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SÕMERU VALLA AJALEHT

Kui jõulud on möödas ja näärid on läbi,
siis ometi tubli tükk talve on ees.
Näe, kuuse peal külmetab
pisike käbi,
jääkülmad on seemned ta
soomuste sees …
/L.Tungal/

E

esti rahvakalendris on kolmekuningapäev jõuluaja viimane
püha. Tavaliselt viidi jõulu- ja näärikuused just sel päeval
toast välja, linnades koguti nad kokku ja viidi metsa. Euroopas oli
tavaks sel päeval jõulukuused pidulikult põletada.
Sellest teadmisest ajendatuna toimus kuuskede põletamise rituaal sel aastal ka Sõmerul. Kenaks lõkkeks vormitud jõulupuud
saatsid taeva poole sädemetevihi, pakkudes veel viimast jõulurõõmu. Kõigil kohaletulnutel oli võimalus tuttavatele head uut aastat
soovida, sest kuulu järgi pärast kolmekuningapäeva seda enam ei
tehta. Lapsed aga lustisid liuväljal ja lumeküngastel.
Ühtses loitsuringis tänasime häid vaime ja tegime kummarduse maaemale, soovisime häid soove ja mõtlesime ilusaid mõtteid.
Sellele aitas kaasa soe jook ja jõulupuder, milles ei puudunud ka
mandel. Nii krooniti sel aastal kuningaks Heinar Roov, kes oma
pudru seest õnnemandli leidis.
Tänu ürituse korraldajatele pudrusegamise ja joogijagamise
ning Aarele ja Kaidole tulesooja ja pillihelide eest, Kanarbiku Õitele hoogsate tantsusammude eest ja kõigile kokkutulnutele ilusa
õhtu eest.
Kena aastat kõigile!

Sirje Rebane
Lisaks pudrule maitses suurepäraselt ka lõkkes küpsetatud kartul

Jõulumosaiik

Selle aasta kuningas Heinar Roov, kelle pudru sees oli õnnemandel

Jõulukuu on seljatatud

Imelist jõulumuusikat pakkusid Laura ja Veiko

Juhuu! Kas päkapikud ikka nägid, et meil on tunnistusel ainult viied
Mööda imelist teed,
mööda imelist teed,
mööda imelist teed nii pikk tundub see

Loomulikult alustati teekonda
Jõulumaale juba novembris –
koolimaja aknad said kena lumemustri, klassides toimetasid
töökad päkapikupoisid ja päkapikupiigad, mudilaskoor ja
lastekoor harjutasid jõulu- ja lumelaule, solistid ja teised üksikesinejad lihvisid oma etteasteid,

treeniti tantsusamme ja õpiti
jõulusalme. Advendikogunemistel kiideti tublisid ja manitseti
neid, kellel hinnete seisud kahtlaselt kasinaks kiskusid. Et asjadega õigeks ajaks valmis jõuda,
võtsime koolipäevale lisaks ette
ka kooliöö. Nii oli soovijatel võimalik klassikaaslastega koos jõulumõtteid mõlgutada ja südaöisel
diskolgi osaleda. Koos taoliste
tegemistega jõudis käegakatsutavasse kaugusesse jõuluõhtugi.

Lumised jõulud on seljataha
jäänud, vihmane aastavahetus
täis tuledesära möödanik ning
aeg on taas uuteks tegemisteks.
Enne tahaks aga heita põgusa ja tänuliku pilgu veel möödunusse.
Jõuluhõngu jätkus Sõmeru
vallas tervesse detsembrikuusse,
jõululustist said osa nii lapsed
kui ka eakad. Sai näha jõuluetendust, kuulata kaunist kontserti ja
kohtuda Reet Linnaga. Jõuluvana
kaudu jõudsid Sõmeru vallavalitsuse poolt jõulupakid valla eakatele 80+ ja kodustele lastele. Siin-

Jõulupeatus Jalakate peres

kohal suur tänu Inge Pikkojale, Laine
Soonele, Merli Tammemägile, Natalja
Ivanovale, MTÜ-le Vahva Vaeküla ja
teistele abilistele, kes aitasid pakkide
laiali jagamisel.

Annika Aasa
kultuurispetsialist

Mööda imelist teed...

Jõulumaa väravad, jõulumaa
väravad, jõulumaa
väravad on imelised säravad ...

Nii säravad, et seda jagus
veel järgmisesse ja ülejärgmisesse ja üleülejärgmisessegi päeva.
Ehk säilib killuke sellest jõuluimest meie südamesoppides
kuni järgmiste jõuludeni.

Näha tahaksin ma, näha tahaksin ma
näha tahaksin ma juba jõulumaad...

Jõuluaeg on imeline,
jõuluöösel juhtub ime.
Jõuluaeg on õnnetoov,
täitub sinu jõulusoov.
Jah, tõepoolest. Jõuluaeg
on imeline, aga veel imelisemaks teevad selle inimesed ja erilised kohtumised.
Juba mitmendat aastat on
meil Uhtna kandis kenaks
kombeks olnud koos Inge ja
Helle Pikkoja ning Laura ja
Veiko Pärnakuga teha pisike
Soov kulmineerus kokkusaamisega lastevanemate
ja koolipere ühisel jõuluõhtul, kus lisaks juhtpäkapikkudele said sõna sekka ütelda kõik õpilased. Ühislaulu
saatel jõuti imedemaale, kus
lauldi ja tantsiti. Lisaks publiku aplausile pälviti kiitus ka
jõulutaadilt endalt, kes õpilas-

jõulutuur ning anda üle valla
jõulupakid neile memmedele
ja taatidele, kes ise enam eriti kodunt kaugemale ei kipu,
aga kes tulijate üle alati siirast
rõõmu tunnevad. Seegi kord
tegime pikema peatuse Varudis ja Sämi-Tagakülas, et
rääkida ilmast ja inimestest,
anda üle valla kingitused ja
laulda koos jõululaule.
Aitäh sooja ja südamliku
vastuvõtu eest.

te tegemistega hästi kursis oli.
Asja juurde kuulus tavapärane
ootusärevus, 1. klassi jõulusalmid ja ka kerge käesurumine.
Jõulutaati teele saates sai igaüks talle koolimaja aknast järele lehvitada.

Sirje Rebane
Uhtna põhikool
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Noortekeskuste tegus aasta
2012. aastal noortekeskustes niisama ei istutud, tegemisi ja toimetusi jagus terveks
aastaks.

Näpi noortekeskuse tegemistest tegi kokkuvõtte Näpi
noortekeskuse juhataja Sirle
Pihlak:
Eelmise aasta jooksul toimus Näpi noortekeskuses kaks
mustkunstiga seotud projekti.
Projekti „Elu täis maagiat“ käigus külastas meid mustkunstnik Meelis Kubo, kes viis läbi
mustkunsti õpitoa, mis olla
mustkunstniku sõnul haruldane
juhus Eestis. Selle tulemusena
„nakatusid“ paljud osalejad tõsise mustkunsti pisikuga. Teine
projekt kandis pealkirja „Maagilised noored“. Selle projekti
abil soetasime noortekeskusele
mustkunsti alaseid raamatuid,
trikivahendeid ning erinevaid
materjale mustkunsti teemalisteks meisterdamisteks.
Tagasivaadet tehes peame
oluliseks osalemist Sõmerul toimunud aprillikuusel Jüriööjooksul, kus saime küll märjaks, aga
noored olid tublid ja tegid hea
jooksu.
Samuti on saanud juba traditsiooniks, et igal aastal mai
alguses oleme oma jõud koondanud ja Näpi prügist puhtaks
teinud. Samasse kuusse jäi ka
Rakvere kultuurikeskuses toimunud “Ideede laat”, mis oli
mõeldud noorte ettevõtlikkuse
arendamiseks ning uuenduslike
ideede toetamiseks. Meie tutvustasime varem Näpi noortekeskuses tegutsenud minifirma
PUH reisipatju, mille eest saime
auhinna „Ettevõtlik noortekas
2012“.
Suve algul kutsusime endaga
kaasa meie valla teiste noortekeskuste noored ja külastasime
üheskoos Elistvere loomaparki
ning Vudila mängumaad. Juunis toimus Sõmeru valla noortepäev, kus oli palju erinevaid
tegevusi. Päeva lõpetasid Kunda
draamaringi noored, kes kaasasid ka meid oma esinemisse.
Oktoobris toimunud loomepäeval osalesime õhupallidega

kaunistatud rattaga ning Näpi
noortekeskuse poolt oli vigurõhupallide meisterdamise tuba.
Näpi noortekeskuses tegutseb tüdrukute enda loodud
tantsugrupp, kus mõeldakse ise
tantsusamme välja ja harjutatakse koos tantsimist.
Aasta läbi toimuvad noortekeskuses
meisterdamised,
koolivaheaegadel on erinevaid
tegemis: joonistamise- ja fotokonkurss, vaheaja peod, filmide
vaatamise päevad, seiklusmängud.
Eelmisel sügisel oli mul
suurepärane võimalus osaleda
noorsootöötajate põhiteadmiste
ja -oskuste koolitusel, mis avardas minu mõttemaailma noorsootöö valdkonnas, andis juurde
motivatsiooni ning uusi mõtteid
ning suurendas koostöötahet
teiste meie valla noortekeskustega.
Roodevälja noortekeskuse
tegemistest pajatab Roodevälja
noortekeskuse juhataja Lilian
Loit:
Olemegi jätnud selja taha
2012. aasta! Kui nüüd meenutada möödunut, siis võiks kokkuvõtteks öelda, et oli suur projektide aasta.
Aasta alguses toimusid ESF
projekti raames noorte omaalgatatud projektid: aprillis tehnikanädal, mais „Küünlasära silmadesse“ ja juunis „Mänguline
maailm“. Märtsis toimus meil
puidu töötuba, kus Toivo Reinsoo andis noortele uusi teadmisi
ja kogemusi, tutvustas tööohutust ja tööriistu. Töötoas valmisid lilleriiulid, puidust koerad,
paadid ja laevukesed. Noortele
meeldis töötuba ning nad soovivad seda korrata ka sellel aastal.
Maikuus toimus roigasmööbli valmistamise töötuba,
mida aitas läbi viia valla noorsootööspetsialist Piret Laidroo.
Noortele tutvustati ohutustehnikat ja tööriistade õiget kasutust.
Valmisid toredad omanäolised
toolid. Tegijate omavahelisest
jutust oli kuulda, et mõlgub
mõte teha juurde ka laud.

Suvel said noored tänu MTÜ
Junargole uue jalgpalliväljaku.
Jalgpalli mängiti hoolimata ilmast varavalgest hiliste õhtutundideni. Väga tegus oli septembris alanud ANK projekt „Kellad
käima“. Toimus kipsist, puidust,
vineerist ja taaskasutatud materjalidest seina- ja lauakellade
meisterdamine. Igal tegijal oli
oma idee, kuidas kujundada
omanäoline kell. Projekt aitas
kinnistada keskkonnasõbralikku
eluviisi, sest üks osa õpitubadest
keskendus vaid meisterdamisele
taaskasutatud materjalidest. Siin
ka üleskutse – kõik kes soovivad
ise ajanäitajat meisterdada, siis
kellamehhanismid ootavad teid.
Oktoobris toimus ANK
projekt „Kuulid veerema ehk
magnet noortekeskuses“. Selle projektiga õnnestus soetada
piljardilaud, mis oli kooskäijate
sooviks juba mitu-mitu aastat.
Suur tänu Juliale ja Hendrikole,
kes olid projekti initsiaatoriteks
ning tegid kõik selleks, et projekt valmiks. Projekti käigus said
noored arendada loogilist mõtlemist, parandada koordinatsiooni, tähelepanuvõimet ning teha
ka alateadlikult matemaatilisi
kalkulatsioone. Lisaks paranesid
nii noorte enda mänguoskused,
mis tõstsid enesehinnangut, andes juurde enesekindlust. Projekti suureks plussiks oli pealkiri
„Magnet noortekeskuses“, mis
toimis täiesti, sest paljud noored
on noortekeskuses tagasi.
Novembrikuus toimus ANK
projekt „Klaasitöö õpitoad“, kus
tutvusime erinevate klaasi sulatustehnikatega ja valmistasime
tiffani-tehnikas ehteid. Klaasitöö nõudis väga suurt ettevaatlikkust ja kannatlikkust, samuti
loovust ja loomingulisust. Klaasitöödega jätkame sellelgi aastal.
Detsembrikuus valmistasime piparkoogitaignast ja kaunistasime glasuuriga 3D kuusepuid.
Selline oli siis 2012. aasta Roodevälja noortekeskuses.
Meie tegemistest saate teada,
kui külastate Roodevälja noortekeskuse facebooki-lehte.
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Ubja noortekeskuse tegemistest annab ülevaate Ubja
noortekeskuse juhataja Lilian
Lindmäe:
Juba 2012. aasta kevad algas töiselt. Ubja noored esitasid
NAF-i (noorte omaalgatusfond)
projekti, mille raames avanes
võimalus külastada Rakvere linnust ja Aqua spaad.
Nagu igal aastal, sai kirjutatud ka ANK-i projekte. Esimese projektiga muretsesime
noortekeskusele juurde uued
lauamängud, mille valimisel
noored kaasa lõid ning enne
suuremat mängimist neid ka
Sõmeru noortekeskuses tutvustasid.
Tänu ANK-i projektile hangiti uus köögipliit, mille tulemusel paranes kokandusringi
tegevus.
Sügisesse vooru esitatud
projekti raames meisterdasime
seepi ja huulepalsamit. Tavaliselt oleme harjunud neid poest
ostma, aga ise tehtud on hoopis
midagi uut.
Suvi algas noortepäevaga
Sõmerul, kus oli võimalus osaleda erinevates töötubades ja
hankida uusi teadmisi. Suve lõpetas aga Ubja noortekeskuse
10. sünnipäev. Lisaks oma valla
noortekeskustele olid meil külas
Rakke ja Väike-Maarja noored.
Oma teadmisi panime sügisel väikeste tüdrukutega proovile osaledes Lääne-Viru noorte
teadmiste võistlusel, kus enda
arvates olime tublid, sest tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt.
Osalesime ka Sõmeru keskusehoones toimunud loomepäeval,
kus valmisid uhked rattad.
Kindlasti jätkame uuel aastal klaasitöödega, voolime savi,
kokkame, teeme käelist tegevust
ja muud põnevat. Uude aastasse
läheme uute ideedega, mis ootavad vaid paberile panekut.
Noortekate tegemised koondas
kokku

Annika Aasa

Elu kui filmis, elu
kui multifilmis

Multikatuba

3. jaanuaril toimus Sõmeru noortekeskuses multifilmi töötuba. Esimest korda osalesid Sõmeru valla noored multifilmi
valmistamises Tapa gümnaasiumis 25. oktoobril 2012, seoses
Priit Pärna I animafilmi festivaliga. Kuna noored jäid tehtuga
rahule ning tekkis uusi ideid, otsustati läbi NAF projekti kutsuda MTÜ Nukufilmi Lastestuudio animatsiooni töötuba sel
korral juba Sõmerule.
Multifilmi meisterdamisel osalesid Sõmeru, Ubja ja Näpi
noortekeskuste noored. Kokku valmis üheksa lühifilmi. Kaheksa joonis- ja lamenukk-animatsiooni, mis tähendas tööd paberite, pliiatsite ja kääridega. Üks film oli plastiliinanimatsioon,
kus plastiliinist voolitud tegelaskujud liikusid maketil.
Noored jäid tehtuga rohkem rahule kui Tapal. Eks nüüd
oli väikene kogumustepagas juba varuks, aega oli rohkem ning
multifilmid tulid pikemad.
Mõnede jaoks oli see aga täiesti uus kogemus. Kõigepealt
anti osalejale kätte valged paberilehed, kuhu pidi joonistama filmis mängivad tegelaskujud. Kogu töö toimus samm-sammult:
iga tegelaskuju väikseimgi liigutus joonistati eraldi paberile,
seejärel pildistati joonistatu pilthaaval üles ja pandi juhendajate
abiga vastava arvutiprogrammiga kokku ning lõpuks lisati heli.
Mõned tunnid tõsist tööd ja võiski asuda filme vaatama.
Näpi noortelt valmis joonis- ja nukufilm. Ühe multifilmi
teema oli juba eelnevalt valmis mõeldud, tegemise ajal lisandus
sellele hulgaliselt uusi mõtteid, mida läbiviija aitas ellu viia.
„Ise multikat teha on väga põnev, aga ka aega ja kannatust
nõudev. Mitme tunni töö tulemusel valminud multifilm on
vaid alla minuti pikkune,“ nentis Näpi noortekeskuse juhataja
Sirle Pihlak. Samas andis see innustust teha ka oma noortekas
multifilme, mida saab hiljem arvutiprogrammi abil kokku panna. Tänaseks on paberile jõudnud juba esimene lühijoonisfilm.
Noorte arvates oli see hullult huvitav ja äge ettevõtmine.
Oma silmaga sai näha, kuidas multifilmi tegemine ja kokkupanemine käib. Kogeti midagi õpetlikku ja omapärast, millega
igapäevaelus kokku ei puututa.

Multikameistrite tegemised pani kokku
Annika Aasa

Vallavanema veerg
Jõulukuu lõppedes näärikuu alustas…
Et luua uuele väärikas maine
loodus ühele kraadile panustas –
– tööle palgati talvedisainer.
V. Osila
Rõõmurohket ja õnnelikku uut aastat!
Täitugu teie kõige salajasemad ja pisemad soovid! Jätkugu rõõmu ja päikest
kõikidesse päevadesse, hoidke oma sõpru
ja lähedasi!
Kümnes aastaring on sulgunud, 100
veergu on kirjutatud. Kasutan jälle Virve
Osila luulet oma mõtete väljendamiseks:
On nii palju mõtteid, mida valmis pole
mõeldud,
ja ka selliseid, mis mõelda pole mõtteski.
Aga sõnad, tundub, juba kõik on välja
öeldud,
juurde neid ei sünni, ennast kätte võtteski.
Saabunud aasta pakub meile valikuid
ja võimalusi. Minule on tulemas neljas
tõehetk Sõmerul. Enne uude aastasse sukeldumist oleks paslik väike pilguheit olulisematele sündmustele möödunud aastal.

Jaanuar

• Külaskäik Rõuge valda
• Keerulised seisud Rakvere haiglas
• Tants Lääne-Viru jäätmekeskuse ümber
• Valla 2012. aasta eelarve vastuvõtmine
• „Aasta tegu“ Porkunis – suur tunnustus
Uhtna kooliperele

Veebruar

• Tööle asus Eveli Indov, uus haridus- ja lastekaitsespetsialist
• Kired Vaeküla kooli teemadel, kohtumised
RKAS juhtidega
• Linnade ja valdade päevad Tallinnas
• Sõmeru noortekeskuses tuli kokku esimene noorte ümarlaud
• Sõmeru klubis esietendus „Kroonu onu“
• Järelevalve Uhtna põhikoolis
• Eesti Vabariigi aastapäev – valla aumärgid
Rita Uuetalule ja Uno Altermannile, „Hea
tegu“ tänuplaatide üleandmine
• Uhtna põhikooli kõrvalhoone katuse ehitus

Märts

• Luulevõistlus „Looduse imelikud kukerpallid“ Sõmeru põhikoolis
• Külalised Ukrainast
• Perearstide ja haigla omanike kohtumine
maavalitsuses
• Muudatused Eesti Posti töös
• Vallavolikogu kiitis heaks Sõmeru valla
ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise uuendatud kava aastateks 2012–
2024

Aprill

• RMK esindajad avastasid „kullaaugu“
Ubja vanas kaevanduses
• Sõmeru vald 20
• Ubja küla koosolek
• AS Rakvere Vesi erakorraline üldkoosolek

Mai

• Kevadtorm Virumaal
• „Teeme ära!“ vallas
• Roodevälja ja Uhtna veeprojekti esimesed
nõupidamised
• Rakvere haigla juhi vahetus
• Beebide vastuvõtt emadepäeval
• Tõmbetuultes Põllumeeste Ühistu KEVILI
projekt
• Parimate õpilaste vastuvõtt Maidla mõisas
• Moldova delegatsiooni külaskäik
• Eakate festival „Põlvest põlve“
• Esimene jalgrattamatk Sõmerul
• Valmis sadeveetrass Ussimäel
• Keskkonnapäev Kundas

Juuni

• Puude istutamine Ubja karjääris
• Poola delegatsioon Sõmerul
• Algas Uhtna põhikooli köögi remont
• Koolide lõpuaktused – järjekordne lend lõpetajaid läks teele
• Rõuge valla külaskäik Sõmerule
• Võidutulest süttisid jaanituled
• Külaskäik Brüsselisse koos Uhtna põhikooliga
• Jaaniku tee ehitus Ubjas
• Vald astus Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse liikmeks

Juuli

• Piimaautomaat Põhjakeskuses – meie piimatootjate Ain Altermanni ja Arvi Aleste
ühisprojekt

• Uue „Põlevkivi kaevandamise arengukava
2016–2013“ sotsiaalmajandusliku uurimuse
avaistung Jõhvis
• Emotsionaalsed koosolekud Uhtna kooli
söökla remonttöödel
• Ussimäe tee ja tänavavalgustuse ehitus

August

• Roodevälja ja Uhtna veetrasside nõupidamised

• Kooli tee ja Astri tänava asfalteerimine
• Vihula valla noortedelegatsioon Sõmerul
• Telesaade „Kodutunne“ Näpil
• Rägavere ausamba taasavamise mälestusüritus
• Sõmeru, Näpi ja Ussimäe teede pindamine

September

• Sõmeru keskusehoone sünnipäev
• Saksamaalt Plöni maavanema külaskäik
Sõmerule
• Sõmeru valla kaunid kodud leidsid maakondlikul konkursil äramärkimist
• Uhtna mõisa põleng
• Vallavalitsuse külaskäik Jõgevamaale
• Sõmeru raamatukogu direktoriks sai
Maret Kõre
• Vallavalitsusse asus teenistusse järelvalveametnik Ilmar Pekri
• Valmis Uhtna põhikooli söökla

Oktoober

• Külaskäik Sangaste pansionaati ja
Hummuli valda

• Õpetaja autähise avamine Haljalas
• Jõgevamaa kultuuritöötajad Sõmerul
• Õpetajate päeva tähistamine Muuga
mõisas
• Astri tänava kergtee ehitus
• Nelja valla hooaja avapidu Sõmerul
• Ilmus raamat “Pärandkultuur Sõmeru
vallas“
• Valmis Uhtna hooldekodu uus aed

November

• Külaskäik Soome Kuopiosse
• Alatu tegevusetus Eesti Komposti poolt
• Beebide vastuvõtt isadepäeval
• Kohtumine Päästeameti juhtidega
• Kodanikeühenduste konverents Sõmerul
• Tutvumine Jõhvi politsei ja päästeameti
tööga
• Vallavalitsuse külaskäik Saku valda

Detsember

• Advendiküünalde süütamine
• Uhtna põhikool sai uued uksed
• Moldova ajakirjanikud Sõmerul
• Aluvere karjääris motospordi arendamise nõupidamine
• Ränk avarii Aluvere viaduktil
• Uhtna naiskoori 5. sünnipäev
• Pihkva oblasti delegatsioon Sõmerul
• Varudi-Vanaküla sai tänavavalgustuse
Parimate soovidega

Peep Vassiljev

2012. aasta omavalitsuste ühistööna
2012. aasta on lõppenud
ning taas kord tehakse kokkuvõtteid ning seatakse uusi
sihte järgnevaks. Püüan anda
lühiülevaate lõppevast aastast
omavalitsuste ühistöö vaatevinklist. Aasta oli maakonnale
tervikuna edukas ning meeldejäävaid sündmusi oli rohkesti.
2012. aasta oli ka Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule (VIROL)
tegus, jätkati paljusid juba käimasolevad
koostööprojekte
ning algatati uusi.
Aasta alguses lõppes sotsiaaltranspordi projekt, mille
eesmärgiks oli arendada omavalitsuste koostööd piirkondliku
sotsiaaltranspordi arendamisel.
Ettevõtmise sisuks on võimaldada
puudega või liikumistakistusega
isikutele ja muule abivajavale isikule transporti. Et teenust mingilgi määral käigus hoida, korraldati
2012. aastal uus hange, mis tagas
antud teenuse säilimise meie maakonnas. Uus hange oli tehtud eeldusel, et see tuntust kogunud pilootprojekt saaks tulevikus ka riigi
dotatsiooni.
Läbi tegevustoetuste ning
liidu asutatud organisatsioonide
arendasime nii turismialast tegevust SA Põhja-Eesti Turism kaudu, vabaühenduste ning ettevõtluse nõustamist SA Lääne-Viru
Arenduskeskuse kaudu. Liidu all
tegutsev Lääne-Viru õppenõustamiskeskus osutas aga abivajajatele
nii logopeedi, eripedagoogi kui ka
psühholoogi abi, mille eesmärgiks
ongi just laste varajane märkamine, et tagada neile täisväärtuslik tulevik läbi õppenõustamise.
Näen tulevikus nende institutsioonide üha kasvavat rolli ning
usun, et ka riigipoolne soov neid
valdkondi omaltpoolt toetada
jätkub ka tulevikus. Jätkus eriotstarbelise kommertsliini veo korraldamine meie maakonnas, mille
tulemusena saavad 36 kõne- ja
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nägemispuudega last tasuta transpordi Tartusse ning tagasi. Aasta
alguses valmis liidul maakonda
tutvustav ning keskkonnateadlikkust tõstev trükis ”Looduskaunis
Lääne-Virumaa”, mille 3000 tiraaž
on praktiliselt juba välja jagatud
ning sügisel käivitus maakondlik kolmandate klasside projekt
”Metsaga sõbraks”, mille tulemusena said kõik meie maakonna
kolmandate klasside lapsed minna Sagadisse loodust tundma õppima. Läbi liidu ühis- ja haridusalaste ürituste toetamise toimus
palju erinevaid üritusi ja projekte,
mis olid suunatud kõik meie maakonna arendamisele.
Aktiivselt tegutsesid LääneViru arenduskeskuse koordineeritav KOV arendustöötajate koda
ning liidu all tegutsev KOV finantsinimeste ümarlaud. Koos arutleti läbi erinevate tegevuste
maakonna arendamise üle ning
valdkondlike probleemide lahendamisi. Järgmine suurem projekt
on läbi selle juba ka algatatud ning
see puudutab maakonna kergliiklusteede võrgustikku. Palju tehti
koostööd ka teiste partneritega.
Nii anti välja iga-aastane ”Virumaa
kirjandusauhind” koostöös IdaViru Omavalitsuste Liiduga ning
sellel aastal pälvis selle Andrei Hvostov teosega „Sillamäe passioon”.
Koostöös Virumaa Teatajaga anti
välja traditsiooniline ”Aasta tegu”
auhind ning 2013. aastal toimub
see juba 10. korda ning selle aastased märgilised teod saavad pärjatud juba uue aasta alguses. MTÜ
Virumaa Lootusega ja Lääne-Viru
maavalitsusega tunnustasime ilusamaid kodusid konkursi ”Eesti
kaunis kodu” raames Päides, kus
maakonna kaunimaks koduks valiti perekond Remmiku kodu Viru-Nigula vallas, lisaks tunnustati
ka teisi tublisid maakonna inimesi
kodukoha kaunimaks muutmisel. 2012. aastal algas ka koostöö
Rakvere teatriga, mille tulemu-

seks peaksid valmima erinevad
õppematerjalid haridusasutustele
ja mille eesmärgiks on koostöös
teatriga kultuuriliste teadmiste
suurendamine lastes ja noortes
ning seda läbi maakonna koolide.
Miks mitte muuta selle projekti
raames meie laste ja noorte koolitunnid veelgi huvitavamaks ja
teadmisterohkemaks.
Iga-aastasel maakonna parimaid aineolümpiaadidel käinuid
ning nende juhendajaid tunnustati
augustis toimunud üritusel Sõmerul nn ainetundjate päeval. Traditsiooniline Lääne-Viru hariduse
päev, mille peaesineja oli psühholoog Anu Virovere toimus aga
sellel aastal Rakvere ametikoolis ja
seal said ligi 250 meie maakonna
haridusinimest kuulata huvitavaid
ja harivaid loenguid. Selle päeva
raames tunnustas VIROL ka meie
maakonna uusi haridusasutuste
juhte, õpetajate päeval Haljalas
aga neid noori õpetajaid, kes peale
ülikooli lõpetamist ja vastava kvalifikatsiooni omandamist on otsustanud meie maakonna kasuks
ning siin tööle asunud.
Liit osutas läbi erinevate pöördumiste tähelepanu probleemidele, mis tegid murelikuks tervet
maakonda. Aasta alguses tegi liit
pöördumise seoses Vaeküla kooli tulevikuga ehk hooned jäävad
meie pingutustele vaatamata tühjaks ning miljonitesse kroonidesse
juba tehtud investeeringud riigi
poolt lendavad lihtsalt tuulde ning
lapsed on laiali üle maakonna, mis
on äärmiselt kahetsusväärne. Samuti koostasime Vihula vallavalitsuse kaasuse alusel pöördumise,
mis puudutas maamaksu vabastamise kompenseerimist omavalitsustele. Arupärimise koostasime
ka haridusministeeriumile, nimelt
jõudis meieni info, mis puudutab
Porkuni kooli eelkooliealiste laste
arendusrühma sulgemist.
Aasta teises pooles juhtisime tähelepanu probleemidele,

mis võib maakonnas juhtuda kui
kaotatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse maakondlikud
keskkonnaprogrammid ning kui
vähendatakse Päästeameti Ida
päästekeskuse Rakvere päästekomando isikkoosseisu. Kohtumisel
päästeametiga jäigi kõlama see, et
raha ei ole ega tule ning otsused
on olnud õiged. Jääme lootma, et
meil pole tulevikus vaja seda oma
inimeste elude ja vara arvelt tõestada. Aktiivne oli ka kultuuriline
tegevus läbi liidu, milledest võib
esile tuua nt. maakonna kultuuritöötajate seminar Moldovas,
poisssolistide konkursi ning ETV
„Laulukarusell 2012“ piirkondliku
lõppvooru korraldamist jpm.
Koolituste valdkonnas, mida
liit korraldas KOV-dele võiks välja
tuua nt riigihangete seaduse, avaliku teenistuse seaduse, haridusvaldkonna, aadressi andmete ja
ehitisregistri jms teemal.
Vaatamata ka negatiivsetele aspektidele võib kokkuvõttes
öelda, et 2012. aasta oli kohalike
omavalitsuste ühistööna väga
aktiivne. Koostöös maakonna
erinevate sihtrühmadega suutsime maakonna arengule erinevalt
kaasa aidata ning kaitsta nii meie
omavalitsuste kui ka maakonna
inimeste huve laiemalt.
Siinkohal soovin tänada kõiki
omavalitsusi, liidu koostööpartnereid ning teisi maakonna arengule
kaasa aidanud inimesi ning soovida kõigile palju kordaminekuid
ning edukat uut aastat!

Sven Hõbemägi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
tegevdirektor

Ilus meenutus jõulukuust
Kodualuse maa maamaksusoodustus

1. jaanuaril 2013. a jõustunud maamaksuseaduse § 11 lõike 1
kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema
omandis oleva või seadusega sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas linnas, alevikus ning üldplaneeringuga tiheasustusega alaks
määratud alal 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel
maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Sõmeru vallas on lisaks Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikele ning
Roodevälja ja Aluvere küladele määratud valla üldplaneeringuga tiheasustusega aladeks ka osaliselt Ussimäe, Vaeküla, Ubja ja
Kohala külad.
Memmed külas

Jõulukuul külastasid Sõmeru lasteaia Mõmmikute rühma Sõmeru
klubi eakate tantsurühma Kanarbiku Õied suured päkapikud.
Saalis lauldi ja tantsiti. Edasi liikus pikk päkapikurivi Mõmmikute rühma. Rühmas meisterdati koos ilusaid jõulukaarte ja
maiustati laste poolt küpsetatud ja kaunistatud piparkookidega.
Aitäh, et leidsite aega meie väikeste laste jaoks. Soovime teile uuel aastal
tugevat tervist ja kerget tantsujalga. Uute kohtumisteni.

Renna Sarap

Sõmeru lasteaed Pääsusilm

Sõmeru vald läbi numbrite
Sõmeru vallas sündis 2012. aastal 36 last, manalasse lahkus 30 inimest. Valda
saabus teistest omavalitsustest 82 inimest, mujale elama lahkus 144 inimest.
Peamiselt kolisid inimesed Sõmeru vallast ära Tallinna (28 inimest), Rakveresse (26 inimest) ja Vinni valda (17 inimest), vähemal määral mujale Lääne-Virumaale ja teistesse Eesti omavalitsustesse. Välismaale lahkus 35 vallaelanikku.
Sõmeru valda asus elama naaberomavalitsustest 34 inimest, sealhulgas Rakvere linnast registreeris oma elukoha valda 23 inimest. Ülejäänud saabusid mujalt
Eestist. 4 inimest naases Soomest.
1. jaanuari seisuga on vallas elanikke kokku 3615 inimest, neist 1756 meest
ja 1859 naist. Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga võrreldes 53
inimese võrra.
Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 17%, tööealised inimesed
moodustavad 65% ja pensioniealised 18% elanikkonnast.

Janne Lainjärv
juhiabi

Maksu tasumine:
1. Maksu- ja tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.
2. Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool,
kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
3. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
4. Maksumaksja, kes ei ole maamaksuteadet 25.veebruariks
kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama
maksu- ja tolliameti Rakvere teenindusbürood telefonil
676 3585.
5. Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta
kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama sellest Sõmeru
vallavalitsusele.
6. Maksu- ja tolliameti e-teenuse kasutajale, kes on teatanud
oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.
7. Maksuteade väljastatakse isikule, kes on maaomanik või
kasutaja 1. jaanuari seisuga.
Lisaks: Sõmeru Vallavolikogu jättis 2013. aastaks muutmata
seni kehtinud maamaksumäärad.
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda Sõmeru vallavalitsusse telefonil 329 5947 või e-maili aadressi inge@someru.ee.
Inge Liivak
ehitusjärelevalve insener

3. detsembril

• Määrati Sõmeru alevikus asuva munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse lähiaadressiks Nurme tänav ja sihtotstarbeks transpordimaa.
• Otsustati korraldada hange ja küsida pakkumused Roodevälja
Terminali tee projekteerimiseks.
• Otsustati arvata Uhtna põhikooli hoolekogu kooseisust välja Annika Aasa ja nimetada hoolekogu liikmeks Reelika Semmel.

10. detsembril

• Määrati Vaeküla külas asuva munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse lähiaadressiks Sauna ja sihtotstarbeks elamumaa.
• Anti Põllumeeste Ühistule KEVILI kirjalik nõusolek puurkaevu
ehitamiseks.
• Otsustati kustutada põhivahendite nimekirjast Sõmeru aleviku
ja Näpi aleviku veemajanduse varad soetusmaksumuses kokku
34 038,26 eurot.
• Otsustati lükata tagasi kõik hankele valla heakorrateenuse osutamine esitatud pakkumused ja korraldada uus hange.
• Anti nõusolek kahe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Otsustati eraldada reservfondist Ubja noortekeskusele inventari
soetamiseks 901,20 eurot.

14. detsembril

• Otsustati esitada Lääne-Viru maavanemale vaba põllumajandusmaa maatükk nr IV-02-411 riigi omandisse jätmiseks ja kasutusvaldusesse andmiseks OÜ-le Kohala SF.
• Otsustati omandada tasuta Sõmeru vallale riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev Sõmeru vallas Roodevälja
külas asuv Paekarjääri kinnistu.
• Tunnistati pakkumise “Roodevälja Terminali tee projekteerimine” edukaks pakkumuseks OÜ SKA Inseneribüroo pakkumus ja
otsustati sõlmida leping Terminali tee projekteerimiseks.
• Otsustati tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru lasteaia Pääsusilm õpetajat Kaie Teivat.

21. detsembril

• Otsustati esitada Lääne-Viru maavanemale vaba põllumajandusmaa maatükk nr IV-02-412 riigi omandisse jätmiseks ja kasutusvaldusesse andmiseks OÜ-le Kohala SF.
• Otsustati seada vallale kuuluvale Sõmeru alevikus asuvale kinnistule tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Anti kasutusluba OÜ-le Kaarli Farm kuuluvale veisefarmi laudakompleksi noorkarjalauda osale ja veisefarmi II noorkarjalauda
vedelsõnnikuhoidlale.
• Väljastati AS-le Eesti Energia Võrguehitus projekteerimistingimused komplektalajaama ja 10 kV kaabelliinide projekteerimiseks
Kaasiku kinnistu tööstushoone liitumiseks elektrivõrguga ja AS-le
Eesti Energia Võrguehitus projekteerimistingimused komplektalajaama, 10 kV ja 0,4 kV kabelliinide projekteerimiseks Kitseküla alajaama 0,4 kV fiidrite F1, F2 ja F3 rekonstrueerimiseks.
• Tunnistati pakkumise sõiduauto kasutusrent edukaks RentEst
OÜ pakkumus, kui kõige madalama kogumaksumusega pakkumus.
• Kinnitada 2012. aasta detsembrikuu riikliku toimetulekutoetuse
maksmine summas 1861,24.
• Otsustati maksta hooldajatoetust raske ja sügava puuetega inimeste hooldajatele 2012. aasta detsembri kuu eest kokku 383,46.
• Anti nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Jäeti viie isiku sotsiaaltoetuste avaldused rahuldamata.
• Otsustati avalduse esitanud isikutele maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 1609 eurot ja määrati 12-le õpilasele
toidusoodustus.
• Otsustati korraldada hange ja küsida pakkumused vallavara
kindlustamiseks.
• Otsustati tunnustada valla tänukirjaga Uhtna Hooldekodu töötajat Anne Jalastit.

Sõmeru vallavolikogu ootab taotlusi aumärgi
andmiseks
Taotlus tuleb esitada Sõmeru vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2013. Aumärk antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena Sõmeru vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.
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.

Vallavalitsus jagab taas toiduabi
Alates 2. jaanuarist kuni 20. veebruarini jagab Sõmeru vallavalitsus Eesti Punase Risti vahendusel saabunud toiduabi, milleks on
jahu ja makaronid. Sotsiaaltoetust ja -abi saama õigustatud isikutel
palume pöörduda vallavalitsusse (juhiabi või sotsiaaltööspetsialisti
kabinet).
Sõmeru Vallavolikogu määruse ,,Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise ning sotsiaalabi andmise kord“ järgi on sotsiaaltoetust ja
-abi saama õigustatud isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Sõmeru vald ja kelle perekonna kuu sissetulek
esimese pereliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud alampalga
määra ning iga järgneva kohta 70% riiklikult kehtestatud alampalga määrast. Info tel 329 5948.

Anneli Saaber

vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist
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Õnne ja päikest,
tervist ning jõudu,
toredat, toimekat
aastate sõudu!

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

Kuhu minna, mida teha

Igaüks, kes aitab ja hoolib ja toetab,
oma südant raashaaval laiali poetab;
need killud ei kulu, ei kao jäljetult äraandmisrõõmust sünnib andja sees sära...
Sõmeru Vallavalitsus tänab ettevõtteid, asutusi ja
eraisikuid, kes abistasid ja toetasid jõulukuul Sõmeru
valla toimetulekuraskustes peresid.

Keskkonnakolmapäeva kaminajutud jätkavad
jaanuaris kahel järjestikusel kolmapäeval:
a 16.01. kell 18.00 Urmas Tartes “Mutukaelu talvel”.
Juttu tuleb erinevate putukaliikide talvisest elust-olust.
Jutuvestja on ilmekas ja humoorikas, sobib kuulamiseks
ka loodushuvilistele lastele.
a 23.01 kell 18.00 Fred Jüssi looduse lood.

Ubja

Näpi

Loore
Talalaev
Sõmeru

Uhtna põhikool pakub võimalust kasutada koolisööklat
ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks.
Info 325 7768, uhtnapohikool@hot.ee

Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure.

Mälestame

Harald Kerdmann
Jekaterina Pikki
Gitta Tali
REIN TRUUPÕLD	
INGRID MÖLLITS

Nurme 21.12.2012
Ubja
9.12.2012
Sõmeru 1.12.2012
Vaeküla 6.01 2013
Kohala 8.01 2013

Koolivaheajal kinno
Ühel detsembrikuu koolivaheaja päeval pidid mõned lapsed
taas varakult üles tõusma, sest
eest ootas külaskäik Tallinna Solarise kinno, kus tuli juba päris
varakult kohal olla.
Tuledesäras keskuses tuli meile vastu Solaris kino sündmuste
korraldaja Maris, kes juhatas filmihuvilised mööda eskalaatorit üles
teisele korrusele. Panime riided
garderoobi ning ringkäik kinos
võis alata. Kõigepealt viis Maris
meid piletimüügileti juurde, aga
mitte sellele poolele kus tavaliselt
pileteid ostetakse, vaid teisele poole – sinna, kus arvutist otsitakse
välja küsitud filmi saal, pakutakse
kohad ja prinditakse pilet ning sinna, kus valmistatakse ja müüakse
kinokülastajale kaasa söödavat
ja joodavat. Saime näha, kuidas
suures popkornimasinas valmib
plaksmais ning kuidas volditakse
maisi tuutusid. Seni kuni popkorn
paisus, tutvustas Maris piletimüügikassat ning näitas kuidas masinast saab kiiresti kätte soovitud
seansile pileti. Kui mais valmis,
andis Maris meilegi suure karbi
ning palus lastel moodustada pikk
rivi, et mängida popkornimängu.
See tähendas seda, et igaüks pidi
kiiresti võtma paar maisitera ja

tuutu järgmisele edasi andma nii,
et ühtegi tera maha ei kuku. Meil
õnnestus mäng väga hästi, sest
maha pudenes vaid pisike maisitükike ning mängu korraldaja leidis,
et kui kõik kinokülastajatest popkornisööjad nii puhtalt ja viisakalt
sööksid, oleks saalikoristajatel palju vähem tööd.
Edasi liikusime kinosaalidesse.
Saime teada, et Solaris kinos on
kokku 7 saali, nägime kõige suuremat kinosaali, kus oli 525 kohta
ja kõige väiksemat kinosaali. Maris näitas, millised kohad on saalis
kõige paremad ning selgitas kino
kodukorda ja reegleid. Saalid üle
vaadatud, läksime mööda kitsaid
metallist keerdtreppe ruumi, kust
filme näidatakse ehk siis projektsiooniruumi. Nägime masinaid,
millega filme näidatakse, samuti
tohutult suuri filmikettaid, kuhu
mahub 3000 m filmi. Maris selgitas, et filmilindid tulevad tükkidena ning nad kõik peab kokku
kleepima, et saada vaatamiseks
ühtlane pikk filmilint. Nägime
veel mitmeid erinevaid ruume,
kus hoiti erinevat kaupa. Ühe sellise ruumi ukse avanedes pahvatas
ninna õige magus lõhn ning lapsed
arvasid kohe ära, mis ruumiga oli
tegu. Muidugi kommilaoga!

Kino köögipoolega tutvutud,
ootas meid ees 3D multifilm „Viis
legendi“. Selgituseks 3D-filmidest
veel niipalju, et need viivad vaataja
ekraanipildi sisse, otse sündmuste
keskele ning selleks jagatakse igale külastajale spetsiaalsed prillid.
See oli tõesti tore elamus. Pimedas
võis märgata, kuidas nii mõnigi
lastest näo ees kätega vehkis, et
lumehelbeid või uneliiva eemale
ajada. „Viis legendi“ oli põnev ja
maagiline seiklus, kus laste poolt
usutud tegelased võitlesid kurikaela vastu, kes tahab kogu maailma
hirmu abil endale allutada. Heade
osaks jäi kogu maailma laste lootuste, uskumuste ja kujutlusvõime
kaitsmine.
Filmi lõppedes jagas Maris
veel igaühele mälestuseks kaasa
tükikese filmilindist ning suure kinoplakati.

Laupäeval, 19. jaanuaril kell 20.00
Sõmeru keskusehoones tantsuõhtu

„Oi aegu ammuseid“.

Novembri- ja detsembrikuus registreeritud
politsei ja päästeameti teated
• 10. detsembril kella 21.15 ajal
Kuriteod

Palju õnne!
Marinel
Meidla

Esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 14 Sõmeru päevakeskuses
võimalus saada teadmisi aroomiteraapiast, lektoriks Seidi
Lamus-Tšistotin MTÜ-st Õpiabi.
Teisipäeviti, alates 22. jaanuarist kell 11.00–12.00 alustab
Sõmeru raamatukogus tööd ARVUTIRING ALGAJATELE, palume
eelnevalt registreerida tel 322 0850.
Kolmapäeviti, alates 30. jaanuarist kell 18.00 alustab Sõmeru
päevakeskuses INGLISE KEELE KURSUS ALGAJATELE, õpetajaks
Karin Sirgmets. Osalejatel palume registreerida tel 5334 1907.
Kursus kestab jaanuarist mai lõpuni, toimub kord nädalas kolmapäeviti ning maksab kokku 60 €.
Kolmapäeviti kella 11.00–14.00 saab Sõmeru päevakeskuses
mängida MALET ja KABET. Tule ise ja võta mängukaaslane kaasa! Info tel 5334 1907 või 322 1132.
Neljapäeval, 31. jaanuaril kell 18.00 Sõmeru keskusehoones
MÄLUMÄNGU FINAAL.

Aegadetagust muusikat mängib
VJ Andrus Kuzmin.
Pääse 3 €, laudade tellimine tel 5336 4604.
Avatud kohvinurk.

Sa oled mu rõõmmu lõputu imedeallikas

Kertu
Lusti
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Kinos käimine on üks vaba
aja veetmise võimalustest, kino
on suurepärane võimalus elada
läbi suuri tundeid ning põnevaid
seiklusi, tunda turvaliselt hirmu
ja südamest naerda või rõõmustada. Kino täidab meelelahutamise
kõrval ka olulist harivat rolli, sest
kinos on võimalik näha väga erinevaid filme (ajaloolisi, dokumentaal- ja loodusfilme). Pärast head
filmi võib olla veel tükk aega nähtu
lummuses ning läbielatu võib panna igaühe teistmoodi mõtlema ja
tegutsema. Lapsed said külaskäigust kinno toreda elamuse ning
veetsime üheskoos ühe põneva ja
ka hariva vaheajapäeva.

Eveli Indov,

valla haridus- ja lastekaitsespetsialist

Anneli Saaber,

valla sotsiaaltööspetsialist

• Ajavahemikul 12. november
kuni 1. detsember tungiti Varudi-Vanakülas talugaraaži ja
varastati kaks elektrimootorit
ning elektriline jahuveski. Samas
lõhuti majal palkoni uks. Lõhkumise ja vargusega tekitati omanikule kahju kokku 550 eurot.
• 15. novembril tungis 16-aastane noormees Näpil asuvas koolis
kallale 14-aastasele noormehele
ja peksis teda keha erinevatesse
piirkondadesse.
• 26. novembri öösel tungiti Varudi-Vanakülas tallu, kust varastati traktori T25 kütusepaak koos
22 liitri diisliküttega. Varguse ja
lõhkumisega tekitati majaomanikule kahju 541 eurot.
• Ajavahemikul 30. november
kuni 3. detsember tungiti Ubja
külas osaühingu territooriumile
ning haagissuvilate küljest ühendati lahti ja eemaldati kütteballoonid, ekskavaatoril murti lahti
küljeluuk, kust tõsteti välja aku.
Samuti oli ekskavaatoritel lahti
keeratud kütusepaakide korgid.
Lõhkumisega tekitati kahju 70
eurot.
• Ajavahemikul 3.-14. detsember
tungiti Varudi-Vanakülas tallu,
kust varastati neli valuvelge ning
Volvo V70 mootoriosi. Kahju on
700 eurot.
• 4. detsembril avastas 28-aastane mees, et ajavahemikul 10.–21.
oktoober on tema Sõmerul asuval garaažil ukselukk lõhutud ja
sisse murtud. Garaažist oli ära
varastatud 40 meetrit elektrikaablit, neli kasutatud naastrehvi ning kaks vedrutõmmitsat.
Lõhkumise ja vargusega tekitati
omanikule kahju 200 eurot.
• Ajavahemikul 6.–8. detsember
tungiti Varudi-Vanakülas tallu,
kust varastati kaks pliidirauda,
millega tekitati kahju 250 eurot.
• 8. detsembril kella 1.25 ajal
murdis 48-aastane mees Ubja
külas Silmu teel asuva korteri
ukse lahti ning tungis korteriomaniku tahte vastaselt tuppa.

toimus liiklusõnnetus Aluvere
viaduktil, kus Narva suunas liikunud haagisega veoauto Scania,
hakkas sooritama möödasõitu
sõiduautost Mazda, kuid põrkas kokku vastutuleva sõiduautoga Citroen Xsara ning selle
taga sõitva sõiduautoga Honda
Accord. Kokkupõrke tagajärjel
sõitis veok läbi viadukti piirete
viaduktist alla. Veoauto juht suri
saadud vigastustesse sündmuskohal, sõiduauto Citroen juht
toimetati Rakvere haiglasse.

Väärteod

• 27. novembril kasutas 13-aastane noormees Näpil asuvas koolis
õpetaja suhtes ebatsensuurseid
sõnu.
• 14. detsembril alustati väärteomenetlust Ubja külas elava
31-aastase mehe suhtes, kes ei
oma Eestis tähtajalist elamisluba.
• Väärteomenetlust alustati ühe
alkoholi tarvitanud ning kuue
alaealise suhtes, kes omasid või
tarbisid tubakatoodet.
• Liiklusseaduse rikkujaid tabati
Sõmeru valla territooriumil 15.

Mari Riina Rist

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja

Tulekahju

• 23. detsembril kell 09.04 teatati
häirekeskusele, et Sõmeru vallas
Sämi külas põleb kõrvalhoone,
mis on elumajast 5 m kaugusel.
Päästjate sündmuskohale jõudes
selgus, et 21 x 6 m pooleldi palkidest pooleldi plokkidest ehitatud
hoone oli suitsu täis. Päästjad
kustutasid tulekahju kella 09.40.
Päästjate esialgsel hinnangul on
tulekahju arvatav põhjus metallahju lael küttepuude kuivatamine.

Lili Lillepea

Kommunikatsioonijuht Ida päästekeskus/päästeamet

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

