Rakvere Valla Sõnumid
II aastakäik

Rakvere valla tulemise ja
minemise lugu
Kust see laps need laulud saanud
väikene viisid varastand
pisuke sõnad saganud?
Laulud sain ma lõu käesta
leppa-linnu keele pealta
paju-linnu päralta
künni-linnu keelilta!
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli
külastas Rakvere valda

Miks see laps need laulud laulab,
pillikeeled keelitab,
tantsud ritta sätitab?
Laulud laulab peo pärast,
pillihääle paelussa,
Rakvere valla rõõmussa
päälinna pürgijaile, tule teele saatijaile!
Kes see laps need laulud laulab
kes see sõnad välja ütleb,
kes see viisid veeretleb.
Need on Uhtna laululapsed
vahvad viisiveeretajad.
Laulupeole loa nad saanud
Tallinnasse minemassa.

27. juunil Uljaste külaplatsil, emakeelepäeva ellukutsuja Meinhard Laksi mälestuskivi juures, andis
Ida-Virumaa peotule üle Rakvere vallale, kus see
vanamootorratta klubi Unic-Moto liikmete saatel
valla kultuurihälli Uhtnasse jõudis.

Laotus on täis tähtede jälgi tuulte ja pilvede jälgi,
vihma ja päikese jälgi;
kastevärskete hommikute, kuumade keskpäevade ja
mõtlike õhtute jälgi;
Maa on täis inimeste jälgi – arukaid ja arutuid,
sihipäraseid ja sihituid jälgi,
argihommikute tõtlikke ja pärlipäevade pidulikke jälgi.

Nende kõrval naistekoori
Teiseks nimeks Uhtna tšikid
Talmar teatas: püssid naised
hääled neil on helisemas
rinnad rõõmust rõkatamas.
Kolmat korda kaare alla
lähevad nad laulemaie.

See pind siin on täis meie
armsate inimeste jälgi,
kes kannavad südames
lauluviise,
helistavad hinges
pillilugusid ja jalgades
tantsusamme.

Kuidas see laps laule mõistab,
mandoliini peeni noote
pillikeelil pingutab?
Uhtna kandis pillimeesi,
kellel usku kõigisse,
Jaanuselt saab õige noodi
ka põlvepikku poisike.

Peotule leekide säras
astusid üles Uhtna
naiskoor, lastekoor,
mandoliiniorkester ning
Sõmeru Sõsarate, Uhtna
Tantsumaia, Kanarbiku
Õite ja lasteaia tantsijad.

Kui meie hakkame tantsimaie,
siis jääb rahvas vaatamaie,
Sõmerust ja kaugemalta
Sõsaraida tulnud kaema.
Pärjad pähe sättimaie,
piduehtes keerlemaie
rahvarõõmuks, enese ehteks.
Tantsumaia naiste säras
avatud on tantsuvärav,
sest meil rahvatants on hinnas
aastakümneid soodne pinnas.
Nii saab endas rõõmu kanda
pisut teistelegi anda.
Kodukandist tunda uhkust
hoida rahvariide puhtust.
Milleks need naised rõõmustavad,
mehed hinges uhkustavad,
lapse palged naeratavad?
Rõõmud tulnud suurest peost,
tule õrnast puudutusest,
naabervalla külakostiks,
meie tegemiste lustiks.
Sündinud Rakvere valla taidlejate ühisloominguna
„Tule tulemiseks“ 27. jaanikuu päeval 2019. a.

Luba mul hoida su paitavat leeki,
luba mul olla sinuga koos.
Lase ma naudin su säravat kuma,
lase ma olen sinuga veel.
Volikogu esimees Peep Vassiljev ja vallavanem
Maido Nõlvak süütasid Uhtnas peotule.

Maa on täis rõõmsate kohtumiste
ja nukrate lahkumiste jälgi,
tuumaka alguse ja tühise lõpu jälgi või, vastupidi,
ajast aega püsivaid ja kaduvaid jälgi –
aina astumise, peatumise ja taas astumise jälgi.

Suur tänu kõigile, kes tule õrnast puudutusest
osa said ja selle tulemisele kaasa aitasid.
Foto: Siiri Saarmets
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Tuul tiibadesse Rakvere valla lõpetajad

Veltsi kooli lõpetajad: Evelin Sard, Triinu-Liis Saaren, Rebeca Sats ja klassijuhataja Anneli Martinson.

Lasila kooli lõpetajad: Romet Laansalu, Urmet Vahtra, Kevin Kuusemäe, Sten Sillandi, Andris Suve, Helena Kollom,
Lisette Selezen, Karoliina Kask, Maarika Tamm, õpetaja Anneli Meibaum. 		
Foto: Annabel Uibo

Uhtna kooli lõpetajad: Sille Alert, Annabel Ilves, Dan Hartis Lehtme, Kevin Muru, Taavi Laur Plotnik, Silver Turro, Fred
Matthias Vahesalu, klassijuhataja Janika Lauri. 				
Foto: Anniki Jalast
Sõmeru kooli lõpetajad: Marjon-Melissa Algo, Martin Arula, Elise Erm, Marin Inno, Robin Koov, Kennert Kose, Kert
Kronk, Maarjon Kuldväli, Kristofer-Rudolf Kõrre, Caspar Liinve, Ketelin Maripuu, Henri Obertun, Markus Ohov, Berit
Pohlak, Oliver Raam, Hannaliisa Rebane, Maian Reinkubjas, Richard Rosin, Karl-Georg Talalaev, Arti Torm, Ranno
Truupõld, õpetaja Lea Salumets. 							
Foto: Avo Seidelberg

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Sipsikute rühma lõpetajad: Elis Lond, Marksten Liinve, Gregor Toome, Sten Rasmus
Schmidt, Isabel Kaljuvee, Säde Karja, Karl Marten Sammelselg, Trevor Vallandi, Kätriin Kiik, Tristan Anders Aul, Marten
Roov, Victoria Liis Vichmann.

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Midli-Madlide rühma lõpetajad: Armin Aps, Kristi Kasak, Laura Laos, Janeli Lauk, Lisandra
Laulik, Kaarel Mägi, Lisanna Maipoom, Mirtel Tull, Oliver Adonov, Rasmus Romov, Rosann Aliise Reinmann, Sandra
Puusepp.

Veltsi lasteaia lõpetajad:
Chris-Robin Kippus,
Kaspar Pärn, Markus Sard,
Stella Lilienbach ja
õpetajad Anne Nagel,
Marge Laagus, Milvi
Koppel.

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Uhtna maja Tähetäpside rühma lõpetajad: Kirsi Errild, Tambet Namm, Hanna Mikkus,
Georg Soosaar, Kaisa Kangro, Loviise Laager, Evert Laanemäe, Emili Luts, Arthur Maru Tamm, Keiu-Katarina Kalla.
									
Foto: Anniki Jalast
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Lasila üheksandike vahva seljakotiseiklus Peterburis
Reisijuht õpetaja Rimma Polonskaja ja saatjaõpetaja Anneli Meibaum
koos üheksa tubli ja julge
noorega alustasid 24. mai
varahommikul oma hullumeelset seljakotireisi Aqva
parklast, eesmärgiks vallutada 330 km kaugusel asuv
kultuurikants.

Lasila põhikooli üheksandikud Peterburis. 		

Foto Rimma Polonskaja

P

eterburi on üks Euroopa nooremaid suurlinnu Neeva jõe kaldal. Linn tähistas selle aasta 27. mail 316.
sünnipäeva. Lasila põhikooli üheksandikud otsustasid
just suursündmuste paiku tutvuda lähemalt Venemaa
suuruselt teise linnaga, mis on olnud ka suurriigi pealinn aastatel 1712–1728 ja 1732–1918.

Lasila kooli üheksandikud koos reisijuhi õpetaja Rimma Polonskajaga Neeva
jõe kaldal öösel sildade avanemise ajal. 		
Foto Anneli Meibaum

Järgnevalt reisisellide lühikokkuvõte: „Sujuv sõit
Rakverest Narva, rahulik
piiriületus, kaks tundi väsitavat bussisõitu sihtkohta,
jahmatavalt kaunid 20 esimest minutit metroos, mis
sarnanes kunstimuuseumile, majutus hotellis Arkadia
Nova, mille trepikoda meenutas sügavat stagnaaega,
kuid mille toad olid õdusad,
kohati isegi mõisalikud.
Järgnes soodsa hinnaga lõunasöök hotelli kõrval. Algas
lõputute arhitektuuriliste
imedega teekond. Hingematvalt kaunis 101,5 meetri kõrgune Iisaku katedraal,

Iisaku katedraali vaateplatvormil.

mis on maailma üks suurimaid kupliga sakraalehitisi,
seejärel 200 trepiastet sporti
ning kogu linn oli peo peal!
Uhke Talvepalee ja Paleeväljak ning Peeter-Pauli kindlus. Sõnulseletamatu! Edasi
maitsesime kohalikke pirukaid ja kohvi, misjärel tabas
meid uus positiivne emotsioonide laeng muuseumis
Venemaa Makett. Uskumatu, mis kõik on inimese käsi
valmis meisterdanud! Tasus
külastamist! No ja viimaks
šoping, näks ja puhkus enne
Peterburi ööellu sukeldumist! Neeva jõgi, muusika,
palju ägedaid autosid, paadisõit Meteooriga, pisut
vihma ja veel üks ahaa: neli
avanevat silda, pole sõnu!
Imeline öine linn! Mõne reisiselli jaoks oli raske 24 tundi järjest üleval püsida, kuid
pisut üle poole seltskonnast
tuli silmade lahti hoidmisega ja ilu nautimisega hästi
toime. Paaril särtsakamal
reisisellil jätkus veel jõudu

Foto Rimma Polonskaja

naljagi visata ning huumorifotosid teha.

Teine reisipäev tõotas tulla taas imeline. Päike ja taas
paadisõit kaunil Neeval,
seekord suunaga Peterburi eeslinna Peterhofi, mille
ametlik nimetus aastatel
1944–1997 oli Petrodvorets,
mis ehitati Peeter I poolt
valitseja suveresidentsiks
1703. aastal. Esimesed 40
minutit olime kui muinasjutus. Siis aga läksid pilved
raskeks ja kurjakuulutavaks.
Ja nii me leidsimegi end
keset kaunidust nagu pisikesed vettinud kassipojad
kehval sügisilmal. See aga
ei heidutanud karastunud
seljakotireisijaid.
Hotelli
jõudes panime juukseföönid
käima, tuulutasime riided
kuivemaks, manustasime
ohtralt kuuma teed sidruniga ning täiskäik edasi linna
peale.

Kolmandal
reisipäeval tutvusime põnevate
mereelukatega Okeanaariumis. Veel viimased Matrjoškad ja kommid kodustele
ning kahetunnine bussisõit
tagasi kodu poole võis alata.
Veel viimane paduvihm
enne piiriületust Ivangorodis
ehk reisitolm kehalt maha ja
olimegi kodumaal piirilinnas
Narvas. See oli üks erakordselt lahe reis vahva, vastupidava ja ühtehoidva seltskonnaga.“
Suured tänud hulljulgele
reisijuhile õpetaja Rimma
Polonskajale sellise peadpööritava väljakutse eest minna
noortega seljakotireisile Venemaa avarustesse! Täname
ka lapsevanemaid, kes oma
lastele sellise reisi võimaldasid. Tuhat tänu Lasila koolile,
Janek Seidelbergile ja Rakvere vallavalitsusele, kes panid
õla alla reisi õnnestumiseks!
Seljakotireisija
Anneli Meibaum

Peeter I suveresidents Peterhofis.

Foto Anneli Meibaum

Tagasivaade möödunud õppeaastale
Möödunud õppeaasta on
olnud kahtlemata edukas.
Haridusvaldkonda puudutavaid seadusi on muudetud ja raha investeeritud. Kõike selle nimel,
et haridust edendada ja
muuta veelgi tõhusamaks.
Igas kooliastmes suunavad lapsi ja noori mitmed
erinevad spetsialistid, keda
on vaja toetada ja hinnata.
Viimast mõtet silmas pidades oleme pööranud tähelepanu õpetajate, kasvatajate
ja tugispetsialistide palkade
konkurentsivõime tõstmisele. Õpetaja palga alamäär tõusis seni kõrgeima
tasemeni ehk 1250 euroni.
Vabariigi valitsus suunas
omavalitsustele 15 miljonit
eurot lasteaiaõpetajate palkade tõstmisele. See muutus tõstis paljude lasteaedade õpetajate elatustaset.

Ka õpilaste jaoks on toimunud mitu muudatust,
mis teevad nende kooliteekonna mõnevõrra kergemaks. Õppeaasta alguses
jõudsid koolidesse digiõpikud läbi veebikeskkonna
Opiq. Isiklikult pean seda
suureks töövõiduks, sest
digiõpikutega
soovime
muuta õpilaste koolikoti
kergemaks ning õppimise
individuaalsemaks ja interaktiivsemaks. Riik on investeerinud ka koolikeskkonna
parendamisse – möödunud
õppeaastal toetasime omavalitsusi põhikoolihoonete
kaasajastamisel veel 45,5
miljoni euroga.
Mainimata ei saa jätta ka
seda, et alates sügisest on
kõigil väga hea inglise keele
oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada
tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme (C1)
inglise keele test ja saada

rahvusvaheline keeleoskuse
taset tõendav tunnistus. See
lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes plaanivad
siduda oma elu erialaga,
mis eeldab väga head võõrkeeleoskust ning neil, kes
soovivad saada välisriigis
õppimise kogemusi.
Oluline aasta kutse- ja
kõrghariduse jaoks
Kutseharidusele oleme
pööranud erilist tähelepanu. Vastu võeti seadus,
mis parandab kutseõppe
ja tööturu seotust. Lisaks
uuendati rahastamisskeemi,
mis annab koolidele suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab
õppetulemusi parandama.
Valitsus kinnitas ka kutseharidusstandardi muudatused, millega toetatakse noori erialavalikute tegemisel
ning mis toovad suuremat

paindlikkust kooli lõpetamise tingimustesse. Oluline
on mainida, et haridus- ja
teadusministeeriumis vastvalminud analüüsi põhjal
on 80 protsenti kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega, mida kutsekoolid
pakuvad.
Möödunud õppeaasta tõi
kõrgharidusse mitu olulist muudatust, mille vilju
saame tulevikus noppida.
2019. aasta alguses allkirjastasin ülikoolide halduslepingud. Tegemist oli olulise verstapostiga – kokku
lepiti ülikoolide vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.
Märtsis võeti riigikogus
vastu kõrgharidusseadus
ja ülikoolide seadused, mis
suurendavad paindlikkust
nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad
kõrgkoolide vahelist koos-

tööd, tugevdavad ülikoolide
ja ühiskonna seoseid ning
võimaldavad
kujundada
akadeemilistele töötajatele
atraktiivse karjäärimudeli.
Tudengite jaoks on seaduste uuendamine märgiline,
sest mitmed nende soovitud muudatused kirjutati
seadustesse sisse. Näiteks
uuest õppeaastat alates on
võimalik akadeemilise puhkuse ajal õpingutega jätkata
ja eksameidki sooritada.
Tegelikult leiab möödunud õppeaasta töövõite pea
igast valdkonnast. Näiteks
täiskasvanute
elukestvas
õppes osalemise määr on
tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele! Uuringu sõnul on noorsootööga
rahul pea 90% noortest ja
huviharidus sai 14 miljonit
lisarahastust. Samuti astusime suure sammu idufirmade toetamise suunas – haridus- ja teadusministeerium

ning sihtasutus KredEx ja
Startup Estonia on otsustanud toetada haridusvaldkonna idufirmade loomist
300 000 euroga. Need on
edusammud, mis on võimalikud tänu koostööle erinevate gruppide vahel. Soovin
südamest tänada kõiki, kes
on panustanud Eesti haridusse. Aitäh!

Mailis Reps

haridus- ja teadusminister
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5. juunil
•
•
•
•
•
•

Paigutada hooldekodusse abivajav isik.
Tasuda võlanõustamisteenuse eest.
Maksta sotsiaaltoetusi.
Väljastada ehitusluba üksikelamu ehituseks.
Väljastada kasutusload.
Kehtestada Tõrma kabeli kasutamise teenuse hinnakiri.
Seada tähtajaline isiklik kasutusõigus.
Määrata katastriüksuse sihtotstarve.
Kooskõlastada liiklusmärkide paigaldus.
Tunnistada vastavaks riigihanke pakkujad, sõlmida
leping edukama pakkumuse teinud Kitman Thulema AS Uhtna Põhikooli II korruse mööbli ja muu
sisustuse ostmiseks koos paigaldusega.
Tasuda abivajava lapse teenuste eest.
Lõpetada eraisikule tugiteenuse osutamine.
Jätta rahuldamata eraisiku puurkaevu rajamise
taotlus.

•
•
•
•

•
•
•

12. juunil

• Rahuldada taotlus Sõmeru lasteaias Pääsusilm
suvise lasteaia rühma avamiseks ajavahemikul
1.–12. juuli.
• Tunnustada tänukirjaga Uhtna põhikooli tehnoloogiaõpetajat Veiko Pärnakut, Lasila lasteaia õpetajat
Leili Neemet ja õpetajat Anneli Meibaumi.
• Anda nõusolek Meie Energia MTÜle Lepna jaanitule korraldamiseks.
• Kooskõlastada Taaravainu külas eramule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Väljastada eraisikule Karitsa külas ja APK Products
OÜ projekteerimistingimused.
• Väljastada kasutusload eraisikutele Aluvere külas,
Sõmeru alevikus vee- ja kanalisatsiooni torustikule.
• Tunnistada vastavaks riigihanke pakkujad, sõlmida
leping edukama pakkumuse teinud Estvia OÜ/OÜ
T.A.K Ehitus töövõtulepingud Rakvere valla Näituse
tänava kergliiklustee rajamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi abivajavatele eraisikutele.

19. juunil

• Paigutada hooldekodusse abivajav inimene.
• Tunnistada nõuetele mittevastavaks ja jätta rahuldamata eraisiku avaldus eluruumi kohandamiseks.

Vallavolikogus otsustati
26. juunil
•
•
•
•
•
•

Võtta vastu Rakvere valla 2019 II lisaeelarve.
Võõrandada valitsemiseks mittevajalik vallavara.
Anda luba kinnisasja omandamiseks OÜle Laliya.
Kinnitada Rakvere valla noortevolikogu põhimäärus.
Valida Viru maakohtu rahvakohtunikukandidaadid.
Jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Tutvuti Tõrma külas algatatava arendusala detailplaneeringu eskiisiga.

Surma registreerimiseks enam
vallamajja tulema ei pea
Alates 1. juulist muutub lähedase surma korral asjaajamine lihtsamaks.
Seni oli esmalt vajalik saada arstilt surmateatis ja tulla seejärel vallavalitsusse isiklikult kohale surma registreerima. Ametnik kandis surma andmed
rahvastikuregistrisse ja väljastas tõendi, millega omaksed hakkasid matust
korraldama.
Uue korra järgi kannab meditsiiniasutus surma andmed ise rahvastikuregistrisse. Tervishoiutöötaja koostab tervise infosüsteemis surma kohta
elektroonse dokumendi ning esitab selle nii rahvastikuregistrisse kui surma põhjuste registrisse. Omastele väljastatakse selle kohta paberil tõend.
Surma registreerimiseks ei pea omaksed enam kohalikku omavalitsusse
tulema, vaid saavad pöörduda kohe matusebüroosse.
Rakvere Vallavalitsus maksab omastele matusetoetust 250 eurot, kui
surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Rakvere vallas.
Matusetoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus, mille võib
saata postiga, e-postiga või tuua vallamajja kohapeale.
Lapse sünni registreerimine toimub endises korras. Vanemad pöörduvad vallavalitsusse kohapeale või esitavad elektroonse avalduse portaali
eesti.ee vahendusel. Elektroonse avalduse saavad esitada üksnes omavahel abielus olevad vanemad.
Janne Lainjärv, juhiabi
tel 329 5944

• Rahuldada puuetega eraisikute taotlused eluruumi
kohaldamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi abivajajatele.
• Tasuda puudega laste teenuste eest.
• Anda mittetulundusühingu Uus Uhtna kasutusse
murutrimmer discgolfiraja korrashoiuks.
• Anda nõusolek mittetulundusühingule Vahva Vaeküla jaanitule korraldamiseks.
• Anda nõusolek Arkna Tervisekülale laadapäeva
korraldamiseks Arknal.
• Väljastada ehitusluba eraisikule Tõrremäe külas
üksikelamu ehitamiseks.

26. juunil

• Algatada Rakvere vallas, Tõrma küla arendusala
kinnistute detailplaneeringu koostamine.
• Tasuda abivajava lapse teenuse eest.
• Maksta sotsiaaltoetusi.
• Väljastada ehitusload AS Stora Enso Eesti toormaterjalide lao, puurkaevu rajamiseks; OÜ Leovandar
Grupp seenekasvatuse hoone laiendamiseks ja
Rakvere vallale Näituse tänava kergliiklustee ehitamiseks.
• Anda kasutusluba Roodevalja külas asuvale gaasitorustikule.
• Kompenseeriti abivajavate isikute transpordikulud.
• Määrata Uhtna alevikus asuvale liikluspinnale kohanimi Linnukaare tänav.
• Anda nõusolek Künka tee 9 katastriüksuse jagamiseks.
• Kooskõlastada Karitsa külas Kullerkupu kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
• Kehtestada liikluspiirang Nooruse tänava ja Kunda
mõis-Sämi tee ristmikul.
• Jätta rahuldamata Tõrma küla Nurmiku elurajooni
elanike taotlus Tõrma külas asuvale Haudejaama
teele liikluskünniste paigutamiseks ning otsustati
kehtestada liikluspiirang paigaldades vastavad
liiklusmärgid.
• Anda nõusolek OÜ Kunda Vesi vee erikasutusloa
väljastamiseks.
• Kinnitada Rakvere valla raamatupidamise siseeeskirjade muudatused.

Ametlikud teated
Rakvere vallavolikogu 26.06.2019 otsusega nr 89 jäeti algatamata Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine oluliste
keskkonnamõjude puudumise tõttu.
Otsusele eelnes eelhinnang keskkonnamõjude strateegilise
hindamise vajaduse osas (töö nr 19-047), mille koostas OÜ
EstKONSULT keskkonnaekspert. Keskkonnaamet nõustus
eelhinnangu aruande järeldusega, et ei selgunud keskkonnamõjusid, mis oleks KeHJS §22 mõistes olulised.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringuala ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks (nt
kaubandus, toitlustus, teenindus, büroo) ning vajadusel
tehnorajatiste, teede jms jaoks maa-ala kruntideks jagamine. Planeeritava ala suurus on 4,74 ha.
Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis
menetletakse seda kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.
Rakvere vallavallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 268
algatati Tõrma küla arendusala kinnistute detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 22,7 ha.
Planeeringu koostamise eesmärk on planeeringualale
mitmekesise elamupiirkonna, ärihoonete ja äri- ning elamu
segafunktsiooniga hoonete rajamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud transpordi-, elamu-, äri- ja segafunktsiooniga
jmt kruntideks, määratakse ehitusõigus ja hoonestusalad
ning tehnovõrkudele ja avalikele teedele juurdepääsuteede
asukohad.
Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole
olulise keskkonnamõjuga.
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Aaspere ja Haljala vahel
saab tulevikus liigelda
2+2 maanteel
Juulis algavad ümberehitustööd Tallinn-Narva
maanteel Aaspere ja Haljala vahelisel ligi üheksa
kilomeetri pikkusel teelõigul. Tööde tellijaks on
Maanteeamet ja ehitab Merko Ehitus Eesti.
Ehitustööde käigus rajatakse üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T kuuluva Eesti põhimaantee
nr 1 (E20, Tallinn-Narva) kilomeetritele 81 kuni 87
praeguse 1+1 maantee asemele mõlemas suunas kaherealine maantee ning kilomeetritel 78 kuni 81 rekonstrueeritakse neljarealine teelõik. Tööde eesmärk
on liiklusohutuse tõstmine ja liikluse läbilaskvuse parandamine.
Ümberehitustööde käigus ehitatakse lisaks tee laiendamisele välja Aaspere eritasandiline liiklussõlm ja kogujateed, mille kaudu hakkab edaspidi kogu piirkonna
liiklus riigimaanteele pääsema. Senised Tallinn-Narva
maantee juurdepääsuteed suletakse. Põhimaantee ületamiseks rajatakse Vanamõisa viadukt ja Sauste jalgtee
tunnel. Lepingu raames rajatakse ka müratõkkeseinu
ja piirdeaedu.
Ehitustööd algavad 2019. aasta juulis ja neid tehakse
etapiviisiliselt. Kogu tööde perioodi vältel on töötsoonis Tallinn-Narva maanteel tagatud mõlemas suunas
ühe 50 km/h piirkiirusega (erandkorras 30 km/h) sõiduraja olemasolu ning tagatakse kohalike elanike ligipääsud neile kuuluvatele kinnistutele. Objekti lõplik
valmimine on plaanitud 2020. aasta oktoobrisse.
Esimesena on planeeritud ehitada Aaspere-Haljala
lõigul valmis olemasoleva tee laiendused ja rajatised.
Sel aastal rekonstrueeritakse ka enne Aasperet paikneva 2+2 teelõigu Tallinna suund ja alustatakse töödega sama teelõigu Narva suunal.
Järgmisesse aastasse jääb Aaspere-Haljala teelõigul uute äärmiste sõiduradade vahel senise tee-osa
rekonstrueerimine. Paralleelselt tööde teostamisega
põhimaanteel rajatakse kogujateed ning jalakäijatele ja
ratturitele mõeldud kergliiklusteed.
Rahvusvahelise tähtsusega Tallinn-Narva maantee
Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitustööde leping
sõlmiti Maanteeameti ja Merko Ehitus Eesti vahel 30.
mail 2019. aastal. Teelõigu projekteerija on Selektor
Projekt ja järelevalvet teostab Toomtsentrum. Ehitustööde kogumaksumus koos ettenägematute kulude
reservi ja käibemaksuga on kuni 16,1 miljonit eurot.
Hea liikleja, palume tööde teostamise piirkonnas
tähelepanelikkust ja ajutiste liikluskorraldusmärkide
järgimist, et oleks tagatud nii liiklejate kui ka teel töötavate inimeste ohutus. Möödasõite ja muid ohtlikke
manöövreid soovitame töötsoonis vältida. Märgates
tööalas mõnd ehitussõidukit liikumas või manööverdamas, palume selle läbi lasta – nii saame kiiremini
valmis!
Liiklusalane info on kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo rakendusest tarktee.mnt.ee ja Maanteeinfo
lühinumbril 1510. Põhjalikum ülevaade liikluskorralduslikest muudatustest ilmub järgmises lehenumbris.
Täpsem info projekti kohta on leitav Maanteeameti
kodulehelt: https://www.mnt.ee/et/ehitus/romedahaljala-loigu-ehitu

Detailplaneeringute koostamise algatamise ja
KSH algatamata jätmise korraldustega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Rakvere vallavalitsuses
Kooli tn 2, Sõmeru alevik.
Detailplaneeringute materjalidega on võimalik
elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel:
www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud

Fotol Aaspere liiklussõlm.
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Jõulud jaanis

Lisaks värvimisele toimus ka küpsetiste konkurss, kus kolm tublit pagarit oma
kätetööd kohaletulnutega jagasid.

Ja miks ka mitte, sest juunis piparkooki süüa, jõululaule ümiseda ja jõuluvana
habet silitada, on midagi
muud. Lisaks kõigele sellele ehtida ka jõulupuud, aga
seda hoopis teises mõttes.
Selline kentsakas ettevõtmine leidis enne jaani
Uhtna külaväljakul aset, kus
värvipottide kallal askeldas

paarkümmend talgulist, et
Teet Suure loodud jõuluinstallatsioon, mis Rakvere
keskväljakult leidis tee Uhtnasse, värvilise ilme saaks.
Idee algatajaks oli meie
valla jõulumees Anti, kes
kaks aastat tagasi, just siis
kui Teet Suure raketikujuline jõuluinstallatsioon Rak-

vere keskväljakut kaunistas,
aasta jõuluvanaks valiti.
Möödunud aastal leidis seesama taies oma koha Uhtnas. Ilma poolt pleekinud ja
kahvatu „kuusepuu“ lausa
karjus värvi järele. Nii asusidki vabatahtlikud rullide
ja pintslitega tööle. Kõigile
leidus jõukohast tööd, meeleolu aitas hoida jõulutaadi
muhe jutt, jõulumemme
valmistatud talgusupp ning
kosutav jäätis. Päev toimetamist ja ettevõtmine kandis vilja.
Nüüd kirkab päikesesäras
kollase-rohelise-lillakirju
kuusepuu hoopis eredamalt
ning kunstnikki võib rahulolevalt kõrvalt vaadata, et
tema loodut väärikalt hoitakse ja armastatakse.

Kõlab uskumatult, kui 20 minutit pärast jõuluvanaga kohtumist saad juba lilleaias jalutada. Samal ajal kui Uhtnas “jõulupidu” peeti, oli Mädapea mõisas 4. pojengipäev. Lilleilu jätkus nii aeda kui siseruumidesse. Pojenginäitus sai teoks koos
Tartu botaanikaaiaga, kes igal aastal on omalt poolt õisi vaasi
saatnud. Nimesiltidega varustatud õied lausa kutsusid ennast
vaatama ja oma lemmikut valima. Lisaks said asjahuvilised
aias ringi jalutada ja endale meelepärase sordi koju kaasa
osta. Soome pojengiselts jagas huvilistele pojengiseemneid ja
teadmisi nende kasvatamisest. Sulev Savisaar tutvustas oma
uusi pojengisorte. Lilleaia perenaise Marika Vartla arvates
läks päev igati kümnesse.
Tegelikult ongi Mädapea lilleaed üks kena ja rahustav paik.
Nii et tasub jälgida reklaami, millal see jälle külalisi ootab.
Lilleaeda külastas

Sirje Rebane
Uhtna kandi inimeste ühtehoidva ja
tööka ettevõtmise tulemusega võib
rahul olla nii möödakäija kui kunstnik
Teet Suur ise, kelle õpetussõnade ja
pintslitõmmete abiga kuusk ehitud
sai.

Imetlusväärne on Uhtna
kandi inimeste ühtehoidev ja töökas suhtumine ja

Jah, mööda Tallinn-Peterburi maanteed sõites leiab
Sämi kergesti kätte, aga ...
Kus asub Sämi-Tagaküla?
Sõber internet annab selle
kohta kahelauselise vastuse:
Sämi-Tagaküla on küla Lääne-Virumaal Rakvere vallas.
Enne Eesti omavalitsuste
haldusreformi 2017 kuulus
küla Sõmeu valda.
Pisut täpsema selgituse
Sämi-Tagaküla kohta saan
Eesti kohanimeraamatust:
„Sämi tütarküla, nimekirjas
1970. Oli 1977–1997 Sämi
küla osa. Sämi-Tagaküla
haarab ka Sämi-Kuristiku
ehk Sämi-Kurismiku, endise saunaküla.”

Tegelikkuses on asi vähemalt kohalike jaoks palju lihtsam. Sämi-Tagakülla
jõudmiseks peab lihtsalt
õigel ajal suurelt teelt maha
keerama. Narva poolt tulles
vasakule või siis Tallinna
poolt tulles paremale. Natuke maad mööda kruusateed kimama ja hakkavadki
majapidamised põldude vahelt paistma. Võimalus on
ka mööda Kiviõli maanteed
tulles Aarla kaudu kohale
jõuda. Nii, et tegelikult viivad kõik teed Sämi-Tagakülla.
Missugune on Sämi-Tagaküla?
Pakun, et selline tore ja
arenev küla. Kui aastal 2011
oli selle küla ametlikuks
rahvaarvuks 11, siis käesoleva aasta jaanuarikuu seisuga on külas elanikke 30.
Miks on Sämi-Tagakülas
hea elada?
Vastust otsin kolmelt erinevalt perelt.
Elen Põdra jaoks on see
koht lapsepõlvemaa. Juured
on siin. Suviti sai alati vanaema juures olla. Sellest ka
kiindumus selle paiga vastu
ja tahtmine siin toimetada.
Ja rahu ja vaikust on ja te-

Sämi-Tagaküla. 						

gemist on pidevalt. Igavust
tunda ei ole aega.
Janne ja Janek Laanemäe
kolisid maale 4 aastat tagasi.
Linnaelu lihtsalt ei istunud.
Sattusime avatud talude
päeval Eleni juurde. Tekkis küsimus, et kas mingit
maja ei ole saadaval. Selgus,
et oligi. Käisime vaatamas.
Koht meeldis ja kuigi otsustamine ja asjaajamine võttis

kaks aastat aega, ei taheta
selles peres igatahes linnaelu peale enam mõeldagi.
Oluline oli elukohavalikul
ka see, et külas oli lapsi.
Jalaka perelt saan kinnitust, et eriliseks teeb selle
paiga just see, et siin on
nagu Bullerby. Lapsi on vist
1/3 küla rahvaarvust. Suveti
rohkemgi. Mikk Jalaka jaoks
on see samuti vanavanema-

Koos külarahvaga ehtis kuuske

Annika Aasa

Sämi-Tagaküla fenomen on lapsed ja loomad

Aga alustame algusest, ehk
siis Sämist. Google päring
vastab selle nii: „Sämi, küla
Lääne-Virumaal Rakvere
vallas Kunda jõe keskjooksul, iidne sillakoht TallinnNarva maanteel. Novgorodi kroonika mainib seal
1268 peetud novgorodlaste-pihkvalaste
võidukat
lahingut ordu, piiskoppide
ja Taani kuninga ühisjõududega. 1858 oli samas
Rootsi ja Vene väe kokkupõrge.”

seda kõike oma kogukonna
hüvanguks.

Droonifoto Janek Laanemäe

te pärandus, kus jagub mälestusi, tööd ja igale vanusele sõpru – nii noortele kui
vanematele. Ja naabrid on
ägedad.
Kõigi kolme pere ampluaasse kuuluvad ka loomad:
koerad-kassid, kuked-kanad, lambad, kitsed. Lisaks
metsloomad: metssea pere
tuhnis köögi akna all, jänes näris kõik noored puud

ära, kitsed jalutavad ümber
aia, oravad lippavad ringi ja
kährik sõi maasikad ...
See oli linnulennuline
ülevaade Sämi-Tagakülast
kolme noore pere pilgu läbi,
kes kõik on veendunud,
et see on elamiseks parim
paik.
Nagu maal elades ikka,
on igapäevaste toimetuste ahelas ka peenramaa,
kasvuhooned, õunapuud
ja marjapõõsad ning silmipimestav lilleilu. Samuti
muud tööd ja tegemised
- laste koolisaatmine, poeringid, osalemine erinevatel üritustel, tantsutrenn ja
mandoliiniproov, kohtumised sõpradega. Aga kes teeb
see jõuab.
Igati vahva, et küla on
noorenenud, et toimib
põlvkondade vaheline side
ja järjepidevus, millest saavad rõõmu tunda ka küla
põlisasukad.
Siinkohal ka õnnesoov
Sämi-Tagaküla
vanimale
elanikule Agnes Jalakale,
kellel täitus 90. aastaring.
Sämi-Tagaküla teemadel
mõtiskles

Sirje Rebane
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Säravad pärlid ühtses kees
Ubja külaselts Linda eestvedaja Merli Tammemägi
on välja tulnud imetoreda
mõttega ning koondanud
kokku käsitööliste näputööd ning loonud Ubja külakeskusesse toreda müügipunkti.

Õigem oleks vist öelda, et
lausa käsitööpoe. Muuseumi
eesruum on täis nii meie kui
naabervaldade käsitöömeistrite, nii harrastajate kui ka
professionaalide, imelisi tooteid. Siit leiab ehteid ja kehakatteid peanupust jalatallani.
Lisaväärtusena on võimalik
osta teed ja kohvi ning peatuda hetkeks ja puhata jalga
maja juures piknikupinkidel.
Kuid ega ettevõtmine sellega ei piirdu. Müügipind vajab pidevat täiendamist. Nii
kutsubki perenaine üles kõiki
käsitöölisi oma tooteid müüki
tooma ja kõiki huvilisi väikest
poekest külastama ning rek-

laamima, uskudes, et igaüks
leiab siit midagi.
Mõte müügiletist tekkis
sellest, et alatihti oli vajadus
mingi käsitööeseme järgi,
olgu see siis mõeldud valla
tutvustamiseks või niisama
kinkimiseks.
Samuti oli teine leer –
nobenäpud, kes muudkui
tootsid, aga ei tahtnud ega
suutnud oma asju turustada. Need kaks lõimelõnga on
tänaseks liitunud. Letist on
saanud terve toatäis imeilusat
käsitööd ja käsitöölistel taas
kodus vaba ruumi, et midagi
uut toota.
Hei nobenäpp, kui oled huvitatud oma toodangu müügist, siis võta ühendust Merliga.
Imelist käsitööd ei ole kunagi palju, sest kui on tegijaid
on alati ka tarbijaid!
Nõel näppu!
Annika Aasa
toimetaja
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Ajahambapoolt puretud
kabel sai uue ilme

Täna võimaldab kabel korraldada ärasaatmisi hoopis uutes tingimustes.
Foto Annika Aasa

UBJA
KÄSITÖÖPOOD
avatud
T,K,N 10-18
Ubja käsitööpoe perenaine Merli Tammemägi on tulemusega väga rahul.
Foto Annika Aasa

Rakvere valla II suvejooks

16. juunil toimus Sõmerul Rakvere valla II suvejooks, kuumast ilmast hoolimata võtsid tublid jooksuhuvilised rajal
mõõtu. Võisteldi erineva pikkusega distantsil ja vanuserühmas ning pereti. Tulemused on leitavad http://nelson.racetecresults.com/Results.aspx?CId=16267&RId=281

Fotod: Anneli Undrest

Üritust toetas kosutava jäätise ja veega Grossi toidukaubad

18.–19. sajandist
pärinevate hauatähistega Tõrma kalmistu, mis 1853. aastal sisse õnnistati on
valla rahvale oluline
paik, sest paljud nende lähedased on siin
leidnud oma viimase
puhkepaiga.
Kalmistu peegeldab selgelt Rakvere lähiümbruse ajalugu ja kultuuri, mis on kalmistukultuuri heaks näiteks.
Jalutades kalmistul näeme erinevaid hauakujunduse etappe, kus oma kätetööd eksponeerivad erinevad kivi- ja metallitöö meistrid. Kalmistu idaservas asub baptisti koguduse kalmistu ning 2008. aastal avatud ning tähelepanu
pälvinud Türgi sõdurite mälestussammas, mis on pühendatud 1877–1878 aasta Vene-Türgi sõjas vangi langenud
ning Eesti pinnal surnud Türgi sõduritele.
Erinevaid aegu läbi elanud rahupaika peab vald väga
oluliseks. Nüüdseks on korrastatud surnuaia aiatagused
ja süstematiseeritud jäätmete kogumine.
Hinge liigutavaks sammuks oli räämas ja lagunenud
kabeli, mis 1933. aastal tööriista kuurist tehti, restaureerimine. 7. juunil õnnistas uuenduse läbi teinud kabeli sisse
EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu.
Kabelit on võimalik kasutada matuse- või mälestustseremooniaks, pöördudes Rakvere vallavalitsusse
tel 3295 944 või 5277 235 ning tasudes vallavalitsuse
raamatupidamisse ühe korra tasu 20 eurot.

ERM kutsub üles osalema fotokonkursil „Minu kihelkond“
Juunis avati Tartumaal pidulikult viimased kihelkonnaviidad, mille puhul kuulutas Eesti Rahva Muuseum
välja suurprojekti lõppu tähistava fotokonkursi „Minu
kihelkond“.

Ida- ja Lääne-Virumaa noortekeskused said üle 27 000 euro toetust
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi
kaudu said toetust 16 IdaVirumaa ja Lääne-Virumaa
projekti noorsootöö arendamiseks ja noortele paremate võimaluste pakkumiseks.
Projekte toetati kokku üle
27 000 euroga.

Toetuse abiga viiakse tänavu Kirde-Eestis ellu mitmeid
põnevaid noortele suunatud
sündmusi ja ettevõtmisi. Lääne-Virumaal said toetust 9
projekti kogusummas 10 622
eurot, Ida-Virumaal 7 projekti
kogusummas 16 492,82 eurot.
2018. aastal said sama konkursi raames toetust 11 noor-

tekeskust veidi üle 23 000
euro.
Meie valla toetatud projektid: Sõmeru noortekeskuse
projekt „Seikluselamus“ 2489
eurot; Arkna noortekeskuse
projekt „Tegevuses iga ilmaga“ 1134 eurot; Ubja noortekeskuse projekt „Nobedad
näpud“ 380 eurot; Lasila

noortekeskuse projekt „Noorte fotoprojekt“ 1152 eurot;
Roodevälja
noortekeskuse
projekt „Paber uues kuues“
570 eurot; mittetulundusühingu Vahva Vaeküla projekt
„Mängud ja vahendid“ 1122
eurot.

Fotokonkursile „Minu kihelkond“ on oodatud fotod
aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel,
kajastades kihelkonna iseärasusi. Fotosid saab konkursile
esitada kuni 1. märtsini 2020 ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas Pildiait.
Viieliikmeline žürii valib konkursile laekunud fotodest
välja parimad, millest koostatakse näitus.
Võitjad kuulutatakse välja 14. aprillil 2020 ERMi 111.
sünnipäeval. Konkursi peapreemia on 1000 eurot. Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA
ning Maaleht.
Konkursi tutvustus ja statuut: www.erm.ee/et/minukihelkond
Kümne aasta jooksul paigaldati ERMi, Maanteeameti,
EV100 programmi ja Kultuurkapitali koostöös Eesti põhi,
tugi- ja kõrvalteedele 1230 pruuni kihelkonnasilti, mis
märgivad 107 Eesti kihelkonda (lähtedaatum 24. veebruar
1918).
Lisainfo: Kalmar Kurs, avalike ja välissuhete juht
Eesti Rahva Muuseum, kalmar.kurs@erm.ee, tel 736 3086,
5332 6367.

Seikluspäev Sõmeru tiigi ääres

6. juunil peeti Sõmeru tiigi ääres maha üks vahva seikluspäev.

Inimeste teadlikkus südametervisest on hea,
kuid tegudeni sageli ei jõuta

Südametervise jälgimisel
on perearsti ja -õe esmane
ja kõige tähtsam roll leida
üles inimesed, kes ei ole
veel haiged, kuid kellel on
kõrge risk südame-veresoonkonna haiguste tekkeks. „Kõrge südamehaiguste riskiga patsientidega
tuleb perearsti meeskonnal süsteemselt tegeleda.
Alustuseks tuleks neid
motiveerida elustiili muudatusi tegema ning juhendada, kuidas tervislikumalt
elada. Edasi tuleks pidevalt
jälgida, kuidas muudatused õnnestuvad ja terviseseisund muutub, ning
vajadusel alustada ennetava raviga,“ kommenteerib
Suurkivi.
Väga suure töö südametervise hoidmisel, haiguste
varajasel avastamisel ning

Vabatahtliku tegevuse võimalused
hoolekandeteenuste juures
Kuigi vabatahtlik tegevus on Eestis võrdlemisi levinud, panustab sotsiaalvaldkonda värskelt valminud
uuringu järgi kõigest 10% elanikkonnast. Möödunud aasta augustist alustas Eesti Külaliikumine
Kodukant sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa sotsiaalfondi rahastamisel testimist, kuidas saaks
hoolekandeteenuste juurde süsteemselt kaasata
vabatahtlikke.
Sihtgrupp, kellele pakutakse vabatahtlikku?
Abivajajad on hanke mõistes 65-aastased ja vanemad
inimesed ning 18–64-aastased erivajadusega inimesed.

Tiigi äär sai seiklust täis,
sigin-sagin ringi käis,
seiklusrajal roniti ja hüpati,
matkarajal matkakotti
tassiti
mööda tiiki paadiga end
vinnati,
ja muid matkatarkusi nii
õpiti.
Seigelda sai paljajalu pimesi
ja arvata, mis jala all jääb,
veel palju oli tegevusi:
slackline’i tasakaalu rada,
toru seest sai püüda kala,
omavahel rammu katsuti
ja meeskonna suuskadel
tatsuti.
Kokkuvõtteks öelda võib,
on noored tublid seiklejad!

Hiljuti avaldatud statistika näitab, et südamehaigused on endiselt
kõige levinum surmapõhjus Eestis. Õnneks
saavad aga inimesed ise
väga palju ära teha, et
südamehaigusi ja nende
tüsistusi ennetada. Kuidas oma südant tervena
hoida või haiguste süvenemist vältida, räägib
Sõmeru perearst Maire
Suurkivi.
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krooniliste haigete jälgimisel teevad ära pereõed.
Suurkivi rõhutab aga, et
arst ja õde saavad tervise säilitamisel ja haiguse
kontrolli all hoidmisel ainult nõu anda. „Patsiendil
endal peab olema soov ja
tahe tervena püsida. Enda
tervise ja elustiilivalikute
eest vastutab ikka inimene
ise,“ ütleb perearst.
Inimeste
teadlikkust
südametervise eest hoolitsemisel hindab Suurkivi võrdlemisi heaks, kuid
nendib, et seal on veel ka
arenguruumi. „Suitsetamise, rasvumise ja vähese
liikumise kahjulikkus on
enamasti teada. Vähem
tähtsustatakse vaimse tervise, täisväärtusliku une ja
lähisuhete kvaliteedi mõju
tervisele. Endiselt tuleb
paljudele üllatuseks, et alkoholi liigtarvitamine võib
paljude südamehaiguste
põhjustajaks olla. Samuti
alahinnatakse keedusoola
üleliigse tarvitamise mõju
südamele,“ kommenteerib
Suurkivi.
Kuigi teadlikkus tervislikust eluviisist on üldiselt olemas, siis tegudesse
need teadmised sageli ei
jõua. „Kõige keerulisem
on olukord hilises keskeas
meestega, kel on tuvas-

tatud südame-veresoonkonna haiguste risk või
pandud südamehaiguse
diagnoos, kuid kellel pole
tekkinud veel ühtegi tõsist
terviseriket. Sageli on tegu
suitsetava, pisut rasvunud
kõrgvererõhktõbe põdeva mehega, kel on sassis
pereelu ja harjumus vabal
ajal meelelahutuseks liigselt alkoholi pruukida. See
on patsientide grupp, keda
on äärmiselt keeruline elustiili muutma või ravimeid
tarbima suunata,“ räägib
Suurkivi oma kogemustest.
„Paradoksaalselt
on
nooremad, haritumad ja
tervislikumalt elavad inimesed rohkem huvitatud
oma riskide tuvastamisest
ja korduvatest terviseuuringutest, ning on altimad
järgima elustiilisoovitusi.
Kõrgema riskiga inimesed
aga pahatihti arsti juurde
enne ei jõua kui esimene
tõsisem terviserike juba
tekkinud on. Ka seejärel on
nad heal juhul nõus võtma ravimeid, kuid mitte
muutma midagi oma elus,“
tõdeb Suurkivi.
Mõnikord on probleem
ka selles, et soov tervislikumalt elama hakata on
küll olemas, kuid kusagilt
alustada ei osata. Inimesed

Maire Suurkivi.

ei tea, millist treeningut ja
kui sageli teha, ega mida
ja kui palju ikkagi süüa,
et tervena püsida. Samuti
otsitakse perearstilt vastuseid küsimustele nagu
kuidas vähendada stressi
ja leida aega puhkuseks.
„Kahjuks ei ole neile küsimustele universaalseid
vastuseid, mis kõigile sobiks. Individualiseeritud
soovituste jagamine oleks
küll väga kasulik, aga see
nõuab praegusest oluliselt
rohkemat ressurssi - puudu on toitumisnõustajatest,
füsioterapeutidest
ning vaimse tervise õdedest. Vaja oleks personali,
kes valdaks inimeste käitumise muutmise juhendamise tehnikaid, et elustiili muutmise vajalikkuse
teadvustamise faasist ka
tegudeni jõutaks,“ kommenteerib Suurkivi.

Mida meie vabatahtlikud teevad?
Vabatahtliku pakutavate tegevuste eesmärk on abisaajat vastavalt tema võimetele aktiveerida ning teha asju
võimalust mööda koos isegi juhul, kui tegemist on voodihaigega.
Vabatahtlikud teevad koos abivajajatega väga eripalgelisi tegevusi, üsna tavapärane on, et vabatahtlik külastab
koos oma abistatavaga erinevaid üritusi või kinoseansse.
Samuti on vabatahtlikest olnud tuge tähtpäevade väärilisel tähistamisel, või lihtsalt suhtlemisel, ajalehtede ettelugemisel vms. Igal juhul on abistamine personaalne
ning toimub inimese kodus või siis hooldekodus.
Siinjuures on oluline teada, et kindlasti ei saa vabatahtlikud asendada sotsiaaltöötajaid või koduhooldustöötajaid, kuid erinevate sotsiaalteenuste kombineerimisel
saab arvestada ka vabatahtlike pakutavate võimalustega:
tihtipeale ei jõua sotsiaaltöötajad rahuldada oma klientide inimlikku suhtlemisvajadust. Siinkohal saavadki
vabatahtlikud tulla appi, et toetada inimese aktiivsust
ning pisikeste tegevuste toel aidata tal võimalikult kaua
elada omaenda kodus.
Seltsilise panuse planeerimisel tuleb paraku arvestada
sellega, et vabatahtlik käib abiks oma töö, pere ja muude
kohustuste kõrvalt ning seetõttu ei saa eeldada, et selline
inimene jõuab abistatava juurde iga päev. Enamasti kohtutakse omavahel nii nagu vabatahtlikul võimalust on.
Oleme veendunud, et meie vabatahtlikud saavad panustada esmajoones abistatava inimese sotsiaalse ilmajäetuse ja üksildustunde leevendamisse ning sellise suhtluse
tähtsust on keeruline üle hinnata.
Kes meie vabatahtlikeks sobivad?
Tegevuse käigus on juba jõudnud meie juurde palju
toredaid inimesi, kellest mitmed ei ole kunagi varem
vabatahtlikud olnud: küllap nad ootasid alles sobivat
panustamisvõimalust. Kõige noorem abiline on 18-aastane ja kõige vanem 77-aastane. Üle poolte praegu
tegutsevatest vabatahtlikest on vanemad kui 55 eluaastat. Meie pakutav vabatahtliku tegevuse teenus sobib pea
igale huvilisele, kellega meie piirkondlik koordinaator on
vestelnud ning soovid ja ootused on ühiselt välja selgitatud. Huviline ei pea kartma, kuidas ta hakkama saab,
sest iga vabatahtlik saab sisse elamisel koolitust ja tuge,
kuidas toimida ja käituda. Kartma ei pea sedagi, kuidas sobivat abivajajat leida. Meie projekti raames aitab
sobiliku vabatahtliku tegevuse võimaluse leida piirkondlik koordinaator. Just temal on kohalike omavalitsuste,
päevakeskuste, hooldekodude, kohalike vabaühenduste
ja kogukondade (so sotsiaalpartnerite) toel ülevaade inimestest, kes abi ja toetust vajavad. Hanke tegevustesse
on planeeritud mitmeid vabatahtlike arengupäevi ning
klubilisi tegevusi. Seega pakume küllaldaselt võimalusi kaasvabatahtlikega muljeid vahetada ning üksteisele
toeks olla.
Meie tegevuste kohta saab lugeda lisa Vabatahtlike
Väravast https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/. Loomulikult ootame nii tulevaste võimalike vabatahtlike kontaktivõttu, kuid ära pelga teada anda, kui sooviksid ka
ise vabatahtliku seltsilise tuge.
Ene AuGasmÄGi

Lääne-Virumaa koordinaator

Sõmeru saun on suletud
kuni 2. septembrini.
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Maailmas palju su tarvis uut on ja imelist.
Maailmas väga on tarvis last sinunimelist.
Vaikselt vaatad ja harjuda püüad
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.

Palju õnne
lapse sünni
puhul!
RICO-RASMUS KARBUS Sõmeru
JOEL JELLE Koovälja
CASSANDRA MAI RIKOLAS Lasila
HELIS ALTMÄE Taaravainu
ELINA KASEMETS Mädapea
ANNA MÄNNIK Veltsi
HANNA MIRON Ussimäe

Sõmeru lasteaed Pääsusilm võtab tööle

MAJAHOIDJA (0,5 kohta)

Naine – salapärane,
lummav, kirglik,
armastav, nõtke, nukker,
ootav,
andev, võttev ja
inspireeriv.
Rakvere valla naine
Lembe Aasorg kujutab
naist pildil ja Anneliis
Kõiv luules, nii on kahe
naise loominguna sündinud
näitus „Nõtke.
Sensuaalne. Naine“,
mis on nautimiseks

Töökoha asukoht:
Aia 1, Sõmeru alevik, Rakvere vald,
Lääne-Virumaa
Tööle asumise aeg: 10. august 2019
Kandideerimisavaldus koos CV-ga saata
31. juuliks 2019 e-posti aadressile:
info@paasusilm.ee
Täiendav informatsioon: Kaili Lipitski,
juhiabi, tel 503 7490, Tel 322 0853

Sõmeru
keskusehoones.

üleval

Kuldpulmapaare oodatakse septembris austamispäevale
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse
Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel 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 5. augustiks, kas e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või
telefoni 5304 0823 teel.
Maakonnas toimub austamisüritus juba 9. korda ning leiab sellel aastal aset 6. septembril kell 13
Rakvere Kolmainu kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, sven.hobemagi@virol.ee,
tel 5300 5652

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab …

ANNAVAD TEADA

Mälestame
ILLAR FLOREN
MARE PÄRTELSOHN
TÕNIS VELLENURM
KAIDO TATKAM

Rakvere Valla Sõnumid
Rakvere vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

RAKVERE VALLA
RAAMATUKOGUD

28.05.1937–02.06.2019 Näpi
14.09.1938–04.06.2019 Ussimäe
16.07.1937–04.06.2019 Arkna
14.03.1986–17.06.2019 Kohala

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

Uhtna raamatukogu
on 8. juulist –
10. augustini avatud
kolmapäeval ja
neljapäeval kella
9–15
Lepna raamatukogu
on 15.–28. juuli
suletud
Sõmeru raamatukogu on avatud
tavapäraselt
E–R kella 10–18
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Igasse õide on peidetud päike,
saatku ta kõiki su teid ja käike.
Igas õies on naeratus peidus,
igas õies õnnesoov leidub.

Õnnitleme juulikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
91. sünnipäeval
LOVIISA LIIVAS Sõmeru
ELLEN REEMER Arkna
89. sünnipäeval
ALVINE TAMMOJA Sõmeru
LEIDA LANTO Ubja
88. sünnipäeval
MAIROLD ERTSEN Sämi-Tagaküla
ELLA HÖÖVEL Arkna
UUNO RAMMO Aluvere
87. sünnipäeval
VALVE LUMISTE Eesküla
MAGDA KANGRO Vaeküla
LIIDIA SOOSAAR Sõmeru
ALDUR LAANEMETS Rahkla
GALINA POTŠEBÕT Ubja
HELMI TÕNNOV Ubja
86. sünnipäeval
ALEKSANDR PAKKER Uhtna
VARVARA SAEGA Mädapea
85. sünnipäeval
ALEKSANDRA ÕIS Tõrma
ELVI TAPNER Uhtna
84. sünnipäeval
MARET KÄBIN Näpi
LEMBIT ELLAMAA Karitsa
83. sünnipäeval
TIIA TIITUS Lepna
TÕNU JOAB Uhtna
82. sünnipäeval
UNO PAIST Näpi
AINO-MIRALDA EISKOP Lasila
HELDA RANDUS Lepna
UNO LAURI Sõmeru
ÕILME EHASALU Sõmeru
81. sünnipäeval
VIKTOR KAALESTE Sõmeru
80. sünnipäeval
AIME UIBU Ubja
VALENTINA ÕUNAPUU Uhtna
MARE BÜRKLAND Näpi
LIIVI PAUMANN Sämi
75. sünnipäeval
ÕIE LEPPMAA Lasila
EVI JEERMANN Aresi
EINO KAASIK Sõmeru
URVE UTTENDORF Raudlepa
ALVINE KÜTT Uhtna
REIN RIDALAAN Veltsi
BORIS ŠTERN Ussimäe
70. sünnipäeval
ANTS PÕLLUSTE Tõrremäe
ANN TOONIKUS Arkna
REIN VEIKE Taaravainu
VIIVI PÕLDRE Mädapea
TIIA RAUDLA Rahkla

