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Eesti - need oleme meie
Nuusuta, milline lõhn on me lumisel salul - ühes niiske sambla ja mustava mullaga.
Tunned, kuidas elutee kulgeb mööda mändide krobelist koort, kõrguvate latvade poole.
Vaata, milline taevasina köidab endasse lindude tiibade rutu.
Mõistad, kuidas sind oodatakse koju, praksuva kolde võbelevate varjude äärde.
Kuula, kuidas koduvärav sind tervitab, kuidas kodumaa tüünus laotab end üle Eestimaa.

Üllar Põld Saue Avatud Noortekeskuse ja Rakvere valla noortekeskuste ühiste matkategevuste korraldamise ja sidemete
hoidmise eest.
Merli Tammemägi vabatahtliku panuse eest valla noorsootöösse.
Uue hingamise on saanud endine Sõmeru kuivati, et meelitada oma seinte vahele loodus- ja tehnikahuvilisi noori.
Täname Teid…
Piret Laidroo suure töö eest Sõmeru noorte loodus- ja tehnikamaja teoks saamise ning noorte loodusharidusse panustamise eest.
Annika Laidroo Sõmeru noorte loodus-ja tehnikamaja
valmimisele vabatahtlikuna kaasaaitamise eest.
Moonika ja Tiit Kõrre, Sõmeru Lasteaia Pääsusilm laste osavõtu toetamise eest robootikavõistlustel Tartus ja Kadrinas.

Aukodanikud Oleg Gross ja Maia Simkin.

Foto autor Mario Mikvere

21. veebruaril Sõmeru keskusehoones toimunud pidulikul tunnustamisõhtul oldi taas märkaja rollis ning anti üle
valla aumärgid ja tänuplaadid Hea Tegu 2018.
Lootuse habras viibe, on kandnud meid rõõmude randa,
kogudes usku ja lootust, et seda ka teistele anda.
Rakvere vald soovib olla märkaja ja tunnustada neid inimesi,
kes on oma tegevusega osutanud silmapaistvaid teeneid. Sel
aastal kinnitas volikogu valla aumärgi saajateks kaks tegusat
inimest, kelle ettevõtmistest on saanud osa paljud.
Valla 25 aumärk anti üle Maia Simkinile, kui innukale ja
mitmekülgsele maaelu edendajale.
Valla 26 aumärgiga tunnustati maakonna ühte suuremat tööandjat ning spordi- ja kultuuriürituste toetajat Oleg Grossi.
Üksainus kodu on maailmas, kuhu oleme kinnitanud oma juured.
Maa, mille pärast on murtud piike, maa millel on vere hind.
Üksainus rahvus on maailmas, mis on seotud minu külge.
Rahvus, mille pärast tunnen uhkust, keel millel emade hing.
Meie hulgas on inimesi, kes on oma tegemistega silma jäänud
ning kes väärivad tänuplaati Hea Tegu 2018.
Vallas on matkarõõmu jagunud nii suurtele kui väikestele
ning Keri saar on meelitanud meie valla noori avastusretkedele, seda kõike toredate vabatahtlike toel.
Suur tänu …
Rita Mölder vabatahtliku töö eest valla noortelaagrite
toitlustamisel.
Ivo Leek suure abi eest Keri laagri korraldamisel ning
Rakvere linna ja valla noorte ühiste matkategevuste korraldamisel.
MTÜ Keri Selts, eesotsas Peep Radaga, Keri laagri korraldamisele ja läbiviimisele kaasaaitamise eest.
Andres Kurm valla noorte loodusmatkade organiseerimise ja
läbiviimise eest.
Mart-Peter Laidroo Rakvere valla noorte matkategevustes
kaasalöömise ning valla võistkonna tulemusliku juhendamise
eest.

Nakatav eeskuju on see, mis toob noored kodust välja, haarama kätte kaardi ja kompassi.
Aitäh entusiastlik õpetaja Toivo Muraka vabatahtliku
tegevuse eest laste ja noorte orienteerumisspordis.
Sõnadest sünnivad suured teod. Nii on jäänud ka kümne aasta jooksul kogunenud luuleteod kaante vahele, meenutamaks
Sõmeru põhikooli eestvedamisel toimunud Virumaa laste
luulevõistlusi.
Aitäh Sõmeru põhikooli luulevõistluse toimekas meeskond.
Mälestused on kuldaväärt

Südamlik tänu …
Enn Mäe, kes sa ei pidanud paljuks kulutada oma aega
kogudes erinevaid materjale, pilte ja ajaleheväljalõikeid Sõmeru valla kujunemisloo kohta.
Õpetaja Urve Udu ja Uhtna põhikooli kodu-uurijad, kes te
kogutud materjali süstematiseerisite ja tekstiga täiendasite.
Täname toredale algatusele kaasa löömise eest Sõmeru valla
ajalooalbumi koostamisel.

Valentina Komarova Uhtna hooldekodule osutatud meditsiinilise teenindamise ja hea koostöö eest.
Marika Möldri, kes sa oled kinkinud hooldekodu elanikele
omavalmistatud pleedid.
Rahvas on sama tugev kui tegus on sealne kogukond.
Aitäh …
Ave Saksen Veltsi piirkonna seltsitegevuse käivitamise eest.
MTÜ Külast Külla, eesotsas Helle ja Küllike Pajulaga,
kes te olete ellu kutsunud lauluklubi, mis pakub laulurõõmu
koduvallas ja kaugemal.
Maia Simkin, kes sa aitasid korraldada Rakvere valla taidluskollektiivide ühist Norra kontsertreisi.
Tänu ei pea alati olema valatud kulda, vaid võib kanda oma
sõnumit puu eluringide sügavuses.
Suur tänu sulle, Uno Õunapuu, kes sa valmistasid valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendajate „Mina hoian“ tänuplaadid.
Hoida oma kodukoht puhtana ja tegusana on iga inimese
südamesoov.
Suur tänu …
Maris Metsis ja Jüri Orupõld tragi pealehakkamise ja kaasalöömise eest Tõrremäe prügiprobleemide lahendamisel.
Tõnu Saaber, panuse eest valla spordirajatiste korrastamisse.
Minnes läbi elu, pakkudes toetavat kätt.
Sammume läbi kõiksuse oru, õlgadel lootuste rätt.
Minnes me kutsume kaasa, et üheskoos seltsim oleks retk.
Peatu ja hinge pane kirja, see imeline koosveedetud hetk.
Head inimesed, hoiame oma väikest riiki, mis meile armas
ja püha. Ärge unustage tähtsustamast oma kodu ka lihtsatel
argipäevadel. Märgake oma ümber inimesi, unustage kurjus ja
liikuge ikka üheskoos parema homse poole.

Hoolimine ja nõrgemate aitamine kingib tänutunde kõigile.
Aitäh Sõmeru põhikool Tallinna Loomaaia vaderiprogrammiga liitumise ja stepikassi toetuseks kogutud annetuste eest.
Märkamine ja abi pakkumine võib tunduda küll väikese
teona, kuid kingib saajale sõbrad kogu eluks.
Südamlik tänu Elis Eesmäe ja Inga Murula-Riim abivajava
pere märkamise ja toetamise ning hooliva suhtumise eest.
Juriidika on üks peen kunst, mida aitavad tõlkida vaid
teadjad inimesed.
Suur tänu Sirje Veiman peredele osutatud abi eest.

Tänast Eestit kirjeldasid ja fantaasiarännaku tulevikku tegid Karoliina Kase ja
Sten Sillandi Lasila koolist.
Foto autor Tõnu Joab

Igal ühel meil on oma tee minna, kus peatuspaigad valib elu.
Mitmetel inimestel on selleks peatuspaigaks hooldekodu. Tänu
toredatele külalistele on seal veedetud päevad saanud erilise
tähenduse.
Aitäh Teile …
Margit Lichtfeldt, et kaasasid noored Uhtna hooldekodu
tegemistesse, üheskoos vestsite juttu, valmistasite kaarte ja
piparkooke.
Renna Sarap ja toredad Näpi laulunaised, kes te olete aidanud sisustada Uhtna hooldekodu elanike vaba aega.

Meeleolu lõi vokaalgrupp Mirt.
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Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva eel mõtisklesid Lasila
kooli õpilased ja õpetajad erilise tänutundega oma riigi üle.
Toimusid mitmed ülekoolilised üritused.
21. veebruaril leidis aset
traditsiooniline direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja
nende vanematele. Koolijuht
jagas tänusõnu ning kiituskirju, muusikat tegid Kadrina
kunstidekooli õpilased. Pärast kontserti ootas külalisi
hõrgutisi täis pidulaud, mida
oma kooli õpilased olid õpetaja Anu Õunapi juhendamisel
meisterdanud.
Sama päeva õhtul esinesid
9. klassi õpilased Karoliina
Kask ja Sten Sillandi Eesti
Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul tähistamisel Sõmeru
keskusehoones kõnega, milles
noored kirjeldasid tänast Eestit ja tegid fantaasiarännaku
tuleviku Eestisse. Oma unistustes loodavad tänased noored, et suured prügisaared on
likvideeritud ning inimkond
suudab elada nii, et neist jääks
maha võimalikult väike jalajälg, et saja aasta pärast peetakse Eestimaal taas ülisuurt
laulu- ja tantsupidu, sedakorda suure peo 250. aastapäeva,
kus laulavad ja tantsivad nende lapselapselapsed.
Järgmine ülipidulik hetk
leidis aset 22. veebruari hommikusel liputseremoonial, mil
lauldi vabariigi hümni ning
kuulati direktor Katrin Muraka pidupäevakõnet, mis oli
soe, täis tänutunnet ja lootusrikkust: „Võib leida sada põhjust rahulolematuseks, kuid
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Meie Eesti

Lasila koolinoored avaldamas austust Eesti Vabadussõjas langenuile.
		
Foto Anneli Meibaum
Lasila kooli tublimad lapsed direktori vastuvõtul 21. veebruaril 2019.

tuhandeid põhjusi selleks,
miks Eestis on nüüd ja praegu
hea elada.
Meil on võimalus püüda ise
endale kala ja tuua jõuluks ise
metsast kuusk koju, meil on
võimalus korjata mustikaid
ja seeni, meil on kohukesed,
kiluvõileivad, mobiil ID ja
tasuta wifi, m-parkimine,
e-teenused ja öölaulupidu,
suured sood ja rabad – igaühel on täielik vabadus omadega rappa minna, toetudes
liialt helesinistele unistustele,
väikestele valgetele valedele
ja mustale huumorile. Õnneks on meil ka piisaval hulgal talupojamõistust, mis tee
rabast välja juhatab.“
Sellel aastal pööras direktor
erilist tähelepanu neile, kes

Eesti riigi rajasid ning kodumaa nimel Vabadussõtta läksid. Paljud neist langesid ning
järele jäid vaid nimed marmortahvlil, kuid nad vallandasid rahvusliku eneseusu tõusu,
mis viis lõpuks võidule. Koolijuhi kõnele järgnes 9. klassi
noormeeste sõit Kadrinasse
ja Jõeperesse, kus Vabadussõja mälestusmärkide jalamile
lillekimpe asetades mälestati
sõjakangelasi.
Päeva teises pooles toimus
aga kogu koolipere suur aastapäevapidu. Iga klass oli valmistanud maitsvaid hõrgutisi,
katnud peolaua ning valmistanud ette ühe Lääne- Virumaaga seotud tuntud inimese
kohta eeskava. Tutvustatud
said kirjanik F. R. Kreutzwald,

Foto Anneli Meibaum

luuletaja Olivia Saar, ettevõtja Oleg Gross, lauljad Emily
Jürgens ja Tanel Padar ning
näitlejad Elina Purde, Tarvo
Sõmer ja Üllar Saaremäe. Viimane ettekanne tõi endaga
kaasa nii ülevaid hetki Eesti
esimesest Üldluulepeost kui
ka vastandlikust Punklaulupeost.
Õpetaja Tiina Rumm tegi
ajarännaku Eesti ajalukku
ning tutvustas toredat samasisulist lauamängu. Meeleolu oli pidupäevale kohaselt
ülev, põimudes vaheldumisi
nii põnevate etteastetega, kui
ka Eesti rahva hinge võitnud
laululugudega. Kui kõlama
hakkas Kihnu Virve loodud
„Merepidu“, lõi õige eestlase

Lasila koolinoored mälestamas Eesti Vabadussõja Jõepere lahingus (18.12Foto Anneli Meibaum
22.12.1918) langenuid.

lauluoskus alles välja. Hää, et
lagi pääle jäi!
Peonädala lõpetuseks jäid
kõlama koolijuhi sõnad: „Saame innnustust meie mineviku
võitudest, hindame ja hoiame
tänast Eestit ja jätkame meie
riigi tõusujoone joonistamist.

Igaüks oma võimete kohaselt
ja omas tempos, kuid mis kõige tähtsam, üheskoos.
Sajaga edasi, Eesti!“
Hoidkem ikka üksteist, oma
kallist emakeelt ja isamaad!
Anneli Meibaum

Õpetlik vabariigi sünnipäev
22. veebruaril toimus
Sõmeru koolis Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva tähistamiseks
ülekooliline projektipäev, kus
erinevates õpitubades õpetati
lapsi tegema asju, mida igapäevaselt koolis ei õpetata.
Päev algas koolipere kogunemisega ning hümni laulmisega ning sealt edasi algasid erinevad praktilised tööd.
Õpilased olid jaotatud gruppidesse ning õpitubasid viisid
läbi kõik koolitöötajad koos
9. klassi õpilastega. Rõõmuga
ulatasid oma abikäe Rakvere
reaalgümnaasiumi kooliõde,
politsei ja päästeamet. Viimase puhul oleme tänulikud
vallavanemale, kes organiseerimisega aitas.
Õpitubades õpetati nööbi õmblemist, elustamist,
esmaabi andmist, abivajaja
aitamist, turvalist liiklemist,
seadusekuulekaks
olemist,
lipsusõlme tegemist, triikimist, paelte sidumist, riidekapi korrastamist, prügi sorteerimist, köögivilja koorimist,
patsi punumist, vihikutele

paberi panemist, raamatute parandamist, sünnipäeva
kaardi vormistamist ja ümbrikule aadressi kirjutamist,
mõõtmist, laua katmist ja
hakklihamasina kokku panemist.
Kuigi haigus oli läbiviijate
ridasid harvendanud ja asju
tuli ümber planeerida, toimus
igati tore päev. Õpitubades
õpiti innuga. Isegi asja kaema tulnud Virumaa Teataja
ajakirjanik ja fotograaf said
õppida triikimist ning pesude
riidekappi paigutamist.
Lapsed arvasid, et see oli
üks äge ja tempokas päev. Eriti
vaimustuti nukk Annest, kellele suust suhu hingamist tehti
ja keda pidevalt tuli elustada.
Projektipäeva initsiatiiv ja
eestvedamine oli õpetajalt
Merike Sõmermaalt, meeskonda aitas organiseerida ja
tegevusi korraldada huvijuht
Lemme Mäe.
Virge Ong

Sõmeru kooli direktor

Minu Eestimaa püsib minus, ta põldude ristikulõhn.
Minu Eestimaa püsib minus, ta keel ja ta kodune õhk.
Nii kõlas sissejuhatuseks Uhtna kooli traditsioonilisel aastapäevakonverentsil Urmas Alenderi laul, millest oli tuletatud
selleaastase konverentsi pealkiri. Nii alustasid oma pöördumist koolipere poole ka konverentsi moderaatorid - 6. klassi tüdruk Annika Toom ja 7. klassi poiss Marko Müürsepp,
lisades, et eestlased on Eesti põlisrahvas, kelle emakeeleks on
eesti keel.
Sõnumi vabadusest ja selle olulisusest kooliõpilase kontekstis edastas kultuuriminister Indrek Saar.
Klasside ettekannetes keskenduti sel aastal rahvuslikkusele.
Värskendati tutvust lipuvärvide ja rukilillega, suitsupääsukese ja paekiviga, kiideti Kalevipoja kangelaslikkust, seletati lahti
meie rahvuslooma, hundi tegelik olemus ja edastati räimeretsepte.
Ühislaulude saatel jõuti taas tõdemuseni, et eestlane olla
on uhke ja hää, et igal paigal on oma nägu ja majal oma vaim
ja et Eestile edu ja õnne soovides on just nimelt tore hõisata:
“Eesti, Eesti, ela sa!”
Sirje Rebane

Naised minu elus...

Tõnu Joab koos järeltuleva põlvkonnaga.

Naistepäeva eel on sobilik
teha juttu naistest ja naiste
tähtsusest. Järgnev on läbilõige naise rollist läbi ühe
mehe silmade.
Kahjuks või õnneks pole ma
olnud mingi eriline Don Juan,
kuid rõõmuks pean tunnistama, et suhteliselt pikk eluiga
on mind kokku viinud küll
koolipõlves nägusate ja huvitavate tütarlastega, kes peale
tuupimise ka muuga tegelesid
ning tööpõllul teotahteliste
ning haritud naistega, sest
õpetajaskonnas on ikka domineerinud naisterahvad. Täna
olen valmis ühtteist meenutama, kui see võimalus mulle
pakuti.
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Foto erakogust.

Igati paslik on hakuks rääkida oma armsast emast, Anna
Alicest, kelle 19-aastase Antsla linna neiuna kosis minu
tulevane isa, Hans, Savi talu
perenaiseks. Sukelduda linna
noorukina talutöösse oli harjumatu ja raske, lehmad ootasid lüpsmist ja karjatamist,
sead toitmist, laudas määgis
kari lambaid, kanad ja haned
jalutasid hoovis, võimukas
ja range ämm, kes ka ise jõudumööda kõiges kaasa lõi, ei
andnud asu kellelegi, hommikul plaanitud tööd pidid õhtuks tehtud saama - nii mäletan ema meenutusi.
Ju oli suur armastus see,
mis aitas noorel neiul raskustest üle saada ning sünnitada,
koolitada ning ellu juhtida

neli last. Kõigele vaatamata
oli ema rõõmsameelne, hoolitsev ja küllap ka õnnelik. Julgen tunnistada, et meie, Maie,
Tõnu, Jüri ja Jaak olime piisavalt sõnakuulelikud ja karistamisi ei mäletagi. Et maatöö
laabuks, käisid linnast abiks
päevilised. Pikemalt elas meie
juures Aadi-nimeline hea tädi,
kes aitas ema kodutöödel ja
meie kantseldamisel.
Kui olin Lusti koolis 6. klassi poiss, tuli meie klassi uus
õpilane Agnes, kes võlus mind
kandlemänguga. Olime aastaid nooruspõlve sõpradeks.
Antsla keskkoolis õpinguid
jätkates sõbrunesin Virvega,
kes esines koolipidudel karaktertantsudega ja oli minu
partneriks ka rahvatantsus,
kuni ta küüditamise hirmus
vanematega Antslast lahkus.
Tartu Õpetajate Instituudis
õppides oli minu esimeseks
armastuseks ilus ja andekas
Tartu linna tüdruk Milvi, kes
tegeles akrobaatikaga, mängis
akordioni ja õppis algklasside
õpetajaks. Minu kodus maal
valitses kolhoosikord, tööpäevade eest maksti ainult
kopikaid ja Milvi, pere ainsa
tütrena kutsus mind, maapoissi, ikka kinno ja teatrisse.
Võtsin alati kutse rõõmuga
vastu, sest isa saatis raha ainult toidutalongide ostuks ja
kulurahaks õige tsipa!
Viimati kui käisime õpetajatega Vanemuise väikses ma-

Põnev aasta algus Veltsis

jas ooperit „Rehepapp” kuulamas, meenus, et aastal 1955
elasime Milviga kaasa samas
saalis menukale operetile
„Ainult unistus”. Olime tollal
19-aastased.
Tartu Õpetajate Instituut
andis matemaatika, füüsika
ja kehalise kasvatuse õpetaja
kutse ning mind määrati tööle Sõrve, Torgu kooli. Minu
esimene armastus jäi Tartusse
õpinguid jätkama ja mind ootama.
Lahke saarlasest perenaine Viiu, kes Sõrves röömuga
mind „lapsendas”, sest omad
olid täiskasvanutena perest
lahkunud, andis minu käsutusse toakese. Voodi madratsiks sai õlgi täistopitud kott.
Torgu õpetajaskond koosnes asjalikest noortest naisõpetajatest.
Õppealajuhatajaks oli agar ja kõikide
ürituste hingeks noor neiu
Helve, pärit Valgast. Milviga
tihe kirjavahetus jätkus.
Samal sügisel, kui tulin Sõrve mina, oli suunatud kohalikku ambulatooriumi tööle
ka Tallinna Medkooli akušöörina lõpetanud kena Muhu
neiu, Helle Grünthal. Õige
pea saime tuttavaks, käisime
koos kinos, kinole järgnes tavaliselt tants. Tutvus süvenes.
Aasta möödudes abiellusime.
Algas 58(!) aastat kestnud abielu. Milvi jäi Tartusse.
Pärast
armeeteenistust,
võtsin pakutud matemaatikaõpetaja koha vastu Saare-

maal, V. Kingissepa nimelises
keskkoolis, kus 60 naisõpetaja
seltsis oli ka kolm meesõpetajat, direktoriks intelligentne
ja auväärne proua, Pauliine
Kremm, Albert Uustulndi
abikaasa.
Hea abikaasa Helle asus
tööle Kingissepa haiglasse
medõena, perre sündis tütar
Janne. Kui kolm aastat sai Saaremaal töötatud, kutsuti mind
Tõrva, Patküla kooli. Jällegi
ümbritsesid mind kenad ja
tegusad naiskolleegid, koos
õppealajuhataja Salme Punaga. Tõrvas sündis ka poeg Ivo.
11 aastat möödus nagu niuhti, lapsed jõudsid kooliikka ja
nautisime linnaelu.
Maaellu sukeldusime Harglas. Helle sai Taheva sanatooriumi vanemõeks, mina matemaatika ja füüsika õpetajaks
ning 0,5 kohaga õppealajuhatajaks. Töö kõrval pidasime
mesilasi, kasvatasime nutriaid
ja küülikuid, kevadel kolhoosist ostetud pullvasikad sirgusid aastaga 400-kilosteks ja
kokkuostu väärilisteks. Olid
haned, kanad ja kalkunid.
Tore näide - kui pereelu klapib, sujub ka töö.
Uhtnasse kutsus mind tollane HO juhataja Jaan Kulver. Töökate naiskolleegide
ja koolilaste abil ning hea
abikaasa toel on viimased 32
aastat möödunud linnulennul, nendest 18 aastat direktorina. Täna teeb rõõmu juba
vanaema seisuses asjalik tütar

taimede ja mulla soetamisega,
tore on, kui pakk tuleks külast.
See võib olla nii poolpalk kui
õõnestatud tavaline puupakk,
mille sees istutusauk läbimõõduga vähemalt 30 cm. Kui
külast ei saa, toome ka paku
kohale, kui ainult jagub tahtmist ja tegijaid lillede hooldadajaid. On ju päris uhke, kui
läbi Rakvere valla sõites hakkavad silma kaunid lillekaunistused!
Lillepakk Vaekülas. 		

Jaanuar-veebruar on Veltsi lasteaed-algkoolis endaga
kaasa toonud nii mõndagi
põnevat. 18. jaanuaril oli stiilipäev, mille teema oli prügikott riietuselemendina. Tuli
kasutada loovust ja mõelda,
kuidas kasutada prügikotti
nii, et olla omapärane ja stiilne. Iga laps sai nö poodiumil
kõndida ja oma riietust teistele näidata. Tore, et lapsevanemad olid agarad leiutajad
- päris palju lennukaid ideid
oli riietustes näha.

Stiilipäev prügikotist riietusesemed.

Lepatriinude rühm on igal
talvel käinud metsloomadele
toitu viimas. Seekord kutsusid nad kaasa väiksemad
sõbrad Tibude rühmast ja
23. jaanuaril võetigi tänavune käik ette. Üsna pikk ja
tuuline teekond metsa äärde oli tore ja vaheldusrikas.
Kõik said põsed punaseks ja
rahulolutunde, et on talvel
loomi natukene aidanud.
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Igal klassil
ja rühmal tuli enda postkast
millegagi välja lunastada:

saime sõita nii sõbrarongiga,
kuulasime luuletusi, laulsime kaanonina sepapoisse
ning kõik peremehed leidsid
endale naise, lapse ja sulase.
Postkastide avamine ja kaartide laiali jagamine tõi laste
silmadesse sära ja südamesse
rõõmu, nii et veel mõni päev
hiljemgi õhkas väike lasteaialaps õnnest oma õpetajale: „Sa tegid mulle nii ilusa
kaardi!“
Veltsi lasteaedalgkooli pere

Tõnu Joab

valla aukodanik
Uhtna kooli õpetaja

Üleskutse kõigile külakogukondadele
ja aktiivsetele vallakodanikele

Sõbrapäeva sõbrarong.

Metsloomadele süüa viimas.

Janne, tema lapsed Siim, Triin
ja Mariliis oma rõõmurullide
Anna ja Liisaga! Vahetevahel
meenub ikka kadunud armas
abikaasa Helle. Milvi suri
Tartu linna aukodanikuna 16.
veebruaril 2016.
Aitäh õpetajad Sirje, Urve,
Elina, Malle, Ene ja meie koolilapsest õpetajaks sirgunud
Kadri, töökas korruseperenaine Anne ning alati abivalmis sekretär Kaja, kes te
tänaseni olete vapralt vastu
pidanud koos minuga. Mida
positiivset on andnud mulle
enam kui 60 aastat naiskollektiivides töötamine? Kindlasti
distsiplineerinud, nii mõnigi
kord sundinud ennast ületama, hoolitsema alati oma välimuse eest ja olema suhtluses
korrektne.
Lõpetuseks küsisin meie
lugupeetud direktorilt, Annelt: ”Kas sa oled õnnelik
naisterahvas?” Ja vastus kõlas
nii: ”Jah, olen õnnelik, isegi
väga õnnelik. Õnnelikuks on
teinud mind minu väga äge
perekond. Mind on valinud
eluteele seiklema toetav ja
armastav abikaasa ning targad ja töökad lapsed. Olen
alati seadnud oma perekonna
karjääri isiklike huvide kõrval,
esimeseks. Minu elu motoks
ongi - Armasta ja sa elad!”
Õnne, tervist ja armastust
teile kõigile!

Foto Maia Simkin

Plaan on paigaldada Rakvere valla küladesse, alevikesse ja nendega piirnevatesse
bussipeatustesse suveks õits-

vad lillepakud. Selleks vajame elanike aktiivsust ja abi
hooldamisel ja kastmisel. Vald
saab seda aktsiooni toetada

Samuti jätkub Lääne-Viru
Maanaiste Liidu poolt ellu
kutsutud projekt Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks – 100
pargiroosi istutusala Rakvere
valda. Tänaseks on rajatud
umbes 20 istutusala, osad vallale kuuluval maa-alal aga õige
mitu ka eramaal. Pargiroos on
talvekindel ja vähe hoolt ning
vaevanõudev aga samas väga
dekoratiivne haljastustaim.
Projekt jätkub 2019. aasta
kevadel. Kellel huvi projektis kaasa lüüa, võta kontakti

maia@rakverevald.ee või 5277
235. Osa pargiroose tuleb soetada endal ja projektirahadega
saab roosidele lisa, et istutusala ikka suur ja kõigile nähtav
saaks.
Hiljem projekti käigusistutusalad kaardistatakse, tehakse kokkuvõte ning varustatakse väikeste infotahvlitega selle
kohta, et roosiistutus on kingitus Eestile 100. aasta juubeliks.
Kena pärand tulevikule.

Kui kellelegi see mõte meeldima hakkas ja tunneb, et
saab aidata, siis võta ühendust maia@rakverevald.ee või
527 7235.

Pargiroos `Alba Suaveolens`
Järvselja õppe-ja katsemetskonnas.
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Vallavolikogus otsustati
6. veebruaril
• Väljastada ehitusluba Andja külas Tikerberi kinnistule üksikelamu ehitamiseks.
• Osutada ühele isikule tugiisikuteenust.
• Nõustuda ühe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 80 eurot.
• Kinnitada tänuplaadi „Hea Tegu“ saajad ning avaldada isikutele tänu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest.
• Eraldada reservfondist Lääne-Virumaa vähihaigete
ühendusele 200 eurot.
13. veebruaril
• Tasuda Vinni perekodus asendushooldusteenusel
viibiva lapse ortotontilise ravi maksumus.
• Nõustuda kahe isiku hooldekodusse paigutamisega.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 920 eurot.
• Tunnustada valla tänukirjaga Uhtna põhikooli õppealajuhatajat Sirje Rebast.
• Võõrandada valitsemiseks mittevajalik sõiduauto
Renault Kangoo.
• Väljastada OÜle Linna Kinnisvara ehitusluba kahe
korteriga elamu ehitamiseks ja Lasila külas Arulageda kinnistule üksikelamu ehitamiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised Uhtna
põhikooli ruumide renoveerimiseks.
• Algatada Aluvere külas Piiri tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
20. veebruaril
• Nõustuda Puu ja Sooääre katastriüksuste jagamisega.
• Väljastada projekteerimistingimused Uhtna aleviku
Kitseküla põik 1 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks, Tõrremäe küla Sarma kinnistule üksikelamu
projekteerimiseks ja suvemaja-garaaži projekteerimiseks.
• Osutada seitsmele isikule tugiisikuteenust ja ühele
isikule koduteenust.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 751,77 eurot.
• Anda nõusolek MTÜle Rallirada avaliku ürituse
korraldamiseks.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli
sotsiaalpedagoogi Heli Lembergi tehtud töö eest.
• Esitada Viru maakohtule avaldus hooldusõiguse
täielikuks äravõtmiseks ja alaealisele eestkostja
määramiseks.
27. veebruaril
• Eraldada Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks MTÜle Vahva Vaeküla projektipõhist toetust kokku summas 624,93 eurot ja MTÜle
Levala Külaselts ühekordset toetust summas 100
eurot.
• Nõustuda Taaravainu külas asuva Metsa katastriüksuse ja Nurme külas asuva Uusõue katastriüksuste
jagamisega.
• Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvatele Ussimäe külas
asuvatele Vaskussi tn 30 ja Nastiku tänav L2 katastriüksustel.
• Seada sundvaldus Lepna alevikus asuvale Energia
pst 8 maale.
• Tasuda kahe abivajava lapse sotsiaalabiteenuste eest.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 915 eurot.
• Moodustada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon ja määrata valdkondade prioriteetsuse
järjekord.
• Väljasta ehitusload ASle Ragn-Sells ümberlaadimisjaama territooriumi asfalteerimiseks ja heakorrastamiseks ning Aresi külas asuvale Keskküla kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Anda kasutusload Tõrremäe külas Papiniidu kinnistul asuvatele päikeseelektrijaamadele nr 1 ja nr 2.
• Väljastada projekteerimistingimused Aluvere külas
asuvale Veehoidla kinnistule laohoone projekteerimiseks.
• Eraldada MTÜle Caaro SK reservfondist 350 eurot
õpilase Itaalias treeninglaagris osalemise toetamiseks.
• Tunnistada Uhtna hooldekodu rekonstrueerimise
pakkumused vastavaks ja pakkuja osaühing
RESTAURE pakkumine edukaks.

20. veebruaril
• Kinnitada Rakvere valla 2019. aasta eelarve kogumahus 9 713 160 eurot.
• Määrata Veltsi külas vee-ettevõtjaks AS Rakvere Vesi.
• Võõrandada tasuta ASle Rakvere Vesi Lasila, Kohala,
Vaeküla, Levala ja Karitsa külade ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemide arendamise käigus rekonstrueeritavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud,
rajatised ja hooned.
• Volitada ASi Rakvere Vesi esitama SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogrammile Veemajanduse programm raames taotlust Lasila, Kohala,
Vaeküla, Karitsa ja Levala külade vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste rekonstrueerimiseks ja
ehitamiseks.
• Muuta 23.01.2019 volikogu otsust nr 73, võtta Vaeküla kooli pidamine üle alates 15.06.2019.
• Esitada maakonna arengustrateegiale muudatusettepanekud.

Käimas on 2019. aasta
hajaasustuse programm
Taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle elukoht
rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust
taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2019.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni
67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50%
riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate
mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe
valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik
toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses 11. märtsist kuni 13. maini.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31. oktoobriks 2020.
Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.
(https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm)
Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee,
329 5942, 527 7233
Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623.

Rakvere vallavallavalitsuse 13.02.2019. a korraldusega
nr 67 algatati Aluvere külas Piiri tee 2 kinnistu
detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu
lähteülesanne. Detailplaneering muudab kehtivat Aluvere
küla Piiri kinnistu (77003:001:2211) detailplaneeringut
osaliselt.
Planeeritava ala suurus on 7664 m², mis hõlmab Piiri tee
2 kinnistut (katastritunnus 66101:001:0085).
Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala
hoonestusala laiendamine ja asukoha muutmine ning
tehnosüsteemide ja juurdepääsutee rajamine.
Täiendavate uuringute vajadus puudub.
Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH
algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Rakvere vallavalitsuses Kooli tn 2, Sõmeru
alevik või Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee.

Kevadtorm 2019 tormab
ka Rakvere vallas
29. aprillist kuni 9. maini toimub Kevadtorm, sellest aktiivsem tegevus toimub ajavahemikul 29.04-02.05.
Õppuse tegevus hõlmab maa-alasid ka Rakvere valla
Päide ja Kloodi küla lähiümbruses ning Haljala valla
Rutja küla lähialadel.

Lasila sissesõidu Vahtra allee
saab uue ilme

Anname teada Lasila küla elanikele, et märtsis-aprillis 2019
algab Lasila allee uuendamine, kuna olemasolevad puud on
pikalt hooldamata, murdunud, haiged ning saanud mitmeid
kahjustusi nii autodelt kui teehooldevahenditelt. Ka on allee
sees pikad tühimikud juba hävinenud puudest. Selleks, et allee näeks jälle välja ilus, terve ja ühtlane, on plaanis eemaldada kõik ebaterved suured puud ning rajada selle asemele uus
allee. Kuna Vahtra allee on väga kitsas, siis kasutatakse uues
istutuses puude püramiidjaid vorme.
Langetatud puud lähevad kütteks Lasila põhikoolile.
Kuna plaanis on soetada 2–3 meetri pikkused puuistikud, siis meeleheiteks pole põhjust – uus allee on juba
paari aasta pärast suur ja ilus. Üle jääb teda vaid oskuslikult
hooldada.

Saame tuttavaks
Veebruarist alustas Rakvere
vallavalitsuses haridus- ja
noorsootöönõunikuna tööd
Monica Jaanimets.
Monica on lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari ning
omandanud
kõrghariduse
Tallinna pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse
õppekaval, samuti on ta läbinud mitmeid täiendkoolitusi.
Monica omab töökogemust õpetaja, riigiametniku
ning maakondliku õppenõustamiskeskuse juhina. Tema
osalusel alustas tegevust ka
Lääne-Virumaa
Rajaleidja keskus, mis on pakkunud
karjääri- ja õppenõustamis-

teenuseid lastele ja noortele
ning tuge lapsevanematele,
õpetajatele ning teistele haridustöötajatele.
Monical on kogemused erivajadustega lastesse puutuva
valdkonna edasiarendamises
maakonnas, lasteaedade HEV
koordineerijate
sektsiooni
loomises, ühiste seminaride ja
koolituste organiseerimises,
haridusvaldkonna töötajate
nõustamises, ainesektsioonide töö koordineerimisel ja
projektide kirjutamisel. Monica eestvedamisel sai 2017.
aasta sügisel Rakveres teoks
konverents „Laps on kooliks
valmis?“. Ta on osalenud koolieelse lasteasutuse seaduse

muudatustega tegeleva töögrupi tegevuses, Laste ja perede arengukava 2012–2020
ja MTÜ Vaba Mõtte Koja
töögrupi töös.

Monica kuulub MTÜsse
Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit.
Monica poole võib pöörduda telefonil 322 1132 ja
e-postiaadressil
monica.
jaanimets@rakverevald.ee.

Maaelufestival kogub tuure
Maaelufestival
2019,
mis esialgu oli plaanis
korraldada mõnes teises valla paigas, toimub
siiski Sõmerul. Endiselt
ümber
keskusehoone.
Ühiste mõttetalgute käigus jõudsime arusaamisele, et teistes kohtades
puudub veel nii suurele
üritusele vastav elektriga
varustatus, parkimisvõimalus, ruumikasutusvõimalus.
Niisiis on korraldajad
pannud rõhku mitte asukoha, vaid tegevuste muutmisele. Loomulikult jäävad
alles enamus vanu ja traditsioonilisi asju, nagu paraad,
laste tegevused, laadauulitsad ja platsid, lammaste
pügamine jne. Kindlasti
vältab terve päeva mitmekesine kultuuriprogramm,
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kus astuvad üles oma valla laste- ja täiskasvanute
kollektiivid ning külalised
kaugemalt. Peaesinejaks on
sel aastal folgisugemetega
laulutöötluseid viljelev ansambel Antsud.
Kuid on ka mõned uued
ja huvipakkuvad tegevused:
• Rakvere valla noored
kutsuvad sel päeval kõiki
Sõmeru kuivati töötubadesse.
• sel aastal tuleb Rahvusvaheline Pärimuspidu Baltica Maaelufestivalile külla,
mis toob kaasa erinevaid
külalisi ja nende rikkaliku
kultuuriprogrammi.
• oma suure telgi avab
VEN – Virumaa Ettevõtlike
Naiste MTÜ, kus tutvustatakse erinevaid tegevusi
ja harrastusi, millega ettevõtlikud naised tegelevad –

seatakse soenguid, tehakse
massaaži, joonistatakse jne.
• loodetavasti tuleb maamuuseumite plats suurem
kui eelmisel aastal, sest
kohale on lubanud tulla nii
jalgratta-, vanade autode
kui näkimuuseum.
• viime rahva Sõmerut
avastama, seda nii orienteerumismängu kui avatud
kohvikutega.
Siinkohal
kutsun üles kõiki huvilisi
Sõmerult, kellel võimalus
ja soov pakkuda kodukohvikuteenust, andke
endast märku hiljemalt
1. aprilliks tel 5277 235
või maia@rakverevald.
ee. Siis jõuame teha valmis kohvikute kaardi,
mille huvilised Maaelufestivali platsilt kaasa saavad, et minna vaatama
ja mekkima, mida head
Sõmerul keedetakse-küp-

setatakse. Alati võib kodukohvikus ka laulu lahti lüüa
või mõnda huvitavat mängu mängida.
• kõiki ettevõtjaid ja
külade kogukondi või muid
sõpruskondi
kutsutakse
Maaelufestivali ajal välja
tulema oma telgiga ja loomulikult osalema ka paraadil. Osalemine on tasuta.
Kui kogukondi tuleb palju,
avame kogukondade platsi.
• kõigile, kes käsitööd või
talutoitu ainult müüma tulevad ja platsil töötuba ei
tee, on kohamaks 10 eurot,
elektriga koos 15. Töötuba
või mõni muu üritust rikastav ettevõtmine, mis kestab
vähemalt 1 tund, vabastab
kohamaksust.
• kallid koeraomanikud,
seekord oleme mõelnud
ka teile! Festivaliplatsil on
endiselt koertega viibimi-

ne keelatud, seda jälgitakse sel aastal eriti hoolega.
Vaatamata keelusiltidele ja
muule teavitustööle, juhtus
eelmisel festivalil taaskord
ohtlik intsident lamba ja
koera vahel.
Küll aga ei taha me alahinnata koera kui inimese
truu sõbra rolli ja olulisust
maa elus. Seega – hommikupoolikul on koeraomanikul võimalus tulla festivali
kaema ilma koerata, kuid
kell 14 algab Sõmeru kooli
staadionil (sinna tuleb minna kas jalgsi Pika tn kaudu
või autoga Sõmeru kooli
parklasse mööda maanteed) koerte Match show,
kuhu on oodatud kõik
tõuga ja tõuta koerad koos
oma peremeestega. Üritust korraldab MTÜ Aasia
ja Kaukaasia Lambakoerte
Tõuühing.

Räägitakse koerte kasvatamisest ja valitakse Rakvere valla kauneim koer
ja seda nii tõukoerte kui
krantside hulgast. Kes soovib oma koeraga võistlusel osaleda, palun registreerige sirje@veiman.
ee või 5282 337 kuni 30.
maini, osalustasu 5 eurot,
kohapeal 7. Uskuge, teie
parim sõber naudib seda
päeva! Ja vaatama võib tulla täitsa tasuta! Lähem info
võistluse kohta valla kodulehel.
Kõik head ideed ja mõtted Maaelufestivali huvitavamaks muutmiseks on
teretulnud! See on meie
oma pidu, meie oma kodus,
seega kasutame võimalust
ja lööme kõik käed külge!
Maia Simkin

Maaelufestivali peakorraldaja

Sporditeod meie vallas

Suusarõõm

Vaeküla kooli lapsed on
sõiduvees

Annika koos oma treeneriga.

Foto autor Mario Mikvere

Vallo Saar, Aleksandra Kudelkina ja Andres Lillemägi.

20. veebruaril toimus Eriolümpia Eesti Ühenduse
tänuüritus sportlastele, kes 2018. aastal on osalenud EO
võistlustel. Kohal oli 24 liikmesasutust. Vaeküla koolist
oli kutsutud üks nais- ja meessportlane. 2018. aasta naissportlane on Aleksandra Kudelkina ja meessportlane
Vallo Saar. Vallo on mitmekülgne sportlane, kes võib suusatada, korvpalli mängida, ujuda. Märtsis osaleb ta Eriolümpia Maailmamängudel Abu Dhabis kergejõustiklasena, kus tema aladeks on kuulitõuge ja kaugushüpe. Lisaks
Vallole osalevad maailmamängudel Vaeküla koolist Annika Hochstätter ja Vika Tsajun, võisteldes judos. Korvpallimeeskonnas jookseb platsile kooli vilistlane Hanti Sep.
Sumo hõbe Annika koos Barutoga.

Sõmeru poiss Mairold Einard tuli koos Caaro SK
maadlusklubiga Soomes meeskondlikult esimesele
kohale!
Caaro SK maadlusklubi kasvandik Mairold Einard tõi
kolmanda koha punktid klubile ja kõigile üllatuseks saavutas Caaro SK maadlusklubi Soomes esimest korda meeskondlikult esimese koha. Fotol Mairold koos võistkonnakaaslastega.

Rakvere valla tütarlaps Annika Hochstätter jätkab edukat sumo- ja judokarjääri klubis Sakura, kus tema treeneriks Riho Rannikmaa.
Uus aasta algas Budapesti eeslinnas Erdis peetud aasta
esimesel rahvusvahelisel sumoturniiril ERD CUP 2019,
kus osales üle 400 sportlase 11 riigist. Annika tuli sealt
tagasi hõbemedaliga, mille saavutas naiste keskkaalus.
20. jaanuaril selgitati Tartus 2019. aasta judomeistrid
kadettide /U18/ ja täiskasvanute arvestuses. Annika saavutas naiskadettide raskekaalus (üle 70 kg naised) hõbemedali ning naiste konkurentsis saavutas raskekaalus
neljanda koha, olles ise kõige kergem võistleja.
10. veebruaril toimusid Läänemaal Risti põhikoolis
Eesti meistrivõistlused sumos, kus ta võitles välja oma
vanuse-ja kaalukategoorias hõbemedali ja naiste absoluutkaalus 5. koha.
Andres Lillemägi, Kersti Aasmets
Vaeküla kool

15. veebruaril toimus ilma soosingul Rakvere valla koolilaste suusapäev. Starti jõudis üürikesele ettevalmistusele
vaatamata 96 tublit suusatajat. Võisteldi kolmes vanuseklassis ja teatevõistluses.
Kõige nooremate poiste vanuseklassis saavutas esikoha
Robin Sirgmets, Janno Baumani ja Rihard Vassiljevi ees.
Tüdrukute kindel liider oli üliväle Elisabeth Iskül, kes edestas endast vanemaid Anelle Pajot 22 sekundiga ning kolmanda koha saavutanud Krisselin Undrestit 26 sekundiga.
Viiendate, kuuendate klasside poiste esikoha võitles välja
Marko Kusnerov, Mihkel Kase ja Karl Ristna ees. Tüdrukute
tihedas rebimises võttis võidu Elis Lappert, Merili Baumani
ees. Tüdrukute kolmanda positsiooni hõivas Triine Kalinovski, kes tegi poiste kolmanda kohaga sama ajalise tulemuse.
Suuremate vanuseklassi, 7.-9. klassi poistest võitis esikoha
14-sekundise eduga Kristofer-Rudolf Kõrre, Arti Tormi ja 26
sekundiga Dan Hartis Lehtme ees. Tütarlaste kindla esikoha
võitles välja Rica Iskül, kes jätis Elise Ermi minuti ja 22 sekundi kaugusele ja Berit Pohlaku minuti ja 46 sekundi kaugusele.
Teatevõistluse võitnud meeskonda kuulusid: Robin Sirgmets, Marko Kusnerov ja Arti Torm.
Teise koha saavutas meeskond koosseisus: Elisabeth Iskül,
Eiko Maasikas ja Kristofer-Rudolf Kõrre. Kolmanda koha
meeskonda kuulus: Krisselin Undrest, Karl Ristna ja Marten
Tsimolonskas.
Pärast võistlust söödi Sõmeru koolikoka Ave valmistatud
ülimaitsvat kooki, et kaotatud energia tagasi saada.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik, kes rajale läksid olid väga
tublid. Tänu koolidele ja laste juhendajatele mõnusa suusapäeva eest ning kohtume uutel mõõduvõtmistel.
Samuti tänu meeskonnale vallavalitsusest ja toimekatele
noortekeskuste töömesilastele, tänu kellele suusapäev organiseeritud ning korraldatud sai.
Rajal näeme!
Janek Seidelberg
rajameister
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Kui mind mõni mure vaevab,
sa mind hellalt lohutad.
Poole sellest raskest murest,
enda kanda võtad sa.
Kui mu nägu särab rõõmust,
sinu juurde tõttan ma.
Kahekesi seda rõõmu
peame meie jagama!

Palju õnne lapse
sünni puhul!
LIISU TOLGA Päide
ANNABEL TAMME Lepna
OSKAR RAKSO Mädapea
SANDRIKA TASANE Paatna
DOMINIK BANKIIR Karivärava

15. märtsini on Sõmeru
keskusehoones üleval näitus

LAPIVAIP 100
MINU EESTI TÄNA
100 m lapivaip on kingitus
Eestimaa inimestele
Eesti vabariigi 100 juubeliks

Projekti eestvedajad: Meieselts
Meroos ja Vastseliina Käsitööühing

Aeg mure ja leina kord kergemaks muudab,
kuid mälestust sinust aeg võtta ei suuda.

Mälestame
ERTA VAHER 21.01.1938–29.01.2019 Sõmeru
TOOMAS KALJUND 18.08.1941–19.02.2019 Katela

Rakvere Valla Sõnumid
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

Õnnitleme märtsikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
94. sünnipäeval
HILJA HÄRM Lasila
92. sünnipäeval
LEIDA ARNA Tobia
91. sünnipäeval
ALIDA NIKOLAJEVA Sõmeru
90. sünnipäeval
LIA KASENURM Sõmeru
88. sünnipäeval
ERNA ALLIKVEE Ubja
87. sünnipäeval
ANITA LEPPIK Aresi
86. sünnipäeval
AINO TOOM Varudi-Vanaküla
84. sünnipäeval
MALLE ORUMAA Ussimäe
83. sünnipäeval
ANTS KANGUR Karunga
ÜLO SOPPE Arkna
LIIDIA REINMANN Veltsi
VALDO ILVES Sõmeru
MELAINE TIILEN Uhtna
81. sünnipäeval
VELLO KÄBIN Näpi
MARET SUVISTE Uhtna
MALLE VAHESALU Uhtna
JUHAN PIKKOJA Uhtna
80. sünnipäeval
MAIMU KÄIVÄRÄINEN Veltsi
ELMA-AMALIE JUHANSON Sõmeru
MARIA VALGE Näpi
LINDA OLDE Sõmeru
75. sünnipäeval
REIN MULLAMAA Kaarli
ALIDA MISHINA Sõmeru
KARIN KOLLOM Sõmeru
HELJE ALLESE Näpi
MATI ERRILD Rahkla
70. sünnipäeval
HELVE RUBEN Kaarli
LILIA KÜMNIK Kullaaru
HELLE SOOSALU Veltsi
URVE ALJUMÄE Sõmeru
SIRJE ELMI Ussimäe
ANNE AASLAV Sõmeru
VALENTINA HEKKURAINEN Aluvere
JÜRI KRUUS Sämi
LEMBIT ILVES Ubja
UUNO EIBER Lepna
ENN SILLAMAA Lepna

Siirad vabandused
Eevi Aasa, Luule Mäe, HeljuMarianne Roov, Heldi Teppan ja
Aleksandr Bürkland,
õnnitleme Teid eelmisel kuul olnud
83. sünnipäeval.

