SÕMERU VALLA AJALEHT

XXII aastakäik

Vallavanema veerg
Edu ei ole juhuslik asi. Teisisõnu, õiget asja ei tule teha
mitte aeg-ajalt, vaid kogu aeg. Edu on harjumus.
Võitmine on harjumus.
Vince Lombardi

Parimad peole – võitja saab karika
Juunikuu jahedate ja vihmaste (vahel ka rahet) ilmade
parim sisustaja oli jalgpall. Arvaku eestlased mida tahes, aga
jalgpall on suur mäng, tõeline show kirjutamata stsenaariumiga. Selles mängus on kõike – rõõmu ja pisaraid, kirge ja traagikat, laulvat ja ahastavat publikut. Kui varasematel maailmameistrivõistlustel olid eeldatavad võitjad kojusõitjate esirinnas
ja seda just Euroopa meeskondade puhul, siis Hispaania meeskonna fiasko varjutas lausa uue kuninga kroonimispidustusi.
Rõõmu ja pettumust said tunda tantsu- ja laulupeole „Aja
puudutus. Puudutuse aeg!“ pürgijad. Ainult parimatest parimad mahtusid staadionimurule, vähem õnnelikud tribüünidele.
Meie tantsijatest saavad rõõmu ja proovidel osalemise
valu tunda ainult Sõmeru Sõsarad. Alati väga tubli ja naerusuine Uhtna naisrühm Tantsumaias seekord peole kahjuks ei
pääsenud. Sama saatus tabas ka meie Sõmeru kooli tantsurühma ja Uhtna laululapsi. Küll aga rõõmustavad meid peole
pääsenud Uhtna pasunakoor, naiskoor ja mandoliiniorkester.
Mis me teeksime ilma Uhtnata, häbisse jääksime. Suur tänu
kõigile taidlejatele suure töö ja vaeva eest, mida korvab meeliliigutav emotsioon tantsumurul ja laulukaare all.

Mitu jaanituld on paras?
Enne jaanipäeva tekkis diskussioon, kas vallas peab ikka
olema 5–6 jaanituld või piisaks ühest suurest peost, mis liigub
külast külla. Mõtteainet lisasid haruldaselt jahedad ilmad ja
22. juuni laussadu Uhtna jaanitule aegu. Rahvast nappis igal
pool, kuid ansamblid olid tellitud ja kulutused tuli kanda. Samas on meie valla eripära ja tugevus just tiheasustusega külad
suurusega 250–300 inimest. Jaanipäev on paraku see aeg, kui
kogu küla saab jälle ühtseks suureks pereks, kui saab võõrustada oma sõpru ja külalisi. Mis on õigem, kas üks ja vägev või
igal külal oma tuli. Avaldage arvamust.

Ümberkorraldused PPA-s
Eelmise kuu lõpus toimus omavalitsusjuhtide kohtumine
Ida prefektuuri prefekti Vallo Koppeliga. Teemaks oli ümberkorraldused politsei- ja piirivalveameti töös. Kuna liikvele oli
läinud erinevat informatsiooni, mis ei olnud väga rõõmustav,
oli kokkusaamine algallikaga väga oluline. Mingist suurest
koondamisest (ligi 200 politseinikku) ei saa rääkida, sest näiteks Ida prefektuuris kaob struktuurist 37 kohta, mis niikuinii
olid komplekteerimata. Tõsi, koondamisi toimub ameti juhtkonna töötajate hulgas, näiteks viiest peadirektori asetäitjast
jääb järele kolm.
Politsei töö hakkab toetuma kahele sambale – reguleeriv
tegevus ja ennetav-menetlev tegevus. Poole vähemaks jääb
piirkonna politseinikke, tõenäoliselt üks politseinik 10 tuhande elaniku kohta. Piirkonna politseinik enam patrullimas ei
pea käima, vaid hakkab tegelema ennetus- ja suhtlustegevusega oma piirkonnas.
Reformi tulemusena tõuseb politseinike palga alammäär 900 eurole. Muudatused saavad alguse käesoleva aasta
oktoobrikuus.
Päikselist ja sooja suve!

Peep Vassiljev

Noortekeskused on
suvepuhkusel
Sõmerul kuni 03.08.
Vaekülas kuni 11.08.
Uhtnas 07.07.-03.08.
Roodeväljal kuni 13.07.
Ubjas kuni 13.07.

Tegusat suve!
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Kusagil veel soojad jäljed on teel,
mis me jätsime, me koos …
Koolikella kaja on kustunud,
eksamipinge andnud maad rahule
ja vaikusele. 7 Uhtna ja 13 Sõmeru
noort, varustatuna põhikooli lõputunnistusega, on valmis uuteks
väljakutseteks.
Siin mõned Uhtna kooli lõpetajate mõtted haridusest ja haritusest.
• Tänapäeval on haridus väga
vajalik, sest ilma (hariduseta) ei
saa hakkama mitte kuidagi. Koolis on sinu palgaks teadmised ja
hinded.
• Ka viisakusreeglid on olulised, tööintervjuul oleneb kõik
sellest, kuidas oskad rääkida.
• Haridus ja haritus täiendavad üksteist. Haridus on see, mille
omandad koolis.
• Haridus annab aimu su teadmistest ja teadmisi saab pidevalt
täiendada. Haritust aga näitavad
su kombed, tegevus ja mõttemaailm. Inimese kõnepruuk ja käitumine on selged märgid sellest, kas
hariduse kõrval ka haritust jagub.
• Haridusel on tähtis koht
meie igapäevaelus. Ei ole päevagi, millal me ei pea kellelegi oma
hariduse taset tõestama või seda
kasutama. Haridus on oluline, et
saada korralik töökoht.
• Muidugi on vaja elus läbilöömiseks häid sotsiaalseid oskusi,
mida saad kaasa kodust. Ilma heade kommete ja korraliku käitumiseta ei taha mitte ükski tööandja
sulle töökohta pakkuda.
• Kool on üks asi, mis määrab
su elu, kuidas sa hakkama saad, ja
õppida tuleb siin enda mõistusega.
Tagasivaates olid need aastad
toredad ja meeldejäävad. Loodetavasti jättis kool teisse oma jälje.
Samuti ei kustuta teie kooliellu
jäetud jälgi ei värske värv ega lakikiht.

Sõmeru põhikooli lõpetasid Hanna Loora Arro, Getter Holm, Kairo Ilves, Andreas Kokk, Kristina Laid, Krista Lepparu,
Kelli Liblikas, Erki Mullamaa, Ardo Randosevski, Kristi Sapar, Aleksandr Svaika, Rain Välba, Egert Zirk ja klassijuhataja
Raili Peil.

Edu teile teie uutes
tegemistes!

Sirje Rebane

Uhtna põhikooli lõpetasid David Alferov, Inna Alferov, Mari-Liinu Kullamäe, Kärt Kraus, Järt Podekrat, Oliver Kuusmaa,
Tanel Uibu ja klassijuhataja Ene Neito.

Reisikiri - lillepidu Lätimaal

Sõmeru seeniortantsurühmal Kanarbiku Õied avanes
meeldiv võimalus 6.–8. juunil
koos juhendaja Ene Saaberi
ning tema teiste juhendatud
rümadega osa võtta lillefestivalist PUĶU BALLE Jurmalas.
Sõit hakkas hommikul vara,
teel paar väikest peatust ning
pärastlõunal olimegi Jurmalas.
Meie koduks sai nendeks päevadeks Bulduru Darzkopibas
Vidusskola ehk tõlgituna Bulduru aianduse keskkool. Selle kooli aed oli imetlusväärne
oma kaunite rodode, rooside ja
maitsetaimedega.
Saabumispäeva õhtul oli
juba proov, kuna meid paluti
järgmise päeva hommikul vilistlaste peole esinema. Õhtupoolikul ootas meid aga Dzintaru kontserdisaal, et õhtuseks
esinemiseks valmis olla. Nimetus „kontserdisaal” kõlab küll

Kanarbiku Õied Riias tantsuhoos.

uhkelt, tegelikult oli tegu vabaõhuehitisega, mida kaunistasid
ohtrad lilled ja vanikud. Peale
lätlaste ja eestlaste võtsid sellest üritusest osa ka leedukad ja
sakslased. Seega oli tegu lausa
rahvusvahelise ettevõtmisega.
Festivali ülesehitus oli oivaline

ja õhtujuhtidele jätkus ainult
kiidusõnu. Seeniortantsurühmad olid imelised, nende kostüümid ja tantsud samuti. Peale
kontserti jätkus õhtu muusikahelide saatel kaunil mererannal.
Järgmine päev toimus meil veel
väikene kontsert ka Riias. Ja

juba olidki need imelised päevad lõppenud ja algas kojusõit.
Ilmad olid kenad ja mälestused meeldejäävad.
Tantsumemmed

Aivi ja Eha
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Jaaniaeg pani valla tuledest särama
Mitte just iga vald ei saa öelda,
et suured jaanilõkked süüdatakse
6 kohas, rääkimata veel väikestest
olemistest, mis koduhoove ilmestasid. Sõmeru valla jaanitulede
maratoni alustas Kaarli, kus uus
peremees Viljar Liiva süütas jaanilõkke 21. juunil, andes avapaugu,
jadamisi tulid Ubja, Uhtna, Roodevälja, Sõmeru ja Vaeküla. Pidu
peo otsa, igaüks sai valida endale
meelepärase koha, kus mürtsus
pill ja toimusid traditsioonilised
jaanitegevused. Aktiivsed külad on
igal aastal taotlenud vallalt toetust
ja kirjutanud usinalt projekte. On
seda valikut palju või vähe, igatahes

valla rahakotis andis see päris hästi
tunda. Meelelahutusmaailmas on
aastas kaks sündmust – jaanituli ja
aastavahetus –, kus hinnad on laes
ehk kõik on topelt. Kuhu on jäänud
need pillimehed, kes said jaanikul
kokku, ja sündisid kohapeal ehedad pillilood; samuti on palju neid,
kes käivad veel sõnajalaõit otsimas
või peidavad lillekimbu padja alla,
et oma tulevast unes näha? Kõik
see ehe ja aus on jäänud kahjuks
seljataha.
Õnneks veel ilmestab meie pidusid rahvakultuur, keerlevad triibuseelikud, kõlab koorilaul ja pillimäng. Need head taidlejad on ikka

aastast aastasse ohverdanud oma
jaaniaja, et tulla ja näidata teistele,
mida õpitud ja tehtud. Hoolimata
sellest, kas taevas särab päike või
ladiseb vihma. Täname teid selle
ohvrimeelsuse ja aja eest.
Suurim tänu ka kõigile lõkkemeistritele! Teie töö oli sel aastal
eriliselt tänuväärne, sest nii tihkelt
ümber lõkke olevat rahvasumma
pole mina eelnevatel aastatel näinud, oli see siis külmast või tahtest
üheskoos olla.
Selleks aastaks on peod peetud, igaüks noppis sellest, mis talle
oluline. Nagu vallavanem oma veerus tõstatas küsimuse – on 6 palju

või vähe? Ootan minagi teie kaasamõtlemist: kas jätkata igal aastal
jaanitulede maratoni või teha üks
ja suur, mis külakorda käiks? Oma
mõtteid saad jagada Sõmeru klubi
Facebooki lehel, kirjutada mulle
annika@someru.ee või astudes
vallamajast läbi.
Seniks nautige Eestimaa kultuurirohket suve. Saage osa laulu- ja tantsupeost, käige kuulamas
kontserte ja mis peamine, leidke
aega olla koos oma lähedastega.
Kaunist suveaega!

Annika Aasa
kultuurispetsialist

Roodevälja küla jaanipäev
Jaanipäeva üritus Roodevälja
külas algas kell 20.00 kui vallavanem Peep Vassiljev süütas jaanitule. Grilli peal särisesid šašlõkid
ja vorstikesed, ilm oli kui tellitud
ning jaanikule oli kogunenud väga
palju rahvast. Lapsed läksid aaret
otsima ning ansambel MIX MITTE kutsus rahva tantsule.
Ansambli puhkepauside ajal
tegeldi jaanipäevale omase rammukatsumisega ja selgitati tublimad. Siin ka edetabel:
• 24 kg sangpommi tõstmisel
sai esikoha Raul, kes napilt, ühe
punktiga, oli parem kui Ruslan;
• naistest oli 7,5 kg kangiga
kangem Angeelika, edestades 2
punktiga Sirlyt;
• Lapsed said hoida aja peale
2 l pudelit, poiste esikoht kuulus
Erikule – 1,23 min ja tüdrukutest
oli vastupidavam Deelia – 1,40
min;
• kaugviskamises võitjateks
olid Mariaana ja Hardo;
• lõbusas orienteerumisjooksus võidutsesid Erik ja Hardo.

UUDISED

Jah, tervisele

Kevad on ärgitanud Sõmeru inimesi mõtlema oma tervisele ja aktiivsele liikumisele. Aprillis vallavolikogu esimehe Maido Nõlvaku mõttega, saada igal neljapäeval kokku ja teha üks
ühine kepikõnni ring haakusid päris mitmed käijad. Sai nii ju
üheskoos tervist edendada, valla elust kõnelda ja mis peamine,
ühisest tegevusest rõõmu tunda. Tublimaid kõndijaid Malle-Marta Pahkpuud, Aime Zalitet ja Milli Pärnamäge peeti ka
meeles ning väike kingitus Aqua kinkekaardi näol anti üle Sõmeru jaanitulel.
Rõõmu valmistas ka suhteliselt aktiivne osavõtt TRIMMI
sarjast, kus 40 külastajat, kes vähemal, kes rohkemal määral
leidsid aega ja tahtmist teha pisike jalutuskäik ja viia nimesedel
postkasti. Iga kord luges ning jaanisimmanil loositi kõigi kasti
külastajate vahel välja spordi- ja meelelahutustarbeid täis kinkekorv, mille omanikuks sai Kaido Mikotin. Nagu juhendis kirjas
selgitasime välja ka iga võistlusklassi tublima. Naiste arvestuses
noppis võidu Katrin Moisa, kes kogus 41 korda, meestest oli
tublim Kaido Mikotin 10 korraga, koolitüdrukutest Elis Gaver
ning koolipoistest Pärtel Lamp. Loodan, et hoolimata võistluse
lõpust, on kõigil endiselt sees harjumus teha väike käik õue, sest
iga kord loeb ja seda just sinu enda tervisele.
Läbi äikese ja päikese peeti 21. juunil maha Sõmeru valla
lahtised meistrivõistlused petangis triodele, kus I ja III koht läksid Ida-Virumaale, II koha said Matti Vinni, Mait Metsla ja Ivar
Viljaste. Taas oli tubli ja edukas Uhtna kooli naiskond.
26.–27. juulil toimub Sõmeru kooli staadionil üleriigiline
reitinguvõistlus pentangis.
Tervislikku suve

Annika Aasa
kultuurispetsialist

Kaitsen end ja aitan teist
Mängitud sai ka muid traditsioonilisi mänge ning tegevust
jätkus kogu õhtuks.
Omaette elamuse pakkus
jalgpallilahing, milles osales ligikaudne 40-liikmeline segavõistkond – poisid, tüdrukud, mehed,
naised.

Tants ja trall lõppes alles paar
tundi peale südaööd. Kõige vastupidavamad aga jätkasid hommikuni.
Külaaktiiv
tänab
kõiki osalenuid ja abimehi, kes
õnnestunud jaanipäeva kordaminekule
kaasa
aitasid.

Samas tänan ka meie sponsoreid
ARU Põllumajanduse OÜd ja
Sõmeru vallavalitsust.

Natalja Ivanova
MTÜ Junargo

Pidu hakkab, pidu hakkab …
Jaanikutuled on kustunud.
Hoolimata higist, verest ja pisaratest nii sõna otseses kui ka
kaudses mõttes, on algamas uus
aeg – puudutuse aeg, tantsu-,
laulu- ja pillipidude aeg.
Puudutuse idee ning tantsupeo
etenduse aluseks oleva muinasloo
autor Sten Weidebaum on väitnud,
et see, mille järele täna janunetakse, ongi puudutus – tunne, et me ei
ole üksinda, tunne, et inimestes on
kasvanud soov märgata.
Sellest ideest kantuna süüdati
Tartus Raadil 15. juuni päiksetõusul peotuli ja see jõuab tantsupeole
4. juuli õhtuks. 15. juunist 4. juulini 2014 toimuval TuleTulemisel
„Külast-külla, käest-kätte” viivad
kohalikud koorid, tantsurühmad
ja orkestrid peotule peolinna teatesõiduna jalgratastel. Enam kui
1000-kilomeetrine teekond kulgeb
Tartust läbi Tartu-, Jõgeva-, Idaja Lääne-Virumaa, Järva-, Raplaning Harjumaa Tallinnasse.
Lääne-Virumaa piiri ületas
tuli 24. juuni keskpäeval. Et selleks
ajaks oli läbitud pool teekonnast,
toimus Uljastel ka sümboolne n-ö
ekvaatori ületus.
Meie valla taidlejatest aitasid
TuleTulemisele kaasa Tantsumaias
ja Sõmeru Sõsarad, läbides TuleTulemise etapid Kabalast Ulvi ja
Ulvist Mõdrikule. Tore, et laulu- ja
tantsupeoleeki olid saatma tulnud
ka teised kultuurihuvilised, andes
nii oma puudutusega kaasa siirad
soovid kõigile peolistele üle terve
Eestimaa, jagades imet – puudutuse imet.

Sirje Rebane
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Pommiotsimiseks valmis?!

Sellise egiidi all kohtuvad Läsna kaitseväe keskpolügoonil Lääne-Virumaa noortelaagris 5.–7. klassi õpilased juba
2008. aastast alates, et panna praktiline punkt õppeaasta
kestel väldanud ohutusteemalistele teooriatundidele.

Sõmeru Sõsaratele annab tule üle
maavanem Einar Vallbaum.

10.–12. juunil toimunud ohutusteemalises laagris said koolinoored kolme päeva jooksul rakendada kooliaasta jooksul
omandatud teadmisi. Lõbusaid, kuid praktilisi ülesandeid oli
mitmest eri vallast. Kustutati tulekollet, päästeti uppujat, lasti
õhupüssi, õpiti tundma taimi, läbiti takistusradu ja tehti palju muud põnevat. Esmakordselt oli kohal ka kodakondsus- ja
migratsioonibüroo tööajad, kes tutvustasid õpilastele erinevate
taotlusankeetide täitmist, pildistamist ja fotode printimist.
Sedapuhku osales noortelaagris 180 õpilast ja juhendajat 15 erinevast Lääne-Virumaa koolist. Orienteerumise ning karussellvõistluse põhjal kuulutati Lääne-Virumaa parimaks ohutusalaste teadmistega kooliks
Uhtna põhikool, kes viis endaga koju ka uhke rändkarika. Teise koha pälvis Rakvere põhikool ning kolmandale kohale tuli
Rakvere reaalgümnaasium.
Kuuendat korda toimunud laagri läbiviimisele aitasid lisaks
Lääne-Virumaa traumanõukogule ja päästeametile kaasa Kaitseliit, Tamrex, maksu- ja tolliamet, politsei- ja piirivalveamet,
maanteeamet, Eesti haigekassa ja Punane Rist. Esimest korda
osales ka Tallinna tervishoiu kõrgkool.

Annika Aasa
Kabalas saab tule oma valdusse Tantsumaias.

toimetaja

Sõmeru vald toetab
Õpilaste huvihariduse ja
huvitegevuse toetamine

Sõmeru vald on toetanud oma
valla õpilaste huviharidust vähemalt 10 aastat. 01.08.2013. a jõustus Sõmeru vallavolikogu otsusel
huvihariduse toetamise kord, mis
reguleerib noorte huvihariduse
omandamisega kaasnevate kulude
toetamist valla eelarvest. Nimetatud korra kohaselt toetab Sõmeru
vald huvihariduse omandamist
huvikoolis, mis oli registreeritud EHISes (Eesti hariduse infosüsteem). Korra kohaselt toetati
õppeaastal 2013/2014 huvihariduse omandamist Rakvere muusikakoolis, Rakvere spordikoolis,
tantsu- ja kunstikoolis Athena,
Hariduse- ja Kultuuriselts Kauri MTÜs, muusikakool Rajaotsa
OÜs, Esteetika- ja Tantsukool
OÜs ja Arma ratsakoolis ning
kokku said toetust 49 õpilast.

Vallarahva soovil ja vastu tulles nendele õpilastele, kes tegelevad huvitegevusega mõnes mitte
EHISes registreeritud klubis/
ringis/stuudios, on Sõmeru vallal
plaanis muuta kehtivat huvihariduse korda ning laiendada toetuse
saajate hulka. Uue korra eelnõu
kohaselt on kavas toetada ka huvitegevuse harrastamist, kui on täidetud järgmised eeldused: teenuse
osutaja on registreeritud äriregistris ja tegutsenud järjepidevalt vähemalt 2 aastat, spordi valdkonnas tegutsev teenuse osutaja on
lisaks Eesti spordiregistrile kantud
ka vastava spordiala alaliitu, huvitegevusega tegeletakse õppeaasta
jooksul vähemalt korra nädalas
ühe akadeemilise tunni jagu.
Huviharidust ja huvitegevust
on plaanis toetada kuni 50% ulatuses õppemaksu, kohamaksu
või osalustasu kulude katteks,
v.a huvihariduse omandamine
Rakvere muusikakoolis. Rakvere

muusikakoolis õppimist toetatakse kohamaksu osas 100% ulatuses
ning erand on tingitud asjaolust,
et nimetatud koolis saab õpilane
muusikalise põhihariduse.
Olulise eeldusena huvihariduse või huvitegevuse toetuse saamisel on õpilase seadusliku esindaja
poolt vallale tähtajaks (kuni 30.
september) esitatud avaldus, milles on märgitud õpilase esindaja
andmed, huvikooli või huvitegevuse teenust osutava asutuse nimetus, eriala, tegelemise aeg ning
õppemaksu, kohamakse või osalustasu suurus (välja on töötatud
blankett).
Huvihariduse ja huvitegevuse kord tuleb esitlusele Sõmeru
vallavolikogus 13. augustil ning
korra heakskiitmisel ja vastuvõtmisel hakkab vald huvihariduse ja
huvitegevuse toetuste maksmisel
arvestama nimetatud korda uuest
õppeaastast (2014/2015).

Uueneb majandustegevuse register

Alates 1. juulist on aadressil
mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud
majandustegevuse register (MTR),
mis koondab ühte kohta senisest
enam erinõuetega tegevusalasid
ning muudab ettevõtjate tausta
kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka
järelevalveasutustele.
MTRi uuendused on seotud
majandustegevuse
seadustiku
üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1. juulist 2014.

Sisulised uuendused MTRis
Uuenenud MTRis on võrreldes praegusega mitmeid sisulisi
uuendusi.
• Lisaks infole tegevuslubade
ja majandustegevusteadete kohta
hakkab uuenenud MTR sisaldama kõikidele ettevõtjatele tehtud
ettekirjutusi ja keelde. See teeb
konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise tarbijatele, äripartneritele
ja järelevalveasutustele lihtsamaks.

• 1. juulist on tegutsemiseks
luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi
senisest vähem. Mõnes valdkonnas
kaob vajadus oma tegevus MTRis
registreerida, mõnes valdkonnas
asendub see teavitamiskohustusega. Paljud valdkonnad, kus seni oli
vajalik luba või registreering, lähevad n-ö vaba majandustegevuse
alla ehk neis tegutsemiseks ei ole
eraldi luba või teatamist vaja. Kõigi praeguses MTRis registreeritud
ettevõtjate olemasolevad andmed
kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole
vaja 1. juulil registris lisatoiminguid teha. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kaob, kustutatakse sealt automaatselt.
• Täiendavaid andmeid peavad
registrile esitama finantsteenuse
valdkonnas tegutsevad ettevõtjad,
sest selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks. Neil on selleks aega 120
päeva.

2. juuni

• Otsustati vallale kuuluvale Sõmeru aleviku asuvale kinnistule seada
isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
• Kvalifitseeriti valla teede ja tänavate kahekordse pindamise hankele
kõik pakkumuse esitanud pakkujad, tunnistati vastavaks kõik pakkumused ja tunnistati edukaks Eesti Teed ASi pakkumus.
• Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus ühise hooldusõiguse peatamiseks.
• Otsustati anda vallale ehitusluba Puiestee tänava parkla ehitamiseks.
• Otsustati anda kasutusload: Roodevälja külas ja Papiaru külas asuvale ASle Rakvere Vesi kuuluvale reoveekanalisatsiooni survetorustikule;
Voore tn 15 asuvale ASle Rakvere Vesi kuuluvale Voore reoveepumplale; Kressi tn 1a asuvale ASle Rakvere Vesi kuuluvale Kressi reoveepumplale; Juurvilja tn 3 asuvale ASle Elisa Eesti kuuluvale Elisa 36 m
antennimastile.

9. juuni
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• Otsustati muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris registrisse
kantud Liiva kinnistu.
• Otsustati eraldada kahel lambafestivalil toetusena kogutud 686 eurot
Uhtna pasunakoori jätkusuutlikkuse tagamiseks (noorte koolitamiseks,
pillide ostmiseks).
• Otsustati anda kasutusload vallale kuuluvatele Vahtra allee ja Roo tänava välisvalgustustele ning OÜle Elektrilevi kuuluvale 0,4 kW maakaabelliinile, elektriõhuliinile ja liitumiskilbile.
• Väljastati projekteerimistingimused: Lille kinnistule kanalisatsioonisüsteemi projekteerimiseks; Kitseküla tn 18 kinnistule biopuhasti projekteerimiseks; Matikaineni kinnistule puurkaevu projekteerimiseks.
• Anti ehitusluba OÜle T.R.Tamme Auto fiiberoptilise sidekaabli ehitamiseks.
• Määrati ASle Rakvere Vesi kuuluvate kolme reoveepumpla ja ühe
puurkaev-pumpla teenindamiseks vajalike maade suurused ning lähiaadressid.
• Nõustuti Rohuaia katastriüksuse jagamisega.
• Anti nõusolek Kello katastriüksuse ja Kullo katastriüksuse piiride
muutmiseks.
• Kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saaja Riina Liivaku aruanne. Projekti maksumus summas 3531,62, toetuse suurus 2354,53, toetuse omafinantseering 1177,09, 10% toetuse summast 235,45.

• Uued teatamiskohustusega
tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük,
pornograafilise sisuga ja vägivalda
või julmust propageerivate teoste
demonstreerimine. Et nendel tegevusaladel alates 1. juulist tegutseda, tuleb esitada registrile majandustegevusteade.
• Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja
hulgimüük, finantseerimisasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete
maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide ja äriühingute
teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse
müük, eksport-import ja hoiustamine. Need tegevusalad olid seni
registreeringukohustusega tegevusalad.
• MTRis ei pea enam teatama
ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse sea-

Gümnaasiumitoetus

Ühekordset gümnaasiumitoetust makstakse alates 2014/2015.
õppeaastal peredele, kelle lapsed
õpivad statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppes ning kelle
elukoht on registreeritud Sõmeru
vallas. Toetus ei ole sissetulekupõhine ning selle saamiseks tuleb
lapsevanemal või täisealisel õpilasel esitada septembrikuu jooksul
Sõmeru vallavalitsusele avaldus.
Gümnaasiumitoetuse
suurus
2014. aastal on 65 eurot.

Ranitsatoetus

Ühekordset
ranitsatoetust
makstakse 1. klassi mineva lapse
vanemale või eestkostjale. Toetus
ei ole sissetulekupõhine. Avalduse
esitanud peredele makstakse ranitsatoetus välja alates augustist
kuni septembri lõpuni. Ranitsatoetuse suurus 2014. aastal on 95
eurot.

duses nimetatud tegevusaladel. See
tähendab, et edaspidi reguleerivad
neid valdkondi praegugi kehtivad
nõuded. Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena
tegutsemise, väärismetalltoodete
jaemüügi ning väärismetalltoodete
teenusena valmistamisel.
• Erandina jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakatoodete müügiga
tegelevatele ettevõtjatele. Majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid jooke müüa, peavad selle
kohta MTRile teate esitama.
• Peale selle on MTRi koondatud
ka valdkondi, mis varem oli eriseadustega reguleeritud, kuid milles
tegutsevate ettevõtjate andmed ei
olnud keskselt koondatud. Need
valdkonnad on näiteks muinsuskaitse, taimekaitse, relvaohutus,
turvateenused, keskkonnategevus,
audiovisuaalsed meediateenused
jt.

13. juuni

• Nõustuti vallale kuuluva biopuhasti katastriüksuse jagamisega.
• Anti kasutusluba vallale kuuluvale Kohala küla välisvalgustusele.
• Väljastati projekteerimistingimused riigimaanteelt Käo kinnistule mahasõidu projekteerimiseks ja Metsa kinnistule juurdepääsutee projekteerimiseks.
• Seoses asjaoluga, et väikebussi kapitalirendi hankele ei laekunud ühtegi pakkumust, lõpetati hankemenetlus ja otsustati korraldada uus
hange.
• Otsustati, et vald osaleb omafinantseeringuga, maksimaalselt 12 293
eurot, hajaasustuse programmi 2014. aasta voorus majapidamistele
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamises.

20. juuni

• Anti nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Otsustati maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste
hooldajatele 2014. aasta juunikuu eest kokku 265,91 eurot.
• Otsustati maksta toimetulekutoetust 2014. aasta juunikuu eest kokku
summas 661,55 eurot.
• Otsustati maksta avalduse esitanud isikutele ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku 1555 eurot.
• Otsustati jätta Papiaru küla liikluskorraldust puudutav avaldus rahuldamata.
• Otsustati muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris registrisse
kantud Tõnurahva kinnistu.
• Anti ehitusluba ASle KEIO-E lao-administratiivhoone ruumide
rekonstrueerimiseks.
• Anti kirjalikud nõusolekud Männiku kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Oru tn 12 krundisisese vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Nastiku tn 6 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
• Otsustati algatada vallale kuuluva Paekarjääri kinnistu detailplaneeringu koostamine.
• Otsustati jätta Advokaadibüroo RAAVE OÜ esitatud vaie rahuldamata.
• Anti mittetulundusühingutele nõusolek jaanitulede korraldamiseks
Roodevälja külas, Vaeküla külas ja Ubja külas.

Et suvi oleks ohutu!

Suur suvi kõigi oma ahvatlustega on käes. Suverõõmude ja
vabaduse nautimisega ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja
ohutut käitumistava vältimaks õnnetusi – seda nii veekogu ääres, ujudes, sõpradega lõket tehes ja grillides või muul viisil meelt
lahutades. Ida päästekeskus jagab nõuandeid ohutuks tuletegemiseks ja tuletab meelde, et vette minek alkoholijoobes on suure osa
uppumissurmade põhjuseks.

Lõkke tegemine ja grillimine

• Lõkke ja grillimise koha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et
oleks takistatud tule levik.
• Lõkketegemisel ja grillimisel tuleb arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste mõju tuletegemise ohutusele.
• Tuletegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tulekustutamiseks kasutatavaid vahendeid,
arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda.
• Lõkketegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkketegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.
• Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht jääma
vähemalt 8 meetri kaugusele mis tahes hoonest või põlevmaterjalide
lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal (hetkel on välja kuulutatud tuleohtlik aeg) peab aga lõkkekoht paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel
metsast. Lõkkekohas peab tule ohjeldamiseks käeulatuses olema vähemalt üks tulekustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend.
• Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal
(hetkel on välja kuulutatud tuleohtlik aeg) nimetatud läbimõõduga tule
tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
• Avalike ürituste korraldajatele tuletame meelde, et lõkketegemise
koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus tuleb kooskõlastada päästeametiga. Kohaliku päästeasutuse andmed on
võimalik saada päästeala infotelefonilt 1524.
• Grillimisel tuleb arvesse võtta, et välitingimustes kasutamiseks
mõeldud grilli (nii sütega kui gaasiga) tohib kasutada ainult väljaspool
hoonet ning grilliseade tuleb paigutada hoonest ja muudest põlevmaterjalidest ohutusse kaugusse. Puudega köetava grilli puhul on selleks
vähemalt 5 meetrit ja sütega ning gaasigrilli puhul vähemalt 2 meetrit.
Nii rõdu kui terrass on hoone osad ning seal grillida ei tohi.

Suplemine

• Vette minek alkoholijoobes on suure osa uppumissurmade põhjuseks. Siin on lihtne reegel: kui jood, ära uju! Ujumas käi vaid kaine
peaga ja hoolitse, et ka sinu sõbrad pärast alkoholi tarvitamist vette ei
läheks.

Lapsed ja veekogu

Laste veemõnude nautimine peab olema ohutu, suuremaid lapsi ei
tohi panna väikeste järele vaatama ega nende eest vastutama. Vastutus
lapse elu ja tervise eest lasub just lapsevanemal.
• Ära jäta lapsi veekogu ääres hetkekski järelevalveta. Kuldne reegel
on: kui laps on vees, olgu ka lapsevanem vees!
Ida päästekeskus soovib kõigile turvalist suve!

11. juuni

• Võeti vastu valla 2014. aasta esimene lisaeelarve.
• Kinnitati valla 2013. aasta majandusaasta aruanne.
• Kehtestati uus valla jäätmehoolduseeskiri.
• Otsustati võõrandada valitsemiseks mittevajalik Põllu tn 2a asuv
kinnistu alghinnaga 7500 eurot ja eestkostetavale kuuluv Kustakse
kinnistu alghinnaga 15 000 eurot.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse kaheksa valla tee alune
ja teenindamiseks vajalik maa.
• Otsustati võõrandada maa maksustamishinnaga ASle Rakvere
Vesi Kressi tn 1a asuv kinnistu, Oja tn 4 moodustatav katastriüksus.
• Anti nõusolek OÜle Männiku Farm Jaagurivälja kinnistu võõrandamiseks.
Sõmeru Vallavalitsuse 20.06.2014 korraldusega nr 217 algatati
Roodevälja küla Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043)
detailplaneeringu koostamine. Eesmärk on motospordi
keskuse rallikrossi ja motokrossi võistlusradade ehitusõiguse
määramine, hoonestusalade piiritlemine kohtunike ja tehnika hoonele, tehnovõrkude, juurdepääsuteede, parkla ja
võistlejate boksi ala asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritava ala suurus on ca
18,82 ha.

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
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Euroopa Liidus ringi reisides ära unusta
kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaarti
Ees ootaval puhkuste ajal tasub meeles pidada, et võimaliku tervisehäda puhuks on kõige olulisem abimees Euroopa
ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal
vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab arstiabi vajadus
olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud.

Lisaks on vaja erakindlustust

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale
arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud
(visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei
kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab haigekassa alati teha lisaks ka erakindlustuse. Eelnevat
arvestades peaks haigla väljastama arve vaid omavastutustasude peale, mille omakorda saab esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud
raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul
tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus.

Mis on vajaminev arstiabi?

Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, määrab patsienti raviv arst, kuid üldreeglina tähendab
vajaminev arstiabi isikul teises liikmesriigis viibimise ajal

Sõmeru saun on
suvepuhkusel
Uksed avatakse uuesti
4. septembril kella 16.00–19.00 naised
5. septembril kella 15.00–18.00 mehed

Politseiteated
Väärteod

• 24. mail teatas 25-aastane
mees politseisse, et mingi
mees lõhub Roodevälja külas
tema korteriukse taga ja segab
öörahu.
• 5. juunil kella 14.20 juhtus
Arkna-Rakvere maantee 2,4.
kilomeetril liiklusõnnetus,
kus Hyundai Getz sõitis riivamisi tagant otsa ees vasakpöördeks peatunud Citroen
Berlingole. Hyndai sõitis vastassuunavööndisse, põrkas
seal kokku vastutuleva Mitsubishiga.

Liiklusõnnetuse
tagajärjel
vajasid esmaabi Mitsubishi
juht, Hyundai juht ja kaasreisija.
• Liiklusseaduse rikkujaid
tabati Sõmeru vallast 24.

Kuriteod

• Ööl vastu 26. maid tungiti
Võhma külas talu kõrvalhoonesse ning varastati muruniiduk, kaks mootorsaagi ja
tööriistu. Esialgne kahju on
3419 eurot.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild...

Mälestame
ANNE JAANIMÄGI 14.06.2014 Uhtna
NELLI KALVIK
26.06.2014 Vaeküla

ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See terviserike
võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse
tagajärjel tekkinud vigastus jne. Loetelu, mis täpselt vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.

Jäta meelde!

• Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti
teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile ja see on tasuta.
• Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti
siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse
seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju
sisse.
• Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab
iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega
on ka info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti
keeles.
• Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda
saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.
• Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav teha
reisikindlustus.
Välisriigist helistades on haigekassa infonumber
+372 669 6630. Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi
kohta ning taotlusvormid leiate haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee.

Raamatukogu soovitab
suviseks lugemiseks
Betty Neels „Õnnelik kohtumine“
Ira Lember „Villa järve ääres“
Erik Tohvri „Veel on aega“
Tuule Lind „Ühe elu killud“
Mati Soonik „Armuvalus“
Katrin Kurmiste „Tuulekülv“
Agnés Martin-Lugand „Õnnelikud inimesed loevad
raamatuid ja joovad kohvi“
Mae Lender „Ma nüüd lähen“
Anders Roslund „Tunnelitüdruk“
Aita Kivi „Keegi teine“
Lastele võiks põnevust pakkuda:
Kristiina Kass „Sandri mikroskoop“
Kristiina Kass „Õpetaja Kusti kummitab ja teisi jutte“
Janno Põldma „Lotte ja kuukivi saladus“
Kätlin Vainola „Kus on armastus“
Ilon Wikland „Kullake“
Ilmar Tomusk „Kriminaalne suvevaheaeg“
Levi Henriksen „Kuradisaare ingel“
Rachel Renée Russell „Luuseri päevik“
Jo Nesbø „Doktor Proktori ajavann“
Martin Widmark „Lassemaia detektiivibüroo.
Jalgpallimõistatus“
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Mis küll hoiab noorust hinges
veel ka siis, kui hall on juus?
See, et elu suures ringis
igal sammul kõik on uus.
Uus on iga koiduvalgus,
ükski päev ei kordu eal,
uued mured jäävad jalgu,
neist on üle uued head.

Õnnitleme juulikuu juubilare
ja sünnipäevalisi
93. sünnipäeval
SALME SIRELPUU Näpi
91. sünnipäeval
EUGEN PENDER Näpi
87. sünnipäeval
SALME KLIMSON Sõmeru
86. sünnipäeval
LOVIISA LIIVAS Sõmeru
84. sünnipäeval
ALVINE TAMMOJA Sämi
LEIDA LANTO Ubja
83. sünnipäeval
MAIROLD ERTSEN Sämi-Tagaküla
UUNO RAMMO Aluvere
ALEKSANDR PIKKI Ubja
82. sünnipäeval
AINO TEULI Sõmeru
MAGDA KANGRO Vaeküla
ALDUR LAANEMETS Rahkla
GALINA POTŠEBÕT Ubja
HELMI TÕNNOV Ubja
81. sünnipäeval
ALEKSANDR PAKKER Ussimäe
80. sünnipäeval
ELVI TAPNER Kohala-Eesküla
75. sünnipäeval
AIME UIBU Ubja
VALENTINA ÕUNAPUU Uhtna
MARE BÜRKLAND Näpi
LIIVI PAUMANN Sämi
70. sünnipäeval
STANISLAVA LIIVAMÄE Kohala
EINO KAASIK Sõmeru
URVE UTTENDORF Raudlepa
ALVINE KÜTT Uhtna
BORIS ŠTERN Ussimäe

Kui tütarlapsele putru viidi,
pandi pudrule kooke peale,
selleks et tüdruk ruttu saaks mehele.

Palju õnne!

Õpetajad soovitavad vihmaste ilmadega lastel lugeda
http://www.uhtna.edu.ee/?id=205&sub_id=206&p=7
http://www.someru.edu.ee/?mida=3_19

Elisabeth Kruusimägi,

Rännuteele kaasa tasub võtta:
Ivar Sakki reisijuhid „Eesti kirikud“, „Läti mõisad“,
„Eesti mõisad“
Reisida võib ka tugitoolist lahkumata koos Petrone
kirjastuse „Minu....“ sarja raamatutega.

Arella Zalite,

Kel kavas puhkus veeta remonti tehes:
Kurmo Konsa „Majavamm, puukoi ja teised kahjurid“
ning „Vana maamaja: käsiraamat“
Aiahuvilistel on huvitav lugeda
Bob Flowerdew „Umbrohuvaba aed“

Vaeküla

Sõmeru

Pärnu-Jaagupi

