Rakvere Valla Sõnumid
II aastakäik

Vallavanema veerg

U

ue Rakvere valla moodustamisest on möödas
veidi üle aasta, mis oma tegevustes oli väga pingeline, põnev ja töörohke. Vaatamata paljudele kartustele on kahe valla ühinemine läinud minu hinnangul
väga hästi. Ei ole olnud suuri erimeelsusi ühinenud
valla elanike ega rahvasaadikute vahel. Soovin siinjuures tänada valla rahvast positiivse suhtumise ja toetuse
eest. Rõõmsat meelt ja koostöötahet on tunda igas valla
kogukondlikus piirkonnas.
Kogukondade kaasamine ja aktiivsus on vallale äärmiselt oluline. Seetõttu toimus eelmise aasta augustis
Ubjas kogukonnapäev. Päeva eesmärgiks oli kaasata
võimalikult palju erinevate piirkondade inimesi, kes
ise soovivad oma külades ägedaid üritusi ellu viia ning
olla oma piirkonna esindajaks valla ja kogukonna vahel.
Suure rõõmuga tervitan uusi MTÜsid, mis loodi Lepna
ja Veltsi piirkonda. MTÜde poolt kirjutatud esimesed
projektid said rahastaja poolt ka positiivse otsuse. Lisades juurde valla osaluse, saavad nad rajada Veltsi jõu- ja
mänguväljaku ning Lepnale jõuväljaku. Aitäh Teile Ave
Saksen ja Jaana Ant.
Minu prioriteediks eelmise aasta alguses olid tegevused noortega. Eelkõige noorsootöö ja huvihariduses
osalemine. Aprilli lõpus toimus vallas haridus- ja noorsootöö konverents „Kelle omad“?, mille eesmärgiks oli
arutleda antud valdkondade kokkupuutekohtade üle.
Oluline on luua sidusus ja koostöö hariduse, noorsootöö ja lastekaitse vahel. Alustasime ka noorsootööga
Arknal, kus nüüd on tööpäevadel avatud noortekeskus. Ettevalmistused noorsootöö läbiviimiseks käivad
Lasila ja Lepna suunal. Lasilas on noortekeskuse ruumid olemas. Lepnal hakkavad noored toimetama sellel
aastal remonditavates endise poe ruumides, kuhu kolib
ruumide valmimise järgselt ka raamatukogu.
Eelmisel aastal koostasime Rakvere valla ning teede
arengukava aastani 2035. Kavades on prioriteedid ja
visioon missuguseid tegevusi ning investeeringuid
tulevikus vallas ellu viiakse. Arengukavad on kättesaadavad valla koduleheküljel. Tänan kõiki inimesi, kes
nendesse oma ettepanekud ja mõtted andsid ning kõiki, kes erinevatel kogukondlikel piirkondade mõttetalgutel osalesid.
Olulisemad investeeringud olid eelmisel aastal Veltsi
- Rakvere ning Sõmeru - Näpi kergliiklusteede ehitus,
noorte loodus- ja tehnikamaja valmimine Sõmerul,
Uhtna kooli renoveerimine, uute mänguväljakute rajamine, vee- ja kanalisatsiooniprojektide koostamine
ning Tõrma kalmistu korrastamine.
Detsembri keskel toimusid sügisel valminud loodus- ja tehnikamajas jõulutare tegevused. Kõiki suuri ja väikeseid inimesi võtsid jõulutares vastu usinad
päkapikud, kes õpetasid töötubades meisterdama puidust ja paberist meeneid. Toidulõhnalises töötoas sai
kaunistada piparkooke. Muinasjututoas luges jõulumemm lastele muinasjutte. Mängude toas sai päkapikkudega koos mängida ning läbida seiklusrada. Kõige
suuremat elevust tekitas jõuluvana toa külastus, kus
sai jõuluvanale lugeda luuletust ning teha koos pilte. Kokku külastas jõulutaret kolme päeva jooksul üle
600 külastaja ning tagasiside oli äärmiselt positiivne.
Kui oleme head ja tublid lapsed, siis on võimalus, et
vabatahtlikud päkapikud jõulutares ka selle aasta lõpus
lõbusaid tegevusi pakuvad. Selle aasta olulisematest tegevustest räägin juba järgmises vallalehes.
Ilusat ja teguderohket uut aastat soovides
MaiDo NÕlvak
vallavanem
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Aitan lapsi raamatute juurde
Lustakad silmad ja naerune suu
Üleriigiline lugemisprogramm „Aitan lapsi raamatute juurde” on
heategevusfondi Aitan
Lapsi
koostööprojekt
Eesti
Lastekirjanduse
Keskusega, mille sihiks on
tõsta 5–10-aastaste laste huvi raamatute vastu.
Projekti partneriteks on
Kultuuriministeerium,
Eesti Lugemisühing, Eesti rahvaraamatukogud,
koolid ja lasteaiad.
Tuntud lastekirjaniku
Mika Keräneni loomingu
põhjal valmisid lugemiskeskused, mis said endale
nimeks Rampsu. LääneVirumaal rõõmustavad
Rampsud lapsi Vinni-Pajusti ja Uhtna raamatukogudes. Erilise disainiga

Rampsud valmisid Eesti
Kunstiakadeemia kursusetöö raames disainerite
Ellen Rannametsa ja Liina Kurvitsa käe all ning
Aitan Lapsi heategevusfondi kaudu taaraautomaatidel oleva kultuurinupu annetuste abil.
Rampsu hakkab lastele
pakkuma head lastekirjandust. Lisaks raamatusoovitustele käivad lugemisprogrammiga kaasas
lõbusad lugemisisu mängud. Septembrikuust detsembrini said Uhtna lapsed mängida jõulubingot,
uuel aastal alustame lugemispasside täitmisega.
Head lugemisisu kõigile!
InGe Pikkoja

Uhtna raamatukogu direktor

Noortebrigaad vormib volikogu
Alates oktoobrist alustas meie vallas tegutsemist noorte aktiivgrupp
nimega Rakvere Valla
Noortebrigaad, kelle eesmärgiks on parandada
ja muuta huvitavamaks
valla noorte elu. Noored
soovivad omalt poolt
kaasa rääkida neid puudutavates küsimustes.
Praegu kuulub brigaadi üheksa omanäolist ja
ambitsioonikat noort,
kes kõik on täis tahtmist,
et koos saata korda midagi olulist.
Seni on pandud rõhku
vajalike teadmiste kogumisele, et siis juba saada juurde uusi liikmeid
ning registreerida ennast ametlikult volikogu
nime alla. Hetkel on tehtud kaks ühist väljasõitu
nii Eesti südamesse Paidesse kui ka pealinna, et

Rakvere valla Noortebrigaad koos Paide Linna noortevolikoguga

kohtuda teiste noortevolikogudega ja arendada
meeskonnatööd. Nende
kaudu saadi teiste piirkondade noortelt väga
palju nõuandeid ja uusi
teadmisi, mida tulevi-

Pildimeenutus Jõulutarest

kus rakendada juba enda
töös. Samuti loodi väga
head suhted Paide linna
noortevolikoguga, kellega koos plaanitakse viia
läbi mõni tore projekt.
Alanud aastal tahame

korraldada vallas uudseid üritusi, mis ehk oma
populaarsuse tõttu võiksid kujuneda traditsioonideks.

Raili KruusamÄe
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Jõuluõhtu mõtisklus ehk naabrist parem

Jõuluõhtu kätte jõudis,
kuukiir pilvevarjus sõudis,
Taat siis saani hüppas
– hopp! Ta on jõuluajal
popp.

Aga enne seda kui jõuluõhtu liginema hakkas ja
jõuluvana oma teekonda
alustas, istusid Rakvere
vallavalitsuse ametnikud
ja volikogu rahvas bussi ning sõitis päkapiku
kombel piiluma, kuidas
Põltsamaa vallas haldusreformi järgselt asjad käivad.

Kohtumine kohaliku ettevõtja Lembit Paaliga.

rima Pisisaare spordikeskusesse jõudes, sest see
maja oli kõike muud kui
pisike – jõusaal, ronimissein, suur saal pallimängudeks,
lisaväärtuseks
saunamõnud ja isegi ööbimisvõimalus.

Põltsamaal Lossi restoranis.

Saan, see võttis suuna
itta, kingitused säeti ritta,
põdrad panid liduma,
sihtkoht oli Eestimaa.

Erinevalt jõuluvanast,
keeras bussijuht rattad
hoopiski lõuna suunas,
sest eelinfo meie sihtkoha
kohta ütles, et Põltsamaa
vald oli vald Jõgeva maakonnas. Põltsamaa vald
paikneb endise Viljandi
maakonna
põhjaosas,
hõlmates kunagise Põltsamaa ja Lustivere valla.
Omavalitsusliku staatuse
sai vald 1991. aastal endise Põltsamaa külanõukogu piirides. Vallamaja
asub Põltsamaa linnas.
Viimase haldusreformi
käigus – Põltsamaa linna,
Põltsamaa valla, Pajusi
valla ja Puurmani valla
ühinemise teel moodustus 21.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald.
Esmase ülevaate ja väikese
võrdlusmomendi

Päkapikk end saani
peitis, märkmetesse pilgu heitis,
kindel olema ju peab,
et on lapsed olnud head.

Pisisaare spordikeskuses.

valdades toimuvast saime
Põltsamaa kultuurimajas vallavanem Margus
Möldri ettekandest.
Põhjapõdrad ragistasid, naljapärast nagistasid
Rudolf neile seletas, nii
et nina helendas.

Jõudsid jõulud

Jõulukuu täitis lasteaia
rõõmsa ootuse ja sellega kaasnevate toimetustega. Päev-päevalt
muutusid rühmad pühadehõngulisemaks ja
lapsed olid päkapikkude piilumisest põnevil.

Sõmeru lasteaias aitas ootusaega lühendada juba kuu alguses
toimunud pereõhtu, kui
rühmade
töötubades
valmistati jõulukaunistusi. Meisterdamise vahepeal võis Mummukeste
rühmas õpetajate omaloomingulist
etendust
vaadata või saalis päkapikkudega mängida ning
suurtele lumehelvestele
oma jõulusoove kirjutada.

Ilusaid lugusid ja häid
soove kandsid ka jõuluetendused, mida lapsed
käisid jõulukuul vaatamas Rakvere teatris või
lasteaias. Sipsiku rühma
lapsed mängisid aga ise
teistele toreda näidendi.
Uhtna lasteaias tähistati advendi kulgu koos
Uhtna raamatukogu ja
Uhtna naisseltsinguga.
Vanemal põlvkonnal on
noorematele palju jutustada ja näputööoskusi
edasi anda. Naisseltsingu liikmed kinkisid igale rühmale omatehtud
mänguasjad.
Advendiaega mahtusid
veel laste väljasõidud jõulumaale ja talvekuu alguse tähistamine.
Viimaks jõudis kätte
seegi nädal, kui algasid

Meil naginaks ega raginaks ei läinud, aga päkapikke ja põhjapõtru nägime Pisisaare algkoolis
küll. Ja nende kõrval võib
meie Veltsi ennast lausa
suure koolina tunda, sest
Pisisaarel on õpilasi 17 ja
lasteaia liitrümas vaid 12
kasvandikku. Selle eest

jõulupeod ja kauaoodatud kohtumine jõuluvanaga. Uhtna lasteaias kohtuti jõuluvana
ja jõulumemmega ühel
varahommikul lumisel
õuel, kus nad tervitasid
kõiki lasteaeda tulijaid
piparkooke
pakkudes.
Hommikuputru
söödi
üheskoos lasteaia saalis,
millest oli saanud jõuluvana elutuba. Seejärel
mindi jõuluretkele rühmadesse, kus ühes toas
vaadati etendust, teises
filmi ja kolmandast leiti jõulusokk, kes tahtis
mängida.
Kõiki neid jõulukuu
päevi lasteaias saatsid
rõõmsad laulud, tantsud
ja piparkoogilõhnad. Nii
need jõulud jõudsidki.
Monika Gustavson

on nende kasutuses kena,
suur 165-aastane koolihoone, mis kunagi spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud ning nende
juhtimise all on veel ka 20
kilomeetri kaugusel asuv
Aidu lasteaed-algkool.
Kerge
kadeduseuss
hakkas meid muidugi nä-

Põltsamaa lähiümbruses ringkäiku tehes selgus, et nemad seal vist
küll kinkide pärast muretsema ei pea. Kohalik
ettevõtja Lembit Paal oli
lahkelt nõus nähtut ka
selgitama, olgu selleks
siis Pajusi mõis, külaseltsi
tegevus, eraomandis olev
hotell ja mööblirestaureerimistöökoda, aga ka
paekivikaevandus, killustikutootmine ja kohalikud põllumajandusettevõtted.
GEP-s
neid
siiasinna
suunas,
aga
põdrad, need ei kuuland
jõuluõhtu tagant sundis, headust südamega
tundis.

Enne veel kui Põltsamaa lossis päris kokkuvõtete tegemiseks läks, tutvusime väljapanekutega
lossi muuseumitoas, kus
saime juhataja Rutt Tänavalt asjakohase ajalooülevaate eksponaatidest
ja fotomaterjalist aastas
1272 kuni linnapea kingadeni, aastani 2017.
Tuulekiirul saan siis
sõudis, kõigi laste juurde jõudis,
ja ei olnud ime mingi,
et ka meie saime kingi.

Jah, kingi me saime,
sest juttu ning mõtteid
jätkus. Sai vaagida ja võrrelda. Ehk mõelda sellestki, mida teisiti teha või
hoopis tegemata jätta?
Või tunda rõõmu, et ka
meil on kõik hästi ja igal
juhul ei peagi naabrist
parem olema.
Põltsamaalt korjatud jõulumõtteid
vahendas

Sirje Rebane
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Üksteist peab hoidma – ka loomi ja loodust!
21. detsembril kuulutas Eesti jahimeeste selts
metsades välja jõulurahu.
See on aeg, kus jahimehed peatavad jahitegevuse, käivad koos peredega
metsas ning viivad loomade toidukohtadesse
süüa.
Ka Lasila koolipere otsustas sellel aastal anda
oma panuse ning viia
loomadele metsa toidupoolist. Lähim mets asub
koolimajale üsna lähedal
ning kuulub Tõrma jahiseltsi kasutusalasse, mis
on tegutsenud juba alates
1950. aastatest.
Jahiselts paikneb Rakvere, Tapa, Vinni, VäikeMaarja ja Kadrina valla
maadel. Jahimaad on
kokku 11 500 hektarit.
Tõrma jahiseltsi kuulub
34 väga erinevas vanuses
liiget. Seltsi esimees on
Jaanus Kangur. Liikmete
koosseis on aastati olnud
suhteliselt stabiilne. Tavalisel ulukijahil käib korraga 10–15 meest. Hundijahiks tullakse kokku
erinevatest jahipiirkondadest. Nende ohtlike
kiskjate jahtimiseks läheb tarvis 70–80 meest.
Paar aastat tagasi soetas
Tõrma jahiselts Lasila
lähistel vana taluhoone,
millesse hakati rajama jahimaja.
Seltsi liikmed on rajanud loomadele, eriti põtradele, mitmeid söödapõlde, kitsedele mõned
söödasõimed ning metssigadele ja teistele loomadele hulga söödaplatse
ning soolakuid. Loomadele viiakse tavaliselt
nisu, hernest, kartulimugulaid ning viljajäätmeid.
Kõige rohkem viiakse
loomadele toitu jõulurahu ajal, aga ka perioodil alates 28. veebruarist
kuni 1. juunini, sest siis
on loomadel poegimise ja
järglaste kasvatamise aeg.
Lasila koolipere oli
terve jõulueelse nädala
kogunud loomadele tammetõrusid, leiba, õunu,
porgandeid ja muid juurikaid. Jõulurahu väljakuulutamise päeval suundus
kogu koolipere juba varahommikul jahimajakese
poole teele, et kogutud
toidumoon
loomadele
metsa alla puistata.
Jahimees Jaanus Kangur
tutvustas taastamisjärgus, kuid õdusas jahimajakeses lastele metsaelu
ja kirjeldas, kuidas saada
jahimeheks. Tunnustatud
taksidermist Elton Vogt
rääkis aga, kui aeganõudev ja keeruline töö on
loomade topiste tegemine. Edukas taksider-

Lasila koolipere jõulurahu ajal loomadele toitu viimas.

mist peab olema loov ja
kunstnikusilmaga. Lugupidamisest looma vastu
peab topis olema võimalikult tõetruu. Koolipere
kuulas külg- külje kõrval
põnevusega jahimeeste
lugusid ning imetles vaimustusega jahimajakeses
eksponeeritud loomade
topiseid, koljusid, kihvasid ja sarvi. Suur ja uhke
põdra topis tundus mõnele vägagi hirmuäratav.
Samuti üllatasid väiksemaid
loodushuvilisi
kobraste hambad, mis ei
ole sugugi valged nagu
televiisorist nähtud. Erilist pilku seinal püüdis
albiino põdranahk. Väga
tõetruu oli laual lebav

ilvesenahk koos topisepeaga. Ilusaimaks ja nunnumaks pidasid lapsed
siiski seinal ilutsevat hirvepead.
Jahimehejutud räägitud
ja loomad toidetud, asus
enamus kooliperest läbi
muinasjutulise metsa tagasiteele mõisakooli poole. Kümnekraadisest pakasest hoolimata julgesid
kolmekilomeetrise lumes
sumpamise ette võtta ka
kooli kõige pisemad põnnid, matkajuhiks 8. klassi
õpilane Denel Karrik, kes
on isaga jahil kaasas käinud juba kolm aastat ning
kellele kohalikud metsad
on ammu tuttavad.

				

Matkast osa saanud
õpetaja Tiina Rumm kirjeldas oma emotsioone
järgmiselt: „Armas oli
vaadata lapsi, kes oma
väikestes kottides hoidsid
porgandeid, õunu, leiba
ja muud, mis vanemad
kaasa olid pannud. Õhinaga raputasid nad toitu
loomade toidukohtadesse. Peale ühispildi tegemist oli lastel võimalus
leida enda sees vastus,
kas nad jaksavad minna
pikale jalgsimatkale või
eelistavad kooli jõuda
õpetajate transpordiga.
Need, kes olid matkaks
valmis, asusid pikkade
sammudega ees rühkivale matkajuhile, Denelile,

Foto Anneli Meibaum

järgi. Juba varsti venis
rada pikaks, sest tempo
oli kiire ja pehmes lumes
libises jalg mõnevõrra
tagasi. Lapsed jaotusid
gruppideks, kus leiti hea
jutusoon ning oli mõnus
veidi pakaselises ilmas jalutada. Lähenedes raiesmikule pidi igaüks hoolikalt jalge ette vaatama, et
kasvama jäänud tüükad
kõndijat ninali ei tõmbaks. Laugjamad rajad
vaheldusid järsematega.
Siin oli kuulda sõbralikke
nõuandeid noorematele tasakaalu hoidmiseks.
Püüti ka padrikust läbi
minnes hoida oksi tagant tulija suunas lendamast. Näha oli hoolimist

ja ühtehoidmist. Mingil
hetkel kaotas ka matkajuht orientiiri ja kõigil tuli
veidi tagasi kõmpida. Kui
kõige raskem lõik matkarajast oli läbi ja rada viis
metsa, venis matkajate
rivi üsna pikaks. Igaüks
valis oma tempo ja nii
oli näha mitmeid lapsi,
kes üksi edasi rühkisid
-samm sammu ette, üksi
oma mõtetega, silm sihtides eessammujaid ning
taganttulijaid. Vahel oli
jaks nii otsas, et viskuti
isegi lumele pikutama,
kust siis möödujad nad
rõõmsalt püsti upitasid ja
koos matka jätkasid. Kui
paistma hakkas maantee
ja Lasila tuttavad majad,
läks kõigil samm reipamaks, väsimus taandus.
Koolimaja fuajees tervitas saabujaid rõõmsameelne direktor Katrin
Murakas, kes õnnitles
matka läbijaid.“
9. klassi õpilane Karoliina Kask lisas: „ Oli vahva
ja teistsugune koolipäev
enne vaheaega. Tore oli
metsaelanikele toitu viia
ja kohe kuidagi hea tunne oli põues. Kosutav oli
matkata, külm ja palav oli
segamini, kahjuks külmetasin pisut“.
Matkajuht lausus aga
matka lõppedes järgmist:
„Mulle meeldis olla selle
matka juht, sest see mets
oli mulle tuttav. Matkalistele meeldis looduses
väga, kuna nad said värsket õhku hingata, kaunist
metsa nautida ja minu
koera Caarot paitada.
Need kes eespool olid,
nägid ka ilvese ja kitse
jälgi.“
Kokkuvõtvalt
ütles
õpetaja Tiina Rumm:
„Matk oli veidi raske just
raja mitmekesisuse tõttu,
ilma poolest aga vägaväga ilus ning seltskonna mõttes ühtsustunnet
loov.“
“Üksteist peab hoidma,
tuulte ja külma käes, armastus annab sooja, südamel, mis on jääs!
Kui näed, et keegi tunneb rõõmu, siis ole rõõmus temaga, jagatud
rõõm on poole suurem!“
Kadri Hunt
Märkame,
hoolime,
toetame,
tegutseme,
hoiame üksteist, leiame
aega enda ja lähedaste
jaoks ning ärgem unustagem naeratuse ja hea
sõna mõju ka uuel aastal!
Anneli Meibaum
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Unistada tuleb suurelt

Kindlasti on möödujad
märganud, et juba mõnda
aega on Sõmerul taas vana
politseimaja tuledes ning
teoks on saanud ühe naise suur unistus - pakkuda
külastajatele hubast iluteenust.

Et teada saada, mis majakeses toimub, tegin juttu
perenaise Sirle Londiga.
Mõte sai teoks puhtalt
Sirle enda vajaduste sunnil.
Autovaruosade müüja-konsultandina töötanud naine
oli ühel päeval otsustava
valiku ees. Tema küünetehnik oli kolinud Tallinna ning
kuna Rakveres sobivat pol-

nud, otsustas naine ise ameti selgeks õppida, tehes töö
kõrvalt hooldust endale ja
harjutades kätt sõbrannade
peal. Nagu ikka süües kasvab isu ja nii otsis ta erinevaid Nailarti koolitusi. Kõik
tundus minevat ülesmäge,
kuid siis oli elul varuks tõeline katsumus - Sirlel avastati pahaloomuline kasvaja.
Neljale kuule haiguslehel
järgnes uus krahh - töökoht esitas koondamisteate.
Kurbus võttis võimust ning
valud takistasid igakuist
töölkäimist. Kuidas edasi,
mida teha? Toetav abikaasa
arvas, et vaatamata kõigele
võiks naine tegeleda sellega,
mis talle tõeliselt meeldib.
Nii see kõik alguse sai, koos
otsustati luua midagi ilusat.
Huviorbiiti jäi Sõmerul
tühjana seisnud endine politseimaja, millele vald korraldas enampakkumise. Uus
maja sai noortele ettevõtjatele tõeliseks väljakutseks.
Sirle abikaasa võttis asja
suurelt ette, kirjutas PRIA
projekti, sai toetust ning
asus ehitama hubast salongi. Kuna Sõmerul puudus
juuksur, otsustati ka see tühimik täita.
Neli aastat pikki toimekaid õhtuid, palju mõtlemist
ja ehitamist koos heade abilistega ja nii ta valmis sai.
Perenaine ei julgenud küll
alguses nii suurelt unistada,

kuid kaua tehtud kaunikene
ja nüüd on Sõmerul armas
pärl, kus ennest hubaselt
tunda.
Uhkeldavat silti täna majakeselt veel ei leia. Patendiamet on küll oma kinnituse andnud, kuid nüüd
tuleb pöialt hoida, et keegi
kahe kuu jooksul seda ei
vaidlustaks ning õige pea
võib salong kanda soovitud
LONDRAY nime.
Täna pakutakse salongis
juuksuriteenust, kulmude
ja ripsmete värvimist. Teisel korrusel teeb Sirle geelküüsi ja geellakkimist, lisaks
“Lash Lifti” ehk ripsmete
keemilist koolutamist.
Igapäeva toimetamiste
kõrval tehakse ka tulevikuplaane, sooviga luua veel
üks töökoht, et iluteenuse
alal pakkuda võimalikult
head kvaliteeti ja tagada jätkusuutlikus.
Salongi loomisel on võetud motoks hubasus, mis
tähendab seda, et kliendid
tunneks ennast koduselt,
hoitult ning et nende rahulolu oleks tagatud.
Unistada tuleb alati suurelt ja julgelt, sest tihti on
unistustel komme täituda.
Jõudu ja rõõmsaid kordaminekuid uuele ilusalongile ning palju rahulolevaid
kliente!
Annika Aasa

Rakvere linn vajab kaitset

1918. aasta 15. detsembri
hommikuks olid Rägavere
rajooni koondunud 5. polgu
II pataljon ühes kuulipildurite, ratsa- ja jalamaakuulajate komandoga ning 1. ja 6.
polgust saadud roodudega,
kokku 675 tääki ja mõõka 13
kuulipildujaga, toetatud nelja
3-tollise ja kahe 57-mm suurtükiga. Juures tegutsemas ka
Rakvere ja Lüganuse kaitseliit.
Vaenlase kallaletung Rägavere all algas 15. detsembri
varahommikul. Punaste surve sel päeval oli kõige tugevam 5. polgu kaitselõigus,
eesmärgiga vallutada Rakvere üle Rägavere kagust. Kuigi
oli aega kaitse ettevalmistamiseks, algasid võitlused
Rägavere juures kohtamislahinguga talveöö pimeduses
5. polgu II pataljoni eelosade ja vastase vahel. Jalaväe
tegevust toetas otsesihtimisega suurtükk 2. patareist.
Kohtamise tulemusena algas
pataljoni esiosade tagasitõmbumine, millesse järkjärgult
kisti ka rügemendi suuremad jõud, kes olid saadetud
abistama. Väeosa taandumist
katsid edukalt raskekuulipildujad ja 2. patarei, kes pidas vastasega tulevõitlust ka
siis, kui jalaväeosad olid juba
taandunud. Ainult vaenla-

Austusest meie vabaduse eest võidelnutele pärjatakse Kurenoka ausamba jalam tähtpäevadel mälestuspärjaga.

se haarava kallaletungi oht
paremalt tiivalt sundis ta taganema.
Rägavere lahing otsustas
Rakvere saatuse. Vaenlase läbimurre selles rajoonis sundis diviisiülemat tagasi tõmbama kogu rinde.
Lahingus langenud eestlased maeti Rägavere mõisa
kabeli juurde Põdrakoplisse,
mis on äärmiselt omanäoline matmispaik, kus koos on
võitjate ja kaotajate langenud, sest seal asuvad ka punaväelaste hauad.
Täna kõrgub 15. detsembril 1918. aastal toimunud
Rägavere lahingus langenutele pühendatud mälestusmärk
Kurenokal. Raudkivist laotud
alusel seisab lihvitud tumedasse graniiti raiutud tekst:

„15. XII 1918 Rägavere lahingus langenuile 1918–1919
Eesti Vabadussõjas. Puhake
rahus, te surm oli vabaduse
hind. Jäädav mälestus meile, vanule, noortele ja kõigile
neile, kelledel kallis on kodumaa pind.”
Mälestusmärk avati pidulikult 13. septembril 1931.
aastal.
Sama heitlik kui oli Vabadussõda, on olnud ka selle
mälestusmärgi saatus. Nõukogude korra kehtestamise
järel 1940. aastal, kui algas
iseseisvusaegsete mälestusmärkide laastamine, said
samad mehed, kes omal ajal
selle püstitasid käsu see hävitada. Lihvitud kirjaga kivi
peideti ära ja õhati samba
alus.

Saksa okupatsiooni ajal
toodi välja peidus olnud
ülaosa ning mälestusmärgi
taasavamine toimus 13. septembril 1942.
1944. aasta hilissügisel
pärast järjekordse võimu
vahetust tegid NKVD punaväelased korralik töö ning
hävitasid mälestusmärgi pisikesteks kildudeks.
1989. aasta 1. juulil avati
ausammas kolmandat korda tolle aegse Ed. Vilde nim.
kolhoosi esimehe Erich Erilti,
Rägavere kooli vilistlaste ja
piirkonna elanike eestvedamisel. Mälestusmärk taastati endise eeskujul, millesse
müüriti säilinud killutükk
graveeringuga:
Hävitatud
1940 ja 1944. Taastatud
13. IX 1942 ja 1. VII 1989.
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5. detsembril
• Kehtestada liikluspiirang „Peatumise keeld“ Pagusoo
tänaval vasakul pool sõidutee ääres.
• Tasuda ühe pere pereteraapias osalemise eest kuni
250 eurot.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 384 eurot.
• Tasuda ühe isiku kohamaks Uhtna hooldekodus.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Nõustuda Taaravainus Annemäe, Päides Kiigemäe,
Veltsis Nurme ja Mädapeal Vasenda katastriüksuste
jagamisega.
• Nõustuda Sämi-Tagakülas asuvate Karusaare ja Raja
katastriüksuste ümberkruntimisega.
• Nõustuda kinnisasjaga piirnevate maade erastamisega.
• Seada sundvaldus Energia pst 26 asuvale maale
Lepnal.
• Väljastada ehitusload Ussimäele Vesiliku tn 3
kinnistule ja Paatnale Kaldajärve kinnistule üksikelamute ehitamiseks ja ASle Alexela Oil ajutise
kaupluse hoone ehitamiseks Sõmerule.
• Väljastada ASle Bauroc projekteerimistingimused
PVC-halli projekteerimiseks Andjal.
12. detsembril
• Nõustuda maade riigi omandisse jätmisega ja
määrata lähiaadressid.
• Seada sundvaldus Karitsal Künka kinnistu maale.
• Osutada ühele isikule eluruumi tagamise teenust.
• Tasuda ühe isiku igapäevaelu toetamise teenuse eest.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 713 eurot.
• Anda kasutusluba OÜle Ardor kuuluvale Sõmerul
Tööstuse tn 7 asuvale PVC-hallile.
• Väljastada OÜle Heatconsult projekteerimistingimused gaasitorustiku projekteerimiseks Roodeväljale.
19. detsembril
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli
õpetajat Alla Tsupsmani tehtud töö eest.
• Maksta sotsiaaltoetusi summas 649 eurot.
• Seada sundvaldus Vaekülas asuvale Kibivitsa tee 2
kinnistu maale.
• Lubada Ubja külas Jaaniku tee 2 kinnistul olmejäätmete harvemat tühjendamist.
• Nõustuda Ragn-Sells ASle jäätmete käitluslitsentsi
muutmisega.
• Nõustuda OÜ Kohala SF keskkonnakompleksloa
muutmisega.
• Nõustuda Päide külas asuval Niidu 179 kinnistul
olmejäätmete konteineri harvema tühjendusega.
• Kiita heaks kaks hajaasustuse programmist saadud
toetuse kasutamise aruannet.
• Anda kasutusluba Sõmeru alevikus Tööstuse tn 7
asuvale OÜle Ardor kuuluvale päikeseelektrijaamale.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Agorek
katlamaja projekteerimiseks Roodeväljale.
• Anda nõusolek MTÜle Rallirada Gardenistas
karikasarja korraldamiseks Lepnal – 22.12.2018;
12.01.2019; 02.02.2019; 09.03.2019.
• Moodustada riigikogu valimisteks kolm valimisjaoskonda: valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 2, Sõmeru
alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond; valimisjaoskond nr 2 - Energia pst 14, Lepna alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond; valimisjaoskond nr 3
- Nooruse tn 11, Uhtna alevik, Rakvere vald, LääneViru maakond. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond
nr 1. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rakvere valla täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

Vallavolikogus otsustati
18. detsembril
• Kehtestada 2019. aasta Rakvere valla haldusterritooriumi maamaksumäärad: 1) maksumäär 2,2% maa
maksustamishinnast aastas; 2) haritava ning loodusliku rohumaa maksumäär 1,4% maa maksustamishinnast aastas.
• Sõlmida Rakvere linnaga haldusleping Tõrma
kalmistu haldamiseks ja kalmisturegistri pidamiseks.
• Kehtestada Rakvere valla kaevetööde eeskiri.
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Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kogu Eestis Tõusis pensionite, toetuste ja
Tervisemurega inimene peaks
kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja
vajadusel ka õige eriarsti juurde
suunata. Igal ravikindlustatud
inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg
ükskõik millises raviasutuses
üle Eesti. Selleks sõlmib haigekassa lisaks haiglatele lepingud
ka eratervishoiuasutustega, kes
pakuvad eriarstiabi, täiendades
haiglate pakutavaid teenuseid,
lühendades ravijärjekordi ja andes inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimalusi.
Lääne-Viru maakonnas on haigekassal kümme erinevat eriarstiabi partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel
teenuseid osutavad. Peamiselt
pakub kohapeal eriarstiabi Rakvere haigla.
Arstiabi õigel ajal ja õiges
kohas
Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi
tagamiseks võtab haigekassa
arvesse igas piirkonnas elavate
inimeste arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.
Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane
arstiabi kõige sagedasemate
haiguste raviks. Siia kuuluvad
kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised
protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
Teatud erialad, kus ravivajadus
ei ole nii suur, aga patsient vajab
spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja keerukamat
ning kallist tehnoloogiat, peavad
kvaliteetse arstiabi tagamiseks
olema kättesaadavad vähemalt
neljas suuremas maakonnas
– Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu.
Siia kuuluvad näiteks uroloo-

gia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia,
närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused,
lastehaigused ja hormonaalsete
häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi nagu
näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja
teatud kirurgilisi protseduure tehakse kahes Eesti suurhaiglas
– Tartu Ülikooli Kliinikumis ning
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Pane tähele!
Eriarstile pöördumiseks on
vaja perearsti saatekirja (v.a
naistehaiguste, silmahaiguste,
psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste
ning trauma korral). Pöördudes
raviasutusse, millel on haige-

Maivi Parv

Eesti Haigekassa juhatuse liige

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Lääne-Viru maakonnas
Rakvere Haigla AS

Haigekassa tasub eriarsti
vastuvõtu eest vaid lepingupartneri juures
Tuleb meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud
inimese eriarstiabi eest ainult
siis, kui raviasutusel on leping
haigekassaga. Haigekassal on
mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid on oma
ravi eest ootamatult pidanud ise
maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. Enne eriarsti juurde minekut
tuleb üle küsida, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja
kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul. Näiteks tuleb LääneVirumaa elanikel silmas pidada,
et kardioloogia, endokrinoloogia,
günekoloogia, reumatoloogia,
pediaatria, kõrva-nina-kurguhaiguste ja taastusravi ning mitmete
teiste erialade vastuvõtte osutab
kohapeal Rakvere haigla.
Lisaks üldhaiglale on haigekassal selles piirkonnas leping veel
üheksa erineva raviasutusega,
kes pakuvad vastuvõtte näiteks
psühhiaatria, günekoloogia, silmahaiguste, naha- ja suguhaiguste ning kõrva-nina-kurguhaiguste erialal.
Lääne-Viru maakonda on vaja
veel teenuseosutajaid psühhiaatria ning naha- ja suguhaiguste erialale. Teenusepakkuja
leidmiseks kuulutas haigekassa
novembris välja täiendava hanke, mille tulemused selguvad
uueks aastaks.

kassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult
visiiditasu. Selle suurus on kuni
viis eurot.

(Lõuna põik 1, Rakvere, infotelefon: 322 9099, registratuur: 322 9780)

•
•
•
•
•
•
•

Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Günekoloogia (naistehaigused)
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Ortopeedia
Sisehaigused (sh endokrinoloog, gastroenteroloog, kardioloog, neuroloog, pulmonoloog, reumatoloog, pediaater)
Taastusravi
Üldkirurgia

Rakvere Haigla Tapa (Valgejõe 14, Tapa, telefon: 3258810)
•
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
•
Üldkirurgia
Viru Haigla AS (Valgejõe 14/2, Tapa, telefon: 325 8810)
•
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
•
Psühhiaatria
Tiina Rannala-Lille OÜ (Vilde 14a, Rakvere, telefon: 324 1410)
•
Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)
Ciconia OÜ, Tiina Mäeker OÜ
(Tuleviku 4, Rakvere, telefon: 322 3232)
•
Günekoloogia (naistehaigused)
Marika Jõgi OÜ (Tuleviku 1, Rakvere, telefon: 322 3530)
•
Günekoloogia (naistehaigused)
Maie Kõiva Eraarst (Ehitajate tn. 8, Kunda, telefon: 322 1677)
•
Günekoloogia (naistehaigused)
Tiina Kurg (Tuleviku 1, Rakvere, telefon: 324 4417)
•
Oftalmoloogia(silmahaigused)
Otorinolarüngoloog Tiina Pruler-Ild
(Tuleviku 4, Rakvere, telefon: 3243253)

•

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)

Mari Viik OÜ (Tuleviku 8, Rakvere, telefon: 324 2474)
•
Psühhiaatria

hüvitiste ühe kojukande hind
Sel aastal tõusis pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande hind seniselt 6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite,
toetuste ja hüvitiste kojutoomise kuupäev jääb samaks,
väljamaksmise periood on 5.–12. kuupäevani.
Muudatus puudutab umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes maksavad täna ise selle eest, et Omniva
kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise koju tooks.
Neid inimesi jääb aasta-aastalt küll vähemaks ja umbes 97
protsenti klientidest saavad rahad pangakontole.
Soovitame inimestel lasta hüvitised kanda pangakontodele, sellisel juhul ei pea saaja midagi maksma. Kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest sotsiaalkindlustusametile märku anda.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta
ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav ameti koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600 Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju
viib. Töötukassa teavitab oma kliente hinnatõusust kirja
teel ja antakse teada, millised on teised võimalused toetus
kätte saada. Juhul, kui inimene ei soovi uue hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel esitada töötukassale töövõimetoetuse makseviisi muutmise
taotlus. Selleks tuleb saata kas posti teel taotlus töötukassale, tulla endale sobivasse osakonda või saata digitaalselt
allkirjastatud taotlus e-posti teel. Töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale Omniva.
Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga tõus, mis mõjutab kojukandega
seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.
Kaili Uusmaa

Sotsiaalkindlustusamet
kommunikatsioonijuht

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja
muude ravikindlustust puudutavate küsimuste kohta saab haigekassa
kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonile 669 6630.

Päästeamet koondab jääolude info kaardirakendusse
Päästeamet mõõdab regulaarselt jää paksust populaarsematel siseveekogudel.
Jääkaart on loodud selleks,
et oleks võimalik paremini
edastada inimestele infot
jääolude kohta siseveekogudel. Eestis on ligikaudu
1200 järve ja veehoidlat, lisaks jõed ning lugematu arv
tiike. Igale poole ei jõuta,
aga kindlasti käiakse jääd
mõõtmas neil veekogudel,
kus inimesi käib rohkem
ning kus on ka õnnetusi
juhtunud.
Päästekomandod mõõdavad jää paksust vastavalt ilmastikuoludele, jää olemasolule ja seni, kuni jääolud
on muutunud stabiilseks.
Välja valitud siseveekogudel
mõõdetakse jääd igapäevaselt hiljemalt kell 12 ning
andmed sisestatakse kohe
kaardirakendusse. Jääkattele tasub minna alles siis, kui
selle paksus on vähemalt 10
sentimeetrit.
Jääle minnes peab veenduma, et see on piisavalt
paks ja turvaline. Kaardilt
saadav info on informatiivne ning igaüks vastutab
oma turvalise käitumise
eest ise.

Jääle minnes peavad kaasas olema ohutusvahendid,
ka siis kui jää pakus on lubatud 10 cm, sest ühe veekogu piires võivad jääolud
tugevalt varieeruda. Mida
kiirevoolulisem veekogu,
seda ebaühtlasem on jää.
Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse
vee temperatuur on kõigest
paar kraadi üle nulli. Nii
külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps
kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem. Kõige parem oleks, kui
lapsed käiksid uisutamas ainult ametlikel ja turvalistel
liuväljadel ning veekogude
jääle omapäi ei läheks.
Päästeamet kutsub kõiki
inimesi üles ettevaatlikkusele ja tähelepanelikkusele
veekogude ääres viibimisel.
Seega palume lapsevanematel rääkida kodus üle
jääga seonduvad riskid ning
hoida oma lastel silm peal.
Kui märkad hädalist või
vajad ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada
hädaabi numbril 112.
Jääkaardi leiab siit:
http://goo.gl/c9Y9N6

Kuidas käituda?
•

Kui jääl viibides ilmnevad ohumärgid – jää pragisemine või
vajumine, tuleb viivitamatult
keharaskus laiali jagada ning
lahkuda. Selleks heida kohe
käpukile ja mine kiiresti tuldud
teed pidi tagasi.

•

Kui aga jää pragisedes ette ei
hoiata ja juhtud läbi vajuma,
tuleb peatada sügavamale
vette vajumine. Kukkumise
ajal aja käed laiali ja kalluta
ennast tahapoole. Nii takistad
enda üleni vee alla vajumist.

•

Mida rutem jääaugust välja
saad, seda parem, sest külmas vees muutub inimene
kiiresti teovõimetuks. Jääaugust välja saamisel on suureks
abiks jäänaasklid. Jääle vinna
ennast sinna poole, kust tulid.

•

Jääle pääsenuna rulli ennast
või rooma jääaugust eemale.
Kaugemal võid püsti tõusta, et
lahkuda jäält tuldud teed pidi
kindlale maale ja võimalikult
soojadesse oludesse.
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Südamlikud tänud kõigile neile, kes aitasid kaasa meie jõulukuu tegemistes!
Suur tänu teile Uhtna naiskoor ja mandoliiniorkester, kes te viisite jõuluootust Lasilasse!
Tänu teile, Lisette Mägi, Eneliis Arpo, Tambet Parm, Magnus Mänd ja eakateansambel Elurõõm,
säras jõuluvalgus Veltsis!
Eakate jõulupeol jagasid laulu ja tantsurõõmu Sõmeru kooli ja lasteaia lapsed,
eakateansambel Elurõõm ja tantsijad Kanarbiku Õite rühmast.
Suur kummardus kõigile neile kes oma panuse Jõulutare tegemistesse andsid!

Iga aasta tuleb ja läheb,
toob oma lilled ning lume.
Õnne sulle ja mitte vähe,
et piskuke oleks sul mure.

Aitäh kõigile abilistele, kes aitasid jõulupakke laiali vedada!

Tänu teile sai jõulukuu imeline!
Rakvere valla lumetõrje teostajad 2019-2021
Ussimäe piirkond (Ussimäe) – AS Eesti Teed, Alvar Paluoja tel 506 4115.
Sõmeru piirkond (Sõmeru, Näpi) – OÜ Rakvere Põllumajandustehnika,
Janno Nõmme tel 507 6271.
Vaeküla piirkond (Vaeküla, Raudvere, Rägavere) – OÜ E.K. Partner Grupp,
Ander Ambus, tel 5595 2653.
Kaarli piirkond (Kaarli, Raudlepa, Katku, Koovälja, Nurme, Aluvere) OÜ E.K. Partner Grupp, Ander Ambus, tel 5595 2653.
Kohala piirkond (Kohala, Kohala-Eesküla, Rahkla, Muru, Võhma, Jäätma, Sooaluse, Aresi) – OÜ Männiku Agrofarm,
Alari Kutsar, tel 504 2073.
Ubja piirkond (Ubja küla) – OÜ Männiku Farm, Aleksander Ait, tel 552 8642.
Andja piirkond (Katela, Andja, Toomla) – OÜ Selja Põllumajandus, Meelis Parijõgi, tel 501 3397.
Uhtna piirkond (Uhtna alevik, Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Sämi, SämiTagaküla) – OÜ Awe & Aser, Eino Viikoja, tel 522 6508.
Roodevälja piirkond (Roodevälja, Papiaru, Arkna) – OÜ E.K. Partner Grupp, Ander Ambus, tel 5595 2653.
Kõnniteed (Sõmeru, Näpi, Ussimäe) – OÜ KAH, Kaido Hein, tel 5810 8703.
Tõrremäe piirkond (Tõrremäe) – AS Eesti Teed, Alvar Paluoja tel 506 4115.
Veltsi piirkond (Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Kullaaru, Päide, Tõrremäe) –
OÜ Roodevälja Uustalu, Ain Altermann, tel 527 4826.
Lepna piirkond (Lepna, Kõrgemäe, Tõrma, Taaravainu, Tobia) - OÜ E.K. Partner Grupp, Ander Ambus, tel 5595
2653.
Karitsa piirkond (Karitsa, Eesküla, Järni, Mädapea) - OÜ E.K. Partner Grupp, Ander Ambus, tel 5595 2653.
Lasila piirkond (Lasila, Karunga, Järni) – OÜ Levala Põllud, Tõnu Saapar tel 507 2921.

Tähelepanuks Sõmeru
tervise- ja suusaraja
kasutajatele
Talveilmad on meil heitlikud ja
suusanaudingut kipub aastast aastasse aina
vähemaks jääma, kuid kui lumi maas, soovime
suusarõõme nautida.
Suur palve Sõmeru radade kasutajatele, kui suusarajad on sisse aetud, palume neid kõndijatel
ja ATV sõitjatel mitte kasutada. Meil on piisavalt
kergliiklusteid, mida mööda kulgeda, hoiame
suusarajad suusatajatele ja ärme trambi segi
sisse aetud radu, muidu on rajameistri töö olnud
asjatu.

SÕMERU
RAAMATUKOGU
KUTSUB

17. jaanuaril kell 17.30 teemaõhtu
“IMELINE LÕUNA-AAFRIKA”
reisimuljeid jagab Peep Vassiljev.
Kõik huvilised on oodatud!

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid…

Mälestame

VELDA MÕEK
18.08.1929–06.12.2018 Tõrremäe
VALDU SAEGA
29.04.1939–06.12.2018 Arkna
EERO MIKKO ILMARI JYLHÄ 16.12.1947–17.12.2018 Ussimäe
AADU UTTENDORF
05.12.1945–21.12.2018 Raudlepa
BENITA DAMMERT
05.12.1925 –24.12.2018 Vaeküla

18. jaanuaril kell 19
Sõmeru keskusehoones
Sõmeru näitetrupi etendus

Kui lapsed
Autor Liis Aedmaa
öös
Lavastaja Tiina Rumm
Näitlejad Maia Simkin, Tatjana
näevad
Sõtšova, Reet Tominga,
und
Svetlana Johanson,
Aire Remiküll, Tauno Küngas,
Andrus Remiküll, Maido Nõlvak

Täiskasvanud lapsed on vanemate juurde pühi veetma tulnud. Jõuluõhtu ohtrast söögist ja joogist pole
esimese püha hommikuks veel täielikult toibutud, kui
elutoast leitakse ühe perepoja laip. Šokis pereliikmete oletused ja kahtlustused käivitavad stsenaariumi, mille käigus ilmub igast kapist ehk iga hinge
tagant “luukere“.

Pilet 5 eurot.
Alla 10-aastastele ei ole soovitav

Kõik algab meeletusest.
Tarkus tuleb pärast.
Suur rõõm on igas silmapilgus.
Ent igavesti miskit salapärast
on noore isa-ema pehmes soojas pilgus.
On usk, et sinus jätkub eluahel,
on tunded, mida teistele ei näita.
Ning teadmine, et maa ja taeva vahel
ei suuda keegi teie aset täita.

Õnnitleme kõiki
juubilare ja sünnipäevalisi
92. sünnipäeval
HILDA PÜSS Sõmeru
90. sünnipäeval
VIRVE KIVINURM Levala
AINO KLIIMAND Sõmeru
89. sünnipäeval
ASTRID VÕIP Vaeküla
VAIKE KRUUSER Sõmeru
VIRVE PENDER Näpi
MELANIE VAINSALU Roodevälja
88. sünnipäeval
AKSEL RÄTSEP Sõmeru
HELMI LUHT Lepna
87. sünnipäeval
ALEKSANDRA-ELISE SOKK Uhtna
EHA VALDMANN Mädapea
86. sünnipäeval
BERNHARD-ALEKSANDER
MÖLLER Uhtna
85. sünnipäeval
HELGI TRUSS Päide
84. sünnipäeval
LEMBIT POHLA Veltsi
83. sünnipäeval
VALLI POZDNIKINA Roodevälja
AIN TURBAN Karitsa
82. sünnipäeval
TOIVO KÕUE Tõrremäe
VALENTIN ZUJEV Kaarli
SULA SALUJÄRV Ubja
81. sünnipäeval
VIIVI SEPMANN Päide
MAIE RAKSO Mädapea
MARGE VIIKHOLM Ussimäe
ENDLA KIVIMÄGI Vaeküla
ERTA VAHER Sõmeru
80. sünnipäeval
MAI SÄDE Karunga
SILVI PALMAR Sõmeru
TAMARA VASSILJEVA Vaeküla
75. sünnipäeval
ÕIE SARAPUU Papiaru
SILVI POHLA Veltsi
LIA KIVASTE Karitsa
OLGA TŠESNULIS Papiaru
VILMA KATUS Sõmeru
70. sünnipäeval
RAUL PRILLOP Näpi
ROZALIA BORISSOVA Tõrma
VALERIA AAL Muru
ARVO KAJAVA Sõmeru
MATTI ADAMA Sõmeru
ELLE KAJAVA Sõmeru
ELLU TALVIS Kaarli
JAAN ALLVEE Sämi
REET VOORE Sõmeru

Palju õnne lapse sünni puhul!
Rakvere Valla Sõnumid

JAN-SEBASTIAN EERIK Ussimäe
BRIAN JÕEÄÄR Vaeküla
MARTIN SAAR Sämi

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

Kaaskirjutajad:
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740
Anneli Meibaum 5190 9672
Materjale saab saata iga kuu
20. kuupäevaks
rakverevallasonumid@gmail.com
leht internetis:
www.rakverevald.ee

