Rakvere Valla Sõnumid
II aastakäik

Maal on mõnus
Rakvere vald osaleb 28. septembril uues maaelu
väärtustavas algatuses ehk üle-eestilisel MAAL ELAMISE PÄEVAL. Tegemist on külastuspäevaga, mille
fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate
teenuste, seltsitegevuse, vaba aja võimaluste, töökohtadega ning pakutavate elukohtadega.
Maal elamise päeva (külastussündmuse) idee on tutvustada maakogukondades ja omavalitsustes olevat
elukeskkonda sellisena nagu ta on, kogu oma mitmekesisuses – avaliku sektori teenuseid, külakogukondi
ja kolmanda sektori tegevusi, ettevõtluse/kaugtöö võimalusi, kohapealseid ettevõtteid, kes töökäsi vajavad
ning elukoha võimalusi.
Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad
inimesed ise näidata, et maal elamine ja töötamine on
küll linnast erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv
elustiil.
Ühise ajaperioodi sees on avatud külastajatele koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, seltsid, tööjõudu vajavad
ettevõtted, vallamaja.
Eelkõige on sihtgrupiks pered ja üksikisikud, kellel
mõlgub mõttes soov vahetada elukohta linnast maale
või ühest maapiirkonnas teise. Nemad saavadki päeva
raames suurpärase võimaluse oma silmaga ise veenduda, kuidas konkreetses maakohas elatakse, kes seal
tegutsevad ja mida nad oma kodukohast arvavad.
Lisaks külastajatele on see päev oluline ka kohalikule
kogukonnale endale, kelle eneseteadvust ja kogukonna tunnet päev tõstab. Kuna maaelu maine kandjateks
on eelkõige maal elavad inimesed ise, siis võimaldab
päev ka neil endil oma elukeskkonda uue pilguga näha
ning sellest edaspidi uhkusega rääkida.
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Avastusretk alaku

Sõmeru põhikooli 1. klass:
Oliver Adonov, Armin Aps,
Tristan Anders Aul, Kristi Kasak, Laura Laos, Janeli
Lauk, Lisandra Laulik, Lisanna Maipoom, Kaarel Mägi,
Sandra Puusepp, Rosann
Aliise Reinmann, Rasmus Romov, Marten Roov, Karl Marten Sammelselg, Sten Rasmus
Schmidt, Gregor Toome,
Mirtel Tull, Victoria Liis Vichmann ja klassijuhataja Reine
Anton.

Uhtna põhikooli 1. klass:
Isabel Kaljuvee, Keiu-Katarina Kalla, Loviise Laager,
Evert Laanemäe, Emili Luts,
Hanna Mikkus, Tambet
Namm, Georg Soosaar, Arthur Maru Tamm ja klassijuhataja Kadri Ploom.

28. septembril MAAL ELAMISE PÄEVAL
Rakvere vallas (kavas võib olla muudatusi):

Maal elamise päeva ürituste infot Rakvere vallas
jagab Sõmeru keskusehoones töötav STAAP kella
10-16.
Staabis on ettevalmistatud erinevatele huvigruppidele päeva paketid, toimub külastajate registreerimine
Keskusehoones:
• Sõmeru klubis avatud ringitunnid
• raamatukogus tegevused lastele
• päevakeskuses tegevused eakatele
Mädapea mõisa aias:
Sügislaat koos põnevate tegevustega
Sõmeru loodus ja tehnikamajas:
Avatud tutvumiskohvik, kus luuakse sotsiaalne
võrgustik külastajate ja oma elanike vahel

Lasila põhikooli 1. klass: Jan Eduard Inno, Oliver Kuusemäe, Elisabeth Malinin, Aigar Maripuu, Gregor Punane,
Ragnar Roosipuu ja klassijuhataja Tiina Rumm.

Avatud on kõik koolid ja lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud
Sõmerul avatud seiklusorienteerumise rada, koos
metsamängude, lõkke ja püstkojaga
Lahtiste uste päevad ettevõtetes
Täpsemat infot saab jooksvalt jälgida Rakvere
valla kodulehelt või www.maalelamisepäev.ee
ÜLESKUTSE Rakvere vallas asuvatele ettevõtetele!

Palun andke teada oma vabadest töökohtadest, et
me saaksime külastajatele neid reklaamida. Samuti on
teil võimalus antud päeval ise külastajaid vastu võtta ja
oma ettevõtet tutvustada.
Infot vabadest töökohtadest ja maal elamise päeval
osalemisest koos lahtioleku kellaaegadega edastada
kaire.kullik@rakverevald.ee

Näpi koolis avatakse uuel õppeaastal kaks
esimest klassi: Maximus
Danilov, Romeo Gepner,
Romil Gepner, Maksim
Janelis, Mirjam Lahesalu,
Ander Mäeots, Rivo Rande, Karoliina Veiman.

Veltsi lasteaed-algkooli 1. klass: Chris-Robin Kippus
ja Stella Lilienbach. Klassijuhataja Anneli Martinson.

2

RAKVERE VALLA AJALEHT

Mõtteid alanud kooliaastast
Milliste ootuste-lootuste ja mõtetega läheb Sõmeru
kool vastu algavale õppeaastale?

Näpi koolis tõotab tulla huvitav ja väljakutseid
pakkuv õppeaasta.

Meil on ilus koolimaja ja õpikeskkond, tublid õppurid ja
koostöövalmid lapsevanemad, kogenud ja head koolitöötajad ning õpetajad. Kuigi tänane laoseis näitab, et õpetajate
keskmine vanus hakkab lähenema kriitilisele piirile, tunnen
head meelt, et meie koolis veel on, keda klassi ette lapsi õpetama saata, sest üle mitme aasta tuli taas tegeleda värbamisega. Järjekorda ukse taga ei olnud, aga vajalikud inimesed
on leitud.
Kooliaasta algus tähistab alati ka millegi uue algust, mille kulgu võime küll planeerida, aga mille tulemust kunagi
ette ei tea. Koolis loetakse tibusid kevadel. Seepärast soovin
öelda koolirahvale järgmist: ole õpihimuline ja alati koostöövalmis, hea sõber ja partner, nõuandja ja abiotsija, andja
ja vastuvõtja. Ole aus ja vastutustundlik, püüa alati parema
poole. Saint-Exupery on öelnud: täiuslik pole mitte see, millele pole midagi lisada, vaid see, millest pole midagi ära võtta. Soovin kõigile täiuslikku, toredat, tegusat ja õnnelikku
uut õppeaastat!

Kuid töö käivitamine on olnud üsna keeruline. Korraga
on väga palju muudatusi. Kui viimased 7 aastat on koolile
heakorra teenust osutanud koristusfirma ja riigihankega
saadud remondimees, tuli nüüd leida koristajad ja soetada
kõik vajalikud koristus- ja hügieenivahendid. Lisaks tellida
välisakende ja vaipkatete pesu. Remonditöödega aitavad
jõudumööda valla majandusmehed. Kuna viimastel aastatel
pole meil uut klassimööblit olnud võimalik soetada, ootame
Uhtna kooli remondi lõppemist ja klassimööbli väljavahetamist, et sealt endale vajalikke koolipinke ja laudu saada.
Seoses kaadrivahetuse ja uute ametikohtade loomisega tuli
leida 8 uut töötajat. Õppe-arendusjuhina asus tööle Juta
Valvik, kooli meeskonnaga liitusid veel Piret Pall (infospetsialist), Anneli Meibaum (huvijuht ja asendusõpetaja), Lehte
Senka (peakokk), Tõnu Kurikjan (klassiõpetaja), Ruth Veidenberg (individuaalõppe õpetaja), Ilme Lazõrina ja Silvi
Seppa (koristajad). Uusi õpilasi on tulemas ca 25. Soovijaid
olnuks rohkemgi, kuid praegu suudame me õpilaskodu teenust pakkuda vaid 22 õpilasele. Oluliseks muudatuseks pean
seda, et tänu algklasside õpilaste arvu suurenemisele saime
likvideerida liitklassid. Loodame, et juba järgmisel õppeaastal on koolil eraldi õpilaskodu, et saaksime suurendada
õpilaste vastuvõttu ja hakata pakkuma ka nõustamisteenust.
Toredat kooliaastat

Direktor Virge Ong
Uhtna põhikool on seadnud oma uue õppeaasta eesmärgid ning läheb kooliaastale vastu teha tahtmise
sooviga.
Rõõmustame, et õpilaste arv on taas kasvanud ning ületab
üle paljude aastate 100 piiri. Kindlustunde eduka aasta kordaminekule annavad ka hakkajad ja end pidevalt täiendavad
õpetajad, tugipersonal ja teised koolitöötajad. Loodame, et
meie majas tööd alustavate uute inimeste, eriepedagoogi ja
kunstiõpetuse õpetaja, panus koostöösse saab olema igati
õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid toetav.
Kindlasti toob uue hingamise, loob positiivse meeleolu ja
tõstab õpimotivatsiooni uuenduskuuri läbinud õppekeskkond. Peamaja II korrusel ootavad õpilasi maitsekalt kujundatud klassiruumid ja koridorid, põnev ronimissein ning
mõnusat suhtlemist pakkuvad istumispesad.
Lähtuvalt muutunud õpikäsitusest ja ettevõtliku kooli põhimõtetest soovime taas midagi uut ja harivat korda saata.
Näiteks ootavad õppetöösse rakendamist uued robootikakomplektid, droonid ja 3D printer ning läbiviimist liikumist
propageerivad lõimitud ainetunnid ja projektipäevad.
Loodame, et meie koostöö partneritega kogukonnas, vallas ja maakonnas ning võimalusel ka riigi ja rahvusvahelisel
tasandil saab olema igati töine ning õpilasi ja õpetajaid motiveeriv.
Värvikirevate astrite, suursuguste gladioolide ja punavate
pihlapuude taustal rõõmsat kooliteed kõigile!
Direktor Anne Mäeots
Lasila kooli läheb uuele õppeaastale vastu koostööaldilt.
Kui arvata aega alates Lasila kooli taasavamisest 1986.
aastal, siis on meie kool alustamas 34. hooaega. Järgides
kooli põhiväärtusi, jätkates traditsioone ja olles avatud uutele väljakutsetele, loodame, et õppeaasta tuleb põnev, sündmusterohke ning edukas.
Kool iseenesest ei muutu kunagi selliseks, nagu me soovime, et ta oleks. Ainult meie ise saame koostööd tehes teda
kujundada paigaks, kus kõigil on tore olla, kõik austavad
teiste tööd, kedagi ei kiusata ja toimub õppimine, mis tagab
ka tulemuse.
Nii koolis kui lasteaias saame edukad olla ainult lapsevanemaga koostööd tehes. Meie õpetajad ootavad vanemaid
alati oma lapse arenguga seotud muresid ja rõõme jagama,
ühistegevustes osalema, nõu küsima ning nõu andma.
Soovin kõigile meie kooli ja valla teiste koolide õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele pingevaba ning üksteist
toetavat tulemuslikku koostööd ja palju koolirõõmu igasse
päeva.
Direktor Katrin Murakas

Direktor Kersti Aasmets
Aasta algus Veltsi lasteaed-algkoolis
„Kõik-kõik on uus septembrikuus“. Teistele ehk kulunud,
kuid meie väikese ent tublide inimestega täidetud maja
jaoks on need tähenduslikud sõnad. On siiras rõõm näha
jätkuvalt uusi lapsi ning alustada uut kooliaastat 12-ne vapra ja tragi õpilasega ning 32-e armsa mudilasega. Uuele õppeaastale läheme vastu täis uut hingamist ja sooviga jätkata
tihedat koostööd lastevanematega, kohaliku kogukonnaga
ning muidugi Rakvere vallavalitsusega, kellega oleme üheskoos vähese ajaga teinud ära juba väga palju. Lootuses, et
saame juba lähitulevikus juurdeehituse, millesse mahub lisaks küla- ja noortekeskus, paneb meil aga silmad veelgi särama. Veltsi Lasteaed-Algkool soovib teilegi sära silmadesse
ja lootuste täitumist, heade soovidega
Direktor Egle Neuhaus
Taas on kaunis suvepuhkus läbi saanud ning uus õppeaasta algab ka Sõmeru lasteaias Pääsusilm.
Sõmeru ja Uhtna maja õpetajate sõnul on ees ootamas tegusad ja sündmusterohked lasteaiapäevad. Õppeaastat läbivaks teemaks on juba eelmisel aastal alustatud „Mets meie
ümber“.
Sel aastal püüame veelgi rohkem süvitsi minna, käsitledes laste vanusest lähtuvalt mitmeid loodust tutvustavaid ja
metsaga seotud, loodushariduslikke teemasid. Tihe koostöö
jätkub ammuse partneri, Sagadi looduskooliga ning metsateema käsitlemisel on suureks toeks ka Uhtna ja Sõmeru
raamatukogu. Planeeritud on arvukalt matku ja väljasõite
loodusesse, tutvustades lastele erinevaid metsaliike ning
seal töötavaid masinaid. Muuhulgas on kavandatud teemakohased teatrietenduste külastused ning ekskursioonid loodusmuuseumi.
Rõõmustamiseks ja rahuloluks on veelgi põhjust. Meie
toreda meeskonnaga on liitunud väga staažikas ning suurte
kogemustega logopeed-eripedagoog Tiiu Mähar, kes tegeleb
nii Sõmeru kui Uhtna maja lastega. See on tõepoolest suur
õnnestumine, justnagu nõela heinakuhjast leidmine!
Traditsiooniliselt mahuvad lasteaiapäevadesse ka erinevad huviringid: jalgpall, laste jooga, flöödiõpetus, tantsuring.
Robootikategevusi jätkame rühmaõpetajate eestvedamisel.
Mine metsa, kui tuju on paha - seal kiiresti rahuned maha …
Mine metsa, kui rõõmus on meel – seal rõõmsamaks muutud sa veel!
Selle toreda mõttega Poku rühma stendilt soovin ilusat
õppeaasta,
lasteaia direktor Evi Metsmaaker
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Kui lapsed saavad piisavalt
liikuda, on nad tervemad,
rõõmsamad ja ka paremad
õppijad
See ja paljud teised mõtteterad koorusid välja 23. augustil Rakvere valla haridus- ja noorsootöö konverentsil, mille
teemaks oli tervist edendava ja liikuma kutsuva kooli võimaluste ja tegevuste tutvustamine ning eesmärgiks laste ja
noorte istumisaja vähendamine ja liikumisaktiivsuse suurendamine koolis ja noortekeskustes viibitud aja jooksul.
Kellele uus, kellele unustatud vana, kellele tavapärane
tegevus.
TÜ Liikumislabori võrgustikujuhi Maarja Kalma ettekandest tulid ilmsiks tõsiasjad, et kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu
ja ka õppimisvõime jaoks. Mõnevõrra üllatav oli teada saada, et Tartu Ülikooli Liikumislabori uuringud näitavad, et
koolipäevadel liigub 7–13-aastastest Eesti õpilastest piisavalt vaid iga neljas. Ligikaudu viiendik lastest ei liigu ühelgi
päeval minimaalsel soovituslikul tasemel. Jah, mõelda, et
oi-oi, meil sellega küll probleeme ei ole, meie lapsed liiguvad küll rohkem, on ilmselt jaanalinnu kombel pea liiva alla
peitmine. Nutiajastul on paraku omad plussid ja miinused
ning mitte ainult noorte hulgas.
Tegemiste praktilise poole valusid ja võlusid lahkasid
Nõo gümnaasiumi esindajad.
Sama temaatikat toetas ka Tervise Arengu Instituudi
esindaja ettekanne, milles räägiti tervist edendava kooli
võimalustest ja väljakutsetest tervemaks tulevikuks.
Kinnitust, et Lääne-Virumaal asjaga tegeletakse, selgus
vallavanem Maido Nõlvaku ülevaates Lääne Virumaa tervise- ja heaoluprofiilist ning tegevuskavast.
Tervist edendavate koolide võrgustikuga on Lääne-Virumaal liitunud 13 kooli ja 13 lasteaeda, sealhulgas Uhtna,
Sõmeru ja Näpi kool ning Sõmeru lasteaed, kuid mõtteainet tuleviku tarbeks andsid ettekanded kindlasti. Kas või
juba sellepärast, et uuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja
paremate õpitulemustega. Tänapäeva istuval ajastul ei ole
liikumine laste jaoks loomulik osa päevast, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist.
Et päev pelgalt teooria tasandile ei jääks, pakkus orienteerumisala asjatundja Toivo Murakas osalejatele ehedat
emotsiooni orienteerumisraja läbimisel, milles ühendatud
nii arvutimaailm kui ka kiired jalad.
Nii, et kõik liikuma, sest kes ei tunneks rõõmu tervest,
tublist, targast ja tegusast inimesest
Sirje Rebane
Uhtna põhikooli õppealajuhataja

Novembrikuus avatakse Uhtna raamatukogus näitus „Meie mehed ja masinad“. Sellega seoses otsitakse fotosid, kus oleks peal meie kandis 1990. aastani
käibel olnud masinaid: jalgrattad, autod, bussid, traktorid, tuletõrjeautod jm. Fotod skänneeritakse raamatukogus kohapeal arvutisse ja tagastatakse omanikule. Omanike loal lisatakse fotod Uhtna topoteeki.
Ette tänades
Inge Pikkoja,

Uhtna raamatukogu direktor
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Maale elama … perekond Laanemäe lugu

M

aal elamise päeva
eel on paslik uurida
ühe linnast maale kolinud
perekonna käest, kuidas
nendega nii juhtus et …
Seekord saame tuttavaks perekonda Laanemäega, kus elavad ema
Janne, isa Janek, lapsed
Celine, Emili, Evert ja Eliise. Elukoht alates 2015
juunist Rakvere vald,
Sämi-Tagaküla, Voogla
talu.
Pereema Janne sõnul sai
neil linnaelust sõna otseses mõttes siiber. Elasime Rakveres kortermajas.
Sügiseti käisin õues maja
ümber lehti riisumas. Kevadel tegin tuttava juurde
Kuusalusse peenramaa, aga
natuke kauge oli rohimas
käia. Arutasime abikaasa
Janekuga võimalusi – suvekodu kus ainult nädalalõppe
veeta polnud meie arvates
päris see, mida me tahtsi-

me. Minu lapsepõlv oli küll
Kandlel vanavanemate pool
mööda saadetud, aga Janek
on puhtalt Pelgulinna poiss.
Sämisse sattusin ühel avatud talude päeval ja jutujätkuks küsisin, et kas siin mingit maja pole müüa. Selgus,
et oligi. Käisime vaatamas.
Meeldis, kohe väga meeldis.
Loomulikult nii libedalt
kõik ei läinud. Kõigepealt oli
vaja hinnas kokku leppida ja
linnakorter maha müüa. Ettevalmistus võttis aega kaks
aastat, aga maja ootas truult.
Ju me olime tema jaoks siis
need õiged.
Algus oli töine. Et maja ja
selle ümbrus oli meie ootel
mitu aastat tühjalt seisnud,
oli esimeseks põhitööks
niitmine. Ei, mitte muruniiduk – see oleks ilmselt kohe
maha minestanud – vaid vikat, tavaline vikat.
Natuke aega hiljem saime
nn ökoniiduki ka - soolaleivakingiks toodi kanam-

ammi koos 4 tibuga, paar
kuud hiljem sünnipäevaks
2 lammast. Tänaseks on
lemmikute farm tugevasti
kosunud – tosin lammast
ja samapalju küülikuid, mõnikümmend kana ja paar

Vaba rahva tants

Tere tulemast Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäevale. Päevale, mil Eesti
sai jälle vabaks. Aga mis on
vabadus? Vabadus on võimalus tulla ja olla. Vabadus
on valik – minna või jääda.
Vabadus on õigus mõelda ja
öelda. Vabadus on vastutus
– teha või tegemata jätta.
I Vaba Rahva Tants Uhtna
külaplatsil oli väike, armas
ja südamega tehtud. Esines
5 tantsurühma: Maarjapiigad, Metsalilled ja Tantsumaias naisrühmadest ning
segarühmad Tarva Tammed ja Segapidi. Pidulikkust lisas Uhtna naiskoor
koos Kender Rebasega ning
loomulikult Uhtna mandoliiniorkester koos meie oma
võrratu Katrin Ritsoniga.

kassi. Miks? Sest loomad
lihtsalt käivad maal olemise
ja elamise juurde. Nii nagu
värske õhk, õuemuru ja teatud mõttes rahu ja vaikuski.
Meile meeldib siin ja linna tagasi ei kipu. Kui, siis

Trenažöörid on ilmastikukindlad ja mõeldud kasutamiseks aastaringselt.
Kõik treeningseadmed on
läbinud
rahvusvahelise
kvaliteedikontrolli ja oma-

vad vastavaid sertifikaate.
Platsile on paigaldatud 12
trenažööri + üks redelitega
treeningkompleks,
kokku 13 eset erinevateks
venitus- ja jõuharjutusteks.
Jõuväljaku projekti kirjutamisel arvestasime palju ka
noorte vajadustega, et anda
sportlikku tegevust Lepna
kogukonna noortele. Sellest
tulenevalt sai välja valitud
lai valik seadmeid, millel
treenimise koormused on
väga erinevad, samas aga
sobilikud igas eas ja treeningastmes sportijale. Kõik
seadmed on varustatud in-

fokleebistega, millelt saab
välja lugeda millise lihasgrupi jaoks vastav seade on
ja milliseid harjutusi sellega
teha saab.
Tänusõnad koostööpartneritele: Lii Kaljuvee, kes
aitas mõttest jõuda teostuseni; Evero Puit OÜ, kes
sponsoreeris meid multšiga; Jaanus Vorss, kes korraldas rajatisele koormatäie
multši; Vello Tiitus, kelle
abiga sai korrastatud trenažööride turvaala ümbrus; Rakvere vallavalitsus,
kes aitas projekti teostusele
kaasa; aitäh Lepna elanike-

Laanemäede pere mõtteid
vahendas
Sirje Rebane

Simmanil lõbustas rahvast
Pisikeste Pillide Punt, kelle
juht ja hing on Tiia Paist.
Täna oli meil vabadus
tantsida. Tantsida Eesti
Vabariigi, Rakvere valla ja
loomulikult iseenda rõõmuks, auks ja uhkuseks
ESIMESEL VABA RAHVA
TANTSUL. Ja kes teab, ehk
järgneb esimesele ka teine ja
miks mitte 3., 4. ja 5. Vaba
Rahva Tants.
Tänu kõigile abilistele,
kaasalööjatele ja loomulikult fantastilisele publikule!
Maia Simkin

Sirje Rebane

Jõusaal vabas õhus
Hea meel on teatada, et
Lepnal on nüüd olemas
kaua oodatud välijõusaal, mis valmis koostöös
Rakvere vallaga. Projekti
rahastamiseks taotlesime
toetust PRIA meetmest
1.1 elukeskkonna investeeringute alt. Töid tegi
K-Wooden
Production
Grupp OÜ.

ainult asja pärast – toidukraam tuleb ju ikka osaliselt
poest osta. Aga auto on maal
elamise juures asendamatu ja neid võiks/peaks olema lausa mitu. Eriti siis kui
lapsed linna kooli lähevad.

Põhikooliga pole probleemi
– koolibuss viib ja toob peaaegu ukse ette, kui vaja.
Loodetavasti annab maal
elamine meie lastele meenutamist väärt ja mitmekülgse
lapsepõlve. Palju uusi kogemusi ja oskusi alates loomapidamisest, kuni selliste
majapidamistöödeni, millega linnakorteris pole kunagi
võimalustki kokku puutuda.
Kui ikka sõber tuleb külla
ja minekule sättides ütleb,
et hing on rahul, sest oleks
nagu maal vanaema juures
käinud, siis järelikult oli siin
tore olla. Ja meil on see tore
olemine iga päev.
Igatahes MEIE pere küll
ei kahetse, et meist maakad
said. Tunneme selle üle ainult uhkust ja rõõmu.

le, kes uskusid meisse ja olid
moraalseks toeks!
Mina ise sain ühe suure
kogemuse võrra rikkamaks
ja teadmise, et projekti kirjutamine iseenesest on ju
väga lihtne, kui sul on väärt
idee ja usud sellesse 100%,
aga proovi sa seda ellu viia
...., oli see vast katsumus!
Head sportimist
soovides,
Meie Energia MTÜ nimel
Jaana Ant

Sõmeru Alexelast saab
nüüd sularaha osta
Alexela mugavuspoodides saab kasutada üle-eestiliselt
sularaha väljavõtmise teenust. Sularaha väljamakset saavad
kasutada kõikide pankade kliendid kõigis Alexela 36 mugavuspoes üle Eesti.
Alexela on pidevalt kasvav ja arenev kontsern, kelle jaoks
on väga oluline pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid ja
teenuseid ning suurepärast teenindust.
Alexela mugavuspoodide kassast sularaha väljavõtmiseks
tuleb teha vähemalt ühe-eurone ost ning nimetada teenindajale summa, mida soovitakse sularahas välja võtta. Maksimaalne sularaha väljamakse summa on 100 eurot. Seejärel
sisestab klient makseterminali oma pangakaardi ja selle PINkoodi. Soovitud summa antakse kliendile poekassast ja võetakse maha kliendi pangakontolt.
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Turvaline koolitee
Suvevaheaeg sai läbi ning
lapsevanemad ja lapsed on
taas koolirütmis. Lastel,
kes alustavad oma kooliaastat, on ees ootamas esimesed sammud iseseisvuse
poole. Kui varasemalt on
osalenud laps liikluses koos
täiskasvanuga siis nüüd on
kätte jõudnud aeg, mil lapsel tuleb koolitee ette võtta üksinda. Rakvere vallas
alustab sellel aastal oma
esimest kooliaastat ligi 40
õpilast. Siinkohal tahakski panna lapsevanemate
südamele arutage oma
algklassides õppiva lapsega tema koolitee läbi. Vestelge lapsega teda tee peal
varitsevatest võimalikest
ohtudest liikluses, korrake

üle liiklusreeglid ja -märgid ning käitumisreeglid
avalikus kohas. Koolibussiga koolis käivatele lastele
tuleks kindlasti selgitada
bussipeatuses
kehtivaid
liiklusreegleid ning seda,
kuidas bussis olles käituda.
Kindlasti tuleb bussis kinnitada turvavööd! Peatselt
saabub ka pimedam aeg
ning seejuures oleks paslik
kinnitada laste riietele juba
varakult odavaim elukindlustus – helkur. Helkuri
kandmine on kohustuslik
ka asulasisesel teel. Kui
varasemalt on oldud seisukohal, et piisab ühest,
paremale poole autotulede kõrgusele kinnitatud
helkurist, siis tegelikkuses

RAKVERE VALLA AJALEHT

võiks olla nii laste- kui ka
täiskasvanute riietel helkurid mõlemal pool. Sellega on tagatud teed ületava
jalakäija märkamine autojuhtidele mõlemalt poolt.
Samuti tuleks meeles pidada, et asulavälisel teel tuleb
jalakäijal liigelda alati tee
vasakul teepeenral.
Liiklusreeglid on täitmiseks kõigile ning igaüks
on eeskujuks meie väikestele liiklejatele. Olgem siis
heaks eeskujuks!
Ohutut kooliteed kõikidele koolijütsidele!
Kady Tiinas

Rakvere valla noorsoopolitseinik
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Muusikapäev toob Lääne-Virumaale puhkpillid
1. oktoobril tehakse
suur kummardus muusikale, sest tähistatakse
rahvusvahelist muusikapäeva. Sel puhul rullub lahti üle kogu Eesti
enam kui saja kontserdiga
muusikapäeva
programm ja nii jõuab
muusika ka Sõmerule!

Sel päeval toob mammutprogramm
tervelt
107 kontserti rohkem kui
38 valda ja 31 linna, kuid
rikkalikule kavale lähenetakse kompaktsemalt.
Iga maakond keskendub
omaette
instrumendile või erialale, mis selles

piirkonnast
kontserte
täidab.
Muusikapäeva
üks eesmärke on pöörata tähelepanu muusiku
elukutsele ja igapäevale
ning näidata seda neile,
kelle endi argipäev on vahest muusikuelust väga
kaugel. Niisiis lähevadki
igasse maakonda toredad
artistid otsekui saadikud,
et tutvustada enda instrumenti, loomingut ja tööd.
Lääne-Virumaa kesksed instrumendid on
puhkpillid. Sõmeru keskusehoones astuvad üles
Marten Altrov klarnetil
ja Ingely Laiv oboel. Neid
säravaid puhkpillimän-

gijaid toetab klaveril Johan Randvere. Noored
muusikud on pälvinud
tunnustust
mitmetel
kodumaistel ja rahvusvahelistel konkurssidel,
sealhulgas on tuttavad
laiemale publikule telekonkursist “Klassikatähed”.
Lisainfo: www.muusikapaev.ee ja Muusikapäeva Facebookist!
Sõmeru keskusehoones tähistatakse muusikapäeva
1. oktoobril kell 12.
Kontsert on prii sissepääsuga!

Terveks ja tugevaks!

12.–16. augustil osales grupp Sõmeru valla noori koos noorsootöötajatega proovimatkal Vilsandi saarele. Jalgsimatk toimus MTÜ Sõmeru Start ja Ubja Külaselts Linda ühisprojekti “Käsikäes looduse ja tehnikaga” raames. Matkagrupp läbis 5 km matkatee jalgsi läbi vee Vilsandi
saarele nii minnes kui tagasi tulles. Kõige ekstreemsem oli üsna Saaremaa ranniku lähedal asuv
Käkisilma veeületus, mida kasutatakse veeteeks paatidele. Minnes saarele oli seal vee sügavuseks
90 cm. Tagasi tulles aga oli tuul tugev ja veetase kõrgem (110 cm) ning veevool kiire. Veetakistus läbiti nii nagu õpetatakse kiirevooluliste mägijõgede ületust, kus tuleb 3-4 matkajaga koos
üksteistest kinni hoides läbi minna (pildil). Jalgsimatkadel matkapäevade käigus läbiti suur osa
Vilsandi saare rannajoonest ja samuti tehti jalgsi tiir ümber Loonalaiu, kuhu viis tellitud paat.
Ühisprojekti rahastab PRIA Leaderi meede.”

Septembrist Sõmeru keskusehoones

esmaspäeviti kell 18 BODY FIT treening, osalus 2.- kord
neljapäeviti kell 19 ZUMBA, osalus 3.- kord
Juhendaja Mirje Vilt, kaasa vahetusjalanõud.

Septembrist, neljapäeviti kell 18.30
Uhtna koolimajas TREENING “Keha trimmi”.
Juhendaja Maily Laager, osalus 2 eurot kord. Kaasa matt, veepudel,
hantlid ja vahetusjalanõud.

EAKATE VÕIMLEMINE alates oktoobrist
neljapäeviti kell 13.15 Sõmeru keskusehoones
reedeti kell 12.30 Veltsi koolis
Juhendaja Maie Tamm, kaasa matt ja vahetusjalanõud.
Registreeri seminarile:
oxana@rakverevald.ee või
FB Lääne-Virumaa Noorte Tugila
Seminarid toimuvad Sõmeru
noortekeskuses
Hommikuid äratab eripedagoog ja
koolitaja Pille Kriisa

Sven Hõbemägi alustab sügisel taas jõusaali
ringtreeningutega
esimesed tutvustavad treeningud toimuvad:
23. september kell 19 Lasilas
24. september kell 17.30 Uhtnas ja kell 19 Sõmerul

Treeningud on eelregistreerimisega ja vallaelanikule tasuta.
Osalemise tingimuseks on rahvastikuregistri järgne elukoht Rakvere
vallas. Registreerimise info avaldame kodulehel.

Alates 7. oktoobrist esmaspäeviti kell 10.30 Sõmeru lasteaia saalis
LASTE LAULU JA MÄNGURING (1–3-aastastele).
Juhendaja Mirja Markson.
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Vallavalitsus annab teada
31. juulil

• Maksta sotsiaaltoetusi abivajavatele puuetega isikutele
summas 250 eurot.
• Algatada Tehnokonsult OÜ avalduse alusel Taaravainu
külas Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine.
• Eraldada toetust MTÜle Uus Uhtna ilmastikukindla telgi
soetamiseks, sõlmida toetuse eraldamiseks sihtfinantseerimisleping.
• Anda nõusolek avaliku ürituse jalgrattamatk „Kirju liblika
suvi“ korraldamiseks.
• Jätta rahuldamata MTÜ Rakvere Koeraspordi Klubi
taotlus ürituse korraldamiseks, kuna puudu on korrektne
dokumentatsioon ürituse kohta ja turvaplaan. Loomadega
seotud üritus on kõrgendatud riskiga üritus, sh kui
kasutatakse stardipüstoleid, mistõttu on väga oluline
saada täpne ülevaade ürituse korraldamise riskide maandamisest.

7. augustil

• Nõustuda eraisikutele kuuluva Kohala-Eeskülas asuva
Tammealuse katastriüksuse jagamisega vastavalt plaanile
ning määrata katastriüksuse lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Teha vallavolikogule ettepanek võõrandada Lepnal asuv
mittevajalik korteriomand enampakkumisel internetikeskkonnas osta.ee, määrata alghinnaks 10 000 eurot.
• Paigutada Uhtna hooldekodusse kolm abivajavat isikut,
kelle kohamaksu tasumine on garanteeritud.
• Määrata raske puudega abivajavale isikule hooldaja ning
maksta hooldajale hooldajatoetust.
• Maksta ühekordset sotsiaaltoetust abivajavatele eakatele
summas 400 eurot.

14. augustil

• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru lasteaia Pääsusilm
õpetaja abi Ulvi Ilvest.
• Anda nõusolek Korteriühistule Pagusoo tn 9 avaliku ürituse „Ohutusalane õhtupoolik Pagusoo elamupiirkonnas“
korraldamiseks.

28. augustil

• Osutada tugiisikuteenust kahele abivajavale isikule, teenuse rahastamine toimub riigieelarvest eraldatud toetusfondi „Raske ja sügava puudega laste abi osutamise toetus“
vahenditest. Tugiteenuse osutajad Tiina Hoel ja Külli Villa.
• Eraldada „Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise korra“ alusel ühekordset
toetust MTÜle Levala Külaselts 299.50 eurot Levala küla
esmamainimise 800. aastapäeva tähistamiseks, MTÜle
Rallirada 1338.60 eurot autospordiürituse Rakvere romuring läbiviimiseks, Lääne-Viru Maanaiste Liit 490 eurot
Sibula ja juurika laada läbiviimiseks.
• Mitte rahuldada kiiruspiirangu seadmise ettepanekut
Erna teele.
• Maksta sotsiaaltoetusi abivajavatele isikutele summas
• Korraldada Siimusti alevikus Torni 1-5 asuva korteri
võõrandamiseks enampakkumine ja kinnitati alghinnaks
3000 eurot ja korraldada Lepna alevikus Energia pst 20-1
asuva korteriomandi võõrandamiseks enampakkumine ja
kinnitada alghinnaks 10000 eurot.
• Tunnustada valla tänukirjaga Uhtna põhikooli ajaloo,
saksa keele ja kunstiõpetuse õpetajat Urve Udu, Sõmeru
põhikooli huvijuhti Lemme Mäed ja rahvatantsujuhendajat Aili Punga ning Lasila päevakeskuse töötajat Linda
Kangurit.
• Jätta kinnitamata Näpi kooli struktuur ja vaadata see läbi
uuel vallavalitsuse istungil peale muudatuste sisseviimist.
• Jätta kinnitamata Näpi kooli õppekoha tegevuskulu piirmäär ning vaadata see läbi uuel vallavalitsuse istungil.
• Osutada abivajavatele isikutele sotsiaaltransporditeenust,
teenuse osutajaks OÜ Sõiduabi.
• Määrata Rakvere Vallavalitsus puudega isiku eestkostjaks
ning esitada sellekohane avaldus Viru Maakohtu Rakvere
kohtumajale.
• Paigutada Uhtna hooldekodusse abivajav isik kelle kohamaksu osaluse suuruseks on 85% igakuisest sissetulekust,
omaosaluse puudujääva osa tasub Rakvere vallavalitsus
ning teine isik kelle kohamaksu tasumine on garanteeritud.
• Anda kasutusluba Paatna külas, Kivi kinnistul asuvale
üksikelamule.
• Anda ehitusload üksikelamu ehitamiseks asukohaga Taa-

• Seada isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS kasuks Põllu tn
7a.
• Tunnistada kehtetuks Rakvere vallavalitsuse 03.04.2019
korralduse nr 136 punktid 1, 2 ja 1.5 ning kehtestada uues
redaktsioonis.
• Teha Elektrilevi OÜle ettepanek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks Rakvere vallale kuuluvale Kitseküla tn L7 ja
vaadata avaldus läbi uuel vallavalitsuse istungil.
• Kinnitada Lasila külas ühtse kompleksina müüdavate
kinnisasjade enampakkumise võitja (eraisik) ning sõlmida
temaga ostu-müügi leping vastavalt enampakkumiste
tingimustele.
• Anda kasutusluba Roodevälja külas, Põllu kinnistul asuvale gaasitorustikule.
• Maksta sotsiaaltoetusi puudega abivajavatele isikutele ja
peredele ühekordset toetust kokku summas 700 eurot.
• Maksta sotsiaaltoetust abivajavale isikule osutatud võlanõustamisteenuse eest summas 132 eurot.
• Tasuda MTÜ Vahtra Hooldemaja Aa Hooldekodus viibiva
isiku eest puudujääv hooldekodu kohamaks.
• Volitada Rakvere vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti
eeskostetava nimel sooritama arveldusarvelt ostutehinguid ning vajadusel sõlmima liitumislepingut.
• Esitada volikogule Waldorfkooli lasteaia kohamaksu tasumise avaldus seisukoha võtmiseks.

• Väljastada projekteerimistingimused üksikelamute projekteerimiseks Taaravainu külla Mirdimäe tn 19, Taaravainu küla ja Sõmeru alevikku Muru tn 6.
• Kooskõlastada Mädapea külas Kasevälja kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Muuta Uhtna alevikus Rakvere vallale kuuluvate Kuti ja
Eesmäe katastriüksuse vahelist piiri vastavalt detailplaneeringule ning määrati uute moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Ametlikud teated

Vallavolikogus otsustati

Rakvere Vallavallavalitsuse 31.07.2019 korraldusega nr
311 algatati Taaravainu külas, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2 ha.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine,
maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsu lahendamine, tehnovõrkude lahendamine, vajadusel kitsenduste ja servituutide
seadmine.
Planeeringualal kavandatakse jagada maa-ala eraldi kruntideks – ligikaudu 1,2-1,3 ha äri- ja tootmismaa ning tee ja
tehnovõrkude krundid vastavalt vajadusele. Juurdepääsutee rajatakse läbi Lepna tee 5 ja Tee kinnistute.
Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik elektrooniliselt
tutvuda Rakvere valla veebilehel:https://www.rakverevald.
ee/detailplaneeringud

ravainu külla Lepna tee 12, puurkaevude rajamiseks Päide
külla OÜ-le H.T.R ja Karitsa külla OÜ-le Balti Puurkaev.

21. augustil

• Seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus
Rakvere vallale kuuluvale Sõmeru alevikus Tiigi tn
6 kinnisasjale Adven Eesti AS kasuks, hoonestusõigus seatakse katlamaja ja seda teenindavate rajatiste
ehitamiseks.
• Võõrandada otsustuskorras tasuta Kohala SF OÜle Kohala külas asuv Rakvere vallale kuuluv KohalaJäätma tee ning sõlmida Rakvere valla kasuks tasuta
tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping.
• Võõrandada internetikeskkonnas enampakkumisel
valitsemiseks mittevajalik vallavara, korteriomand
asukohaga Energia pst 20-1, Lepna alevik, alghinnaga 10 000 eurot ja korteriomand asukohaga Torni
1-5, Siimusti alevik, alghinnaga 3000 eurot.

Alanud on avalduste vastuvõtt
huvihariduse toetamiseks
Rakvere vald toetab õpilase ühe huvihariduse omandamist
või huvitegevuses osalemist kuni 100% ning teist kuni 50%
ulatuses. Huvitegevuse toetamise eeldusteks on, et teenuse
osutaja oleks registreeritud äriregistris, huvitegevuse harrastamine ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) on vähemalt
kord nädalas üks akadeemiline tund ning spordivaldkonnas
tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti Spordiregistrisse. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks tuleb
õpilase seaduslikul esindajal esitada hiljemalt 15. oktoobriks
vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud õpilase ja tema
esindaja andmed, huvikooli või huvitegevuse teenust osutava asutuse nimetus, eriala, tegelemise aeg ning õppemaksu,
kohamaksu või osalustasu suurus. Avaldused tuleb esitada
kõigil, kes toetust saada soovivad, sh ka neil, kes möödunud õppeaastal avalduse juba esitasid. Avaldusi ootame valda alates septembri algusest ning avalduse võib saata
ka elektrooniliselt digitaalse allkirjaga. Avalduse blankett on
saadaval vallavalitsuses ja valla koduleheküljel. Kui õppeaasta jooksul mingil põhjusel valitud huvitegevus lõpetatakse ja
laps huvihariduses või huvitegevuses ei osale, siis on lapsevanemal kohustus sellest kohe teavitada vallavalitsust. Täiendav info haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets,
tel 322 1132, 5866 4670, e-post: monica.jaanimets@rakverevald.ee

Mittetulundussektor saab taotleda
tegevustoetust
Toetuse eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri, spordi, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi ning vabaühenduste
mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja
seltsingute kaudu.
Tegevustoetus, mida saavad taotleda Rakvere valla territooriumile registreeritud ja tegutsevad MTÜd põhikirjaliste
või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide teostamiseks.
Toetusavalduse esitamise tähtaeg on 20. september ning
hõlmab toetust järgnevaks tegevusaastaks.
Jooksvalt eraldatakse projektipõhist toetust, mida antakse MTÜle teistest fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide korraldamiseks ning kaasfinantseerimise
katmiseks. Tähelepanu tasub pöörata, et projektipõhise
toetuse taotlus tuleb vallale esitada kindlasti enne teise
fondi põhiprojekti rahastamistaotluse esitamist.
Kõik taotlused tuleb esitada vormikohaselt koos kõigi lisadega. Taotleja peab olema registreeritud Rakvere valda ja
seal ka tegutsema. Lisaks peavad tema tegevusest kasu saama
Rakvere valla elanikud.
Toetust eraldatakse valla eelarvest selleks ettenähtud
vahendite piires.
Toetuste andmise kord, vajalikud lisad ning taotlused on
kättesaadavad valla kodulehelt.

Pagusool tõsteti teadlikkust
turvalisusest

Pagusoo viie kortermaja ühistud, eesotsas KÜ Pagusoo 9,
kirjutasid „Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru“ projekti, mille abil soetati igale trepikojale tulekustuti
koos kapi ja tuleohutuse teavitustahvliga. Lisaks korraldati
mänguväljakul ohutusalane õhtupoolik, kuhu kutsuti kõik
Pagusoo elanikud, kuid sõna levis ja külalisi oli ka mujalt.
Kohal olid päästeamet koos ennetustöö spetsialistidega, piirkonnakonstaabel ja noorsoopolitsei ning korstnapühkijate
koja esindaja. Lastele tegi kohalik elanik Riina Remmelgas
näomaalinguid.
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28. septembril

Mädapea mõisas
kell 10–16

SIBULA ja
JUURIKA LAAT

28. september kell 20
Sõmeru keskusehoones
hooaja alguse tantsuõhtu

MEIL MAAL

Pidu on pühendatud Maal elamise päevale,
saab laulu, tantsu, nalja ja lusti.

Pääse 7.Laudade
broneerimine
tel 5336 4604.

MÜÜGILE TULEVAD:
• taimede kollektsioonaedade lillesibulad
Eestist, Lätist ja Leedust
• pojengijuurikad Eestist, Venemaalt,
Hollandist, Poolast
• kodumaised köögiviljad, hoidised
• aiatööriistad ja taimesildid
• aiaväetised
NÄITUSED:
õunasordid eesti aias
kartuli mitmekesine maailm
kaunis sügisdaalia
10.30–11.30 müügilolevate kaupade esitlus
mõisa saalis
12.00–13.00 mõisaaia kontsert – Pisikeste
Pillide Punt
SISSEPÄÄS: Tasuta
MÜÜGIPLATSI KOHAMAKS 5 €,
kõik, kel oma aiast ülejäägid olemas,
on oodatud kauplema!
Registreeri oma hoidiste ja aiasaaduste
müügikoht 5277 235 või
maia@rakverevald.ee

Esmaspäeviti alates 9. septembrist kell 11
koguneb

eakateklubi EVI

Sõmeru päevakeskuses
Üheskoos tehakse süüa, arutletakse elulistel
teemadel, kohtutakse erinevate eluvaldkonna
esindajatega.
Kõik, kes tahavad suhelda ja kodunt välja
saada on oodatud. Tegemisi veab Siiri Saarmets,
info tel 5334 1907.

Soe suvetuul võttis sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda.

TAMARA NIKOLAJEVA
TEET MÖLLITS
MADIS ELLAMAA
MALL MÄGI
SALME SALUMÄE
UUNO RAMMO
RAUL TALI

Avatud
kohvinurk

5. oktoobril Rakvere vallas
Sõmeru noortekeskuses

Seiklus orienteerumispäev

“KIRJU LIBLIKA SÜGIS”
Mandaat, registreerimine ja kiipide väljastamine
stardipaigas kell 10.
Rajale võib minna üksi või kogu perega!
Peale võistlust Sõmeru noortekeskuses
erinevad lõõgastavad tegevused ja saun.
Start kell 11.

Raja pikkus 5–7 km
Autasustamine kell 15.
Rajal läbitakse erinevaid
kontrollpunkte ja
lahendatakse ülesandeid.
Info ja eelregistreerimine
toivo.murakas@gmail.com
tel 5348 9464.

Palju õnneõisi teie aknalauale
palju väikseid jalajälgi teie koduõuele.

Palju õnne lapse sünni puhul!
ROOSI RAUDLA Tõrma
KRISTOFER LAUREND Näpi
REMI IGOTTI Tõrma
KASPAR AIT Lasila
KRISTEN KARING Veltsi

SÕMERU
RAAMATUKOGU
ANNAB TEADA

Mälestame
23.05.1931–06.08.2019 Veltsi
22.09.1951–10.08.2019 Tobia
15.09.1986–08.08.2019 Karitsa

Alates septembrist on Sõmeru raamatukogu
lugejate paremaks teenindamiseks avatud
ka iga kuu viimasel laupäeval kella 10–14.

23.06.1951–08.08.2019 Lepna
05.08.1930–16.08.2019 Lepna
14.07.1931–15.08.2019 Aluvere
10.04.1952-26.08.2019 Tõrremäe
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Raamatukohver külastab taas Ubja päevakeskust iga kuu esimesel esmaspäeval kell
11, esimene kohtumine toimub 7. oktoobril

Sületäis selget õnne,
turjatäis tugevat tervist.
Jätkugu päikesepaistet endale
ja südamesoojust teistele.

Õnnitleme septembrikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
94. sünnipäeval
JÜRI TIINAS Varudi-Vanaküla
91. sünnipäeval
ELLEN-MARIA VIDRIGSMANN Sõmeru
89. sünnipäeval
KALJO KRUUSOJA Ubja
VEERA KUZMINA Roodevälja
88. sünnipäeval
HANS VALDEK Toomla
HELMI KAASIK Karitsa
ILSE KALDA Eesküla
87. sünnipäeval
AADO MÄE Tõrma
VELLI STAMM Veltsi
ELJADA LEPASAAR Sõmeru
ALEXEY VETCHINOV Sõmeru
86. sünnipäeval
LII NUUT Levala
OTTO KIVISALU Uhtna
85. sünnipäeval
LIINE MUSIK Vaeküla
84. sünnipäeval
KATI RAUDSIK Taaravainu
LINDA NITSAR Vaeküla
REET LAANES Lepna
LEIDA ÜBIUS Uhtna
83. sünnipäeval
ARVO RAIDMAA Päide
82. sünnipäeval
ELJO VAHTNA Levala
EEVI POLLUKS Sõmeru
EEVA-MARIA VAADER Sõmeru
81. sünnipäeval
VIKTOR AITMAN Sõmeru
MAIE HERMAN Veltsi
HILJA MÄGI Karitsa
80. sünnipäeval
MATI MEHIST Tobia
MILVI TALTON Järni
75. sünnipäeval
EEVI AUS Lepna
ANNE NÕMME Sõmeru
70. sünnipäeval
VALTER RÄHMONEN Vaeküla
REGINA JAZÕKOVA Sõmeru

8. septembril kell 11
toimub Levala külaplatsil

vanavanemate päeva tähistamine

ning mälestuskivi avamine seoses 800
aasta möödumisest Levala küla
esmamainimisest.
Oodatud on kõik endised ja praegused külaelanikud.

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

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

