XXII aastakäik

Vallavolikogu esimehe veerg
Elu jaguneb kolme ossa: kui sa ootad jõuluvana, kui sa
ei usu jõuluvana ja kui sa oled juba jõuluvana.
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Unistused posti

Adam Phillips

Kas tunnete juba piparkookide lõhna ja kuulete päkapikkude sussisahinat? Hommikuti jooksevad lapsed vaatama, millise
üllatuse täna päkapikk sussi sisse on toonud. Kuidagi märkamatult kiiresti on jõulukuu kätte jõudnud ning meie linnad
ja asulad on taas jõuluküünalde säras. Jõulud on imeline aeg.
Inimesed muutuvad kuidagi lahkemaks, sest kätte on jõudnud
märkamise ja andmise aeg – pühad, mis kõik lähedased inimesed ja perekonnad kokku toovad. Kuid ärgem unustagem ka
oma lähedal elavaid naabreid kortermajades või külades. Märkame abivajajat, hoolime ja abistame üksteist, sest nii suudame
me hoida oma riiki ja inimesi.
Volikogul on aasta lõpp kõige kiirem tööaeg, sest novembri lõpus andis vallavalitsus volikogule menetlemiseks järgmise
aasta valla eelarve. Eelarvet analüüsitakse erinevates volikogu
komisjonides. Järgmise aasta eelarve projekt on kõigile valla
kodulehelt kättesaadav ning kui soovi, saate volikogu eelarveja arengukomisjoni kaudu oma arvamuse edastada. Annan
mõningase ülevaate, milliseid tegevusi järgmisel aasta vallas
ellu soovime viia.

Jõulude eel ikka me unistame, nii ka need, kes osalesid unistuste postkasti projektis ning panid kirja oma unistuse, mille täitumist nad väga soovivad. 28.
novembril avas komisjon Uhtna, Ubja, Roodevälja, Vaeküla ja Sõmeru noortekeskuses üleval olnud postkastid ja vaatas üle noorte unistused, et leida võimalus
nende täitumisele kaasa aidata.

Arendusprojektide osas alustati juba sellel aastal ehitusprojektide tellimist Sõmeru lasteaia Pääsusilm Uhtna maja
renoveerimiseks (kütte-, ventilatsiooni- elektri-, nõrkvoolu- ja
sisekujunduse projekt). Uue näo saavad rühmaruumid ja raamatukogu, koridor, saal, köögiplokk ning personali abiruumid.
Plaanis on Uhtna hooldekodu II korruse projekt, Uhtna põhikooli mõlema maja välisfassaadi remondi ja soojustusprojekt.
Alustati rahataotluse ja eelprojektide tellimisega kergliiklusteede renoveerimiseks.
Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas on suurimad
eraldised noorte vabaaja sisustamise finantseerimiseks. Noorsootöö eelarvesse on planeeritud Sõmeru mõisa kuivati ruumide kasutamiseks elektrikulu. 2014. a muudeti koolilaste huvitegevuse rahastamise korda ning vastavalt sellele on muutunud
ka rahastamine. Eelarveprojekti on planeeritud 92 lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetamine 50% ulatuses õppemaksu,
kohatasu või osalustasu kulude katteks, v.a Rakvere muusikakool, mida toetame 100% ulatuses. Suurendatud on allasutuste
sporditegevuse toetust. Valla kultuuri ja spordiürituste projektipõhine toetus jääb samaks, mis 2014. aastal.
Eelarveprojektis on arvestatud lasteaia kohatasuga 13 eurot
kuus ja toidupäeva maksumusega 1,4 eurot päevas. Jätkatakse
ka kahe ühest perest lapse lasteaia toidupäeva 50% maksumuse kompenseerimist. Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse
toetused jäävad samale tasemele – sünnitoetuse suuruseks 260
eurot, matusetoetus 130 eurot ning 1. klassi õppima asuvatele
õpilastele ranitsatoetust 95 eurot ning gümnaasiumi õpilaste
toetus 65 eurot.

Meie valla uhkus
Isadepäeva eel andis Sõmeru vallavalitsus üle oma väikestele ilmakodanikele nende nimelised hõbelusikad.

Isadepäevaõhtud lasteaias

Tänavate ja teede korrastamisel jätkatakse koostööd RMKga kruusateede remontimisel. Planeeritud on ühekordne pindamine Sõmeru alevikus Pikk, Papli ja Tööstuse tänaval, Näpi
alevikus Juurvilja, Oru ja Voore tänaval ning Ubjas Mängu ja
Silmu teel.
Suuremateks planeeritavateks investeeringuteks on Põllu
tänava renoveerimine, Ubja vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamine.
Eelarve kinnitatakse järgmise aasta veebruarikuus.
Viimane aeg on jõuluvanale kiri kirjutada, et kõik jõulusoovid õigeks ajaks kohale jõuaks. Ärge unustage, et jõulukuul
käivad ringi ka päkapikud, kes jälgivad, kui head lapsed me
oleme. Et jõulusoovid täituksid, olgem üksteise vastu sõbralikud ja lahked ning tehke jõulukuul
kindlasti üks heategu inimesele,
kes seda kõige rohkem vajab.

Jõulurahu ja lõbusat aastavahetust!

Maido Nõlvak

Sõmeru ja Uhtna lasteaedades toimusid isadepäeva eelsel nädalal isadele pühendatud õhtud. Lapsed tegid koos
oma õpetajatega nendeks
hoolega ettevalmistusi – õpiti
laule ja luuletusi, meisterdati
väikseid kingitusi, valmistati
küpsisetorte.
Mõnes rühmas olid peole kutsutud ainult isad, kuid
mõnes rühmas oli külas teisigi
pereliikmeid, see olenes kavandatud ühistegevustest. Koos
tehti palju põnevat – lauldi,
mängiti, meisterdati, orientee-

ruti lasteaias, katsetati-uuriti.
Sõmeru Nublu rühmas oli näitus esemetest, mis kajastasid
isade hobisid.
Uhtna lasteaias korraldasid Pintselsabade ja Pokude
rühm isadepäevaõhtust põneva
kogupereürituse, mis oli seotud metsa- ja puiduteemaga.
Seos tulenes sellest, et mets on
ajast aega inimesele palju eluks
vajalikku andnud ja metsas töötavad peamiselt ikka mehed ja
isad. Sellele pereõhtule tegid
sissejuhatuse lapsed väikese
kontserdiga.

Edasi kutsuti külalised rühmadesse, kus olid valmis seatud erilised töötoad. Seal võis
vanaaegsete tööriistadega erinevaid puutöid proovida, tõeliselt jämedaid palke saagida
ja neid koorida, binokulaariga
taimseid materjale uurida ja
muud huvitavat teha-vaadata.
Lõpuks pidi iga pere erinevaid
ülesandeid täites saama lahendatud ka ristsõna. Kõige taustaks oli aga õpetajate poolt korraldatud esemete näitus, mis
jutustas metsatööst, puidutööstusest, vanadest puutööriis-

tadest ja puidust valmistatud
tarbeesemetest. Kui näitus oli
vaadatud ja ülesanded lahendatud, koguneti taas saali, et enne
koduteele minekut koos laulda.
Uhtna lasteaia näituse ja
pereõhtu eestvedajad, õpetajad
Kaie Teiva ja Heli Vassar, tänavad kõiki kaasalööjaid.
Loodetavasti veetsid kõik
isad toredalt aega oma lapse
rühma isadepäevaõhtul.

Monika Gustavson
Sõmeru lasteaed Pääsusilm
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Perepäev

Tänavune E.V. I. perepäev
oli justkui päike hallis sügistaevas, sest muusikalist külakosti pakkusid meile seekord
noored.
Nende särtsakas ja emotsionaalne esinemine laadis

Helde puu
bänd, lõid kõik suure õhinaga
jõudumööda kaasa. Huvilisi
kogunes kenake hulk ja kõigile
jagus tegemist – olgu selleks
siis pillinäppimine, laulmine,
tehniline tugi, kriitika, toitlustamine või taustatoetus. Läkski lahti!
Muusikaline ettevalmistus on meil kõigil üsna erinev,
kuid seda põnevam on jälgida arengut, omavahel natuke
kiselda, piire katsetada ja
seinast seina asju ette võtta.
Naerda saab igatahes mehemoodi igal reede õhtul, kui
prooviaeg käes, mis mõnikord
sujuvalt südaööni kestab.“
„Oleme tänulikud Sõmeru
publikule sooja ja südamliku
vastuvõtu eest. Saime kinnitust, et ajame õiget asja.”
tublisti meie tühjavõitu akusid.
Siinkohal annan sõna Saue
valla Kiia küla sädeinimesele Andres Kastile ja palun tal
valgustada oma tegemiste tagamaid.

„Me oleme teotahtelised naabrid Saue valla Kiia
külast, kes kõikvõimalike
ühiste väljundite otsingul
jõudsid lõpuks välja muusikani. Kui eelmise aasta lõpus küpses idee moodustada

Head kaasteelised Sõmeru
vallas!
Soovin, et me kõik leiaksime endas üles sädeme, millega
üksteist sütitada.

Peab tunnistama, et seda heldust jagab see tänuväärt
materjal meile igal sammul. Olgu eesmärgiks sooja saamine, ehitus, käsitöö või õigem oleks öelda kogu meie
igapäevane toiming. Kui palju me aga teadlikult sellele
igapäevaselt mõtleme, see on iseasi. Tänu Kaie Teiva ja
Heli Vassari eestvedamisele sündis Uhtna lasteaeda just
sellekohane näitus, kuhu oli eksponaate toodut igast tegevusest, ajast ja kasutusvaldkonnast – puu nii ja puu
naa. Koridor ja saal oli täis puitesemeid, näha sai saage
ja puidutööriistu ning kohalike ettevõtete toodangut. Oli
tõelisi rariteete ja samas igapäevases kasutuses olevaid
esemeid, millel kõigil oma lugu.
Eeskätt oli näitus mõeldud lastele, kui näitlik õppematerjal, mida käid mitmel korral vaatamas ja avastad
aina uut. Samas peab tunnistama, et kuhjaga tarkust ja
äraarvamislusti jätkus seal ka täiskasvanule. Kuid ennekõike pani see sügavalt mõtlema selle üle, kui tänulikud
peaksime olema heldele puule, kellel on meile nii palju
anda.

Helle Pajula

Annika Aasa
kultuurispetsialist

Kuidas Sõmeru mehed Anijas käisid
Sellise
hüüdlausega
varustatuna istusid Sõmeru
vallavolikogu liikmed ja vallaametnikud bussi, mis keeras oma nina pealinna poole,
sest ...
... Anija vald asub Harjumaa kagupiiril, naabriteks Aegviidu, Kose, Raasiku,
Jõelähtme ja Kuusalu vald
Harjumaal ning Albu vald
Järvamaal ja Tapa vald Lääne-Virumaal. Pindala 520,94
km2, elanikke 31.12.2011
seisuga 5971.
Esimene pikem peatus
tehti Anija mõisas, mis reklaamib ennast hõiskega „Mõisas on mõnus!“ Vallavanema
Arvi Karotami tervituse ja
valla tegevusi tutvustava slaidiesituse järel saame pisikese
ülevaate mõisa kuulsusrikkast ajaloost.
Mõis asub Jägala-KehraKose maantee ääres Anija
külas. Mõisast on esimesi kirjalikke teateid 1482. aastast.
Hoonet on erinevatel aegadel korduvalt ümber ehitatud. Oma praeguse ilme sai
mõisa häärber XIX sajandi
algul. Anija mõis on üldkompositsioonilt üks ilusamaid ja
väljapaistvamaid mõisahooneid Eestis.
Saame teada, et mõis on
avatud kõigile soovijatele, pakub külaliste jaoks peoruume
ja piknikupidamisvõimalust
mõisapargis, on koondanud
oma katuse alla ateljeepoe,
külaraamatukogu, seminariruumid, Margiti mängutoa,
ning kodulootoa. Viimases
tegime ka pikema peatuse,
uudistasime eksponaate ning
tõdesime fakti, et Anija mõis
on üks ääretult tore ja hubane
paik.
Suurem osa valla maadest
on metsad, sood ja rabad.
Valla kirdeosas on PõhjaKõrvemaa, kagus Kõrvemaa
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Kadrid tulid hulgakesi

Ei tulnud kadrid seekord kaugelt maal, nagu laulusalm väidab. Tulid hoopis üle tee Uhtna lasteaiast ja
koolimaja erinevatest klassiruumidest ning kogunesid
koos koolisaali, et pidada maha ühine kadritrall. Lauldi
ja tantsiti, mõistatati mõistatusi, seati tähtedest sõnu ja
sõnadest lauseid, korraldati karjasekatseid ja kontrolliti
lugemisoskust. Kõige meeleolukamaks kujunesidki ühismängud. Eriti hästi läks peale tavaline rukkilõikuse lugu
ja sõbramäng, sest sõpru ja sõbralikkust meil jagus. Oli
igati tore ettevõtmine ja asju, mida on hulgakesi lõbusam,
teha, tulebki just nii korraldada.
maastikukaitseala, meil on
veel Anija, Niinsoni ja Maapaju looduskaitseala ja muid
vaatamisväärsus ...
Kuna õhtuhämarus pressis peale, jätsime looduskauniste kohtade külastamise
järgmisteks visiitideks. Küll
aga tegime tutvust valla ainukese linna – Kehraga. Siin
jagasid meile oma mälestusi
Rita ja Kaie, kes mingil eluetapil on Kehrat oma kodulinnaks pidanud.
Kehra sai linna staatuse
1994. aastal ja oli administratiivüksuseks kuni 2002.
aastani, millal toimus ühinemine Anija vallaga ja muutus
vallasiseseks linnaks.
Kehras asub Anija vallamaja, mis on algselt olnud
õpilaskodu. Majas kiikasime
kabinettidesse ja kuulasime
volikogu esimehe aruannet
üldistest tegevussuundadest
ja komisjonide tegemistest.
Meil on tselluloosi- ja paberitehas, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtteid, kivitehas,

õmblusvabrik, kariloomade
pidajaid ja põllumehi.
Saime võimaluse külastada nn Kehra paberivabrikut,
mis kannab tegelikult hoopis kõlavamat nime, on valla
kõige suuremaks tööandjaks,
ekspordib 99% toodangust ja
tema peamised turud asuvad
Euroopas, Aafrikas, Aasias ja
Lähis-Idas, kuid on jõutud ka
Kesk- ja Lõuna-Ameerikasse
ja Okeaaniasse.
Horizon Tselluloosi ja
Paberi AS on stabiilne, sõltumatule kliendile orienteeritud ettevõte, millel on pikk
kogemus ja traditsioon 100%
värske pika kiu pleegitamata
sackkraftpaperi tootmine, mis
ulatub 1938. aastasse.
Tutvusime
mõistetega
tselluloosikeeduliin, lubjaahi,
puidupeenendus, laastuliin,
puidukoorija. Tegime ringkäigu aukartust äratavas ehitises ja kuulasime fakte ning
arvamusi toodangu, tööliste
ja staažikate masinate kohta.

Meil on 31 küla, üks neist
on Voose.
Päeva kokkuvõte viiski
meid Voose külaseltsi mõnusasse rahvamajja, kus toimusid grupiviisilised arutelud
ja saime võrrelda Sõmeru ja
Anija valla sarnasusi ja erinevusi. Külaseltsi tegevusest
pajatas volikogu liige Tanel
Talve. Muuhulgas saime ülevaate nii sõnas kui pildis ka
klubijuhatajalt.
Ööhakul tagasiteed alustades olime kohe mitme
kogemuse võrra rikkamad,
kuid võisime tõdeda sedagi, et külas on küll hea, aga
kodus veel parem ja et ka
Sõmeru vald on elamiseks ja
töötamiseks üks väärt ja tore
paik.
Ülevaate väljasõidust
Anija valda andis

Sirje Rebane,

kasutades Anija valla
kodulehe materjale.

Sirje Rebane

Ubjas käivad asjad ikka
samm haaval edasi

Kõik on hästi, külakeskus elab. Usinasti käivad kantritantsijad koos ja jõusaal on tublidest tantsijatest soe. Detsembrist
algasid kõigile huvilistele „Tantsi end trimmi“ treeningud.
Muuseum ootab endiselt kõiki huvilisi ning tegevustoas käib
palju uudishimulikke ja toredaid inimesi ka väljastpoolt meie
valda keraamika ja klaasi tegemist õppimas. Noortetoas saavad kõik lapsed oma käelist tegevust arendada. 2014. aastal
kirjutasime ka mõned projektid, mis muudavad meie külaelu
kaunimaks, aktiivsemaks ja turvalisemaks.
Kohaliku omaalgatuse programmi toetusel jõudis sügisel
lõpule projekt „Oskuslik haljastus väärtustab küla elu“. Seoses sellega täname kõiki osalejaid, koolitajaid ja Kunderi Seltsi töökat naiskonda.
Ei tahaks hakata ennustama, kuid püüame oma keskuses iga päev paremuse poole sammuda, pakkudes uusi
ja huvitavaid väljundeid vaba aja veetmiseks. Meil on suur
au ja rõõm, et saame teha koostööd Sõmeru vallavalitsuse,
Sõmeru valla noortekeskuste, Ubja päevakeskuse, Fer Project OÜga Ubjast, AS Hoolekandeteenused Tapalt. Suurt
tänu tahaks avaldada AS Kunda Nordic Tsemendile. Loomulikult suur tänu kõikidele sõpradele, kes on meile rasketel
hetkedel toeks olnud.
Rahulikke jõulupühi ja suurepärast aastavahetust kallis
Ubja küla rahvas!

Ubja Külaselts Linda
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Turvaliselt talvele vastu!
Talveajale üleminekuga
seoses muutuvad õhtud märgatavalt varem pimedaks.
Tuletame veelkord inimestele
meelde, et nad kindlasti kasutaksid pimedal ajal asulavälisel teel liigeldes märgatavust tagavat varustust – olgu
selleks helkur, ohutusriietus,
taskulamp või mõni muu valgusallikas. Parema valgusallika puudumisel olgu selleks
kasvõi mobiiltelefoni helendav ekraan (liikluskasvatus.
ee).

sellel hommikul on vajalik
vidin koju ununenud, teise
jope külge jäänud, katki läinud või kadunud. Paraku on
meil kõigil ainult üks elu –
hoiame siis seda. Kallid emad
ja isad! Varustage ennast helkuriga ja hoolitsege, et ka teie
laps oleks hämaral ajal nähtav. Helkur on sinu odavaim
elukindlustus.
Koostöös maanteeametiga korraldas Uhtna kool
ürituse „Hooli endast ja
oma kaaslasest“, mille üheks

osaks oli helkurite olemasolu
kontroll läbi mitme hommiku. Üllatav oli asjaolu, et
ikka leidub õpilasi, kellel just

Sul on idee, aga neil on lahendus
Nii võiks kõlada ettevõtlikkusideede
konkursi
ENTRUM
inkubatsiooniprogrammi kutsung, millele laekus 135 ideed, millest
peažürii valis välja 90 parimat, kes pääsevad ENTRUMi inkubatsiooni- ja arenguprogrammi oma ideed edasi
arendama ja start-up´i käivitama.

Kuni 4. novembrini said
kõik Lääne- ja Ida-Virumaa
noored esitada Eesti Energia
koolinoorte
ettevõtlikkusideede konkursile ENTRUM
oma ettevõtlikke ideid. Kok-

ku pääses ENTRUM-i inkubatsiooniprogrammi
oma
start-up´i käivitama 166 Lääne-Virumaa noort 12 erinevast koolist.
Ideid oli seinast seina,
lähtuvalt Eesti majandusest
tervikuna olid tänavu prioriteetseteks valdkondadeks
küll energeetika, inseneeria,
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja põlevkiviga
seotud teemad, kuid oodatud
olid kõik ideed, mis aitavad
kaasa Virumaa ja kogu Eesti
elu edendamisele.
ENTRUM-i inkubatsiooniprogramm kestab 4 kuud

Huviharidus
Sõmeru Vallavalitsuse 17.11.2014. a korraldusega
nr 348 pikendati 2014/2015 õppeaastal huvihariduse
ja huvitegevuse toetamise taotluste esitamise tähtaega kuni 19. detsembrini 2014. a. Esitatud avalduse
rahuldamisel arvestatakse toetust alates 2. jaanuarist
2015.
Avalduste blanketid saab valla koduleheküljelt või
vallamajast, info tel 329 5946.

Politseiteated
• 27. oktoobril varastati Muru külas osaühingule kuulunud traktor Case155 Puma registrimärgiga 1091TH. Traktori väärtus on
60 000 eurot.
• 20. oktoobril avastati, et Aluvere külas oli tühjana seisvasse
majja tungitud ja varastatud kaks klaaspakettakent. Kahju on 450
eurot.
• 30. oktoobril lõi Näpi teel asuvas koolis üks õpilane tööõpetuse
tunni ajal teist õpilast peitliga, millega põhjustas tervisekahjustuse.
• 18. novembril varastati Vaekülas Jaama teel asuvast korterist
tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 3 väärtusega 288 eurot.
• Väärteoprotokoll kirjutati ühele alaealisele poisile, kes
1. novembril Sõmeru bussipeatuses alkoholi tarbis.
• Liiklusrikkujaid tabati Sõmeru vallast 23.

ning sel perioodil toimub
noortele üks kord kuus õppesessioon, kus järkjärgult oma
ideid edasi arendatakse ja
ellu viiakse. Õpitakse tundma
oma tiimi ning planeerima
oma aega ja raha. Esimene
õppesessioon toimus 22. novembril Jõhvi kontserdimajas.
Meie vallast on oma kasulike ideede arendamisega
ametis Sõmeru kooli õpilased
Kert Saarmets, kes on oma
tiimi võtnud Ranno Lauri, Sander Timmi, Kristjan
Kruusimaa. Nende eesmärk
on luua soojendava geel-

Projekti viis ellu
Margit Lichtfeltd,
kommenteeris
Sirje Rebane

massiga täidetud praktilised
kindad. Teine nutikas idee
on Eduard Rettelil, kes tahab
luua auto külgedele paigaldatavad parkimisandurid, mis
hõlbustavad parkimist või
kitsastes oludes kohalt ärasõitu. Tegu võib olla kaamera
või anduriga, mida saab paigaldada näiteks bensiinipaagi
juurde.
Jõudu jaksu meie leiutajatele, teie tulevikutee on valla,
hoiame vaid pöialt, et teie
ideed jõuavad teostuseni.
Annika Aasa
toimetaja

26. november

• Kehtestati valla eelarvest kultuuri- ja spordiprojektide toetamise
kord, mis jõustub 1. jaanuaril 2015.
• Võeti vastu valla 2014. aasta II lisaeelarve kogumahuga 41 489
eurot.
• Võeti menetlemiseks vastu Sõmeru valla 2015. aasta eelarveprojekt.
• Otsustati korraldada valitsemiseks mittevajaliku vallavara
(korter Puiestee 12-8) võõrandamine ja kinnitati alghind
8000 eurot.

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Sõmeru Vallavalitsuse 03.11.2014 korraldusega
nr 329 algatati Roodevälja küla Terminali tee 10
(77004:001:0054) ja Raja (77004:001:0029) kinnistute
detailplaneeringu koostamine. Eesmärk on kinnistute
jagamine äri-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse
määramine, tehnovõrkude asukoha ning haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtete määramine, liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritava ala suurus on ca 17 ha. Detailplaneering
on vastavuses Sõmeru valla üldplaneeringuga.

Aiasõprade klubi planeerib 17.–19. juulil 2015 Tagasiteel külastame
turismitalu, kus on Baltisõitu imekaunisse Läti linna Ventspilsi.
Lisaks Baltimaade modernseima linna lilleilu nautimisele
tutvume tee peal lavendlite kasvatusega – kuidas kasvatatakse, mida toodetakse ja milleks kasutatakse, kõigele
sellele saame vastused. Külastame roosiaeda, imetleme
sealset lilleilu ja kuulame milliseid olulisi näpunäiteid pererahvas rooside kasvatamise kohta jagab. Sõidame mööda Euroopa põhjapoolseimast veinimäest Sabiles, kus
lõunanaabrid igal aastal ka oma veinifestivali korraldavad.
Kuldiga pakub meile silmailu Euroopa ühe laiema joaga
Venta jõel ja uhke tellissillaga. Ventspilsi vanalinnas ja selle ümbruses veedame terve päeva, tutvudes sealsete
vaatamisväärsustega.

maade suurim päevaliiliate kasvatus ja aretus,
samuti
suurepäraste
koduveinide tootmine ja
degusteerimine.
Sõidu maksumus koos ööbimiste, hommikusöökide, õhtusöögi ja pääsmetega on 145 €, tasuda saab osade kaupa.
Kaasasõidusoovi korral võta ühendust 527 7235 või
maia@someru.ee detsembrikuu jooksul.

3. november
• Määrati Näpi alevikus munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse
sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja lähiaadressiks Kase tn 21.
• Määrati Näpi alevikus munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa ja lähiaadressiks Kase tänav L2.
• Määrati Näpi alevikus munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa ja lähiaadressiks Metsavahe tänav L1.
• Anti nõusolek jäätmeloa väljastamiseks AS-le Green Marine.
• Otsustati korraldada Kasevälja kinnistul kasvava metsa raieõiguse
võõrandamise enampakkumine.
• Otsustati algatada Roodevälja külas Terminali tee 10 ja Raja kinnistute
detailplaneeringu koostamine.
• Anti nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Otsustati lõpetada ühele isikule hooldajatoetuse maksmine.
10. november
• Määrati Uhtna alevikus Kitseküla tn 30 asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa suurus ja nõustuti vastavalt katastriüksuse plaanile maa
ostueesõigusega erastamisega.
• Nõustuti Varudi-Vanakülas asuva Raine katastriüksuse jagamisega ning
määrati moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Anti ehitusluba Korteriühistule Sõmeru Põllu 5 korterelamu katuse
rekonstrueerimiseks.
• Anti kirjalik nõusolek Matikaineni kinnistule puurkaevu ehitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le Arendus&Haldus Elektritööd elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi projekteerimiseks Kooli tn 2a
maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga.
• Anti nõusolek OÜ-e Taurax Kukkuri kinnistule välireklaami paigaldamiseks.
• Otsustati korraldada valitsemiseks mittevajaliku vallavara võõrandamiseks (Pakkeri kinnistu Ussimäe küla) kirjalik enampakkumine ja kinnitati
alghind.
17. november
• Otsustati jätta MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu esitatud taotlus
rahuldamata.
• Tehti vallavolikogule ettepanek 2014 aasta teise lisaeelarve kinnitamiseks.
• Anti kasutusload OÜ-le Elektrilevi kuuluvatele Uhtna alajaama
kinnistul asuvale maaühendusvoolude kompenseerimisseadme hoonele
ja Varisoo kinnistul asuvale komplektalajaamale ning keskpinge maakaabelliinile.
• Väljastati OÜ-le Arendus & Haldus Elektritööd projekteerimistingimused 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi ja liitumiskilbi projekteerimiseks
Terminali tee 10 maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga.
• Väljastati OÜle Fer Project projekteerimistingimused puidutöökoja rekonstrueerimise projekteerimiseks.
• Tunnistati 20.02.2012 korraldusega nr 69 väljastatud ehitusluba kehtetuks ja väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi ja liitumiskilbi ehitamiseks Terminali tee 10 maaüksuse liitumiseks
elektrivõrguga.
• Otsustati esitada vallavolikogule menetlemiseks 2015. aasta valla
eelarve projekt.
• Tehti vallavolikogule ettepanek muuta kultuuri, spordi ja rahvatervise
projektidele toetuste määramise korda.
• Kehtestati alates 1. jaanuarist 2015 valla tööandja eluruumidele uued
üürihinnad.
• Eraldati reservfondist MTÜ-le Ubja Külaselts Linda 1643 eurot
esitatud projekti omafinantseeringu kulude katteks.
24. november
• Kinnitati Uhtna raamatukogu kustutusakt ja otsustati kustutada 375
lagunenud raamatut.
• Otsustati korraldada avatud riigihange ja küsida pakkumused Sõmeru
valla munitsipaalvara kindlustamiseks.
• Kinnitati valla koolide ja lasteaia õpilaskohamaksumus 2015. aastaks.
• Anti nõusolek kahe jäätmevaldaja jäätmevaldajate registris perspektiivseks muutmiseks ja ühel kinnistul jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks.
• Otsustati maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste
hooldajatele 2014. aasta novembri kuu eest kokku 265,91 eurot.
• Otsustati maksta toimetulekutoetust 2014. aasta novembri kuu eest
kokku summas 718,49 eurot.
• Otsustati maksta, avalduse esitanud isikutele ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 1160 eurot ja tasuda ühe õpilase eest toitlustamine
lasteaias.
• Otsustati jätta kahe isiku toetuse saamiseks esitatud avaldused
rahuldamata.
• Kinnitati kahe hajaasustuse programmist toetuse saanud isiku aruanded.
• Anti nõusolek OÜle Taurax Suurfarmi tee äärde välireklaami
paigaldamiseks.
• Anti nõusolek Sõmeru põhikoolile sõiduauto Peugeot Expert
võõrandamiseks alghinnaga 1600 eurot.
• Kinnitati Oti kinnistu ja Kaljuranna kinnistu võõrandamiseks
korraldatud enampakkumiste tulemused.

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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SÕMERU VALLA AJALEHT

On kaunid aastad kadund kiirel lennul
kui linnud, kellel tiivus tuuletulv,
ja kuigi jõudu kulus igal lennul –
veel jätkub südames sul elutuld.

Õnnitleme detsembrikuu juubilare
ja sünnipäevalisi
94. sünnipäeval
LINDA NAEL Uhtna
91. sünnipäeval
ERNA-LEONTINE PÕDER Näpi
89. sünnipäeval
BENITA DAMMERT Vaeküla
87. sünnipäeval
ARMILDE MÄNNIK Muru
SELMA LEER Roodevälja
85. sünnipäeval
VILMA SEIDELBERG Sõmeru
LINDA SILLA Ussimäe
84. sünnipäeval
MEINHARD NIRK Sõmeru
83. sünnipäeval
PAUL TÕNNOV Ubja
82. sünnipäeval
HELLE-MALLE AAS Kohala
81. sünnipäeval
MARIA KODAS Muru
80. sünnipäeval
ÜLO PREMET Ussimäe
VALENTINA GALITŠEVA Raudlepa
HARRI RAJA Kohala
75. sünnipäeval
EEVI MALMBERG Uhtna
LUULE METSAR Ubja
70. sünnipäeval
AILI HUSSAR Sõmeru
EEVI KRAUS Uhtna
REIN REIVELT Näpi
HARRI ALE Raudlepa
ANDRE-EVALD REINOMÄGI Muru

Tule laadale!

7. detsembril kell 12.00-16.00
Sõmeru keskusehoones

JÕULULAAT
• müügil käsitöö ja loodustooted
• ÕNNELOOS

• TÖÖTOAD

• Kohvikut peab ja maitsvaid küpsetisi
pakub heategevuslik organisatsioon
Rakvere Lionsi klubi
• kell 13.00 kontsert valla taidlejatelt

Teemantpulma puhul
õnnitlevad auväärset
vanapaari lapsed,
lapselapsed ning
lapselapselapsed
Kristel ja Hendrik.
Olge hoitud!

ITI KASK Sõmeru
EVEN KUUSEMÄE Näpi
ROMET HAASMA Sõmeru
TREVOR HAASMA Sõmeru
KERTE-MIIA URGAS Uhtna
KERMO VIIDEMANN Näpi

Palju õnne!

Pakke jagatakse
kodustele lastele.

MEIE KÜLA PIDU

Süüdatakse 3. advendiküünal.
Üles astuvad Uhtna
taidluskollektiivid.
Oodatud on kõik nii vanad
kui ka noored!

Külaliseks BORIS LEHTLAAN
Esinevad eakate taidluskollektiivid
Pakid saavad Sõmeru valla eakad 80+

Kes ei saa sel päeval pakile järgi tulla, saab
paki kätte Sõmeru vallavalitsusest kuni
22. detsembrini. Info tel. 5334 1907

31. detsembril kell 20.00
Vaeküla külakeskuses
AASTAVAHETUSPIDU
Lõbusat tuju hoiab üleval
ansambel ERNESTOBÄND
Kohtade arv piiratud!
Eelregistreerimisega pilet 19. detsembrini 10.-,
alates 20. detsembrist 20.Piletid osta välja hiljemalt 27. detsembriks.
Pilet sisaldab peolauda (seapraad, salat, näksid,
morss), ansamblit ja ilutulestikku.

Buss väljub Uhtna lasteaia
parklast kell 12.00,
Ubja külakeskuse eest kell 12.15.
Buss viib pidulised tagasi.
Bussisoovijatel palume
ennast KINDLASTI
enne 16. detsembrit
registreerida
tel 5334 1907.

Vägijoogid võta ise kaasa.

Lisainfo tel 5343 0085
Moonika või meie Facebooki
lehel MTÜ Vahva Vaeküla

Lilleseadehuviline!

Kui laps noorel kuul sünnib, siis
on ta terane ja karjub. Kui vanal
kuul, siis vagane.
Väike-Maarja

KODUSTE
LASTE
JÕULUPIDU

Uhtna koolimaja saalis

EAKATE JÕULUPIDU

HELMI ja EVALD MÄEMURU

16. detsembril kell 12.00
Sõmeru keskusehoones

14. detsembril kell 16.00

18. detsember kell 13.00
Sõmeru keskusehoones

12.12.2014 tähistavad
60. pulma-aastapäeva
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Saame kokku 17. detsembril
kell 18.30 Sõmeru keskusehoones ja
valmistame meeleoluka jõuluseade
Koolituse tasu
5 eurot sisaldab
tehnilisi vahendeid
ja seade materjali.
Mis endal kaasa
võtta tuleb, saad
teada, kui
registreerud.
Anna oma osalemissoovist märku
telefonil 527 7235
või maia@someru.ee

8. detsembrist keskusehoones
üleval kanganäitus

MARIMEKKO – SOOME
DISAINIKLASSIKA

Tuntud Soome rõiva- ja tekstiilibrändi
Marimekko näitus tutvustab ettevõtte mitmekülgset toodangut ning
annab ühtlasi ülevaate ka disainifirma värvikast aja- ning eduloost.
Lausa leekima löövad tähed,
viipab kutsuvalt Põhjanael,
väljud maisest – koju lähed,
rajaks Linnutee särav pael

Mälestame
ARNOLD JALAK 5.11.2014
Sämi-Tagaküla
OLEG PUGATŠOV 11.11.2014 Ubja

