek seiDelBerg
majandusspetsialist

90. sünnipäeval
LOVIISA LIIVAS Sõmeru
ELLEN REEMER Arkna
88. sünnipäeval
ALVINE TAMMOJA Sõmeru
LEIDA LANTO Ubja
87. sünnipäeval
MAIROLD ERTSEN Sämi-Tagaküla
ELLA HÖÖVEL Arkna
UUNO RAMMO Aluvere
ALMA VENT Lasila
86. sünnipäeval
VALVE LUMISTE Eesküla
MAGDA KANGRO Vaeküla
LIIDIA SOOSAAR Sõmeru
ALDUR LAANEMETS Rahkla
GALINA POTŠEBÕT Ubja
HELMI TÕNNOV Ubja
85. sünnipäeval
ALEKSANDR PAKKER Uhtna
VARVARA SAEGA Mädapea
84. sünnipäeval
ALEKSANDRA ÕIS Tõrma
ELVI TAPNER Kohala-Eesküla
83. sünnipäeval
MARET KÄBIN Näpi
LEMBIT ELLAMAA Karitsa
82. sünnipäeval
TIIA TIITUS Lepna
TÕNU JOAB Uhtna
81. sünnipäeval
UNO PAIST Näpi
AINO-MIRALDA EISKOP Lasila
HELDA RANDUS Lepna
TÕNIS VELLENURM Arkna
UNO LAURI Sõmeru
ÕILME EHASALU Sõmeru
80. sünnipäeval
PERTTI ERIK TRYGGVE RAUTAKANGAS Lasila

75. sünnipäeval
LEV TSUKKERMAN Sõmeru
HELLE PAJULA Näpi
ANNE-LIIS KÕLLO Uhtna
MAIMU VAHISALU Levala
ELVE ARULA Näpi
JAAN VAHAR Lepna
ARVED MÄNNIK Tõrremäe
70. sünnipäeval
VILMA NÕGU Sõmeru
URVE BURMEISTER Sõmeru
MAIE LADE Sõmeru
REIN KÜNGAS Tõrma
ZOJA GVOZDETSKAJA Koovälja

Mina sündisin maailma täna
muid päevi mina ei tea.
Mina sündisin maailma täna.
Küll maailm on ilus ja hea.

Palju õnne lapse sünni puhul!
STEVEN OTSMAA Lepna
DEVIN OTSMAA Lepna
AMILIJA TOKOVENKO Sõmeru
MIA MARII NÕMMIK Päide
KENNET TEPPO Sõmeru
RANDO NURK Vaeküla

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

