XXI aastakäik

Vallavanema veerg
MOTIVATSIOON… see, mis
sunnib sind tegudele. Saavutused
eeldavad enesemotivatsiooni.
TEADMISED… pinguta nende
omandamise nimel, aga ennekõike siiski kasuta neid.
ARMASTA… kõike, mida teed,
olgu armastus kõigi su tegude
ajend.
OPTIMISM… sa tead, et suudad,
sest sa suudad seda.
MORAALSUS… olgu sinu elufilosoofias esimesel kohal.
VÕIT… on tasu sinu jõupingutuste ja positiivse suhtumise eest.
Art Nieman
Kas ei ole õiged mõtteterad? Täpselt küll defineerimata
ja suurte tähtedega seinale kirjutamata, olen need seisukohad
omaks võtnud ja neid järginud.
Eks oma hinnangu minu
töödele ja tegemistele andsid
need vallakodanikud, kes eelistasid valimispäeval minu nime ja
numbrit. Suur tänu tugevale toetusele! Luban, et mu jalad õhku ei
tõuse ning olen ikka teie keskel.
Tänan südamest ka neid, kes võtsid vaevaks pühapäevasel päeval
valimiskasti juurde minna ja läbi
oma valiku teha otsus valla edaspidise käekäigu osas!
Kui heita pilk veel valimiseelsesse perioodi, võib rahuldusega nentida, et kandideerijad
tegutsesid mõistlikult ja vaoshoitult. Ei olnud poriloopimist ega
majakõrguseid plakateid. Oleks
võinud olla aktiivsem suhtlemine
valijatega. Selle puudujäägi peavad korvama volikogusse valitud
inimesed. Neil tuleb kogukonnaga tihedalt suhelda pidevalt, mitte ainult nelja aasta tagant.

Ettevõtlus tagab edukuse

Vahetult enne valimisi toimus Roodeväljal pidulik sündmus, kus sügistormi kiuste avati
Kevili Põllumeeste Ühistu teraviljaelevaatori esimene osa. Ühistusse kuulub ligi 150 liiget, kes
kasutavad ca 70 000 ha haritavast
maast üle Eesti. Ühise tegutsemi-

se eesmärk on läbi ühishangete,
-turustamise ja koolituste suurendada oma liikmete majandustegevuse kasumlikkust. Valminud elevaator mahutab 50 000
tonni teravilja või rapsiseemet
ja kompleksi kogumaksumuseks
kujunes 8 miljonit eurot. Kurb
on tõdeda, et maakonna ajaleht
kajastas selle aasta suurimat investeeringut alles 8. leheküljel ja
ei raatsitud märkida, et Roodevälja asub Sõmeru vallas. Kevili
juhtide viga oli, et korraldasid
avamise enne 20. oktoobrit, sealt
ka kirjutajate hoiak. Kõigele vaatamata suutis vald tähtajaks valmis ehitada Terminali tee, mida
mööda sõidavad raskeveokid
elevaatorisse ja kütuseterminali.
Hiljem jääb see tee peamiseks
juurdepääsuks Aluvere karjääri
spordivõistlustele.

„Okupeeri oma müür“

15. oktoobri õhtul toimus
Solarise kinos KALEV Artur Talviku filmi esilinastus. Filmi rahastajad ei soovinud ühiskonnakriitilise filmi linastust enne valimisi,
kuid Artur on piisavalt isepäine
ja tegi oma mõtte teoks. Filmi
lõppedes aplodeeris publik, kelle
hulgas oli palju tuntud inimesi ja
poliitikuid, püsti seistes.
Lugu koosneb kolmest osast
ja rõhutab kodanikuühiskonna
tähtsust. Esimene osa jutustab
Otepää valla aktiivsete inimeste tegevusest Pühajärve kooli
säilitamisel. Teine osa kõneleb
ACTA-vastasest aktsioonist, mis
lõppes aktivistide salakavalas
likvideerimises. Kolmas osa puudutab kaudselt ka meid, sest loos
käsitletakse Nabala looduskaitseala koos Tuhala nõiakaevuga.
Väike lõik on filmitud Sõmeru
vallamajas.
Soovitan kõigil seda filmi
vaadata ja sügavalt kaasa mõelda!
Kaunist sügist meile kõigile!

Peep Vassiljev
vallavanem

VALIMISTULEMUSED
Valimisliit Üheskoos
PEEP VASSILJEV
SIRJE REBANE
RIHO ISKÜL
TOIVO REINSOO
MAIDO NÕLVAK
JANEK SEIDELBERG
ANDO HOLM
HARRY METSARU
KERLI KÄNGSEPP
MARGIT LICHTFELDT
KAIE TEIVA
SIIRI SAARMETS
OXANA NIKITINA
LEHO MELTSA
KAJA KARITS
ANTS ORUMÄGI
MOONIKA MÄND
NATALJA IVANOVA
ÜLLE GAVER
MERLI TAMMEMÄGI
AILI PUNG
DIANA OKAS
TÕNU SAABER
LILIAN LOIT
PRIIT KESKLA

444		
40
37 		
34 		
34 		
32 		
26 		
22 		
20 		
19
17
14
14
14
14
12
10
9
9
7
7
5
4
3
1

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

RITA UUETALU
86 		
AIN ALTERMANN
62 		
PEETER KALDA
43 		
MARKO TIINAS
36 		
TARVO PLOTNIK
36
MERLE LAUD
27
PEEP ORAV
14
MEELIS SALL
12
HANNES LINNAMÄGI 12
RAIMO SEMJONOV
9
JAKOB NÕMME
7
Liit KAIRI JUHKAM
5
VLADISLAV GORODILOV 4
AIVO LILLEPUU
1
Eesti Keskerakond
AIVO ALESTE
55
JÜRI KRUUS
37
MILVI HALLIK
25
MADIS TEPPO
14
REIN HUSSAR
14
ALEKSANDER BILD
13
ALEKSANDR REINUS
8
JAANUS VAHEMETS
5
ALDUR-EDUARD PÜSSIM 5
RIINA PIKKOJA
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Eestimaa rahvamaja – rohkem kui
lihtsalt sussisahin

Ikka ja jälle on inimesed
leidnud tee kultuuri juurde kes käib teisi nautimas, kes lööb
ise kaasa. Sõmeru valla kultuuriruumis on taidlus kindlalt
omal kohal ja üritustest osavõtuga võib üldiselt rahul olla.
Rahvamaja on koht, mis toob
kokku erinevad põlvkonnad,
maailmavaated ja kultuurid.
Oleme püüdnud oma töös, et
rahvamaja oleks paik, kus inimesel on hea ja kodune olla.
26. oktoobril sai teoks üle eestiline projekt 24 tundi Eestimaa
Rahvamajas, mille eesmärk oli
tutvustada ja näidata, millega rahvamajades tegeletakse, väärtustada rahvamajades toimetavate
inimeste tegevust ning elavdada
paikkondade kultuurielu. Ööpäev
kestvas projektis osales enam kui
150 rahvamaja üle Eesti. Toimu-

sid sajad erinevad kultuurisündmused: kinod, õpitoad, avatud
treeningud – ringitunnid, peoõhtud, kontserdid, etendused.
Sellest võttis osa ka Sõmeru
klubi. Meie alustasime küll juba
25. oktoobri õhtul kell 22.00, kui
üheskoos mindi öisele orienteerumisretkele, mis andis osalejatele kena ülevaate meie valla - Ubja,
Uhtna ja Vaeküla - kultuurist ja
tegemistest.
Müts maha nende naiste ja
noorte ees, kes ei pidanud paljuks
alustada 26. oktoobrit kell 00.00
öise zumbaga.
Ööpimedus kinkis meeldivaid võimalusi vaadata Misso
valla noorte enda tehtud filme,
kuulata kommentaare ja saamislugusid. Tänu Sõmeru noorsootöötajatele valmis kuivatihoones
tõeline õuduselamusi tekitav näi-

tus. Usinamad said viljeleda peenemat näputööd.
Päikesetõusu võtsime üheskoos vastu Rakvere Vallimäel, kus
maavanem süütas kultuuritule,
mille leegi tõime ka oma rahvamajja. Iga maakonna tuli jõudis
õhtuks Pärnumaale Torisse, kus
asub Eestimaa üks vanimaid rahvamajasid, kus see ühendati tuletseremoonial ühiseks „rahvamaja
tuleks“.
Sõmerul jätkus päev aga õpitubadega. Vihmapiiskade trillerdavale kontserdile aknaklaasil
lisas lummust Hedvig Hansoni
kohtumistund, kus ta tutvustas
oma kirjutatud raamatut „Jutustamata lugu“.
Teguderohkele päevale pani
põrutava punkti tantsuõhtu koos
meie valla taidlejate ja oma valla
ansambliga Törts.

Tänan sind, kes sa meie kultuurimaratonist rohkemal või
vähemal määral osa võtsid. Oli
väsitav, kuid samas tore ettevõtmine. Kultuurijuhtidena tegutsesime seekord teadmises, et ka
naaberrahvamajades käib vilgas
tegevus. Viisime koos ellu piisavalt hullumeelse ettevõtmise, mis
hoidis meid 24 tundi jalul, olles
seejuures veel ka õnnelikud.
Usun, et meie kultuurivanker veereb kindlalt edasi ja meie
rahvas on leidnud sellel oma
koha ning oskab seda hinnata ja
nautida. Loomulikult oleme alati
valmis tervitama uusi tulijaid, et
üheskoos hoida kultuurielu elavana.
Uute kohtumisteni

Annika Aasa

kultuurispetsialist

Treeningtund Erki Noolega

Iseenesest pole selles, et
Uhtna koolimaja saali kaks korda nädalas paarkümmend naist
koguneb ja oma keha eest hoolt
kannab, midagi eriliselt. Juhenda-

ja Jaana Matto käe all tuunitakse
keha ja värskendatakse vaimu
ning naiste arvates on treeningult
koju minnes alati hea enesetunne.
Seekord oli Jaana kaasa toonud ka

külalistreeneri, kelleks oli endine
olümpiavõitja Erki Nool.
Oluline muudatus oli seekord
ka see, et enne täiskasvanuid toimus treening kooliõpilastele. Sel-

gituste, näidete ja isikliku eeskuju
kaudu said paika kõik sportlikud
elemendid. Lisaks jagas spordikuulsus vajalikke näpunäiteid
sprindiks.

Inimene õpib kogu elu
• Inimene õpib kogu elu. Seda
on öelnud paljud targad onud ja
nii see tõepoolest ongi. Me õpime
kogu aeg midagi, vahel seda endale teadvustamata.
• Õpetajad mängivad koolielus
tähtsat rolli. Neist sõltub, kuidas
me ainetest aru saame ja üldse
kooli suhtume.
• Pedagoogi juures kõige tähtsam, et ta oskaks oma tundi anda
nii, et õpilastel tekiks selle vastu
huvi.
• Tegelikult on õpetajate elu küllaltki raske. Nad pühendavad suurema osa ajast koolile. Isegi kodus
tegelevad kontrolltööde koostamise ja parandamisega ning tundideks valmistumisega. Nad näevad õpilaste pärast suurt vaeva.
• Tavaliselt läheb noorel inimesel jutt ühest kõrvast sisse, teisest
välja. Üks õige õpetaja peab suutma oma jutu sinna kahe kõrva vahele pigistada.

Need tarkuseterad pärinevad
noortefoorumist. Ilmselt nõustuvad nende väidetega ka mõlema
põhikooli lõpuklassi “noored õpetajad”, kes õpetajatepäeval juhtimise üle võtsid ja päris pedagoogi
kombel klassi ees seisid.

Valla tunnustusüritus valla haridusasutuste töötajatele
viis asjaosalised seekord Maidla mõisasse, kus pärast lühikest
ringkäiku tervitas külalisi aegade

hämarusest majaperemees von
Maydell oma kaasa ja tütardega.
Huvitava ja tundeküllase kohtumise Raimond Valgre muusika
ja elukäiguga tõid publiku ette
Rain Simmul ja Jaan Sööt. See oli

rännak sõnas ja muusikas, mis
vormus ühtseks tervikuks ning
vallutas kuulajate südamed.
Aitäh ilusate hetkede eest!

Sirje Rebane
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Uhtna noortekeskus on taas avatud
2. septembrist on kooli kõrvalhoones asuv Uhtna
noortekeskus taas avatud.
Ruumide osas on väike muudatus – kui varem olid need
üks ühes, teine teises koridori otsas, siis nüüd asetsevad
vastastikku. Noortekeskus on
avatud esmaspäevast neljapäevani 13.30–18.30-ni.
Tegutsemist
alustasime
õues erinevaid mänge mängides, et omavahel tuttavaks
saada.
Üheskoos Margit Lichtfeldtiga ja noortega käisime

jalgrattamatkal. Matk oli täis
seiklusi, alustades heitlikust
ilmast, oli keti mahatulemist,
kummide
täispumpamist,
vaablase käest nõelata saamist,
rippsilla ületamist, vihma ja
pori. Sellest kõigest hoolimata,
olid matkajad heatujulised ja
abivalmis. Suur tänu Margitile meile teejuhiks olemise ja
ilusate kohtade tutvustamise
eest!
Noored saavad Uhtna
noortekeskuses
laenutada
palle, mängida lauamänge, meisterdada. Varsti on

võimalus ka lauajalgpalli ja
koroonat mängida. Keskusesse on eriti oodatud noored oma soovide ja ideedega.
Kuna meil endal veel meisterdamiseks vahendeid napib,
on oodatud kõik asjad, millest saab meisterdada: niidid,
nõelad, lõngad, nööbid, pärlid
(vahendid ehete valmistamiseks), nahatükid, riidematerjal, tapeedijäägid jne. Andke
oma annetamissoovist teada
noorsootöötajale tööaegadel
telefonil 327 5557 või tulge ise

kohale. Suur tänu juba noortekeskusesse toodud asjade eest!
Meie tegemisi saab jälgida Uhtna noortekeskuse
Facebooki lehel.
Loodan, et elu Uhtna noortekeskuses läheb kenasti käima, noored löövad tegemistes
kaasa ja pakuvad julgelt välja
oma mõtteid ja ettepanekuid.

Sirle Pihlak

Uhtna noortekeskuse juhataja

Üks mõnus päev Ubja päevakeskuses

Koolivaheajal külastasin
Laine Soonet, endist õpetajast
kolleegi, kes on nüüd juba 13
aastat tegutsenud Ubja päevakeskuse perenaisena.
Päevakeskuses käib vilgas
tegevus, esmaspäeviti saab tegeleda tervisevõimlemisega.
14. oktoobril oli kohtumistund
Eesti Keskerakonna kandidaadi Aivo Alestega. Kuu esi-

mesel esmaspäeval külastab
päevakeskust raamatukohver.
Teisipäeval, kui sinna sattusin
oli niinimetatud juuksuri ja
kalapäev. Juuksuri järjekorda
oodati mõnusas vestlusringis
ning arutleti maailma asjade
üle. Samal ajal peatus päevakeskuse ees ka värske kala
müüja, keda oodates põigatakse ikka päevakeskusesse sisse.

Ja mis viga oodata ja juttu ajada, kui kõrvale pakutakse kuuma kohvi, küpsist ja kommi.
Kolmapäeval on perearstivastuvõtt, neljapäevast kujunes aga tervisepäev, kus VIVA
– SAN esindajad käisid rahvaga kohtumas ja nõu andmas,
reedeti teeb proovi pilli-ja lauluring.

Nii leiab igaüks endale
meelepärast tegevust. Olin
üllatunud inimeste rõõmsameelsusest ja päevakeskuse rahustavast mõjust. Veetsin seal
toreda päeva, soovin Lainele
ja Ubja rahvale jõudu ja tervist
edaspidiseks.

Aili Pung

Jään mäletama neid hetki

Kahjuks on minu aastaring
Sõmeru raamatukogus täis
saanud. Soovin kõiki raamatukogukülastajaid tänada väikese
printsi ja rebase vahelise vestlusega Antoine de Saint-Exupery raamatust Väike prints:
„Oleks imetore, kui sa
mu taltsutaksid. Kuldne vili
meenutaks mulle sind. Ja ma
armastaksin tuule sahinat viljas...”
Nõnda taltsutaski väike
prints rebase. Ja kui lahkumise
tund kätte jõudis, ütles rebane:
„Ah, küll ma nüüd nutan!”
„See on su oma süü,” lausus
väike prints. „Ma ei soovinud
ju sulle halba, kuid sa ise tahtsid, et ma su taltsutaksin ...”

ne.

„Aga muidugi,” ütles reba-

„Kuid sa hakkad ju nutma!”
sõnas väike prints.
„Kindlasti,” vastas rebane.
„Siis pole sul sellest mingit
kasu.”
„Kasu on selles,” lausus rebane, „et ma armastan nüüd
vilja värvi.”
Rõõmsate kohtumisteni ja
toredaid lugemiselamusi!
Teie endine raamatukoguhoidja Maret
Muinasjutuhommikud koos raamatukoguhoidja Maretiga möödusid
lausa mängeldes. Aitäh sulle Maret
selle aja eest.

Leiba ei asenda
See on Leivaliidu reklaamlause selleaastasele leivanädalale, mis toimus 7.-13. oktoobrini. Omapoolse panuse
leivanädala korraldamisele andis Leibur, kes tõi maitsmiseks
erinevaid leivasorte.
Asjatundjate arvates tuleks
süüa päevas 150 grammi leiba,
mis teeb umbes viis-kuus viilu.
Valikuvõimalustest soovitatakse kiudainerikkaid täistera- ning rukkileibasid terade ja
seemnetega.
Tegelikult vist ongi nii, et
tänapäeval oleneb leiva söömine ja maitse eelistused kodustest valikutest ja harjumustest,
vanadel eestlastel kuulus see

ju iga toidukorra juurde. Leiba
osati hinnata ja austada.

Vanaema ootel

Väärtustamaks leiba, kui
meie põhitoitu, viiakse Eestimaa koolides ja lasteaedades

Akna taga sabistab vihma
ja müristab. Sõmeru lasteaia
2 – 3-aastaste laste, Mummukeste rühmas, ootavad lapsed
külla Maibriti vanaema Milvit,
et koos tähistada vanavanemate päeva.
Hommikupuder söödud,
käed-suud puhtaks pestud –
ja juba kostavadki ukse tagant
sammud. Sisse astub tõeline vanaema, peas uhke kübar, käes lilled ja korvike, kus
maitsvad õunad, mänguasjad
ja koogike.

läbi traditsioonilisi leivanädalaid. Nii ka Sõmeru valla lasteasutustes.
Uhtna koolis toimusid leivatunnid eelkõige I kooliastmele, kusjuures 2.-3. klass võttis õpetajate Margiti ja Malle
abiga ette kohe päris leivateo.
Selgus, et ega see asi nii lihtsalt
kah ei käi ja õige leiva tegemine võtab lausa mitu päeva
aega. Selgemaks said ka mõisted juuretis, rukkijahu ja kääritamine. Kinnitust sai seegi
tõsiasi, et soe leib on imehea.
Jätku leiba!

Sirje Rebane

Seejärel saadakse tuttavaks, mängitakse ning lauldakse, süüakse maitsvat õunakooki ja kallistatakse – oh kui palju
kallistatakse.
Vanaema Milvi, Sa oled
tore ja armas! Täname Sind südamliku hommiku eest!

Õpetaja abi Ulvi,
õpetajad Evelin ja Liis
Mummukeste rühm,
Sõmeru lasteaed Pääsusilm

November 2013 • Nr 11 (254)

Sport massidesse.
Tere tulemast, Hendrik
Sõmeru vallas alustas sel nädalal spordijuhina tööd Hendrik Kurik. Tema ülesandeks on
valla sporditöö planeerimine,
koordineerimine, juhtimine ja
spordiürituste korraldamine.
Selline info pärineb oktoobrikuisest
Virumaa Teatajast, lisades sedagi, et
vallavanem Peep Vassiljevi sõnul andis selleks põhjust veidi varjusurmas
olev valdkond, millele tuleks uus
tõuge anda.
Tänaseks oled juba paar nädalat
uuel ametipostil olnud. Kuidas
tööpõld tundub?
Tööpõld on lai, väga mitmekesine
ja huvitav. Kui mõelda, palju on erinevaid spordialasid ning sihtrühmi, on avastamist küllaga. Päev päevalt tajun
paremini oma tegutsemisvõimalusi, samas ka vastutust ja ootusi, nii et mõtteainest puudust ei tule.
Oled sa enda jaoks mingisuguse pildi paika saanud?
Pilt hakkab vaikselt kujunema. Vallavanem on mulle näidanud valla spordirajatisi ning sportimisvõimalusi ja teisedki valla töötajad on olnud väga abivalmid
ning rääkinud toimunud üritustest ja traditsioonidest. Kindlasti peab veel tutvuma kohalike inimestega ja nende ideedega.
Sinu eesmärgid sellel ametikohal?
Peamiseks eesmärgiks on kindlasti noortele spordipisiku süstimine. Selleks
peavad olema loodud võimalused, et iga noor leiaks endale midagi sobivat,
millega päevas tunniks kaheks pulss üles ajada. Samas ei kavatse ma ainult
noortekeskseks jääda. Soovin, et ka täiskasvanutel ja seenioridel oleks võimalus kodu lähedal oma lemmikalal võistelda või siis lihtsalt harrastada meelepärast kehalist liikumist. Kindlasti on ka eesmärgiks läbi spordi Sõmeru vallale
reklaami tegemine.
Missugusena näed Sõmeru valla spordielu tulevikku?
Näen, et valla spordirajatised on võimalikult pidevas kasutuses, toimuvad au
sees olevad vallasisesed võistlused, valla esindus ning koolide esindused on
väljas võimalikult paljudel maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel... Veel tahaksin, et valla elanikud oleksid võimalikult terviseteadlikud ja hindaksid spordi positiivset mõju. Võiks ka olla mingisugune Sõmeru valla spordipidu, mis
kutsuks inimesi ka kaugemalt meile külla.
Kas ja kuidas oled seotud oma senises elus Sõmeru vallaga?
Möödunud kevadeni olin Sõmeru vallaga seotud väga vähe - vaid paar sõpra,
keda sai aegajalt külastatud. Kevadel leidsin perele väga meeldiva elupaiga Sõmeru vallas ning nüüdseks olen valla elanik.
Aga Sõmeru spordiga?
Valla spordiga pole senini väga tugevalt seotud olnud. Küll olen treeninud
mõnda Sõmeru valla noort võrkpallurit. Mul on olnud ka au mängida ühes
võistkonnas hetke parima Sõmeru võrkpalluriga.
Mis on sinu arvates Sõmeru valla tugevus?
Valla tugevus on minu arvates see, et panustatakse heale elukeskkonale ja
noortetöösse – on ehitatud väga eeskujulikud noortekeskused ja spordirajatised.
Ehk natuke veel endast – kes sa oled, kust sa tuled, millega oled tegelenud?
Eelkõige püüan olla oma lastele hea isa ja elukaaslasele toetav kaaslane. Nimelt
kasvab kodus mul kaks last – 6-aastane tütar ja 2-aastane poeg. Tulen Rakvere linnast ja olen paar aastat ka Tallinnas elanud. Põhiamet on olnud senini
võrkpallitreener. Tegutsen peamiselt Rakvere Spordikoolis, kuid mul on ka
võistkond Haljalas ja väiksemate laste rühm Võsul. Nüüd proovin ka Sõmerul
trenni käima saada. Enamus minu senisest elust ongi ümber võrkpalli keerelnud, kümmekond aastat sai pallitud Schenker liigas. Lisaks spordile meeldib
mulle tegeleda lastega, väga naudin väljasõite ja reisimist perega, meeldib otsida kerget seiklust.
Mõlgub sul meeles ka mingi konkreetne ülevallaline spordiüritus?
Ütlen ausalt, et tahaksin teha midagi suurt. Mis see täpsemalt oleks, ei julge
veel välja öelda. Konkreetsetest asjadest rääkides, taaskäivitan valla meistrivõistlused aladel, kus näen, et see võiks inimesi kaasa haarata. Samuti soovin
jätkata sportlike perepäevade traditsiooni.
Kuidas saab Sõmeru rahvas sind aidata?
Sõmeru rahvalt ootaksin kõige enam julget suhtlemist – kui on kellegil mõni
hea idee või oleks vaja mõni probleem spordivaldkonnas lahendada, siis soovin olla siin abiks. Võtke palun julgesti ühendust, sest ,,kaks pead on ikka kaks
pead.’’ Kõiki huvilisi ootan spordis kaasa rääkima 14. detsembril kell 19.00 Sõmeru keskusehoones toimuval ümarlaual.
Hendrikuga tegi juttu

Sirje Rebane

Sõmeru juurtega tennisist
võitis rahvusvahelise turniiri

Sõmerul sirgunud, nüüdseks Audentese spordigümnaasiumis õppiv noortennisist Hendrik Inno võitis Tallinnas peetud noorte GP-sarja turniiri P18 vanuseklassi üksikmängu.
Loosi tahtel tuli Hendrikule esimeseks vastaseks aasta vanem Soome tennisist Caius Blonqvist. Tänu heale mängule väljus pingelisest võistlusest võitjana
meie valla noormees tulemusega 4:6, 6:2, 6:3. Teel finaali oli ta vastastest kindlalt üle. Finaalis tuli mängida oma paarismängupartner Martin Raudpere vastu,
kelle üle saavutas võidu - 6:1, 6:3.
Paarismängus lõppes duo Inno/Raudpere tee poolfinaalis, kus tuli tunnistada
hilisemate võitjate Raisma/Lusti paremust seisuga 6:1, 7:6.

Sõmeru serviseeria

Võrkpalli Schenker liigas sai omamoodi saavutusega hakkama Sõmerul sirgunud Rakvere Võrkpalliklubis mängiv Harri Palmar. Mängus Pärnu vastu õnnestus tal servida koguni 9 korda järjest, 2 pallingut lõi ta otse punktiks. Harri
enda sõnul õnnestus see tänu suurele enesekindlusele.

Hendrik Kurik
spordijuht

Kas lõhkumine teeb kodukoha kaunimaks?

Huvialade puudumine ja
liigne vaba aeg innustavad noori
kogunema. Koos mõeldakse ja
tehakse plaane, sageli ei puudu
kambas alkoholi ja sigarettide
tarbimine. Vaba aja ebaotstarbekas kasutamine ongi viimasel
ajal viinud selleni, et vandaalitsetakse ja lõhutakse – oma energiat peab kuhugi rakendama ja
jõudu peab sedasi demonstreerima, et kogu külarahvas näeks.
Uhtna kooli ja kaupluse vara
on vandaalide käe läbi kõvasti
kannatada saanud. Kooli territooriumile armastatakse koguneda ja alkoholi tarbida. Kauplusesse on juba kaks korda sisse
murtud. 12. oktoobri õhtul võttis vandaalitsemine aga sellised

mõõtmed, et kahju tekitati sadades eurodes. Koolil lõhuti ära
kaks välimist aknaklaasi, maha
rebiti kettaheite sektori võrk ja
lõhuti kinnitustrossid. Samuti
lõhuti koolile kuuluva aiamaja
aknaklaas, sööklahoone küljest
rebiti vihmaveetoru alumine ots
ja visati korvpallirõngasse. Virgutusväljakul lõhuti kolm võrgupaneeli, staadionimaja teise
korruse aknaplaadid kangutati
lahti ja visati alla. Lisaks näidati
staadionil oma autoga sõiduoskusi ning rikuti kate.
13. oktoobri varahommikul,
ilmselt alkoholi tarbimisest julgust saanud, liikus väike kamp
noormehi alevi vahel ringi ja
otsisid väljundit edasiseks mee-

ALGAVAD VÕRKPALLITREENINGUD
Sõmeru valla 1.-5. klassi
õpilastele teisipäeviti ja
reedeti kell 15.00
Sõmeru noortekeskuse saalis.

lelahutuseks.
Noormeestele
hakkas silma ühe maja juures
pesunööridel rippunud voodipesu, mis rebiti tükkideks ning
mässiti endale ümber. Sellise
maskeeringu abil peeti plaani
kauplusesse sisse murda. Aknad
löödi puruks ja poest varastati
suitsu, alkoholi, lastešampust,
snäkki ja printer. Politsei viis
kaks noormeest arestikambrisse
ja nad peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni.
Koos noorsoopolitseinikuga
töötame hetkel selle nimel, et
lahti harutada kogu sündmuse
käik ja selgitame, kes täpsemalt
õigusrikkumisi toime panid.
Koolis on õpilastelt võetud ütlusi arusaamaks, kes mida tegi

ja kui palju tegi. Paljude noortega on vestlused veel ees. Poes
vargil käinud poiste suhtes on
algatatud kriminaalmenetlus ja
osade noorte suhtes, kes lõhkumisega seotud olid, on algatatud
väärteomenetlus.
Siinkohal kutsun üles vanemaid olema tähelepanelikumad,
jälgige oma laste käike. Kontrollige, kuhu ja kellega teie laps
läheb aega veetma. Näidake üles
hoolivust! Ennetage tõsiseid
tagajärgi, siis jäävad ära ebameeldivad kõned politseilt, kus
antakse teada, millega tegelikult
teie laps oma vaba aega sisustab.

Tõnu Kohver

piirkonnapolitseinik

Tervisenädal lasteaias

MEISTRIVÕISTLUSED
LAUATENNISES

Algavad 4-st etapist koosnevad
Sõmeru valla meistrivõistlused
lauatennises.

Esimene etapp toimub
teisipäeval, 12. novembril
kell 18.00 Sõmeru
noortekeskuses.

Registreerimine kohapeal või hendrik@someru.ee
Võistluse juhendiga saab tutvuda valla kodulehel.

Kõiki spordihuvilised on
oodatud kaasa rääkima

neljapäeval, 14. detsembril
kell 19.00 Sõmeru keskusehoonesse

SPORDI ÜMARLAUDA
Politseiteated
Kuriteod

• 30. oktoobril varastati
Vaeküla kooli õpilaselt mobiiltelefon väärtusega 100
eurot.
• Ajavahemikul 3.–11. oktoober varastati VarudiVanakülas talus asuvast
lukustamata kuurist kolm
ruumi küttepuid. Kahju on
80 eurot.
• 7. oktoobril varastati Uhtna põhikoolis 9-aastase
tüdruku koolikotist mobiiltelefon väärtusega 170
eurot.
• 8. oktoobril murti Uhtnas
Mõisa tänaval kauplusesse
ning varastati alkoholi ja
tubakatooteid. Kahju on
102 eurot.
• 8. oktoobril tappis üks
mees Ubjas kassi.
• 13. oktoobri öösel tungiti
Uhtnas kauplusesse, kust
varastati alkoholi, printer
ja teisi esemeid. Kahju täpsustamisel.

Väärteod

• Ajavahemikul 27.–30.
oktoober lõhuti Sõmerul
lasteaia ja mänguväljaku
piirdeaia väravatel kolm
väravalinki. Kahju on 50
eurot.
• Ajavahemikul 27.–30. oktoober kangutati Uhtnas
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laululava seinalt üks palk
lahti. Kahju on 100 eurot.
• oktoobril lasti Näpi alevikus Näpi teel seisnud sõiduautol Opel Omega tagumine rehv tühjaks.
• 9. oktoobri õhtul lamas
Ussimäe külas Pagusoo
tänaval 56-aastane alkoholijoobes mees, kes viidi politseisse kainenema.
• 12. oktoobril tarvitasid
neli alaealist poissi Uhtnas
Nooruse tänaval alkohoolseid jooke.
• 20. oktoobril jättis valimistel kandideerinud mees
Uhtna kauplusesse omanimelised valimiskaardid,
mille näol oli tegemist valimispäeval keelatud aktiivse
agitatsiooniga.
• Liiklusseaduse rikkujaid
tabati Sõmeru valla territooriumil 26.
• 28.–29. oktoobril tuli
päästjatel teelt eemaldada
puid Sõmeru vallas Nurme
külas.
• 31. oktoobril kella 16.06
ajal said päästjad väljakutse
Sõmeru valda Ubja külla,
kus põles 4 meetri suurune
lõke, mille suits oli pöördunud tootmishoone poole.
Päästjad kustutasid lõkke.

Sõmeru lasteaia selle sügise tervisenädala sisuks oli kaks
tervisliku ampsu päeva, matkaring Sõmeru terviserajal ning
rühmade enda ettevõtmised.
Esimesel päeval tutvustasid ja pakkusid omavalmistatud tervislikke suupisteid Mummukeste, Nublude ja Sipsikute rühm,
teisel päeval Midli-Madlide, Mõmmikute ja Krattide rühm.
Nende päevade hommikutunnid kulusid ühisele lõikamisele,
segamisele, ampsuvarraste lükkimisele ja küpsetamisele. Suupisted olid kõik väga maitsvad, tervislikud ja kauni välimusega.
Tervislike toiduainete tutvustamisega loodame, et edaspidi oskavad lapsed süües õigemaid valikuid teha.

Monika Gustavson
Sõmeru lasteaed Pääsusilm

Teated
Detailplaneeringu kehtestamine
Sõmeru Vallavolikogu kehtestas 24. septembril k.a. otsusega
nr 132 Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatükile
(77004:001:0077) koostatud detailplaneeringu.
Sõmeru Vallavolikogu kehtestas 16. oktoobril k.a.
otsusega nr 135 Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistule
(77003:001:3330) koostatud detailplaneeringu.

Ootame vabatahtlikke
Sina, kes sa tahad teha midagi head ja oled huvitatud vabatahtlikust tegevusest, siis Uhtna hooldekodu ootab külalisi.
Lisaks praktikantidele võtavad sealsed töötajad ja kliendid rõõmuga vastu kõiki vabatahtlikke, kes oleksid valmis veetma aega koos
eakatega – lugema ette raamatuid või ajalehte, vestelda, panna koos
puslesid kokku või mängida lauamänge, väljas jalutada, abistada töötajaid igapäevastes tegemistes või pakkuda ise midagi huvitavat välja.
Vastutasuks saad rõõmsad silmapaarid ja hea enesetunde!
Uhtna hooldekodu asub aadressil Laulukaare 3, Uhtna alevik,
Lääne-Virumaa.
Kontaktid ja rohkem infot asutuse kohta leiad http://someru.
kovtp.ee/et/hooldekodu
Tule ise ja võta sõber ka kaasa ning ära unusta teadet ka enda
sõpradega jagada!

Toiduabi vähekindlustatud isikutele
Sõmeru valla vähekindlustatud lastega peredel, puuetega inimestel, pensionäridel ning kõigil, kes veel sooviksid
Euroopa Liidu poolt saadetud toiduabi, palume sellele järgi
tulla vallamajja. Toiduabi jaotatakse novembri kuu lõpuni
sotsiaaltööspetsialisti kabinetis.
Info tel 329 5948; 528 3430.

14. oktoober

• Anti nõusolek SW Energia OÜ-le Uhtna aleviku katlamaja põletusseadmele saasteloa väljastamiseks.
• Määrati Sooaluse külas kolme eraldi katastriüksusena munitsipaalomandisse taotletava Kohala-Eesküla küla – Sooaluse tee lõikude suurused, lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Katku külas asuva Keskvälja katastriüksuse jagamisega ning
määrati moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Katela külas asuva Kerbi katastriüksuse jagamisega ning määrati moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Varudi-Altküla külas asuva Rohuaia katastriüksuse jagamisega
ning määrati moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Kinnitati Uhtna Hooldekodu kohamaksu suuruseks alates 1. jaanuarist
2014 a 500 € kuus.
• Otsustati teha vallavolikogule ettepanek 2013. aasta teise lisaeelarve kinnitamiseks.
• Otsustati tunnustada valla tänukirjaga Uhtna Hooldekodu töötajat
Salme Kompi.
• Otsustati korraldada hange ja küsida pakkumused valla välisvalgustuse
hooldamiseks.
• Kooskõlastati riigimaantee nr 1 (E20) Tallinn-Narva km 98,48 asuva
Aluvere viadukti koos pealesõitudega ümberehituse tehniline projekt
Hankedokumentide Lisa 2 Tehniline kirjeldus
• Väljastati projekteerimistingimused: AS-le Eesti Energia Võrguehitus
projekteerimistingimused 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimiseks Sauna kinnistu liitumiseks elektrivõrguga; Kopli kinnistu omanikule projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks; Uusõue
kinnistu omanikule projekteerimistingimused kanalisatsioonitorustiku ja
reoveemahuti projekteerimiseks; AS-le AML Kinnisvara projekteerimistingimused majandushoone rekonstrueerimise projekteerimiseks laohooneks.
• Anti ehitusluba Muru tn 10 kinnistu omanikele üksikelamu ehitamiseks.
• Anti kasutusload Kaasiku kinnistul ja Raja kinnistul asuvatele Põllumeeste Ühistule KEVILI kuuluvatele: administratiivhoonele; elevaatorile;
autodelt teravilja maha- ja pealelaadimise hoonele; teravilja ladustamise
silodele; koonilise põhjaga mahutitele; krundisisestele teedele ja platsidele;
juurdesõiduteele; puurkaevule.
• Anti kasutusluba Arkna tee 24 kinnistul asuvale krundisisesele vee- ja
kanalisatsioonitorustikule.

21. oktoober

• Otsustati muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris registrisse
kantud Õunapuu kinnistu.
• Anti kasutusluba Roodevälja külas asuvale vallale kuuluvale Terminali
teele.
• Otsustati lisada kultuuri, spordi ja rahvatervise projektide taotluste hindamise komisjoni koosseisu valla spordijuht Hendrik Kurik.
• Otsustati kinnitada Sõmeru raamatukogu direktori konkursi tulemused
ja tehti vallavanemale ettepanek sõlmida tööleping Reelika Alertiga.
• Kinnitati 2013. aasta oktoobri kuu riikliku toimetulekutoetuse maksmine summas 1348.39.
• Otsustati maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste
hooldajatele 2013. aasta oktoobri kuu eest kokku 291.48.
• Otsustati maksta, avalduse esitanud isikutele, ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 990 eurot.
• Otsustati jätta ühe isiku esitatud sotsiaaltoetuse avaldus rahuldamata.
• Otsustati lõpetada, seoses elukoha vahetusega, ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
• Nõustuti kahe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamisega.
• Määrati ühele puudega isikule hooldaja ja otsustati hooldajale maksta
hooldajatoetust.

28. oktoober

• Kinnitati Sõmeru raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad. Raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00–18.00.
• Anti nõusolek Pajo ja Pihlaka kinnistutel jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks.
• Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus ühele isikule eestkostja määramiseks.
• Kinnitati Uhtna Põhikooli hoolekogu koosseis: Tarvo Plotnik, Kaie Teiva, Margit Lichtfeldt, Avo Keir, Eveli Indov, Piia Übius, Reelika Semmel,
Margus Matto ja Birgit Keir.
• Anti AS-le Stora Enso Eesti kirjalik nõusolek hööveldushall II aspiratsioonifiltri vahetamiseks.
• Allkirjastati vallavolikogule esitamiseks vallavalitsuse lahkumispalve.

16. oktoober

• Määrati Roodevälja külas asuvale liikluspinnale kohanimi – Teravilja tee.
• Otsustati kehtestada OÜ MHV Consult koostatud Puiestee tn 20 kinnistu detailplaneering.
• Kinnitati valla 2013. aasta teine lisaeelarve.
• Otsustati anda alates 1. jaanuarist 2014 Ubja piirkonna sotsiaalkorterite haldamine ja noorsootöö korraldamine avaliku teenusena üle MTÜ-le
Ubja Külaselts Linda.

29. oktoober

Valla valimiskomijson registreeris valimistulemuste protokolli alusel vallavolikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid.

3. november

• Valla valimiskomisjoni otsusega kinnitati salajase hääletamise tulemusel
vallavolikogu esimeheks Maido Nõlvak.
• Vallavolikogu otsusega kinnitati salajase hääletamise tulemusel vallavolikogu aseesimeheks Ain Altermann.
• Kuulati ära vallavalitsuse liikmete lahkumispalve.
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I advendiküünla süütamine

Taas loeb su ajaratas aastaringe –
nii rõõm kui mure jätnud jälje hinge.
Et elusaatus vähem murelõnga kooks
ja rohkem päiksepaistelisi päevi tooks.

Pühapäeval, 1. detsembril
kell 14.00 Ubja päevakeskuses,
külaliseks Tiia Paist.
Kell 16.00 Uhtna lasteaia saalis ja
kell 18.00 Sõmeru keskusehoones,
külaliseks Jürgen Holmberg
saksofonil

28. detsembril kell 20.00
Sõmeru keskusehoones

AASTALÕPUPIDU
tantsu, tralli ja üllatustega
Õhtut juhib TARVO SÕMER,
Pääsmed saadaval eelmüügis novembris 7 €, detsembris 10 €

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

Palju õnne!

BRITTA-LIIS ARMUS Vaeküla
KAROLIN KALDA
Sõmeru
LISETTE ARUOJA
Näpi
WILLEM KANGRO
Uhtna
DANIEL LEVTŠENKO Roodevälja

Ubja päevakeskuses

10. novembril kell 14.00
Sõmeru näiteringi etendus

„Perekonnavalss“

November 2013 • Nr 11 (254)

23. novembril kell 20.00
Sõmeru keskusehoones
tantsuõhtu

HALJALA KULTUURI
INVASIOON SÕMERULE
Näha saab P. Simoni komöödiat
„Kohtumine Philadelphias”.
Tantsulusti pakub segarahvatantsurühm
Segapidi, tantsitab ansambel Mahe.
Pääse 3.-, kohapeal 5.-.
Laudade tellimine tel 5336 4604.
Avatud kohvinurk.

9. novembril kell 16.00 Sõmeru keskusehoones
Tuuli (Taul) ja Teet Vellingu esituses kontserkava
„LOOD JA LAULUD”

Õnnitleme novembrikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
93. sünnipäeval
ALIDE BOROVKOVA Ubja
88. sünnipäeval
RUUBEN LAMBUR Sõmeru
87. sünnipäeval
MILAINE-PAULINE ROOSNA Aluvere
85. sünnipäeval
LAINE ERALA Sõmeru
HEINO VAINSALU Roodevälja
84. sünnipäeval
VEERA SIRELPU Koovälja
LUDMILLA PITKE Näpi
83. sünnipäeval
HELJO-LAINE LOODUS Sõmeru
82. sünnipäeval
ENDEL LAKS Koovälja
80. sünnipäeval
LAINE IDAVAIN Vaeküla
HELDILA KOLMRIST Näpi
75. sünnipäeval
ELLE LIIVA Kohala
ALEKSANDER AIVAZOV Muru
VELLO PÕDRA Sämi
LEO REIM Näpi
HELLE VARIPUU Sõmeru
70. sünnipäeval
VIIVI AGER Sõmeru
EVI PEIL Ubja

mis ühendab endas kirjanike ning muusikute loomingu. Kõlavad eesti luuletajate
Betti Alver, Hando Runnel, Juhan Viiding, Indrek Hirv, Joel Sang, Ave Alavainu, Ernst
Enno, Kristiina Ehin jt tekstidele kirjutatud laulud ning proosa- ja luulepalad nii eesti- kui maailmakirjandusest (Viivi Luik, Artur Alliksaar, Karl Ristikivi, Kurt Vonnegut,
Alessandro Baricco, Tuuli Velling jt).
Tegemist on hubase ning omanäolise kontserdiga, mis pakub nii äratundmisrõõmu klassikast kui uusi avastusi muusika ja sõnade tihedalt põimunud maailmast.

28. novembril kell 18.00
Sõmeru päevakeskuses

JÕULUSEADE
VALMISTAMISE KURSUS
Materjal juhendaja Maia Simkinilt,
osalustasu 5 €. Info ja eelnev registreerimine
tel 527 7235 või 322 1730

16. novembril kell 12.00
Sõmeru keskusehoones
E.V.I. perepäev
Kaasa teevad Roela meesansambel ja Kert Krüsban.
Osalustasu 1.- , eelnevalt registreerida tel 5647 0493.

Kustub elu, vaikib valu,
mälestus ei iial kao…

Mälestame
Martin Neidre 4.10.2013
Toivo Raudla 4.10.2013

Alates 1. novembrist Sõmeru

raamatukogu avatud

esmaspäevast reedeni kell 10.00–18.00

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

