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Sõmeru Sõsarad 40

Kaunis daam, väärika kogumuste pagasiga, elu näinud
ja nautinud. Alati täpne ja
väärikas, taibukas ning humoorikas.
Selline kirjeldus võiks klappida 40-aastase naisega kõige
paremini ja sellist kuvandit
kannavad ka naisrahvatantsurühma Sõmeru Sõsarad
naised, kelle rühmal täitus
nelikümmend tegevusaastat.
Rühmas on nende aastatega
erinevates rütmides kepselnud teadaolevalt seitsekümmend jalapaari. Kõige kauem
on selles koosseisus tantsinud Hiie Miltop, Lea Viisu ja
Maie Alaots. Pisut vähem Aili
Pung, Agnessa Kens ja Tea
Järvis (Runovski). Pikalt on
tantsuplatsil olnud ka Halja
Talalaev, kes praegu rühma
tegemistele publikuna kaasa
elab.
Sõsarad on osalenud viiel
üldtantsupeol: 1994, 1999,
2004 (saime I kategooria),
2009, 2014. Hoiame pöialt, et
pääseksime ka selleaastasele
peole. Oleme kaasa löönud
pea kümnel talvetantsupeol.
Meie triibuseeliku värvikirevus on rikastanud meeste
tantsupidude muru, samuti
oleme platsis olnud naiste
tantsupidudel Jõgeval ning
Ida- ja Lääne-Virumaa tantsupidudel.
Oma tegemistesse oleme pühendanud ka noorema põlvkonna, 1998 ja 2004
Tallinnas Baltikal olid kaasatud väiksed tantsijad EloTriin Üper ja Merlin Alaots
samuti 1997, 2003 ja 2006
Viru Särul.

Kahel korral oleme käinud
ka üle piiri – 1995 Nurmos
ja 2008 Norras. Ära on proovitud ka Õllesummeri lava
2005. aastal.
Oleme osalenud kolmel
naisrühmade võistutantsimisel Tartus, Põlvas ja Jõgeval.
Kõige paremini läks Põlvas,
kus jäime jagama VI-VIII
kohta.
Tantsu on löödud isegi
2010. aastal meeste laulupäeval Rakvere Vallimäel. Eel-

nevale loetelule lisanduvad
loomulikult kõik vahvad ülesastumised oma valla üritustel.
Töiste tantsuproovide kõrval leiame suviti aega, et üheskoos mööda Eestit ringi sõita.
Avastatud on enamus Eesti
saari. 2017. aasta Hiiumaa külastuse ajal lõime isegi Mõntu
sadamas Kalurite päeval tantsu. Peame ühiselt jõulupidusid ja mõnusaid saunaõhtuid,
kus võtame aja maha, mee-

nutame tehtut ning mõtleme
tulevikule.
Kogu tantsuväge on nende
aastate jooksul juhendanud
Linda Hein, Maie Koort, Milvi
Koort, Ene Sukko, Lila Hüüs,
Ene Saaber, Mare Sipsaka ja
Malle Tiinas. Täna treenib
naisrühm Kristi Palitsa nõudliku ja oskusliku käe all.
Praegune juhendaja iseloomustab oma tantsurühma
järgmiselt: “Sõmeru Sõsarad
on väga sõbralik ja kokku-

hoidev rahvatantsukollektiiv,
kelle kõigi liikmete peamine
soov ja tahe on tantsida. Oleme kõik väga erineva taustaga
naised, kuid armastus tantsida liidab meid. Tants teeb
meele alati rõõmsaks, turgutab keha ja vaimu.
Lisaks tantsimisele käime
koos ka erinevatel ühisüritustel ja -reisidel. Usun, et kõik
sõsarad on minuga nõus, kui
kokkuvõtvalt ütlen, et oleme

üks suur ja rõõmus tantsuperekond.“
Tants teeb rinna rõõmsaks,
annab särtsu ja sädet, et see
kaunis daam saaks veel sama
palju aastaid tantsu lüüa.
Tegemised panid ritta
tantsijad

Annika Aasa,
Maie Alaots

Pealinnast piirilinna.

Tule Arknale, oleme täpselt poole tee peal!
18.–19. maini toimub
põnev koostööprojekt „Pealinnast piirilinna”, mis pakub
ühel nädalavahetusel tavapärasest rohkem võimalusi
avastada Eestimaa põhjaranniku põnevamaid paiku. Tule
sõpradega seiklema või veeda
meeldejääv päev pere seltsis huvitavaid üritusi, kogemusi,
maitseid ning vaatamisväärsusi leidub kõigile. Loo oma
teekond ise – tule autoga või
rattaga või paadiga!
Rakvere vallas avab Arkna
mõis ja juustukelder uksed
18. mail kell 12, kus abilisteks

vad väikese külastajamängu
ja saadavad külalised peale
ekskursiooni juustukeldrisse, kus pakume maitsvaid
juustusid ja mustsõstardest
valmistatud tooteid.
Mõisatuurid
toimuvad
kuni kella 15. Juustukelder on
avatud 12–20.
Astu läbi, üritus on tasuta!
Lisainfot
Põhjarannikut
kaunistavate ürituste kohta
leiab “Pealinnast Piirilinna”
kodulehelt ning Facebookist.

on tragid ja usinad Rakvere
valla noortekeskuse noored,

kes teevad ringkäigu mõisas
ja mõisapargis, korralda-

Jaanika Saarmann
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Müüt kummutatud – noored ei ole hukas!

Vähemalt mitte Rakvere
valla omad ja vähemalt mitte
kõik, sest keskusehoonetäis
toredaid, tegusaid ja tarmukaid noori said kokku 9. aprillil Sõmerul, kus sai teoks
esimene Rakvere valla noortemess.
Ettevõtmise juhtfiguuriks
oli Rakvere Valla Noorte
Brigaad, kes tutvustas ennast järgmiselt: „Hetkel veel
üheksast noorest koosnev
aktiivgrupp. Peale põhimääruse vastuvõtmist, saab meist
lõpuks ametlikult noortevolikogu. Igapäeva elu käib meil
põhiliselt omavahel Facebooki grupis suheldes, kokku saame üle paari nädala, oleneb
kas parasjagu on käsil mõni
üritus vms.”
Osaluskohvikus.

Rakvere valla noortemess 2019 – ideest
teostuseni
Mõte tekkis juhtkonnaga
juba eelmisel aastal. Osaledes
detsembris osaluskogu juhtide ümarlaual Tallinnas, kogusime erinevad nippe ning
panime kokku plaani, millisena messi ette kujutaksime.
Tutvustasime ideed teistele
liikmetele ning kõik olid vaimustuses ja nõus plaani ellu
viima. Hiljem pöördusime
valla noorsootööspetsialisti
Piret Laidroo, tegelusjuhi Siiri
Saarmetsa ja kultuurinõuniku
Annika Aasa poole.
Noortebrigaad.
Piretiga lihvisime algseid nica Jaanimetsaga, et kuulda
mõtteid ning tema oli see, erinevate osapoolte arvamukes julgustas meid unistama si. Kuna see oli meie esimene
suurelt. Seda me ka tegime. üritus, oli kogu korralduspool
Kui plaan oli paigas, jagasime meie jaoks suhteliselt tume
ülesanded. Otsest tööd mes- maa. Annikal ja Siiril on aga
si kallal alustasime veebrua- selliste asjadega juba palju koris. Kes otsis sponsoreid, kes gemusi ning nad oskasid nõu
esinejaid, kes tööpakkujaid. anda igal ajal ja igas mures.
Käisime pidevalt vallamajas Ilma eelnevalt välja toodud
asju arutamas nii volikogu inimesteta poleks me ilmselt
esimehe Peep Vassiljevi, fi- suutnud selle ülesandega haknantsnõuniku Reet Keskküla kama saada, sest nemad kõik
kui ka haridusnõuniku Mo-

olid meile tohutult suureks
toeks.
Mis oli korraldamise juures kõige raskem?
Kõige keerulisem kogu korralduse juures oli tõenäoliselt
ürituse üldise logistika väljatöötamine, et kõik toimiks sujuvalt. Raske oli ka leida tööpakkujaid, kes oleksid nõus
noortele suveks tööd andma
ning ka messi päeval suunata noori nendega tutvuma.

Teame, et enamikel noortel
on siiski soov suvel tööd leida,
kuid tihti jääb asi julguse taha.
Kuid kõik raskused olid ületatavad ning me saime lõppude
lõpuks ikkagi hakkama.
Milliste ootamatustega
pidite silmitsi seisma?
Messi hommikul ütles üks
tööpakkujatest ära ja tuli teha
kiired
ümberkorraldused.
Ühe sponsoriga oli ka kommunikatsiooniprobleem, mis
tekitas samuti keerulise olu-

Noorte Tugila käis töö- ja karjäärimessil
16. aprillil toimus Rakvere
spordihoones Lääne-Virumaa töö- ja karjäärimess. Noorte Tugila käis
uurimas, kas tööandjad
ka noortele tööd pakuvad
ning millist tööd noored
ise otsivad.
Noorte Tugila uuris, kas
leidub töid, mis ei eelda
eelnevat töökogemust või
pakuks võimalust töötada
kooli kõrvalt. Selliseid tööpakkumisi oli messil palju
ning tööandjad pakkusid
tööle tulevale noorele koolitusvõimalusi ning väljaõpet.
Samuti oli palju töökohti
paindliku graafikuga ning
sobilikud ka õppivale noorele. Enamike tööandjate tingimuseks oli, et noor peab
olema vähemalt 18-aastane.

Hooajalistele töödele otsiti
ka nooremaid töötajaid.
Samuti soovisime noorte
käest teada, kui keeruline
on tööd leida ning mida nad
töövalikul oluliseks peavad.
Selgus, et töö otsimisel kasutatakse kõige sagedamini
erinevaid interneti lehekülgi,
sotsiaalmeediat ja küsitakse
tuttavate käest. Töö leidmise
teeb raskeks see, et puudub
eelnev kogemus ning teadmatus, kas saadakse uuel
töökohal hakkama. Noorte
ootused töökohale olid erinevad. Koolis käivad noored
eelistasid paindliku graafikuga tööd ning selliseid, mis ei
eelda keskhariduse olemasolu. Noortele oli tähtis, et
kollektiiv oleks sõbralik ning
töö oleks võimetekohane.

Noorte Tugila noorsootöötajatel oli hea meel, et
töö- ja karjäärimessil oli
erinevatest valdkondadest
ettevõtteid, kes olid valmis
võtma tööle ka eelneva töö-

kogemuseta noori. Peagi on
suvi käes ning tasub juba
hooajalistel tööpakkumistel
silma peal hoida.
Elin Lemberg

korra. Kõige rohkem tekitas
aga peavalu see, et meeskonna särgid läksid nädal enne
üritust postis kaduma. Neid
otsis lisaks meile üle Eesti
taga veel üle kahekümne inimese, kuid õnneks jõudsid
need lõpuks ikkagi vallamajja,
mis sest, et alles poole ürituse
pealt.
Kahjuks pidid ka paljud
noored meile ootamatult
enne messi lõppu lahkuma,
mis pani meid jällegi veidi
keerulisse olukorda.
Mis tundus kõige põnevam?
Kõige põnevam oli leida
messile esinejaid, töötubade
juhendajaid ja osaluskohviku juhte ning ka nendega
suhtlemine. Saime selle abil
tuttavaks paljude meeldivate
inimestega.
Messipäev ise oli põnevust
ja ärevust täis, sest justkui
kõik detailid olid üle kontrollitud ja kõik ettevalmistatud,
aga endiselt jäid hinge küsimused, et mis siis kui päev ei
kulge nii nagu me plaanisime,
mis siis kui noored ei tule
kohale ning kas esinejad ikka
pakuvad noortele huvi.
Kell 10 valdas meid õnnetunne, sest noori lausa voolas
uksest sisse ning õnneks saime ka palju positiivset tagasisidet kõigilt osapoolelt.
Mida õppisite ise selle
protsessi käigus?
Õppisime palju. Alustades
meilis pimekoopiate saatmisest ning meeskonnatööst,
lõpetades aja planeerimise
ja inimestega avatult suhtlemisega. Kõik õpitu on meile
väga oluline ka tulevikus.
Kuidas publik/osalejad
tundusid?
Üle ootuste palju noori tuli
kohale, mis oli väga meeldiv. Osaluskohvikus tundusid noored väga aktiivsed ja
teemadest huvitatud, mis oli
meile justkui pai, sest mõtle-

sime pikalt milliseid teemasid
käsitleda ja milliseid inimesi
kapteniteks kutsuda. Pidasime oluliseks, et see inimene
suhestuks noortega ja laseks
neil avada enda mõttemaailma, sest just selle eest me
seisamegi. Üldiselt tundus,
et noortel oli tore ning nad
nautisid seda päeva. Meie
eesmärgiks oligi pakkuda
noortele vaheldusrikast koolipäeva, mis oleks neile ka kasulik.
Usume, et asi toimis, sest
nii palju kui oleme nii noortelt kui õpetajatelt saanud
tagasisidet, on nad öelnud,
et neil oli tore ja see on kõige
olulisem. Loodame, et meie
mess kujuneb omamoodi traditsiooniks.
Missugused on Rakvere
valla noored?
Väga aktiivsed ja huvitatud
oma kodukoha käekäigust,
kuid tihti ei oska nad lihtsalt
oma idee või murega kuhugi
pöörduda. Sellepärast ongi
järgmiseks sammuks käivitada noortevolikogu, et noortel
oleks hääl. Oleme õnnelikud,
et meie vald on selles osas ülimalt toetav.
Siinkohal ka üleskutse kõikidele noortele – kui sa leiad,
et sa tahaksid meie valla ellu
panustada, tule ja liitu meiega! Kui sa aga leiad, et sa päris
liikmeks veel saada ei taha,
aga sul on mõni mure või
hoopis paganama hea idee,
võid samuti alati meiega julgelt ühendust võtta Facebooki
kaudu (Rakvere Valla Noortebrigaad) või kirjuta otse esimehele Raili Kruusamäele või
aseesimees Christina Veinbergile.
Meie Facebooki lehel
tasub silm peal hoida, sest
seal hoiame kõiki oma tegevustega kursis.
Sirje Rebase pärimistele vastas
Christina Veinberg

Tulge Näpi kooli
visioonipäevale
Rakvere vallas asuv Vaeküla kool on korraldanud õpet erivajadustega lastele aastast 1977. Hetkel veel haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas olev kool tuleb ametlikult valla koosseisu
pärast 15. juunit 2019.
Miks otsustati ikkagi üks kool juurde võtta? Ühte lausesse
panduna kõlaks see nii – et säilitada olemasolevat kompetentsi
erivajadustega laste õpetamisel maakonnas. Koolis olemasolev
kaader on professionaalne ning pühendunud, õige metoodika
valdamine on olnud ja on edaspidigi üks edu võtmetest. Veel on
oluline välja tuua kooli õppekava läbivat oskuste õpet ehk õpet
sellest, kuidas iga päev tavaliste, praktiliste asjadega toime tulla.
Kõik see ja paljud suured saavutused käsitöös ja spordis on edukalt aidanud toetada laste õpimotivatsiooni ja loonud võimalused toimetulekuks iseseivas elus.
Nüüd tahab Rakvere vald luua selle kooli baasil õppekeskuse,
mis jätkaks erivajadustega õpilastele sobiva õpikeskkonna võimaldamist ning ühtlasi pakuks tugiteenuseid ja õppenõustamist
valla ja võimalusel teistelegi omavalitsustele. Mõtteid on veelgi,
unistama peab suurelt!
Lähemalt saab kooli tegemistest teada 16. mail visioonipäeval. Info ja registreerimine e-posti aadressil monica.jaanimets@
rakverevald.ee või telefonil 5866 4670. Vaata ka infot lk 8
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Tule ja rända koos Wanderestiga!
tuleb taas
Wanderest asutati 2018.
aasta kevad-talvel kahe noore matkaentusiasti Mart Kiisi, kes on ka Lasila põhikooli
loodusainete õpetaja, ning
Johanna Lehtmetsa poolt.
Tublid noored loodusfirma
asutajad on retkejuhid, kelle juhendamisel on võimalik
matkata müstilistesse ja puutumata Eestimaa rabadesse,
metsadesse ning teistesse
looduskaunitesse paikadesse.
Wanderest retked on kantud kolmest põhimõttest:
personaalsus, ehedus ja hariduslikkus. Koostöös kliendiga on võimalik vormida
iga matk ja retk eriliseks
elamuseks, arvestades matkaja individuaalsete soovide
ja eripäraga. Tutvustatakse
kombeid ja harjumusi, mis
siinsetele elanikele omased:
saunamõnude
nautimine,
korilus, metsa- ja rabajärvedes kümblemine jne. Matkade ja rännakute käigus saab
teha põhjalikku tutvust Eesti
loodusega ning kuulda põnevaid lugusid kohalikust elust
ja olust. Matkates jälgitakse
oma tegevuses jätkusuutlikkuse põhimõtteid.
Võimalik on valida väga
eriilmeliste matkade vahel,
näiteks jalgsimatk Endla või
Taevaskoja- Kiidjärve matkarajal, räätsamatk nii AlamPedjal kui ka Laukasoos
Tartumaal. Omanäolised on
korilusretked. Lisaks saavad
looduse nautlejad endale valida päevareise ehk autoretki

näiteks Lahemaa rahvusparki
või Ida-Virumaale, kus tutvutakse tööstusmaastikega
ja Narva linnaga. Võimalus
on suunduda Peipsi äärde ja
tutvuda vanausuliste kultuuri
ja kommetega ning külastada
Alatskivi lossi. Loomasõpradele pakutakse päevareise
Elistvere loomaparki, millega
kaasneb matk kaunil Vooremaal ja Endla rabamaastikul.
Autoretked on paindlik ja
mugav võimalus näha ja kogeda ühe pika päeva jooksul
Eestimaa looduse ja kultuuri
väga erinevaid tahke. Tasub
teada, et koostöös retkejuhtidega on võimalus luua marsruut just sobivale grupile sobivas paigas.
Lisaks pakub Wanderest
elamusmajutust, mis kujutab
endast öö veetmist ripptelgis.
Ripptelk paikneb maapinnast
kõrgemal ning seda saab paigutada kohtadesse, kust avaneb imeline vaade ümbruse
loodusele, pakkudes samal
ajal mugavust. Elamusmajutus on hea võimalus lisada
jätkutegevusena põnevust
oma räätsamatkale või päevasele autoretkele.
Aastase retkejuhi kogemusega Mart ja Johanna kirjeldavad oma emotsioone järgmiselt:
“Wanderesti loomine on
olnud väga põnev ja õpetlik
protsess. Esimesel hooajal
ehk eelmise aasta suvel aitasime Eesti loodust kogeda ning
tundma õppida inimestel

Wanderest loomas kontakte keskkonnaprobleemide, kodanike kaasamise ja
sotsiaalse ettevõtluse parendamise valdkondades Budapestis 2019. aasta
aprillis. 				
Foto Mart Kiisi erakogu

mitmetest Euroopa riikidest.
Inimesed päriselt väärtustavadki väga personaalseid ja
paindlikke teenuseid. Väikese
grupiga saab loodust teistmoodi kogeda, erinevaid loomaliike kohata jne.
Nii öelda käsitööturism on
ka giidina väga põnev, sest
iga inimene on ainulaadne
ning iga matk on kordumatu.
Inimesed küsivad erinevaid
küsimusi, soovivad rääkida
erinevatel teemadel ja paluvad spontaanseid peatusi
väga mitmesugustes kohtades. See pakub giidina pidevat arenguvõimalust. Vorm
peab olema hea, uusi kohti
ning olukordi, mida tundma
õppida, tuleb ette väga palju.”
Kodumaalt ja väljastpoolt
Eesti piire tulnud matkajad
on kiitustega Mardi ja Johanna suhtes helded. TripAdvisorist võib lugeda Eestist,
Saksamaalt, Itaaliast, Ühendatud Kuningriikidest ja
mitmetest teistest maadest
tulnud matkajate sulest järg-

mist: „Mart oli usaldusväärne
retkejuht, kuna tal on selles
valdkonnas palju teoreetilisi
teadmisi ja praktilisi kogemusi. Ta oli hästi ettevalmistatud ja paindlik. Soovitan
Wanderest matku väga!“
„Meie giid Mart, oli väga
sõbralik ja vastutulelik rahuldamaks kõiki meie vajadusi
matkal olles.
See oli ilus ja unustamatu
kogemus, mida soovitame
kõigile, kes soovivad Lahemaa Rahvuspargi looduslikke
imesid näha.“
„Retkejuht Mart teadis iga
taime ja looma nime inglise
keeles, samuti oli ta valmistanud meile kuuma teed ja kohalikke suupisteid. Ma arvan,
et see oli üks minu parimaid
õhtuid sel suvel.
Ma olen küll kohalik, matkanud mitmeid kordi rabades, kuid polnud mitte kunagi käinud räätsamatkal. Minu
jaoks oli see nii kena uus kogemus, õppisin palju ja nautisin. Peale selle, matka hind
sisaldas meile väga kenasid
fotojäädvustusi!“
Lõpetuseks, kellel on suur
huvi matkamise ja Eesti müstilise looduse vastu, võivad
külastada ettevõtte Wanderest kodulehte www.wanderest.eu ning leida endale
sobiv matk toredate retkejuhtidega.
Kaaskirjutaja Anneli Meibaum lõpetab huumoriga:
„Mitmed teed võivad viia
rappa, vaid kogenud retkejuhid aitavad Sind rabast välja!“.

Wanderest itaallastega räätsamatkal. 				

Foto Mart Kiisi erakogu

Joostes suvesse
Meeleolukas Jürijooks
kutsus taas jooksusõbrad
kokku.
16. juunil toimub Sõmeru alevikus Rakvere
valla suvejooks. Sellega
seoses on liikluskorralduses muudatusi, mille kohta täpsem info järgmises
ajalehenumbris ning valla
kodulehel.

1. maist kuni 25. juunini toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
eestvedamisel ning kaheksa kohaliku omavalitsuse ning LääneViru Tervisenõukoguga koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine, mille eesmärk on tunda rõõmu vabas õhus liikumisest.
Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne – saad valida
endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva,
millal liikuda soovid. Paljud rajad on läbitavad jalgrattaga, tõukerattaga jms. Iga raja juures on täpsustav informatsioon. Rajale
saad kaasa kaardid koos küsimuste ning lisainfoga. Vastused
küsimustele leiad orienteerumispunktidest kohapeal (märgistatud oranži-valge tähisega, enamikel radadel kohapeal komposter
lehe märgistamiseks).
Kaardid ja muu vajaliku saad välja printida veebilehelt
www.virol.ee või võtta kohalikest omavalitsustest, selleks
märgitud kohtadest.
Täidetud (ka osaliselt) küsimuste-vastuste lehed tagasta
loosis osalemiseks ükskõik, millisesse vihikus välja toodud punkti
(pood, spordikeskus, vald jms).
29. juunil kell 12 toimub Rakvere keskväljakul lõpuorienteerumine ning auhinnaloos kõigi osalejate vahel.
Auhinnaloosis osalemiseks peab olema lõpuorienteerumisel
kohal!
Lõpuorienteerumist korraldabToivo Murakas.
Jälgi ettevõtmist Facebookis Lääne-Viru Tervis ning radadel
seigeldes kasuta sotsiaalmeedias ka hashtagi #seiklusorienteerumine.

Rajakaarte ja ülesannete vihikuid saab Rakvere
vallas võtta ning tagastada:
Sõmeru raamatukogu E–R 10–18
Veltsi lasteaed–algkool
E–R 7–18
Uhtna raamatukogu 		
E 11–19, T, K,
				N 10–17, R 8–15
Lepna raamatukogu 		
E, T, N, R 10–18,
				K 12–19
Ubja noortekeskus 		
E–R 11–19
Lasila põhikool 		
E–R 8–17

Harjutamine teeb
meistriks

Eelnevalt olen kirjutanud muusika positiivsest mõjust, kus
tegevusse on haaratud mõlemad ajupoolkerad, et muusika on
võimas stressi maandaja jne. Seekord ütleksin kiidusõnu lastele, kes klaverimängu õpivad. Kõik 12 last on väga tublid, püüdlikud, kohusetruud. Tähendab ju mängima õppimine kodust
harjutamist, iga nädal kaks korda tunnis käimist ja kontserte.
Aga lapsed ise naudivad, kui palad hakkavad kõlama, nad
saavad tavaliselt valida ise endale meelepärased lood, mis alati
pole kõige kergemad. Seetõttu ei tahagi kogu tegevust nimetada huviringiks, vaid pigem Uhtna põhikooli juures tegutsevaks
klaveriklassiks, mille tegemisi toetab Rakvere vald.
Oleme sellelgi aastal valmis andma oma traditsioonilise kontserti, mis toimub kolmapäeval, 15. mail kell 18.30
Sõmeru keskusehoones.

Silja Villems

Uhtna kooli klaveriklassi õpetaja

4

RAKVERE VALLA AJALEHT

Mai 2019 • Nr 5 (17)

Sõmeru kool digikiirenduses

Juhendaja käe all uusi oskusi omandmas.

Aeg muudab maailma kiiremini kui sooviksime. Tehnoloogia areng ning nüüdisaegne õpikäsitus esitavad
väljakutseid ka haridusele,
seavad uued nõudmised
õpetajale ja õppijale. Et ajaga
kaasas olla, tuleb kaasa minna ning pigem istuda tõttavas rongis ja vaadata aknast
maastikku, kui olla raudtee
ääres mööduvale rongile lehvitamas.
Sõmeru kooli digiareng
sai hoogu juurde käesoleval
õppeaastal koos digitaristu
kaasajastamisega.
Projekt
teostus tänu koduvalla ning
Hariduse
Infotehnoloogia
sihtasutuse (HITSA) koostöölepingule, mille tulemuse-

na Sõmeru ning Uhtna koolis
digitehnoloogia kasutamise
võimalused avardusid. Uusi
väljakutseid digipädevuste
arendamiseks ootasid ka õpetajad ja need ei jäänud tulemata. Seitsme õpetajaga osaleti Uhtna koolis toimunud
Tartu ülikooli digipädevuste
arengut toetava õpetamise
täiendõppes ning tänu HITSA kutsele sai Sõmeru kool
võimaluse osaleda koolidele
suunatud DigiKiirendi arenguprogrammis. Kutse esitati
koolide digiküpsuse mudeli
Digipeegel andmete alusel
ning koostöös kohaliku omavalitsusega. Meiega koos osalevad programmis veel viis
Lääne-Virumaa kooli.

Arenguprogrammi
eesmärgiks on toetada koolimeeskondi digitehnoloogia
õppetöösse kaasamisel ja
soodustada seeläbi õpilaste
digipädevuste arengut. DigiKiirendi lähtub oma õppesisus konkreetse programmis
osaleva kooli vajadustest.
Sõmeru kooli õpetajatele korraldatakse poole aasta jooksul kokku kaheksa koolitust
ning õppegrupid moodustati
kahel tasemel vastavalt senisele kogemusele ja digipraktikale. Baaskoolitus neile, kes
vajavad rohkem tuge, vilunumatele vajadustest lähtuv
rätsepakoolitus. Samuti pakutakse õpetajatele HITSA
poolt haridustehnoloogilist
nõu ja tuge. Mõlema grupi
koolitused toimuvad oma
koolis kasutades ära olemasolevaid võimalusi.
HITSA ei jäta ka koolijuhte digikiirenduseta. Osaleme
digivaldkonna planeerimise
koolitusel
„Õppeprotsessi
juhtimine digiajastul“, mille
käigus tutvume valdkonna
trendide ja arengutega, õpime kujundama kaasaegset
õpikeskkonda, valima sobivaid digivahendeid ja kaasavaid meetodeid. Sõmeru
kooli poolt osalevad juhtidele
suunatud programmis direktor ja infojuht, õppedirektor
on enda teadmisi täiendamas
koos õpetajatega.
Viimase paari aasta jooksul
on Sõmeru põhikooli digi-

taristu oluliselt suurenenud,
koolituste toel on hüppeliselt
suurenenud ka digitegevuste hulk. Koolil on uuenenud
kohtvõrk, tänapäevane arvutiklass, kõikides klassides
on projektor, õpetajatel sülearvutid, nutitahvel ja infoekraan, tahvelarvutid ja
laadimiskastid ning muud
õppetööd toetavad seadmed.
Kavandame õppetööd nii,
et digivahendite kasutamine
oleks meie koolis mõtestatud
ning digipädevuste osaoskuste arendamisega seotud. Soovime, et meie kooli õpilane ja
õpetaja oleksid digipädevad,
tuleksid muutuvas maailmas
toime uueneva digitehnoloogiaga ning areneksid digiküpses õpikeskkonnas digivahendite suutlikuks, teadlikuks
ning oskuslikuks kasutajaks.
Edasiste tegevuste planeerimisel lähtume kooli ja digitaristu arengukavast, DigiKiirendi koolitusel omandatust,
juhendmaterjalist „Digipädevus õppekavades“ ning innovatsiooniküpsuse mudelist.
DigiKiirendi koolitusprogrammi viib aastatel 2019–
2020 ellu Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus ja seda
rahastab haridus ja teadusministeerium.
Lisainfo: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digikiirendi
Virge Ong

Sõmeru põhikooli direktor

Pühadekaunistuste meisterdamine koos juhendaja Kajaga.

Foto Kadi Prants

Rõõmsad kevadpühad või ülestõusmispühad – kellele kuidas?
Ülestõusmispühade tähtsusest ja traditsioonidest teatakse
erinevalt. Kellele on need pikad pühad vaid puhkepäevad, kellele rõõmsat kevadtööde algust märkivad päevad, kellele aga
sügavama tähendusega kristlikud pühad. Kõigil on õigus valida oma emotsioon ja järgida talle meelepäraseid traditsioone.
Tohutut entusiasmi ning andmisrõõmu täis südamlik naine
Kaja Alasoo, kes on EELK Viru praostkonna lastetöö koordinaator ja kelle tööd toetab misjoniühing Rauhan Sana Soomest, kannab igal kevadel hoolt Lasila kooli õpilastes kevadpühade meeleolu loomise eest.
Iga-aastased meisterdamised nii jõulude kui ka ülestõusmispühade ajal on meeleolukad ja silmaringi avardavad. Kokkusaamised kasvatavad lapsi olema tolerantsed ja mõistvad
erinevate inimeste ja kultuuride suhtes.
Meisterdada saavad kõik: nii mudilased kui noored, nii
õpetajad kui ka koolitöötajad. Kaja tuleb kooliuksest alati sisse mitme suure kotiga, mis on täis erinevaid põnevaid meisterdamise vahendeid. Lisaks toredatele tähtpäevateemalistele
lugudele saab iga meisterdaja tunda sooja julgustavat suhtumist ning koju kaasa viia toredaid pühadekaunistusi. Sellel
aastal meisterdati küünlaaluseid, aknavitraaže ja kauneid pühademune küll litrite, lillede ja paeltega.
Aitäh Kajale, kes toob iga kevad heategevuslikus korras
Lasila mõisamajja pühade meeleolu!
Anneli Meibaum

Mis oli enne – muna või kana?

Oleme manuli vaderiks

Sõmeru põhikool on juba
teist aastat Tallinna loomaaias manuli vaderiks.

Kes on manul?
Vikipeedia andmetel on
manul ehk stepikass kaslaste
sugukonda kuuluv loomaliik. Ta on umbes kodukassi
suurune, kuid jässakam ja
kohevama karvkattega. Manul elutseb Kesk-Aasia steppides ja mägedes, on loomult
pelglik ning elutseb peamiselt koobastes ja kivialustes
õõnsustes. Manuli suurimaks vaenlaseks on inimene,
kes jahib tema luksuslikku ja
väärtuslikku karvkatet. Seetõttu kuulub ta ohulähedaste
liikide hulka ning paljudes
Kesk-Aasia riikides on manuli küttimine keelatud.
Kuidas saime vaderiks?
Eellugu kestis pea terve õppeaasta. Sõmeru koolis toimus õpilasesinduse eestvedamisel ülekooliline projekt
„100 heategu“, mis oli meie
kingitus Eestile. Projekt startis 8. märtsil 2017 ning sada
heategu sisaldasid endas
palju hoolimist, märkamist
ja aitamist. Muude toredate
ettevõtmiste hulgas aidati
Virumaa loomade varjupaika

ning koguti kodututele loomadele rahalisi ja mitterahalisi annetusi, käidi esinemas
lasteaedadele ja erivajadustega inimestele, laste vanemad
ja õpetajad annetasid käsitöö
tundide jaoks kangaid ja tekstiilijääke, koguti keskkonnale ohtlikke alumiiniumist
küünlaümbriseid ja patareisid, valmistati ja jagati helkureid, osaleti heategevuslikus
Sinilille kampaanias, kingiti
lauamäng Ubja noortekeskusele, täideti unistus Maxima Inglipuu kaudu, koguti
villaseid sokke kodututele,
abiprogrammi „Tähti idas“
kaudu saadeti kingipakke
kriisikolletes kannatavatele
lastele jne. Meie heategevuslike ettevõtmistega saab
tutvuda blogis http://somerukooli100heategu.blogspot.
com.ee/.
Miks manul?
Sajanda heateo puhul otsustati üheskoos, et see võiks
olla heategu, mis jääb kooliperele pikemaks ajaks ja mille kaudu võetakse südameasjaks kellegi eest hoolitseda.
Uurides Tallinna Loomaaia
Sõprade Seltsi kodulehekülge otsustasime hakata vaderiks ühele vahvale ja oma-

pärasele loomale. Samas oli
tarvis realistlikult hinnata,
et toetussumma, mida plaanisime koguda annetustena,
meile üle jõu ei käiks. Kaalukausile jäi manul – huvitav
nimi, tore loom ja mis peamine - mitte keegi polnud
veel tema vaderiks hakanud.
Leping Tallinna Loomaaiaga
sai sõlmitud ja silt manuli
puuri juures kuulutab meie
täieõiguslikuks vaderiks olemist.
Kuidas meil läheb?
Vaderiks olemine tähendab, et toetame manuli toidulauda 340 euroga aastas.
Ühtlasi oleme lepinguga
kinnitanud, et loomaaial on
õigus kasutada toetusest 10%
ohustatud liikide kaitseks.
Tubli õpilasesinduse, koolipere, vanemate ja teiste
heade annetajate toel saime esimese toetusaastaga
hakkama. Raha kogumine
ei läinud aga päris libedalt
ja seetõttu arutasime õpilasesindusega enne lepingu lõppemist, kuidas edasi.
Laual oli kolm varianti: jätkata manulile vaderiks olemist,
valida uus ja toetussummalt
odavam loom või lõpetada
vaderiks olemine üldse ära.

Foto autor TLSS liige Merike Valdlo

Asjalikud noored välistasid
kaks viimast ja otsustasid,
et manul on meile ikka väga
armas ja me oleme talle vaderiks ka käesoleval aastal.
Koolijuhina oli mul selle üle
suur rõõm. Kui alguses olime märkamise, aitamise ja
annetuste kogumisega veidi kimpus, siis tänaseks on
heategude tegemine saanud
meie loomulikuks osaks.
Heade annetajate, ettevõtlike
õpilaste ja neid juhendavate
õpetajate abiga oleme tänaseks kogunud juba üle poole
vajalikust summast.
Hea vallaelanik, kui ka
sinul on soov ja tunned, et
võiksid annetada manuli heaks, siis annetuste kast
asub koolimajas II korrusel
ning panuse saab anda ka
maaelufestivalil.
Virge Ong

Sõmeru põhikooli direktor

Sellele igihaljale küsimusele otsis vastust Uhtna kooli
1. klass, edastades enne vaheajale minekut kogu kooliperele
järgmise „pressiteate”:
1. klassi ruumis on inkubaator.
Tänaseks on koorunud 9 tibu.
3 tibukest on veel soojas ja kuivavad.
6 tibu on aga õppinud nokkima ja harjunud süles olemisega.
Homme, kolmapäeval sõidavad tibud perekond Laanemäe
juurde.

Uhtna kooli Aino Paju nimelise algklasside teatripäeva Sõmerul juhatasid sisse kultustegelased Tipp ja Täpp. Lavalaudadel astusid üles Simuna, Kunda, Rakvere ja Uhtna noored
näitlejad. Seltsis Jussikesega sai ära käidud Pühapäevamaal,
elustusid muinaslood Kuldkerast ja Printsess Sinikellukesest. Piiluti köögikappi, kus tegutses Vapper Keefir (pildil),
mida etendas Uhtna kool. . Nii publiku kui ka žürii otsusega
kuulutati võitjaks Kunda ÜG trupi Päris jube jutt, mis võlus
publikut nii sõnalise osa kui ka erinevate heliefektidega ning
saadeti maakonda esindama vabariiklikul algklasside teatrifestivalil.
Sirje Rebane
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SUUR PIDU MAAL

1. juunil
Sõmerul
Lääne-Virumaal kl 10–16

Sellel üritusel on võimalus osaleda teie neljajalgsetel sõpradel koos omanikega. Kui tavaliselt osalevad
näitustel tõukoerad, siis sel korral soovime eelkõige
pakkuda toredat ja lõbusat ajaveetmist kõigile koertele ja koeraomanikele ning nende pere liikmetele –
oodatud on nii tõuta kui ka tõukoerad.

Kell 10 kogukondade, ettevõtjate,
allasutuste suur paraad
Naisettevõtjate plats, Maamuuseumite
plats, töötoad Sõmeru kuivatis,
taimeuulits, toidu-uulits, käsitööuulits
Lastele batuudid, minifarm ja palju muud
Miniloomaaed, lammaste pügamine
Põllumeeste ala, kariloomade näitus

Kogu päeva vältav
kultuuriprogramm,
põnevad esinejad
meilt ja mujalt

MAAELUFESTIVAL

2019

Kodukohvikud
Sõmerul

Kell 14 peaesineja
ansambel Antsud

MAA-JA LINNAINIMESTELE!
ÜRITUS ON KOGU PERELE JA ALKOHOLIVABA SISSEPÄÄS PRII

Korraldaja Rakvere Vallavalitsus koostöös Lääne-Viru Põllumeeste Liiduga ja MTÜ Virumaa Ettevõtlike Naistega

Info: 527 7235; maia@rakverevald.ee

Kell 14 koerte
demonstratsioon
kooli staadionil

Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte
tõuühing korraldab maaelufestvali raames
Sõmeru põhikooli staadionil algusega
kell 14 koerte mach show
„Rakvere valla kauneim koer“

Ürituse peasponsoriks on ROTAKS-R OÜ, kelle eesmärk on pakkuda vaid parimaid kõrgkvaliteetseid söödalisandeid koduloomadele ja suurloomadele, olles esindaja mitmetele 100%
naturaalsetele lemmikloomatoitudele nagu Prints, Eminent jne. Lisaks ürituse peasponsori auhindadele on auhinnafondi suurendamisse õla alla pannud Rakvere vallavalitsus ja Eesti KeskAasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühing, mistõttu iga üritusest osavõtja saab märgatud.
Üritusele saab registreerida kohapeal kell 13–14, osavõtutasu on 7 eurot. Eelregistreerimisega kuni 30. maini tasudes osavõtutasu 5 eurot kanda Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühing arvele Luminor pangas. EE021700017004278999 (selgitusse palume lisada osaleja
nimi).
Kõigil on võimalus üritusele registreerida alljärgnevates võistlusklassides:
• Beebid – kuni 4 kuud
• Kutsikad- kuni 9 kuud
• Allapõlve tõukoerad (omavad tõutunnistust)
• Allapõlve tõuta koerad (ilma tõutunnistuseta)
• Ülepõlve tõukoerad (omavad tõutunnistust)
• Ülepõlve tõuta koerad ( ilma tõutunnistuseta)
• Veteranid – alates 8. eluaastast
Lisavõistlused:
• Paaride võistlus (1 emane ja 1 isane koer)
• Laps ja koer (laps kuni 10 a.) - eriauhind kõige tublimale lapsele
• Juuniorhändler (laps alates 10–17 a koos koeraga)
• Seeniorhändler (täisealine osaleja + koer loosiga)
• Üllatusvõistlus (info kohapeal)
Lõppvõistlusel valitakse:
• Publiku lemmik
• RAKVERE VALLA KAUNEIM KOER
Ole julge, löö kaasa, olgu sul lord või krants, kõik on oodatud üle-eestilisele näitusele!
Kui sul pole seltsis neljajalgset sõpra tule aita kaasa parima väljaselgitamisel!
Ootame rohket osavõttu ja kohumiseni maaelufestivalil!

Sporditeod meie vallas

Tulemusi maadlusvõistlustelt

Palliga sõbraks

11. aprillil toimus Sõmeru põhikooli võimlas koolieelikutele
suunatud üritus „Palliga sõbraks“, mille eesmärgiks oli tutvustada lastele erinevaid sportmänge. Lisaks lasteaiast tuttavale
jalgpallile, tehti sinasõprust korvpalliga. Selle mängu harjutusvara tutvustas Rakvere Tarvase korvpallitreener Madis Putko.
Üllatusena saabus seltskonda maskott Tarvas, kellega mängiti
lõbusaid liikumismänge.
Treeneri sõnul võiksid lapsed aktiivsemalt tegeleda korvpalliga.
Toredat õhtut jääb meenutama laste nägudelt peegeldunud
rõõm ja rahulolu ning lasteaiale kingitud korvpalliinventar.
Kersti Piht

Sõmeru lasteaia Pääsusilm liikumisõpetaja

Mälumäng lõpetas hooaja
Sügisel alguse saanud
mälumängusari
tõmbas
otsad kokku. Väike hulk
mälumängsõpru sai igal
kohtumisel oma teadmised
proovile panna erinevatel
teemadel. Peavõidu võttis
võistkond Aktivistid, kuhu
kuulusid Ave Häätarõ, Gerda Ansi, Külli Hallik-Vilu ja
Liisbet Vilu. Aitäh ka kõigile teistele kaasalööjatele!

30. märtsil toimus Tallinn Open,
mis on Euroopa
suurim maadlusvõistlus, kus osales 2246 maadlejat
pea 30 riigist. Meie
tubli maadluspoiss
Mairold Einard
avas sellel võistlusel oma võiduarve
ja sai ühe matšivõidu leedu maadleja üle. Eelnevatel
aastatel pole talle

võidurõõm veel naeratanud.
6. aprillil toimus Soomes Vantaan Sammon ikäkausikilpailut, kus osales 139 võistlejat, 28 klubist. Klubide arvestuses
saavutas Caaro SK tubli 5. koha. Kokku tuli klubile 3 esikohta.
Mairold osales kehakaalus 38 kg ja sellel korral oli tema saldoks
kaks matšivõitu ja 4. koht.
Kolmanda koha kohtumises juhtis Mairold 6 : 0 vastase üle ja
oli ühe võtte kaugusel võidust, aga siis rauges jaks, vastane kasutas selle ära ja napsas Mairoldi ees võidu ja kolmanda koha.

Lahmus tõi taas mängijad palliplatsile
2. aprillil toimus Lahmusel
Eriolümpia Eesti ühenduse
3x3 korvpallivõistlus ühendatud meeskondadele, kus osales
ka Vaeküla ja Sõmeru kooli
meeskond. Vaeküla kooli esindasid spordipoisid Hanti Sep
(kapten), Kaur Kulpas ja Reigo
Säälik ja Sõmerult partneritena Kristofer Rudolf Kõrre ja
Oliver Raam. Meie ühendatud
meeskond alistas esimeses mängus Tartu Kroonuaia kooli, teises mängus Valga Jaanikese kooli. Paraku pidime kolmandas
mängus alla vanduma Lahmuse kooli meeskonnale. Kokkuvõttes tubli teine koht. Sellel võistlusel mängiti välja ka võimalus
osaleda juunis Šveitsis toimuval rahvusvahelisele 3x3 korvpalli
võistlusel, sest Lahmuse kool loobus sellest võimalusest. Paberimajandusest tulenevate ümberkorraluste tõttu sõidavad
Šveitsi Hanti Sep, Reigo Säälik, Kaur Kulpas, Kristofer Rudolf
Kõrre ja Arles Annus Rakvere täiskasvanute gümnaasiumist.
Andres Lillemägi

Sõmeru põhikooli käsipallurid

Õppeaasta teisel poolel on Sõmeru käsipalliringi tüdrukud
tegutsenud aktiivselt. Kaks korda on võidetud miniliigas T2008
ja T2009 ning kaks korda on saavutatud II koht. Lisaks saavutati
T2009 Mesikäpa minikäsipallimängudel Pärnus esikoht ja koolide Pritt minikäsipalli eelturniiril II koht. Maakonna 1.–3. klasside
tüdrukute rahvastepallis võideti ja mindi edasi Narva piirkonna
turniirile, kust toodi koju esikoht. 2008. aastal sündinud tüdrukud
mängisid koosseisus Agnes Höövelson, Mirelle-Marii Pärnsalu,
Karoli Pajussaar, Tuuli Seidelberg, Keteriin Sellik, Seleriin Sellik.
2009. a sündinud tüdrukutest võistlesid Margot Kerge, Kirke Tull,
Anete Lillepuu, Elisabeth Iskül, Eva-Mia Onga, Laura Tomson.
Abitreeneritena on aidanud kaasa Hannaliisa Rebane, Raili Kruusamäe, Kirke Aleste ja Laura Listak. Tänu Janek Seidelbergile ja
kõigile lapsevanematele, kes on kaasa aidanud tüdrukute võistlustele sõidutamistel.
Johan Utt
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Euroopa parlamendi valimised Rakvere vallas
Valimisjaoskond nr 1 – Kooli tn 2, Sõmeru alevik (Sõmeru keskusehoone) saavad hääletama tulla Sõmeru, Aluvere,
Kaarli, Koovälja, Raudlepa, Katku, Näpi, Ussimäe, Roodevälja, Papiaru, Arkna, Rägavere, Vaeküla, Raudvere, Nurme,
Toomla, Andja, Katela elanikud.
Jaoskonnakomisjon: esimees Kati Roosi ja liikmed Helle
Lemberg, Aivo Aleste, Kersti Nõmme, Katrin Moisa, Lauri Leib, Kristi Roosi. Asendusliikmed Mario Mikvere ja Ene
Tamm.
Telefon hääletamise aegadel: 5411 0246

Valimisjaoskond nr 2 – Energia pst 14, Lepna alevik (Lepna lastetuba) saavad hääletama tulla Lepna, Päide, Veltsi,
Kloodi, Paatna, Karivärava, Tõrremäe, Kõrgemäe, Kullaaru,
Taaravainu, Tobia, Tõrma, Karitsa, Eesküla, Mädapea, Järni,
Karunga, Levala, Lasila elanikud.
Jaoskonnakomisjon: esimees Jaana Ant ja liikmed Arvi
Lemberg, Milvi Idavain, Ülle Sillandi, Anneli Martinson, Katrin Murakas, Õnne Tamm. Asendusliikmed Ülla Rajamäe ja
Rein Tammik.
Telefon hääletamise aegadel: 5411 0247
Valimisjaoskond nr 3 – Nooruse tn 11, Uhtna alevik (Uhtna raamatukogu) saava hääletama tulla Uhtna, Ubja, Aresi,
Jäätma, Kohala, Kohala-Eesküla, Sämi, Sämi-Tagaküla, Muru,
Rahkla, Sooaluse, Varudi-Vanaküla, Varudi-Altküla, Võhma
elanikud.

Jaoskonnakomisjon: esimees Triinu Heinluht ja liikmed Jan
Pikhof, Jüri Kruus, Inge Pikkoja, Krista Mets-Raudla, Sirje
Rebane, Heivi Onkel. Asendusliikmed Küllike Plotnik ja Helle
Pikkoja.
Telefon hääletamise aegadel: 5411 0248
16.–22. mail toimub elektrooniline hääletamine.
Hääletamine algab 16. mail kell 9 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 22. mai kell 18.
20.–22. mail toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12–20.
Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas,
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9-st kuni 20-ni.
26. mail hääletamine toimub kell 9–20.
Toimub ka kodus hääletamine.
Häälte lugemist alustatakse pärast hääletamise lõppemist
Eestis. Varemalt kell 20 alustab Tallinna linna häältelugemiskomisjon alaliselt välisriigis elavate valijate häälte lugemist.
Pärast kella 20 teeb riigi valimisteenistus kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused. Hääletamistulemusi ei või avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

Valimistest, postkastidest ja õigetest aadressidest
Lähenemas on Euroopa
Parlamendi valimised ja taas
aeg valijakaartide postitamiseks. Riigikogu valimiste eel
ei olnud paljudele valijatele
võimalik erinevatel põhjustel
kaarte posti teel kätte toimetada. Rakvere vallas oli
enamikul juhtudel põhjuseks
postkasti puudumine või
postkastile juurdepääsu puudumine. Siinkohal palve kõigile, kes ootavad valijakaarti
oma postkasti: vaadake üle,
kas postkast on nimega tähistatud ja juurdepääsetav.
Valimiste eel tuleks üle
vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmed. Valijale määratakse
valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on
rahvastikuregistris 26. aprilli
seisuga. Kehtivaid elukoha
andmeid saab kontrollida
eesti.ee portaalis. Seal saab
vajadusel esitada elukohateate oma uue aadressiga. Eluko-

hateate võib tuua ka vallamajja kohapeale või panna valla
vapiga märgistatud postkastidesse (Sõmerul, Lepnal, Lasilas ja Veltsis).
Elukoha andmete aegsasti
esitamine on eriti oluline nende puhul, kelle elukoha aadress praegu registris puudub
või on ebatäpne. Enamasti on
vigane aadress küla täpsusega, puudub kas talu nimi või
tänava, maja ja korteri number. Kui rahvastikuregistris
on olemas kontaktandmed,
saab vallavalitsus võtta nende
inimestega ühendust. Kahjuks pole päris mitmetel inimestel ei telefoninumbrit ega
e-postiaadressi ja nendele me
otse infot anda ei saa.
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik tagama
rahvastikuregistris enda ja
oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi
olemasolu ja õigsuse. Selleks
tuleb igakordsel kolimisel

esitada omavalitsusele elukohateade, kus märgitakse
oma uus aadress. Uue maja
või korteri ostuga automaatselt elukoha registreerimine
ei kaasne.
Kehtiv seadus annab õiguse
isik eluruumist tagaselja välja
registreerida. Üks võimalus
selleks on eluruumi omaniku poolt omavalitsusele saadetud õigustatud nõudmine.
Teine võimalus on selline,
kus omavalitsus pöördub ise
maja või korteri omaniku
poole järelpärimisega, kui on
tekkinud kahtlus, et isik ei ela
tegelikult sellel aadressil. Kui
ruumi omanik vastab, et isik
ei kasuta omanikule kuuluvat ruumi elukohana ja tal
ei ole õigust seda kasutada,
siis käsitatakse seda vastust
samamoodi, kui omaniku õigustatud nõudmist. Menetluse tulemusena kustutatakse
isiku aadress täielikult registrist ja nii kaob ka seos omava-

litsusega. See omakorda toob
kaasa probleeme erinevate
teenuste ja toetuste saamisel.
Seega, kui olete asunud uude
kohta elama ja pole enda elukohta ümber registreerinud,
võib juhtuda, et omaniku
nõudmisel kustub teie aadress registrist.
Lisaks teenuste ja arendustegevuse planeerimisele
on rahvastikuregistris olevad
andmed aluseks ka 2020. aastal toimuval rahva ja eluruumide loendusel, mis toimub
esimest korda Eesti ajaloos
registrite andmetele tuginedes. Otse inimestelt midagi ei
küsita, tulemused pannakse
kokku riiklikes andmekogudes oleva info põhjal. Korrektseid andmeid esitades
saame kõik üheskoos kaasa
aidata tõepärase info kogumisele!
Info elukoha registreerimise kohta: Janne Lainjärv,
tel 329 5944

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust
põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti
elektroonilises kliendiportaalis
e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine algas e-PRIA
vahendusel 2. mail.
Kui teil esitab e-PRIAs taotluse esindaja, on oluline, et talle
on antud volitus. Volituse saab
vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav
veebilehel www.pria.ee Registrid Esindusõigused ja volitused.
Need volitused kehtivad ka vana
e-PRIA teenuste kasutamiseks.
Varem vanas e-PRIAs antud volitused kaotasid 27. juunil 2018
kehtivuse ja klient peab uues ePRIAs andma uuesti volitused
vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Volitusi ei pea uuesti
andma inimesele, kellele on juba
varasemalt uues e-PRIAs antud
täielikud/osalisedvolitused või

kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist ning registrikaardil ei ole
määratud erisusi koos esindamise kohta.

Kuidas joonistada
põlde/PLK alasid
Uude e-PRIAsse sisse loginul
tuleb valida klient, keda soovitakse esindada, vana e-PRIA
teenuste kasutamiseks valida
ülemiselt siniselt menüürealt
Vana e-PRIA ning vajutada nupule Sisene vanasse e-PRIAsse.
Edasi tuleb valida menüüreal
Teenused.
Varemalt teenust kasutanud,
aga sel aastal esimest korda teenusesse Minu põllud või Minu
niidud sisenevale kliendile laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud
andmed tema põldude ja PLK
alade kohta Need võivad olla
kohapealses või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide
või ortofotode alusel kontrolli-

tud põllud ja PLK alad. Seejärel
saab joonistada oma põllud/
PLK alad, mida soovitakse lisada 2019. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust
kasutavad kliendid saavad kohe
pärast teenusesse sisenemist
hakata joonistama oma põlde/
PLK alasid.
Põldude/PLK alade joonistamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus
ja kultuur vastaksid tegelikule
olukorrale 2019. aastal ja et toetuse taotlejal oleks nende maade
kohta olemas kehtiv maakasutusõigus.
Kui võrreldes e-PRIAs näha
olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka uusi
maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide moodustamiseks või
olemasolevate muutmiseks.

Kõik info saadaval
kodulehel
Toetuste täpsed tingimused on kirjas vastava meetme
määruses, PRIA veebilehele
koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused
ning põhjalikud juhendid „Abiks
taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse
reeglitega, mis on kohustuslikud
kõigile peale üleminekutoetuste
taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA
loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või
pöörduda nõuandekeskuse konsulentide poole, vt www.pikk.
ee. e-PRIA teenuste kasutamisel
saab abi ka klienditeenindajatelt
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kus on olemas kliendiarvutid.
Edukat taotlemist!

Miks peaks sel aastal teist korda
valima minema?
Valimisaasta saab õige pea jätku, kui mai lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja
jaoks ei tule – seitsme päeva jooksul, 16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja e-hääletada, valimispäev on
26. mail. Küll aga on oluline teada, et EP valimistel on üleEesti üks ringkond ehk valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka öelda on Eesti
kodanikel ning alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on valimistega seoses kõige suuremat segadust tekitanud Brexit – ka Eesti sai tänu
Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumisele ühe koha parlamendis juurde, kuue liikme asemel peaks Brüsselis tööle hakkama
seitse liiget. Missugune on olukord juunikuuks, näitab vaid
aeg. Täna saame kindlad olla ühes - valimistel osalemine on
võimalus Euroopas kaasa rääkida!
Priit Vinkel

riigi valimisteenistuse juht

Miks meil on vaja Euroopa Liitu?
Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud Euroopa Liitu 15
aastat. Selle ajaga on EL-i poolt loodud võimalused saanud
meie igapäevaelu osaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta
neid otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga palju arenenud, aga põhialused on samad. Tegemist on riikide liiduga,
kus pannakse ühiste probleemide lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks, et tegeleda
teemadega, millega riigid üksinda nii hästi hakkama ei saa.
Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile palju suurem – napilt üle
miljoni asemel on meie siseturul pool miljardit tarbijat. 96%
eestlastest arvab, et vaba liikumine on Euroopa Liidu kõige
olulisem hüve. Üksi ei oleks meil jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida kaubanduslepinguid EL-i mittekuuluvate riikidega nagu Ukraina või Jaapan, tagada hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida stabiilset valuutat. Majanduslikult on EL
Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi lahendada selliseid
globaalseid probleeme nagu ränne või julgeolek. Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine on meie iseolemise parim tagatis.
Eesti mõju on seda suurem, mida toimivam ja tugevam on
Euroopa Liit. Just seepärast on tähtis anda oma hääl ka Euroopa Parlamendi valimistel!
Keit Kasemets

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Kuidas kõlab Eesti hääl
Euroopas?
Kõik sisulised otsused Euroopa Liidus võetavad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest liit ongi ju asutatud oma liikmete ja
nende kodanike rahu, heaolu ja turvatunde kindlustamiseks.
Euroopa Komisjonil on praktikas seadusandluse algatamise
õigus, kuid eelnõu esitatakse EL-i Nõukogule ehk liikmesriikidele esindajatele, kes veedavad – olenevalt teema põletavusest – selle kallal kuid või teinekord ka aastaid. Eesmärgiks on
alati konsensus, alati püütakse viimase võimaluseni arvestada
kõigi soovidega. EL on oma liikmete jaoks sõbralik keskkond,
kus kedagi tüssata ei püüta.
Kui liikmesriikide vahel on kokkulepe saavutatud, järgnevad
läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. Kodanike poolt valitud parlamendiliikmed ehk MEP-id esindavad
peale oma valijate ka oma EL-üleste parteigruppide seisukohti. Siiski on huvitav jälgida ja pakub kodaniku seisukohalt
kindlustunnet, kuidas oma riigile oluliste küsimuste puhul
esindavad MEP-id tihtilugu mitte partei, vaid oma riigi ja valijate seisukohti. Just sellepärast tulebki Euroopa Parlamendi
valimistesse tõsiselt suhtuda, meie esindajate asjatundlikkus
on ülioluline. Meid, eestlasi, on nii vähe, et kõik me esindame
rahvusvahelisel areenil ka Eestit, ükskõik mis ametikohal parajasti oleme. Oma maa maasikas, nagu me hästi teame.
Matti Maasikas

välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler
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Ametlikud teated
3. aprillil
• Jätta rahuldamata Tõrma küla elanike avaldus liikluspiirangu kehtestamiseks.
• Korraldada avatud hankemenetlusega riigihange
valla teede pindamistöödeks.
• Anda lastekaitsespetsialistile volitused eestkostetavatega seotud dokumentide allkirjastamiseks ja vara
haldamisega seotud toiminguteks.
• Algatada eestkostetava eest pärimismenetlus.
• Kooskõlastada Aresi külas Amero kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Nõustuda Muru külas asuva Ojakalda katastriüksuse
jagamisega.
• Seada isiklik kasutusõigus Aden Eesti AS kasuks.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 367 eurot.
• Anda ASle Estonian Cell nõusolek vee erikasutusloa
taotlemiseks.
10. aprillil
• Eraldada valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks projektipõhist toetust MTÜle Uus Uhtna ja
MTÜle Vahva Vaeküla.
• Kinnitada MTÜ Rallirada valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks ühekordse toetuse aruanne.
• Tunnustada valla tänukirjaga eakate tantsurühma
Kanarbiku Õied.
• Määrata Veltsi külas asuvale liikluspinnale kohanimi
Kuivati tee.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 1326 eurot.
• Tasuda ühe abivajava lapse nõustamisteenuse eest.
• Eraldada reservfondist Virumaa tütarlaste kooris
laulvate laste vanematele toetust kokku summas 700
eurot.
• Väljastada ehitusluba Roodevälja külas asuvale Põllu
maaüksusele gaasitorustiku paigaldamiseks.
• Anda nõusolek MTÜle Rakvere Bont Rulluisuklubi
ürituse Viru rull korraldamiseks.
17. aprillil
• Lükata tagasi kõik pakkumused ja lõpetada Näituse
tänava kergliiklustee rajamise hankemenetlus.
• Kinnitada valla territooriumil heakorrateenuse
osutamise riigihanke tulemused ja sõlmida lepingud
OÜga Murusöödik ning OÜga Korras Kinnisvara.
• Nõustuda Ragn-Sells ASile ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise taotlusega.
• Nõustuda kahe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Esitada Viru Maakohtule avaldus eestkoste seadmiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 1330 eurot.
• Väljastada ehitusluba Jäätma külas asuvale Luhaääre
kinnistule külalistemaja ehitamiseks.
• Nõustuda Arkna külas asuva Karl Bilder OÜle kuuluvate kinnisasjadega piirnevate maade erastamisega.
• Eraldada MTÜle Eesti Skautide Ühing reservfondist
toetust 80 eurot.
• Teha AS Rakvere Vesi üldkoosolekule ettepanek
valida valla esindajana nõukogusse Viktor Häninen.
• Algatada Taaravainu külas asuva Lepna tee 1 ja
Sõmeru alevikus asuva Jaanitule kinnistutele detailplaneeringute koostamine.
• Võtta vastu Arhitektibüroo Heli Sööt OÜ koostatud
Helita kinnistu detailplaneering.
24. aprillil
• Tunnistada Sõmeru põhikooli staadioni projekteerimise edukamaks pakkujaks ja sõlmida töövõtuleping
Roadplan OÜga.
• Väljastada ehitusluba Saare kinnistule päikeseelektrijaama ehitamiseks Ubja külas.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜle Eesti
Veeprojekt vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks Sõmeru alevikku.
• Kooskõlastada Katela külas asuva Selgemäe kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Anda nõusolek Jaanitule katastriüksuse jagamiseks
Sõmerul.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 1337 eurot.
• Kehtestada alates 1. juunist liikluspiirang Papiaru teel
Tõrremäe külas.
• Jätta kehtestamata kiiruspiirang raskeveokitele Risu
teel.
• Anda Rakvere vallavolikogule menetlemiseks üle
Näpi kooli põhimääruse eelnõu.

Rakvere vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 162 algatati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.
Detailplaneering muudab kehtivat Jaanitule katastriüksuse ja
lähiümbruse maa-ala detailplaneeringut osaliselt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1800 m², mis on osa Jaanitule kinnistust (77003:001:0238).
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, planeeringuala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, rajatiste toimimiseks vajalike
ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha, ehitiste ehituslike tingimuste,
ehitiste kujunduslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse
ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste
määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
Planeeringualale kavandatakse Sõmeru aleviku hakkepuidul
töötava katlamaja rajamist, mille võimsus saab olema 0,7-0,85
MW. Juurdepääsuteedena kasutatakse olemasolevaid juurdepääsuteid Tiigi ja Oja tänavatelt.
Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna katlamaja nominaalne soojusvõimsus jääb alla 300 MW-i, mistõttu ei ole
tegemist olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on
võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere vallavalitsuses või valla
veebilehel: www.rakverevald.ee.
Rakvere vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 161 algatati Taaravainu külas Lepna tee 1 detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab kehtivat Risti kinnistu (66204:002:0129)
detailplaneeringut. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,3
ha.
Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute Lepna tee 1
ja Risti alajaam liitmine, planeeringuala hoonestusala ja ehitusõiguse muutmine, parklaala laiendamine, ehitiste ehituslike
tingimuste, ehitiste kujunduslike tingimuste, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate
tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning
muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
Planeeringualal kavandatakse muuta olemasolevat hoonestus- ja ehitusõigust ning liita Risti alajaama ja Lepna tee 1 kinnistud üheks kinnistuks.
Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole
olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise alga-

tamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik
tutvuda Rakvere vallavalitsuses või valla veebilehel: www.rakverevald.ee.
Rakvere Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 163 võeti
vastu Tobia külas Helita kinnistu detailplaneering. Planeering on tööaegadel avalikul väljapanekul Rakvere vallavalitsuses ja Sõmeru raamatukogus perioodil 06. - 20.05. Avalik
arutelu toimub 23.05.2019 kell 17 Rakvere vallavalitsuses.
Planeeritav ala asub Tobia külas Helita kinnistul
(66204:002:0085) ca 1 km Rakvere linna läänepoolsest piirist.
Planeeringuala suurus on 38 623 m². Kinnistu detailplaneering
ei ole Rakvere valla detailplaneeringut muutev. Planeeringu
koostaja on Arhitektibüroo Heli Sööt OÜ (töö nr 07-010) ning
huvitatud isik Osaühing LEPNA EHITUS.
Planeeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine elamukruntideks ja elamukrunte teenindavateks kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamukruntidele üksikelamute ja abihoonete rajamiseks,
kruntide tehnovarustuse, juurdepääsutee ning heakorrastuse
põhimõtteline lahendamine.
Planeeringualale kavandatakse elamuala 6 elamukrundiga,
kuhu on lubatud maksimaalselt 2-korruselised üksikelamud
koos kuni 2 abihoonega. Planeeritavale alale on juurdepääs
kõrvalmaanteelt Rakvere-Jõepere nr 17149 läbi Mirdimäe ja
Lokmani kinnistute.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik elektrooniliselt
tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/
detailplaneeringud

Rakvere Vallavolikogu 20.03.2019 otsusega nr 79 algatati
Ussimäe külas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu
koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.
Kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering, siis menetletakse seda kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.
Planeeritava ala suurus on 4,74 ha, mis hõlmab Pääsusilma
kinnistut (katastritunnus 77004:001:0112) ja selle lähimaa-ala.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala ehitusõiguse
määramine ärihoonete (nagu näiteks kaubandus, toitlustus,
teenindus, büroo) ehitamiseks ning vajadusel tehnorajatiste,
teede jms jaoks maa-ala kruntideks jagamine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse hindamiseks koostatakse eelhinnang.
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Rakvere vallavalitsuses või valla veebilehel:
www.rakverevald.ee

Mittetulundussektor saab taotleda lisaraha
20. maini on taas võimalik mittetulundusühingutel taotleda ühekordset
toetust, olgu selleks siis
jaanipäeva
korraldamine kogukonnas või mõni
muu vahva suvine ettevõtmine, üritus või ühistegevus, mille läbi arendatakse omaalgatuslikku
tegevust ja soodustatakse
valla elanike koostööd. Lisaks saab jooksvalt taotle-

da projektipõhist toetust,
mida antakse MTÜle teistest fondidest taotletavate
avalikkusele ja kogukonna
ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja
investeeringuprojektide
korraldamiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks.
Siinkohal tuleb pidada silmas, et taotlus tuleb vallale
esitada kindlasti enne põ-

Vallavolikogus otsustati
24. aprillil
• Võtta vastu Rakvere valla 2019. aasta I lisaeelarve.
• Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
2030+.
• Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
tegevuskava perioodiks 2019–2022.
• Moodustada Euroopa Parlamendi valimiste
korraldamiseks kolm jaoskonnakomisjoni
Sõmerule, Lepnale ja Uhtnasse.
• Võtta menetlusse Sõmeru Lasteaed Pääsusilm
arengukava aastateks 2019–2023 ja Näpi Kooli
põhimääruse eelnõud.

hiprojekti rahastamistaotluse esitamist.
Taotluste
hindamisel
võetakse arvesse taotluse sisu kooskõla toetuse
andmise eesmärgi ja vallas
kehtivate arengukavadega. Samuti tegevuse mõju
kohalikule kogukonnale
ja valla arengule ning jätkusuutlikust ja kogukonna kaasatust, tegevuse
uudsust ja omapära ning

eesmärkide selgust ja arusaadavust ning kaasrahastamise olemasolu.
Kõik taotlused tuleb esitada vormikohaselt. Unustada ei tohi nõutud lisasid.
Toetuste andmise kord,
vajalikud lisad ning taotlused on kättesaadavad valla
kodulehelt.

Rakvere vallavalitsus otsustas alates 1. juunist sulgeda
osaliselt Papiaru tänava veoautode liikluseks (üle
8 t registrimassiga masinad), seoses rasketehnika
transiitliikluse suurenemise ning Näituse ja Papiaru
tänavate ristmiku kehva seisukorraga.
Otsus on tingitud sellest, et riik jättis rahuldamata transiitteede
remondi vallapoolse toetuse taotluse ning vallal endal
puuduvad vahendid Näituse ja Papiaru tänavate ning ristmiku
rekonstrueerimiseks. Vallavalitsus plaanib sügisel riigile uue
taotluse esitamist.

Kõigile korteriühistutele!

16. mail kell 18 kutsume kõiki Rakvere valla korteriühistute
esindajaid Sõmeru keskusehoonesse JÄÄTMEKÄITLUSE
TEABEPÄEVALE.
Räägime järgmisel aastal korraldatavast korraldatud jäätmeveo
hankest, jäätmete sorteerimisest ja muustki.Kui kellelgi on juba
eelnevalt küsimusi, võib need saata aadressil maia.simkin@
rakverevald.ee
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Et hommikukoitudest
leiaksid ilu
ja mõistaksid ikka,
kui kaunis on elu.

Õnnitleme aprillikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

Pilet ja 8.- (pensionäridele) ja 10.-

Ohtlike jäätmete kogumisringid
18. mail
Rakvere vald

Algusaeg

Lõppaeg

Tõrma(töökoja plats)

10.00

10.20

Karitsa

10.25

10.45

Levala(Kaasiku teel)

10.50

11.10

Lasila(lasteaia ja kooli vahel)

11.15

11.35

Mädapea(bussipeatuse juures)

11.45

12.05

Lepna(korrusmajade parkla)

12.10

12.30

Tõrremäe(Lehispuu teel)

12.40

13.00

Päide(Suvila ja Mesilase tee ristmikul) 13.05

13.25

13.30

13.50

Veltsi(Veltsi tee ja Paatna tee ristis)

25. mail
Ussimäe(Pagusoo tn ots)

10.00

10.20

Metskond(RMK parkla)

10.30

10.50

Sõmeru(poe parkla)

11.00

11.20

Ubja(külakeskuse ees)

11.30

11.50

Kohala(vana poe parkla)

12.00

12.20

Uhtna(Silla-Kitseküla rist, mõisa parkla) 12.25
Vaeküla(külakeskuse ees)
12.55

12.45

Näpi(bussipeatus)

13.25

13.45

Roodevälja(Vahtra alleel)

13.50

14.10

Arkna(teadetetahvli juures)

14.15

14.35

13.15

Lisainfo Maia Simkin tel. 322 1730; 527 7235 või
maia.simkin@rakverevald.ee

RAKVERE VALLAVALITSUS

31. juunini on Sõmeru
keskusehoones on üleval
Athena kunstikooli
õpilaste tööd.
SÕMERU
raamatukogu

Ei enam naeratust su suul,
vaid vaiksest leinas nutab tuul.

kutsuB

Mälestame
ALLAN ASTEL 24.09.1931–14.04.2019 Sõmeru
ARNO TÜÜR 08.02.1935–9.04.2019 Uhtna
JOHANNES PIHLAK 31.10.1946–29.03.2019 Kohala
RISTO BLUM 03.03.1993–25.03.2019 Kohala

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

95. sünnipäeval
MARIA ADEL Sõmeru
90. sünnipäeval
VILMI ANTON Tõrremäe
SILVI PIISKOPPEL Uhtna
88. sünnipäeval
LAINE ŠVETERS Levala
AINO REMIKÜLL Näpi
TAMARA NIKOLAJEVA Veltsi
87. sünnipäeval
AGNE ASU Taaravainu
ASTA NEITO Koovälja
VILMA KOPPEN Taaravainu
86. sünnipäeval
EINAR JOONAS Lasila
GEORG-JAKOB PALMI Levala
NELLA TOMBAND Ubja
ELIISE-JOHANNA KALLEND Roodevälja
85. sünnipäeval
AAVO SUURKAEV Levala
84. sünnipäeval
ELLE ERTSEN Sämi-Tagaküla
83. sünnipäeval
LEIDA LAMBUR Sõmeru
LINDA HEIN Sõmeru
82. sünnipäeval
REIN PÄRG Taaravainu
SILVI ORUMETS Uhtna
VÄRDI SIRELBU Lasila
ILLAR FLOREN Näpi
81. sünnipäeval
MARIKA KRUUSOJA Ubja
80. sünnipäeval
PJOTR TIMONOVITŠ Näpi
JOHANNES VÄISÄNEN Vaeküla
75. sünnipäeval
JÜRI KANGUR Karunga
PAAVO ERM Ussimäe
MEINHARD JUHANSON Sõmeru
MANIFALDE JOHANSON Papiaru
70. sünnipäeval
KLAVDIA LINDLO Mädapea

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

14. mail kell 17.30 toimub Sõmeru raamatukogus teemaõhtu „KIRSIÕITES JAAPAN”
Reisimuljeid jagab Peep Vassiljev
Kõik huvilised on väga oodatud!

25.
mai

OHUTUSALANE
PEREPÄEV

Perepäeva aitavad
.
korraldada päästeamet
ja maanteeamet.

kell

12–16

Kohal on päästeameti auto
ja pöörlev sõiduauto

VAEKÜLAS

Sina tulid kui pisike maailmaime,
mina naeratasin ja Sina naeratasid vastu.
Kes ütles, et väike on sündides pime,
mina vaatasin ja Sina vaatasid vastu.

Palju õnne lapse
sünni puhul!

NORMAN LAUR Ussimäe
MARKUS ROOSIVÄLI Sõmeru
KLEN ERM Raudlepa
OLIVER SUURKAEV Tõrremäe
DEMI LOORE PIKHOF Ubja
Anett Lauri  Sooaluse küla

