Rakvere Valla Sõnumid
I aastakäik

Hetked hellitavad nagu armsad käed,
õhtu näkku hingab piparkoogihõngu.
Akna peegelpildil hardaid pilke näed,
toimsest elukangast hargneb kuldseid lõngu.
Küünlasoojusse külmavarju poed,
habrast jõulurõõmu hoides vastu rinda.
Vargsi lähedaste hingepõhjalt loed
elu imelist ja määramatut hinda ...

RAKVERE VALLA AJALEHT
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Lustakad silmad ja naerune suu

U. Tinnuri

Rahulikku saabuvat jõuluaega soovib
volikogu ja vallavalitsus
Parimad ootavad taas tunnustamist
Rakvere vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aumärgi
kandidaatide esitamiseks.
Aumärk antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.
Taotlusesse märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi,
elukutse, amet, töökoht. Tunnustamise ettepanekule
lisada esitatava isiku teenete kirjeldus ning ühe lauseline
formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse.
Kindlasti märkida taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.
Märgi andmise otsustab volikogu.
Samuti andke teada nendest inimestest, kes on 2018.
aastal korda saatnud mõne valla jaoks olulise hea teo,
teinud annetuse, abistanud, hoolinud, märganud jne, et
saaksime neid tunnustada tänuplaadiga „Hea tegu“.
Lisaks eelpool toodule ootab vald kandidaate tubli ettevõtja kategoorias. Kandidaatide nimed koos hea teo lühikirjeldusega on oodatud 30. jaanuariks
Taotlused saata vallavalitsus@rakverevald.ee
Tunnustamine toimub vabariigi aastapäevale pühendatud õhtul 21. veebruaril Sõmeru keskusehoones.

Kui sügis paberile kinni püüda
Veltsi
lasteaed-algkooli
2. klassi õpilane Aslan Sulg
huvitub loodusest ja käib tihti
koos perega, fotoaparaat õlal
rippumas - kodule lähemal ja
kaugemal jalutamas. Sel aastal pakkus sügis nautlejatele
värvikirevat ja lopsakat vaatemängu.
Aslani sõnul on sügisel loodus kõige ilusam, sest selles
on palju värve. Ühel hommikul võttis Aslan oma fotod kooli kaasa ja sellest ilust
ning looduse võlust sai fotonäitus „Looduspildid – sügis“,
mille pidulikult 16. novembril avasime.
Näitusel on üleval fotod, mis on noore hobifotograafi
poolt jäädvustatud Äntu Valgejärve matkarajal ja Oandu
taimetarga rajal. Poisi enda sõnul on kõige ilusam foto
näitusel see, mis sai jäädvustatud nii öelda kogemata.
Huvitaval kombel peatas juhuslikult vajutatud klõps
kuldse ja muinasjutulise hetke sügisest.
Näitus on Veltsi lasteaed-algkoolis avatud 14. detsembrini. Tule kaema ja saa osa!
Margit Kaare

Veltsi lasteaed-algkool

Foto: Mario Mikvere

Isadepäeva eel kutsus
vald Sõmeru keskusehoonesse valla väikesed
ilmakodanikud ja nende
vanemad, et jätkata traditsiooniga, kinkides lastele nimelised hõbelusikad ning Laste kirjanduse
keskuse ja kultuuriministeeriumi poolt välja andnud toredad kogumikud
„Pisike puu“.

Iga sünd on imeline ja
iga laps on väärtus, kes
kannab edasi oma maa
ja rahva tarkust ning tarmukust. Lapsevanemaks
saamine on üks imelisemaid tundeid maailmas.
Rõõmustav ja samas ka
hirmutav, sest oleme
saanud sülega vastutust
juhtida seda pisikest

tema eluteel, elades kaasa tema muredele ja rõõmudele. Rõõmustame
koos esimeste sammude
ja sõnade üle, vastame
naeratusele naeratusega
ja pühime murepisara
kaitsva paiga.
See imeline päev tõi
majja jutulalinat ja nutujoru – ikka selleks, et

Arknal avati noortekeskus

Mina olen Elin Lemberg ja
alates septembrist on minu
tööpõlluks Arkna noortekeskus. Alustasin 2011. aastal Sõmeru noortekeskuses,
seejärel olin mõned aastad
Rakvere linnas Noorte Tugila projektijuht ning nüüd
leidnud taas tee koduvalda.
Kui Rakvere valla noorsootööspetsialist Piret Laidroo
tegi mulle ettepaneku hakata Arkna külas noorsootööd tegema, ei vajanud ma
pikemat mõtlemisaega ning
võtsin pakkumise suure õhinaga vastu. Mul avanes võimalus täita oma kauaaegne Alati energiast pakatav ja uutele väljakutsetele avatud Elin koos noortega.
unistus – osaleda uue noorge ja palju põnevaid vahen- olulisi kontakte, andnud vatekeskuse loomisel. Need
deid meisterdamiseks ning hendeid
meisterdamiseks
esimesed kuud, mil Arkna
muudeks loomingulisteks ning ideid tulevasteks üritusnoortekeskus tegutseb, on
tegevusteks. Suureks abiks teks.
olnud väga põnevad. Saime
on olnud teised meie valArkna noortekeskus on
enda kasutusse päevakesla noortekeskused, kes n-ö avatud esmaspäevast reedekuse ruumid, kus oli juba
väikesele vennale õla alla on ni kella 13–20. Esmaspäeviti
olemas sisustatud köök ja
pannud ja meid erinevatesse võib meie köögist magusat
koosolekutuba Ülejäänud
tegevustesse ja väljasõitude- pannkoogi lõhna tunda ning
ruumid saime koos noorle kaasanud. Näiteks oleme kolmapäeviti aknast sisse
tega oma äranägemise järgi
käinud koos rabamatkal ning piiludes näete kuidas loosättida nii, et seal oleks hea
veetnud toreda nädalavahe- vusringis toimetavate noorte
ja hubane koos aega veeta
tuse Läänemaal. Samuti on käte vahel sünnivad imelised
ja põnevaid noorteprojekte
olnud toeks ka küla oma ini- tööd. Uuel aastal on plaanis
välja mõelda.
mesed, kes on aidanud noori alustada suhtlusringiga, kus
Esimeste kuudega oleme
transportida, jaganud meile noortel on võimalik õppida
saanud mööblit, lauamän-

enda olemasolust märku
anda ja ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha.
Palju õnne teile meie pisikesed poisid ja tüdrukud ning jõudu ja jaksu
kõigile emadele-isadele.
Hoidke ja armastage oma
väikseid silmaterasid.

annika aasa

tundma iseennast, harjutada
meeskonnatööd ning kaaslastega hästi läbisaamist. Uudse
tegevusena loodame hakata
uuest aastast taastama vana
mööblit, mille käigus saavad
noored võimaluse tutvuda
erinevate tööriistadega ja
õppida kasulikke töövõtteid.
Lisaks tubastele tegevustele, oleme palju õues, käime
looduses, osaleme kogukonna tegevustes ja külastame
teisi noortekeskuseid. Tulevikuplaane on palju ning
ootame kõiki noori meie
tegevustest osa saama, neid
ise korraldama ja häid ideid
pakkuma.
Mul on hea meel, et mul on
võimalus teha noorsootööd
just siin, Arkna külas, saades
tuttavaks imeliste noortega,
kellega koos päevad lendavad
linnutiivul. Imetlen nende algatusvõimet ja püsivust viia
alustatu lõpuni ning nende
tahtejõudu ja oskust hoida sõpru. Usun, et õpin üha
enam seda küla ja inimesi
tundma ning ootan põnevusega mida tulevik noortekeskusele toob.
Elin Lember
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Mängides klaasitükkidega
Mosaiik - kompositsiooniline pinnakaunistus pinnale kinnitatud
värvilistest kivi-, klaasivõi mõne muu materjali
tükkidest.
Maailm - filosoofias mitmetähenduslik
mõiste. Mõnes kontekstis viitab see kõigele,
millest koosneb reaalsus
või füüsiline universum.
Samuti võib see tähendada konkreetset ontoloogilist seisundit.
Neist kokkupandud
mõiste
„MOSAIIGIMAAILM“ tähendab
Roodevälja noortekeskuses
seitsmekuulist
projekti, mis sai teoks
tänu Eesti Noorsootöö
Keskuse toetusele läbi
Avatud Noortekeskuste
projektikonkursi.
Start anti tegevuste
tutvustamise töötoaga
2. juunil Rakvere valla
suurüritusel, Maaelufestivalil.
Projekti kaudu on
arendatud avatud noorsootöö meetodit, loodud noortekeskusesse
uued avatud võimalused
eesmärgistatud
tegevusteks. Mosaiigimaa-

ilma tundmaõppimine
on toimunud läbi pildistamise ja erinevate
mosaiigi valmistamise
töötubade.
Septembris pühendusid noored MEMORI
lauamängu meisterdamisele. Oktoobris saadi
paberit ja vildikaid kasutades valmis valguskumav vitraaž, mosaii-

gikividest ja erinevatest
taaskasutustoorikutest
meisterdati aga peegliümbris. Novembris õpetas üks vahva isa, kuidas
klaasinoaga klaasi lõigata
ja mosaiigitange kasutada. Prooviti ka joone- ja
murdmistange. Loomulikult jälgiti seejuures
ohutustehnikat. Noortel
oli võimalus liimida lõi-

Kõik teed on avatud
gatud mosaiigitükikesi
ja täita vuugivahesid.
Vanad klaaspurgid said
uue värvilise ilme.
Noori paeluvate käeliste tegevuste kaudu
suunatakse
osalejaid
nägema ja mõtlema
laiemalt: millal antud
tegevus alguse sai, kus
seda kasutatakse, mis
on erinevad võimalused
ning kuidas oma oskusi
kasutada igapäevaelus,
tulevikus ja karjääri planeerimisel.
Projekti töö- ja õpitoad toimusid avatud
metoodikaga – vastava
teemaline töötuba kestis
väljakuulutatud ajal terve päeva ning juhendamine oli individuaalne.
Alguses õpetas noorsootöötaja. Hiljem juhendasid uusi liitujaid ja
üksteist juba töö selgeks
saanud noored. Mosaiigi
valmistamise vahendeid
ja tööriistu saab kasutada ka järgnevatel aastatel.
Lilian Loit

Roodevälja noortekeskuse
noorsootöötaja

Uhtna noored helmeste maailmas

Uhtna noortekeskuse
2018. aasta läbivaks projektiks oli „Helmeste ja
kristallide imeline maailm“, mida toetas Eesti
Noorsootöö Keskus läbi
avatud noortekeskuste
projektikonkursi.
Projekti mõte tuli
noortelt, kellel on suur
huvi
isevalmistatud
ehete ja muude meisterduste vastu. Projekti
raames soetasime palju
erinevaid pärleid, helmeid, töövahendeid ja
erinevat kirjandust õpetustega. Külas käis Gustavi majast Ly Jõe, kelle
õpitoas said noored
teda, et igal kristallil on
inimestele erinev mõju.
Valmisid
poolvääriskividest ja kristallidest
käevõrud, mis alguses
tehti kristalli ilu järgi,
kuid hiljem arvestati ka
kivide sobivust ehtesaajaga.
Need, kes kevadel valmistasid ehteid, oskavad nüüd sügisel õpetada juba nooremaid
meisterdajaid. Noortele
väga meeldis projektis
osaleda. Kõik esemed,
mis valmistati, viidi
kohe koju kaasa, et kodustele oma meistriteoseid näidata.
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Olen Reelika Pähkel, hetkel veel Sõmeru noortekeskuse noorsootöötaja. Detsembri lõpuga lõpeb minu
tähtajaline tööleping Rakvere vallas. Noore inimesena
tahan proovida uusi teid, avastada maailma ja saada
erinevaid kogemusi. Samuti tahan õppida ja leida ise
oma tee.
Enne noorsootööd Sõmerul, puutusin noorte ja nende tegelemisega kokku vabatahtliku abinoorsootöötajana, mis tähendab seda, et käisin koos emaga, kes on
tööl Uhtna noortekeskuses, matkadel ja laagris kaasas.
Tööle Sõmerule tulin 2017. aasta oktoobris. Alguses
olin üpris põnevil, sest ega ma täpselt ei teadnud, mis
mind noortekeskuses ees ootab. Alguses oli kõik väga
segane ja võõras, sest noori oli palju ja tundsin väheseid.
Selle aja jooksul, mis siin töötanud olen, on muutunud nii mõndagi: noored on mind omaks võtnud ja
minagi olen muutunud.
Noorele inimesele, kes tuleb esmakordselt noorsootöötajaks soovitaksin veenduda, et soov noortega tegeleda oleks kindel. Kasuks tuleb ka see, kui inimene
on loov, sest see töö on seotud palju loovusega. Noortega töötamise suureks plussiks on see, et vahel võib
ka end tunda kui laps või noor – saab mängida igasuguseid mänge, palli- kui lauamänge. Soovitatav on
siduda enda huvid noorsootööga, siis on töö tegemine
ka lõbusam ja võib juhtuda, et tundub nagu tegemist
polekski tööga vaid pigem hobiga.
Võin öelda, et noortekeskuses töötamine on olnud tore. Kogemused ja oskused tulevad alati elus
kasuks, lisaks nendele kahele asjale võtan siit tulevasse
ellu kaasa ka sõbrad, kellega tutvusin tänu noortekeskuses töötamisele, seega olen väga õnnelik, et mul tekkis võimalus noorsootööd proovida.
Kõige lõpuks tänan kõiki, kes on mind terve selle aja
jooksul toetanud ja aidanud murede korral!
Reelika Pähkel

Sõmeru noortekeskuse noorsootöötaja

Projekti eesmärgiks
oli pakkuda lühiajaliselt
noortekeskuses viibivatele noortele kiirelt
valmistatavat meisterdamist avatud noorsootöö meetodil. Noored
õppisid projekti raames
juhendite
jälgimist,
omavahelist suhtlemist
ja töötubade organiseerimist ja juhendamist.

Diana Pähkel

Uhtna noortekeskuse
noorsootöötaja

Sõmeru noortekeskuse projekti „Läbi seiklusekasvatuse elule vastu“
eesmärgiks on avatud noorsootöö meetodi arendamine läbi erinevate seikluskasvatuslike tegevuste, mille tulemusena suurendatakse
noorte füüsilist aktiivsust, soovi osaleda erinevates tegevustes ja
omavahelist suhtlemist ning koostööd. Projekti ühe osana sai Sõmeru
noortekeskus spordisaali madala ronimisseina. Projekti toetas Eesti
Noorsootöö Keskus läbi avatud noortekeskuste projektikonkursi.
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Lapsevanemad kooli – kellele ja milleks?

Haridus-ja teadusministeerium on käivitanud
põneva algatuse nagu
“Huvitav kool”, mis
kutsub kaasa mõtlema
ja arutlema haridust
puudutavate küsimuste
üle, kuidas Eesti koole
huvitavaks muuta. Mis
imeorganisatsioon see
huvitav kool siis on?

Huvitavas koolis on
• teadmiste ja oskuste
omandamine huvitav;
• õpilased on motiveeritud õppima ja tunnevad sellest rõõmu;
• õppimine, õpetamine
ja arenemine on võimetekohane ning kool
pakub piisavat akadeemilist pingutust;
• selgitatakse välja lapse
huvid, neid arendatakse ja toetatakse;
• kool on avatud ning
kaasab lapsevanemaid
ja kogukonda;
• õpilased,
õpetajad,
koolitöötajad tunnevad end koolis hästi ja
turvaliselt;
• kool teeb koostööd
teiste koolide ja kooliväliste organisatsioonidega;
• õpilastele pakutakse
valikuid ja soositakse
nende oma initsiatiivi;
• õpetajatele on tagatud
võimalused enda pidevaks täiendamiseks
(www.huvitavkool.ee)

Lapsevanematena me
ju sellist kooli oma lastele
soovimegi! Mida saame
aga meie, lapsevanemad,
ise selleks teha, et kooliellu panustada ja seda
huvitavamaks muuta?

Olen kohal,
järelikult olen
olemas
Ühe võimalusena saavad lapsevanemad koolielust lähemalt kuulda
ja kaasa rääkida kooli
üldkoosolekutel. Paraku
pean ma tõdema, et üldkoosolekutel osalemine
pole lastevanemate seas
populaarne. Miks see nii
on? Mida peaks muutma,
et lapsevanemad kooli tuleks ja julgeks oma
mõtteid ja ideid avalikult
jagada? Ühe võimalusena näen siin lahtiste uste
päevade
korraldamist
(nn avatud kool), mis annaks vanematele võimaluse end koolieluga kurssi
viia. Miks mitte pakkuda
vanematele
võimalust
osaleda koolitundides,
maitsta koolitoitu, korraldada koolis ringkäike,
tutvustamaks, millised
võimalused koolis parajasti kaasava ja muutuva
õpikäsituse rakendamiseks on? Oma silm on
kuningas. Kogetu põhjal on vanematel lihtsam
koolis toimuvat mõista,
diskussioonides
osaleda ja kaasa mõelda ning

vajadusel ka konstruktiivset tagasisidet anda,
mis kindlasti aitaks koolielu edendamisele positiivselt kaasa. Ma ei pea
silmas, et lapsevanemad
hakkaks õpetajaid ja kooli juhtkonda õpetama,
kuidas oma tööd teha.
Oh ei! Mina näen lapsevanemana avatud koolis
võimalust kooli ja kodu
koostöö suurendamiseks.
Kui kooli juhtkond näeb
lastevanemate kaasamises võimalust suurepäraseks koostööks, mitte ei
võta seda kui sekkumist
kooliellu, siis on ju kõik
kõige paremas korras.
Olen veendunud, et meie
seas on palju lapsevanemaid, kes tahaks kooliellu ühel või teisel moel
panustada.
Kuulakem
üksteist, olgem avatud
uutele ideedele, ettepanekutele. Ainult nii sünnivad muutused, mis toetavad kooli arengut ja läbi
selle ka meie lapsi.

Tahan aidata,
järelikult olen
huvitatud
Lisaks üldkoosolekutel
osalemistele ja mõttetalgutele, saame vanematena oma õla alla panna
ka muudes valdkondades. Tartu Ülikooli Liikumislabor on algatanud
äärmiselt
tänuväärse
programmi nagu Liikuma Kutsuv Kool, mille

eesmärk on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele,
õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:
• et eri vanuses lapsed
saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem
istuma,
• et vahetunnid oleksid
põnevamad,
• et ainetundides oleks
rohkem aktiivset tegevust,
• et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma,
• et tunniplaan võimaldaks
mitmekesisemaid tegevusi,
• et
liikumine
ei
tähendaks vaid sporti
(http://liikumislabor.
ut.ee/avaleht)

Miks mitte meie, vanemad, ei võiks koolile
pakkuda oma abistavat kätt, et luua lastele
aktiivsete vahetundide
veetmiseks erinevaid liikumistegevusi. Toome
lapsed nutiseadmete tagant välja, anname oma
panuse selleks, et lapsed
oleks aktiivsed, liiguksid
ja suhtleksid kaasõpilastega. Aktiivsete vahetundide korraldamiseks on
palju võimalusi, alustades
vahetundide veetmisest
nii aulas kui ka võimlas
(kus on tagatud spordi-ja mänguvahendid),
õuevahetundidest (kus
õpilaste jaoks on ehitatud väliväljakud, mida

Kõik soovijad võivad astuda raamaturiiulile ligi. Nii
lapsevanem, kes toob-viib
last, kui ka külaelanik, olenemata vanusest. Kasutage seda võimalust usinasti
ja kui riiulist ei leia midagi
oma maitsele, võta raamatukoguga ühendust ja telli
huvipakkuv teos järgmise
kuu raamatukohvrisse.
INFOKS:
Uued lugejad, kes ei ole
varem Lepna raamatukogu teenuseid kasutanud, palun eelnevalt täita
lugejaks registreerimise
avaldus, paberil täidetud
avalduse saab jätta Veltsi
lasteaed-algkooli kontaktisiku kätte. Trükitud avalduse blanketi leiab samast
raamaturiiulist. Lapsevanemal on võimalus ainult
laps lugejaks registreerida,
kui endal ei ole soovi raamatukogu teenust kasutada, aga laps tahaks raamatuid lugeda. Nii saab ka
kohalik laps, kes seal koolis

ei käi, iseseisvalt raamatuid laenutada. Teine võimalus lugejaks registreerida on võtta ühendust otse
raamatukoguga mailiaadressil lepna@rakverevald.
ee, saadan blanketi, mille
saab arvutis täita ja digiallkirjastatult raamatukogule
tagasi saata.
Samuti saab raamatuid
ette reserveerida järgmiseks Veltsi külastusajaks,
selleks on kolm võimalust:
1. logides lugejakeskkonda http://www.luge-

Kool ja sellega seonduv
mõjutab meid ühel või
teisel moel terve meie
elu. Kas me tahame, et
see mõju seostuks kõige positiivsega, mis ühe
huvitava ja innovaatilise kooli juurde käib, või
meenutab aastakümnetetagust käskude ja keeldude tallermaad, see on
loomulikult iga koolijuhi,
-juhtkonna ja õpetajate
endi teha. Vanematena saame vaid loota, et
uute haridussuundade ja
ideedega kaasaminevaid
koole on Eestimaal viimastest kõvasti rohkem.
Usun, et tahame oma lastele parimat. Olgem siis
julged oma mõtteid mitte ainult endale hoidma
ning koolielust osa võtma
ja vajadusel abi osutama,
et kooliellu uuendusi ja
värskust tuua. Kui lapsed
on õnnelikud, on õnnelikud ka nende vanemad.
Karin Sirgmets
lapsevanem

Projektid aitavad unistada
ja eesmärke püstitada!

Lepna raamatukohver Veltsis
Alates novembrist on
Lepna raamatukogu avatud igal tööpäeval. E, T, N,
R 10–18 ja K 12–19
Alatase jaanuarist jätkab
raamatukohver taas raamatute laenutamist Veltsi
lasteaed-algkoolis iga kuu
esimesel kolmapäeval kell
10.30–11.30. Esimene laenutus toimub erandkorras
vaheajast tingituna 9. jaanuaril.
Nüüdsest asub Veltsi
lasteaed-algkoolis Lepna
raamatukogu
raamaturiiul, millest on võimalik
raamatuid laenutada terve
kuu jooksul lasteaed-algkooli lahtiolekuaegadel.
Sealseks kontaktisikuks on
kooli direktor Marja-Liisa
Männik.
Raamaturiiul
asub kooli saalikapis, kirjaga: „Siin kapis asub Lepna
raamatukogu raamatukohver”. Kirjandust on igale
eale ja maitsele: krimkasid,
romantikat, ilukirjandust,
luule- ja lasteraamatuid.

on võimalik kasutada nii
kehalise tundides kui ka
vabal ajal), lõpetades erinevate koridorides asetsevate nö mängualadega.
Just viimaste kujundamisel saaksime vanematena
oma panuse anda. Lisaks
vanematele saab siia kaasata ka lapsi endid, kelle
soove ja huve silmas pidades valmivad mängunurgad, mis motiveerivad
õpilasi liikuma. Usun, et
ühelgi koolil ei oleks selle vastu midagi, kui lapsevanemad oma nõu ja
jõuga sooviks abiks olla.
Et aga selleni jõuda, oleks
ühelt poolt jällegi vaja
suurt hulka vanemaid,
kes oleks koolielust ja selle edendamisest huvitatud, võtaks hea meelega
osa üldkoosolekutest ja
julgeks arutleda koolielu
puudutavate küsimuste
üle. Teisalt aga peab ka
kool ise olema huvitatud
koostööst, mis viiks kõiki
pooli rahuldava tulemuseni.

3

ja.ee (sisesta otsingusse:
Lepna
raamatukogu),
saab sealt reserveerida
vaid Lepna raamatukokku
registreeritud lugeja.
2. võtta ühendust meiliaadressil
3. helistada raamatukokku 323 3617
Ja muidugi küsida võib
kõike, koos leiame parima
lahenduse just Sinule!
Uute kohtumisteni!

Rakvere valla
raamatukogud
Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal on

31. detsembril suletud

Jaana Ant

Lepna raamatukoguhoidja

Väga suures osas tuleb tänada erinevaid projektide
programme, mis aitavad kogukondadel huvitavaid tegevusi kogeda ja uusi ettevõtmisi ellu viia. 2018 aasta
andis samuti palju uusi võimalusi. Ubja külaselts Linda
tänab Kohaliku omaalgatuse programmi, kes rahastas
projekti „Kogukonna ürituste läbiviimise vahendite ost“, kus soetati pop-up telk ürituste läbiviimiseks.
Leaderi programm toetas projekti „Järelhaagise ost“,
mis aitab väga suures mahus hõlbustada noortega
seiklusmatkade korraldamist ja kogukonnaga ühtsete
eesmärkide täitmist.
Kevadel sai ANK projektiga soetatud Ubja noortekeskusele lõikemasina komplekt Sizzix, et oleks
paremad tingimused käeliseks tegevuseks. Projekti
rahastas Eesti Noorsootöö Keskus ja Ubja Külaselts
Linda. Lõikemasinaga on võimalik paberist välja lõigata erinevate suuruste ja kujuga kujundeid. Tehtud
on erinevaid kaarte, kutseid, kaunistatud karpe. Kõige suurem ettevõtmine sai teoks augustis, kui tehti
Rakvere vallas kooliminevatele lastele šokolaaditaskuga kaardid. Lisaks on tulemas vallas jõuluüritus, kus
saab samuti kaarte valmistada ja selleks on kasutatud lõikemasinat, et sobilikud disainitud paberilõiked
oleks olemas.
Kindlasti leiab seade kasutatamist ka peale projekti
lõppemist, omandades uusi tehnikaid ja tegevusi. On
rõõm tõdeda, et üks projekt võib anda nii palju tegevust tervele kogukonnale. Suur tänu kõikidele meie
toetajatele.
Ubja Külaselts Linda soovib kõigile kauneid jõule!

4

Maaüksuste piiride korrastamine muutub
maaomanikele lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks
maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki
liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab
katastriandmeid, millega
piiriandmed, pindala ja
kõlvikuandmed muutuvad
täpsemaks. Piir looduses ei
muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise
eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja talusid – seda
tuli teha kiiresti, et maa ei
oleks peremeheta. Nii maa
tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras kõlvikud
ja koostas maatüki plaani.
Maaüksusi moodustati ka
plaanimaterjali alusel ilma
mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil kasutada
erinevaid andmeallikaid ja
nende andmete alusel on
Maa-ametil katastripidajana õigus luua maatüki
kujud katastris, määrata
kõlvikud ning arvutada
pindala. See võimaldab viia
vajalikke maatoiminguid
läbi lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt ning toetada sellega kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga muutub järgmise
aasta jooksul võimalikuks
maatüki osaline mõõdistamine, mis varem võimalik
ei olnud. See tähendab, et
maatoimingute tegemisel
ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu maatükki,
vaid üksnes muudetavat
piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab lahendada
praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad
muuta omavahelist piiri,
et saavutada otstarbekam
maakasutus või kui tegelik
maakasutus ja ametlik piir
ei lähe omavahel kokku.
Samuti aitab see paranda-
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da maareformi läbiviimisel
tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole
vaja üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide
liitmine ja jagamine selliselt, et Maa-amet saab nimetatud toimingu sobivate
alusandmete korral läbi
viia elektrooniliselt, ilma
maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks
tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja
soovitud uued maaüksuse
piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja
Maa-ametiga ning tellivad
vajadusel
mõõdistamise. Mõõdistamisandmete
alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel
hüvitised ja notari poole
pöörduma ei pea. Maakataster registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt
maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea
enam esitama samasisulisi
avaldusi mitmele riiklikule
registrile ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama
läbiviimise üks eeldus on
see, et maa piirid oleksid
katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid
vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis, et
katastrikaardil kajastuks
tegelik looduslik seisund
ehk et oleks õige teave selle
kohta, kui suure osa maatükist katab õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu
maa.
Praegu loovad lihtsustatud
maatoiminguteks
eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus
kui ka infotehnoloogilised
võimalused. Nii võtabki

Rakvere vallavalitsuse 14.11.2018 otsusega nr 416
kehtestati Rakvere vallas, Tõrremäe külas, Väljavahi tee
5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute ja selle lähiümbruse maaala detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 10 722
m². Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe ja
piiride muutmine, ehituslike tingimuste ja liikluskorralduse
määramine. Maa-alale planeeritakse rajada tehnoülevaatuse hoone sõiduautodele.
Kinnistutest Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 moodustatakse üks ärimaa krunt, sihtotstarbega mootorsõidukite
remondi- ja hooldusmaa, mille aadressiks jääb Väljavahi
tee 5. Krundile on lubatud ehitada kuni kaks hoonet, maksimaalselt 2-korruselised, kõrgusega kuni 8 meetrit ning
krundi ehitusalune pind on kuni 1500 m². Kinnistule juurdepääs on põhja poolt kahesuunalise liiklusega rajatavalt
6,5-meetriliselt Väljavahi tänavalt. Juurdepääs lõuna poolt,
Rakvere linnast, sõidukitele puudub.
Käesolev planeering ei muuda Rakvere vallavolikogu
21.04.2010 määrusega nr 4 kehtestatud Rakvere valla üldplaneeringut.

31. oktoobril

• Seada sundvaldus Kohala külas asuvale reformimata riigimaale Rakvere Vesi AS kasuks.
• Kiita heaks Ussimäel Lehise kinnistule rajatud kanalisatsioonisüsteemi toetuse kasutamise aruandes esitatud kulud
summas 4650 eurot, millest toetus on summas 3115,50 ning
omaosalus 1534,50 eurot.
• Anda kasutusluba Levalas OÜle Levala Põllud kuuluvale
tahesõnnikuhoidlale, Ussimäel Lehise kinnistul asuvale
reoveepuhastile ja KÜle Pagusoo 9 kuuluvale sadeveesüsteemile.
• Anda ehitusload puurkaevude rajamiseks ja vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitamiseks.
• Hüvitada ühe lapse lasteaiatoidu maksumus.
• Anda nõusolek ASle OG Elektra Tootmine vee erikasutusloa väljastamiseks.
• Muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris registrisse
kantud Nurme1/Puiestee18 kinnistu.

7. novembril

• Muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris registrisse
kantud Lepasaare kinnistu.
• Anda ehitusluba OÜle RKAMD Ehitus Vaekülas ühiselamu
ümberehitamiseks hooldekoduks.
• Anda kasutusluba OÜle Kohala SF kuuluvale silohoidlale,
ASle Rakvere Vesi vee- ja kanalisatsioonitorustikele.
• Nõustuda kahe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Maksta ühele isikule hooldajatoetust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 213 eurot.

Maa-amet maakatastris
1. jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed. Sama piiripunkti
kohta erinevate maatükkide vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid erineda
lubatud vea piires, viiakse
omavahel kokku. Samuti viiakse loodusobjektil
kulgevad piirid vastavusse
aluskaardiga. Piiriandmete kokku viimisega võivad
muutuda piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt võib vähesel määral
muutuda ka maatüki pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on
rõhutada, et seejuures piir
looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri
korrastamise eesmärgil.
Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri asukoht looduses ka üheselt
määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete
pidamiseks
kahe registri põhine süsteem – õiguslikku tähendust omav omandiandmete
register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki
andmeid pidav register ehk
maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki

sihtotstarbe, asukoha ja
pindala kohta maakatastri
pidajalt ehk Maa-ametilt.
Seega maakatastri andmete korrastamise tulemusel
muutuvad täpsemaks ka
maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse andmetega Maa-ameti
geoportaalis:
https://geoportaal.
maaame t .e e/e st/And medja-kaardid/Maakatastri-andmed/
Katastriuksuse-kolvikuteparing-p631.html
Andmetes võib esineda
ebatäpsusi. Vigadest saab
teavitada ja samuti lisainfot küsida e-posti aadressil
kataster@maaamet.ee või
infotelefonil 6750 810.
Selgitavad
materjalid
Maa-ameti kodulehel

Lisainfo:

Triinu Rennu, Maa-ameti
peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas,
triinu.rennu@maaamet.ee
Karmen Kaukver,
Maa-ameti avalike suhete
nõunik, karmen.kaukver@
maaamet.ee
Tel 5694 5407

Vallavolikogus otsustati
28. novembril

• Võõrandada otsustuskorras Sõmerul Mäe tänava
garaažid nende kasutajatele.
• Võtta vastu Rakvere valla 2018. aasta II lisaeelarve.
• Võtta menetlusse Rakvere valla 2019. aasta eelarve.
• Kehtestada Rakvere valla ajalehe väljaandmise kord.
• Võtta menetlusse Rakvere valla teede arengukava.
• Lõpetada Rakvere valla arengukava I lugemine.
• Võtta menetlusse Rakvere valla kaevetööde eeskiri.
• Sõlmida KEK Invest ASiga vallavara omandamiseks
eelleping.
• Muuta Rakvere Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 29
paragrahvi 2.
• Anda üle Haljala vallale Veltsi-Haljala teest nende
territooriumil asuv teelõik pikkusega 3453 m.

14. novembril

• Rahuldada Kaarli Farm OÜ teatis ja sõlmida teede talihoolduse leping Selja Põllumajandus OÜga.
• Kehtestada Tõrremäel Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7
kinnistute detailplaneering.
• Nõustuda Ussimäel asuva maaüksuse riigi omandisse
jätmisega.
• Anda ehitusluba OÜle MindMap Ubjasse päikeseelektrijaama ehitamiseks.
• Anda kasutusluba Mädapeal Koidu kinnistul asuvale
üksikelamule, Tobial Raba kinnistul asuvale OÜle Piibe Pig
kuuluvale metalli tootmishoonele ja OÜle Annikvere Talu
kuuluvale puidutööstuse hoonele.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 775,63 eurot.
• Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliinide ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.

21. novembril

• Kehtestada noortekeskuste ruumide kasutamise
rendihinnad.
• Sõlmida Vaeküla kooli ruumide ostmiseks eelleping.
• Kinnitada valla teede talihoolduse piirkonna tulemused.
• Esitada valla teede arengukava vallavolikogule menetlemiseks.
• Nõustuda kahe maa riigi omandisse jätmisega Kooväljal.
• Algatada kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetlus.
• Nõustuda Kloodil Tähemaa katastriüksuse jagamisega.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Projekteerimiskeskus Jäätmale tiigi projekteerimiseks.
• Väljastada ehitusload OÜle MindMap Ubjasse päikeseelektrijaama ehitamiseks, Põllumeeste Ühistule Kevili heinatehase ehitamiseks Roodeväljale ja OÜle Purustaja laohoone
lammutamiseks Roodeväljal.
• Anda kasutusluba Ussimäel Sambliku tn 14 asuvale üksikelamule.
• Kooskõlastada Aresil Keskküla kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Esitada vallavolikogule menetlemiseks kaevetööde eeskirja
eelnõu.
• Esitada vallavolikogule Rakvere valla ajalehe väljaandmise
korra eelnõu.
• Moodustada mittetulunduslikuks tegevuseks taotluste läbivaatamise hindamiskomisjon – Kaire Kullik, Siiri Saarmets,
Janne Lainjärv ja Anneli Martinson.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 584 eurot.
• Esitada 2018. aasta II lisaeelarve ja 2019. aasta eelarve vallavolikogule menetlemiseks.
• Teha vallavolikogule ettepanek vallavara otsustuskorras
võõrandamiseks Sõmerul.

28. novembril

• Nõustuda Sõmerul Astri põik 2 katastriüksuse jagamisega.
• Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslikud
maksumused.
• Väljastada ehitusluba Kohala Eeskülas Tapneri kinnistule
üksikelamu ehitamiseks.
• Anda kasutusluba OÜle Ardor kuuluvale hakkepuidu laole
Sõmerul.
• Eraldada Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks ühekordseid toetuseid.
• Kinnitada Lepna haruraamatukogu inventuuri- ja
kustutusakt ning puuduvate teavikute andmed kustutada.
• Eraldada reservfondist Rakvere Kergejõustikuklubile ViKe
150 eurot.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Paigutada üks isik kogukonnas elamise teenusele.
• Osutada neljale isikule isikliku abistaja teenust.
• Osutada ühele isikule tugiisikuteenust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 290 eurot ja hüvitada
kahe lapse lasteaiatoidu maksumus.
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Nagu ikka tuli lumi ootamatult
Rakvere valla lumetõrje teostajad 2019-2021

Tegelikult
on
kõik
kontrolli all, sest Rakvere
vallavalitsus
on
eduka
lumetõrjehanke
tulemused kinnitanud valinud valla teedele kolmeks
aastaks lumelükkajad.
Mitu piirkonda on saanud
endale uued lumelükkajad,
on muutunud kontaktid
ja õpitakse alles piirkonda
tundma. Siinkohal palun
kõigi elanike mõistvat suhtumist ja koostööd, et tööd
saaks kenasti tehtud.

Ussimäe piirkond (Ussimäe) – AS Eesti Teed, Alvar Paluoja tel 506 4115.
Sõmeru piirkond (Sõmeru, Näpi) – OÜ Rakvere Põllumajandustehnika,
Janno Nõmme tel 507 6271.
Vaeküla piirkond (Vaeküla, Raudvere, Rägavere) – OÜ E.K. Partner Grupp,
Ander Ambus, tel 5595 2653.
Kaarli piirkond (Kaarli, Raudlepa, Katku, Koovälja, Nurme, Aluvere) OÜ E.K. Partner Grupp, Ander Ambus, tel 5595 2653.
Kohala piirkond (Kohala, Kohala-Eesküla, Rahkla, Muru, Võhma, Jäätma, Sooaluse,
Aresi) – OÜ Männiku Agrofarm, Alari Kutsar, tel 504 2073.
Ubja piirkond (Ubja küla) – OÜ Männiku Farm, Aleksander Ait, tel 552 8642.
Andja piirkond (Katela, Andja, Toomla) – OÜ Selja Põllumajandus, Meelis Parijõgi,
tel 501 3397.
Uhtna piirkond (Uhtna alevik, Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Sämi, SämiTagaküla) – OÜ Awe & Aser, Eino Viikoja, tel 522 6508.
Roodevälja piirkond (Roodevälja, Papiaru, Arkna) – OÜ E.K. Partner Grupp, Ander
Ambus, tel 5595 2653.
Kõnniteed (Sõmeru, Näpi, Ussimäe) – OÜ KAH, Kaido Hein, tel 5810 8703.
Tõrremäe piirkond (Tõrremäe) – AS Eesti Teed, Alvar Paluoja tel 506 4115.
Veltsi piirkond (Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide, Tõrremäe) –
OÜ Roodevälja Uustalu, Ain Altermann, tel 527 4826.
Lepna piirkond (Lepna, Kõrgemäe, Tõrma, Taaravainu, Tobia) - OÜ E.K. Partner
Grupp, Ander Ambus, tel 5595 2653.
Karitsa piirkond (Karitsa, Eesküla, Järni, Mädapea) - OÜ E.K. Partner Grupp, Ander
Ambus, tel 5595 2653.
Lasila piirkond (Lasila, Karunga, Järni) – OÜ Levala Põllud, Tõnu Saapar tel 507 2921.

Rakvere Valla Sõnumid sinu postkastis
Kordamine ei tee paha,
et asi oleks selge siis, see
leht mida hetkel näpuvahel
hoiad ehk Rakvere Valla
Sõnumid on meie valla infoleht, mis jõuab iga kuu
teie postkasti. Meie leht ei
ole ühegi valimisliidu ega
erakonna häälekandja ning
on finantseeritav valla eelarvest ning seda levitatakse tasuta.
Vallalehes
kajastame
Rakvere vallaga seotud
materjale, vallavolikogu
ja vallavalitsuse istungite
kokkuvõtteid ja ametlikke
teateid, sündmuste kokkuvõtteid, valla munitsipaalasutuste tööd tutvustavaid
artikleid ning elanike jaoks
uudisväärtust ja olulist teavet sisaldavaid materjale.
Aeg ajalt saad lugeda põnevaid lugusid piirkonna
uutest ettevõtjatest, põnevatest asutustest, vahvatest
organisatsioonidest ning
piiluda erinevate külade
tegemistesse.
Vallalehes ei avaldata
eraisikute ja ettevõtete reaja reklaamkuulutusi ning
poliitilist reklaami.
Erandkorras
lähevad
avaldamisele volikogu ja
valitsuse ning valla eelarvest rahastatavate asutuste
ja mittetulundusorganisatsioonide kuulutused/
teated. Valimistega seotult
avaldatakse leheveergudel
ainult valimiskomisjonide
ametlike andmete alusel
valimistulemused
ning
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel volikogusse kandideerijate nimekirjad.
Avaldatud teabe sisu
eest
vastutab
autor.

Ajalehe väljaandmisega
seotud tingimused on kehtestatud novembris vastu
võetud Rakvere valla ajalehe väljaandmise korras.
Palju kõneainet on tekitanud isikuandmete kaitse
seadus, samas on kohalikes
ajalehtedes inimeste sünnipäevaõnnitluste, surma- ja sünniteadete ning
muude sääraste teadaannete avaldamine olnud ammune tava.
Nii on Rakvere Valla Sõnumid võtnud
vastu otsuse avaldada igas kuus vastsündinute
kohta
ees- ja perekonnanime ning elukoha. Sünnipäevade ja juubelite
puhul õnnitleme
ja toome välja 70., 75. ja
alates 80. eluaastast igal
sünnipäeval isiku eesnime,
perekonnanime, vanuse ja
asula. Manalasse lahkunute kohta ees- ja perekonnanime, asula ning sünni- ja
surmadaatumid.
Kui inimene ei soovi
enda, oma lähedase või
lapse andmete avaldamist,
teavitab ta toimetust kirjalikult e-postiaadressil:
rakverevallasonumid@
gmail.com või saadab
kirja Rakvere Vallavalitsusse aadressil: Kooli 2
Sõmeru alevik 44305. Teade peaks jõudma meieni
hiljemalt 20. kuupäevaks.
Veelkord räägiks üle
ka ajalehe postkastidesse jõudmise. Tänaseks on
meie vallas 2666 postkasti,
kuhu peaks jõudma vallaleht. Postkastide loendust
teeb Omniva, kes osutab
ka kandeteenust.
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J ä tkuvalt on meieni jõudnud tagasiside, et
kõikidesse postkastidesse
pole leht jõudnud. Kui
juhtub, et mõnel kuul oled
silmitsi selle olukorraga
või naaber kurdab, et pole
uut lehenumbrit saanud,
teavitage sellest otsekohe
rakverevallasonumid@
gmail.com või tel 5336
4604. Siis saame Omnivasse kohe päringu teha.
Kindlasti vaata üle oma
postkasti seisukord, sest
katkisesse ja mitte avatavasse postkasti pole võimalik lehte panna. Samuti tasuks mõelda ja teha
ümberkorraldused
neil
inimestel, kes kasutavad
mitme pere peale ühte
postkasti, sest kandmisele
minevate lehtede arv tekib
reaalsete postkastide arvu
pealt ning iga kasti kohta
jagatakse laiali üks ajaleht.

rõõmsa
ks

Lehe
paremaks
toimetamiseks
on oodatud kõigi
lugejate
soovid ja
mõtted, mis
teemadest
olete leheveergudel huvitatud. Suure
mahu võtavad
hetkel enda alla
laste- ja noortega tegelevad
asutused, kes on
vilkad ja usinad
põnevaid asju tegema ning
neid ka kajastama. Suur
tänu neile!
Toimetuse suureks sooviks on, et vallaleht oleks
iga kuu oodatud ja kajastatud saaks lugejat kõnetavad lood. Ajaleht sünnib
koostöös ning meie kaaskirjutajad ja toimetaja on
lahkesti nõus mõne päevakajalise teema üles võtma,
nii et olge julged oma ettepanekuid ja arvamusi jagama. Toimetuse kontaktid
leiate lehe sabast.
Seniks imelist jõuluootuse aega ning uute lugemisteni uuel aastal!
Sinu
Rakvere Valla
Sõnumite toimetus
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Vale aadress rahvastikuregistris
võib teenustest ja soodustustest
ilma jätta
Uuel aastal jõustub seaduse muudatus, mis puudutab
neid inimesi, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja
omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida.
Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla
täpsusega. Uuest aastast jäävad rahvastikuregistris nende
inimeste elukoha andmed täiesti tühjaks.
Olukord võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, näiteks ei saa enam omavalitsusest toetust või teenuseid küsida, ei saa lasteaiakohta, ei saa valimistel osaleda,
pole võimalik juhiluba vahetada jne.
On väga oluline, et need inimesed enne uue aasta saabumist oma aadressandmed korrastaksid.
Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari
minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks pöörduda
kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Ka olukorras, kus inimesel näiteks pole üürilepingut ja
omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut, tuleks ikkagi
pöörduda vallavalitsusse.
Välisriigis elades on samuti vajalik esitada elukohateate avaldus, mida saab teha riigiportaalis eesti.ee või Eesti
välisesinduses.
Praegu kehtiva seaduse kohaselt on inimesel kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul
alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on
see tähtaeg 14 päeva.
Info tel 329 5944 (juhiabi Janne Lainjärv) või tel 329 5943
(vallasekretär Helja Roosi).

Rakvere valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmine
Novembri taotlusvooru laekunud taotlustest toetati
järgmisi ühekordseid projekte:
MTÜ Veltsi Küla Selts – projektile Veltsi kandi
„Aastalõpu tantsupidu” summas 1100 eurot.
MTÜ Aluvere RING – projektile „Aluvere Jäärada 2019“
summas 1500 eurot.
MTÜ Uus Uhtna – projektile „Uus aasta – uus mina“
summas 70,77 eurot.
Järgmine ühekordsete toetuste taotlemise tähtaeg on
20. veebruar.
Lisaks viis Rakvere vallavolikogu sisse muudatuse,
Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise korras, mis võimaldab sel aastal MTÜdel taotleda tegevustoetust kuni 31. detsembrini. Tegevustoetust 2019 tegevusaastaks saavad taotleda Rakvere
valla territooriumile registreeritud ja tegutsevad MTÜd
põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide
teostamiseks.
Projektipõhist toetust saab taotleda jooksvalt teistest
fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning
piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide elluviimiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks. Vallale tuleb taotlus esitada kindlasti enne teise fondi
rahataotluse esitamist.
Kõigi valla poolt toetatavate toetuste eesmärk on anda
võimalus arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri,
spordi, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö,
ühistegevuse ja vaba aja võimalusi ning vabaühenduste
mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja seltsingute kaudu.
Täpsemad toetuste taotlemise, andmise, kasutamise
ning järelvalve teostamise tingimused leiad kodulehelt
Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise korrast.
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RAKVERE VALLA AJALEHT

Südamesoe savisse
Sügise saabudes ja õhtute hämardudes alustas
oma tegemisi iga-aastane
savinäppude kogunemine ehk saviring. Kõikide
suurte ja väikeste keraamikahuviliste rõõmuks
saadakse kokku kümnel
korral, üks kord nädalas ja juhendajaks ikka ja
alati heatujuline Toivo
Reinsoo. Saviringis on
hea vabas õhkkonnas õhtut veeta nii päris algajal
kui juba natuke kogenumal savinäpul. Eriti tore
on see, et seal kohtuvad
erinevad põlvkonnad ja
uudne pole, et meisterdamas käib vanaema lapselapsega või isa tütrega.
See hobiring sobib kõigile! Üheskoos valmivad
erinevad põnevad asjad,
millega oma kodu kaunistada või hoopis kin-

gitused sõpradele - lähedastele, milledes igaühes
ka tükike tegija südamest.
Kuigi selleks aastaks hakkab saviring lõpukorrale

jõudma, siis aeg möödub
kiiresti ja uue sügise saabudes hakkavad savinäpud
kindlasti jälle sügelema,
et taaskord koguneda ja

Karjäärinädal Lasila koolis

Lahe, õpetlik, pingeline,
lõbus, informatiivne, täis
palju uusi ja põnevaid kohtumisi, tempokas, fantastiline, naljakas, inspireeriv
– selline sai selleaastane
KARJÄÄRINÄDAL Lasila
koolis.
Ainenädala raames esinesid kooliperele 30. oktoobrist 2. novembrini
erinevate
valdkondade
inimesed, kes motiveerisid väikese maakooli noori
suurelt unistama, oma elu
juhtima ning liikuma mõtestatult oma eesmärkide
suunas.
Oma elust lapsepõlvest
tänase päevani pajatasid
Arkna mõisa arendusjuht
Nele Rogenbaum ja Triin
Toming perefirmast Metallituba OÜ. Mõlemad kaunid naised on võtnud elus
ette hulljulgeid samme,
kuid naudivad täna seda,
mida teevad. Euroopas
tunnustatud lõhketööde
spetsialist Teele Tuuna oli
aga ainulaadne mitte üksi
oma eriala poolest, vaid ka
lastega suhtlemise osavuses. Samuti kõnetas õpilasi
noor Lasila kooli õpetaja
Mart Kiis, kes rääkis firma
Wanderest loomisest ja
loodusreiside korraldamisest. Õpetaja Mardi jutt oli
nii inspireeriv, et enamik
loengul viibijatest soovis
saada ettevõtjaks, vaid üks
õpilane valiks elus töölise
rolli. DD Akadeemia Arendustiimi juht Kaisa Jõgeva
selgitas uusi tuuli haridusmaastikul. Lootus on, et
kui nii särasilmsed ja positiivse energiaga noored

Lasila Põhikoolis toimunud karjäärinädala külalisesinejad
				
Fotokollaaž Anneli Meibaum.

panustavad haridusse, on
Eestil tulevikku. Mari - Riina Rist, Eesti kunstiakadeemia tudeng moestilisti erialal pani aga pool koolipere
joogikõrte ja akrüülvärvidega maalima. Tulemuseks
valmisid meeskonnatööna
maalilised
lillemustrid.
Juuksur Jaanika Piiskoppel
valgustas õpilasi uusimate soengutrendidega ning
demonstreeris, kuidas on
võimalik teha 10 minutiga kaunis pidusoeng. Põnevast karjääriteest rääkis seiklusorienteerumise
korraldaja Toivo Murakas.

Kooli vilistlane Getter
Kangur rääkis politseitööst
ning häirekeskuse dispetšerid Vilma Võhmar ja Tiina Lepp valgustasid õpilasi
igapäevaelu pahupoolega.
Pagar-kondiiter Virge Lepa
ettevõttest AC Pagar näitas
kooliperele imelisi fotosid
omavalmistatud tortidest.
Andekas tordimeister valmistas kooliperele 7 kg
suuruse karjääriteemalise
tordi, millest kõik said suu
magusaks. Muusikalise pai
hingele tegi noor talendikas muusik Inger Fridolin,
kelle omaloodud viisid ja
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Sõmeru põhikooli käsipallitüdrukute
tegemised I poolaastal

aasta jooksul kogutud
ideid savisse voolida.
Kohtumiseni saviringis!
Usin Savinäpp

Tütarlaste käsipalli miniliiga kolmel etapil on
jõutud esikolmikusse kahes vanuseklassis: kolm
esikohta, üks teine, kolmas ja neljas koht. Tüdrukud on andnud endast
parima kõikidel mängudel ning uuel aastal on Miniliiga 3. etapi võitjad (2009. a)
tüdrukute võistkond koosseisus Kirke,
veel ees kolm etappi. Viis Elisabeth, Anete, Margot, Laura.
tüdrukut saavutasid vanuseklassis D2 karikavõistlustel esikoha Tapa võistkonna koosesisus. Põhjus selles, et ainult Sõmeru tüdrukutega pole arvuliselt võimalik võistkonda täies koosseisus
välja panna. Treeningutel osaleb vajaliku võistkonna
väljapanemiseks antud vanuseklassis vähe lapsi. Karikavõtjad on Miia Marie Helene Aul, Agnes Höövelson,
Mirelle-Marii Pärnsalu, Elina Suhhareva ja Jekaterina
Bolonenkova. Miniliiga võitjad erinevates vanuseklassides on: Mirelle-Marii Pärnsalu, Agnes Höövelson, Karoli
Pajussaar, Tuuli Seidelberg, Kateriin Sellik, Seleriin
Sellik, Margo Kerge, Kirke Tull, Anete Lillepuu,
Elisabeth Iskül, Eva-Mia Onga, Laura Tomson.
Abitreenerina on abiks olnud Hannaliisa Rebane ja Raili
Kruusamäe. Lapsevanematena on abi andnud perekonnad Iskül, Seidelberg ja Kerge.
Uku Väljak

Ubja küla Muuseumitoas...

karismaatiline esinemine
võlus kogu koolipere südamed. Võib julgelt väita,
et Ingeril on Lasilas oma
fännklubi, kes hoiab noorele muusikule pöialt Eesti
Laul 2019 poolfinaalis.
Lisaks õppisid noored
karjäärinädalal koostama
äriplaane One-pageri ja
Pitching meetodi abil ning
võtsid mõõtu OSKUSTE
teatejooksus. Algklasside
lapsed osalesid joonistusvõistlusel „Minu unistuste
amet“. Tublimad joonistajad olid Mathias Merirand,
Karola Salu, Marleen Labi
ja Kaisa Liivak. Populaarsemateks
elukutseteks
laste hulgas on Titanicu
kapten, arheoloog, piloot,
arst, aednik, kosmonaut,
kaevandaja, joogatreener,
kunstnik, parkuurija, papagoi taltsutaja, rallisõitja,
loomade varjupaiga juhataja, astronaut, politseinik,
kosmeetik, lambakasvataja, loomade taltsutaja,
agent, juuksur, moedisainer, õmbleja ja kunstnik.
Aitäh teile, head külalisesinejad! Kiidan teid, tublid
õpilased, kes te aktiivselt
loenguid kuulasite ja südamega ühistegevustes osalesite. Kummardus teile,
head kolleegid, kes te igal
sammul märkasite, toetasite ja tegutsesite! Koos on
parem! Unistame suurelt,
usume endasse, tegutseme
kirega ja oleme õnnelikud
oma karjääriteel!
Anneli Meibaum

Karjäärinädala korraldaja

on toimunud väike
muudatus, kus Ubja
küla ajalugu on saanud veelgi tähtsama
väärtuse. Muusemitoas on nüüdsest püsinäitusena väljas vaid
Ubja külaga seotud esemed. Siinkohal kutsun üles, kellel
oleks jagada huvitavaid esemeid kaevanduse, sovhvoosikolhoosi ajast või fotosid külast ja elanikest. Tooge oma
“leiud” muuseumi.
Näitusena on välja pandud „Tikutopside kollektsioon“,
mis on pärit ühe Rakvere valla kodaniku kogust. Näitust saab külastada 18. ja 27. detsember, 3. jaanuar (kella
11.00–17.30) ja teistel aegadel kokkuleppeliselt (Merli
tel 504 8505). Näitus on üleva kuni 17. veebruarini.

Muudatused arstiabis

Alates 2. jaanuarist toimuvad muudatused perearstide
töökorralduses.
Uhtna meditsiiniõde Anne Bauman siirdub pensionile
ja lõpetab tegevuse. Tema asemel hakkab Uhtna hooldekodu ruumides vastu võtma dr. Rita Uuetalu. Vastuvõtt
toimub üks kord kuus, iga kuu teisel kolmapäeval. Vajalik etteregistreerimine Sõmeru telefonil 3220 518.
Kõigil, kellel on transpordivõimalus, on soovitav minna vastuvõtule Sõmerule, kus on paremad vastuvõtu ja
diagnostika võimalused.
Dr. Maire Suurkivi vastuvõtte Ubjas alates järgmisest
aastast enam ei toimu, kuna ruumid ei vasta terviseameti nõuete.

8. jaanuarist kella 11.00-12.00
alustab Sõmeru raamatukogus
ARVUTI ALGÕPPEKURSUS EAKATELE
Info ja
registreerimine
telefonil

53341907
(Siiri)
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Lasila lasteaia tuduöö

VEX roboti juhtimine, klotside torniks tõstmine.
Edison robotiga raja läbimine.

Tuduöö Lasila lasteaias.

Kadripidu.

Soojendusharjutus isadepäeva spordivõistlusteks.

Päkapikud kõike teavad –
ja, ja, jaa!
Kõike teavad, meeles peavad ja, ja, jaa…
Seda tarkust on Uhtna
koolis vähemalt viimase
kuu aja jooksul tagataskus
kantud ja selle nimel ka tegutsetud. Nii saigi teoks
tegus novembrikuu, mille
juhatas sisse õpilasesinduse korraldatud ameerikalik
Halloween koos päevase
stiilika ja öise õudustetoaga.
Et ka ehtsat ja eestimaist
au sees hoida ja novembrikuud tasakaalustada, peeti
kadripäeva paiku koos lasteaiaga maha traditsiooniline
kadritrall, mis seekord kandis pealkirja „10 sendi kohvik“ ja kujutas kadrilaata.
Müüjad-ostjad olid muidugi

osalised ise ja eeltöö tehti
kodudes emade abiga ära.
Ja siis läks lahti kadrisandimäng. Prõmmiti kõvasti
uksele ja sisse astus kadriema koos kadrititega, vokk
ja suur korv kaasas. Lisaks
laulule mängiti kadripäevale
kohaseid ühismänge ja tantsiti nii, et higitilk otsa ees.
Kadriema näitas vokki ja
villast valmiskedratud lõnga, aga rõhutas, et ketramistööd algasid vanasti peale
kadripäeva, sest kadripäeval
lõngatöid teha ei tohtinud,
siis jäävat suvel lambad haigeks.
Lõbusaks vahepalaks kujunes ka isadepäeva üritus,
kus isad ja lapsed said oma
oskused proovile panna
sportlikes tegevustes, aga
ka robootikas ja võileibade

valmistamises. Ainult teatritegemisega pidid nad laste
rõõmuks ise hakkama saama.
Seevastu tõsisemaks tegemiseks läks novembrikuu
viimasel nädala Kadrinas,
kus toimunut ilmestab hästi järgmine informatsioon:
CADrobotics toimus esmakordselt IT’i ja NUTIfestivali “CADrina” raames 2017.
aastal ja oli siis mõeldud kõigest koolieelikutele ja põhikooli I astmele. 2017. aastal
osales meie sündmusel 93
last, see aasta ootame kokku
250 last!
Üritus ise kujutab endast
päev läbi toimuvaid robootika-teemalisi töötube, mille
sees lapsed võistlevad. Moodustame ka pingeread ja parimad saavad autasustatud!

Ja nii oligi. Uhtna kool ja
lasteaia Tähetäpside esindus
pakkus arvestatavat konkurentsi. Erinevaid ülesandeid
täideti rõõmu ja lustiga.
Kuu viimase ettevõtmisena toimus Erasmus projekti
raames keraamika töötuba
Kiltsi koolis. Loovüritusel
osales lisaks eesti koolilastele ka kaks Süüriast saabunud tüdrukut, kes on Eesti
eluga ennast harjutanud jaanuarist alates ja kelle praegune kodu asub Vaos.
Nii et tegemisi on koolilastel jagunud. Jääb vaid loota, et päkapikud selle kõik
kenasti ka jõuluvanale ette
kannavad!

Foto Maarika Kudi

„Mida lasteaias öösel tehakse?“, „Kes minu voodis magab?“
- nii on lapsed mõnikord küsinud. Kuna koolis viidi läbi unenädal, siis otsustasime meiegi sellest omal moel osa võtta ja
teada saada, mis ikkagi öösel lasteaias toimub. Mõeldud tehtud. Üheksa julget viie- kuni seitsmeaastast poissi-tüdrukut jäid koos õpetajatega pärast mängukaaslaste lahkumist
lasteaeda põnevusega ootama, mis edasi juhtuma hakkab.
Ja juhtus nii mõndagi: tuli roomata taskulampidega koopas,
et aardeid leida, lunastada mõistatuste eest loteriipileteid,
näidata osavust kaardi- ja lauamängudes ning pimesi seale
saba taha panekus. Oma koha leidsid mitmed laulu-, ring- ja
osavusmängud.
Pärast maitsvat õhtusööki oli aeg selga panna pidžaama,
sest algas pidžaamadisko. Tantsud tantsitud oli voodisse mineku aeg käes - hambad puhtaks, kaisukas kaasa ja unejuttu kuulama. Selleks oli õpetaja Leili valinud oma lapsepõlve
raamatu Dagmar Normeti „Une-Mati, Päris Mati ja Tups“.
Enamik lapsi pani kohe silmad kinni ja uinus peagi, mõnel
võttis kaua aega, et magama jääda.
Hommikul olid aga kõik rõõmsalt üleval ja kuulutasid teistele lasteaeda tulijatele: „Küll oli vahva pidu!“ Võib-olla saab
sellest meie lasteaia uus traditsioon.
Maarika Kudi, Leili Neeme

Lahe paps, tubli laps

Lasila lasteaia õpetajad

Sirje Rebane

raamatukogud
kutsuvad

10. detsembril kell 17.30 toimub Sõmeru
raamatukogus
teemaõhtu “EESTIMAA VÄIKESAARED”.
Külas loodusraamatute autor Martin Suuroja.

Kohtumiseni raamatukogus!

17. detsembril kell 9
Vaeküla koolis (Näpil)

Tasuta

Külas on Loore Martma ja
tema seitse sõpra (erinevad pillid)

6. jaanuaril,
kolmekuningapäeval kell 15
lõpetame jõuluaja Sõmerul

SUURE KUUSELÕKKEGA
Eesti Kontserdi
suur toetaja

Puiestee tänava äärsel haljasalal.
Too oma kuusk ka lõkkesse!

Sel aastal otsustas Veltsis isadepäeva tähistada teisiti.
Tavapärase kontserdi asemel toimus lasteaed-algkooli
õuealal orienteerumine. Kell 17, kui oli juba täitsa pime,
alustasime. Peale lühikest selgitust ja lahenduslehtede
jagamist läkski orienteerumine lahti. Isad, vanaisad ja lapsed jooksid mööda õue ringi, kohaletulnud emadki elasid
omadele kaasa. Taskulampide valgus sähvis siia – sinna ja
terve ala oli justkui jaaniussikesi täis. Autojuhtidele võis see
olla tore ja samas ka üllatav vaatepilt.
Võistkonna moodustas lapsevanem koos lapse või lastega. Taskulampide valguses punkt leitud, sooritas võistkond ette nähtud ülesande ja võttis punktist nummerdatud
korgi kaasa. Seejärel otsis võistkond õuealalt üles töötaja,
kellel oli helkurile vastav number. Andes talle korgi, kirjutas töötaja lahenduslehel tähe, mis vastas tema numbrile.
Seejärel suundus võistkond järgmist punkti otsima. Paljud
võistkonnad olid nupukad, otsisid korraga mitu korki üles
ja alles siis läksid tähti lunastama. Kokku said võistkonnad
oma lahenduslehele lause: lahe paps, tubli laps. Kellel oli lahendus koos, sai minna mänguväljakule kiikuma ja ronima.
Hiljem suunduti saali, kus mängiti paar laulumängu, lapsed
andsid isadele kingitused ja söödi kringlit. Saalis oli üleval
fotonäitus isadest väikeste lastena. Täname kõiki, kes kohale tulid ja orienteerumisõhtust osa võtsid!
Veltsi lasteaed-algkooli pere
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Nii kaua, kui hinges on tarmukust, tuld
ei tunne sa aastaid õlul
ja mälestus möödunust kallim kui kuld
helgeid hetki elavaks võlub.

Õnnitleme detsembrikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

93. sünnipäeval
BENITA DAMMERT Vaeküla
89. sünnipäeval
VILMA SEIDELBERG Sõmeru
LINDA SILLA Ussimäe
88. sünnipäeval
MEINHARD NIRK Sõmeru
87. sünnipäeval
PAUL TÕNNOV Ubja
85. sünnipäeval
ADELE ABEL Arkna
84. sünnipäeval
ÜLO PREMET Ussimäe
VALENTINA GALITŠEVA Raudlepa
83. sünnipäeval
ANTS REMMELG Arkna
82. sünnipäeval
EVI RENSER Varudi-Vanaküla
ENDLA TAMMIK Eesküla
81. sünnipäeval
AINO REINSALU Karunga
MAI SIIM Tõrremäe
ANTS PIHLAK Lepna
80. sünnipäeval
LEIDA ELM Karunga
TÕNIS NURK Aluvere
LUULE LEIPALU Veltsi
MARIA KOZLJAKOVA Vaeküla
EVI JÄRV Kaarli
75. sünnipäeval
ILMAR LIINAR Sõmeru
OLEV POHLAK Rägavere
70. sünnipäeval
VLADIMIR PETROV Lepna
ELVE MULLAMAA Kaarli
JAAK RAUDLA Rahkla
ROBERT VEIDENBERG Sõmeru
VAMBOLA UDUMETS Sõmeru
VAMBO TALI Tõrremäe
AKSEL NEEME Taaravainu

Rakvere valla koduste laste

jõuluhommik

16. detsembril kell 11 ja 12
Jõulutares
Üheskoos loeme muinasjuttu
ja mängime, jõuluvana jagab
pakke kodustele lastele, kes ei
käi lasteaias.
Kes ei saa sel päeval osaleda,

saavad paki kätte kuni
21. detsembrini
Rakvere vallavalitsusest

Jõulutare
avab uksed Sõmerul

Koos päkapikkudega saad meisterdada,
mängida, muinasjuttu kuulata ja piiluda
jõuluvana tuppa.
Avatud on kohvik ja müüginurk.

Tare on avatud

14. detsembril kell 9-18
15. detsembril 11-17
16. detsembril 13-16
Jõulutare asub keskusehoone kõrval, kaasa
võta vahetusjalanõud
Suurematel gruppidel vajalik eelnev
registreerimine tel 5336 4604
Üks mälestus kaunis ja püha,
on mälestus sinust me jaoks.
See iial ei muutu tuhaks,
ei iial me südamest kao…

Mälestame
AIN PALL 		
IGOR SEMITKIN
AHTO VELLAMAA
VLADIMIR KRAAV
AINO NÕMME 		
KALLE TOOMEL
LINDA HEINSAAR
VLADIMIR METUS

02.09.1965-10.10.2018 Tõrremäe
18.10.1955-19.11.2018 Lepna
07.09.1940-29.10.2018 Näpi
26.07.1954-02.11.2018 Levala
28.05.1945-04.11.2018 Lepna
19.08.1953-27.10.2018 Näpi
14.10.1929-22.11.2018 Karitsa
13.01.1942-22.11.2018 Tõrremäe

13. detsember kell 12
Sõmeru keskusehoones

EAKATE 80+ JÕULUPIDU
Esinevad valla lapsed ja eakate taidluskollektiivid. Kohvilaud
Jõuluvana jagab pakke meie valla
eakatele 80+

Pisikesed roosad sõrmed
silitavad sinu põske.
Suured selged särasilmad
uudistavad seda ilma kuhu täna sündis tema kõige armsam, kõige kenam!

Peol osalemisest ja transpordisoovist anna
teada 10. detsembriks tel 5334 1907 (Siiri).

Palju õnne lapse sünni puhul!

Pidu on mõeldud ainult meie valla eakatele
vanuses 80+ ja kindlasti on vajalik
oma osalemisest teada anda.

Detsembrist veebruarini on
Sõmeru keskusehoones
üleval
raamatute illustraatori
Viive Noore tööde näitus

“Jõulud juba ukse ees”

JOHANNA KASK 		
KARL-JAKOB PENJAM
HANS HUBERT VELDI
KASANDRA LOVIISE AAL
HELINA POTTI 		
KRISTOFER PAAS 		
Rakvere Valla Sõnumid
Rakvere vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

Karunga
Uhtna
Sämi
Muru
Tõrma
Sõmeru
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

