XXIV aastakäik

Kodaniku veerg

No tere, lugejate punt
on täna kodanikuks Hunt
kes ikka oma hallis vestis
ja Pioneeriga on mestis.

Te kujutage suures plaanis:
Tark Laud me vallamaja saalis
ja kasutuseks mitu šanssu
me vehiks sellel kasvõi tantsu.

Talv taganemas suure hooga
ning jätkata saan oma looga,
et kuidas käbarad meil käivad
ja kuida asjalood siin näivad.

Ja vastutasuks – mulle näib
võiks jagada neil mõtteid häid,
sest meil on paigas mehitus
ja taastustööd ja ehitus.

Ka selle ütlen välja ruttu,
et valla elust teen ma juttu
ning sellest, et on siinne rahvas
ju ajast-aega olnud vahva.

Ja netis on stat – punkt -ee
piirkondlik üleval portree.
Ka seal on meie vallal jumet
ja tulevik ei ole tume.

Ka omal alal tiitleid võitnud
Reinkubjas Karl, Raketil sõitnud
ning Marko Tiinas, autokross
on tema selle alal boss.

Veel ainult mõni mõte kiiremeil positiivne oli iive.
Ja kuritegevusest vallas
me jäime naabritele alla.

Need olid lihtsalt minu väited
ja tõesti, ainult mõned näited.
Ning olla see ei saa ju süü,
et jõuda kuhugi on püüd.

Meil rõõmu tuntaks lihtsast
teost
ka noori söödetakse peost.
Nüüd roboteid nad uurivad
ka Tenerifel tuurivad.

Ka Eesti riik, kui öelda tihkan
ju viieks rikkaks riigiks ihkab
kuid sellest meie vald ei kohku
neil tõmbas tagumiku lohku.

Ka ettevõtlus – vana tava
on Top Marine jälle laval
ning nende mõõt – ei aja pada
on Läänemere jahisadam.

Nüüd fosforiidi otsas kükib
ja riiki põhja laskma tükib.
Jah, ühe tõrv on teise mesi
ning rikkus on ka puhas vesi.

Võin jätkata, kuid kas sa näe on meie vallal sünnipäev.
Veel aastakene päevi häid
ja saabki veerand sajast täis.

Mis teha, see on meie valdus.
Veel käib reform, on selleks
haldus.
On välistatud mitmed peiud,
Rakvere vald on meie neiu.

Just sellepärast aeg on küps
võib õnnitleda igaüks
ning kohe tuleb meie poolt
kah pisikene õnnesoov:

Ka mitmeid kohtumisi peetud
ja kaardi peale jutte veetud
ning takistus, et linn saaks kinni
on esialgu ainult Vinni.

Et jätkuks rõõmu –
suurt ja väikest!
Ja kena kevadet ja päikest!
Et ükski mõte poleks paha!
Ja valla kassas oleks raha!

Rakvere jaoks on siin küll oht
kuid meile – mõtlemise koht.
Ei seda teha saa küll kaua.
Saaks kätte Targa Maja laua?

Me teile edu soovime
siit lõpetada proovime
ehk kunagi ja kuskil teel
meil kohtumisi tuleb veel.

Sotsiaalhoolekannet reguleerib
ühtne määrus

Aprillist jõustus Sõmeru vallavolikogu määrus Sõmeru valla
sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord, kuhu on ühtseks
tervikuks seotud varasemalt kehtinud sotsiaaltoetuste maksmist ja –
teenuste osutamist puudutavad määrused. Uus kord on viidud kooskõlla
Sotsiaalhoolekande seaduse ja Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse
paragrahvidega.
Sõmeru valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad
abivajadusest mittesõltuvateks ja sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.
Abivajadusest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib
vähekindlustatud isikutel või peredel. Abivajadusest sõltuvate toetuste
(näiteks küttetoetus ja tervisetoetus) suurused uue korra kehtima
hakkamisel ei muutu.
Alates 1. aprillist loetakse vallas vähekindlustatud isikuks üksinda elavat
isikut, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui 2,6-kordne riiklikult
kehtestatud toimetulekupiir. Vähekindlustatud pereks loetakse pere, kelle
sissetulek ühes kuus on esimese pereliikme kohta väiksem kui 2,6- kordne
riiklikult kehtestatud toimetulekupiir ja iga järgneva pereliikme kohta 30%
sellest määrast. 2016. aastal on riiklikuks toimetulekupiiriks 130 eurot.
Lähemalt saab sotsiaaltoetuste ja –teenuste ning nende
taotlemise tingimustega tutvuda valla kodulehel.
Infot saab küsida valla sotsiaaltööspetsialistilt Anneli Saaberilt
tel 329 5948, 528 3430 või e-postil: anneli@someru.ee
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Märts kinkis robootikutele soojamaareisi
Sedapuhku ei ole tegemist lõõgastava puhkusereisiga, vaid auväärse võidetud
kohaga, mis saadab Sõmeru
robootikud Tenerifele võistlema.
Maailmas enam kui 290
000 last ühendava robootikavõistluse First Lego League’i
Eesti finaalüritusest võttis osa
üle 380 õpilase ja juhendaja, sh 41 meeskonda Eestist,
Lätist, Ukrainast, Rootsist ja
Moldovast. Kõik meeskonnad
püüdsid vastavalt võistluse
teemale “Prügi rännak” leida
innovaatilisi lahendusi prügiga seotud probleemidele.
Meie Sõmeru avatud
noortekeskuse Tribloxi meeskond koosseisus Karl-Georg
Talalaev, Kristofer Rudolf Kõrre, Kaspar Karu, Ergo
Talalaev, Gert Kütt nuputasid
välja ja meisterdasid juhendaja Rasmus Kitse abiga valmis
nutiprügikasti, mis teatab ise

tühjendusvajadusest ja hoiab
käsi määrdumast. Meeskond
sai auhinnaks 5000 euro suuruse stipendiumi.

Noori robootikuid ootab
nüüd ees ettevalmistus rahvusvaheliseks Open European
Championship võistluseks Tenerifel, mille tarbeks jätkavad

nad oma roboti ja prügiteemalise projekti arendamist.
ANNIKA AASA

Meie maal kõik tööd on head
Selle lausega olid päri kõik
need 298 last, kelle luuletused
osalesid 18 Virumaa õpilaste
luulevõistlusel. Sõmeru kool
korraldas Sondast alguse saanud võistlust juba kaheksandat korda ja oli rõõmus nii
rohke osavõtu üle. Osalevaid
koole oli kokku 28, Ida-Virumaalt 6 ja Lääne-Virumaalt
22. Töökas žürii vaatas luuletused üle ning neist sündis
taas vahva raamat, kus on
avaldatud neist 34 autori tööd,
mida ilmestasid Sõmeru kooli
õpilaste illustratsioonid.
Tublid autorid olid koos
juhendajatega oodatud 11.
märtsil Sõmeru kooli luulevõistluse pidulikule lõpetamisele. Näitleja Tiina Mälbergi
esituses kanti tunnustust saanud lood ette ning autasustati
tegijaid. Luulekogu trükkimist

toetas kultuurkapital ja ürituse korraldamist VIROL.
Sõmeru kooli õpilaste
jaoks oli see koolipäev pisut
erilisem, sest külla olid tulnud
erinevate ametite esindajad,

Milleks meile putukad?

Sellele küsimusele oli
võimalik vastus leida Uhtna
lasteaia saalis eksponeeritud
väga põnevalt ja harivalt näituselt, mis just sellist pealkirja
kandiski.
Näituse korraldamise idee
sai alguse sügisel õpetaja Mari
Liima hobikorras kogutud
putukakollektsioonist, millest
tekkis mõtte korraldada samateemaline kevadpidu. Kollektsiooni aitasid täiendada
lapsed ja lapsevanemad. Näituse ülesseadmisel oli abiks
Heli Vassar.
Näituse taustal toimus
teemakohane lasteaia kevadpidu, kus Pintselsabade rüh-

ma lapsed olid kostümeeritud
mesilasteks, pokud esitasid
näidendi usinatest sipelgatest
ja tähetäpsid olid lepatriinud.
Kõik need putukad tutvustasid end lauldes ja tantsides.
Näituse ja kevadpeo korralduse koordinaatorid olid
õpetajad Kaie Teiva ja Krista
Mets-Raudla.
Täname Janek Laanemäed
fotonäituse eest, Liggi Nammi
eksponaatide eest ning Kalev
Kunnust igakülgse abi eest
näituse ülesseadmisel.
M G
lasteaiast Pääsusilm

et jagada oma kogemusi ja
julgustada noori unistama ja
tulevikku vaatama.
1. klassiga sättis luuleridu
paika luuletaja Urve Tinnuri.
Kultuuritegemise telgitagus-

test rääkis 2. klassile valla kultuurispetsialist Annika Aasa.
3. klass sai keskraamatukogu
direktorilt Kaili ÕunapuultSeidelbergilt täpselt teada kuidas käib töö raamatukogus.
Näitlejatöö võlu jagas neljandikele Rakvere teatri näitleja
Tiina Mälberg. Tantsude loomisest ja eneseusust rääkisid viiendikud tantsuõpetaja
Merle Laudiga. 6. klass käis
mõtetes katuseid mööda koos
korstnapühkija Triin Rebasega. Oma rollist ja õigetest valikutsest arutlesid 7.-9. klassi
noored koos maavanem Marko Tormiga.
Peab tõdema, et meie maal
on tõesti kõik ametid head ja
tore, et on vahvaid ja südamega tegijaid.
ANNIKA AASA
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Asjatundja omas vallas
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Ehitame maja! Ehitame
maja, kena väikse maja.
Kive kokku veame,
palke tooma peame
ja veel muud, mis vaja ...
Nii kinnitatakse ühes
meile paljudele lapsepõlvest
tuttava lastelaulu avasõnades.
Edasi räägitakse küll seinte
ladumisest ja katuse pealepanekust, tagumisest ja kopsimisest. Natuke on juttu ka
küttesüsteemidest, sest mäletatavasti küpsevad ahjus saiad
ja pliidil keevad maiusroad.
Paraku pole majaehitamise
laulus sõnagi juttu nii tähtsast asjast nagu ventilatsioon,
ometi kinnitab IsoVent Ehitus
OÜ kodulehekülg selgesõnaliselt, et korralik ventilatsioon
tagab hoone eluea pikenemise ning kvaliteetse töö ja
elukeskkonna siseruumides.
Seega peab tänapäeval iga majaehitaja kindlasti arvestama
sellega. Ja kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, ehk
siis teisisõnu, on kõige targem
pöörduda asjatundjate poole.
Et asjasse selgust tuua,
pöördun küsimustega ettevõtte ainuomaniku ja tegevjuhi Peeter Kalda poole.
IsoVent Ehitus OÜ on
asutatud 15.09.2008. Põhitegevuseks on ventilatsioonisüsteemide projekteerimine,
paigaldus ja hooldus. Lisategevusteks kesktolmuimejasüsteemide müük ja paigaldus.
Töötajaid on 9. Käibekasv 2,83
korda (2010–2012). Kasumikasv 203 korda (2010–2012).
Tööjõukulu 2011. aastal
36 255, 2012. aastal 79 715
eurot.
Selline info pärineb
2014. aasta Äripäevast. Mis
selle ajaga on muutunud?
Ehitussektoris oli 2014 ja
2015 suured languse aastad

ja seetõttu ka IsoVendi käive
ja marginaal langesid oluliselt.
Alustaks algusest, aastast 2008. Kuidas tuli sinu
ellu IsoVent?
Töötasin ka enne IsoVenti
ventilatsioonisektoris projektijuhina. Palk ja töötingimused olid head, kuid hing ihkas
ikka oma ettevõtet. Seetõttu
sai tehtud oma tööelus kannapööre; tulin töölt ära, et asutada firma ja hakata oma ettevõtet arendama. Algus oli ikka
väga raske. Polnud ju enam
palgana kindlat sissetulekut,
kõik tuli nüüd ise teenida.
Mida tähendab IsoVent?
Ja miks just Sõmerule?
IsoVent tähendab isolatsioon-ventilatsioon. Algusaastatel oli plaan ka rohkem
tegeleda isoleerimistöödega,
kuid täna teevad suure osa
isoleerimistöödest ära alltöövõtjad.
Sõmerule sai firma registreeritud eelkõige seetõttu, et
Rakvere Põllumajandustehnika OÜ-l oli pakkuda sobiv
kontori ja laopind ning elan
ise ka Sõmerul. IsoVendi tegevuse kohapealt pole eriti tähtis kus asub kontor ja kuhu on
firma registreeritud, kuna tegutseme üle terve Põhja-Eesti
Tallinnast Narvani. Optimaalseks objektide kauguseks on
kuni 130 km Rakverest. Kau-

gemaid objekte on logistiliselt
juba liiga keeruline hallata.
Mida peab oskama, et
teie firmas töötada?
Enamik töötajatest on
ventilatsioonisüsteemide paigaldajad. Töötajad peavad
oskama väga hästi ventilatsiooniprojekte lugeda, olema
taibukad ja ise kaasa mõtlema
ning loomulikult väga kohusetundlikud. Töötajatel peab
olema otsustusjulgus, juhuks
kui mõni lahendus on vaja
kohapeal kiiresti ümber mängida.
Kahjuks Eesti haridussüsteem ei koolita ventilatsioonipaigaldajaid ja enamik töötajaid oleme seetõttu ise välja
õpetanud, kuid selleks peavad
olema ka suured eeldused.
Kellele ja miks on teie
olemasolu vajalik?
Kõikides uutes ja renoveeritavates hoonetes on tähtis
välja ehitada korralik soojustagastusega
ventilatsioonisüsteem, kuna hooned saavad
õhutihedad ja loomulikku
ventilatsiooni enam ei toimu.
IsoVent on valmis seda kõike
projekteerima ja ehitama.
Mida suurt ja ilusat olete
valmis teinud?
Sõmeru valla objektidest
oleme ehitanud Sõmeru ja
Uhtna lasteaedade ventilatsioonisüsteemid. Viimastel

Spordiveerg
aastatel oleme palju ehitanud
just renoveeritavate kortermajade ventilatsioone. Samuti oleme ehitanud paljude
tööstushoonetele, avalikele
hoonetele ja eramutele. Aasta töömahtudest ca 30% tuleb
Tallinnast, ülejäänud peamiselt Virumaalt.
Mis on teil Sõmeru vallast ja Sõmeru vallal teist
kasu, ehk siis koostöö vallaga?
Sõmeru vald on olnud hea
koostööpartner. Valla objekte
oleme saanud ehitada siiski
läbi avalike riigihangete. Haldame enamusi Sõmeru valla
hoonete ventilatsioonisüsteeme.
Valla kasu on see, et on kohapeal kiiresti võtta keeruliste
ventilatsioonisüsteemidega
tegelev ettevõte. Ootamatute
häirete korral ning seadmete
automaatika seadistuse kohapealt oleme püüdnud kiiresti
reageerida ja tihti pole me
pisiväljakutsete eest ka arvet
esitanud.
Said vabariigi aastapäeval tänuplaadi. Kelle käest ja
mille eest?
Tänuplaadi andis Sõmeru
vallavalitsus, kui tublile ettevõtjale. Mille eest täpsemalt
ja miks IsoVent, peate vallast
küsima. Eks see on meeldiv
tunnustus kogu ettevõtte
meeskonnale. Oleme püüdnud ajada kitsast ventilatsiooni rida võimalikult hästi ja
kvaliteetselt.
Kõige selle eest, mis kirja
sai ongi Peeter Kalda ja IsoVent Ehitus OÜ tunnustuse
ära teeninud. Lisaks vallapoolsele tunnustusele on ettevõte olnud ka 2014. ja 2015.
aasta Äripäeva Gasell TOPis
kui kiiresti kasvav firma.
Edu teile teie tegemistes ja
jõudu tööle!
S R

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks
toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist.
Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.
„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused, et
elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“ ütles
riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel on pered
aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises,“ lisas minister.
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi
enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid
elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab
taotleja ise.
Lääne-Viru maavanem kuulutas Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks 28. märtsist.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala,
Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja
valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema
sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2016.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed
• autonoomsed elektrisüsteemid
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Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 66,67% 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 33,33% ning
toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui
ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja
veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 31. mai 2016. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on
kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid
on üleval Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel hajaasustuse
programmi all.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Mari
Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee.
Sõmeru valla poolne kontaktisik on abivallavanem Viktor
Häninen tel 329 5942 või 527 7233, e-post viktor@someru.
ee
Hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru infopäev
toimub 28. aprillil 2016. a. algusega kell 15.00 Lääne-Viru
maavalitsuse suures saalis (II korrus).

20. märtsil toimusid Sõmeru kooli võimlas valla küladevahelised korvpalli meistrivõistlused. Põnevas heitluses tuli
esikohale Astri võistkond (Madis Kerge, Rivo Täheste, Andris Väinma, Aron Kuusik, Andres Hoidak, Alo Altermann,
Harry Metsaru ja Andri Metsaru). II koha hõivas Sõmeru
meeskond (Raido Sune, Mikk Anijärv, Arlis Krikk, Vallo
Isop, Priit Karjak, Rivo Põldoja, Urmo Sipria, Harri Palmar)
Uhtna (Joost Podekrat, Sander Mülla, Kalmer Vähi, Risto
Puur, Kristo Mullamaa, Argo Höövelson, Mikko Virkala,
Alar Keting) ees. Neljanda ja viienda kohaga pidid sellel korral leppima võitluslikult esinenud Sõmeru noored ja Sõmeru
PK meeskonnad. Eriauhind läks seekordsel jõukatsumisel
Romet Ritalile.
16. märtsil toimus Sõmeru keskushoones Rando Maamägi õpetuste järgi kinesioteipimise koolitus, millest võtsid
osa 14 huvilist.

Reedel, 22. aprillil

tähistame üheskoos jüripäeva

JÜRIÖÖJOOKSUGA
Koguneme SÕMERU KESKUSEHOONE juures
kell 19.00 antakse start lastejooksule
(individuaalne ja lühike distants kuni 3-aastased;
4–6- aastased ja 7–10-aastased)

Lisaks avatud 2 km rada kepikõndijatele
kell 20.00 stardivad teatejooksud
(raja pikkus ca 2 km)

Pane kokku 2–8-liikmeline võistkond ja registreeri see
18. aprilliks tel. 5805 0444 või kristjan@someru.ee
Jooksev informatsioon www.someru.ee või
Sõmeru spordi Facebooki lehel

Sõmeru osales noortekeskuste
toetusprogrammis
Sõmeru vald osales 2014–2016 projektis „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, mille eesmärk oli parandada noortekeskustele loodud spetsiaalsete
meetmete abil 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust
üle Eesti. Kokku rakendati tegevusi 86 noortekeskuses üle
Eesti.
Selle projekti raames tegutses Sõmeru noortekeskuses
2014. a septembrist kuni 2015. a maini noorte kodunduse
huviring, mille väljund koosnes kahest osast – kokandusest
ja käelisest tegevusest. Sama projekti raames sai kokku Sõmerul seiklusring, hakkas tegutsema laiem valla noorsootöövõrgustik, toimima mobiilne noorsootöö ning õpiti kasutama disainmõtlemist. Koostöös MTÜ Vahva Vaeküla ja
Ubja Külaselts Lindaga korraldati möödunud suvel projekti
raames noorte ühislaager Ubjas.
Sõmeru valla noortekeskuste projektis on kahe aasta
jooksul kokku osalenud ligi 500 noort, kellest osa ei olnud
varem noortekeskusi külastanud. Erinevate tegevuste osas
on koostööd tehtud nii Uhtna kui Sõmeru kooliga. Lisaks on
kaasatud erinevaid spetsialiste.
Projekti lõppedes võime öelda, et läbi projektitegevuste on paranenud 7–26-aastaste noorte heaolu ja kaasatus
Sõmeru vallas.
Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi
noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud
taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide
võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi
viivad üheskoos ellu haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti noorsootöö keskus ning partneriks Norra
kohalike omavalitsuste ja regionaalsete omavalitsuste liit.
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebookist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
P L

noorsootöö spetsialist

Kodukoht puhtaks

panna „Teeme ära!“ aktsiooni
kodulehel. Seda on igal aastal tehtud ja oleks tore, kui
tehakse ka sel aastal. Oluline
on see, et kevadine koristus
saaks tehtud.

Prügi korjatakse kokku
30. aprillil

Eterniidijäätmeid
saab tasuta ära anda

22. ja 23. aprillil ning 29.
ja 30. aprillil võtab LääneViru Jäätmekeskus Sõmeru
valla elanikelt TASUTA
vastu eterniiti.
Kellel kodus kuuri taga
mõni tarbetu hunnik seismas,
nüüd on võimalus see tasuta
ära anda. Jäätmekeskusesse
minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument
või isikukood. Tasuta teenus
kehtib neljal päeval vaid eraisikutele, mitte ühistutele ja
ettevõtetele.

Tulemas on taas
kevadised talgupäevad
Sõmeru vallas on saanud
kenaks kombeks, et kevadisi
koristustalguid ei tehta mitte
suure aktsiooni korras vaid
piirkondade ja külade kaupa
eraldi. Sellisel moel on lihtsam kooskõlastada kõigile
sobiv aeg. Sõltuvalt külast
või alevikust, korraldatakse
koristuspäevad kas kõik ühiselt või korteriühistute või
sõpruskondade kaupa. Mis
ei tähenda muidugi seda, et
mõni ühendus või sõpruskond ei võiks ennast kirja
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Valla poolt on koristustalgutel igal aastal abiks oldud prügikottide, kinnaste,
talgusupi ja prügi kogumise
autoga. Esimeste puhul palun
külade koristustalgute juhtidel võtta ühendust valla keskkonnaspetsialistiga, et teha
kindlaks vajadused. Prügi
kogutakse kokku 30. aprillil.
Auto hakkab Jäätmekeskusest sõitma ja peale korjama
varem kokkulepitud kohtadest prügikotte kell 14.00.
Iseenesest on mõistetav, et
sellisesse aktsiooni suhtutakse mõistlikult ja teede äärde
ei tooda oma isiklikku olmeprügi ja suurjäätmeid vaid
kottides on ümbrusest, teede
äärest, metsaalustest kokku
kogutud kevadine praht. Kui
kusagil vajab likvideerimist
mõni isetekkeline prügimägi,
tuleb selles osas eraldi kokku leppida. Õnneks viimasel
ajal on vähemalt meie vallas
taolisi uusi prügitekke kohti
vähem ette tulnud. Inimeste
teadlikkus ja oma koduümbrusest lugupidamine on märgatavalt tõusnud.

Tõhusat tööd teeb nn
naabrivalve
2015. aasta jooksul tuli
korduvalt ette juhtumeid,
kus inimesed teatasid hoo-

limatult metsa alla viidud
prügikotist või koormast,
kust oli leitud juba ka prügitoojale viitavad andmed
ning valla ülesandeks jäi kurjam üles leida ja kohustada
teda prügi ära koristama.
Valdav käitumismall sellisel
juhul on viiefaasiline:
• Eitamine
• Üllatumine
• Koristamine
• Jäätmekeskusele üleandmine
Rõõmus tõdemine, et
prügikoti üleandmine käitlejale ei olegi nii kallis – maksab mõni euro.
Kui see protsess läbitud,
on loota, et vähemalt sama
inimene enam metsa alla
oma prügi ei vii. Siinkohal
tahaksin tänada kõiki neid,
kes oma tähelepanelikkuse ja
hoolivusega on aidanud prügi valesti käitlejaid tabada.

Ohtlike jäätmete
kogumine
Ohtlike jäätmete ja kasutatud koduelektroonika
kogumine toimub Sõmeru
vallas samuti 30. aprillil.
Ohtlike jäätmete kogumisauto peatumispaigad ja
ajad:
09.00–09.20 Ussimäe
(Ussimäe ja Pagusoo tänava
nurgal)
09.30-09.50 Metskond
(RMK juures platsil)
10.00-10.30 Sõmeru
(Sõmeru Puiestee tn parklas)
10.45-11.15 Ubja
(Noortekeskuse ees platsil)
11.30-12.00 Kohala
(Vana poe juures)

12.15–12.30 Uhtna
(Suurte majade juures,
Kitseküla tänava ristil)
12.35–13.00 Uhtna
(Mõisa kõrval platsil)
13.20–13.50 Vaeküla
(Noortekeskuse ees platsil)
14.10–14.40 Näpi
(Bussioote paviljoni kõrval
platsil)
15.00–15.20 Roodevälja
(Mõisa juures)
Ohtlike jäätmete nimekiri mida vastu võetakse:
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke
sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid; elavhõbe; vanad
ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid.
Komplektsed elektroonikaseadmed - arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne; külmikud.
Kogu äraantav koduelektroonika peab olema
komplektne ja meeldetuletuseks neile, kes veel ei tea
– wc-pott näiteks ei ole koduelektroonika ega ka mitte
ohtlik jääde. On hoopis täiesti ohutu ja tuleb endal jäätmekeskusesse ära viia.
NB! Ohtlike jäätmete
auto võtab peale AINULT
nimistus olevaid jäätmeid,
kõike muud (ehitusjäätmed,
vanarehvid,
suurjäätmed
nagu vana mööbel) saab ära
anda Lääne-Virumaa Jäätmekeskusesse Piira küla, Vinni
vald (ümber-Rakvere ringtee ääres).
INFO:

23. märts
•
•
•
•
•
•

7. märts
•
•
•

Kui paljud teist teavad, et
selle pakendi kokku kogumise eest, mille te koos tootega
koju kaasa saate, on kaupade
tootjad ja maaletoojad juba
maksnud ning selle kulu toote
hinnale lisanud. Kuna teenuse eest on juba makstud, siis
meil, tarbijatel, on õigus tekkivatest pakendijäätmetest
ka tasuta vabaneda. Majanduslikult mõistlik ja keskkonna seisukohast hooliv oleks
oma õigusi kasutada. Selleks
tuleks hoolitseda, et pakendijäätmed saaksid muudest
jäätmetest eraldi kogutud
ning teile mugavaima lahendusega ära antud. Siinkohal
tahaksin kõigile südamele
panna, et hooletu pakendite
kogumine võib keskkonnale

Üleskutse

Kutsume teid, Rakvere
kihelkonna Sõmeru valla kodanikke, 7. mail 2016 appi
koristustalgutele kihelkonna
kirikupastoraadi taastamistöödele. See esivanemate
poolt 113 aasta vanune pastoraat, mis asub Rakveres Pikk
19 just oma kõrge kiriku kõrval soovib äratada elule oma
vana ja ajaloolise pastoraadi,

oodatud kasu asemel hoopis
kahju tuua.

Miks tuleb pakendid
pakendikonteinerisse panna lahtiselt või läbipaistvas
kilekotis?
Tänase tehnika ja võimaluste juures on läbipaistmatutes kottides pakendikonteinerisse
asetatud
pakendijäätmete sorteerimine suur lisakulu. Seetõttu võtab jäätmekäitleja läbipaistmatus kotis olevaid jäätmeid
kui olmejäätmeid ja need ei
jõua seetõttu taaskasutusse isegi siis kui seal sees on
puhtad pakendid. Seepärast
palume, et asetaksite pakendid
pakendikonteinerisse
lahtiselt (teisisõnu – raputate kilekoti sisu sinna tühjaks

ja viskate kilekoti järgi, kui
just tahate kilekoti ära visata
ja mitte korduvkasutada) või
läbipaistvas kilekotis.
Peaksite meeles, et kõik
pakendid peavad olema loputatud s.t. mitte paksult
toidujäätmetega koos. Siit
tulenevalt raskelt määrdunud
pakendid (juustu või kohupiima kuivanud jäägid jne.)
on mõistlik pesemise asemel
siiski visata segaolmejäätmete konteinerisse.
Loputaksite pakendi kohe
peale tarvitamist, siis võtab
see vaid paar sekundit ja vee
kulu on minimaalne.
Peaksite meeles, et segapakendi konteinerisse võib
panna klaas-, papp-, plastpakendit, mitte mingil juhul
segaolmejäätmeid. Siis on

vedajal õigus seda konteinerit mitte tühjendada ja tasuta
ära viia. Tuleb tellida olmejäätmete konteineri tühjendaja, kes pakendikonteinerit
turuhinnaga tühjendab. Kui
pakendikonteineris on segaolmejäätmeid, muudab see
mõttetuks pingutused pakendite sorteerimisel ja eraldikogumisel.
Lisaküsimustega võta julgesti ühendust e-maili (info@
tvo.ee) või telefoni (681 1481)
teel.
Aita luua hoolivamat
keskkonda ja sorteeri pakendijäätmeid!

mis on seisnud kaua aega
tühjana. Soovime koos Teiega ja linlastega vedada välja
pastoraadist lammutusjääke
ja pinnast ning korrastada
pastoraadi ümbrust. Käesoleval aastal toimuvad ka Rakvere linnapäevad kirikupargis ja
pastoraadi ümbruses.
Näeme siis üheskoos
vaeva ja astume üheskoos

samme, et see väärikas hoone paremasse korda saada.
Kaasa palutakse võtta võimalusel töökindad, labidas ja
ämber. Kõiki talgulisi ootab
soe supp ja elav muusika.
Lisaks püüame nagu alati
talgupäeval teha pühakojas
suurpuhastust. Talgule saab
registreeruda kõik, kes soovivad, minnes „Teeme ära!“ tal-

gulehele ja valida välja EELK
Rakvere Kolmainu kirik.
Ootame abilisi ja näitame,
et mis kunagi tegid oma südametööga esivanemad saame meie teha sama ja seada
samuti heast südamest.

A H

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Anda kasutusload Ristiku tn 7 asuvale üksikelamule ja
AS-le Rakvere Vesi kuuluvatele Ubja külas asuvatele
puurkaev-pumplale, reoveepuhastile, külmaveetorustikule ning kanalisatsioonitorustikule.
Nõustuda OÜ T.R. Tamme Auto ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse esitamisega, kui kogused ei ületa 20 000
tonni aastas.
Muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris Nurme tn
5 kinnistu.
Maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste
hooldajatele kokku 307,71 eurot.
Maksta toimetulekutoetust kokku summas 3043,73 eurot.
Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
Maksta avalduse esitanud isikutele ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 950,00 eurot.
Nõustuda vastavalt katastriüksuse plaanile Härjatalli
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega.
Määrata Uhtna alevikus munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste lähiaadressideks Laulukaare, Metalli
ja Tamme tänav.
Täiendada valla kohalike teede nimekirja kolme teega ja
kaheksa tänavaga.
Korraldada hange ja küsida pakkumused valla teede ja
tänavate kahekordseks pindamiseks.
Paigaldada Pagusoo tänavale peatumise keelumärgid.
Kinnitada valla kruusateede profileerimise hanke tulemused ja sõlmida leping Rakvere Põllumajandustehnika
OÜ-ga.
Kinnitada valla asfalteeritud tänavate ja teede aukude lappimise hanke tulemused ning sõlmida leping Üle OÜ-ga.
Teha MTÜ PARTNERID üldkoosolekule ettepanek määrata valla esindajana juhatuse liikmeks Peep Vassiljev.
Kooskõlastada Ubja külas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad vastavalt AS Rakvere Vesi taotlusele (vesi
1,32 eurot ja reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,26
eurot).

28. märts
•

•
•

TVO tegevjuht

•

„Aidata on lihtne”!

Lõpetada ühe isiku hooldus ja hooldajale hooldajatoetuse maksmine.
Muuta koduteenuste hinna ja teenuste eest tasumise
korda.
Eraldada Sõmeru noortekeskuses tegutseva robootikaringi Lego League võistlushooajaga seotud kulude katteks
200 eurot.

22. märts

•

Tõeline hoolimine algab valikutest ja õigest sorteerimisest

Võtta peremehetu ehitisena valla omandisse Pihlaka maaüksusel asuv majandushoone.
Taotleda munitsipaalomandisse kolm valla teed ja kümme
tänavat, üksteist katastriüksust ning ühe majandushoone
alune maa.
Muuta sotsiaalhoolekande seaduse alusel volikogu kehtestatud määruseid.
Delegeerida lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande
seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse ülesannete
täitmine vallavalitsusele.
Keelduda Kunda linna esitatud ühinemisettepanekust.
Järgmine volikogu istung 27. aprillil.

Määrata Uhtna alevikus munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste lähiaadressideks Sämi tee 6 ja Tamme
tn 2; Ussimäe külas Sisaliku tn 13, Pagusoo tn 4 ja Pagusoo tänav L1; Sõmeru alevikus Ristiku tn 14, Papli tn 7 ja
Mesika tn 1 ning Ubja külas Sõmeru mnt 5a.
Väljastada OÜ-le Hiielaid ehitusluba saeraami hoone
ehitamiseks.
Määrata ehitusteatises märgitud korterelamu küttesüsteemide ümberehitamisega seoses täiendava Päästeametiga
kooskõlastusvajaduse nõuded.
Teha vallavolikogule ettepanek 2015. aasta majandusaasta
aruande kinnitamiseks.

Sõmeru Sõnumid
Sõmeru Vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vald@someru.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutaja:
Sirje Rebane
tel 517 5262, 325 7740
Materjale saab saata iga kuu
25. kuupäevaks
somerusonumid@gmail.com
leht internetis:
www.someru.ee/sonumid
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7. aprillil kell 18.00
Sõmeru keskusehoones

Seikluslikud
rajad
on vald
avatud:
23.-30.aprill
Rakvere
Lisainfo,
rajakaardid
ja palju
muud
01.-10.aprill
Sõmeru
vald
www.seiklusliikumine.weebly.com
Lisainfo,
rajakaardid ja palju muud

Üles astuvad
lasteaedade
ja koolide
lapsed

9.-17.aprill Vinni vald
16.-24.aprill Haljala vald
Projekti rahastatakse osaliselt
23.-30.aprill
Rakvere
vald
„Rahvastiku
tervise arengukava
2009-2020“ vahenditest.
www.seiklusliikumine.weebly.com

Projekti rahastatakse osaliselt
„Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

Lisainfo, rajakaardid ja palju muud
www.seiklusliikumine.weebly.com

MTÜ Uus Uhtna
kustub
kõiki
Projekti rahastatakse osaliselt

20. aprillil kell 19.00
Sõmeru keskusehoones

UHTNA KLAVERIKLASSI KONTSERT

„Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest.

SÜDAMENÄDALAT TÄHISTAMA

SÜDAMEKUU – LIIGU KOGU SÜDAMEST!
Selle aasta südamekuu läbivaks teemaks on liikumine.

25. aprillil ENESEVÄESTAMISE ESMASPÄEV (yogafunci,
juhendaja Karolin Möllits) omaosalus 1 euro.

29. aprillil kell 10.00
Sõmeru keskusehoones
laste folklooripäev

TÖÖ KIIDAB TEGIJAT

26. aprillil TRIMMI TEISIPÄEV (keha trimmi, juhendaja
Jaana Matto) omaoslus 1 euro.
27. aprillil KEPIKÕNNI KOLMAPÄEV (võimalik laenutada kepikõnni keppe), rajad vastavalt võimetele
28. aprillil NATURAALNE NELJAPÄEV, valmistame
naturaalseid smuutisid.
29. aprillil RATASTEL REEDE, ühine rattasõit,
rajad vastavalt võimetele.
Üritused algavad kell 18.00, kogunemine kooli sisehoovis või parklas.

85. sünnipäeval
MARSELLA SEEP Sõmeru
ILSE TIIT Uhtna
84. sünnipäeval
HELVI RAUDANEN Roodevälja
LINDA UUSTALU Kohala-Eesküla
ZINAIDA LAANEMETS Rahkla
AINO VARMO
Sämi-Tagaküla
83. sünnipäeval
AKSEL NIILOP Uhtna
82. sünnipäeval
LEIDA MURAKAS Sõmeru
MAIMU ILVES Sõmeru
PAVEL SARAPMÄGI Sämi
81. sünnipäeval
OLGA HÄÄLME Roodevälja
LOREIDA VILLA Näpi
ASTI SÜTT Kohala
80. sünnipäeval
LINDA SEPP Muru
AINO ASSMANN Katela
75. sünnipäeval
SIRJE RÄTSEP Näpi
JUHAN KEIVABU Uhtna
ANTONIDA POLUKHINA Ussimäe
70. sünnipäeval
URSULA TAMM Ubja

30. aprillil kell 20.00
Sõmeru keskusehoones

hooaja lõpupidu
Tantsitab ansambel Veskikivi
Avatud kohvinurk

HEAD METSAOMANIKUD!

Kui juhtub vahest, et vihmades ja vilus
poolvargsi liginema kipub tusk,
siis väike naeratus kõik silub
ja jälle headusesse kasvab usk.

Õnnitleme aprillikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

Seikluslikud rajad on avatud:
Seikluslikud
rajad
on avatud:
01.-10.aprill
Sõmeru
vald
9.-17.aprill
Vinni
vald
01.-10.aprill Sõmeru vald
16.-24.aprill
vald
9.-17.aprillHaljala
Vinni vald
23.-30.aprill
Rakvere
vald
16.-24.aprill Haljala vald
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Pääse peole 5 eurot
Laudade broneerimine tel 5336 4604.

Ootame Kohala ja Uhtna kooli vilistlasi ja
endisi õpetajaid hariduselu 230. ja Uhtna
põhikooli 30. aastapäeva tähistamisele

18. juunil 2016

Metsanduslike toetuste taotluste esitamise
tähtajad 2016. aastal:
•

Metsade uuendamise toetus – 15. juuli

•

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise
toetus – 30. juuni

•

Metsamaaparandustööde toetus – septembris

•

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus – detsembris (NB! Seda
toetust saab taotleda ainult metsaühistu liige)

•

Natura metsa toetus – 4. –22. aprill

•

Metsameede – juunis

•

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid
kogu aasta vältel.
Kalev Jaanson, metsakonsulent

Rakvere Metsaühistu, Kunderi 6 Rakvere 44307,
e- mail metsayhistu@rmy.ee , tel 322 7845.

23. aprillil kell 12.00
Uhtna kooli saalis

jüripäevakontsert

Uhtna pasunakoori ja naiskoori

Külaliseks ansambel Kõrsikud

Kui sinu majapidamises on üle töökorras
televiisor (õhukese ekraaniga) või heas
seisukorras kunstitöid (maalid, graafilised
lehed), võid need Uhtna hooldekodule
annetada.
Info hooldekodu juhataja Marinalt
tel 325 7841 või marina@someru.ee

Saatuse härmalõngad
sõlmivad võrku meid
ja meil ei olegi valida
pikki või lühemaid teid.

Mälestame
ZINAIDA ZAMMLER
MART MÄETAGA
NIINA ALEKSEJEVA

KOHALA 01.06.1930–02.03.2016
KOHALA 25.04.1941–17.03.2016
ROODEVÄLJA 16.05.1928–20.03.2016

