Rakvere Valla Sõnumid
II aastakäik

Raamatukogu uuris lugejate
rahulolu

Aprillikuus korraldasid Rakvere valla raamatukogud rahuloluküsitluse, mille eesmärgiks oli teada
saada, kas ja kuidas on meie lugejad rahul raamatukogude tööga ja millised on kitsaskohad. Küsitlusele vastas 165 raamatukogu kasutajat ning vastuste abil said raamatukogud oma edaspidiseks tööks
vajalikku tagasisidet.
Meil on heameel tõdeda, et külastajad on enamasti meie raamatukogu töökorralduse ja teenindusega
rahul. Me mõistame kõiki neid, kes sooviksid, et raamatukogud oleks avatud varahommikust hilisõhtuni.
Raamatukogude lahtiolekuaegu seades oleme püüdnud kõigi külastajate peale mõelda, kuid paraku ei ole
võimalik kõigi meele järele olla. Analüüsime vastajate
ettepanekuid ja võtame neid edaspidi arvesse.
Raamatute ja perioodika valikuga ollakse rahul, kuid
alati saab paremini. Meil töötajatena on vaja tutvustada
lugejatele raamatukogude vahelise laenutuse võimalusi, sest kõiki raamatuid, kõikidesse kogudesse ei tellita.
Samuti tuleb lugejatele rohkem tutvustada teemakirjandust, sest vastustest tuli välja, et nii mõnigi valdkond, mida lugejad soovisid, on meil tegelikult täiesti
olemas.
Lugejate soove ürituste osas püüame samuti arvesse
võtta ning rohkem koostööd teha teiste asutuste ning
organisatsioonidega. Paraku on huvitavate inimeste
küllakutsumine ja koolituste, nõuandetundide korraldamine kulukas ettevõtmine ja raamatukogudele üksi
ülejõu käiv, kuid koostööd tehes saame kindlasti oma
lugejaskonda huvitavate kohtumistega rõõmustada.
Täname kõiki vastanuid! Teie ettepanekud ja mõtted
on meile suureks abiks. Vabandame tehniliste viperuste pärast, mis elektroonilist ankeeti saatsid, kuid me
õpime kõikidest oma vigadest.
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Maaelufestival
Pidu linna- ja maainimestele

Ene Tamm

Sõmeru raamatukogu direktor,

Jaana Ant

Sõmeru raamatukogu Lepna haruraamatukogu juhataja

Inge Pikkoja

Uhtna raamatukogu direktor

Raamatukogu innustab lapsi
Jaanuarikuus alustati 26 Eestimaa
raamatukogus „Lugemisisu“ programmiga, mille abil innustatakse lapsi
lugema. Raamatukogus on laste päralt
Rampsu nime kandev raamaturiiul
väärt lastekirjandusega. Uhtnas asusid lugemispassi täitma ja „lugemisdiplomit“ püüdma
51 last.
20. mail jagati koolimajas tublidele lugejatele välja 17
lugemisdiplomit. Lugemisisu programm jätkub uuel
õppeaastal.

Fotod: Kaire Kullik

VII maaelufestival algas taas traditsioonilise rongkäiguga, millest võtsid osa meie valla allasutused, taidlejad,
esindatud olid külad ja ettevõtjad, kes pakkusid ja tutvustasid oma teenuseid ja toodangut. Laadamüüjaid oli kohale tulnud Eestimaa eri paigust. Meeleolu hoidis üleval
kogu päeva väldanud kultuuriprogramm, mida pakkusid meie valla taideljad ning rikastasid Baltica külalised
Lätist, Ukrainast ja Indiast.
Taas sai sinasõprust luua taluloomadega, valiti valla
kauneim koer ning loomulikult ei puudunud ürituselt ka
lambad, kellest kogu see festivali traditsioon on alguse
saanud.
Sina tulid kui pisike maailmaime,
mina naeratasin ja
Sina naeratasid vastu.
Kes ütles, et väike on sündides pime,
mina vaatasin ja Sina vaatasid vastu.

Looduslike pühapaikade teabepäev Sõmerul

Riikliku arengukava ”Looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine” raames on käesoleval aastal teoksil
uuringud Lääne-Virumaal. Kevadest sügiseni vältavate
välitööretkede eesmärk on saada ülevaade pühapaikade arvust, paiknemisest ning piiridest. Lisaks uuringutele korraldatakse igas kihelkonnas teabepäev, mille
eesmärk on ühelt poolt tutvustada uuringut kohalikele
elanikele ja teisalt saada piirkonna põliselanikelt abistavat infot paikade leidmiseks.
Rakvere kihelkonna pühapaiku tutvustav teabepäev
toimub 12. juunil kell 18 Sõmeru keskusehoones.
Info: Reeli Reinaus (uuringujuht): tel 5390 2177,
reeli.reinaus@ut.ee

Foto: Siiri Saarmets

Taas sai Rakvere vald rõõmu
tunda ja jätkata traditsiooni
kinkida oma valla lastele nimeline hõbelusikas. Emadepäeva
eel oli lusikapeole kutsutud 32
uut vallakodanikku oma vanematega. Lisaks lusikale anti üle
ka laste kirjanduse keskuse ja
kultuuriministeeriumi
poolt
välja andnud tore kogumik
„Pisike puu“.
Lapsed on erilised ja jäävad
nendeks elu lõpuni. Nendega
koos avastatu ja läbielatu jääb
meie hinge ja südamesse. Hoidke ja armastage oma väikseid
silmaterasid.
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Maailm vajab julgeid ja tegusaid noori
Rakvere vallavalitsusel on
suur au ja rõõm kevadel
märgata ja tunnustada
oma valla tublisid õpilasi
ja väärtustada nende pingutusi. Tänuüritus vanemale kooliastmele toimus
22. mail Sõmeru keskusehoones. Vallavanema
vastuvõtule olid kutsutud
koos vanematega õpilased, kes olid õppeaasta
jooksul vaeva näinud ja
pingutanud ning võibolla nii mõnestki meelepärasest tegevusest õppimise kasuks loobunud.
Haridus on väärtuslik vara
ja selle omandamine tunnustamist väärt. Meie vallas on tublisid õpilasi, kellel
on jätkunud sihikindlust ja
järjepidevust pühenduda
õpingutele.
Tänutundest
nende õpilaste vastu on
klaasikunstnik Piret Ellamaa loonud inimfiguuri,
mis sümboliseerib mõistuse, tahtejõu ja väärikuse sümbioosi ning kannab
Kohala külakooli esimese
õpetaja järgi nime TIDRIK.
See meene on kõrgeim õpilastele määratud tunnustus,
millega väärtustatakse valla
tublimate pingutusi.
Tidrik Ups oli alates aastast 1841 Kohala külakooli
esimene õpetaja. Tema kohta on teada, et ta oli iseõppija ja sõbralik rahvamees, kes
laupäeviti palvetundides ja
lauluharjutustel oli jutustanud rahvale muistsest vabadusest, iseseisvusest ja üheväärsusest ning ennustanud
juba tollal priiusekoitu. Tidrik Ups töötas külakoolis üle
kahekümne aasta ning oli
eeskujuks suurele hulgale
õpilastele.
Tidriku kuju pälvisid Romet Laansalu Lasila koolist, Dan Hartis Lehtme
Uhtna põhikoolist ja Hannaliisa Rebane Sõmeru
põhikoolist.
ROMET
LAANSALU
on kohusetundlik, sõbralik,
abivalmis, viisakas, tasakaalukas ja töökas noormees.
Pühendub alati maksimaalselt õppetööle ja kõikidele
teistele ettevõtmistele.
Tubli kooli esindaja olümpiaadidel ja konverentsidel: geograafia olümpiaadil
pälvis 7. koha, bioloogia
olümpiaadil 11. koha. TÜ
Loodusmuuseumi üle-eestilisel seeneviktoriinil saavutas koos klassikaaslastega
89 võistkonna seas 17. koha.
Esindas kooli Rakvere valla
suusapäeval. Väga taibukas
ja osavate kätega tehnoloogiaõpetuses.
Saavutanud

Õpilastele suunatud valla kõrgeima tunnustuse Tidriku kuju pälvisid sel aastal Dan Hartis Lehtme, Hannaliisa Rebane ja Romet Laansalu.

maakondlikul tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil kaks
aastat järjest 1. koha. Esindab sellel kevadel kooli sama
aine üleriigilisel võistlusel.
Panustab aktiivselt klassivälistesse tegevustesse, on
väga hea esineja, soliidne ja
kindel aktuste juhtija ning
kõneleja.
DAN HARTIS LEHTMEL
on kogu kooliaja jooksul olnud õppimine hea või väga
hea ning ta on esindanud
kooli edukalt erinevatel ainealastel olümpiaadidel ja
võistlustel.
Dan oskab seada eesmärke ja nende poole püüelda.
Ta teab, et eesmärkide täitmise nimel tuleb pingutada
ja tööd teha. Talle antud kohustusi täidab ta alati vastutustundlikult ja teeb põhjaliku eeltöö. Dani hoolde võib
vabalt usaldada ürituse ettevalmistuse ja läbiviimise. Ta
oskab kaasata meeskonda
ja teha tiimitööd. Alates 6.
klassist on ta olnud kooli
õpilasesinduse liige, kelle arvamusel ja ettepanekutel on
kaalu. Oskab võtta vastutust
talle antud ettevõtmistes.
Peab lugu tervislikest
eluviisidest ja spordist. On
osalenud erinevatel valla,
maakonna ja üle-eestilistel
rahvaspordiüritustel.
Oma ettevõtlikkusega on
Dan Hartis eeskujuks eelkõige klassikaaslastele, aga
ka noorematele kaasõpilastele.
HANNALIISA REBANE
on alati hästi õppinud. Ta
on kohusetundlik ja oskab
tulemuse nimel pingutada.
Tema eesmärk on lõpetada
põhikool heade ja väga heade hinnetega.
Hannaliisa on esindanud
kooli emakeele olümpiaadidel,
kirjandivõistlusel,
Känguru võistlusel ja etluskonkurssidel.
Käesoleval

õppeaastal sai maakondlikul
etluskonkursil Koidulauliku
valgel III koha.
Hannaliisa on olnud juba
mitmeid aastaid kooli õpilasesinduse liige. Käesoleval
õppeaastal on ta õpilasesinduse aseesimees. Ta on aktiivne ideede algataja ja ka
teostaja. Sageli osaleb kooli
üritustel korraldaja rollis.
Ta on abivalmis ja hooliv –
tema peale võib alati kindel
olla.
Hannaliisa laulab Virumaa tütarlastekooris. Esineb
kooli üritustel solistina.
Hannaliisa on tubli sporditüdruk. Ta on esindanud
kooli erinevatel spordivõistlustel, on olnud edukas käsipallis ja jalgpallis. On olnud
abitreeneriks kooli käsipalliringi nooremale grupile.
Hannaliisa osaleb Rakvere
spordikooli
kergejõustikutrennis, on mänginud
jalgpalli klubis Rakvere JK
Tarvas. 2015. a oli käsipallis
SK Reval Sport Sõmeru parim mängija.
2018. aastal tunnustati
Hannaliisat koolis Spordi
Antsuga.
Klassikaaslased on tema
kohta öelnud: Hannaliisa on
sõber kõigiga, piiramatu kujutlusvõimega, julge, seisab
enda ja sõprade eest, nõuab
õigust, hea ütlemisega, tore
kaaslane, klassi „ema”.
Lisaks headele ja väga
headele tulemustele õppetöös jagus paljude valla
koolide õpilaste aadressil
muidki kiidusõnu.
Sõmeru põhikool
7. klassist: Victoria Adonov – kohusetundlik tüdruk ja kooli õpilasesinduse
aseesimees. Rica Iskül –
algataja ja hea meeskonnatöö tegija, kooli õpilasesinduse esimees. Kaisa Kask
– alati sõbralik ja hooliv
kaaslane, ideede andja ja

hea organiseerija. KatriinLiisbeth Lillbok – kohusetundlik ja sõbralik kaaslane,
musikaalne tüdruk, õpib
kannelt. Markus Pajussaar
– rahulik ja abivalmis noormees. Pirko Vichmann –
rahulik ja meeldiv kaaslane.
8. klassist: Laura-Liis
Bild– seni on lõpetanud
kõik klassid kiituskirjaga,
hea etleja, iseseisev tüdruk.
Reno Marten Proosa –
tubli laulja ja hea etleja. Raigo Saarmets – kooli õpilasesinduse liige, aktiivne ja
julge esineja.
9. klassist: Elise Erm –
kohusetundlik ja abivalmis,
tubli laulutüdruk ning kooli
õpilasesinduse liige. Kert
Kronk – väga kohusetundlik, spordipoiss ja hea etleja,
kes on edukalt esinenud
ka väljaspool maakonda.
Kristofer-Rudolf
Kõrre
– õpilasesinduse liige, tubli olümpiaadidel osaleja ja
spordihuviline noormees,
kooli üritustel abivalmis ja
toimekas, õpetab robootikat
endast noorematele väljaspool kooli. Markus Ohov
– tagasihoidlik ja rõõmsameelne kaaslane, oskab eesmärke seada. Maian Reinkubjas – kohusetundlik,
heatahtlik ja abivalmis ning
kooli õpilasesinduse liige.
Lasila põhikool
7. klassist: Merike Tamm
– tubli ja asjalik neiu, kellel on õppimises väga head
tulemused, joonistab väga
hästi, kavandab ja teostab
iseseisvalt
suuremahulisi
kunstitöid, on esindanud
nii oma klassi kui kooli sellel õppeaastal mitmetel
võistlustel/olümpiaadidel.
Jan Markus Ojala – on sirgunud sümpaatseks, tubliks, asjalikuks noormeheks,
kes pingutab selle nimel, et
saada tunnistusele neljadviied, on esindanud nii oma
klassi kui kooli, mängib kla-

Foto: Mario Mikvere

verit pakkudes kuulajatele
isegi harjutades meeldivaid
emotsioone.
8. klassist: Gayle Punane – hea õppeedukusega
kohusetundlik tüdruk, kellele saab loota igas asjas, ta
on suurepärane suhtleja,
alati heatujuline, väljaspool
kooli tegeleb rahvatantsuga,
saab hakkama giiditööga,
tutvustades külalistele mõisa ja kooli ajalugu.
9. klassist: Kevin Kuusemäe – väga tagasihoidlik,
kuid edasipürgiv noormees, andekas matemaatikas, abistab alati klassikaaslasi, jagades oma
teadmisi, suurepärane esineja aktustel, on esindanud
kooli ja saavutanud häid
tulemusi mitmetel olümpiaadidel, koos kooliõega
koostasid suurepärase uurimistöö “Rakvere valla ajalugu, huvitavad paigad ja
objektid”, millega osalesid
Virumaa noorte kodu-uurimise konkursil Haljalas.
Sten Sillandi – väga sportlik ja kiire taibuga noormees, kohusetundlik ja viisakas, väga hea jalgpallur,
mängib klubis Rakvere JK
Tarvas juba kuus ja pool
aastat, on esindanud kooli
mitmetel võistlustel, osalenud eesti keele olümpiaadil,
väga hea ja külma närviga
esineja, kes kandis austavat
ülesannet ning esitas koos
klassiõega Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva auks kõne
Rakvere valla vabariigi aastapäeva üritusel. Maarika Tamm – omab kindlat
arvamust ja eesmärki, mille
poole püüelda, motiveerib
kaasõpilasi tegutsema soovitud suunas, on suhtumises
ja hinnangutes alati ausameelne ja õiglane, panustab
alati klassivälistes tegevustes oma ideede ja pealehakkamisega, sportliku loomuga, seda eriti autospordis,

kus võtab aktiivselt mõõtu
klassivendadega.
Karoliina Kask – hakkaja, tegus, mitmekülgselt
andekas ja abivalmis neiu,
laulab väga hästi, on Virumaa tütarlaste koori liige,
mängib kitarri ja nokitseb
käsitööd teha, on suurte
sportlike võimetega, osaleb
kergejõustikutrennis
Rakveres, koostas koos
klassivennaga suurepärase
uurimistöö “Rakvere valla
ajalugu, huvitavad paigad ja
objektid”, millega osalesid
Virumaa noorte kodu-uurimise konkursil Haljalas, on
esindanud kooli mitmetel
olümpiaadidel: maakondlikul eesti keele olümpiaadil,
kirjandivõistlusel, bioloogia olümpiaadil, kus pälvis
4. koha, TÜ Loodusmuuseumi üle- eestilisel seeneviktoriinil koos klassivendadega, kus saavutati 89
võistkonna seas 17. koht,
maakondlikul käsitöö ja
kodunduse olümpiaadil pälvis 2. koha ja pääses üleriigilisele võistlusele, lisaks kandis austavat ülesannet ning
esitas koos klassivennaga
Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva auks kõne Rakvere
vallas.
Uhtna põhikool
7. klassist: Paavo Basmanov – meeldiv ja kohusetundlik noormees, kes
oskab oma tegemisi planeerida ja kontrollida. Liis
Mülla – oskab märgata, nõu
anda ja abivajajate muresid
kuulata. Suhtleb meelsasti
nooremate koolikaaslastega
ja on neile vajadusel toeks.
Roosmarii Semmel – tagasihoidlik ja kohusetundlik tüdruk, kes oskab ühendada meeldiva kasulikuga
ning suhtub õppimisse täie
tõsidusega. Kerdo Uueni –
asjalik ja hakkaja noormees,
kelle läbisaamine kaaslastega on hea, täidab kohusetundlikult talle antud ülesandeid.
8. klassist: Anna-Maria
Darsch – annab endale aru,
et õppimine on investeering
tulevikku, täidab talle antud
ülesanded alati korrektselt
ja täpselt. Getter Elis Jalak
– tubli tegutseja õpilasesinduses, teeb ise ja oskab esitada põhjendatud nõudmisi
ja ettepanekuid. Stevelin
Jevsejeva – sõbralik, rõõmsameelne, teotahteline,
on valmis tulemuse nimel
pingutama ja ei karda eksida. Jaana Kutsõn – arukas
ja asjalik neiu, ülesannete
täitmisel kohusetundlik ja
täpne.
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Päevakeskuse eakate grupi EVI
põnev hooaeg

EVIdel tegemisi jagub, jõulude eel valmistati piparkooke ja läbi hooaja on kohtutud erinevate külalistega.

Sõmeru päevakeskuses
käib igal esmaspäeval
koos eakatest ja erivajadustega inimestest koosnev grupp EVI.
See hooaeg on kiirelt ja
tegusalt möödunud, külas
on käinud palju erinevaid
oma ala spetsialiste. Teiste muljete kaudu oleme
reisinud erinevates maades, näiteks Horvaatias,
Hispaanias, Makedoonias
ja mujalgi veel. Kuulanud
diakoni Valdek Hangi jutlust hingedeajast ja külastanud ise Rakvere Kolmainu

Arabella Lichtfeldt –
mitmekülgne ja loova lähenemisega neiu, on valmis
oma seisukohti kaitsma.
Robert Moks – loomulikult hea õpilane, aga lisaks
sellele ka kohusetundlik
spordipoiss, sõbralik ja tore
kaaslane. Freddi Malmberg – sportlik ja meeldiva käitumisega noormees,
lisaks heale õppimisele on
ta valmis osalema ka spordiüritustel. Kertu Vähi –
erinevate huvidega töökas
neiu, kes tantsib, laulab,
mängib klaverit ning teab, et
eesmärkide saavutamiseks
on vaja pingutada.
9. klassist: Fred Matthias Vahesalu – teab, mida
tahab, hea kaaslane, kellega
saab arvestada, ülesandeid
täidab kohusetundlikult ja
korrektselt.
Vaeküla kool
9. klassist: Vika Tsajun – saavutas Eesti sumo
meistrivõistlused
Eesti
meistri tiitli, Ungaris toimunud sumo Euroopa
meistrivõistluste
karikaetapil kolm pronksmedalit ja eriolümpia maailmamängudel Abu Dhabis
kuldmedali judovõistlusel, lisaks on saanud häid tulemusi
üleriigilistel tiitlivõistlustel.
Annika Hochstätter – tulemuseks Eesti sumo meistrivõistlustel absoluutkate-

Näpi kooli kevad

Foto: Siiri Saarmets

kogudust, saades aimu
nende töödest ja tegemistest.
Veel oleme teada saanud
tänu
keskkonnaspetsialist Maia Simkinile Tõrma
kalmistust ja kalmistu kultuurist, külas on käinud jurist ja rääkinud pärandiseadusest ja pärandamisest.
Meist ei läinud mööda
ka valimiste trall. Kasutasime juhust ja kutsusime
külla riigikogu valimistel
osalenud kanditaate. Oma
erakonna valimislubadustest käisid rääkimas Katrin
Kuusemäe, Marko Pome-

rants, Triin Varek, Jaan
Männik ja Mati Raidma,
kes valimiste jutu kõrvale
rääkis ka eestlaste erinevatest missioonidest välisriikidesse.
Kultuurilisi elamusi käisid pakkumas sel hooajal
meile Rakvere gümnaasiumi
tütarlasteansambel Heamus, Ulrika Saare
juhendamisel, Sõmeru põhikooli kolmas ja kaheksas
klass oma näidenditega.
Ühiselt lauldi ja tantsiti
Kanarbiku Õite, lauluansambli Elurõõm ja kandlemees Sandriga.

Hooaja lõpetasime ekskursiooniga Lasila mõisakooli, noortekeskusesse ja
päevakeskusesse.Üheskoos
pidasime pikniku ning tutvustasime oma tegevusi.
Suur, suur aitäh kõikidele
EVI liikmetele, kes te olete
igal esmaspäeval päevakeskuses toimetamas ja uusi
teadmisi ammutamas.
Kõik, kes tunnevad, et tahaksid meiega uuest hooajast liituda, siis taas koguneme me septembri teisel
nädalal.

goorias kaks pronksmedalit,
Euroopa MV sumos 5. koht,
Euroopa MV karikaetapil
Budapestis hõbemedal ja
2019. aasta judo meistrivõistlustel kadettide raskekaalus
(üle 70 kg) hõbemedal ning
eriolümpia maailmamängudel Abu Dhabis hõbemedal
judovõistlusel.
Vallo Saar – eriolümpia maailmamängudel Abu
Dhabis kuulitõukes hõbemedal, 4. koht kaugushüppes ja 5. koht 4 x 100 m
teatejooksus (koondise liikmena).

pigem tagasihoidlik. Evle
Lys Tammik – musikaalne ja arukas, pigem tagasihoidlik, kuid meelistegevustes teeb aktiivselt kaasa.
Kristjan Sula – tubli spordipoiss, aitab ja
lööb tegemistes kaasa,
õpib neljadele ja viitele.
Evert Teiva – head ja väga
head hinded, eeskujulik käitumine.
8. klassist: Marii Brõtki – energiline ja aktiivne
neiu, kes tahab kartmatult
kõike ise järgi proovida,
mis elul pakkuda on, tema
ees ei jää tõenäoliselt ükski uks suletuks. Keidi Võrk
– armsa hinge ja suure südamega neiu, kes kipub
seltskonnas oma tagasihoidlikkusest pigem tahaplaanile jääma, sõprade keskel
on ta aga päris särtsakas.
Silver Leesnurm – võluvalt
viisakas ja peene huumorisoonega noormees, kes suudab igasugused olukorrad
elus lahendada kerge muie
näol ning mõni nali varuks.
Paula Johanna Susi – viieline, taibukas, tasakaalukas
ja suurepärase stiilitunnetusega neiu, kellest õhkub enesekindlust ning hoolitsust
kõigi suhtes enda ümber.
Karina Reisi – väga hea
õppeedukusega, eeskujuliku käitumisega, aktiivne
ürituste korraldamises ja
kaasalöömises,
osalenud

etluskonkurssidel, kirjandivõistlusel, lööb kaasa Väike
Karla näitetrupis, kellega
saavutati maakonnas esikoht ja saadi Eestis laureaadi
tiitel.
9.
klassist:
TarmoRandar Viibur – väga kohusetundlik, tunneb huvi
õpitulemuste vastu, julge
suhtleja, õpib neljadele ja
viitele. Karoliina Puusaar –
kohusetundlik ja alati rõõmsameelne tütarlaps, kes õpib
neljadele ja viitele.

Rakvere
eragümnaasium
7. klassist: Liisi Nuiamäe
– väga kohusetundlik ja hea
käitumisega, rühmatöödes
aktiivne ja asjalik kaastöötaja, enda jaoks huvitavatel
teemadel eriti särav ja loov,
tark ja tubli tüdruk.
9. klassist: Keira Kaljurand – alati päikeseline, kohusetundlik ja arukas tüdruk
ning suurepäraste käeliste
oskustega, kes ei löö kartma ühegi töö ees.Sander
Issajev – mõnusa olekuga,
ambitsioonikas ja trendikas
noormees, kellel on igale küsimusele vastus.
Rakvere
reaalgümnaasium
7. klassist: Katreen Pronin – tubli, asjalik neiu,

Siiri Saarmets
tegelusjuht

Rakvere gümnaasium
8. klassist: Diana Raid
– edukas aineolümpiaadidel osaleja, Minna Anett
Peil – heade tulemustega
ja väga kohusetundlik õppija, Nastassia Alkhimionak – aktiivne koolielus
kaasalööja, väga abivalmis
ja sõbralik tütarlaps. Triinu
Vasiljeva – väga heade tulemustega õppija ja edukas
aineolümpiaadidel osaleja.
Ärp-Johannes Vilu – heade
tulemustega õppija ja suurepärane esinemine üleriigilisel statistikavõistlusel.
9. klassist: Holger Altmäe – väga heade tulemustega õppija ja edukas sportlane, Lääne-Viru meister
suusatamises.
Koolide poolt esitatud
materjalide põhjal

Kooli sümbolid siilid kannavad endas ikka usku, lootust ja teotahet kindlal
sammul seatud sihi poole liikuda.
Foto: Kersti Aasmets

Iga kevad on omamoodi eriline, nii igale inimesele kui
igale koolile. Õppeaasta lõpp on alati natuke kurb ja
samas põnev. Mida toob suvi? Mida järgmine aasta?
Vaeküla kooli selle aasta kevad on samuti teistmoodi
kui tavaliselt. Vaeküla koolist saab Näpi kool. Maikuus
on peetud mitu toredat pidu, esitletud kooli seniseid
tegemisi ja tutvustatud uusi mõtteid, võõrustatud paljusid
külalisi. Selja taha jääb üks ajajärk kooli elus ja hakatakse
kirjutama uut lehekülge. Selliste tegusate laste ja õpetajatega on kõik võimalik!
22. mail kinnitas vallavolikogu uue kooli põhimääruse.
Nimetus Näpi kool on rahvasuus juba tükk aega kasutusel olnud ning nüüd saanud ametliku kinnituse. Värske
dokumendiga on alus pandud kooli tegutsemise uutele
suundadele. Kool jätkab lihtsustatud õppekaval õppivate
laste õpetamist. Rõõmustab, et esimeses klassis õppima
asumiseks on esitatud juba mitmeid avaldusi. Neile lisaks
on soovi avaldanud õppima asuda ka need õpilased, kellele on koolivälise nõustamismeeskonna poolt antud lisaks
lihtsustatud õppekavale soovitus õppida väikeklassis või
üks ühele õppes. Suurenemas on õpilaste arv ka teistes
klassides. Uute võimalustena on koolil kavas pakkuda
õppimisvõimalust neile õpilastele, kelle õppemahtu on
mitmetes põhiainetes vähendatud ning avada väikeklass
tavaõppekava järgi õppivatele õpilastele, kes oma eripära
tõttu vajavad väikest klassikollektiivi ja sobilikku õpetamismetoodikat. Väikeklassi avab kool siis, kui on olemas
neli õpilast, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud.
Kooli ühe lisaharuna on planeeritud nõustamisteenused oma valla teistele koolidele ja lasteaedadele, et täita
põhikooli ja gümnaasiumiseadusest tulenevaid nõudeid. Nimelt on koolil koostöös kohaliku omavalitsusega
kohustus tagada õpilasele logopeedilise, eripedagoogilise, psühholoogilise ja sotsiaalpedagoogilise abi saamine.
Kasvades ja arenedes loodetakse ühel hetkel pakkuda vajalikku kovisiooni korraldamise võimalust tugispetsialistidele, koolitusi lapsevanematele ja õpetajatele ning võimalusel nõustamisteenuseid ka teistele omavalitsustele.
Laiendamise plaani peetakse ka kooli õpilaskoduga seoses. Soov on võimaldada seal elamise ka neile valla õpilastele, kelle kodu seda ühel või teisel põhjusel ei võimalda ja
kes saaksid õppida oma kodulähedases koolis edasi.
Koolis on loodud suurepärased tingimused käsitööga tegelemiseks ja meil on ka suur hulk tasemel
käsitöötegijaid. Edaspidi loodame juba hästi toimivaid
käsitöötegemise võimalusi edasi arendades kujundada
kooli loovuskeskuse.
Suvi ja puhkus vahepeal ning siis, sügisel, alustab Näpi
kool koos teiste valla koolidega uut õppeaastat juba Rakvere valla koolina. Tere tulemast valla haridusasutuste
perre!
Monica Jaanimets
haridusnõunik
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Ametlikud teated
2. mail

• Anda kasutusload Kloodi külas Rahunurme tee 10
kinnistul asuvale üksikelamule, Aluvere külas Betooni
tn 11 asuvale tootmishoonele, Näpi alevikus Kressi tn
8 asuvale üksikelamule ja Katele külas Mihkli kinnistul asuvale saeraami hoonele.
• Korraldada hange ja küsida pakkumused Näituse
tänava kergliiklustee rajamiseks.
• Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks
maakaabelliini, kaablikaitsetorude, liitumiskilbi ehitamiseks Väljavahi tee L3, Vesiliku tänava ja Sireli tee
katastri-üksustele.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 819 eurot.
• Nõustuda kahe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Algatada Taaravainu külas Ringtee 2 kinnistul detailplaneeringu koostamine.
• Tunnistada Uhtna põhikooli rekonstrueerimise
hankele esitatud Armartox OÜ pakkumus mittevastavaks ja vastavaks Norete Grupp OÜ ja OÜ OTO
Ehitus pakkumused.
• Tunnistada Uhtna põhikooli rekonstrueerimise hankele esitatud Norete Grupp OÜ pakkumus edukaks.

8. mail

• Nõustuda OÜle Roodevälja Uustalu kuuluva Karjapõllu katastriüksuse jagamisega.
• Eraldada valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks projektipõhist toetust MTÜ-e Uus Uhtna
ilmastikukindla telgi ostmiseks, MTÜle Meie Energia
jõusaali seadmete soetamiseks ja MTÜle Veltsi Küla
Selts küla mängu- ja vaba aja kompleksi ehitamiseks.
• Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange
Rakvere valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise konsultanditeenuse
ostmiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumused Sõmeru
aleviku mängu- ja virgestusväljakute rajamiseks.
• Eraldada reservfondist kahe lapse võistlustel osalemiseks toetust kokku summas 100 eurot ja ühe lapse
laagris osalemise toetamiseks 50 eurot.
• Kinnitada valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks MTÜ Levala Külaselts ühekordse toetuse
aruanne osaliselt.
• Tasuda ühe abivajava lapse nõustamisteenuse eest.
• Tunnistada valla teede pindamistööde hankele
esitatud YIT Eesti AS pakkumus edukaks ja sõlmida
leping.
• Kehtestada Kloodi teele rasketehnika liikluspiirang.
• Osutada ühele isikule koduteenust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 552 eurot.
• Väljastada ehitusload Taaravainu külas asuvale
Kriidisoo põik 4 kinnistule üksikelamu ehitamiseks,
Aresi külas asuvale Amero kinnistule puurkaevu
rajamiseks, OÜle Egesten Väljavahi tee ehitamiseks
ja MTÜle Meie Enegria Lepna alevikku välijõusaali
rajamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Taaravainu
külas asuvale Lepna tee 12 kinnistule üksikelamu
projekteerimiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumused Uhtna põhikooli II korruse mööbli ja muu sisustuse ostmiseks.

15. mail

• Tunnustada valla tänukirjaga naisrahvatantsurühma
Sõmeru Sõsarad.
• Nõustuda Kohala külas asuva kinnisasjaga piirneva
maa erastamisega.
• Teha volikogule ettepanek valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 1260 eurot.
• Väljastada ehitusload OÜle Airok vedelgaasipaigaldise ehitamiseks ja ASle Rakvere Vesi Sõmeru alevikku
vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
• Korraldada valitsemiseks mittevajaliku vallavara
võõrandamine.
• Eraldada MTÜle Meie Energia reservfondist 1364,40
eurot toetust tervisepargi kujundamiseks.
• Nõustuda Keskkonnaameti eelnõuga OÜ T.R.
Tamme Auto keskkonnakompleksloa menetluse
lõpetamise kohta.

• Anda MTÜle Tõrma Jahiselts luba Lasila külla
ajutise laskepaiga rajamiseks.

22. mail
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Tasuda viie lapse psühholoogilise teenuse eest.
Tasuda ühe lapse lapsehoiuteenuse eest.
Tasuda ühe abivajava lapse nõustamisteenuse eest.
Väljastada projekteerimistingimused Tapneri
kinnistule abihoone projekteerimiseks ja OÜ-le
Majaprojekt Kalmuti kinnistule majandushoone
projekteerimiseks.
Väljastada ehitusload OÜle Egesten Tõrremäe
külas asuvale Väljavahi tee 5 kinnistule sõidukite
teenindushoone ehitamiseks ja vallale Ussimäe
külla kergliiklustee ehitamiseks.
Määrata Katku külas munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse lähiaadressiks Kaarli-Katkutaguse tee.
Määrata munitsipaalomandisse taotletavate
katastriüksuste lähiaadressideks Uhtna alevikus
Nooruse tänav J1, Tõrma külas Pihlaka tee ja Mädapea külas Poomi tee.
Volitada sotsiaalnõunikku ühe isiku eest pangas
tehinguid tegema.
Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 569 eurot.
Jätta Baltic Rides Entertainment OÜ avaliku ürituse taotlus rahuldamata.
Anda vallale avaliku ürituse Maaelufestival korraldamiseks nõusolek.
Eraldada reservfondist ühe lapse huviringis osalemiseks toetust summas 59,64 eurot.

29. mail

• Seada isiklik kasutusõigus Rakvere vallale kuuluvatele Sõmeru alevikus ja Tõrremäe külas asuvatele kinnistutele AS Rakvere Vesi kasuks.
• Väljastada ehitusluba puurkaevu rajamiseks Katela
külas asuvale Selgemäe kinnistule.
• Tunnistada kehtetuks Tõrremäe külas Papiaru
teele kehtestatud liikluspiirang.
• Tasuda ühe abivajava lapse nõustamisteenuse eest.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 1397,80
eurot.
• Tasuda abivajava lapse nõustamisteenuse eest.
• Eraldada mittetulundusühingutele mittetulunduslikuks tegevuseks ühekordseid toetusi kokku
summas 5248 eurot (Ubja külaselts Lindale, Meie
Energia MTÜle, Vahva Vaeküla MTÜle jaanitulede korraldamiseks, MTÜle Külast Külla lauluklubi ringreisiks, MTÜle Vana Tõrma Selts Tõrma
Vanaküla 800. aastapäeva korraldamiseks, Aluvere
Ring MTÜle autospordivõistluseks ja MTÜle LK
Dressage osalemiseks ratsaspordivõistlustel).
• Jätta rahuldamata Loodushoiu Ühingu Elurikkus
mittetulundusühingu mittetulunduslikuks tegevuseks projektipõhise toetuse taotlus.
• Kehtestada Helita kinnistu ja Kuti kinnistu detailplaneeringud.
• Anda nõusolek Baltik Riders Intertainment OÜle
Tivolituuri korraldamiseks.
• Eraldada MTÜle Virumaa Lootus reservfondist
toetust kahe valla esindaja eest omaosaluse kulude
katteks osalemiseks Eesti külade maapäeval 120
eurot.

Vallavolikogus otsustati
22. mail

• Kinnitada valla 2018. aasta majandusaasta aruanne
bilansimahuga 13 267 941 eurot ja tulem 1 630 028
eurot.
• Kinnitada Sõmeru lasteaed Pääsusilm arengukava
aastateks 2019–2023.
• Kehtestada Näpi kooli põhimäärus, mis jõustub
16. juuni 2019.

Rakvere vallavalitsus otsib puhkuse ajaks
KORISTAJAT 8. juulist kuni 4. augustini Sõmeru

keskusehoonesse. Sooviavaldus esitada hiljemalt
30. juuniks e-postiaadressil annika.aasa@rakverevald.ee
Info tel 5336 4604

Rakvere vallavallavalitsuse 02.05.2019 korraldusega nr 183
algatati Taaravainu külas Ringtee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab kehtivat Kalda kinnistu
(66204:002:1482) detailplaneeringut. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,4 ha.
Planeeringu koostamise eesmärk on planeeringuala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, rajatiste toimimiseks
vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning
juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse
põhimõtete määramine, kujade määramine, tuleohutuse
tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
Planeeringualal kavandatakse olemasolevale Bauhof kauplushoonele perspektiivset juurdeehitust. Juurdeehituse rajamisel võib olla vajalik kinnistusiseselt tehnovõrkude ümbertõstmine või -dimensioneerimine.
Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole
olulise keskkonnamõjuga.
Rakvere vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 234
kehtestati Tobia külas Helita kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringuala
suurus on 3,86 ha.
Planeeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbe
muutmine, kinnistu jagamine elamukruntideks ja elamukrunte teenindavateks kruntideks ning ehitusõiguse määramine
elamukruntidele üksikelamute ja abihoonete rajamiseks,
kruntide tehnovarustuse, juurdepääsude ning heakorrastuse
põhimõtteline lahendamine.
Planeeringualal moodustatakse 6 elamukrunti, 1 tootmismaa krunt ühisveevarustuse tarbeks puurkaevu rajamiseks
ja 1 transpordimaa krunt juurdepääsuteele. Reovee puhastamine on planeeritud lokaalsete nõuetekohaste omapuhastitega igal elamukrundil. Elamumaa kruntide moodustamisel
on arvestatud minimaalse suurusega 5000 m². Juurdepääs elamukruntidele on planeeritud Mirdimäe tänavalt läbi
Lokmani maaüksuse olemasoleva juurdepääsutee ja Helita
kinnistule planeeritava transpordimaa kaudu. Igale elamukrundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja 2 abihoonet.
Lubatud korruselisus on maksimaalselt 2, hoonete alune
pind maksimaalselt 350 m² krundi kohta. Katuseharja maksimaalne kõrgus elamul on 9 m.
Kruntide moodustamisel on lähtutud olemasolevatest ja
planeeritavatest piirangutest ning looduslikest tingimustest.
Detailplaneering jälgib hajaküla põhimõtteid, antud juhul
moodustub elamugrupp kuuest majapidamisest, kus kaugus
järgmise hoonestatud õuealani on rohkem kui 100 meetrit.
Kuna põllumajanduse arendamine ei ole antud kinnistul
muutunud majandustingimustes enam kasulik, siis elamukruntide moodustamine väldib maaüksuse võsastumist ja
risustumist ning uute perekondade tulemine maale suurendab ka ümbruskonna turvalisust ja mõjutab küla arengut positiivses suunas.
Rakvere vallavallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 233
kehtestati Uhtna alevikus Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn
14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering.
Detailplaneering on üldplaneeringukohane. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 6,6 ha.
Planeeringu eesmärgiks on planeeritaval alal olevate kinnistute jagamine, kinnistutele ehitusõiguse ja hoonestusalade
määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkudeja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku
asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, kuritegevuse riski
vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsioonining muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
Planeeringualal moodustatakse olemasolevate Kuti, Eesmäe ja Kitseküla tn 14 kinnistu jagamisel 18 pereelamu
maa, 1 kanalisatsiooni ja reoveepuhasti ehitise maa, 2 tee
ja tänavamaa, 4 kergliiklusmaa ja 1 osaliselt haljasala maa
ning osaliselt puhke- ja spordirajatiste maa sihtotstarbega
krunti. Elamukrundid moodustatakse suurusega vahemikus
1920-3072 m². Elamumaakrundile on lubatud ehitada kuni 3
hoonet (elamu ja kaks kõrvalhoonet), ehitusalused pinnad
on kokku vastavalt krundile vahemikus 288-461 m², lubatud maksimaalne täisehitus on 15%. Hoonete maksimaalne
lubatud kõrgus maapinnast on kuni 8 meetrit, kõrvalhoonel
kuni 5 meetrit. Hoonete suurim lubatud korruste arv on 2,
kõrvalhoonel 1.
Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Uhtna aleviku infrastruktuuri toimimist. Planeeritava tegevuse realiseerumisel toimub olemasolevasse
keskkonda uute väärtuste lisamine.
Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/
kehtestatud-planeeringud

Sõmeru noorte treeninglaager Hiiumaal
Mis on parim viis inimeste äratamiseks? Meie
Hiiumaa laagris tegid Sirle Pihlak ja Mart Laidroo
selles küsimuses uurimuse.
Esimesel laagrihommikul
ärgati hääleka PÕMMPÕMMi peale, mis tekkis
pottide ja pannilabidate
kokku löömisest. Järgmisel
päeval äratasid trummid ja
kolmandal, ühtlasi viimasel päeval ärkas igaüks juba
ise üles. Kuna igal hommikul olid kõik osalised hommikutrennis õigeaegselt, ei
saadudki teada, milline on
parim viis inimeste äratamiseks.
Mida siis Hiiumaal veel
tegime? Kui olime end
sisse seadnud, võisid trennid alata. Esimeseks oli
tsirkusetreening prantslasest Huguesiga, kes teeb
oma Euroopa vabatahtlikku teenistust Kärdla
noortemajas. Igapäevaste
treeningute käigus õpiti

5

RAKVERE VALLA AJALEHT

Juuni 2019 • Nr 6 (18)

Hiiumaad avastamas.

žongleerima (no peaaegu),
tegema lahedaid trikke
diabologa ja taldrikutega.
Lisaks olid ka taekwondotrennid, millest ka Kärdla
noored osa võtsid.

Esimese õhtu veetsime
pimedas
seikluspargis,
kuna varem oli sadanud
vihm ja suured veeloigud
muutsid raja läbimise keerulisemaks ja jalad mär-

jaks. Põnevaid hetki jagus
igaks päevaks: jalutasime
Ristimäel ja metsaradadel,
kohtasime „metsikuid hobuseid“ (3 väikest poni),
külastasime militaarmuuseumi, kus Mart jagas
teemakohaseid teadmisi
ning ronisime vaatetornide otsa. Külastasime vana
maa-alust külma punkrit,
milles mööda käike edasi
minnes jõudsime redelini,
mis viis ühe korruse allapoole, kuhu oli peidetud
aare.
Laagri korraldamisel oli
suur soov oma spordientusiasmi noortega jagada,
loodan, et laager meeldis
kõigile.
Suur aitäh Mart Laidroole, kes teadis palju Hiiumaa
kohta rääkida ja näidata!
Mirjam PraYer
Sõmeru noortekeskuse Saksamaa
vabatahtliku mõtteid aitas tõlkida

Sirle PiHlak

25.–26. mail toimusid
Aegviidus Nikerjärve telkimisalal jalgsimatkatehnika Eesti meistrivõistlused
lastele ja noortele, millest
võtsid osa Arkna noortekeskuse matkaringist Raiko
Kontkar, Nele-Liis Võhma
ja Eleanora Linkmann ning
Ubja noortekeskuse matkaklubist Melinda Holm,
Remo-Marten Soorand ja
Kairo Holm. Nii Arkna kui
Ubja noored saavutasid
oma vanuseklassides II auhinnalise koha.

Noortekeskuste tegemisi

100 km matkatriatloni
11. mail toimus Saue noortekeskuse eestvedamisel
seiklusi täis matkatriatlon,
millest võttis osa meie valla noor Marko Kusnerov
(fotol). Liiguti jalgsi, tõukerataste ja jalgratastega.
Matk algas Saue noortekeskuse juurest ja lõppes
Järva maakonnas Simisalu
loodusmajas. Tegu oli avatud noortekeskuste projektiga „Mugavustsoon on
igavustsoon“.

Kuidas triatlon teoks sai? Kas tegid matkatriatloniks
ettevalmistusi? Iga päev sõitsin rattaga 10–20 km, olenes
päevast.
Kas vaim oli pikaks matkatriatloniks valmis? Jah,
ootasin juba minekut.
Mis oli kõige raskem? Vastutuul ja paduvihm jalgrattaga sõites. Jalgsimatkal hakkasid kummikud hõõruma. Kui
pärast tossud jalga sain, oli hea olla. Aga hea seltskond aitas
– teekond läks kiiresti.
Kas oli mingi hetk ka, kui mõtlesid, et ei jaksa enam?
Ei olnud.
Milline oli rada ja kuidas oli seda läbida? Kõigepealt
oli 12 km jalgrattasõitu maanteel, see oli lihtne. Siis 5 km
jalgsi, seal olid matkarajad ja mudaloigud, ebaühtlane pinnas, seejärel oli 65 km ratast, enamus oli maantee, aga
sadas vihma ja oli vastutuul. See tegi sõidu raskemaks.
Viimasena oli 25 kilomeetrit tõukerattal – see oli suht lihtne, aga natuke liivane, mis läks rataste vahele ja siis rattad
ei liikunud hästi.
Milline liikumisviis sulle kõige rohkem meeldis,
miks? Kui poleks vihma ja tuult olnud, siis oleks ratas
meeldinud, aga tõukerattaga oli ka üsna hea sõita.
Kas kõik vajalikud asjad olid kaasas?
Matkaks olid kõik asjad olemas, aga kui ööbimispaigas
juba olime, siis tundsin plätudest puudust. Olin siis paljajalu või läbivettinud tossudega.
Kas midagi oleks võinud teistmoodi olla?
Suvine aeg oleks võinud olla. Oleks võinud osalejatele
GPS koordinaadid anda, siis oleks igaüks saanud oma tempos minna, muidu meie läksime ees ära ja tagumised pidid
meile järgi sõtkuma.
Kas läheksid uuesti? Jah.
Küsis

Sirle PiHlak

Tegevusterohke perepäev andis võimalusi trikitamiseks ja äritsemiseks

11. mai perepäeval Sõmeru noortekeskuses sai ostelda-müüa kirbuturul, elada kaasa teadusteatrile, kaasa lüüa töötubades ja nautida toidumõnusid Rakvere valla noortebrigaadi kohvikus.
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Korvpallimeeskond lõpetas hooaja positiivse
noodiga

Lõpuaktused Rakvere
valla koolides
Veltsi koolis 8. juunil kell 11
Uhtna põhikoolis 14. juuni kell 16
Lasila põhikoolis 15. juunil kell 15
Sõmeru põhikoolis 18. juunil kell 14
Sõmeru lasteaed Pääsusilm võtab tööle

MAJAHOIDJA-KORISTAJA
Sõmeru põhikooli meeskond.

Maakonna korvpalli esiliiga on jõudnud lõpusirgele. Sõmeru võistkond
lõpetas põhiturniiri teise
kohaga, mis tähendab, et
jõuti kaheksa parema hulka.
Meie veerandfinaali vastane
oli 7. koha saavutanud SK
KNT Kunda, keda võitsime
mõlemas mängus, pääsedes
seega nelja sekka.
Poolfinaalis tuli kokku
minna kahekordse esiliiga võitja Ilvesega, kes oli
kohale toonud staarmängija Sven Pugoneni. Kahe
võiduni peetud mängu
seis oli nii pingeline, et
vaja läks kolmandatki,
mille kahjuks nelja punktiga kaotasime ja saime õiguse 27. aprillil mängida
pronksile. Pronksimängus
tuli võit Tööriistamarketi üle numbritega 84 : 64.
Sellega oli võidetud kolmas
koht ja täidetud miinimum
plaan. Eesmärk oli esiliiga
võit. Sel aastal olid võistkonnad ühtlaselt tugevad.

Foto erakogust

Meie korvpalli oma tantsutüdrukud.

Foto erakogust

Tööülesanded:
Maja signalisatsiooni alla panemine ja avamine,
väravate avamine ja lukustamine
•
Lasteaia üldruumides puhtuse ja hügieeninõuete
tagamine, taimede eest hoolitsemine
•
Lasteaia territooriumil puhtuse tagamine
(sh lumekoristus, libeduse tõrje, lehekoristus,
umbrohutõrje)
•
Valmisolek valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni häire korral
•

Pakume:
•
sõbralikku kollektiivi, vaheldusrikast tööd, ajakohast
töökeskkonda, paindlikku tööaega
Töökoha asukoht:
Aia 1, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
Tööle asumise aeg: 1. august 2019
Töö tüüp: täistööaeg

Meie tublid korvpallurid.

Veteranide
võistkond
Simuna Ivax/Sõmeru võitles välja Eesti meistrivõistlustel hõbemedali. Selles
liigas sai ka kõvasti pusitud.
Suur tänu Rakvere vallale toetuse eest! Eriti tahaks tänada Sõmeru kooli
kuuenda klassi tüdrukuid
Iris Höövelsoni, Mailee

Foto erakogust

Metsarut, Helelise Niitvälja, Mari Sukkot, kes moodustasid igati tasemel tantsutrupi, esitades võistluse
pauside ajal omaloodud
tantse.
Täname kõiki kaasaelajaid!
Kaunist suve.

Sõmeru põhikooli võistkond koosseisus Marko Kusnerov, Karl Ristna, Martin Arula, Oliver
Raam, Ranno Truupõld,
Kristofer-Rudolf
Kõrre
mängis edukalt Muugas
Theas Ennoki turniiril,
kust tuldi koju esikohaga.
HarrY Metsaru

Seoses Rakvere valla suvejooksuga pühapäeval 16. juunil on Sõmeru asulas mõningad
liikluspiirangud ajavahemikus 12.30 kuni 14.30.
Piirangud puudutavad Astri, Papli ja Pikka tänavat ning sinna vahele jäävaid tänavaid. Antud kellaaegadel on
väljas liiklusreguleerijad ja võivad tekkida mõningad seisakud ning sujuv liiklus on häiritud.
Olge kannatlikud ja tähelepanelikud! Jooksjatele pind päkka!

Kandideerimisavaldus koos CV-ga saata 30. juuniks 2019
e-posti aadressile: info@paasusilm.ee
Täiendav informatsioon: Kaili Lipitski, juhiabi, tel 503 7490,
tel 322 0853
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Perepäev Oandu matkaradadel

Meeleolukas bussiootus

Paljud lapsed kirjutasid
tagasisides, et nii tore oli
sellisel isemoodi koolipäeval aega veeta koos vanematega ning õdede ja vendadega.
Ka lapsevanemad kogusid
hulga uusi teadmisi. Lapsevanem Katrin Saluvee
sai näiteks mõtte proovida
valmistada põdrasammalt
šokolaadis ning vaimustus
metssigade spaast, kus sai
näha sigade sügamispuid.

Rõõmsad perepäevalised Oandul, kes pidasid vastu ürituse lõpuminutiteni. 			

Grillimeistrid perepäeval Oandul. 		

Lasila koolipere on aastaid tähistanud kevadeti
koos lastevanematega perepäeva oma hubases mõisamajas. Sellel aastal otsustati
minna välja ja nautida koosolemist looduses, metsade
ja jõgede keskel. 18. mai
hommikul suundusid pea
sada kakskümmend tüdrukut ja poissi, õde ja venda,
ema ja isa Oandu looduskeskusesse.
Oandul tutvustatakse Lahemaa loodust ja looduses
liikumise võimalusi ning
metsa kasvatamist ja kasutamist läbi aegade. 1860.
aastal ehitatud ajaloolises metskonnahoones on
interaktiivne ekspositsioon
“Metskonna lugu”, mis jutustab metskonna tööst läbi
aegade.
Oandu on loodusradade sõlmpunkt – õuest või
lähikonnast algab seitse õppe- või matkarada.
Külastuskeskuses on hulk
erinevatest ajastutest pärit
hooneid, igaühes näitus või

Foto: Kadi Prants

isegi mitu. Näitused on otsekui radade pikenduseks ja
rajale mineja ettevalmistuseks külastuskeskuses. Nii
tutvustab ”Kopraraja aastaring” Käbitares kopra elu
ja toimetamist Koprarajal,
“Kuidas käbist saadi puu”
on sissejuhatuseks aga Pärandkultuuri rajale.
Kõige sellega tutvust
tehtigi. Võeti ette metsaretked ning külastati näituseid küünis ja Käbitares.
Väiksemad loodusesõbrad
(1.-3. klass) tutvusid erinevate taimedega ja õppisid
tundma erinevaid linde.
Keskmine
vanusegrupp
(4.-6. klass) liikus taimerajal. Matkalised punusid
võilillepärga ja omandasid
erinevaid teadmisi loomade
kohta. Vanem vanuserühm
(7.-9. klass) matkas kultuuripärandi rajal ning piilus
korra sisse Käbitaresse.
Koguti palju uusi teadmisi.
Elevust tekitas hundiaed
ehk hundilõks. See oli kitsa vahega kahekordne aed.

Oandu looduskeskuse näituste küün. 		

Foto: Kadi Prants

Foto: Anneli Meibaum

Giid Ene Riiberg pajatamas Oandu
kultuuripärandi rajal.
Foto: Anneli Meibaum

Sisemise aia sisse pandi
vanasti näiteks põrsas, kes
suurest stressist kisas ning
hunte ligi meelitas. Välimises aias oli aga värav, mis
käis lahti ainult sissepoole.
Kahe aia vahel liikudes lükkas hunt tahtmatult värava
kinni ja jäi lõksu. Siseringis
olevat looma ta aga kätte ei
saanudki, vaid jäi ise jahimehele saagiks.
Lisaks kuulsid loodussõbrad põnevaid lugusid
mõisaaegsetest piirikividest
ja suitsetamise aladest. Saadi teada, miks keset paksu
metsa asuvad mitmete kilomeetrite pikkused kiviaiad
ning pajatati mõisani viivatest teeviitadest ehk verstapostidest. Mõõdeti puid
„karjapoisi“ meetodil ning
prooviti vahet teha erinevatel „metsašokolaadidel“
(loomade
väljaheidetel),
samuti jänesekapsa ja ülase
õitel.

Õpetaja Anu mõtted olid
aga järgmised: „Suurt rõõmu
tegi vilistlaste osalemine perepäeval. Täna õpivad meie
koolis juba paljude vilistlaste lapsedki. Kuidas loodus
meid ikka ja jälle üllatada
suudab, meie toidulauda
rikastab. Saime teada, et
kanakoole on tulikate perekonda kuuluv õistaim ja
tema ilusa kollase õie taga
peitub suur oht. Nimetatud
taime süües võivad kanad
kooleda. Kogutud teadmised talletasime töölehtedele.
Metsas ringi tatsates hakkas kõht aga pilli lööma.
Kooli kokatädi Ulvi oli meie
kõhu eest hoolt kandnud
ning meile grillimisasjad,
vorstikesed ja maitsva kartulisalati kaasa pakkinud.
Tänu abivalmidusest pakatavatele lapsevanematele,
kes vorstikesi grillisid, said
meie maitsemeeled head ja
paremat nautida. Koos sai
mõnusalt jutulõnga veeretatud ja imelist ilma nauditud ning pildidki meenutusteks varasalve tehtud. Meie
teistmoodi perepäev oli igati
kordaläinud! Egas muud,
kui kohtumiseni järgmisel
aastal.“
Suur tänu õpetaja Anu
Õunapile
looduspärase
perepäeva idee ja teostuse
eest! Aitäh kõikidele peredele osavõtlikkuse eest!
Kummardus
vahvatele
Oandu looduskeskuse giididele, kelle juhendamisel
oli metsas turvaline ja tark
olla.

Mais sai uue ilme Lasila bussiootepaviljon, mille seintel on kujutatud siluettidena erinevaid inimesi, keda sellistes kohtades kohata võib. Taustalahenduses kasutatud
triibumotiiv on inspireeritud Rakvere vallavalitsuse hoonest Sõmerul.
Idee autoriks PRTKR, teostajateks Seinategu, kes on
Kadrinast pärit grafitikunstnike kollektiiv, kelle ühisteoseid võib leida peamiselt just Lääne-Virumaalt. Tänaseks
on nad ühiselt tegutsenud juba 5 aastat ning 2016. aastal
pälvinud Kadrina valla aasta tegija tiitli. Nende viimatiste tööde hulka kuulub ka Sõmeru noortekeskuse ronimisseina kujundus käesoleva aasta märtsis.

Unejutt
Uhtna põhikool ja raamatukogu korraldasid õpilastele omaloomingukonkursi „Vanaema unejutud“. Oodatud olid lood mida vanaema on jutustanud või mida
üks väljamõeldud vanaema võiks rääkida. Parimaks
valis žürii vanaema Siri Allvee jutustatud ja lapselaste
Mesike Siv Helemeele ja Pihel Aet Lilleriini poolt kirja
pandud lood, mis toetusid perepärimusele. Eriauhinna sai I klass, kes oli kokku pannud toredad vihikud,
mis tutvustasid vanavanaemasid ja nende jutustatud
lugusid. Vanemas kooliastmes pälvis tunnustuse Miko
Mältoni kirjutatud „Vanaema unejutuke“.
Inge Pikkoja

Uhtna raamatukogu direktor

Anneli Meibaum

Hundiaed ehk hundilõks Oandu looduskeskuse kultuuripärandi matkarajal. 		
Foto Anneli Meibaum

Quaterpipe ehk veerandrenn jõudis Uhtnasse.
Aastatega loodetakse külaväljakul olevat rulaparki
suurendada element elemendi haaval. Et kasutamisrõõm
suurem oleks, käitu mänguväljakul heaperemehelikult
ning hooli enda ja teiste turvalisusest.
Projekti rahastas Kohaliku omaalgatuse programm
2018. Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnatenuste
arendamine 1797,52 euroga ning Rakvere vallavalitsus
toetas 200 euroga.
Suur tänu töö teostajale Tiptiptap OÜle ja Maidu
Lutsule.
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Kui palju hetki imelisi
on jäänud käidud teele.
Kui palju kalleid inimesi,
kes alati on meeles.

Õnnitleme juunikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

UBJA JAANITULI
KÜLAPLATSIL 22. JUUNIL
kell 19
lastele
võistlusmängud

kell 20

tule
süütamine

Traditsioonilised
perekondlikud ja
täiskasvanute
võistlused

Tantsuks
mängib
ansambel
DETAIL

Esinevad
Ubja ja
Sõmeru
kantritantsijad
Näomaalingud,
suur batuut,
toitlustab
Eesti Donuts,
Loterii

XXVII laulu- ja XX tantsupeo

TULE TULEMINE

on avamäng juubelipeole, kandes endaga
laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge
igasse Eestimaa nurka.

Meie valda jõuab tuli 27. juunil

kell 10 annab Uljaste külaplatsil meile tule
üle Ida-Virumaa ja tuli liigub mööda SämiSonda-Kiviõli teed Uhtnasse
kell 11 algab Uhtna külaväljakul tervituskontsert „Meie armsad“ valla taidlejatelt,
millele kõik on oodatud kaasa elama.

Üritust korraldab Ubja külaselts Linda

Uhtnast liigub tuli edasi Lammasmäele,
kus selle võtab üle Viru-Nigula vald

Sõmeru saun on suletud
24. juunist kuni 2. septembrini.

Sinulgi on võimalus tuletulemisest osa saada
ja leegike endalegi laternasse ja hinge
süüdata.

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk… ja katkeb siis…

Buss väljub Sõmerult keskusehoone parklast
kell 10.30 ja võtab soovijad peale ka Ubja
külakeskuse parklast.

Mälestame
TOIVO ARBA
ARTUR SOOSAAR
LEMBIT NEUMANN
EVGENI OTSING
REIN AAS
TIIT MÖLDRI
ELLE LIIVA
SILVI PIISKOPPEL
MARGUS ANNUKA
MAIE RANDMÄE

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

15.09.1951-27.05.2019 Lasila
16.02.1925-24.05.2019 Sõmeru
06.08.1950-21.05.2019 Taaravainu
16.10.1940-15.05.2019 Jäätma
31.10.1948-15.05.2019 Uhtna
05.08.1952-12.05.2019 Sõmeru
06.11.1938-09.05.2019 Kohala
16.05.1929-09.05.2019 Uhtna
23.07.1966-04.05.2019 Taaravainu

Tule teekond lõpeb 4. juuli õhtul
Tallinnas, Kalevi staadionil tantsupeo
esimesel etendusel.
Meie vallast osalevad suure peol Uhtna
lastekoor ja naiskoor ning Uhtna mandoliiniorkester.
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05.06.1948-21.04.2019 Roodevälja
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

Avame uksed 12. juunil kell 15

Ootame kõiki sõpru ja huvilisi meid külastama.
Pood on avatud (esialgu)
T, K, N 10.00-18.00
Kauplemine on sularahas.
Lisa info: Merli 504 8505

95. sünnipäeval
ASTA-MARIE PÕDRA Ubja
94. sünnipäeval
SINAIDA VLASOVSKI Sõmeru
92. sünnipäeval
IVI SÕNAJALG Vaeküla
91. sünnipäeval
HELJA TIINAS Varudi-Vanaküla
AGNES SUNE Sõmeru
90. sünnipäeval
AGNES JALAK Sämi-Tagaküla
LEIDA OTSMAA Lasila
89. sünnipäeval
HELJE RÄTSEP Sõmeru
AINO TSURENKOV Uhtna
ELISE ALERT Ubja
88. sünnipäeval
RUTH INNO Ubja
87. sünnipäeval
VALVE MANDEL Tõrma
JOHANNES KIRSCH Tõrma
85. sünnipäeval
ADA NURK Aluvere
LIDIA RUBLJOVA Vaeküla
84. sünnipäeval
EINARI KÄIVÄRÄINEN Veltsi
VELDA ANNUS Lepna
83. sünnipäeval
MARI REMMELG Arkna
82. sünnipäeval
AUGUST LIIMA Uhtna
ALMA NIIT Lasila
81. sünnipäeval
IIVI VÄNDRIK Päide
ENNO TINNURI Veltsi
ENN-MEEME TOHVERT Karitsa
REIN TEIVEJÕE Sõmeru
80. sünnipäeval
BORISS NOSSOV Sõmeru
AITA KANARBIK Sõmeru
70. sünnipäeval
MAIDO PAJUSAAR Sõmeru
IMBI LEUSKA Taaravainu
OSVALD KOKK Lepna
DZINTRA ZJUKOVA Katku
MATI PERI Kohala

Õnn on ta säravais silmades
ja lustakas põselohus.
On päike ka vihmastes ilmades
kui selline õnn on kodus.

Palju õnne lapse sünni puhul!
MARTIN NORMAK Karitsa
KIMI REEST Sõmeru
ADEELE AAVER Sooaluse
ALEKSANDRA KOKKA Lepna

