Rakvere Valla Sõnumid
II aastakäik

Vallavanema veerg
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elmises lehes tegin tagasivaate möödunud aasta tegemistele. Nüüd annan väikese ülevaate
selle aasta ettevõtmistest. Olulisemad investeeringud on Uhtna hooldekodu soojustamine, ventilatsiooni paigaldus ja rõdude kinniehitamine. Hoone
katusele paigaldatakse päikesepatareid. Töid teeme
osaliselt projekti rahadega ja oluline kriteerium on
energia säästmine, mis tagaks edaspidi küttekulude
arvelt rahalise kokkuhoiu.
Kooli hoonetest lähevad uuendamisele Veltsi lasteaed-algkooli tualettruumid, riietusruumid ja keldriruumid. Toimub ka vee- ja kanalisatsiooni torustiku
uuendamine ning ventilatsiooni ümberpaigaldamine. Järge ootab Uhtna kooli siseruumide ja Sõmeru
kooli I korruse tualettide ja riietusruumide renoveerimine, Lasila kooli sadevete ärajuhtimise süsteemi
ehitus ja vundamendi soojustus ning uue küttesüsteemi projekteerimine. Samuti on plaanis alustada
Sõmeru kooli staadioni projekteerimise ja ehitusega.
Päevakorras on veel Lepna raamatukogu ja päevakeskuse ruumide projekteerimine ning väljaehitamine ja
Kullaaru sotsiaalmaja täiendavate ruumide renoveerimine.
Tervislikele eluviisidele mõeldes, paigaldatakse
Sõmerule, Lepnale ja Veltsi liikumisharrastusteks
jõutrenažöörid. Kui õnnestub saada lisaraha, on plaanis ka Sõmeru terviseradade ja mäe arendus.
Uued kergliiklusteed tulevad sellel aastal Rakvere
linna piirilt Põhjakeskusesse ning Ussimäe elamurajooni tee ühendatakse Vaala keskuse juurest tuleva
kergliiklusteega.
Suuremad üritused on tulemas

Suurematest üritustest saab täna rääkida juba väga
konkreetsete kuupäevadega.
1. juunil toimub juba traditsiooniks saanud Maaelufestival. Sellel aastal ootame festivalile oma tegevusi ja kultuurielu tutvustama erinevaid kogukondi
üle Eesti. Kutsun ja julgustan ka meie valla kõiki kogukondi osalema vähemalt paraadil oma küla loosungiga.
2.–4. augustil toimub kolmepäevane jalgrattamatk
„Kirju liblika suvi“. Rakvere valla piiri mööda kulgeval trassil külastame erinevaid loodus- ja pärandkultuuriobjekte. Start Arkna mõisa juurest, lõunasöök
Mädapea mõisas ja õhtuks jõuame Lasila mõisa, kus
on võimalik ööbida ning kultuuriprogrammi nautida.
Esimese päeva teekonna pikkuseks on 36 kilomeetrit.
Teise päeva kilomeetrite arvuks jääb 48 ja selle
läbimisel jõutakse Sõmeru kaudu Kohala mõisa,
kus toimub tutvumine Eestis leiduvate liblikatega.
Viimase päeva teekonna pikkuseks jääb 21 kilomeetrit. Lõunastame Essu mõisas ning matk lõppeb Arkna mõisas. Võimalus on matkata ka ühe päeva kaupa.
5. oktoobril toimub Rakvere vallas seiklusorienteerumispäev „Kirju liblika sügis“. Mandaat, start ja
kiipide väljastamine toimub Sõmeru noortekeskuse juurest. Sellelgi rajal läbitakse erinevaid pärandkultuuriobjekte ja looduslikke vaatamisväärsusi.
Kontrollpunktides lahendatakse erinevaid ülesandeid.
Rajale võib minna vähemalt
5-liikmelise
võistkonnaga. Pärast võistlust ootavad
osalejaid Sõmeru noortekeskuses erinevad lõõgastavad
tegevused ja saun.
Maido Nõlvak
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Au tegijatele

Taas on põhjust tunda uhkust ja heameelt, et meie
ümber on toredaid ja tegusaid inimesi, kelle tegemised
ei ole jäänud märkamata. 2007. aastal Sõmeru vallast
alguse saanud kaunis traditsioon – aumärgiga tunnustada inimesi, kes on oma tegevusega osutanud vallale silmapaistvaid teeneid – jätkub. Sel aastal kinnitas
volikogu märgisaajateks Maia Simkini, kui innuka ja
mitmekülgse maaelu edendaja ning Oleg Grossi, kui
maakonna ühe suurema tööandja ning spordi- ja kultuuriürituste toetaja.
Lisaks valla aumärkidele antakse vabariigi aastapäeva
pidulikul tähistamisel, 21. veebruaril üle ka tänuplaadid 2018. aasta heade tegude eest.

Oleg Gross

on sündinud Raplamaal,
Kivi-Vigalas. Juba nooruses kolis ta koos vanematega Lääne-Virumaale.
Ta lõpetas 1976. aastal
EPA maakorralduse eriala ning töötas kuni 1991.
aastani Viru kolhoosis
melioraatorina.
Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel alustas eraettevõtlusega – Killustiku
kauplusega Rakveres, mis pakkus tööd 5 inimesele.
Tänaseks on Oleg Grossil 66 kauplust üle Eesti. Kõigis tegevusalades kokku annavad tema ettevõtted tööd
enam kui 1700 inimesele, kellest ligi 350 inimest töötavad Rakvere vallas, Tobia külas asuvas kompleksis.
Tema ettevõtted kasvatavad sigu, toodavad liha-,
pagari- ja kulinaariatooteid. Oma jaeketi kaudu neid ka
turustatakse.
Läbi paljude aastate on ta olnud maakonna üks suuremaid spordi- ja kultuuriürituste toetajaid. Ennekõike
toetatakse tegevusi ja üritusi, mis seotud kodupiirkonnas, kuid tema toetavat kätt on olnud tunda üle Eesti.
Lisaks headele tulemustele ettevõtluses on Oleg
Grossi jaoks alati väga tähtsal kohal heakord. Selle
tõestuseks on Rakvere vallas asuvat Tobia tootmiskompleksi ning Päide esindushoonet esile tõstetud ka
Kauni Kodu konkursil.
Oleg on tubli pereisa ja vanaisa. Tal on kaks poega,
tütar ja kaks lapselast. Nii Oleg Gross kui ka temale
kuuluv ettevõte OG Elektra on hea mainega ning väga
paljudele eeskujuks.

Jõuluaja lõpetas Sõmerul traditsiooniline kuuselõke ning ühine pudrusöömine, millesse on igaaastaselt peidetud õnnemandlid, et välja
selgitada selle aasta nn kuningad. Sel korral naeratas õnn Davidile,
Mariole ja Tuulile.

Maia Simkin
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on populaarsust kogunud Sõmeru maaelufestivali idee algataja ja
eestvedajana. Koostöös
kohalike ettevõtjatega
on festivali näol käivitunud üks mitmekesisema
programmiga
maaelu
tutvustavaid
üritusi kogu Eestis. Maaelufestivalil on esindatud
põllumajandustootjad,
käsitöömeistrid, maamuuseumid. Kogu perele pakutakse rohkesti
tegevust
töötubades,
festivalilavadel kestab kultuuriprogramm.
Festival pärjati 2016. a üle-eestilise regionaalarengu
auhinna, Regionaalmaasikaga.
Maia tegutseb agaralt Juhan Kunderi Seltsi juhatajana ja seltsi rahvakooli õpetajana, korraldab aiasõprade klubi tegevust ja on mitu aastat vedanud Sõmeru
keskkonna kolmapäevade sarja. Viimased muutusid
populaarseteks just huvitavate külalisesinejate tõttu.
Maia on õpetanud paarkümmend aastat aiakujundust ja lilleseadet nii algajaile kui ka edasijõudnuile.
2016. a pälvis ta selle eest elutöö preemia. Hariduselt
kunsti- ja tööõpetuse õpetaja on ta Räpina aianduskoolis õppinud maastikukujundust ja keskkonnakaitset, samuti floristikat. Ta on osalenud Ida-Virumaal
lilleseadjate võistlustel ja neid võitnud. Tema roheliste
näppude all valmivad sageli taimeseaded ja ruumikaunistused.
Maia innustusel ja kaasalöömisel käivitusid Mädapea mõisas 2016. a temaatilised lillepäevad, mille
käigus said huvilised tutvuda flokside ja pojengide
kollektsioonidega. Maia kogemused ja abikäed olid
suureks toeks ka Arkna mõisa pargis 2018. a toimunud meloodilisel laadapäeval.
Maia on agar isetegevuslane. Ta tegutseb sõnakunstnikuna, lööb kaasa laulukooris ja näiteringis.
Maia Simkini eestvedamisel nägi 2014. a trükivalgust valla pärandkultuuri tutvustav raamat, alguse sai
Rakvere valla piirkondlike kalendrite välja andmise
traditsioon. Kalendritesse on koondatud fotod kaunitest koduaedadest.
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Täna läheme Varudisse

Varudi Altkülas kõrguv Viktor Ljaši ehitatud torn.

Foto erakogu

Ah, et kus see asub ja kuidas
sinna saab?
No kui jõuate Uhtnasse,
siis tuleb liikuda mööda Silla
tänavat sõna otseses mõttes
sillani, minna üle Kunda jõe
ja siis sealt kaugelt – linnulennult paar kilomeetrit – Varudi
paistabki.
Aga on see ikka Varudi?
Vikipeedia väidab, et Varudi
on küla Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas? On
see viimase haldusreformi tulemus või on põhjus milleski
muus? Asume asja uurima.
Uhtna topoteegist leiame
1993. aastal Lisa Kärbi ja Ülle
Nõlvaku koostatud uurimistöö, mis väidab, et küla on
umbes 6 inimpõlve vanune ja
nimi on tulnud sellest, et külas
polnud kedagi, kes lapsi ristiks
ja sellepärast hakati varrusid
pidama ning nii nimi tekkiski.
Selgub ka see, et Varudis on
ohvriallikas ja palju ohvrikive, seal on kunagi olnud kool,

vesiveski ja kaks tuuleveskit,
kõrts ning isegi näitelava.
Mainitakse ka seda, et VarudiAltkülas on kivikalme, mida
nimetatakse
Linnuvareks,
Rootsi kindrali haud ja vana
hiiekoht. Niisiis asume üksiti
otsima ka Varudi-Altküla.
Kümmekond aastat hiljem
Kadi Pugatsevi poolt kirjapandud
kodu-uurimistöö,
mis käsitleb kolhoosikorda,
öeldakse: „Minu kodukandis
algas kolhooside loomine
1948. a sügisel. Oma töös kirjutan kolhooside loomisest
Varudi-Vanakülas, VarudiAltkülas, Sämis ja Sämi-Tagakülas.” Ajaloos tuhnides leian
veel ühe fakti – Wirumaa
Teataja 24.08.1938 kirjutab
artiklis „Virumaale jääb 33 valda“, Sõmeru vallaga liidetakse
Varudi-Altküla ja Vanaküla
ning Varudi asunduse piirkond.
Kus see meie poolt tagaotsitav Varudi küla siis ikkagi
asub ja kuidas sinna saab?
Alustame algusest. Tõepoolest, suund on õige – otsitav
koht jääb teisele poole Kunda
jõge ja tema naabriteks sellised kenad kohad nagu Uhtna,
Sämi, Kohala ja Pikaristi. Liigume tagasi Uhtna sillale ja
proovime uuesti. Võtame sihi
niinimetatud Varudi poole.
Kaugelt hakkab paistma
küla, aga mitte lihtsalt Varudi,
vaid hoopis ametliku nimega
Varudi Vanaküla, küla, mis
asub Lääne-Viru maakonnas,
Rakvere vallas ja kus valla ko-

dulehe andmetel on elanikke
45.
Kolhoosiaja mälestusena
paistab silma tolleaegne vasikalaut, kus praegu toimetavad
hoopis metsamehed. Ja oma
mast on neil ka, ikka see, mis
mobiilidel levida laseb.
Ja edasi, palun väga – ongi
vist Kõrtsi kinnistu, kui ma
ei eksi. Selles majas pole teatavasti kõrtsi päriselt olnud,
aga seal läheduses küll. Ja edasi ongi juba järgmised majad
oma elanikega.
Ja veel edasi liikudes jõuame Varudi Vanaküla nii öelda
südamesse, kuhu rahvas koguneb kauplusbussi ootama ja
kuhu postiauto toob ajalehed.
Kui lööte lahti Sõmeru valla 2018. aasta kalendri, siis on
seal õige mitmed selle küla
kaunite koduaedade pildid ja
selle kandi kõige eakam vanapaar, Helja ja Jüri Tiinas, elab
samuti seal.
Ja kui juba kiitmiseks läks,
siis asub selles külas LääneVirumaa suurim ohvrikivi,
mis on sadulakujuline, seetõttu kutsutakse seda Sadulakiviks. Kivi ümbermõõt on 16
meetrit ja kõrgus 2,4 meetrit.
Kunagi püüti seda kivi purustada, kuid töö jäi pooleli. Kivi
keskelt on tükk ära, näha on
ka puurimisjälgi.
Muide lisaks Varudi Vanakülale on naabruses ka veel
Varudi Altküla, mis on samuti omaette vaatamisväärtus.
Kasvõi selle poolest, et tegu
on Rakvere valla kõige väiksema elanike arvuga külaga, kus

ametlike andmete järgi on püsiasukaid vaid 4.
Ja neil on samuti oma torn,
mille on ehitanud Viktor Ljaš.
Lisaks kauni koduaia vimpliga
tunnustatud Leena ja Tarvo
Kuusalu majapidamine ning
Trestipite vaarikakasvatusest
tasub ka suve hakul läbi astuda.
Ah jaa, üle ega ümber ei saa
muidugi ka selle kandi aardeleidudest, milledest esimene
avastati 90. aatsate paiku, kui
Evald Piirmaa majaehitusel
tuli vundamendikraavi kaevamisel hõbeda aardeleid välja,
mis anti üle Rakvere koduloomuuseumile.
Teine avastus on Varudi-Vanaküla peiteleid. Mündiaare,
mille leidis 2015. aasta aprillis otsingu- ja kodulooklubi
Kamerad. Otsima mindi küll
hoopis 1268. aastal toimunud Rakvere lahingu paika,
mis seekord veel leidmata jäi.
Koos Tallinna ülikooli ajaloo
instituudi ja muinsuskaitseameti arheoloogidega kaevati
loduheinamaalt välja 51 Rooma pronksmünti, kolm tervet
sõrmust, üks suurem rõngas
ning paar ehtekatket.
Selline see Varudi kant siis
ongi – ehtne ja hea ning pisut
salapärane. Ja et lugu lõpuni
selgeks saab, siis päris Varudi
küla ja isegi Varudi mõis on
olemas, aga need asuvad tõepoolest hoopiski Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas.
Varudi kanti käis uurimas
Sirje Rebane

Taaravainu külas elavad tegusad talisuplejad
Käesoleva aasta 17. jaanuari
Virumaa Teatajas kirjutas
Aivar Ojaperv persooniloo
Sirje Eirandist. Mitmekordne maailmameister talisuplemises oli artiklis tänulik
Taaravainu külas elavale
Leuska perele, kelle kodutiigis saab ta võistlusteks
valmistuda. Pisut lähemalt
külma ja jääd trotsivate eesti
naiste Imbi ja Kaie Leuska
hobist.
Mis ajendab teid talisuplemisega tegelema?
Kõik sai alguse 2014. aastal,
kui kaks naabrit otsustasid
soo peale tiigi teha. Esialgu
sai suvekuudel külanaistega
käia igal hommikul ja õhtul
tiigis keha värskendamas. Me,
naised, kodus pidevalt virisesime, et küll on kurb, kui tiik
on jääs, mispeale otsustas
Kaie mees hakata kodutiigis
jäälõhkujaks. Päris esimene
talisuplus jääaugus oli sama
aasta novembri lõpus. Siis
tekkis sportlik huvi vastupidavuse
väljaselgitamiseks.
Alustasime
sõpruskonnas
naljaga kihlvedu - millal tuleb
aasta viimane suplus? Selgusid kolm kanget talisuplejat,
kes tänaseni külma ei pelga.
Juba esimese talvega oli tun-

Tegus talisupleja.
Foto Perekond Leuska erakogu

Perekond Leuskade talisuplustiik Taaravainu külas. Foto Perekond Leuska erakogu

da märgatavat tervise paranemist,
külmetushaigused
läksid meist kaarega mööda.
Ei olnud ilma, mis meid takistas. Hasart kasvas iga miinuskraadiga. 2015. aasta sügisel
ei tekkinud enam isegi mitte
küsimust, kas uus “pingviinihooaeg” tuleb või mitte.

Kirjeldage „pingviinihooaega“ teie peres.
Kui esimesel aastal sõltus
meie ujumise tihedus talvel
vaid „jäälõhkujast“, siis järgnevatel aastatel võtsime oma
pere naistega selle ameti enda
õlule. Kahekesi koos (Imbi
ja Kaie) võtab jää lõhkumine

meil aega umbes 30 minutit.
Me ei kasuta mootorsaagi,
vaid täitsa tavalist kirvest.
Kuigi sellel hooajal on tulnud
rinda pista üle 10 cm paksuse
jääga, mille lõhkumine võtab
oluliselt kauem aega. Kui on
ikka korralikud miinuskraadid, siis on vaid loetud minutite küsimus, millal jääkirme
tiigile peale tekib. Ei siis ole
aega raisata, ruttu tuppa ja tuleb kalamehe kummikud vahetada trikoo vastu! Muudeks
ettevalmistusteks väga aega ei
jää – trikoo, müts, rätik, hom-

mikumantel selga ja ujuma!
Kõige suurem eneseületus
on siiski esimene samm vette. Kõik on peas kinni. Meie
ujumistele ei eelne ega järgne
kuum saun. Pärast ujumist
vaid kuivad riided selga, soojad sokid jalga ja tavarutiini
tagasi.
Kui suur sõpruskond teie
kodutiiki talisuplemiseks
kasutab?
Meie küla põhilisi nn pingviine on kolm: Ülla Rajamäe
ning Imbi ja Kaie Leuska.
“Külalispingviine” on aastate
jooksul käinud üksjagu. Kui
mõni tuttav külla tuleb, saab
ta ikka ka tiiki kaasa meelitatud.
Alates 2015. aastast oleme
osalenud 31. detsembril toimuval üle-eestilisel üritusel,
kus talisuplejad kastavad end
vette. Võtame kodutiigis vastu huvilisi ka väljastpoolt oma
sõpruskonda. Nii leidis meid
ka Sirje Eirand.
Kas võtate perega ja sõpradega omavahel kuidagi
mõõtu, selgitate välja kangema talisupleja?
Pigem proovime ühiselt iga
hooaeg anda endast maksimumi ning võistlemise asemel
toetame üksteist.

Kas teie jaoks on olemas
mingidki temperatuuride
piirid?
Tegelikult seab meie tegevusele piirid vaid jää paksus.
Paraku meil endal jõud üle 20
cm paksuse jää ei käi. Iseenesest, mida külmem ilm, seda
suurem kaif! Seni on parim
kogemus olnud 22-külmakraadine krõbe ja tuulevaikne
talveilm, kus vesi lausa auras!
Muidugi ei ole see olnud kõige
karmim ilm, kuna tuulekülm
on aeg-ajalt palju krõbedam.
Kevade saabudes, kui jää hakkab sulama - vot see on alles
väljakutse – õues juba pea 10
kraadi sooja, päike paistab,
vesi on vaid 0,5 kraadi “soe“.
Millised on teie pere tulevikuplaanid?
Esialgu on meil ilmast ja jää
paksusest olenevalt plaanis
SÕBRAPÄEVAL korraldada
aastavahetuse üritusele sarnane ühissuplus. Vastavasisuline info on meie Facebookilehel. Suurvõistlustel elame
rõõmuga kaasa Sirje Eirandile, jäädes ise pealtvaatajate
hulka. „Tulge ujuma ja olge
terved!“
Materjali kogus

Anneli Meibaum
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ANK projektid aitavad kaasa noorte vaba aja sisustamisele
Juba aastaid on Vaeküla noortekeskus esitanud
projektitaotluseid ANK
projektikonkursile, mille
eesmärk on avatud noorsootöö arendamine. Meie
noortekeskuse
õnneks
sai esitatud ja rahastatud
2018. aastal „MEISTERDADA ON VAHVA“.
Projekti eesmärgiks oli
erinevate käelist tegevuste
kaudu, tehnikate ja töövõtete ning eesmärgistatud
tegevuste arendada noorte ettevõtlikkust, loovat
mõtlemist, koostööoskust,
vähendada sotsiaalset tõrjutust ning hoida eemal
kahjulikke harjumuste tekkimisest.

Mitmekesine
käeline
tegevus ergutab noore
mõttetegevust ja kutsub
iseseisvalt katsetama. Esemete kuju ja värvi analüü-

sides ning seoseid leides
arendame noorte ruumilist tunnetust ja loomingulisust. Meisterdamisel
õpivad noored töödeldava

materjali omadusi ja töötlemisvahendeid, õpivad käsitsema tööriistu. Vaeküla
noortekeskuses meisterdati
mänguväljakule ja noortekeskusesse ning koju mänge, kaunistusi, jõuluehteid,
pildiraame jms. Tegevused
toimusid igal nädalal ning
nendest võttis osa ligikaudu
20 noort.
Jätkame oma noortekeskuses ka edaspidi noortele
suunatud tegevustega, et
muuta küla elukeskkonda
atraktiivsemaks ja noorte
tegevus huvitavaks.
MOONIKA MÄND

Rakvere valla noored vallutasid Pakri

19. jaanuari ilus talveilm lausa kutsus välja ning
miks mitte nautida seda
kodust eemal looduse
meelevallas koos eakaaslastega. Oma seiklustest
räägivad Sõmeru noored
Lisandra Timm ja Kedi
Padonik.
Esimeseks närvikõdiks
oli sild Keila joal, mis peale minnes liikus ja kiikus,
tõmmates seest mõnusalt
õõnsaks.
Seda looduse ilu, mida
Pakri pakkus, on raske paberile panna. Matk pankranniku all, mööda mereäärt, kus tuli jälgida lainete
möllu ja oodata õiget het-

ke, et kuiva jalaga edasi liikuda. Päris iga kord see ei
õnnestunudki, korra käis
laine vastu jalgu ja pritsis
märjaks.
Grillimispaika minek ei
olnud ka niisama lihtne.
Selleks, et pankranniku
kõrgest, lumisest, künklikust ja libedast servast
üles ronida, tuli kõik oma
ronimisoskused proovile
panna.
Kuid need katsumused
noori ei heidutanud. Lustlikud äpardused, lisasid
vaid vürtsi. Näiteks kui
matkahoos müts puuokstesse kinni jäi, peast tuli
ja otse vette kukkus, ei

lasknud Lisandra end sellest heidutada, vaid viskas
hoopis nalja: „Hea, et lained seda kaasa ei viinud.
Väänasin läbimärja mütsi veest tühjaks ja pistsin
kotti. Sõbralt sain laenuks
pähe torusalli ja matk võis
jätkuda. Naerma ajas see,
et olin matkale kaasa võtnud kahed jalanõud, et vajadusel neid vahetada kuivade vastu, aga selle peale
ma küll ei tulnud, et tagavaramüts kaasa võtta.”
Kedi võtab väljasõidu
kokku „See tekitas minus
nii palju positiivseid emotsioone, mis mõjus värskendavalt. Selles kohas oli

ka salapära. Mina jäin väga
rahule, tuleksin ka teine
kord!“.
LISANDRA TIMM

KEDI PADONIK

„Aitäh teile, head inimesed, kes täna Uhtna koolis
kodanikujulguse töötubadest osa võtsite!”
Selliselt kõlas perepäeva „Uus aasta, uus mina”
peakorraldaja
Margit
Lichtfeldti kokkuvõttev
tänusõnum Facebooki leheküljel.
Tegelikult peaks pöördumine vastupidine olema: „Aitäh, Margit, et taolise ürituse korraldamise
oma meeskonnaga ette
võtsid!”, sest tubli annuse
enesekindlust ja paraja
portsu kodanikujulgust
viisid koju kaasa kõik kohalkäinud. Loomulikult
on hea elada turvalises ja
õnnetustevabas keskkonnas, aga paraku võib ikka
tulla ka olukordi, mis vajavad sekkumist. Miks
see vajalik on ja kuidas
seda teha, sellest andis
mõnusa Kahoot! mängu käigus ülevaate Kady
Tiinas. Praktilise koolituse elustamisvõtetest viis
läbi Kristin Lichtfeldt.
Kõik soovijad said muidugi ka ise südamemassaaži tegemist proovides
selgusele jõuda, et ega see
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Lepna raamatuaasta 2018
Tooksin eraldi välja 2018. aastal olulisemad punktid:
toimus ühinemine Sõmeru raamatukoguga ning vahetus
raamatukogu töötaja. Sellega seoses tehti inventuur ja
suurem puhastus fondis. Raamatukogule osteti uued
ruumid.
Lepna raamatukogu kuulub alates 12. septembrist 2018
haruraamatukoguna Sõmeru raamatukogustruktuuri,ja
muutus raamatukogu nimetus – Lepna haruraamatukoguks. Töötaja ametinimetuseks raamatukoguhoidja.
Raamatukogu oli eelmisel aastal avatud teisipäevast neljapäevani kella 11–18 ja seda kuni augusti lõpuni. Töötaja
oli ametis 0,8 kohaga, Direktor lahkus ametikohalt augustis
ning septembris ja oktoobris oli raamatukogu avatud vaid
1 kord nädalas. Oktoobri lõpus asus raamatukokku tööle
kunagine töötaja Jaana Ant ja raamatukogu avati lugejatele
täismahus, igal tööpäeval 10–18 ja kolmapäeviti 12–19.
Alates novembrist taastati Veltsis raamatukohvri teenus
ning kooli loodi statsionaarne riiul laenutatavate raamatutega. Detsembrist on Veltsi lugejal võimalus laenutada ka
ajakirju.
Laenutuste ja külastuste arv on 2018. aastal veidi tõusnud,
kuid mitte nii palju, et võiks rõõmustada. Põhjuseks 2016–
2018 aastate ebastabiilsus – vahetunud töötajad ja mitmeid
kordi muutunud lahtiolekuajad. Loodan, et Lepna raamatukogu endised lugejad leiavad taas tee raamatute juurde.
Aasta lõpus tehti ka inventuur, mille käigus kanti maha
aegunud, lagunenud ja kadunud kirjandust. Palve kõigile pikaaegsetele raamatuvõlglastele – kui sul on raamatud käes,
palun too need tagasi. Programmis on teie raamatulaenutused kirjas, kui te pole kindlad, kas olete raamatud ära
toonud, võite raamatukokku helistada, et üle kontrollida.
Kellegagi riidlema ei hakata ja olen väga rahul kui raamatud tagastatakse, alati võib raamatu ka lihtsalt raamatukogu
postkasti poetada.
2018. aasta lõpus osteti endise kaupluse ruumides Lepnal
raamatukogule uued ruumid korrusmaja esimesel korrusel.
Raamatukogul saab seal olema eraldi sissepääs ja ühtselt
avatud ruumid fondi paigutamiseks. Plaanis on aasta lõpuks
raamatukogu ümber kolida.
JAANA ANT

TOP 5 laenutust Lepna raamatukogus
1. Kadastik, Mart „Luikede järv“: romaan
2. Lember, Ira „Elukutse ohver“: romaan
3. Ernits, Marje „Pidu“
4. Mikweldt, Jaan „Mina, korralik naine“
5. Wiggs, Susan „Talvemaja. Teine raamat“

Lasteraamatute TOP 5
1. Täiega lahedad asjad: [tee ise!]
2. 250 põnevat lehekülge loomadest
3. Lapse oma loomaraamat
4. Pingviin Pingu otsib seiklust
5. Meie, Rööbelid, ja vapijaht

Tarkuseteri ja toimetamist jätkus kõigile.

Toonust tõstsid tervislikud mahedikud.

Selgeks said elustamise põhitõed.

nii kerge olegi. Lisaks oli
võimalik teada saada oma
kehamassiindeks ja mõõ-

ta rasva-, lihas- ja vistseraalse rasva protsenti
ning vererõhku.

Oma nägemuse puhtast
veest ja selle olulisusest
esitas Janne Pärlin.
Toonust aitasid taas
tõsta tervislikud smuutid ja võiski rahulolevana
ning tükk maad enesekindlamana teiste pühapäevaste tegemiste kallale asuda.
Sirje Rebane

http://presidendirada.ee/
laura.kubjas@rakverevald.ee

4

Veebruar 2019 • Nr 2 (14)

RAKVERE VALLA AJALEHT

9. jaanuaril
• Väljastada ehitusluba Lasila külas Arulageda kinnistule
puurkaevu rajamiseks, ASle Telia Eesti Lepna alevikus
Enegria pst 8 ja Taaravainu külas Lepna kergtee liinirajatiste ehitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Tõrremäe külas
Sireli tn 12 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
• Nõustuda Taaravainus Nõmme tee 1 katastriüksuse
jagamisega.
• Seada sundvaldus Vaekülas asuvale Mõisavahe tee 2
kinnistule.
• Kinnitada Sõmeru põhikooli hoolekogu koosseisus
Kaili Õunapuu-Seidelberg, Evi Torm, Imbi Mänd,
Kadri Mark, Kaida Laks, Kaire Smirnova, Toivo
Murakas.
• Esitada Viru Maakohtule avaldus lapsele eestkostja
seadmiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 800 eurot.
• Tasuda ühe isiku eest Uhtna hooldekodu kohamaks.
• Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Osutada ühele isikule koduteenust.
• Osutada neljale isikule isikliku abistaja teenust ja
sõlmida lepingud.
• Anda nõusolek Aluvere karjääris murutraktorite
kestvuskrossi korraldamiseks.
• Korraldada hange ja küsida pakkumised Uhtna hooldekodu rekonstrueerimiseks.
16. jaanuaril
• Toetada 2019. aastal valla eelarvest kauplusauto
tegevust 180 eurot kuus.
• Nõustuda Lepna alevikus Ridaküla tee 19 ja Tõrma
külas Jahvataja kinnistul harvema jäätmekonteinerite
tühjendussagedusega.
• Nõustuda OÜle Rakvere Betoon vee erikasutusloa
taotlemisega.
• Nõustuda ASle Rakvere Vesi Veltsi külas vee erikasutusloa taotluse esitamisega.
• Väljastada projekteerimistingimused Mädapea külas
Pärna kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.

Vallavolikogus otsustati
23. jaanuaril
• Muuta valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korda.
• Asutada Tõrma kalmistu andmekogu ja kinnitada
põhimäärus.
• Kinnitada Rakvere valla arengukava.
• Võtta menetlusse Rakvere valla teede arengukava ja
korraldada avalik väljapanek.
• Määrata valla majandusaasta aruande auditeerijaks
Assertum Audit OÜ.
• Nimetada valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade esimehed ja liikmed.
• Nimetada haridusnõuniku ametikoht ümber haridus- ja noorsootöönõunikuks, luua uue ametikohana
heakorraspetsialisti ametikoht ja nimetada keskkonnaspetsialisti ametikoht ümber keskkonnakaitsespetsialisti ametikohaks.
• Võtta Haridus- ja Teadusministeeriumilt üle Vaeküla
kooli pidamine.
• Tunnustada valla aumärgiga Maia Simkinit ja Oleg
Grossi.
Rakvere valla teede arengukava 2019–2035 avalik
väljapanek toimub 08.02.2019 –22.02.2019.
Teede arengukava 2019–2035 eelnõuga saab tutvuda
valla veebilehel www.rakverevald.ee ja Rakvere valla
raamatukogudes Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal.
Avalik arutelu toimub 25. veebruaril 2019 kell 17
Sõmeru keskusehoones.

Rakvere valla raamatukogudes pakutav tasuline lisateenus
Must-valgeprintimine ja paljundamine formaat
A 4 – ühepoolne 0,10 €;
formaat A 4 v kahepoolne 0,20 €;
formaat A4 pilt – ühepoolne 0,20 €;
Värviline printimine ja paljundamine
formaat A 4 – ühepoolne 0,20 €;
formaat A 4 – kahepoolne 0,40 €;
formaat A4 pilt – ühepoolne 0,40 €;

• Väljastada ehitusload ASle Gaasivõrgud Lemmiku
kinnistule gaasitorustiku ehitamiseks, Karunga külas
Alaku kinnistule garaaži ehitamiseks ja ASle
HKScan
Estonia lihakombinaadi kinnistule katlamaja 2 ehitamiseks.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 855 eurot.
• Lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Osutada kahele isikule koduteenust ja sõlmida teenuse osutamise leping.
• Anda nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse
paigutamiseks.
• Tasuda kolme lapse eest loovteraapias osalemise
kulud.
• Nõustuda Mädapea külas asuva Pärna katastriüksuse jagamisega.
• Seada isiklik kasutusõigus vallale kuuluvatele kinnistule Elektrilevi OÜ ja Telia Eesti AS kasuks.
23. jaanuaril
• Tunnustada Rakvere valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli töötajat Kairi Peili.
• Kiita heaks hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, esitatud kulud summas
4335,00 eurot, millest toetus on summas 2904,40
eurot ning omaosalus on summas 1430,60 eurot.
• Toetada Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks tegevustoetuste eraldamine alusel MTÜd
Punnvõrr summas 1000 eurot, MTÜd Uus Uhtna
summas 510 eurot, Suusaklubi Telemarki summas
370 eurot.
• Jätta taotleja loobumisel välja maksmata MTÜ-le
Aluvere Ring ühekordne toetus summas 1500 eurot.
• Nõustuda OÜle Roodevälja Uustalu kuuluva Roodeväljal asuva Suurevälja katastriüksuse jagamisega.
• Määrata munitsipaalomandisse Ubja külas paiknevate ühiskasutuses olevate ehitiste (kuuride) teenindamiseks vajalike maade suurused.
• Esitada Rakvere valla 2019. aasta eelarve projekti
muudatusettepanekud vallavolikogule.

• Maksta ühekordset toetust summas 317 eurot
puudega isikutele ja 191 kahele perele.
• Anda nõusolek MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus vee
erikasutusloa väljastamiseks.
• Anda ASle Adven Eesti ehitusluba gaasitorustiku
paigaldamiseks.
• Anda ehitusluba üksikelamu ehitamiseks Vaskussi
tn 36 Ussimäel.
• Jätta rahuldamata MTÜ Viru Motoklubi taotlus
Lasila jäärajavõistluse korraldamiseks.
30. jaanuaril
• Osutada ühele perele tugiisikuteenust.
• Osutada ühele isikule tugiisikuteenust ja sõlmida
leping.
• Kinnitada 2019. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava.
• Kompenseerida eraüldhariduskoolides kuni põhikooli lõpuni toidupäeva maksumusest 0,60 senti.
• Lõpetada kahele isikule tugiisikuteenuse osutamine.
• Kehtestada koduteenuste hinnad ja teenuste eest
tasumise kord.
• Tunnistada kehtetuks neli endise Rakvere vallavalitsuse määrust ja üks Sõmeru vallavalitsuse määrus.
• Pikendada ühe isikuga sõlmitud eluruumi üürilepingut.
• Maksta sotsiaaltoetusi kokku summas 350 eurot.
• Väljastada OÜle Egesten ehitusluba veoautokeskuse
laiendamiseks Taaravainus.
• Anda kasutusluba Põllumeeste ühistule Kevili kuuluvale PVC hallile Roodeväljal.
• Väljastada ASle Connecto Eesti projekteerimistingimused keskpinge õhuliini projekteerimiseks.
• Anda nõusolek MTÜle Viru Motoklubi Lasila
jäärajavõistluse korraldamiseks.

Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue riigikogu koosseisu. Suuri
muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme
päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan
siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi
on
tänavu vähem kui 2017.
aasta kohalikel valimistel
(vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub varakult välja
selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub.
Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate
aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee.
Riigikogu valimistel on
12 ringkonda, valija saab
hääletada vaid kandidaadi
poolt, kes on üles seatud
tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari
seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme,
on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab
vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti
võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimised
kulgeksid sujuvalt ning
seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes,
kus valimisi on püütud
mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja
kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega,
oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade
ja kandidaatidega, et ka
nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse
on „koostöö“ märksõna,
millega annab palju ära
teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma
valdkonna asjatundlikud
asutused, kes on abiks nii
jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21.
veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21.
veebruaril kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada
saab aadressil www.vali-

mised.ee. Tuletan meelde,
et valija peab veenduma,
et tema arvuti on korras
ning ID-kaardi ja koodide
andmine teiste inimeste
kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik
eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul,
21.–24. veebruarini saab
olenemata elukohast hääletada maakonnakeskus-

tes. 25.–27. veebruarini on
avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud
vähemalt üks jaoskond,
kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella
9–20, siis saab hääletada
vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Riigikogu valimised on
aeg, millal saab oma hääle
kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!
Priit Vinkel

riigi valimisteenistuse juht

Riigikogu valimisteks on Rakvere vallas
kolm valimisjaoskonda:
valimisjaoskond nr 1 Kooli tn 2, Sõmeru alevik,
Sõmeru keskusehoone
valimisjaoskond nr 2 Energia pst 14, Lepna
alevik, Lepna lastetuba
valimisjaoskond nr 3 Nooruse tn 11, Uhtna alevik,
Uhtna raamatukogu
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Rakvere valla täpsusega, saavad
hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
Kodus hääletamist võib kirjalikult taotleda kuni
valimispäeva kella 14-ni. Taotlus esitada vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile vabas vormis.
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Põllumeeste talvised harrastused
Üks ülimalt põnev ja adrenaliini täis pühapäev sai
veedetud jaanuari keskel
Lasilas asuval jäärajal. Minu
palve kirjutada kogukonna
hakkajatest noortest põllumeestest artikkel, päädis sellega, et esmalt pakuti kenasti
kõrvalistuja kohta ralliautos,
mis just eelmisel päeval oli
toonud Võhu rallivõistlustelt
Viru Motoklubile koju esikoha. Ülekaaluka võidu tõi viis
aastat rallisporti harrastanud
Tauno Saapari sõidukogemus
ja väga head rehvid. Rakvere
Valla Sõnumid kaaskirjutaja
viis sõidule aga Mihkel Kangur. Kaassõitja emotsioonid:
„Surusin jalad tugevalt vastu
auto põhja. Pean tunnistama,
et pisut ikka värisesin ja napilt oleksin lasknud hirmust
oma häälepaelad valla, kuid
juhi rahulik meel ja osav auto
valdamine julgustasid mindki
rooli istuma ja jäärada proovima. Aitäh selle võimaluse ja
huvi tekitamise eest!“
Nüüd aga põllumeeste
teemadele tagasi.
Kuna kolm aastat järjest
on teraviljakasvatuses olnud
erakordselt keerulised ajad
ja põldudelt on saak jäänud
saamata, otsustasid Rakvere
vallas tegutsevad sõpradest
põllumehed Mihkel Kangur
ja Tauno Saapar naljaga pooleks, et kui suvel põld saaki
ei anna, siis midagi peab see
ju ometi andma, olgu selleks
kasvõi omaloodud talvine
jäärada ning sellega kaasnevad adrenaliini täis positiivsed emotsioonid. Põllumeestena jagub neil ka piisavalt
maad, kuhu jääradasid luua.
Sellel aastal tegid hakkajad
noored mehed oma esimese
jääraja Mihkli talu kõrvale
põllule, kuhu on hea ligipääs.
Kevadel aga külvatakse rajaalusele põllule taas lutsern.
Motospordi huvilistel on
plaanis igal aastal teha uus
rada uuele põllule, mis tähendab, et selleaastane jäärada ei
ole n-ö statsionaarne.

!

Viru Motoklubi. Lasila jäärada. Droonifoto Jan Hendrik Kangur

Järgnevalt intervjuu
Mihkel Kanguriga:
Mis ajendas teid Viru Motoklubi looma?
Mõte teha põllule rallirada
tuli siis, kui esimene lumekirme juba maas oli. Kui rada
oli valmis, lumekiht jäässe
läinud ja esimene proovipäevgi tehtud, saime aru, et
midagi ägedat on valminud.
Peas hakkas keerlema mõte,
et võiks proovida korraldada
ka võistlus. Et seda lihtsam
teha oleks ja meie tegevus
tõsiseltvõetavam tunduks,
otsustasime Taunoga asutada MTÜ Viru Motoklubi, kus
me ka ise juhatuse liikmeteks oleme. Nõnda hakkaski
lumepall veerema. Tegime
omale Facebooki lehe Viru
Motoklubi, kus jagasime infot ning kutsusime huvilisi
rajale tulema.
Kuidas läks esimesel rajapäeval?
Esimene avatud rajapäev
oli 5. jaanuar. Tundub, et Eestis läheb elu hästi, sest paljud
inimesed on omale soetanud
nii öelda „talve Peetri“ (winter beater). See on auto, mis
on odava hinnaga soetatud
talverõõmude nautimiseks.
Avatud rajapäev õnnestus erakordselt hästi ja rahva
huvi oli suur. Rada pidas ligi
40 auto rallitamisele kenasti vastu ja oli üsna selge, et

nüüd tuleb võistlus ka ära
korraldada.
Kes kuuluvad täna Viru
Motoklubisse?
Hetkel kuulub rajahaldamise meeskonda kuus liiget.
Oleme Taunoga neile kõigile
väga tänulikud, sest nad teevad seda kõike omast vabast
ajast ja tasuta.
Viru
Motoklubil
on
Facebookis üle 200 jälgija. Lehelt võib leida väga korraliku
rajaplaani. Reeglid on kenasti
kaardistatud.
Meil on kehtestatud raja
kasutamisel reeglid, millega sõitja eelnevalt tutvuma
peab. Esimene kindel reegel
on, et enne rajale minekut
peab helistama tel 5906 6178.
Sulailmaga on rada kinni.
Rajaprofiil ja -reljeef on
küll väga hästi õnnestunud.
Siinkohal kiidusõnad Taunole! Paar mõnusat pikka kiiret
lauget kurvi, lisaks üks pikk
sirge, kus julgemad saavad
gaasi vajutada. Siin tuleb olla
tähelepanelik ja peab olema
julgust, sest kohe peale eelpool nimetatud sirget on tagasipööre. Raja pikkuseks on
2 km.
Kui keeruline on rada
luua, hooldada ning tagada
turvalisus?
Eks ole üks suur meeskonna töö ja ega me kahekesi kõike teha jõuakski. Nii on meil
välja kujunenud oma Viru

Mittetulundussektor saab taotleda lisaraha

20. veebruarini on taas

võimalik mittetulundusühingutel taotleda ühekordset
toetust, valla elanikele suunatud või kohalike elanike
poolt korraldatavate ürituste
ja ühistegevuste korraldamiseks ja/ või valla esindamiseks, arendades seeläbi kogukondade omaalgatuslikku
tegevust ja soodustades valla
elanike koostööd.
Lisaks saab jooksvalt taotleda projektipõhist toetust,
mida antakse MTÜle teistest
fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning
piirkonna arengule suunatud

tegevus- ja investeeringuprojektide korraldamiseks ning
kaasfinantseerimise katmiseks. Taotlus tuleb vallale
esitada kindlasti enne põhiprojekti rahastamistaotluse
esitamist.
Taotluste hindamisel võtab komisjon 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 koos kõigi
lisadega. Taotleja peab olema
registreeritud Rakvere valda
ja seal ka tegutsema. Lisaks
peavad tema tegevusest kasu
saama Rakvere valla elanikud.
Toetust eraldatakse valla
eelarvest selleks ettenähtud
vahendite piires.
Toetuse eraldamisel järgitakse vallas piirkondlikku ja
valdkondlikku tasakaalustatuse printsiipi.
Toetuste andmise kord, vajalikud lisad ning taotlused
on kättesaadavad valla kodulehelt.

Motoklubi meeskond, kel igaühel oma ülesanne. Kui tahta
pakkuda kvaliteetset rada,
nõuab see väga palju aega ja
ressurssi. Töid on mitmesuguseid: tuleb sahaga lund
ära lükata, pärast sõitu rada
hööveldada, rullida või libistada. Õnneks on meil vajalik
rasketehnika põllumajanduse
poolelt võtta. Kõik seadmed
raja hoolduseks oleme oma
talupojamõistust kasutades
ise ehitanud.
Räägime rahast. Kui kulukas on sellist ettevõtmist
pidada? Kas teil on ka sponsoreid?
Kohe alguses tegime Taunoga endale selgeks, et mingi raha teenimise koht see ei
ole. Hea oleks kui saaks kulud
tasa. Eks see, kui palju raja
hooldusele kulub, sõltub suuresti ka ilmataadist. Kui ikka
raja täitsa kinni tuiskab, on

tunne, et kõik hakkaks nagu
otsast peale. Et natukenegi
kulusid katta, oleme kehtestanud ka väikse raja kasutamise tasu – 5 eurot tund või
15 eurot päev.
Mida panete rallilembelistele rajakasutajatele südamele?
Eriti tuska valmistavad
need tegelased, kes reeglitest
kinni ei pea ja omavoliliselt
salaja rajale tungivad. Näiteks käidi meil sula ilmaga
rajal sõitmas ja tekitati sinna
suured vaod, mida me hiljem
nädal aega silusime. Raja kvaliteet langeb kohe pärast selliseid tempe. Nii tekivad väga
suured lisakulud ja lõppkokkuvõttes on selline omavolitsemine kahjulik kõigile.
Millised on tulevikuplaanid ja eesmärgid?
Üritame rallihuvilisi sotsiaalmeedia vahendusel raja
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seisukorra ja lahtiolekuaegadega kursis hoida. Kui ikka
näiteks sõidu ajal sulaks läheb või hirmsasti tuiskab või
pinna kvaliteet väga halveneb, tuleb rada kinni panna.
Treppis rajal ei saa mõnusat
tunnet ja eks ka autost hakkab kahju. Kui rada avatud,
on meil kohal ka rajavaht,
kes olukorda koordineerib.
Tulevikuplaanidest niipalju,
et paika on saanud esimese võistluse kuupäev. Hetkel
on selleks kuupäevaks 10.
veebruar. Kuid kõik sõltub ilmast. Sula ilmaga võistlust ei
toimu. Ei ole mõtet hävitada
ühe päevaga seda, mida mitu
kuud oled ehitanud.
Jälgige meid sotsiaalmeedia vahendusel ja olge kursis
uusima infoga! Kellel on aga
kindel plaan meie võistlusel
osaleda, olete oodatud rajaga tutvuma. Loomulikult on
oodatud ka kõik huvilised,
kes nii öelda „külge tahavad
lasta“. Kihutage seal, kus kihutamine on lubatud! Jäärajal sõitmine on hea võimalus
võimete proovile panemiseks
ja õppimiseks.
Rajal näeme!
Niisugused tublid noored
mehed on need meie Eesti
põllumehed. Olgu öeldud,
et sellelsinasel pühapäeval
nägin ma ilusat Eestimaad:
isasid, kes tulid rallirajale, et
oma poegi talvistes sõiduoludes sõitma õpetada; rõõmsaid
lapsi, kellele tuldi lõbusõitu
tegema; tõsiseid ralliharrastajaid, kes ei pidanud paljuks
ka 100 km kauguselt tulla rallima juba oma kvaliteedi poolest tuntust kogunud jäärajale. Kohtasin palju tänulikke
kogukonnaliikmeid, kelle arvates on noorte meeste ettevõtmine kiiduväärt ja vajalik.
Jätkuvat entusiasmi kogu
Viru Motoklubile!
Anneli Meibaum

Noorte Tugila tugiprogramm noortele vanuses 15–26
Tugila on suunatud Rakvere
valla noortele vanuses 15–26 eluaastat, kellel ei ole kindlaid tulevikuplaane. Toetamaks noori, kes
ei tööta ega õpi, lähtudes noorest
endast, tema vajadustest ja huvidest.
Tule, mõtleme koos, kuidas
Sinu elu edukaks planeerida!
Programmi „Noorte Tugila“ osalejad on uute oskuste ja kogemuste
omandamiseks osalenud järgmises ettevõtmistes:
•
osalemine vabatahtlikus
tegevuses

•

osalemine noori huvi pakkuvates töötubades, koolitustel ja õppekäikudel
•
osalemine karjääri ja psühholoogilisel nõustamisel
•
osalemine töövarjuna
•
osalemine grupi -ja individuaalsetes tegevustes
Võta ühendust TUGILA noorsootöötajatega:
Oxana Nikitinaga helistades telefonile 5301 5577 või kirjutades
e-mailile oxana@rakverevald.ee
või kirjuta Facebooki
Elin Lemberg helistades telefonile 5309 9000 või kirjutades

e-mailile elin@rakverevald.ee või
kirjuta Facebooki
Kui Sa tead kedagi, kes võiks
sellesse programmi sobida või
soovid täpsemat infot, siis võta julgesti ühendust.
Leiame
koos
lahenduse!
Ava End Võimalustele!
NEET-noorte
tugiteenuse
elluviimist rahastatakse Euroopa
Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuste vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse “Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.
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Nagu see talv, nii korduvad aastad,
nendes on päikesepaistet ja tuult.
Olgu su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmu suurt!

Õnnitleme veebruarikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
Valla aumärkide ja tänuplaatide
üleandmine

Täpsem info laura.kubjas@rakverevald.ee

VEEBRUARIKUU

MÄLUMÄNGU
ÕHTU

toimub 20. veebruaril kell
18 Sõmeru keskusehoones.
Täpsem info laura.kubjas@rakverevald.ee

Oodatud nii uued
kui vanad kuni
4-liikmelised
võistkonnad!

13. veebruaril Sõmeru keskusehoones kell 18

Keskkonna Kolmapäev

2019. aasta looma KOBRAST
tutvustab ja räägib illustreeritud lugusid jahi-ja loodusemees PEETER HUSSAR
Loodusõhtu on tasuta.

Info maia@rakverevald.ee
527 7235.
4. veebruarist 15. märtsini
on Sõmeru keskusehoones
üleval näitus

94. sünnipäeval
ARTUR SOOSAAR Sõmeru
93. sünnipäeval
ZOYA RYMKEVICH Tõrma
92. sünnipäeval
DEESY KÄRNER Ussimäe
LEIDA MAAMÄGI Sõmeru
89. sünnipäeval
ELLA PAAS Lepna
MELITA AIMSALU Tobia
87. sünnipäeval
TAMARA FOMINÕH Sõmeru
RENATE TÕŠKEVITŠ Sõmeru
85. sünnipäeval
LAINE NURGA Sõmeru
84. sünnipäeval
GRANISLAVA MÄEKIVI Rägavere
MAIRI TEIVEJÕE Sõmeru
93. sünnipäeval
EEVI AASA Tõrma
LUULE MÄE Veltsi
HELJU-MARIANNE ROOV Ubja
HELDI TEPPAN Tõrma
ALEKSANDR BÜRKLAND Näpi
82. sünnipäeval
MARIS PRUER Lepna
JELISAVETA TIMMER Sõmeru
81. sünnipäeval
ILME KÕUE Tõrremäe
80. sünnipäeval
ANTS LIIMA Uhtna
HELLE-KAJA POHLAK Rägavere
SILVI MAASING Rägavere
75. sünnipäeval
PEETER POOM Tõrma
MALLE TOIGER Sõmeru
JAAN RAKSO Sõmeru
TIIU OTS Muru
70. sünnipäeval
MAIE ORG Sõmeru
IRENA SALL Sõmeru

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

Projekti eestvedajad: Meieselts
Meroos ja Vastseliina Käsitööühing

Lahkumisel sõnatuna jäljed jäävad teele,
vaikus oskab haiget teha,
võtab silmad veele.

Mälestame
PERTTI ERIK TRYGGVE RAUTAKANGAS
			23.07.1938-26.12.2018 Lasila
TIIVI JÄRVI 		
25.11.1974-29.12.2018 Lasila
PAVEL VASILJEV
18.10.1937-02.01.2019 Lepna
TÕNU ERALA 		
30.03.1955-14.01.2019 Sõmeru
HELENE METSAR
01.02.1929-18.01.2019 Uhtna
ELMAR KIVIRAND
04.02.1945- 19.01.2019 Lasila
MAIE LEHTMETS
04.03.1942-28.01.2019 Näpi
Raissa Odar    
30.08.1939-29.01.2019 Näpi

Ootame kõiki jooksu- ja kõnnihuvilisi osa võtma!

Eks need pisiõnne killud
ongi elu kaunis sisu,
mida omandades järjest
enamaks saab elu sisu.

Täpsem info Rakvere valla Facebooki lehel või laura.kubjas@rakverevald.ee

25. veebruaril kell 17.30
Sõmeru raamatukogus
loodusraamatute autori
Martin Suuroja uue raamatu
“FOTOLAULUD” esitlus.
Kohapeal on võimalik osta
raamatut soodushinnaga.

Kõik huvilised on väga oodatud.

29. detsembri aastalõpupeol
läksid vahetusse naiste talvesaapad. Keegi läks koju
Aaltoneni saabastega nr 42,
kuid siia jäid nr 39.
Suur soov on omanikele õiged
saapad tagasi anda.
Ühendust saab võtta
tel 5336 4604 (Annika).

Palju õnne lapse
sünni puhul!
RUDOLF VINCENT ÜKSIK Paatna
GEORG LAASBERG Ubja
CHRISTOPHER-JOOSEP PÕDRA Lasila
HUGO SEIDELBERG Sõmeru
EMMA-ELIISA MURU Ubja
ARABELLA EINARD Sõmeru

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

