SÕMERU VALLA AJALEHT

XXII aastakäik

Vallavanema veerg
Iga päev saame me väärtusliku kingituse – uue päeva.
Mida me selle kingitusega
peale hakkame? Valik on
meie – kas seda hästi ära
kasutada või raisku lasta.
Tundmatu
Parimad
õnnesoovid
uueks aastaks! Jätkugu teil
tarmukust ja indu oma soovide ja unistuste elluviimisel,
vähem vihkamist ja kurjust,
rohkem rõõmu ja armastust!
Pikad pühad on ümber
saanud, aastavahetuse ilutulestikud on kustunud. On
lõppemas musta vesimao
aasta ja kapates saabub kohale roheline puuhobune.
Meie tegemised muutuvad
veelgi kiiremaks ja jõulisemaks.

Rohelised jõulud
Hakka või uskuma, et
kliimamuutus on pärale
jõudnud ja toimub üleüldine
temperatuuri tõus. Hiljuti
levis uudis, et Gröönimaal
avastati liustiku vahel suur
järv ning miljardid kuupmeetrid jääd on jällegi sulanud. Tõusnud on maailmamere tase. Nii sooja ja
tuulist sügist mina küll ei
mäleta. Terve detsembrikuu
on Atlandilt üle Euroopa
pööritanud võimsad tsüklonid, püstitades uusi kiirusrekordeid. Puud langevad
ja katused lendavad, krudisevast lumest või paukuvatest aiateivastest võib ainult
unistada. Tundub, et oleme
ka ilma poolest Euroopale
järele jõudnud.

Fosforiidimaitselised
piparkoogid
Kui detsembrikuu on
kristlikus maailmas jõulupühade ootamise ehk
advendi aeg, siis Rägavere
valla rahval oli jõulurahust
asi väga kaugel. Tänu volikogu keskkonnakomisjoni
esimehe Raigo Rebase ja
komisjoni liikme Sven Valleri aktiivsusele toimus 10.
detsembril Ulvi klubis rahvakoosolek teemal „Rägavere vald – kas tulevane kaevanduspiirkond?“. Saalis oli
üle 100 aktiivse vallaelaniku
ja huvilise, kes olid kohale
tulnud suurest murest selle
piirkonna tuleviku pärast.
Kokkusaamise ajendiks oli
kiri vallavalitsusele Viru
Keemia Grupilt, kes soovis alustada läbirääkimisi
geoloogiliste uuringute ja
heatahte lepingu teemadel.
Oma sõnavõtus oli Rägavere
kolleeg aga väga kidakeelne
ja püüdis väljendada oma
isiklikku seisukohta: „Toetan
uuringute alustamist, mis
need 4–5 auku ikka teevad.“
Edasi kõneles Maidla endine
vallavolikogu esimees Enno
Vinni, kelle vanematekodu
jäi Aidu karjääri alla. Enno
tõi näiteid kaevanduste te-

kitatud probleemidest – elanikkonna suur vähenemine,
ebastabiilne kaevandustasude laekumine, lõhkamistest
tingitud kahjud hoonetele
jne. Peale Aidu karjääri sulgemist on kolmikvallaga
liitunud Maidla vald väga
suurtes majandusraskustes.
Kavandatavad uued kaevandused katavad valla territooriumi 100-protsendiliselt
(sama saatus võib tabada ka
meid). Mina rääkisin fosforiidikaevanduse ohust põhjaveele ja seda väga suures
ulatuses, analüüsisin VKG
juhi Priit Rohumaa artiklit
Virumaa Teatajas ja tõin näiteid meie valla kogemustest
kaevanduspiirkonnana.
Väga
emotsionaalselt
rääkis elust kaevanduspiirkonnas Mäetaguse valla
elanik Anu Kljutšnik, kes tõi
näiteid, kuidas ta käib töö
juures puhkamas, sest lõhketööd ja aheraine vedu ei
võimalda öösel magada ning
on tekitanud pideva stressi.
Kurva näite tõi esineja liiga
jämedatest veetorudest, kus
vesi roiskub ja õiget asendust tühjaks jäänud kaevudele ei ole.
Veelgi emotsionaalsemalt kulges 19. detsembril
Rägavere vallavolikogu istung, mida oli jälgima tulnud üle 60 inimese. Kahjuks
ei lubanud volikogu esimees
Arnu Lippasaar filmilindile
jäädvustada
päevakorrapunkti „Viru Keemia Grupi
ettepanek läbirääkimisteks
VKG ja Rägavere valla vahel“. Juhan Aare ja vallarahvas olid selle otsuse üle
väga nördinud. Vallavanema
sõnavõtust selgus, et ta oli
ainuisikuliselt saatnud kirjad keskkonna- ja majandusministritele, sooviga asuda
kolmepoolsetele läbirääkimistele koos VKG-ga. Peale
rahvakoosolekut ja VKG uut
kirja volikogule annulleeris
vallavanem ministeeriumidele saadetud kirjad. Volikogu istung muutus äärmiselt emotsionaalseks ja
pingeliseks, rahvas nõudis
vallavanema ja volikogu esimehe umbusaldamist. Peale
istungit tulid paljud inimesed minu juurde palvega
võtta Rägavere Sõmeru valla
koosseisu.
Nii kurb ja pingeline
oli jõulukuu meie naabrite
juures. Oleme neile toeks ja
loodame, et neil jätkub meelekindlust ning kainet meelt
õigete otsuste tegemisel.
Nende otsustest sõltub väga
suuresti
Lääne-Virumaa
tulevik.
Veel kord rahulikku
meelt ja tegusat uut aastat!
Peep Vassiljev
vallavanem
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Jõulutoimetustest Sõmeru ja Uhtna lasteaias
Jõulukuu on nii Sõmeru kui ka Uhtna lasteaias alanud ikka
advendihommikuga: kõik kogunevad saali, süüdatakse advendiküünal, mille leegist jagatakse jõuluvalgust kõigile rühmadele
ning kõigile lasteaia töötajatele. Kas küünla süütavad näiteks päkapikud või inglid või mõni teine tegelane, see oleneb korraldajatest, kuid muusikal on siin alati oluline koht.
Kuigi jõulukuu toob alati palju tegemisi-toimetusi, tõi ta meile
ka palju üllatusi ja rõõmu.
Head uut aastat!

Monika Gustavson

Detsembri keskel sai lasteaias näha vanemate kasvandike
esituses mitut ilusat jõuluetendust. Neid etendusi mängiti jõulupidudel ka lapsevanematele. Uhtna lasteaias oli 17. novembril
jõuluhommik, mis algas juba kell 7, mil tuledes säravast jõulumajakesest hakkas kostma rõõmsat muusikat. Jõuluvana ja
jõulumemm tervitasid lasteaeda saabujaid ning kostitasid neid
maitsva kuuma joogiga.

Sõmeru lasteaed Pääsusilm

Sellel aastal olid Sõmeru lasteaia maja advendihommiku kujundajateks Nublu rühma õpetajad Külli Muutra, Kersti Piht ja
õpetaja abi Janne Nuiamäe. Saali põrandale oli laotud kuuseokstest
spiraal, mida kaunistasid küünlatuled. Spiraali keskel seisis kaunis
ingel. Igaüks, kes oma küünalt süütama läks, pidi spiraali astudes
mõtlema ka oma sisemise tule leidmisele, et jõuluootus ilusam
oleks.

Lapsevanemad, kes äraminekuga ei kiirustanud, jäid samuti lasteaeda. Sel ajal, kui lapsed rühmades oma toimetusi tegid,
kohtusid emad-isad saalis jõuluvanaga. Joodi kohvi, meenutati
vanu jõulukombeid ja räägiti jõulude tähendusest.

12. detsembril toimus Sõmeru lasteaias jõululaat. Ürituse avasid ja hea tuju lõid lõbusate päkapikkudena esinenud õpetajad
Aime Leola ning Liis Lillepea.
Laadakaubaks olid lapsevanemad valmistanud mitmesuguseid
toredaid ja meeleolukaid esemeid ning maitsvaid küpsetisi.

Kui lapsevanematega olid jõuluvanal jutud räägitud, oli järg
laste käes. Kõik lapsed ootasid oma kaunites peoriietes pikisilmi
kohtumist jõuluvanaga. Jõuluvanale silma vaadates salmi lugeda
on tõsine julguseproov väikesele lapsele, aga vahel ka suurele
inimesele. Kui salmid olid loetud ja kingitused jagatud, läksid
lapsed õue jõuluetendust vaatama. Näitemängus, mis toimus
päris ehtsas päkapikumajas, lõid kaasa peaaegu kõik lasteaia
töötajad.

Parimad ootavad tunnustamist Jõuludele pandi punkt kuuskedeSõmeru Vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aumärgi
kandidaatide esitamiseks.
Aumärk antakse füüsilisele
isikule erilise austusavaldusena
Sõmeru vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu,
majanduse ja muudes valdkondades.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 15. jaanuar. Taotlusesse
märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet,
töö- või teenistuskoht. Tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus ning ühe lauseline
formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse. Kindlasti
märkida taotluse esitaja nimi,
aadress, sidevahendite numbrid, taotluse esitamise kuupäev
ja taotluse esitaja allkiri.
Märgi andmise otsustab
volikogu.

Senised aukodanikud on
Helle Pikkoja, Kaljo Vaher,
Linda Hein, Tõnu Joab, Maret
Piispea, Gustav Sune, Helle Pajula, Sirje Rebane, Laine Soone,
Ruuben Lambur, Uno Altermann, Rita Uuetalu, AndreEvald Reinomägi ja Karl Mäesepp.
Ühtlasi ootame ka Hea
Tegu 2013 nominente, sest
peagi on aeg tänada kõiki neid,
kes valla heaks midagi ära teinud. Palun andke teada nendest
inimestest või ettevõtjatest, kes
möödunud aasta jooksul mõne
heateoga hakkama on saanud –
toetanud, annetanud, arendanud, panustanud, heast tahtest
töötanud, organiseerinud, algatanud jne. Vabariigi aastapäeva
aktusel, 21. veebruaril anname
neile üle tänuplaadi „Hea Tegu
2013“.

põletamise ja pudrusöömisega

Sõmerul on kenaks traditsiooniks saanud kolmekuningapäeva
tähistamine, kus elanikud saavad oma jõulukuused pidulikult ära põletada. Ühises melus lüüakse tantsu, juuakse kosutavat teed ning loomulikult ei puudu ka puder, kuhu on sisse poetatud õnnemandel, mille leidjale omistatakse Sõmeru kuninga tiitel. Sel aastal oli mandleid
pudru sees suisa kolm, nii on ka sel aastal valitsemas kolm kuningat
– Gert, Oliver ja Kristjan.
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Aasta täis tegusaid toimetamisi

2013. aasta tõi Roodevälja
külale palju toredaid ja lõbusad hetki. Kindlasti meenuvad
paljudele vastlapäev, kevadised
talgud, volbriöö, jalgrattasõidud, jaanipäev … Kiire elutempo tõttu on märkimata jäänud
vahepeal toimunud sügistalgud. Koostöös vallaga üritasime piiri panna varesepesade levikule pargis. Tulemuseks olid
puhastatud puud ja soe noortekeskus.
Suur tänu kõigile, kes tulid
appi koristama ning oksi saagima.
See töö ei jäänud märkamata ka jõuluvanale, kes külastas
Roodevälja lapsi detsembri lõpus, soovis kõikidele head uut
aastat ning jagas lastele kingitusi.
Selle toreda õhtu eest on tänud ära teeninud Kaido Peetso
ning Leena Kalmõkova.

Kellele meist ei meeldi jõulud – kuuselõhn, küünlasära,
piparkoogihõng .... Ja mis seal
salata, ka kingisaamiseärevus,
soe sõna ja meelespidamine.
Sõmeru vald on oma eakaid
ikka meeles pidanud ja erinevate külade jõuluistumistel
jõulutaadiga koostööd teinud.
Paraku ei ole kõigil võimalik
taolistele pidustustele tulla ja
siin on Uhtna kandis nõu ja
jõuga abiks päkapikud Inge ja
Helle Pikkoja, kes kingitused

Kes ta on?
21. oktoobri Sõmeru vallavalitsuse
otsustes ilmus lakooniline teade:
Otsustati kinnitada Sõmeru raamatukogu direktori konkursi tulemused ja tehti vallavanemale ettepanek
sõlmida tööleping Reelika Alertiga.
Tänaseks on sellest sõna otseses
mõttes üksjagu vett merre voolanud
ja sina oma uuel ametipostil kenasti
kohanenud. Sestap ka väike tutvustus
vallarahva jaoks.

Vana aasta saatsime ära külaplatsilt. Pidutsesime koos külarahvaga, jõime šampust ning
nautisime ilutulestikku. Tänan
järjekordselt kõiki, kes kohale
tulid.

Omalt poolt aga soovin kõikidele:
„Uuel aastal uue hooga,
alusta suure teoga.
Peretülid unusta,
haamriga need purusta.

Unustada vanad vead,
mis on vaevanud me pead.
Uuel aastal soovin head,
mida muud kui ole HEA!”
Edukat uut aastat!

Natalja Ivanova

Jõulud, see eriline aeg
„Ma piilun sind põõsast ja
põrandapraost“, teatasid 2.–3.
klassi piilurid. „Käib ringi päkapikk väikene“, kinnitasid ansamblitüdrukud. „Siis kui sul
töödest pea on paks, ära teiste
närve söö!“ väitsid 4.–5. klassi
tantsulapsed lõbusate käteplaksude saatel. Kogu piilumisprotsessi ja saalis toimuvat
kommenteerisid Uhtna kooli
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jõulukuu üritusi kokkuvõtval jõuluõhtul selgesõnaliselt
7. klassi juhtpäkapikud. Loomulikult ei jäänud tulemata ka
jõuluvana, kes kooli kodukorda arvestavalt isegi vahetusjalanõud kaasa oli võtnud.
Erilist tähelepanu pälvisid
muidugi 1. klassi poisidplikad, aga ega jõulutaat teisigi
unustanud.

kodudesse toimetavad. Olen
minagi juba mitu aastat sellesse meeskonda kuulunud, kes
kodusid külastab, jõulusalmi
nõutab ja memmede-taatide
näole naeratuse toob. Oleme
alati oodatud. Kingiretkelt
koju jõudes tunnen alati suurt
soojust, mida need kodud ja
inimesed mulle on pakkunud.
Aitäh teile.

Nädalapäevad enne jõuluõhtut said paljud päkapikud
omapärase üllatuse osaliseks –
kodudesse sussi sisse komme
viima tõtates selgus tõsiasi, et
laste voodid olid tühjad. Asja
lähemal uurimisel selgus, et
Uhtna kooli 5.–9. klassi õpilased olid sedapuhku taas öökooli
avanud, et kaaslaste seltsis mõnusalt aega veeta ja diskotantsu
vihtuda. Asja vastu tundis huvi

ka jõuluvana, kes päkapikkude
õhutusel ise asja uurima tõttas.
Nii ta seal tuulisel kooliõuel
õpetaja Elinaga kokku juhtuski. Kuulnud kui tublide lastega
tegu, asus ta laste lugulaule kuulama ja kinke jagama. Lahkudes
lubas ta järgmisel aastal jälle
tulla, aga mõnega ootavad ees
siis juba uued kohtumised uutes
koolides.

SIRJE REBANE

Oled sa olemas, jõulutaat, oh, et sa oleksid ...

Kes sa oled ja kust tuled?
Olen n-ö täiesti oma inimene,
ehk siis Sõmeru valla elanik. Oma kooliteed alustasin Uhtna põhikoolis, jätkasin Rakvere reaalgümnaasiumis ning siis viis mind tee
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Sellega koolitee veel
ei piirdunud, sest eelmisel aastal asusin õppima taas Tartu Ülikooli
ning nüüd seoses uute töökohustustega satun aeg-ajalt ka Tallinnasse koolitusele. Kui eelmistest töökohtadest rääkida, siis neid on mul
vaid üks, enne Sõmeru raamatukogusse tööle asumist olin peaaegu
kolm aastat noorsootöötaja Rakvere noortekeskuses.
Missugune on raamatukogu direktori tavaline tööpäev?
Minu käte vahelt käib päeva jooksul läbi palju raamatuid. Aitan
lugejatel neid leida, tagasi võtta ja välja laenutada. Tagastatud raamatud tuleb taas oma kohale seada ning kogu raamatukogu andmebaasi
korrastada. Kõige põnevam on uute raamatute tellimine ja kätte saamine. Tavalise tööpäeva hulka kuulub palju suhtlust toredate lugejatega. Kursis pean end hoidma uute ning rahva poolt armastatud
raamatutega. Igal neljapäeval kohtun koduste lastega muinasjutu
hommikul, kus üheskoos loeme, meisterdame ja mängime. Tegemist
jagub küllaga.
Erineb see sinu ettekujutusest?
Mitte oluliselt. Pigem olen juurde saanud kindlustunnet selles
osas, et tegelikult on raamatukogu koht, kus saab teha väga palju.
Missugune on tänapäeva lugeja?
Ma kahjuks ei oska võrrelda tänast lugejat aastatetagusega, kuid
seda võin küll öelda, et ilmselt tänu meediale ja internetile on tänapäeva lugeja väga teadlik. Paljudel lugejatel on raamatukogusse tulles kindel soov, vahel ka nimekiri, mis on tänu televisiooni, interneti,
trükimeedia vms vahendusel tekkinud või koostatud.
Missugune on sinu enda lugemiselamus?
Seoses sõnaga elamus tuli mulle kohe üks seik meelde. See on
hea näide sellest, kuidas ilmekalt ja detailselt kirjutatud raamat paneb tööle lugeja fantaasia. Olin teismeea alguses, kui lugesin Bram
Stokeri romaani “Dracula”. Olin harjunud lugema õhtuti, enne magamajäämist. Kui tahtsin magama jääda, elavnesid minu peas erinevad
stseenid, sellises unesegases seisundis arvasin vampiiri nahkhiirena
mulle tuppa lendavat jne. Kuna lugemist katki jätta ei raatsinud, siis
proovisin lihtsalt sellega väga ruttu hakkama saada. Kuid mäletan
siiani seda hirmutunnet ning keset ööd üles ärkamist, kujuteldavate
vampiiride seltsis.
Aga praegune öökapiraamat?
Raamatukogus töötades näen oma käte vahel iga päev mõnda
raamatut, mis justkui kutsub end lugema. Kahjuks ei ole ma paljudeni neist veel jõudnud. Koolis käimine ja raamatukogusse sisseelamine võtab oma aja. Küll aga on tihtipeale mitte öökapil, vaid köögis
kapi peal mõni kokaraamat. Need on kindlasti üheks minu nõrkuseks.
Missugust raamatut oled valmis ikka ja jälle lugema?
Mul on plaan - kindlasti tahan uuesti lugeda neid klassikasse
kuuluvaid raamatuid, mida lugesin keskkoolis kohustusliku kirjanduse osana. Usun, et olles ise muutunud, näen ma neid teoseid nüüd
hoopis teise pilguga. Esimesena võtan ette A. H. Tammsaare teosed
“Tõde ja õigus”. Võiks vist lausa öelda, et see on justkui minu uue
aasta lubadus.
Siin sulle kolm tarkusetera tarkadelt meestelt. Kuidas kommenteerid?
• Elu on isegi lühike ja aega omaette olemiseks vähe, milleks
seda siis veel raisata tühiste raamatute lugemisele. (J. Ruskin)
Tahaks selle lause autorilt täpsustust sõna “tühine” kohta. Kas ta
on mõelnud, et kõik raamatud on tühised või et on raamatuid, mis
on tühised. Kui ta on mõelnud viimast, siis olen isegi nõus. Kuna
tänapäeval on raamatu valmimine üsna kerge, võib juhtuda, et mõnedel neist tõesti puudub raamatule kohane sisu ja olemus.
• Inimene, kes ei loe häid raamatuid, pole põrmugi parem kui
see, kes ei oska lugeda. (M. Twain)
Väga huvitav lause. Ma usun, et ei lugemisoskuse järgi ega ka
selle järgi, mida inimene loeb, ei saa inimest sildistada ega talle hinnangut anda. Maailm on niivõrd suur ja lai ning mis ühele tundub
imelik, on teise jaoks tavaline ja vastupidi.
• Üks, kui mitte just ainus viis kujundada otsustusvõimet on palju lugeda. (L. A. Muratori)
Ma ise tunnen vahel, et peaksin rohkem tööd tegema enda otsustusvõimega. Aga tundub, et nüüd on lahendus olemas – tuleb
lihtsalt palju lugeda. Ega ma muud ei oskagi arvata, kui et tuleb proovida, enne ei oskagi seda lauset kommenteerida.
Missugune on sinu soov Sõmeru valla lugejale?
Olen ise lugejana kõige rohkem külastanud Lääne-Virumaa
keskraamatukogu. Seal käies on alati tunne, et sealne töö sujub väga
hästi, kõik on justkui paigas ning töötajad on professionaalsed, abivalmid ning sõbralikud. Soovin, et ka Sõmeru raamatukogu lugejad
tunnevad meie raamatukogusse sisse astudes samamoodi.
Arvestades seda kui hästi on mind raamatukogusse vastu võetud, on minu lugejate näol tegemist sõbralike ja siiraste inimestega.
Ma soovin, et te jääksite selliseks, nagu olete. Siirus on üks väärtuslikumaid omadusi.
Küsimusi esitas

Kellele meist ei meeldi jõulud. Vanahärra Tiinasele tõi vallapoolse kingituseteki Helle Pikkoja.

Sõmeru keskusehoones said eakad nautida Sirje ja Rein Kure ning meie valla
eakate laulu- ja tantsunaiste esinemist.

Sirje Rebane
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Alexela avas Lääne-Virumaal esimese
vedelgaasitankla
Alexela Oil avas 6. detsembril ametlikult Sõmerus
esimese automaatse LPG-tankla, mis on ettevõtte võrgustikus
juba üheteistkümnes vedelgaasitankla. 2014. aastal plaanitakse rajada üle Eesti veel kümmekond autogaasi tanklat. Alexela
Oili tegevjuhi Ain Kuusiku sõnul on äsja avatud Sõmeru gaasitankla asukoht valitud asula
äärealale ja strateegiliselt suuremate liiklussõlmede lähedusse, et pakkuda kohalikele
elanikele ulatuslikke võimalusi
soodsama ja keskkonnasäästlikuma kütuse kasutamiseks.
„Kütusetestid ja analüüs on
tõestanud, et gaasi ökoloogilisus ja ökonoomsus võimaldavad näiteks 1,6-liitrise mootoriga sõiduauto omanikul säästa
iga 100 km kohta ligi neli eurot.
Kusjuures kokkuhoid suureneb

Alexela Oili tegevjuht Ain Kuusik (vasakult) ja Sõmeru vallavanem Peep
Vassiljev

ka auto hoolduskulude vähenemise tulemusel,“ lisas Kuusik.
Kuusiku sõnul on senine tankijate arvu kasv olnud märkimisväärne ja tõestanud vedelgaasi
tarnimise reaalset vajadust,

mis näitab, et ettevõtte plaan
rajada tervet Eestit kattev LPGtanklate võrgustik on end juba
praegu õigustanud. Sõmeru vedelgaasitankla on tankimiseks
ööpäevaringselt avatud olnud

juba 26. novembrist ning selle
aja jooksul on kohalike huvi vedelgaasi tankimise vastu olnud
suur. Alexela Oili koostööpartnerina pakub gaasiseadmeid ja
nende paigaldust Eesti suurim
autode jaemüüja Amserv. Alexela Oil kuulub Alexela Gruppi
ja on Eesti kõige suurem automaattanklakett, ettevõtte 59-st
tanklast on automaattanklaid
55. 1993. aastal rajatud tanklakett annab täna tööd ligi sajale
inimesele üle Eesti. Ettevõtte
käive ulatus eelmisel aastal ligi
134 miljoni euroni. Alexela Oili
tanklad kannavad märki „Aus
kütus“, mis kinnitab, et Alexela
tasub riigile kõik maksud, täites
nii oma kohustusi riigi ja ühiskonna ees.

kadri ambos

Päkapikud savikojas

2. detsembril

• Määrati Sooaluse külas munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse suurus ja lähiaadressiks Risti-Sooaluse tee.
• Otsustati avada Nordea Pank Eesti Rakvere kontoris tähtajaline hoius kuueks kuuks.
• Otsustati muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris
registrisse kantud Raja kinnistu omanik.
• Väljastati projekteerimistingimused AS-le Stora Enso Eesti
hööveldushalli II pelleti pakkeliini projekteerimiseks.
• Anti ehitusluba AS-le KEIO-E ladu-administratiivhoone
laiendamiseks.
• Tehti vallavolikogule ettepanek jätta 2014. aastal maamaksumäärad muutmata.

9. detsembril

• Otsustati tasuta vallale omandada OÜ Agroproff Trading
omandis olev Vabatküla tee.
• Anti ehitusluba Vanakooli kinnistul töökoja rekonstrueerimiseks toidutareks.
• Anda kasutusluba Juurvilja tn 3 ja Raudteetranspordi kinnistutel ning Roodevälja külas Raudtee ja Rakvere lihakombinaadi kinnistutel asuvale AS-le Elisa Eesti kuuluvale Elisa sidekonteineri kaablikanalisatsioonile.
• Kooskõlastati Andja külas Kopli kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Väljastati AS-le Eesti Energia Võrguehitus projekteerimistingimused 10 kV maakaabelliini ehitamiseks Tööstuse tn 7
tööstushoone keskpinge 1500 kW-ga liitumiseks elektrivõrguga.
• Kehtestati valla noortekeskustes arvutite kasutamise eeskiri.
• Tehti vallavolikogule ettepanek valitsemiseks mittevajaliku
vara võõrandamiseks – Pargi 1 ja Pargi 1a, Rahvamaja kinnistu
Kaarli külas ning Mammaküla kinnistu Kohala külas.

20. detsembril

Teisipäeva õhtuti oktoobrist detsembrini olid Sõmeru kooli
töökoja aknad valged. Mõni võis ju arvata, et päkapikud toimetavad. Ja kaudselt see nii ka oli, sest nobenäpud voolisid savi, lõikasid klaasi, värvisid ja glasuurisid – muidugi mitte piparkooke,
vaid ikka saviasju. Meisterdati oma kallitele kingitusi ja endale
tarbeesemeid. Päkapikud teatavasti on tublid, rõõmsad, abivalmid ja sõbralikud ning just sellised tegutsesid ka savikojas. Kes
soovis, võis keskusehoones nende väljanäitust kaeda.
Meisterdajate nimel Toivo Reinsoo

Politseiteated
Kuriteod

• 21. novembril varastati Uhtna noortekeskuses
noormehe
jopetaskust
mobiiltelefon. Kahju on 89
eurot.
• 2. detsembril soovis
Sõmeru
valla
elanik,
44-aastane mees, internetiportaalist osta arvutit
ning tegi müüjale 200-eurose pangaülekande. Hiljem ei saanud kannatanu
oma kaupa ega ka raha
tagasi.
• 2. detsembril ründas
33-aastane mees Sõmerul
Puiestee tänava korteris
26-aastast naist, millega
põhjustas viimasele füüsilist valu.
• 4. detsembril tungis
14-aastane õpilane Näpil
kallale 15-aastasele õpilasele ja peksis teda.
• 9. detsembril tehti Sõmerul Puiestee tänaval
korterile pommiähvardus.
Kurjategija peeti kinni.
• Ajavahemikul 12.–13.
detsember tungiti läbi lõhutud aknaklaasi Sõmeru
vallas Muru külas ettevõtte ametiruumi ning varastati sülearvuti HP väärtusega 430 eurot. Aknaklaasi
lõhkumisega tekitati kahju
100 eurot.

Väärteod

• 8. detsembril kell 18.20
juhtus liiklusõnnetus Tallinna-Narva maantee 106.
kilomeetril, kus sõiduauto
Mercedes Benz, kaldus
v a s t a s s u u n av ö ö n d i s s e
ning põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Volvo.
Liiklusõnnetuse tagajärjel
sai Mercedese juht vigastada ja ta pöördus esmaabi
saamiseks traumapunkti.
• Väärteoprotokoll vormistati ühele alaealisele
alkoholi ja teisele alaealisele tubakatoote tarbimise
eest.
• Liiklusseaduse rikkujaid
tabati Sõmeru valla territooriumil 9.
• 14. detsembril kell 21.11
sai häirekeskus teate tulekahjust Sõmeru vallas
Roodevälja külas asuvas
tööstushoones. Päästjate sündmuskohale jõudes selgus, et süttinud oli
elektrikilp ning tuli oli levinud edasi 2 m2 ulatuses
seinale, süttinud oli ka põrandal olev sodi. Päästjad
kustutasid tulekahju kella
22.10.
• 2. jaanuaril kella 21.34
ajal kustutasid päästjad
Sõmeru vallas Uhtna külas
järelvalveta lõkke.

Sõmeru lasteaia Pääsusilm Krattide ja Tähetäpside rühma lapsed tänavad
lahkeid päkapikke vahvate nukumajade eest!

Politsei selgitas välja Uhtnas
vandaalitsenud noorukid
Oktoobris lõhuti Uhtna kooli ümbruses aknaid ja kahjustati
koolivara, millega tekitati kahju sadasid eurosid. Politsei tegi kindlaks hulga alaealisi, kes said väärteokorras karistada.
Kool tegi avalduse akende, kettaheitesektori võrgu ja vihmaveetorude lõhkumise kohta ning sündmuse uurimiseks algatati väärteomenetlus. Kahju hinnati kokku 520 eurot. Väärteomenetluse
käigus kogusid nii piirkonna- kui ka noorsoopolitseinik ütlusi ning
selgitasid välja kamba noori, kes tarbisid tol õhtul kooli maa-alal alkoholi. Julgust kogununa hakkasid noorukid vandaalitsema.
Väärteomenetlus algatati kaheksa alaealise suhtes, kes tarbisid
alkoholi ja nelja nooruki suhtes, kes vandaalitsesid.
Piirkonnapolitseinik Tõnu Kohver ütles, et kaks noormeest tuli
kohtusse saata. „14- ja 17-aastase noormehe rikkumiste register on
pikk ja määratud rahaline karistus neile mõju enam ei avalda,“ ütles
Kohver.
Politsei taotles kohtult noormeestele karistuseks 20 päevast
aresti. Kohus määras 14-aastasele noormehele 15 päeva aresti, mille
asendas 30 ühiskondliku kasuliku töö tunniga ja 17-aastasele noormehele 10 päeva aresti, mille asendas 20 ühiskondliku kasuliku töö
tunniga.

Rahvastiku statistika
Sõmeru vallas sündis 2013. aastal 35 last, manalateele lahkus 39
inimest. Valda saabus teistest omavalitsustest 132 inimest, mujale
elama lahkus 202 inimest. 1. jaanuari seisuga on vallas elanikke kokku 3539 inimest, neist 1740 meest ja 1799 naist. Vallaelanike arv on
vähenenud möödunud aastaga võrreldes 76 inimese võrra.
Peamiselt kolisid inimesed Sõmeru vallast ära Harjumaale ja Tallinna (kokku 51 inimest), Rakvere linna 47 inimest, vähemal määral
liikus inimesi teistesse Lääne-Virumaa omavalitsustesse ja kaugemale. Välismaale lahkus 28 vallaelanikku, nendest enamik Soome.
Sõmeru valda asus elama kõige rohkem Rakvere linnast - 46 inimest,
Viru-Nigula vallast 11, Tallinnast 10, Rakvere vallast 8 ning välismaalt 14 inimest (Soomest 6, Iirimaalt 3, Rootsist 2, Suurbritanniast,
Alžeeriast ja Lätist 1 inimene). Ülejäänud elanikud saabusid mujalt
Eestist.
Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 18%, tööealised
inimesed moodustavad 63% ja pensioniealised 19% elanikkonnast.

• Kehtestati Sõmeru noortekeskuses osutatavate teenuste
hinnad.
• Määrati OÜ-le RKAMD Ehitus kuuluva pesula teenindamiseks vajaliku maa suurus.
• Otsustati küsida vallale kuuluvate hoonete kindlustamiseks
hinnapakkumised.
• Kooskõlastati lasteaia logopeedi ametikoha suurendamine.
• Otsustati tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru Põhikooli
õpetajat Alla Tsupsmani.
• Anti kasutusload: OÜ-le Elektrilevi kuuluvatele 0,4 kV ja
10 kV elektri maakaabelliinidele, komplektalajaamale ja liitumiskilbile konteinerkatlamaja kaitsme nimivoolu suurendamiseks; Jõe tänava ja Põllu tänava piirkonnas asuvale OÜ-le
Elektrilevi kuuluvale elektri maakaabelliinile Sõmeru EPT
alajaama 0,4 kV õhuliini fiidri F15 rekonstrueerimiseks; OÜ-le
Kaarli Farm kuuluvale Pullitalli kinnistul asuvale silohoidlale.
• Anti kirjalik nõusolek AS-le Stora Enso Eesti hööveldushalli
II pelleti pakkeliini paigaldamiseks.
• Anti ehitusload OÜ-le Ardor puidutöökoja laiendamiseks
puidupelletite tehaseks, pumpla-veehoidla ehitamiseks ja alajaama ehitamiseks.
• Otsustati maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega
inimeste hooldajatele 2013. aasta detsembri kuu eest kokku
265 eurot ja 91 senti.
• Otsustati maksta toimetulekutoetust 2013. aasta detsembri
kuu eest kokku 1545 eurot ja 81 senti.
• Otsustati maksta avalduse esitanud isikutele ühekordseid
sotsiaaltoetusi kokku summas 2950 eurot ja määrati viiele
õpilasele toidusoodustus 100%.
• Anti nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Jäeti rahuldamata ühe isiku toetuse avaldus.

18. detsembril

• Võeti vastu Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014–2020.
• Otsustati võtta peremehetu ehitisena valla omandisse Raudvere külas Sõmeru vallas endise Kaarli mõisa järgi endisel Otsa
1 kinnistul nr 1000 asuv Kaljuranna küün ning endisel Otti
8 kinnistul nr 1004 asuv Oti küün, inventariseerimise hetke
väärtusega 0 eurot.
• Kehtestati 2014. aastaks maamaksumäär.
• Nimetati Uhtna Põhikooli hoolekogusse volikogu esindajana
Kaie Teiva ja Sõmeru Põhikooli hoolekogusse Peeter Kalda.
• Otsustati suurendada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ühe
liikme võrra ja valiti komisjoni liikmeks Oxana Nikitina.
• Otsustati korraldada valitsemiseks mittevajaliku vallavara
võõrandamine otsustuskorras tasu eest ja kinnitada müügihinnad: Pargi 1 ja Pargi 1a aadressil asuv kinnistu Sõmeru alevikus
20 000 €; Rahvamaja kinnistu Kaarli külas 15 000 €; Mammaküla kinnistu Kohala külas 5000 €.
• Toimus valla 2014. aasta eelarve esimene lugemine.
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SÕMERU VALLA AJALEHT

Teated
Sõmeru Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel
järgmised kinnistud:
1. Sõmeru alevikus Pargi 1/Pargi 1a kinnistu (endine
vallamaja ehitisealuse pinnaga 186 m2 ja eraldi katastriüksusel asuv kuur; katastritunnus 77003:001:2421;
77003:001:2422, pindalad 1310 m2 ja 438 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 20 000 eurot;
2. Kaarli külas asuva Rahvamaja kinnistu (endine Kaarli rahvamaja, ehitisealune pind 407 m2, katastritunnus
77003:001:2810, pindala 10 834 m2, sihtotstarve ärimaa 50%, tootmismaa 50%) alghinnaga 15 000 eurot;
3. Kohala külas asuva Mammaküla kinnistu (katastritunnus: 77002:001:0209, pindala 12 639 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 5000 eurot.
Ostupakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Vallavara ost“ Sõmeru Vallavalitsuse aadressil
Kooli 2 Sõmeru alevik 44201 Lääne-Virumaa hiljemalt
31. jaanuaril 2014 kl 12.00. Pakkumises esitada andmed
kinnistu kohta, ostuhind ja pakkuja kontaktandmed.
Info telefonil 329 5944, 501 0622

Päevad viivad kaasa noorusleegi,
ikka rohkem aastaid endal loed.
Kergem on, kui sind siis toetab keegi,
hea, kui saad sa teistel olla toeks.

1.veebruaril kell 20.00
Sõmeru keskusehoones
AASTA ALGUSE PIDU
Tantsuks mängib Kalev Band
Avatud kohvinurk

Pääse 3.-

Laudade tellimine tel 5336 4604.

MESINDUSKURSUSED ALGAJATELE
Rakveres (25. jaanuar – august 2014).

22. jaanuaril kell 18.00
Sõmeru keskusehoones

Keskkonna Kolmapäev
Vaatame Austria loodusfilmi “Termiitide
salamaailm” (režissöör Wolfgang Thaler).
Filmi kommenteerib ja sipelgate elust
räägib bioloog ja loodusfotograaf Urmas
Tartes.
TASUTA

Loengud toimuvad 7 laupäeval ja praktilised õppepäevad 3 pühapäeval vastavalt graafikule.
Registreerimine kuni 20. jaanuarini. Täpsem ajakava
ja koolitusprogramm kodulehel http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel osalejate arv
on piiratud.
Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine,
kus on välja toodud olulised põhjendused kursusel
osalemiseks. Eelnevad teadmised mesindusest ei
ole olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee või kirjuta
e-kiri mesilaspere@gmail.com
Info EML tegevjuhilt telefonil 502 9006.

Avatud rehemaja taastamise
ning ajaloolisest hoonetüübist
inspireeritud nüüdisaegse eramuarhitektuuri näituse korraldas Eesti Vabaõhumuuseumi
koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga. Näitus tõstatab olulise
küsimuse, kuidas muutunud
kombed, tavad, elustandardid ja
-stiilid kohandada rehemaja kui
sajanditevanuse hoonetüübiga?
Kas madalate ja suitsuste lagedega, väikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on
kohta 21. sajandi inimesel?
Eesti taluarhitektuuris iseseisvat ja väga olulist kohta
hoidev rehielamu, eestlaste põline eluhoone on läbi sajandite
olnud kohalikus külamaastikus

omaette märgiks. Siinsest eluolust tulenevalt ja ühe katuse
alla kogutud mitme eri funktsiooni liitmisest tekkinud ainulaadne hoonetüüp on muutunud majandus- ja eluoludes
jäänud osaliselt algse funktsioonita.
Tänapäeval räägime rehemajade puhul eelkõige inimeste
kodudest, maamajadest.
Näitusele on valitud 11 taastatud rehemaja ja viis rekonstrueerimisprojekti, mille käigus
on arhitektid mänginud läbi
kõik nüüdisaja-inimesele vajalikud mugavused ja elutingimused, hoides samas tallel ajalooliselt väärtuslikku.
Lisaks sellele on esitatud
seitse moodsat eramuprojekti,
mis läbi nüüdisaegse arhitektuurikeele viitavad rehemajale
kui arhetüübile, märkamatute,
ent kindlate niitidega meie ruumilise alateadvuse külge traageldatud sümbolile.
Näitus jääb Sõmerul avatuks 24. jaanuarini.

Sõmerul soojusel uus hind
Maagaasi hinna muutusest tingituna kooskõlastati
Sõmeru võrgupiirkonnas uus soojuse piirhind.
Alates 01.02.2014.a. on soojuse piirhind 91,01
eurot/MWh, koos käibemaksuga.
Info hindade ja nende muudatuste osas on kättesaadav kodulehel www.adven.ee või klienditeeninduse numbril 775 1755.

Õnnitleme jaanuarikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
93. sünnipäeval
JELENA REISKAMB Sõmeru
86. sünnipäeval
HILDA PÜSS Sõmeru
84. sünnipäeval
KARL LIIVA Sõmeru
AINO KLIIMAND Sõmeru
83. sünnipäeval
ASTRID VÕIP Vaeküla
VAIKE KRUUSER Sõmeru
VIRVE PENDER Näpi
ERMINA ABENA Vaeküla
MELANIE VAINSALU Roodevälja
82. sünnipäeval
AKSEL RÄTSEP Sõmeru
VALENTINA SMIRNOVA Roodevälja
81. sünnipäeval
ALEKSANDRA-ELISE SOKK Vaeküla
HEINO-EDUARD JUSS Näpi
80. sünnipäeval
BERNHARD-ALEKSANDER MÖLLER Uhtna
75. sünnipäeval
MARGE VIIKHOLM Ussimäe
ENDLA KIVIMÄGI Vaeküla
ERTA VAHER Sõmeru
70. sünnipäeval
ÜLO NÕMME Sõmeru
LINDA EINMANN Ussimäe
AVO RUBEN Kaarli

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti
riikliku mesindusprogrammi 2013–2016 raames.

Arhitektuuri täis keskusehoone

6. jaanuaril avati Sõmeru keskusehoones kaks arhitektuurinäitust „Moodne
rehemaja. Arhailise ruumi
uuestisünd” ja „Karepa Piilkonnamaja” arhitektuurikonkursil osalenud tööd.
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Ootus sai otsa ja
valu läks üle,
nüüd ta siis ongi
juba teil süles.

Palju õnne!
YOUSSEF DJERIDI
Sõmerul
RASMUS DARSCH
Rahkla
Rehemajade üle peavad arutlust maavanem Einar Vallbaum ja Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev.

Näituse kuraatoriks on Karen Jagodin (Eesti Arhitektuurimuuseum), näituse töörühm:
Kadi Karine, Elo Lutsepp (Eesti
Vabaõhumuuseum).
Näituse
kujundajad: Kaarel Nõmmik,
Mikk Heinsoo, tehniline abi:
Veiko Liis. Näitust on varem
näidatud Narva Linnuses, Tartu
vaksalis ja Ugala teatris Viljandis.

Samas on üleval ka teine
arhitektuurinäitus, mille korraldasid Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum ja Tea
Treufeldt. Näitus on pandud
kokku Karepa piilkonnamaja
arhitektuurikonkursile laekunud töödest. Põnevaid visioone
ja projekte paberil ilmestavad
fantaasiarikkad maketid Karepa
küla tulevasest piilkonnamajast.

Näpilt leitud väike isane kutsikas,
punast värvi, pika
karvaga, ilma sabata ja heas toitumuses. Ta hakkas lastele järgi jooksma ja
hetkel on ta Sõmerul. Vanust ei oska
öelda (umbes 3-6 kuud), tõu poolest meenutab kõige
rohkem taksi. Aitame kutsu koju!
Info tel 5850 0423 ja 5397 0190.

Elu on laul, on lihtne ta viis,
heliseb korra ja vaikib siis.

Mälestame
Arvi Moldau 25.12.20.13 Näpi
Reet Arumäe 27.12.2013 Vaeküla
Tõnu Vask
27.12.2013 Sõmeru

Sõmeru Sõnumid
Toimetaja:
Sõmeru Vallavalitsus
Annika Aasa
Kooli 2, SÕMERU
tel 5336 4604, 322 1021
Lääne-Virumaa
Kaaskirjutaja:
Tel 329 5944
Sirje Rebane
vald@someru.ee
tel 517 5262, 325 7740
Materjale saab saata iga kuu 25. kuupäevaks somerusonumid@gmail.com
leht internetis: www.someru.ee/sonumid

