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Kodaniku veerg

Tagasivaade möödunud aastasse
Alanud on uus aasta. Ootamas on uued väljakutsed, uued eesmärgid ja tegevused. Kuid öeldakse, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Seega tahan teiega jagada tagasivaadet eelmisse aastasse ning meenutada, mida vallas koos paljude inimestega tehtud sai.
Kõige suuremaks investeeringuks oli Sõmeru lasteaia Uhtna maja
remont. Kogu majale paigaldati uus torustik, elektrisüsteem ja ventilatsioon. Ehitati uued põrandad ja uuendati siseviimistlus. Osteti uus mööbel. Nüüd on Sõmeru lasteaia mõlemad majad täielikult renoveeritud ja
ootamas rõõmuga uusi lapsi.
Teiseks suuremaks tööks oli Ubja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
uuendus, mis jätkub käesoleva aasta esimesel poolel. Nende tööde lõpetamisega saame öelda, et Sõmeru vallas on vee- ja kanalisatsioonisüsteemid täielikult uuendatud Sõmeru alevikus, Näpil, Roodeväljal, Uhtnas ja
Ubjas. Renoveerimist vajavad veel veetrassid ja kogu kanalisatsioonisüsteem Vaekülas ning kõik süsteemid Kohalas.
Tänavatest sai uue ilme Sõmeru aleviku Põllu tänav. Sellega koos
leidis lahenduse senini eksisteerinud liiklusohtlik olukord, kus üle suure väljaku kõndisid inimesed ja sõitsid autod läbisegi. Nüüd on olemas
piiritletud liiklusskeem koos kõnniteede, autotee ja parklaga.
Eelmisel aasta sai alguse Ussimäele rajatava uuselamurajooni taristu väljaehitus. Teatavasti müüs riik 2014. aastal vastaval detailplaneeringu alal elamukrundid, kuhu inimesed saavad rajada meie valda oma
uued kodud. Vallal tuleb aga välja ehitada vee- ja kanalisatsioonitrassid,
juurdepääsuteed ja tänavavalgustus. Loodetavasti tasuvad need investeeringud ennast ära ja inimestest, kes sinna oma kodud rajavad, saavad
ka ametlikult valla kodanikud, kelle maksud hakkavad laekuma Sõmeru
valla eelarvesse.
Nüüd ka muudest teemadest. Teatavasti tehti eelmisel aastal Vabariigi Valitsuse pool juba pikka aega räägitud haldusreformi elluviimiseks jõulisi otsuseid. 2017. aasta oktoobri valimistel jõustuvad nii
omaalgatuslikud KOV ühinemised kui ka valitsuse sunniviisilised algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutused. Olulisemaks omavalitsuste ühinemise kriteeriumiks on elanike piirarv, mis ei tohi jääda alla
5000 inimese. Seega saab täna teha ainult kaks otsust: kas oodata millal
Vabariigi Valitsus meid kellegagi sunniviisiliselt liidab või valida ise kellega ühineda. Oleme teinud otsuse, et ühinemiseks tuleb teha valikud
ise. Esiteks makstakse riigi poolt vabatahtlikult ühinenud omavalitsustele toetust, millega saab teha vallas olulisi investeeringuid ja teiseks
saame täna ise otsustada ning kokku leppida tulevase omavalitsuse
töökorralduse ja osutatavate teenuste põhimõtted. Tänaseks on Sõmeru vald alustanud ühinemisläbirääkimisi Rakvere vallaga. Infot, kuidas
läbirääkimised sujuvad ja milles kokku lepitakse, jagame järgnevates
valla lehtedes. Samuti on tulemas antud teemal küsitlus ja kohtumised
vallarahvaga.
Kiidusõnu pean jagama ka tublidele inimestele. Suureks eeskujuks
on meile kõigile Sõmeru valla erivajadusega inimeste ühistegevuse
algataja, Näpil elav Helle Pajula, kes oli eelmisel aastal üks kodanikupäeva aumärgi saajatest. Kodanikupäeva aumärgiga tunnustab siseministeerium vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust, väärtustavad kodanikuteadvust või teevad vabatahtlikku
tööd oma kogukonnas.
Rõõmu saime tunda ka suurüritusest. Eelmisel aastal tähistasime oma keskushoone 5. sünnipäeva ja toimus rahvarohke kolmas
ning ühtlasi viimane Sõmerule kuulsust toonud lambafestival. Selle aasta 28. mail toimub lambafestivali asemel Maaelu festival, kuhu
kaasame rohkem kohalike ettevõtteid ja propageerime põllumajandust, et meie lastel
tekiks huvi tulevikus ka maaelu arendamise vastu.
Kokkuvõttes võib öelda, et oli rahulik kuid
tulemuslik aasta, mis valmistas paljudele inimestele rõõmu uutest investeeringutest ja toimunud üritustest.
Head uut aastat soovides
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vallavolikogu esimees

Suur külm pani palli mängima

Kolmekuningapäeval peeti maha Sõmeru korvpalli ja lauatennise
paarismänguturniir. I koha võtsid Hanti Sep ja Eduard Rettel, II koht
kuulus Villem Nuiamäele ja Sander Kaasikule ning III koha saavutasid
Rando Rebane ja Keido Maripuu.

Ettevõtlik Sõmeru
Jõuluvaikus on selleks korraks
jälle minevik ning uue aasta tulemispõnevus samuti saanud eilseks
sündmuseks. Nüüd on taas aeg
kõndida oleviku radadel ning tuleviku heaolu nimel argiseid toimetusi jätkata.
Usun, et Sõmeru valla inimesed
mäletavad 2015. aastat veel kaua.
Vähemalt võiks nii loota, arvestades
neid suuremahulisi töid, mis iseloomustavad eelmist aastat.
Kui tuua lõppenud aastast esile
kogukonda, kus on pühendunult tegutsetud oma elukeskkonna ja ühiskonna parendamise nimel, on üks
neist kindlasti Sõmeru vald. Suurt
rõhku on pööratud nii remont- kui
ehitustöödele, tingimustele lasteasutustes, teedel-tänavatel ja valla
välisilmes, mille eesmärk on füüsilise keskkonna atraktiivsemaks ja
mugavamaks muutmine.
Lõppenud aasta tõi Sõmeru lastele juurde mitmeid tunnustusi. Hariduskonkursil ettevõtliku lasteaia
kategoorias osutus võitjaks Sõmeru
lasteaia Pääsusilm Uhtna maja edulooga “Helde puu”. Uhtna põhikool
on teist aastat parim ohutusteadmistega kool. Rimi kaupluseketi
poodidesse jõudsid enne kooliaasta
algust müügile laste poolt joonistatud kaanepiltidega vihikud, mille
vahvatest kunstiteostest ühe autoriks on ka Sõmeru tüdruk Mari

Sukko. Algas ka ehitus Pääsusilma
lasteaia Uhtna majas. Inimesed,
kel on soove, unistusi ja ideid ning
teadmine, kuidas see ellu viia on iga
valla ja maakonna uhkus.
Ka kogukonna heasse aurasse
on palju panustajaid, kes on seda
teinud oma igapäevase järjepideva
tööga. Eesti Teatri Agentuuri 2015.
aasta näidendivõistlusele laekunud
92 näidendi hulgast võitis esimese
preemia Sõmeru vallas elav Piret
Saul-Gorodilov näidendiga “Tark
mees taskus”. Mulluse aasta alguses
tunnustasime Uhtnas elavat Ene
Turrot sotsiaalvaldkonna aasta tegija tiitliga vabatahtlike kategoorias.
Kiidusõnad on ära teeninud kõik aktiivsed inimesed, kes
arendavad kodupaiga kultuuri ja
isetegevust, panustavad haridusvaldkonnas, põllumajanduses või
avaliku sektoris.
Vahvad ja erilised olid 2015.
aastal ka kõik rahvaüritused – suur
perepäev Ubjas, keskkonna kolmapäevakud, iseseisvuspäeva piknik
Uhtnas, Uhtna Munaralli, küladevaheline korvpallivõistlus, tantsuõhtud Sõmerul, eakate sõbrapäevapidu, vastlapäev, näituste avamised
ning muud kogunemised. Nende
asjade taga olevate inimeste ja seltside hulk on aukartust äratav.
Mitmekordselt positiivse ja eeskujuliku tähelepanu pälvis lamba-

aasta lambafestival, kus laadamelu
tõmbenumbriks oli endiselt lambapügamine. Kindlasti on tegemist
üritusega, millele elanikud, osalejad
ja uued huvilised järge ootavad!
Positiivse poole pealt jäi 2015
aastat meenutama Sõmeru kooli
õppekava uus õppeaine – ettevõtlusõpetus, mille eesmärgiks on kujundada ettevõtlushoiakut ja anda
ettevõtlusoskusi ning –teadmisi.
See õpetus on ükskõik millises kooliastmes või vormis kasuks kogu
maakonnale.
Lääne-Virumaale oli 2015 aasta
töökas. Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed tegevused jätkuvad käesoleval aastal. Jätkuvalt
on meie peamiseks väljakutseks
haldusreform, mille eesmärgiks on
tagada parem elukeskkond, suurem
võimekus ja parem teenus meile
kõigile. See tähendab ka paremat
ja konkurentsivõimelisemat kooliharidust, transpordiühendusi jpm,
mis oluline meie ja meie laste tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks teenuste
pakkumise kõrval ka kogukonna
esindamine, kohalike väärtuste ja
identiteedi hoidmine. Neid rolle
saab täita aga ainult võimekas ja
jätkusuutlik omavalitsus ning mul
on hea meel, et Sõmeru näitab julgust, tulevikku suunatust ja enese-

kindlust tugeva kogukonnana, kes
ei karda kaotada oma nägu ka uue
tekkiva omavalitsusena. Ühisest
toimetamisest on meil kõigil palju
võita!
Möödunud aasta märksõnadeks jäävad maakondlikus plaanis
veel ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, Aafrika seakatk,
rändekriis, maakonnaplaneering,
maareformiga seotud küsimused,
kõrghariduse tulevik maakonnas,
riigigümnaasiumid, perearstikeskused ja targa maakonna kuvand.
Loodan, et see südamesoojus ja
see rõõm, mida me kõik perede keskel, eeskätt detsembrikuus jõulude
ajal kogusime, et see kandus üle
ja liigub meiega kaasas ka alanud
aastal - jaanuaris, märtsis, aprillis
-kuni detsembri kuuni välja. Soovin
teile jätkuvalt palju häid ideid, julget pealehakkamist
tegutsemiseks ning
rõõmsat
meelt!

M T

Lääne-Viru maavanem

Maavanem ja kogudused austasid väärikaid abielupaare
11. detsembril tehti Rakvere Kolmainu koguduses
sügav kummardus viieteistkümnele Lääne-Virumaa
abielupaarile, kes pikkade
aastate kestel abieluväärtust
hoidnud ja tähistavad tänavu
kuldpulma.
Austamisgala eesmärgiks oli
tunnustada ja väärtustada abielu
ning peretraditsioone. Abielupaare tervitasid ja õnnitlesid ning
soovisid neile jätkuvalt toredaid
kooseluaastaid Lääne-Viru maavanem Marko Torm, EELK Rakvere
Kolmainu koguduse õpetaja Tauno
Toompuu ja Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen.
Mendelssohni pulmamarsi saatel saabusid austamisgalale rõõmsa
ja õnneliku olekuga paarid, kel täitunud 50 või rohkem kooselatud
aastat.

“Need ongi meie emad ja isad,
kes oma eeskujuga näitavad, kuidas
seda elu tuleb elada,” sõnas maavanem Marko Torm. “Ajas tuleb kõike
ette, aga kokkuhoidmine, armastus
ja teineteisest hoolimine on kõige
olulisem.”

“Sügav kummardus ja suur
tunnustus kogu maakonna poolt
meie kuldpulmalistele ja kõikidele panustajatele, tänu kellele see
tunnustamispäev võimalikuks on
saanud,” kõneles maavanem Marko
Torm.

Laulutervituse tõi abielupaaridele Keio Soomelt, kes esitas peamiselt Tõnis Mäe loomingut. Kõik
abielupaarid said kingituseks raamitud foto, mis nendest enne ürituse algust tehti, tõmmise kunagisest
abielutunnistusest ja tunnuskirja.
Sõmeru vallast võtsid austamisgalast osa kuldpulmapaarid Mai
ja Mati Errild ning Leida ja Ruuben
Lambur. Lisaks neile elab Sõmeru vallas üle neljakümne õnneliku
paari, kes on abielus olnud viiskümmend ja enam aastat. Kõige kauem
koos elanud paar tähistas eelmisel
aastal oma 67 pulma-aastapäeva.
Ürituse korraldas Lääne-Viru
Maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere
Karmeli kogudusega.
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Tagasivaade jõulukuule

„Anna käsi väiksemale,
anna käsi nõrgemale, koos
on kergem minna edasi ...“
Sellest mõttest olid kantud
Uhtna kooli jõulukuu tegemised – 9. klassis tüdrukute
korraldatud päkapikukoobas,
kus sai ette kanda oma jõululuuletusi, heategevusloterii,
näitemänguvahetunnid, piparkoogiviktoriin ja kooliöö
päkapikudisko. Ühiselt elati
kaasa Tallinna muusikakooli
akordionistidele ja vihuti labajalavalssi Lahemaa muusikute pilli järgi. Mõte üksteise
toetamisest ja aitamisest kulmineerus jõuluvana tuleku
eel ühises lõpulaulus, kus solistideks olid 7. klassi tüdruk
Helis Sepamägi ja õpetaja
Rasmus Kits. Sõbralikkust ja
üksmeelt jagus veel viimase koolipäeva õpitubadesse,
Uhtna noortetoa ja kooli ühisesse meisterdamismaailma ja
piparkoogilõhnalisse käsitööklassi. Piduliku jõululõuna järel kaaslastele häid pühi soovides said kõik minna väljateenitud koolivaheajale, et taas
kohtuda uuel aastal.

Lasteaialood

Jõulukuul lasteaias

„Kuni su küla veel elab,
elad sina ka”

Seda fraasi silmas pidades
peab tunnistama, et Sõmeru
vallas on tegusad külad. Oma
traditsioonilised ettevõtmised advendiaja tähistamiseks
on nii Vaekülal, Roodeväljal kui ka Ubjal. Uhtna kant
tähistas ootuse aega „Meie
küla peoga.“ Naiskoori ettepanekul korraldatud kokkusaamisele panid õla alla kõik
selle piirkonna taidlejad – pasunakoor, mandoliiniorkester,
naisrühm Tantsumaia esindus Esinevad Uhtna mandoliinimängijad.
ja naiskoor. Oluline osa peo
läbiviimisel oli naisseltsingul ja Uhtna raamatukogul.
Kodusoojust ja -valgust lisas
õhtule vallavanema poolt süüdatud kolmas advendiküünal.
Kohalike muusikute pillilugude järgi jalga keerutades
ja nüüd hiljem peole tagasi
mõeldes kipub vägisi pähe
mõte, et ühtsuses on endiselt
jõud ja äkki ikka päris kõik me
ei kippu külakuhja kaklema,
vaid oskame ka väikestest asjadest ja isetegemisest rõõmu
tunda. Lisaks korraldajatele ja Ubja kaunite kodude kaunid omanikud.
esinejatele said peost osa ka
külalised lähemalt ja kaugemalt ning taas pidi tõdema, et
koolisaal kippus kitsukeseks
jääma.

„Tublidus ei tule tööta,
osavus ei hooleta“
Nii väidab eesti vanasõna ja
õige ta on. Tänu Maia Simkini
ettevõtlikkusele ja Sõmeru
valla toetusele sai valmis valla
esimene kaunite koduaedade
kalender, kuhu seekord olid
koondatud pildid ja jutujupid
Ubja
piirkonna
ilusatest
aedadest ja mille sissejuhataval
leheküljel on öeldud: “See
on esimene trükis kalendrite
sarjast, mis on kummarduseks
kõigile neile, kes Sõmeru valla
eri paigus enda ümber ilu
luues rõõmustavad ka kõigi

Piparkoogimaailm.

Detsembri alguses oli Sõmeru lasteaias esmakordselt võimalus poniga ratsasõitu teha. Selle korraldasid lapsevanem
Külli Hallik-Vilu ja Mõmmikute rühma õpetajad. Poni telliti
Harjumaalt Nissi vallast.

Poniga sõitmas.

Jõulukuu keskel valmis Sipsiku rühma lavastus „Lumivalgeke“. Toimus kolm etendust – Sipsiku rühma lapsevanematele jõulupeol, kogu lasteaiaperele ja ka Sõmeru kooli
algklassiõpilastele.

möödakäijate ja külaliste silma
ehk teisisõnu väärtustavad
ümbritsevat keskkonda.“
Paraku ei suuda 12
kalendrilehte 100-protsendiliselt edasi anda seda tööd,
osavust, hoolt ja emotsiooni,
mida need koduaiad endas
tegelikult peidavad. Samuti
ei mahutanud kaante vahele
kaugeltki kogu Ubja lilleilu.
Kalendri esitlusõhtul Ubja
külakeskuses tänas vallavanem
Peep Vassiljev tehtu eest
kõiki selle piirkonna tegusaid
inimesi. Muusikalist külakosti
pakkus Uhtna naiskoor. Ja et
juttu jätkuks kauemaks, sai
hiljem kogemusi vahetada
ühises kohvilauas.
Jõulukilde korjas
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Jõulukuu tegemised Sõmeru noortekeskuses
Detsembris on päkapikkudel alati palju tööd. Nii jätkus ka
Sõmeru noortekeskust külastavatel noortel tegemisi terveks kuuks.
Küll valmisid noorte meistrite käe
all kaunid jõulukaardid ja küünlajalad, kui ka vahvad võtmehoidjad ja jõulukaunistused. Tublid
päkapikud küpsetasid muhvineid,
peitsid sinna sisse head soovid
ja jagasid neid noortekeskuses,
keskushoones ja tervisekeskuses.
Tehti veel palju muudki
põnevat.
Sõmeru
noortekeskuses
tegutseb juba teist hooaega
robootikaring, mida juhendab
Rasmus Kits. Detsembrikuu
esimesel nädalavahetusel osales Triblox (sellist nime kannab
Sõmeru robootikaringi meeskond) Tallinna tehnikaülikooli
korraldatud Robotexi võistluses.
Terve nädalavahetus oli sisustatud erinevate võistlustega, Sõmeru meeskond osales linna läbimises, legosumos ja folckrace’il.
Kuna jõuluaeg on heategude
aeg, siis otsustasid ka noored
panustada heategevusse. Triin
Samra, kes on noortekeskuses
vabatahtlikuks, kutsus üles
inimesi tooma Virumaa kodutute
loomade varjupaigale toitu ja
mänguasju. Samuti olid väga

oodatud vanad riided ja tekid,
millest valmistati loomadele
küljealuseid. Lisaks korraldasid
noored heateokohviku, mille tulu
eest osteti varjupaigale toitu. Enne
pühasid sai kogunenud kingitused
varjupaika kohale toimetatud
ning loodame, et loomadel on
pehmest küljealusest, toidust ja
mänguasjadest sama palju rõõmu,
kui noortel kingitusi tehes.
Ühel reede õhtul külastasid
noortekeskust neli vahvat koera: valge lambakoer Prima, saksa
lambakoer Rhicco, bordercollie Jako ja itaalia mastif Fanni.
Skywhite koertekooli esindaja
Leili Kang tutvustas koeratõugusid ning seejärel said noored
näha nende kuulekust ja ka vahvaid trikke, mida nutikad koerad
rõõmsalt ette näitasid. Kui koerad
hakkasid oma pääste- ja otsinguoskusi näitama, sai ka publik
selles osaleda. Noored pugesid
kordamööda peitu, ning koerad
hakkasid neid lõhna järgi otsima.
Kui peitu pugenud haistmise abil
üles leiti, andsid koerad haukumisega oma leiust märku. Hiljem
said huvilised koertele pai teha ja
mängida.
Viimasel koolipäeval, 22. detsembril toimus jõuluretk Sõmeru soosse. Retk algas pimedas ja

Uhtna memm.

Pintselsabade rühma juurde meisterdas majahoidja Kalev
Kunnus jõuludeks õpetaja Heli Vassari juhiste järgi meeleolukad puidust figuurid – kitsekesed ning memme ja taadi,
mis jäävadki välja laste õuemängudeks.
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õppealajuhataja

Uhtna lasteaia Pintselsabade rühm tänab südamest kahte
lahket ja ettevõtlikku päkapikku suure heateo eest!
Annetuse eest sai lasteaed soetada erinevaid õppevahendeid nii igapäevaseks mängimiseks kui ka liikumis- ja muusikategevusteks. Uue aasta algul jõuab meieni ka põnevaid
mänguvõimalusi pakkuv veemängukeskus.
Aastalõpu meeleolud olid Uhtna lasteaia perele üle paljude aastate erilised tänu teostatud suuremahulisele investeeringule, mille tulemusena on maja väga soe ja hubane. Tänan
kõiki, kelle tõsist pingutust nõudvaks tööks ning südameasjaks maja renoveerimine oli. Suur rõõm on kordaläinud
aastast!
Veelkord tänades ning edukat uut aastat soovides
E M
lasteaia direktor

Armas lugeja!
Kui oled unustanud Sõmeru raamatukogu
raamatu tähtajaks tagastamata ja sul
puudub võimalus tööpäeviti raamatukogu
külastada, siis
LAUPÄEVAL, 30. JAANUARIL

on Sõmeru raamatukogu avatud kella
osalejad kogunesid taskulambid
kaasas Sõmeru noortekeskusesse.
Õiget rada näitasid põõsaste ja
puude külge kinnitatud helkurid,
mis taskulambile vastu helkisid.
Rada viis läbi alevi, üle raudtee
ja mööda metsaradasid Sõmeru
soosse. Kohale jõudes ootas noori
kuum tee ja saiakesed. Puude küljes rippusid laternad ja kuusk oli

magusate jõuluehetega kaunistatud. Kõht täis söödud ja ümbrusega tutvutud, asusid noored
tagasiteele, tee peal korjati jõhvikaid ja joodi allikavett.

Sõmeru noortekeskus soovib
kõigile ilusat ja teguderohket
alanud aastat!
ELIN LEMBERG

10.00–14.00.

Kohtumiseni!
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Sõmeru vallas asuvad postipunktid uutes kohtades
Alates 3. veebruarist viiakse postiteenuste osutamine
Uhtna postkontorist üle Hansu-Tooma Poodi Ubja külas (Jaaniku tee 3). Uhtna postkontori viimane tööpäev on
02.02.2016.
Ubja postipunkt avatud E–R 10.00–18.00.
Alates 25. jaanuarist viiakse Sõmeru alevikus postiteenuste osutamine üle postkontorist Sõmeru AjaO kauplusesse (Puiestee 6, Sõmeru alevik).
Sõmeru postipunkt avatud E–L 9.00–19.00, P 10.00–18.00.
Postipunktis on võimalik teenuste eest tasuda sularahas
ja kaardimaksega.
Postipunkt osutab edaspidi järgnevaid postiteenuseid:
1. Kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. Postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga
kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. Maksete vastuvõtt;
4. Ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
5. Postimaksevahendite, postikaupade müük.
Võimalused kliendile postiteenuse kasutamiseks lisaks
postipunktile:
1. Kirjakandja kandeteenus 6 päeval nädalas;
2. Kirjakandja tellimise teenus (füüsilistele ja juriidilistele
isikutele);
3. Kullersaadetiste kohaletoimetamine 6 päeval nädalas;
4. Iseteeninduskeskkond www.omniva.ee saadetiste eelvormistamiseks.

Samas pakume võimalust kasutada Eesti Posti teenuseid
elu- või asukohast lahkumata tellides kirjakandja koju või ettevõttesse koha peale. Elu- või asukohas osutab kirjakandja
järgnevaid teenuseid:
1. Kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. Postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga
kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. Rahakaartide saatmine;
4. Ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. Maksete vastuvõtt;
6. Pensionide väljamaksmine;
7. Postimaksevahendite müük
8. Sularaha väljastamine kaardimakseterminali kaudu,
kuni 400 eurot.
Kirjakandja saab koju tellida:
1. AS Eesti Posti Klienditeeninduskeskuse vahendusel
telefonil 661 6616 või e-posti aadressil info@omniva.ee. Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast laupäevani kella 9.0018.00
2. Eesti Posti kodulehelt www.omniva.ee
3. Kutsekaardiga (vajadusel edastame näidise), millel
tuleb täita tühjad väljad ja postitada kirjakasti.
Kirjakandja koju tellimise teenus on kaugemal kui 5 km
elavatele/asuvatele klientidele tasuta, maksta tuleb ainult
postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest. Kirjakandja tuleb Teie juurde 3 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamise päevast.

Parimad ootavad taas tunnustamist
Sõmeru
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.
Andke teada nendest inimestest, kes on möödunud
aastal korda saatnud mõne
valla jaoks olulise hea teo,
teinud annetuse, abistanud,
hoolinud, märganud jne.
Läinud aastal lisandus
tänuplaatide nimekirja ka
tubli ettevõtja kategooria,

16. detsember
• Kinnitada valla soojamajanduse arengukava.
• Kiita heaks ja avalikustada ühissõidukipeatuste kohanimede määramise eelnõu.
• Laiendada AS Rakvere Vesi tegevuspiirkonda Ubja
külla.
• Kinnitada volikogu ja vallavalitsuse liikmetele makstavate hüvitiste suurused.
• Määrata alates 1. jaanuarist vallavanema töötasuks
2300 eurot.

7. detsember
•
•
•

•
•
•

millele ootame samuti nominente.
Kandidaatide
nimed
koos hea teo lühikirjeldusega
on oodatud 15. jaanuariks:
vald@someru.ee
Tunnustamine
toimub Vabariigi aastapäevale
pühendatud õhtul 22. veebruaril Sõmeru keskusehoones.

•
•
•

14. detsember
•
•
•
•

Sõmeru vald ei väljasta enam isikliku
abivahendi kaarte
Alates 1. jaanuarist võtab uute isikliku abivahendi kaartide
saamiseks taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi
SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel
väljastama kaardi duplikaate. Kohalik omavalitsus enam kaarte
ei väljasta.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada
Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel
või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav
SKA kodulehelt (rubriik: Muud blanketid). Klienditeeninduste
asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart
(edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist,
kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016
väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole.

Maakonna kõrgeim autasu ootab
kandidaate
Lääne-Viru maavalitsus kutsub maakonna elanikke ning
asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda
autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.
Lääne-Viru maakonna vapimärk omistatakse inimesele, kes
oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse,
sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm
valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule.
Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust
maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.
Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse LääneViru Maavalitsusele hiljemalt 29. jaanuariks aadressil F. R.
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@laaneviru.maavalitsus.ee.
Põhjenduses tuleb ära märkida kellele ja mille eest vapimärki
taotletakse ning taotleja kontaktandmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim
tunnustus aastast 2005. Ettepaneku teenetemärgi andmise kohta
esitab maavanemale maavanema moodustatud komisjon.
Lääne-Viru maakonna vapimärgid antakse maavalitsuse
poolt üle Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud LääneViru maavanem Marko Tormi pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril
Haljala rahvamajas.
Mullu tunnustas maavanem Marko Torm Lääne-Virumaa
kõrgeima autasu ehk Lääne-Virumaa vapimärgiga pensionäride
ühingu eestvedajat Vaike Seina, kergejõustikutreener Jaak
Vettikut, Pihlaka kondiitriäri omanikku Arvo Sauli, Haljala
õlletehase juhti Ott Lichti ja ASi Silberauto juhti Väino Kaldojat.
Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke
vastu Sõmeru vallamajas volikogu esimehe kabinetis
(nr 12) üle nädala kolmapäeviti kl 10–13.
Vastuvõtupäevad 2016 esimesel poolaastal:
20. jaanuar, 3. ja 17. veebruar, 2., 16. ja 30. märts, 13. ja
27. aprill, 11. ja 25. mai, 8. ja 29. juuni.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine,
raied, erametsaomanikele makstavad toetused).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.
Info tel. 524 8963, e-post: aadu.raudla@gmail.com
Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli töötajat
Liia Ismaeli.
Korraldada hange ja küsida pakkumused Sõmeru tööstusala juurdepääsutee geodeetiliste tööde tegemiseks.
Määrata Andja külas munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse lähiaadressiks Mõrumäe tee, Katela külas
asuva katastriüksuse lähiaadressiks Katela-Selja tee ja Ubja
külas asuva katastriüksuse lähiaadressiks Silmu tee 3.
Määrata Ubja külas asuvatele garaažiboksidele lähiaadressideks Kohala mnt 10, Mängu tee 10 ja Mängu tee 2.
Kinnitada hajaasustuse programmist toetuse saaja esitatud
aruanne.
Tunnistada valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise pakkumisel edukaks pakkujaks
Infragate Eesti AS.
Anda ehitusluba vallale Nastiku tänava I etapi ehitamiseks
ja OÜ-le Awe&Aser laut-sõnnikuhoidla ümberehitamiseks.
Väljastada Lehe tn 4 kinnistu omanikule projekteerimistingimused üksikelamu projekteerimiseks.
Võtta peremehetu ehitisena arvele endisel Pihlaka A 30
kinnistul asuv majandushoone.

•
•

Omandada tasuta vallale Katela-Pehka tee.
Nõustuda Jäätma külas asuva Rannala katastriüksuse jagamisega.
Seada vallale kuuluvale Ussimäe külas asuvale katastriüksusele isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
Määrata Papiaru külas munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse lähiaadressiks Papiaru tee.
Kinnitada Sõmeru tööstusala juurdepääsutee geodeetiliste
tööde tegijaks OÜ Sõmeru Maamõõdu.
Sõlmida andmete vahetamise koostöölepe Elektrilevi OÜga.

21. detsember
•
•
•

•
•

Maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste
hooldajatele detsembri kuu eest kokku 317,05 eurot.
Maksta toimetulekutoetust detsembri kuu eest kokku
summas 1948,06 eurot.
Maksta avalduse esitanud isikutele ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 1383 eurot ja hüvitada kolme lasteaialapse toitlustamine ning ühe õpilase õpilaskodu kohamaks.
Tunnistada Uhtna hooldekodu juhataja leidmiseks korraldatud konkurss nurjunuks ja kuulutada välja uus konkurss.
Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli töötajat
Taimi Randaneni.

Valla elanike arv vähenes
1. jaanuari 2016 seisuga on rahvastikuregistri andmetel
vallas elanikke kokku 3460 inimest, neist 1710 meest ja 1750
naist. Sõmeru vallas sündis 2015. aastal 42 last, suri 30 inimest.
Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes 32
inimese võrra.

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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Sõmeru Keskusehoones
20. jaanuaril kell 18.00

Sõmeru Raamatukogus
Jaanioja Käsitöötalu vilditud mantlid
Näituse avamine
Vestlusring käsitöö ja meelelahutuse kui
ettevõtlusharu võimalikkusest maal
 Jaanioja Käsitöötalu tekkimisest, edenemisest ja
tänapäevast –
-Vihula vald
 Mäehansu talu käsitööalane tegevus –
- Haljala vald
 Kuidas pensionieas käsitööd tehes enes
enesega uhkelt
toime tulla –
– Rägavere vald
 Meelelahutusettevõtlusest maal –
– Sõmeru vald

Mutnovskaja sopka
Geisrite org ja Surmaorg
Uzoni kaldeera
Bolšoi Zemjatsiku termaalala, lõhelised ja
looduskaitse
 Kjutševskaja sopka ja taimkatte kõrgusvööndilisus






Jutte räägib ja filmi näitab TÜ botaanika ja
ökoloogia instituudi professor
Jaanus Paal

Info: maia@someru.ee; 5277235; www.someru.ee
Loodusõhtu on tasuta

2. veebruaril kell 18.00
Sõmeru keskusehoones
Küünlapäeval

joonistame
valgust

Külas on Lea Dali Lion,
kes laulab ning räägib oma elust

27. jaanuaril kell 17.00
toimub Sõmeru raamatukogus
kirjandusõhtu

KATRIN REIMUSE
HALDJATANTSUD

Õnn ei olnudki mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.
Nüüd ta juba hällis sul magab
ja varsti tallab su kandadel.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
JORVEN KALJUVEER Roodevälja
VERA BOLONENKOVA Näpi
MATVEI BOLONENKOV Näpi
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Aeg toob muret, aeg toob rõõme,
künnab kurde põsele.
Ajal varuks rõõmusõõme –
kuulugu need sinule.

Õnnitleme jaanuarikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
89. sünnipäeval
HILDA PÜSS Sõmeru
87. sünnipäeval
KARL LIIVA Sõmeru
AINO KLIIMAND Sõmeru
86. sünnipäeval
ASTRID VÕIP Vaeküla
VAIKE KRUUSER Sõmeru
VIRVE PENDER Näpi
ERMINA ABENA Vaeküla
MELANIE VAINSALU Roodevälja
85. sünnipäeval
AKSEL RÄTSEP Sõmeru
VALENTINA SMIRNOVA Roodevälja
84. sünnipäeval
ALEKSANDRA-ELISE SOKK Vaeküla
HEINO-EDUARD JUSS Näpi
83. sünnipäeval
BERNHARD-ALEKSANDER MÖLLER Uhtna
81. sünnipäeval
LEMBIT ROHTLA Kaarli
80. sünnipäeval
VALLI POZDNIKINA Roodevälja
75. sünnipäeval
HELGI VILBRANT Katela
VELLO VAINOLA Näpi
SILVI RAUD Kohala
70. sünnipäeval
ILMAR TIIMUS Sõmeru
JANOS MEIKAS Raudlepa

Teisipäeviti
kell
11.00
kogunevad Sõmeru päevakeskuses

õmblushuvilised naised.

Kes soovib kampa lüüa või
õmblusalast nõu võtke ühendust
Helgi Taliga tel 526 0068.

Oma mõtteid jagab ja
musitseerib kirjaniku
tütar Kaire Rapur.

Küta oma kodu mõistlikult!

Olete väga oodatud!

Jaanuaris on
Uhtna raamatukogus üleval
nostalgianäitus

KAS KILEKOTTI
TUNNED SA

Lausa leekima löövad tähed,
viipab kutsuvalt põhjanael,
väljud maisest - koju lähed,
rajaks linnutee särav pael.

Mälestame
VLADIMIR TRUUPÕLD 21.02.1951-10.12.2015 VAEKÜLA
VERONIKA MÄNNISTE 19.01.1935-24.12.2015 KOHALA
KALLE ROOSIPUU 22.11.1951-02.01.2016 UBJA

Külmade ilmade saabumisega sagenevad tulekahjud, mis saavad alguse kütteseadmetest. Tihti osutub
tulekahju põhjuseks kas ehituskonstruktsioonile liiga lähedale ehitatud kütteseade,
hooldamata korstnalõõrid
või rahva keeles öeldes ülekütmine. Kütteseade peab
olema korras ja hooldatud!
Pakasega tuleb kütta tihedamalt, aga mitte järjest terve
päeva. Kui kütteseade tarbib
elektrit või gaasi, peab see
samuti olema korras ja hooldatud.
Katkine kütteseade on
ohtlik, isegi eluohtlik. Mitte
keegi meie kliimas ei tohiks
elada majas, mida kütta ei
saa või ei tohi. Hooldamata
küttesüsteemi kütmise käigus võib maja põlema panna - puhastamata lõõrides
süttib tahm või pigi, mille
tõttu korsten üle kuumeneb
ning võib süüdata läheduses
olevad esemed või ehituskonstruktsioonid. Tahma-

põleng võib kahjustada ka
küttesüsteemi osi, tekitades
pragusid korstnasse, ühenduslõõridesse või soojamüüridesse. Tahmapõlengu
ja ka liigkütmise puhul on
eriti suur tulekahju oht siis,
kui kütteseadme või korstna
ümbrusesse pole jäetud piisavat ruumi või pole seadme
osad muudest ehituskonstruktsioonidest piisavalt hästi
isoleeritud.
Ida päästekeskuse menetlusbüroo peainspektori
Tanel Sepajõe sõnul on ehitise põlevmaterjalist konstruktsioonide
minimaalne
ohutu kaugus kütteseadme
osadest sõltuv kütteseadme iseärasustest ning see
on kirjeldatud kütteseadme
paigaldusjuhendis. Kui paigaldusjuhend puudub, tuleb
lähtuda standardist. „Kui
ehitada valesti, siis ei tarvitse
esialgu midagi juhtuda, kui
aga langevad halvad asjaolud
kokku, sealhulgas köetakse
tavalisest rohkem, võibki õn-

netus käes olla,“ nentis Sepajõe.
Teemakohane on ka
meelde tuletada, et külmal
ajal kipuvad inimesed tarbima lisaks ka elektrilisi seadmeid sooja saamiseks.
„Siin on oluline jälgida, et elektrilist kütteseadet
kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile ning elektrilise
kütteseadme kasutamisega
ei koormataks üle elektrisüsteemi. Kui elektrisüsteem on
ülekoormatud, vananenud
või katkine, siis on tulekahju tekkimine ainult aja küsimus,“ sõnas Sepajõe.
Elektrisüsteemi
kasutamise ohutuse tagamiseks
tuleks lasta elamus vähemalt
kaitsmete olukord elektrikul
üle kontrollida ja vajadusel
asendada vanad kaitsmed
või täiendada elektrisüsteemi vajalike kaasaegsete kaitselülititega.
Avalikus kasutuses olevates hoonetes ja ka kortermajades peab vähemalt kord

aasta jooksul kütteseadmete
korrasolekut
kontrollima
ning need puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes selle kohta ka tõendi
annab. Eramajade omanikud
peavad väljaõppinud spetsialistidel laskma seadmed
üle vaadata korra viie aasta
jooksul. Möödunud sügisest
alates peab iga köetava hoone omanikul olema kütteseadmete hooldamise kohta
tõend.
Küttekolded
peavad
olema korras, hooldatud ja
kontrollitud ning igas majapidamises peab olema töökorras suitsuandur.
Oma kodu tuleohutust
saab kontrollida veebis aadressil
www.kodutuleohutuks.ee. Nõuandeid saab küsida päästeala infonumbrilt
1524. Õnnetuse korral helista 112.
H T

Ida päästekeskuse pressiesindaja

