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SAATEKS 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab vallal olema arengukava. Arengukava on vallale 

vajalik, et fikseerida sotsiaalmajanduslik hetkeseis, olla teadlik olemasolevatest vajadustest, võimalustest ja 

ohtudest ning panna paika pikemaajalise arengu suunad ja eelistused. Arengukava on aluseks valla eelarve 

koostamisele ja investeeringute planeerimisele. 

Käesolev arengukava on Sõmeru vallal juba neljas. Valla esimene iseseisvusaegne arengukava  koostati 

kohaliku omavalitsuse staatuse saamiseks 1992. aastal. Teine arengukava käsitles perioodi 2002-2005, mil 

Sõmeru vald seadis eesmärgiks hakata valla arengut planeerima süsteemselt koondades valla keskse 

halduspiirkonna strateegia ja valla eluvaldkondade arenguplaanid. Kolmas arengukava koostati aastateks 

2006-2012(2014) ja see hõlmas suures osas Euroopa Liidu toetusfondide abil planeeritavat tegevust. 

Arengukava aastateks 2012-2025 kirjeldab Sõmeru valla arengueeldusi ja -visiooni ning neist lähtuvaid 

arengueesmärke kiirelt uuenevas keskkonnas, kus toimuvad globaliseerumisega kaasnevad muutused nii 

elustiilis kui sotsiaalsetes, majanduslikes ja poliitilistes suhetes. Arengukavas leiavad käsitlemist kõik vallaelu 

olulisemad valdkonnad, milleks on haridus, noorsootöö, sotsiaalhoolekanne, kultuur, keskkonnakaitse, 

ettevõtlus ja majandus.  

Seadustega on nõutavad järgmised valla arengukava osad: 

1. Kooskõlas jäätmeseadusega koostab kohalik omavalitsus jäätmekava juhindudes maakonna jäätmekavast. 

Sõmeru vallal on kehtiv ja ajakohastatud jäätmekava (kinnitatud Sõmeru Vallavolikogu 18.12.2013 

määrusega nr 1). 

2. Vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele on kohaliku omavalitsusüksuse üheks 

ülesandeks kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna arengukava osana. 

Sotsiaalhoolekande arengukava on käesoleva valla arengukava osa (ptk 2.8). 

3. Noorsootöö seaduse § 6 paneb kohaliku omavalitsuse volikogule ülesandeks määrata noorsootöö 

prioriteedid oma haldusterritooriumil ja sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna 

arengukavas. Noorsootöö prioriteedid on käesoleva arengukava osa (ptk 2.2). 

4. Valla arengukavas on sätestatud lähiaastate teehoiu põhialused (ptk 2.4), mis tulenevalt teeseadusest on 

aluseks riikliku teehoiukava koostamisel. 

5. Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 kinnitab  kohaliku omavalitsuse volikogu 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava, mis koostatakse vähemalt 12-aastase perioodi 

kohta. Sõmeru valla ÜVK arengukava on iseseisev arengukava. Hetkel on kehtiv 2012. aastal muudetud 

Sõmeru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012 - 2024, mis on kinnitatud Sõmeru 

Vallavolikogu 28.02.2012  määrusega nr 42. 

6. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele on koostatud Sõmeru lasteaia Pääsusilm järjepideva arengu 

tagamiseks lasteasutuse arengukava (Sõmeru vallavolikogu 31.10.2012  määrus nr 53). 

7.  Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse alusel on koostöös koolide hoolekogude ja õppenõukoguga koostatud ja 

Sõmeru vallavolikogu poolt kehtestatud Sõmeru Põhikooli arengukava (Sõmeru vallavolikogu 29.11.2011 

määrus nr 36) ja Uhtna Põhikooli arengukava (Sõmeru vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 38). 

8. Finantsjuhtimise seadusest tuleneb kohustus koostada finants- ja investeerimisvõime analüüs 

(eelarvestrateegia), mis on aluseks iga-aastasele eelarveliste tegevuste planeerimisele. Eelarvestrateegia on 

käesoleva arengukava osa (ptk 4). 

Valla arengukava koostamine on algatatud 28.09.2010 Sõmeru Vallavolikogu määrusega nr 10. Arengukava 

projekt esitati avalikule arutelule ja korrigeeriti vastavalt arutelul esitatud ettepanekutele. Arengukava 

kinnitati Sõmeru Vallavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 43. 
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Arengukava koostamisel lähtuti 2011. aasta jaanuaris-veebruaris elanikkonna hulgas läbi viidud 

ankeetküsitlusest (lisa 1), ettepanekutest ning piirkondlikest mõttetalgutest. Arengukava lähtematerjalide 

tutvustus toimus avalikul arutelul 12. märtsil 2011. Taustamaterjalina on kasutatud Sõmeru valla arengukava 

2006-2012 (2014) ja selle täitmise analüüsi, samuti teisi asjakohaseid arengukavasid, Lääne-Viru maakonna 

aastaraamatut ja statistilisi andmeid.  

Kiirete muutuste ajastul ei saa ükski arengukava kunagi päris valmis ja hakkab vananema juba tema 

koostamise hetkest. Arengu kavandamine on protsess ning ka arengukava arendatakse ja täiustatakse 

seetõttu pidevalt, järgides muutusi meie ümber. Sõmeru vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt vaadatakse 

arengukava täitmine igal aastal üle ning vajadusel viiakse sisse täiendused. 

Arengukava koostamise juures täname kõiki, kes osalesid aktiivselt küsimustikele vastates või töörühmade 

tegevuses. Arengukava koostamisse kaasatud eksperdid nõustasid ja aitasid küsimustiku koostamisel, 

tulemuste analüüsimisel, rühmatööde juhtimisel ning teksti koostamisel.  

 

Suur tänu kõigile, kes jõu ja nõuga aitasid kaasa töö valmimisele! 

 

 

Maido Nõlvak       Peep Vassiljev 

Vallavolikogu esimees                          Vallavanem 
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1 ÜLDISELOOMUSTUS  

 
Sõmeru vald on Eesti kontekstis hästi arenenud kohalik omavalitsus Rakvere ja Kunda linnade 

mõjupiirkonnas. Valda iseloomustavad aktiivne ettevõtluse areng ning suhteliselt noor ja stabiilne 

elanikkond. Sõmeru vald on tugev tööstuspiirkond, kus on olemas vajalik tehniline taristu, toimiv põllu- ja 

metsamajandus ning rikas kultuuripärand.  

Siseministeeriumi tellimusel koostatud omavalitsuste võimekuse pingereas 1  asus Sõmeru vald Eesti 

omavalitsuste hulgas 2006-2009. aasta näitajate põhjal 43. kohal, 2010-2013. a koondandmetel 37. kohal.  

2013. aasta andmete alusel on Sõmeru vald tõusnud 20. kohale. Alla 5000 elanikuga KOV-üksuste lõikes 

asetseb Sõmeru vald 2013. aasta tulemuste põhjal 10. kohal. 

Hea asukoht ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on meelitanud ettevõtjaid investeerima nii tootmisse kui 

teenindusse, mis on kokkuvõttes taganud toimetuleku ka majanduslanguse ajal. Põllumajandus, ehitus, 

metallide töötlemine ja puidutööstus on peamised tegevusalad. Tähtsamad ekspordiartiklid on puit, turvas, 

metallitooted, lihatooted, ehitusmaterjal ja õmblustooted. Taastumas on huvi investeerimiseks 

elamumajandusse.  

Sõmeru vald on sotsiaalselt turvaline ja atraktiivne elukeskkond, kus on mitmekülgsed võimalused veeta 

kultuurselt vaba aega või harrastada erinevaid spordialasid. Sõmeru valla kahes põhikoolis ja lasteaias 

antakse heatasemelist haridust. Valla kuus noorte- ja külakeskust koondavad enda ümber palju erinevas 

vanuses inimesi. Sõmerul ja Ubjas tegutsevad seenioride päevakeskused. Uhtna hooldekodus saavad eakad ja 

puudega inimesed kaasaegse ning sõbraliku ööpäevaringse teeninduse osaliseks. Vallas käib tihe kultuuri- ja 

seltsielu, mis on koondunud peamiselt Sõmeru klubi ning Uhtna kultuuritoa  ja raamatukogude ümber.  

Traditsioonilisteks üritusteks vallas on iga-aastased jaanituled, valla päevad, tublide õpilaste, õpetajate, 

kultuuritöötajate ning vallaelu edendajate tunnustamine, Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine koos 

valla aumärkide üleandmisega. Korraldatakse näitusi, kontserte ja rahvapidusid. Taastatud on beebide 

lusikapeo traditsioon.  

2010. aastal valminud omapärase arhitektuurse lahendusega Sõmeru keskusehoones on modernsed ruumid 

Sõmeru raamatukogule, päevakeskusele, klubile, vallavolikogule ja vallavalitsusele. Keskusehoone naabruses 

asuvas Sõmeru tervisekeskuses töötavad hinnatud perearstid ja hambaarst, on avatud apteek. Uhtnas ja Ubjas 

on sisustatud kohalikud tervisekabinetid. 

Vaatamata üldisele heale olukorrale on siiski lahendamist vajavaid probleeme, mis tulevad selgelt esile ka 

Sõmeru valla elanike seas läbi viidud küsitlusest. 

                                                                    

1 Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2013, kättesaadav: 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/content-

editors/KOV/kov_voimekuse_indeks_2014_loppversioon.pdf  

 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/content-editors/KOV/kov_voimekuse_indeks_2014_loppversioon.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/content-editors/KOV/kov_voimekuse_indeks_2014_loppversioon.pdf
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1.1 ASEND  

 

Sõmeru vald asub Lääne-Virumaa kirdeosas Tallinn-Narva maantee ääres Rakvere linna vahetus naabruses 

(asendiplaan lisas 2). Sõmeru valda ümbritsevad lisaks Rakvere linnale veel Vinni, Rägavere, Viru-Nigula, 

Haljala ja Rakvere vallad. Valla territoorium moodustab 167,2 km2.  

 

Valla keskusest Sõmerult on Rakvere kesklinna ligikaudu 5 km. Sõmerult on Tallinna 98 km, Tartusse 132 km 

ja Narva 114 km. Valda  läbivad Tallinn-Narva ja Rakvere-Kunda raudtee. Lähimad sadamad asuvad Kundas 

(24 km) ja Tallinnas (98 km). 

 

Sõmeru vallas on ühtlaselt tugevad vallasisesed kandid – Sõmeru-Näpi, Ubja, Vaeküla, Uhtna-Kohala ja 

Roodevälja piirkond. Valla põhjapoolseima Jäätma-Katela piirkonna tõmbekeskuseks on Kunda linn. Ussimäe 

küla jääb eraldatuks ja on Rakvere linnaläheduse tõttu loogiliselt seotud pigem linna kui vallaga.  

1.2 KUJUNEMINE 

 
Paljude praeguse Sõmeru valla territooriumil asuvate külade ajalugu ulatub muinasaega, mida tänapäeval 

meenutavad kivikalmed, muinasasula kohad ja kultusekivid. Tegemist on väga ammu asustatud piirkonnaga, 

millel on rikkalik kultuuripärand (põlluharimine, mõisaarhitektuur, seltsielu ja kultuuritegevus, hariduselu, 

tuntud inimeste pärinemine ja nende tegevus, arheoloogilised ja loodusmälestised). 1241.aastal koostatud 

„Taani hindamisraamatu“ Eestimaa nimistus loetakse üles rida siitkandi külasid, neist 45. adramaa suurune 

Varudi oli üks suurematest Põhja-Eestis.  

 

Ajaloolistele traditsioonidele tugineb ka praegune aktiivne kultuuritegevus Sõmeru vallas. Külade elu ja areng 

oli kuni Eesti Vabariigi alguseni seotud peamiselt siinsete mõisatega.  

 

14. oktoobril 1891. aastal moodustati endise Eestimaa kubermangu Rakvere (Viru) kreisi maadest ja 

täiendavalt Sõmeru vallast (Neu-Sommerhusen), Kaarli vallast (Alt-Sommerhusen), Arkna vallast (Arknal), 

Kohala vallast, Uhtna vallast ühendvald, mis kandis sama nimetust kui asutatud vallakohtu ringkond: 

“Sommerhusen”-  Sõmeru vald, mida algusaastatel nimetati ka Kaarli vallaks.  

 

Sõmeru valla asustust on mõjutanud peale II Maailmasõda siia rajatud ettevõtted. Kohe peale sõda 

moodustati palju väikeseid kolhoose, kuid pidevate ühinemiste tulemusena jäid lõpuks alles mõned suured. 

Endisaegsed kolhooside osakonnakeskused on ka praegusel ajal suuremateks vallakeskusteks, näiteks Uhtna, 

Ubja, Vaeküla ja Roodevälja, kus siiani tegeldakse peamiselt põllumajandusliku tootmisega. Ubja on ka 

traditsiooniline põlevkivi kaevandamise piirkond.  

 

Sõmeru aleviku kujundamist on mõjutanud 1954. aastal Sõmeru mõisa rajatud Sõmeru Masina-traktorijaam, 

millest arenes välja Rakvere EPT ja hilisem osaühing Rakvere Põllumajandustehnika. Näpi alevikku rajati 

1960-ndate aastate alguses Rakvere KEK, kes ehitas välja ka kõik elumajad ja teenindusvõrgu.  

 

Sõmeru valla piiridesse jääva ala haldusjaotus on aegade jooksul alates eelmise sajandi keskpaigast mitmeid 

kordi muutunud. Peale Eesti taasiseseisvumist kinnitati 9. aprillil 1992. aastal Sõmeru valla omavalitsuslik 

staatus. 
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1.3 RAHVASTIK JA ASUSTUS 

Rahvaarvult kuulub Sõmeru vald Eesti keskmise suurusega valdade hulka. 1990-ndate aastate algul oli vallas 

elanikke veidi üle 4000 inimese, järgnevatel aastatel toimus rahvastiku vähenemine, jäädes aastatel 2000-

2010 püsima 3800 piirile. Läbi aastate on Sõmeru valla elanike arv 1. jaanuari seisuga2: 

• 1991. aastal 4032 inimest,  

• 2001. aastal 3803 inimest,  

• 2011. aastal 3717 inimest (5,5% Lääne-Viru maakonna elanikest), 

• 2015. aastal 3492 inimest. 

 
 

 

Sõmeru valla asustuse moodustavad Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikud ning 28 väiksemat küla. Kõrvuti 

asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1600 

elaniku. Alevikule iseloomulikku asustusega on ka Ubja, Vaeküla, Roodevälja, Ussimäe ja Kohala külad, kus 

elab koos Sõmeru, Näpi ja Uhtna elanikega ligikaudu 80% valla rahvastikust. Eelpoolnimetatud piirkonnad on 

elanike jaoks ka kohalikeks tõmbekeskusteks, kus on olemas töökohad ja muu valla territooriumiga võrreldes 

parem teenindussfäär.  Ülejäänud elanikkond on hajutatud 23-s väiksemas külas.  

 

Juuresolev tabel annab    ülevaate   vallas   registreeritud  elanike  arvulisest  jaotusest asulate kaupa  iga aasta 

1. jaanuari seisuga: 

 

Küla 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aluvere 30 30 28 24 25 28 28 30 27 25 25 

Andja 23 18 19 28 17 19 20 20 20 21 19 

Aresi 42 42 41 19 38 38 35 41 40 41 42 

Jäätma 11 19 17 41 21 22 24 24 24 24 22 

                                                                    

2
 Siin ja edaspidi on aluseks riikliku rahvastikuregistri andmed 

3300
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Elanike arv 1. jaanuaril 

Joonis 1. Valla rahvastiku arvu dünaamika aastatel 2005-2012 
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Kaarli 53 48 53 53 52 52 49 46 45 46 42 

Katela 25 26 24 24 25 23 21 24 24 26 28 

Katku 18 19 19 19 19 17 16 16 16 21 22 

Kohala 162 150 147 148 156 152 153 152 146 152 145 

Kohala-Eesküla 40 37 38 38 39 35 34 33 32 26 22 

Koovälja 64 66 74 74 72 69 73 71 72 66 64 

Muru 40 45 44 44 41 40 40 40 37 38 35 

Nurme 11 10 10 10 10 9 12 13 11 10 8 

Näpi 366 356 367 364 366 361 362 356 339 328 321 

Papiaru 26 28 31 28 31 31 29 27 27 26 25 

Rahkla 33 32 34 34 34 33 33 35 46 46 45 

Raudlepa 37 32 34 34 34 36 33 35 35 33 29 

Raudvere 19 19 19 19 23 23 24 22 17 16 19 

Roodevälja 168 156 164 164 146 153 147 141 133 122 125 

Rägavere 51 46 45 45 45 45 44 42 43 39 41 

Sooaluse 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 

Sõmeru alevik 1312 1304 1310 1306 1299 1289 1262 1261 1254 1216 1211 

Sämi 73 66 65 65 60 59 59 57 55 58 57 

Sämi-Tagaküla 16 19 21 21 21 22 20 18 15 14 15 

Toomla 10 10 10 10 10 10 11 10 8 6 5 

Ubja 301 295 291 294 294 287 288 274 272 272 260 

Uhtna 361 371 370 371 369 373 365 358 353 344 341 

Ussimäe 176 190 210 209 260 275 271 265 271 279 279 

Vaeküla 221 218 216 216 205 198 177 176 167 154 150 

Varudi-Altküla 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 3 

Varudi-Vanaküla 49 49 47 48 44 45 44 43 44 41 44 

Võhma 9 9 9 9 11 10 10 8 8 7 7 

Elukohata 20 23 24 24 22 22 19 16 20 28 28 

KOKKU 3781 3747 3796 3791 3802 3790 3717 3668 3615 3539 3492 
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Sõmeru valda tullakse elama peamiselt Rakvere linnast, Lääne-Virumaa teistest omavalitsustest ning vähemal 

määral mujalt Eestist. Sõmerult lahkutakse peamiselt Rakvere linna, teistesse Lääne-Viru omavalitsustesse, 

Harjumaale/Tallinnasse ning vähem mujale Eestisse. Märgatavaks trendiks on muutunud ka kolimine 

välismaale, peamiselt Soome Vabariiki. Viimaste aastate jooksul on märgata elanike arvu vähenemist seoses 

väljarände suurenemisega. Selle põhjusena võib eeldada Eestis tervikuna valitsevat suundumust asuda elama 

ja töötama Tallinna lähedusse või välismaale.  

 

 

 

2014. aastal sündis Sõmeru vallas 36 last, igavikku lahkus 26 inimest. Valda asus elama 130 inimest, vallast 

lahkus mujale elama 187 inimest. 1. jaanuari 2015 seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas elanikke 

kokku 3492 inimest, neist 1718 meest ja 1774 naist. Vallaelanike arv on vähenenud möödunud aastaga 

võrreldes 47 inimese võrra.  

 

Peamiselt kolisid inimesed Sõmeru vallast ära Rakvere linna (43 inimest) ja Tallinna (28 inimest), vähemal 

määral mujale Lääne-Virumaale ja teistesse Eesti omavalitsustesse. Välismaale lahkus 35 vallaelanikku, neist 

enim Soome (22 inimest).  Välismaale lahkuti veel Belgiasse, Hollandisse, Iirimaale ning Lätti. 

 

Sõmeru valda registreeris oma elukoha Rakvere linnast 37 inimest, Vinni vallast 10 inimest, Tallinnast ja 

Kundast 8 inimest. Välismaalt pöördus tagasi 14 inimest, neist 9 Soomest ja 5 inimest Suurbritanniast.  

Ülejäänud elanikud saabusid mujalt Eestist.  
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Joonis 2.  Elanike ränne 2014. aastal. 

 

Vallale on probleemiks ka Rakvere linna lähedusest tulenev pendelränne. Kõige suuremat liikumist on 

märgata Sõmeru alevikus, kus on rohkesti üürikortereid. Sõmeru valla elanikkond tarbib erinevaid teenuseid 

Rakvere linnas, kus on mitmekesised haridus-, meelelahutus- ja sportimisvõimalused. Teisalt on Ussimäe, 

Sõmeru ja Näpi korterelamud kujunenud hinnatud magalarajooniks, kus eluruumide (üüri)hinnatase jääb 

linnaga võrreldes veidi odavamaks, kuid soodsa asendi ja hea transpordiühenduse tõttu on need piisavalt 

atraktiivsed, et meelitada inimesi siia elama. Linnalähedase piirkonnana tuleb Sõmeru vallas jälgida seda, et 

Sõmerul elavad inimesed, kes käivad tööl Rakveres või mujal väljaspool valda, kannaksid enda elukohana 

rahvastikuregistrisse Sõmeru valla elukoha. Elukoha registreerimist mõjutavad sageli elanikele riigi või 

kohalike omavalitsuste poolt pakutavad teenused, nende kvaliteet ja saamise tingimused, seetõttu võivad 
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lapsed 
18% 

töö- 
ealised 

63% 

eakad 
19% 

inimesed elukoha määratlemisel lähtuda sellest, kus tal on vajalik mingit teenust tarbida (haridus, laste 

võimalus osaleda huviringides jms).  

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 18%, tööealised 

inimesed moodustavad 63% ja pensioniealised 19% elanikkonnast. 

(vt joonis 3).  

Rahvastiku iive on viimastel aastatel olnud peamiselt positiivne, 

kuid  elanikkond tervikuna vananeb. Iibest annab ülevaate tabel 1, 

keskmise vanuse dünaamika on näha joonisel 4. 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Elanikkonna keskmine vanus aastate 2005-2014 lõikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Rahvastiku iive aastatel 2005-2014.   
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keskmine vanus 

Aasta Sünde Surmasid Iive 

2005 30 37 -7 

2006 46 43 3 

2007 46 32 14 

2008 40 37 3 

2009 33 35 -2 

2010 44 44 0 

2011 35 34 1 

2012 36 30 6 

2013 35 39 -4 

2014 36 26 10 

 Joonis 3. Elanikkonna vanuseline struktuur  2014. a. 
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Joonis 5.  Aastatel 2005-2014 sündinud poiste ja tüdrukute osakaal. 

 

 

 

 
 

Joonis 6. Valla rahvastikupüramiid seisuga 1. jaanuar 2014 
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Inimesed on oma elukeskkonnaga Sõmeru vallas rahul, seda kinnitasid 2011. aastal läbi viidud küsitluses üle 

80% vastanutest ja see näitab selgelt rahulolu suurenemist ka eelmise küsitluse (2005) positiivsete 

tulemustega võrreldes.  

 

1.4 ARENGUEELDUSED 

Siinse piirkonna üldiseks eripäraks on tihe asustus, mitmed alevikusarnased külad, palju ettevõtteid, 

välisinvestorite suur osakaal, maavarade olemasolu, sadama lähedus, loodusressursside mitmekülgsus (mets, 

põllumaa, maapõuevarad) ning puhkemajanduse arenguks sobivad loodusressursid. Sõmeru vallal on soodne 

asend Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteede ristumiskohal. Vallas on arenenud sotsiaalsfäär, 

hea põhikoolivõrk ja aktiivne noorsootöö. 

Sõmeru vald on maakonnakeskuse külje all ning nii ettevõtluse, teeninduse, kui tööhõive osas väga tihedalt 

läbi põimunud Rakvere linnaga, olles osalt linna tagamaa. 

Lääne-Virumaa ja Rakvere piirkond on Eesti tööstusliku põhjaregiooni keskuseks, kuid avalikku teenust 

pakkuvad asutused, millel varem olid esindused igas maakonnakeskuses, on koondumas Rakverest Tallinna 

või Jõhvi. 

Tuleb arvestada, et Rakvere puhul pole riigiasutuste või nende erinevate rakendusüksuste poolt enam 

tegemist üleriigilise tähtsusega maakonnakeskusega ja paljudel juhtudel tuleb Sõmeru inimestel 

asjaajamiseks sõita teise maakonda. Sel juhul on kindel tõmbekeskus Tallinn, mida soodustab väga hea 

ühendus. 

Arengut mõjutavad ka välised tegurid. Need tegurid avaldavad mõju meie igapäevaelule, mistõttu tuleb neid 

arvestada tegevusplaane kavandades ja ellu viies. 

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on sageli peamiseks eduteguriks võime muutusteks õigel ajal valmis 

olla ja nendega kiiresti kohaneda. Võimet kohaneda kiiresti majandustingimuste muutustega nimetatakse ka 

elujõulisuseks. 
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2 VALDKONDADE VISIOONID JA EESMÄRGID  

 

 

 

 

 

Arengukava koostamisel on välja toodud valla arengu olulised valdkonnad, sõnastatud on iga valdkonna 

visioon ja konkreetsed eesmärgid, mis lähtuvad valla üldvisioonist. 

 

1.1 HARIDUS  

 

 

 

 

Valla elanikest moodustavad lapsed vanuses kuni 17 eluaastat (kaasa arvatud) ligi viiendiku elanikkonnast. 

Tegemist on noore ja elujõulise elanikkonnaga ning noortele pööratakse palju tähelepanu. Sõmeru valla 

õpilastele on tagatud igakülgne kasvamist ja arenemist toetav keskkond, millele aitab kaasa noortekeskuste ja 

koolide vaheline koostöö. 

Elanikud on omavalitsuse poolt pakutavate teenustega rahul. Rahul ollakse koolide ja lasteaiaga ning 

õpitingimustega nendes. 

Põhikoolivõrk on vallas heal tasemel ning elanikele pakutakse kvaliteetseid teenuseid. Arengukava 

koostamisel aluseks olnud küsimustiku vastustes on eriti esile toodud just rahulolu koolieelse hariduse ja 

põhiharidusega.  

Sõmeru vallas ei ole huvikoole, kuid noortel on võimalus õppida Rakvere linna erinevates huvikoolides. 

Eesmärgiks on toetada jätkuvalt valla õpilaste muusika-, tantsu ja kunstiõpinguid ning õpilaste huviharidust 

ja huvitegevust. 

Tehniline huviharidus, mis põhiliselt hõlmab poisse, Rakvere linnas praktiliselt puudub.  Puudub ka noorte 

loodusmaja. Vajadus tehnilise huvihariduse järgi on noorte hulgas üsna suur. Sõmeru vald on võtnud 

konkreetse eesmärgina rajada Sõmeru alevikus asuvasse vanasse kuivatihoonesse noorte loodus- ja 

tehnikamaja. Hoone vajab rekonstrueerimist, vahetatud on katus. Hoone asukoht ja ruumid sobivad nii 

loodus kui ka tehnikaalaseks tegevuseks.  Planeeritud kergliiklusteed Sõmeru aleviku ja valla  külade vahel  

soodustavad noorte osalemist noorte loodus- ja tehnikamaja töös.  

 

ÜLDVISIOON 

 

VISIOON 

Sõmeru vald on kasvavat heaolu, tasakaalustatud arengut 
 ja turvalisust pakkuv elupaik, 

kus ollakse avatud innovatsioonile, 
hoitakse elu- ja looduskeskkonda 

ning säilitatakse kohalikku identiteeti ja kultuuripärandit. 

Sõmeru vallas on aastaks  2025 heal tasemel alus- ja üldharidus ning otstarbekas 

haridusasutuste võrgustik, kus on õpilase eripära ja arengut toetav õpikeskkond. 
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2.1.1 ALUSHARIDUS 

SÕMERU LASTEAED PÄÄSUSILM 

Sõmeru valla lasteaed asub kahes majas Sõmerul ja Uhtnas. Seisuga 2014 september töötab Sõmeru majas 6 

lasteaiarühma, kus käib kokku 122 last. Maja on täielikult renoveeritud 1. septembriks 2014.  

Uhtna majas on 50 last ja töötab 3 rühma. Lasteaia Uhtna majas asub ka Uhtna raamatukogu, mis võtab enda 

alla ühe rühmaboksi.  Vajalik on koridoride, kabinettide ja abiruumide remont. 

Kasvav vajadus lasteaiakohtade järele on Ussimäe külas. Elamupiirkond piirneb Rakvere linnaga, kus on 

olemas mitu lasteaeda ning vanematel on võimalus kasutada linna teenust. 

2.1.2 ÜLDHARIDUS  

Sõmeru vallas on kaks põhikooli, Sõmeru Põhikool ja Uhtna Põhikool. Koolides antav üldharidus on 

teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda 

pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, 

kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma 

kodanikuvastutust. Koolide eesmärk on hariduse kvaliteedi tõstmine, et kooli lõpetanud õpilane oleks 

läbilöögivõimeline gümnaasiumis või ametikoolis õppimisel.  

SÕMERU PÕHIKOOL  

Kool asub Lääne-Virumaal Sõmeru alevikus Tallinn-Narva maantee sajandal kilomeetril. Selleks, et pealinnast 

tulles päriselt koolimajja jõuda, tuleb Sõmeru teeristist pöörata Rakvere poole ja umbes kilomeetri pärast 

vasakule. Tänane Sõmeru Põhikooli hoone on valminud 1988. aastal 540-le õpilasele. Hetkel töötab kool 11 

klassikomplekti 171 õpilasega. Sõmeru kool on kool, kus on välja kujunenud pikaajalised traditsioonid ja 

head sportimisvõimalused. Koolimaja on täielikult renoveeritud, olemas on võimla, jõusaal, ainekabinetid, 

tasemel arvutiklass, hubaselt sisustatud infotuba, videoklass ja aula. Renoveerimist vajab kooli staadion. 

Koolis töötab rida huvialaringe. Enne Sõmeru keskusehoone valmimist täitis osaliselt ka piirkonna 

kultuurikeskuse osa. Seal tegutsevad ka mõned täiskasvanute huviringid. Sõmeru kool osaleb 

rahvusvahelistes koostööprojektides kultuuritraditsioonide ja kooliarenduse vallas. 

Sõmeru vald on läbi aastate investeerinud õpikeskkonna parendamisse. 2005. aastal renoveeriti põhjalikult 

Sõmeru koolihoonet, vahetati aknad ja välisuksed, ventilatsiooni ja küttesüsteem ning remonditi fassaad. 

Põhjalik remont on tehtud kooli tualettruumides. 2006. aastal renoveeriti õppekorpuse II ja III korrus, söökla 

ja köök, 2007 – renoveeriti õppekorpuse I korrus ja spordisaal, 2008 – renoveeriti kooli aula. 

UHTNA PÕHIKOOL 

Uhtna Põhikool asub Uhtna aleviku keskel. Koolil on hea koostöö Sõmeru Lasteaed Pääsusilm Uhtna 

rühmadega ja Uhtna raamatukoguga, mis asuvad koolimaja vahetus läheduses. 
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Maja ehitati 1986. aastal 192-le õpilasele eriprojekti järgi, koolimaja vajab renoveerimist. Hetkel töötab koolis 

7 klassikomplekti 91 õpilasega. 

Uhtna Põhikoolil on ainekabinetid, arvutiklass ja võimla, kuid puudub aula. Kõrvalhoones asuvad tööõpetuse 

ruumid. Koolil on oma söökla, staadion ja väga heas korras rikkaliku taimekollektsiooniga kooliaed, nn 

roheline õpikeskkond, kus saab läbi viia välitunde ja töökasvatust. Uuendamist vajab kooli mööbel, 

õppevahendid ja spordiinventar.  

Uhtna Põhikool on aktiivselt toimiv ka külakeskusena. Koolis on tugevad spordi- ja kultuuritraditsioonid, mis 

tuli välja ka elanike küsitlusest. Aktiivselt uuritakse paikkonna kultuurilugu.  

Lähtuvalt Sõmeru valla terviklikust arengust ja piirkonna külade eripärast on Uhtnas vaja säilitada põhikool. 

SÕMERU VALLA HARIDUSASUTUSTE TUGEVUSED 

o Hariduselu pikad traditsioonid Uhtna ja Sõmeru piirkonnas; 

o Lasteaia õpikeskkonna pidev parendamine; 

o Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine lasteaias; 

o Lasteaia majade juures on looduse õpperajad ja toimub õuesõpe; 

o Lasteaia õpetajad on vastavad kvalifikatsioonile ning paljud omavad pikaajalist töökogemust; 

o Lasteaial on hea koostöö vallavalitsuse ning kultuuri- ja  haridusasutustega; 

o Sõmeru kooli hea asukoht – eraldatus elamurajoonist ja ümbritsev loodus võimaldavad lastel end 

kooliümbruses turvaliselt tunda; 

o Uhtna kooliümbruse aed-park võimaldab õpilastel viibida tunnivälisel ajal looduse keskel; 

o Mõlemas põhikoolis on välja kujunenud pikaajalised spordi- ja isetegevusetraditsioonid – osa 

võetakse maakondlikest ja vabariiklikest spordivõistlustest ning laulupidudest, samuti 

isetegevusülevaatustest; 

o Koolides on lastel võimalik tunniväliselt tegelda erinevates huvialaringides, mida juhendavad oma 

ala spetsialistid; 

o Koolides on võimalik tegeleda kooliteatriga ning võetakse osa ülevallalisest õpilasteatripäevast 

Sõmeru klubis ja maakondlikest teatripäevadest; 

o Sõmeru Põhikoolis on heal tasemel arvutiklass; 

o Koolid suudavad tagada võimalikult turvalise õpikeskkonna; 

o Hoolekogude kooli toetav tegevus; 

o Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes projektides. 

2.1.3 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Loodud on võimalused laste igakülgseks arenguks ning tervikliku maailmapildi kujunemiseks; 

o Kõik lapsed, kelle vanemad seda soovivad, saavad käia lasteaias; 

o Kõikide laste arenguliste erivajaduste varajane märkamine ja individuaalse arengu toetamine; 

o Erivajadustega lastele on tagatud teenuse tarbimine kas enda või maakonna teistes lasteaedades; 
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o Lapsevanemate nõustamine alushariduse küsimustes; 

o Lasteaia hooned vastavad tervisekaitse, ohutuse ning kaasaja nõuetele; 

o Lasteaia ruumid on mugavad ja kaasaegselt sisustatud; 

o Ussimäe lastele on kindlustatud lasteaia kohad; 

o Lasteaia mänguväljakud on kaasajastatud ning neid kasutavad ka lasteaias mittekäivad lapsed; 

o Sõmeru lasteaia maja juurde on rajatud avaram parkla; 

o Lasteaial on bassein ja käelise tegevuse ruumid; 

o Sõmeru vallal on omanäolised põhikoolid; 

o Konkurentsivõimeline põhiharidus igale õpilasele; 

o Põhikoolides on olemas haritud ja õpilasesõbralik kaader; 

o Organiseeritud kutsenõustamine ja mitmekesine huvitegevus; 

o Õpiabi erivajadustega õpilastele ja erikallakuga klassid; 

o Õpetajate ja koolide vaheline koostöö; 

o Uute spetsialistide – õpetajate kindlustamine elamispinnaga; 

o Tublide õpilaste ja õpetajate tunnustamine; 

o Sõmeru Põhikoolis on õuesõppe klass; 

o Uhtna Põhikool kaasajastatud; 

o Uhtna Põhikooli hoonete renoveerimine ja kaasaegse õpikeskkonna arendamine (kaasajastada 

arvutibaasi ja varustada kool uute õppevahenditega); 

o Uhtna koolil on juurdeehitus - seltsimaja, sööklamaja ja vabaõhuklass; 

o Sõmeru Põhikoolil on rekonstrueeritud staadion ja uus parkla; 

o Sõmeru alevikus on noorte loodus- ja tehnikamaja.  

o Välja on kujunenud Sõmeru valla koolide ja noortekeskuste vaheline koostöö (ühistegevused ja 

ühisüritused).  

 

2.2 NOORSOOTÖÖ  

 

 

 

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba 

tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.  

Sõmeru valla missiooniks on piirkonna noortele eesmärgistatud arendava sisuka vaba aja veetmise ja 

eneseteostuse võimaluste loomine kaasaegsetes tingimustes. 

Sõmeru valla noorsootöö prioriteetideks on noorsootöö tegevuskohtade terviklikkus, turvalisus ja 

tegevusteks sobivus,  mitteformaalne õpe, probleemide ennetamine ning alaealiste õigusrikkumistele tõhus 

reageerimine, noorte osalus ja kuuluvuskogemus (sh noortevolikogu moodustamine), noorte teavitamine ja 

 

VISIOON 

Sõmeru vallas on aastaks 2025 hästi toimiv noorsootöö võrgustik. Valla noored on 

avatud maailmavaate, positiivse ellusuhtumisega, algatusvõimelised ja väärtustatud 

kogukonna liikmed. 
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nõustamine, noorsootöös võrdsete võimaluste  tagamine, noorsootöö tunnustamine. Noorsootöö 

prioriteetide seadmisel lähtutakse noorte olukorrast ja vajadustest ning konkreetse piirkonna eripärast. 

Peamine noorsootöö toimub Sõmeru vallas läbi noortekeskuste tegevuse, põhimõttel pakkuda noorsootööd 

noortele võimalikult nende elukoha lähedal. Välja on kujunenud kuus omanäolist noortekeskust, mis 

töötavad avatud noorsootöö meetodil. Vajadus noortekeskuse järgi on ka Ussimäe piirkonnas.  

Sõmeru, Roodevälja ja Uhtna noortekeskuste noorsootöötajad on Sõmeru Vallavalitsuse töölepingulised 

töötajad. 2009. aastal andis Sõmeru vald lepinguga noorsootööteenuse Vaeküla Noortekeskuses üle 

Mittetulundusühingule Vahva Vaeküla ja 2014. aastal andis vald volikogu otsuse alusel Ubja piirkonna 

noorsootööteenuse üle Ubja Külaselts Linda’le.  

Noortekeskuste tööd koordineerib valla noorsootööspetsialist. Toimib noorsootöö ümarlaud, kuhu kuuluvad 

valla noorsootöötajad, noortega tegelevad ametnikud, noorte ja valla koolide esindajad. Korraldatud on 

mobiilne noorsootöö. Hea koostöö valla koolide ja noortekeskuste vahel aitab kaasa noorte mitmekülgsele 

arengule. Uhtna noorsootöötaja ja Uhtna Põhikooli vahel on juba välja kujunenud teineteist toetav tegevus. 

SÕMERU NOORTEKESKUS 

Sõmeru Noortekeskus asub Sõmeru alevikus vanas klubihoones. Alustas tegevust 2000.a kevadel. Avatud on 

40 tundi nädalas ja keskuses töötab kaks täiskohaga noorsootöötajat. Kasutada on 2010. aastal 

rekonstrueeritud kahekordne hoone, kus asub spordisaal, treeningsaal, jõusaal, lauatenniseruum, 

piljardiruum, noortekohvik, õppeklass, noortepark, arvutinurk ja käelise tegevuse ruumid. 

ROODEVÄLJA NOORTEKESKUS 

Roodevälja Noortekeskus  asub Roodeväljal OÜ Roodevälja Uustalu kontorihoones. Alustas tegevust 2004.a 

märtsis. Avatud on 20 tundi nädalas ja keskuses töötab osalise tööajaga noorsootöötaja.  Kasutada on kolm 

rekonstrueerimata ruumi, kus saab mängida lauajalgpalli, lauatennist, õhuhokit, kuulata muusikat, laulda 

karaoket, mängida süntesaatoril, vaadata televiisorit ja videofilme, veeta aega arvutitega, tegeleda käelise 

tegevusega, taguda poksikotti, kasutada kööginurka. 

UHTNA NOORTEKESKUS 

Uhtna Noortekeskus asub Uhtna alevikus Uhtna Põhikooli kõrvalhoones. Alustas tegevust 2002.a oktoobris. 

Avatud on 26 tundi nädalas ja keskuses töötab osalise tööajaga noorsootöötaja.  Kasutada on kooli 

kõrvalhoone teisel korrusel kaks ruumi, kus saab mängida lauamänge, vaadata televiisorit ja videofilme.  

NÄPI NOORTEKESKUS 

Näpi Noortekeskus alustas tegevust 2006. aastal Näpi alevikus AS KEK Invest kontorimaja ühes 

kontoriruumis. Avatud oli 40 tundi nädalas ja keskuses töötas üks täiskohaga noorsootöötaja. 2013. aasta 

suvel suleti noortekeskus seoses AS-le KEK Invest kuuluva hoone rentimisega Vaeküla Koolile. Sobilike 

ruumide leidmisel Näpi alevikus on plaanis Näpi Noortekeskus uuesti avada.  
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VAEKÜLA NOORTEKESKUS 

Vaeküla Noortekeskus  asub Vaeküla külakeskuse majas esimesel korrusel.  Alustas tegevust 2004. aasta 

sügisel. Avatud on 40 tundi nädalas ja keskuses töötab üks täiskohaga noorsootöötaja. 2009. aastal sõlmiti 

Sõmeru Vallavalitsuse ja Mittetulundusühing Vahva Vaeküla vahel lepingud ruumide avalikku kasutusse 

andmiseks ning noorsootööteenuse üleandmiseks. Noortekeskuses saab mängida lauatennist, playstation- ja  

lauamänge, kasutada Wii-konsooli, tantsida elektroonilistel tantsumattidel, veeta aega arvutitega, taguda 

poksikotti, kasutada digifotokaamerat. 

UBJA NOORTEKESKUS 

Ubja Noortekeskus  asub Ubja  külakeskuse majas teisel korrusel. Alustas tegevust 2002. aastal, täna ostab 

Sõmeru vald noorsootööteenust mittetulundusühingult. Avatud on 40 tundi nädalas ja keskuses töötab üks 

täiskohaga noorsootöötaja. Noortekeskuse kasutada on kolm rekonstrueerimata ruumi, kus saab mängida 

lauatennist, lauamänge, kasutada Wii-konsooli ja Xboxi, märgipressi, veeta aega arvutitega, kasutada 

kööginurka, taguda poksikotti.  

2.2.1 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Sõmeru vallas on jätkusuutlik noorsootöö, toimib noorsootöö ümarlaud, noorsootööalane info on 

kajastatud valla kodulehel, mobiilne noorsootöö on korraldatud eesmärgistatult; 

o Sõmeru vallas on toimiv erinoorsootöö koostöös valla noorsootöötajate, haridus- ja 

lastekaitsespetsialisti, koolide sotsiaalpedagoogide ja noorsoopolitseiga. 

o Kõikidel Sõmeru valla noortekeskustel on nende vajadustele vastavad turvalised kaasaegsed tingimused 

(ruumid, inventar ja vahendid), sh  

 Ubja Noortekeskus on rekonstrueeritud ja kaasajastatud; 

 Uhtna Noortekeskusel on uued ruumid, inventar ja vahendid kaasajastatud; 

 Roodevälja Noortekeskuse ruumide probleem on lahendatud, inventar ja vahendid kaasajastatud;   

 Näpi Noortekeskus on taas avatud uutes ruumides, inventar ja vahendid on kaasajastatud; 

 Sõmeru Noortekeskuse õuealal on virgestusväljak; 

 Ussimäele on rajatud kaasaegne noortekeskus 

 Mittetulundusühingute ja valla vahel on noortekeskuste tegevuse tagamiseks toimiv koostöö 

o Noortele on loodud eesmärgistatud arendava sisuka vaba aja veetmise ja eneseteostuse võimalused sh  

 tasuta avatud ja mitmekesised erinevaid huvigruppe hõlmav huvitegevus; rõhuasetus on noorte 
tehnikaalase huvitegevuse arendamisel; 

 Sõmeru Mõisa kuivatihoones toimuvad noortele tehnikahuvilistele suunatud huviringid; 

 erinevad projektipõhised tegevused; 

 suvised puhkelaagrid ja malevad; 

 noortekeskustes toimuv on kättesaadav kõikidele piirkonna noortele olenemata elukohast; 

 noortele on kättesaadavad erinevad vabaajalised vahendid; 
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 valla koolide ja noortekeskuste vahel on hästi toimiv koostöö (ühisürituses ja –tegevused). 

2.3 TEHNILINE TARISTU  

 

 

 

Küsimustikule vastanutest olid valla tehnilise taristuga rahul või pigem rahul üle 70% vastanutest. Samas leiti 

ka, et tehniline taristu vajab parendamist teede ja tänavate osas (44%), veevarustuse ja kanalisatsiooni osas 

(28%) ning tänavavalgustuse osas ja seda eriti Näpi alevikus, Roodevälja ning Kohala külades.  

2.3.1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Vallas on käesoleva aja seisuga  neli  iseseisvat ühiskanalisatsioonisüsteemi. Sõmeru ja Näpi alevikud  ning 

Ussimäe ja Roodevälja külad kuuluvad Rakvere reoveekogumisalasse ning  reovesi juhitakse  Rakvere linna 

reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsioonisüsteem koos reoveepuhastiga on  Uhtnas, Kohalas, Ubjas ja Vaekülas.  

Vastavalt Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektile vahetati  2011. – 2013. aastal välja 

amortiseerunud ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni torustikud ning rajatised Sõmeru ja Näpi alevikus ning 

ühendati Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad Rakvere linna ühisveevarustuse – ja kanalisatsioonitorustikuga. 

Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojektiga rekonstrueeriti  vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 

rajatised 2012-2013. aastal Uhtna alevikus. Ubja asulas rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

ning rajatised 2015-2016. aastal.  

Ubja külas on vaja  rekonstrueerida vee- ja kanalisatsioonitorustikud , rekonstrueerida kaks veepumplat, 

reoveepumpla ,reoveepuhasti  ning likvideerida vana puurkaev- pumbamaja 

Kohala külas on vaja  rekonstrueerida vee – ja kanalisatsioonitorustikud ja rajada elanike varustamiseks 

veega uus puurkaev- pumbamaja ning rekonstrueerida reoveepuhasti või alternatiivina pumbata reoveed 

uude rekonstrueeritud Uhtna aleviku reoveepuhastisse. 

Vaeküla külas on vaja rekonstrueerida puurkaev-pumpla ning osaliselt veetorustikke. Täielikult on vaja 

rekonstrueerida kanalisatsioonitorustikud , reoveepumpla ja reoveepuhasti või alternatiivina juhtida reoveed 

juba rekonstrueeritud Sõmeru aleviku reoveetorustiku kaudu Rakvere reoveepuhastile. 

Uuselamuehituse jaoks baaskommunikatsioonide rajamine toimub Sõmeru valla ühisveevarustuse ja - 

kanalisatsiooni arengukava alusel mis hõlmab Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikku ning Ussimäe, Roodevälja, 

Kohala, Ubja ja Vaeküla külasid. Arengukavas kirjeldatud programme viiakse ellu meetmetabeli alusel, mida 

vajadusel muudetakse iga nelja aasta tagant. 

2.3.2 SADEMEVESI 

 

VISIOON 

2025. aastal on Sõmeru vald säästva arengu põhimõtteid järgiv, kaasajastatud 

tehnilise taristuga, heakorrastatud ja meeldiva elukeskkonnaga linnalähedane vald. 
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Sõmeru alevikus ning Näpi alevikus on välja ehitatud osaline lahkvoolne sademevee kanalisatsioon, mis omal 

ajal oli peamiselt mõeldud tööstuspiirkondadele. Mõlemas asulas esineb ka restkaeve, mis on ühendatud 

reovee kanalisatsiooni torustikku. Kõige suuremad probleemid sademevee ärajuhtimisega olid Ussimäe 

asulas. 

Ussimäe piirkonnas on 2011. aastal rekonstrueeritud Rakvere reoveekogumisala Sõmeru 

veemajandusprojekti raames  maaparanduskraav Ussimäelt Näpi ojani kogupikkuselt 2,2 km. 

Pärast majanduskraavi süvendamist  oli võimalik juhtida Ussimäe tänava äärde rajatava sadeveekollektori 

kaudu  Pagusoo tänaval asuvate kortermajade sadeveed maaparanduskraavi kaudu Näpi ojja.  Samuti on 

antud võimalus Rakvere linnale juhtida sademeveed Rägavere teelt Karja tänava kaudu  ja Kungla tänava 

kaudu Ussimäe maaparanduskraavi. Ussimäele projekteeritud  ,,Bellavere“ arenduspiirkonna jätkudes on 

võimalik teedelt ja platsidelt sademeveed juhtida olemasolevasse kollektorisse.                        

Roodevälja külas puudub lahkvoolne sademevee kanalisatsioon, tänavatele kogunenud vesi käideldakse 

lokaalselt, samas on tegu perspektiivse elamurajooniga.  

Sõmeru valla sademevee kanaliseerimise arengukava hõlmab Sõmeru aleviku, Näpi aleviku, Ussimäe ja 

Roodevälja küla lahkvoolse sademevee kanaliseerimise arendamist. Arengukavas kirjeldatud sademevee 

arendamise strateegia alusel koostati sademevee kanaliseerimise üldskeem, mis jaotati vastavalt vajalike 

tegevuste geograafilisele paiknemisele investeeringuprojektideks. Arengukavas kirjeldatud programme 

viiakse ellu meetmetabeli alusel. 

2.3.3 SOOJAMAJANDUS 

Sõmeru vallas tegutseb, arengukava koostamise hetkel,  kolm soojusettevõtet. Sõmeru alevikus varustab 

elanikkonda ja ettevõtteid soojusega AS Adven Eesti,  Näpi alevikus AS Rakvere Soojus. Sõmeru Põhikooli  ja 

Uhtna Põhikooli, Uhtna Hooldekodu ning Uhtna lasteaeda varustab soojaga SW Energia OÜ.   

Valda läbivad nii kõrgsurve kui kesksurve gaasitrassid, mis loovad head eeldused selle energialiigi 

kasutuselevõtuks kütmisel. Põhikütusena kasutavad seda näiteks Sõmeru  ja Näpi katlamajad  ning Rakvere 

lihakombinaat. 

Vald eelistab gaasi ja kohalike kütuste kasutamist, samas ei kehtestata kitsendusi muudele kütteallikatele. 

Võimalik  on gaasitrasside  väljaehitamine elamutele  ja tööstustarbijateni.  

Uhtnas 2010 – 2011. aasta kütteperioodil kasutas soojusetootja kütteks põlevkiviõli ning küttehinnad olid 

võrdväärsed Näpi ja Sõmeruga, kus köeti katlamaju gaasiga.  

2011. aastal tõusid nii gaasi kui  ka põlevkiviõli hinnad, mis omakorda suurendasid küttehindu. 2013.a. - 

2014.a. taotles OÜ SW Energia KIK-st toetust ning  ehitas Uhtna katlamaja ümber hakkepuidu küttele, millega 

oli võimalik alandada küttehinda Uhtna katlamajas. 

2015. aastal on kavandatud Sõmeru valla soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026, kus 

fikseeritakse olemasolev olukord ning koostatakse tegevuskava kolme kaugkütte võrgupiirkonna - Sõmeru 

aleviku, Uhtna aleviku ja Näpi aleviku kohta eesmärgiga hakata võimalusel kasutama ka Sõmeru ja Näpi  

katlamajades kütteks kohalikke kütuseid ( n. hakkepuitu, …) 
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Vallas on piirkondi, kus paljudesse korruselamutesse on omavoliliselt paigaldatud hoonete projektis mitte 

ette nähtud küttekehad (kaminahjud, bullerjanid jms). Vajalik on elanikkonna teavitamine olukorra 

ohtlikkusest nende elule ja tervisele, kuna suitsugaasid on juhitud ventilatsioonilõõridesse. Valla kaasabil 

tuleb leida kortermajade kütmiseks innovaatilisemad ja tuleohutusnõuetele vastavad lahendused.  

Uhtna alevikus on üks võimalik lahendus, kui kortermajad (KÜ) rekonstrueerivad oma olemasolevad  

kesküttesüsteemid  ning soojustaksid hooned.  Kokkuleppel soojatootjaga rekonstrueeritakse soojustrassid ja 

taastatakse olukord, kus ka  kortermaju varustatakse soojaga  juba olemasolevast  katlamajast.     

2.3.4 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Tagatud on Sõmeru, Näpi, Roodevälja, Ussimäe, Uhtna, Kohala, Vaeküla ja Ubja  ühisveevarustuse 

torustikes nõuetele vastav joogivesi; 

o Rakvere reoveekogumisala kooseisu kuuluvatelt Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulatelt  on reoveed 

juhitud Rakvere linna puhastile; 

o Tagatud on Uhtna, Ubja ja Vaeküla reoveekogumisaladelt reovee kogumine 

ühiskanalisatsioonisüsteemidega ja  suunatud saastenormidele vastav  heitvesi suublatesse; 

o Vaeküla, Kohala ja Ubja asulates on olemasolevad ühiskanalisatsiooni süsteemid rekonstrueeritud ja 

ehitatud uued kanalisatsioonitorustikud piirkonda , kus on tegemist kaitsmata ja nõrgalt kaitstud 

aladega; 

o Välja on ehitatud Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonna detailplaneeringus planeeritud vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud, rajatised  ning  sadeveesüsteemid; 

o Välja on ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikud Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse 

detailplaneeringu kinnistute liitumiseks ühisvee- ja kanalisatsiooni süsteemidega Sõmeru alevikus; 

o Aluvere ja Sõmeru tööstuspiirkonnas on vajalikud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon, gaas, 

elekter, side, jne); 

o Sõmeru vallal on kehtiv soojamajanduse arengukava; 

o Elanikkond on teadlik, et küttekolded tuleb viia vastavusse tuleohutusnõuetega; 

o Uhtna , Sõmeru ja Näpi katlamajad kasutavad kütteks paralleelselt gaasile ka  kohalikku kütet (nt. 

hakkepuitu...) 

o Uhtna, Ubja ja Vaeküla korterelamute küttelahendused on kaasajastatud ja nõuetele vastavad; 

o Korteriühistud on teadlikud, et hoonete soojustamine ning korrastatud ja kaasajastatud soojussõlmed 

on energiasäästlikud; 

o Soojakadude vähendamiseks on välja vahetatud  olemasolevad vanad keskküttetrassid; 

2.4 TEED, TÄNAVAD JA TÄNAVAVALGUSTUS 

 

 

 

 

 

VISIOON 

2025. aastaks on Sõmeru valla tänavavalgustusega hõlmatud piirkondades 

energiasäästlik tänavavalgustus, valla teed ja tänavad on väga heas seisukorras, 

rajatud on uued kergliiklusteed. 
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Valla hooldada on 26,8 km mustkattega ja 106,4 km kruusakattega teid. Kruusateede hooldus on töömahukas 

ja kulukas, samas on teede mustkatte alla viimiseks vajalikud suured investeeringud. Teede- ja tänavate 

olukorraga ei ole rahul osa valla elanikest, probleeme on kaugemate külade ühendusteede seisundiga. 

Probleeme tekitab, et osa teedest on eraomandis, mille tagajärjel on need tükeldatud erinevatele omanikele 

kuuluvateks osadeks. 

Teede, sh eriti külateede, kuid ka tänavate olukorda, liikluskeskkonna ebapiisavat turvalisust ning 

liikluskorraldust on parendamist vajava probleemina esile toonud mitmed küsitlusele vastanutest. Vastajad 

tegid ka konkreetseid ettepanekuid ja antud valdkonda nimetati ka kõige prioriteetsemalt arendamist 

vajavaks. Valdkonna arendamine on oluline ka ühistransporti puudava osana, bussiühenduse probleemideta 

kulgemiseks on vajalik teede hea seisukord. 

Oluline on tagada juurdepääs Sõmeru aleviku tööstusalale. Juurdepääsu rajamisega tagame Tallinn- Narva 

maanteelt nõuetele vastava rasketehnika juurdepääsu Sõmeru tööstusalale andes kõigile tegutsevatele 

ettevõtetele võrdsed võimalused ettevõtluse edendamiseks ja uute töökohtade loomiseks. Rasketehnika 

suunamine Sõmeru alevikust eemale võimaldab laiendada ettevõtlust elamu- ja raudteevahelisel alal.  

Ühtlasi vajab ümberkujundamist Sõmeru aleviku keskosa. Eelmisest riigikorrast on jäänud tolmune, suurte 

lagunenud asfaltpindadega territoorium, kus vanasti parkisid Rakvere EPT  turbaveo autod. Elanikud 

soovivad näha Sõmeru keskosa heakorrastatuna, jalakäijatele rajatud kõnniteedega, korrektselt väljaehitatud 

liiklusskeemi ja parklatega. Oluliselt peaks suurenema haljastuspindade ja kõrghaljastuse osakaal. Keskosa  

perimeetril paiknevad ettevõtted – OÜ Rakvere Põllumajandustehnika, AS Ferrel, AS Multi Marger, Supra 

Kandetala OÜ kavandavad korrastada oma fassaade ja territooriume. Keskuse piirkonnas asuvast endisest 

politseimajast saab ilusalong. Keskuse rajamisega tekitatakse atraktiivsem keskkond teenusettevõtete 

loomiseks. Korraldatakse ümber liiklusskeem tagamaks ohutus nii jalakäijatele kui liinibussidele ja 

autotranspordile ning lahendatakse parkimine. 

Sõmeru keskuse rajamine loob eeldused ja tingimused uute ettevõtete tekkele keskuse vahetus läheduses 

(nn. teise ringi ettevõtted ). 

Paremat juurdepääsu vajab ka Näpi-Roodevälja-Aluvere tööstusala. Planeeritava Rakvere ringtee põhjapoolse 

osa rajamine annab parema ligipääsu ning avab võimalused ühenduseks Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ja 

Rakvere-Haljala tee vahel, ringtee rajamiseks on olemas tasuvusuuring. 

Uusi teid koos tänavavalgustusega on vaja rajada uutesse elamurajoonidesse ja Sõmeru Põllu ning Jõe tänava 

tööstuspiirkonda. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata kaugemaid külasid keskustega ühendavatele teedele. 

Korrastada tuleb külateede võrgustik ja luua ääremaadele hea ühendus keskusega. Eriti oluline on teede 

olukord ja bussiühendus neis piirkondades, kus kohapeal kaubandus ja elamiseks vajalikud teenused 

puuduvad. 

Valla avalikel teedel on viis silda, mis on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. On vaja teostada sildade 

ekspertiisid ja uuringud mille järel saab tellida rekonstrueerimise projektid.  Kuna sildade renoveerimine on 

väga kulukas tuleb võimalusel kaasata projektirahasid. 
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Sõmeru vallal tuleb koostada teede ja tänavate rekonstrueerimise ning korrashoiu kava, mille alusel 

esitatakse  taotlusi toetuste saamiseks vallateede, tänavate ja sildade renoveerimiseks vastavalt 

Teeseadusele. Kruusateede renoveerimine on teede ja tänavate korrashoiu valdkonna prioriteediks. 

Olemaolevad kruusateed tuleb viia kruusateedele esitatavatele teeseisundi nõuetele vastavaks. 

Elanike liiklusohutuse tagamiseks, liiklusmugavuseks, alternatiivsete liikumisvõimaluste kasutamiseks ning 

tervisespordi edendamiseks on vajadus valgustatud kergliiklusteede järele. (Vajadust on esile toonud ka 

paljud ankeedile vastajad). 

Maanteeametile on esitatud soov rajada riigimaanteede äärde kergliiklustee suunal Uhtna-Kohala-Sõmeru-

Rakvere, nimetatud tee ühendamine Sõmeru kooli kergliiklusteega on strateegiliselt tähtis. 

Koostöös Rakvere linna ja ettevõtjatega on vaja leida lahendus Näpi-Rakvere kergliiklustee Rakvere linna 

kulgemiseks, täna olemasolev osa kergliiklusteest viib kasutajad tiheda liiklusega maanteele. 

Sõmeru vallas on tänavavalgustusega kaetud tiheasustusega alad : Sõmeru alevik, Uhtna alevik, Näpi alevik, 

Ubja küla, Vaeküla küla, Ussimäe küla ja Kohala küla, Roodevälja küla ja osaliselt Aresi küla.  

Kõik valgustid on vahetatud kaasaegsete energia säästlike 100 W naatriumvalgustite vastu. Tänavavalgustuse 

juhtimine on hiljuti renoveeritud ja toimub kaasaegsete hämaralülititega. 

Maakaabeliinidega on rajatud Sõmeru ja Näpi tänavavalgustus, osaliselt ka Ussimäe ning Roodevälja. 

Tänavavalgustuse olemasolevad maakaabelliinid on enamuses vanad ja vajavad renoveerimist. Osaliselt on 

maakaabeliini renoveeritud Sõmerul (Puiestee ja Kooli tänavad).  

Uhtna, Ubja, Vaeküla, Kohala ja osaliselt Ussimäe ning Roodevälja tänavavalgustuse liinid on rajatud 

õhuliinidega. Ubja, Kohala, Ussimäe ja Roodevälja õhuliinid on hiljuti täielikult renoveeritud ja heas 

seisukorras. Uhtna alevikku on jäänud osaliselt vanu isoleerimata õhuliine (nn paljasõhuliinid), mis vajavad 

välja vahetamist kaasaegsete isoleeritud amka-liinide vastu. 

Näpi tänavavalgustuse liinide maakaablid on täielikult amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist.   

2.4.1 KONKREETSED EESMÄRGID  

o Koostatud on valla teede ja tänavate korrashoiu kava; 

o Koostatud on valla liikluskorralduse (parkimiskorraldus, ohtlikud liiklussõlmed) analüüs; 

o Rajatud on Sõmeru tööstusala juurdepääsutee koos uue nõuetele vastava sillaga  ( juurdepääsuteega 

suuname kogu rasketehnika liikumise  Sõmeru aleviku keskusest eemale ning tagame Tallinn- Narva 

maanteelt nõuetele vastava rasketehnika juurdepääsu Sõmeru tööstusalale); 

o Renoveeritud on keskväljak Sõmeru alevikus; 

o Rajatud on Rakvere linna ümbersõidu põhjapoolne osa koos kergliiklusteedega; 

o 50% teedest tolmuvabad ( Uhtna,  Ubja, Kohala, Vaeküla, Ussimäe, Roodevälja külade tihedalt asustatud 

aladel ja Sõmeru alevikus ning Näpi alevikus); 

o Renoveeritud on liiklusohtlikud sillad ja truubid; 

o Renoveeritud on amortiseerunud teed ja tänavad; 

o Korraldatud on juurdepääsuteede ehitamine uutele tootmisaladele ja elamupiirkondadele; 
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o Korrastatud on tööstusalade siseteed Näpil, Uhtnas, Sõmerul ja Roodevälja külas; 

o Kruusateed vastavad kehtivatele seisundinõuetele; 

o Teeääred on hooldatud ja võsast vabad; 

o Erateede omanikega on sõlmitud lepingud teede avalikuks kasutamiseks;  

o Rajatud on kergliiklusteed suundadel: 

 Sõmeru – Koovälja – Kohala – Uhtna; 

 Sõmeru – Ubja; 

 Sõmeru – Vaeküla; 

 Sõmeru – Arkna; 

 Sõmeru – Näpi – Roodevälja; 

 Uhtna – Sämi; 

 Lihakombinaat – Rakvere; 

 Roodevälja – Rakvere Põhjakeskus; 

 Ubja – Uhtna.  

o Tiheasustusega aladel on kõnniteede võrgustik (eelkõige Sõmeru, Uhtna, Ubja, Ussimäe ja Näpi 

piirkondades); 

o Sõmeru, Uhtna ja Ubja liiklusohtlikud parkimisplatsid on renoveeritud; 

o Olemasolev tänavavalgustus on renoveeritud ja energiasäästlikuks muudetud; 

o Tiheasustusaladele, k.a uusarenduse aladele on rajatud uued tänavavalgustused; 

o Olemasolevaid liine on pikendatud (Pikk tänav, Astri tänav, Aasa tänav); 

o Sõmeru terviserajast ca 2 km pikkune osa on valgustatud; 

o Oluliste ja tiheda liiklusega liiklussõlmedel on turvalisuse tagamiseks rajatud tänavavalgustus. 
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2.5 TURVALINE ELU- JA LOODUSKESKKOND 

 

 

 

Elukeskkonna turvalisus on elukohavalikul üks prioriteetseid valdkondi, millega tuleb arvestada igal tasandil 

planeeringutest kuni kogukonna koostoimimiseni. Omavalitsus saab siinkohal vastavaid tegevusi kas ise 

algatada või algatusi toetada. 

Sõmeru Vallavalitsuses turvalisusega eraldi tegelevat struktuuriüksust ja/või ametikohta ei ole. Sõmeru 

Vallavalitsuse 29.03.2010 määrusega nr 3 on kehtestatud valla kriisikomisjoni põhimäärus, mille alusel on 

05.04.2010 korraldusega nr 87 moodustatud kriisikomisjon. Komisjoni moodustamisel on lähtutud 

põhimõttest, et hädaolukorral oleks kaetud kõik elanike elule ja tervisele olulised valdkonnad. 

Valla hädaolukorra riskianalüüsi koostatud ei ole, kuigi valla territooriumil on üks suurõnnetuse ohuga 

ettevõtte ladu ja kaks ohtlikku ettevõtet. 

Valda teenindab Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskond, prefektuuri keskus 

asub Jõhvis ja jaoskond Rakveres. Alates 01. oktoobrist 2014 laieneb konstaablipiirkond. Konstaabel hakkab 

teenindama Sõmeru-Rägavere-Vinni-Laekvere konstaablipiirkonda. Sõmeru alevikus asuvas keskusehoones 

on tagatud konstaablile ruumid elanike mugavaks teenindamiseks. Haldamiskulud katab vald. 

Sõmeru valla territooriumil turvalisuse tagamisele on kaasa aidanud politseipatrullid ja kohapealne 

konstaablipunkt.  

Politsei vallapõhised prioriteedid on varavastased süüteod, lähisuhete vägivald ja ennetustöö, mille hulka 

kuulub ka naabrivalve propageerimine. Arengukava koostamise ajaks oli vallas üks piirkond kaetud 

naabrivalvega – Papiaru naabrivalve sektor. 2013. aastal  lisandus Ussimäe naabrivalve sektor. Valla abi ja 

rahalist toetust on palunud MTÜ Eesti Naabrivalve.   

Sõmeru valla hoonetes kasutatakse turvalisuse tagamiseks turvafirma teenust, tagatud on tehniline valve ja 

ekipaažiga valve. Samuti on valla territooriumil ettevõtjaid ja elanike, kes enda vara kaitseks kasutavad 

turvafirmade teenuseid.  

Turvalisuse tagamisel on oluline efektiivsus, nii politsei kiirabi kui päästeteenistus peab abivajajani jõudma 

võimlikult kiiresti. Seda  raskendab asjaolu, et seadusandlusest tulenevalt on vallavalitsus määranud uusi 

koha-aadresse. Koha-aadress peab viima kohale, aga nii elanikkond kui ka vallavalitsus ei ole jõudnud 

paigaldada majadele numbreid ega nime saanud tänavatele silte tänavanimedega.  

Turvalisema elu- ja looduskeskkonna tagamiseks on, koos lagunenud ja kasutusest väljalangenud hoonete 

omanikega, otsitud võimalusi ehitiste likvideerimiseks.   

 

VISIOON 

Aastaks 2025 on Sõmeru vallas järjepideva teadlikkuse tõstmisega kujundatud oma 

ja teiste elu väärtustav ning õnnetustevaba ühiskonda loov elanikkond. Sõmeru vald 

on Eesti kõige turvalisem vald, kus on elanikkonna arvu kohta kõige vähem 

traumasid ja õnnetusi. 
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2.5.1   KONKREETSED EESMÄRGID 

o Alaealiste õigusrikkumiste ja lähisuhtevägivalla ennetamine; 

o Toimib kogukonnakeskne politseitöö; 

o Toimib analüüsipõhine liiklusjärelevalve, vähendatud on inimkannatanutega liiklusõnnetusi; 

o Loodud on uusi naabrivalve sektoreid; 

o Kergliiklus- ja kõnniteedele on rajatud ülekäigukohad; 

o Külad, tänavad ja hooned on sildistatud;  

o Tuletõrje veevõtukohad on ohutud, kaardistatud ja tähistatud (vajadusel on rajatud uued 

veevõtukohad); 

o Esmaabi ja ohutusalaste koolituste korraldamine lastele ja täiskasvanutele; 

o Erinevate sihtgruppide toetamine ohutusalastes koolitustes ja tegevustes osalemisel; 

o Tuleohutusalase (ohutusalase) enesekontrolli teostamine ja evakuatsiooniõppuste korraldamine valla 

asutustes; 

o Ohutusalaste koolituste korraldamine valla ja valla allasutuste töötajatele, korteriühistute juhatustele 

ning küla ja kogukonna liidritele; 

o Tagatud on informatsiooni kättesaadavus küttekollete puhastamise teenuse pakkujatest;  

o Vähekindlustatud perede kodud on turvalised (suitsuandur, helkur, esmaabi vahendid, küttekollete 

puhastamine);  

o Kaardistatud on võimalikud ujumiskohad ja suplejad on ohtudest teadlikud; 

o Valda ohustavad riskid on hinnatud ja hädaolukorra plaanid koostatud; 

o Elanikkonna informeerimine riskidest ja käitumisjuhistest suurõnnetuste korral; 

o Vallal on elanikkonna kaitse korraldamiseks hästi toimiv ja koolitatud kriisikomisjon; 

o Koostatud on suurõnnetuste lahendamiseks vajaminevad ressursikataloogid; 

o Toimuvad regulaarsed kriisireguleerimisõppused; 

o Nõustada ja võimalusel toetada kasutusest väljalangenud ehitiste likvideerimist; 

o Kasutusest väljalangenud peremehetud ehitised on kaardistatud. 

2.6 MAAPÕU JA LOODUSKESKKOND 

 

 

 

2.6.1 MAAVARAD  

Vald on rikas maavarade poolest. Siin paiknevad Sämi liivamaardla, Ubja põlevkivi kaevandusväli ja Lõuna-

Aru lubjakivikarjäär. Lisaks sellele on kogu valla territooriumil suured passiivsed põlevkivi- ja 

fosforiidivarud. Üleriigilise tähtsusega maardlate hulka kuuluvad Eesti põlevkivimaardla (Kohala, Pada, 

 

VISIOON 

Aastaks 2025 on Sõmeru vald keskkonnateadlik vald, kus kõik valla elanikud ja valla 

territooriumil tegutsevad ettevõtjad suhtuvad heaperemehelikult ümbritsevasse 

loodusesse, on viinud miinimumini tekkivaid olmeprügi koguseid, tunnevad 

taaskasutuse põhimõtteid ning järgivaid neid. Maapõues leiduvatesse varadesse 

suhtutakse säästvalt, fosforiiti ei kaevandata. 
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Haljala ja Rakvere uurimisväljad), Toolse ja Rakvere fosforiidimaardlad ning osaliselt Kunda 

lubjakivimaardla.  

Probleemiks on piirkonna lõunaosas paiknev mahajäetud Ubja kaevandus. Vanade kaevanduskäikude 

varingutest, mis ei ole prognoositavad, tekivad maapinna langatused. Olenevalt konkreetse muutuse 

eripärast ja kohast, toimub maapinna liigniiskumine ja kahjustuvad kuivendussüsteemid. Siin pole enam 

võimalik kahjustuste ennetamine, vaid ainult nende parandamine. 

Ubja kaevandusväli asub Eesti põlevkivimaardla loodenurgas, põlevkihi avamusjoone lähedal. Pandivere 

kõrgustiku põhjanõlval. Põlevkivi kaevandamine kuulub lahutamatult valla kultuurilukku. Juba 1920. aastal 

avati riigile kuuluv väike põlevkivikarjäär Vanamõisa küla juures Kunda-Rakvere raudtee ääres eesmärgiga 

uurida põlevkivist õli tootmise võimalusi. 1926. aastal alustati kontsessiooni alusel põlevkivi kaevandamist 

Kunda tsemenditehase tarbeks Ubja ja Vanamõisa küla vahetus naabruses. Karjääris kaevandati põlevkivi 

vähesel määral aastatani1931. Veel aastatel 1950-1960 oli osa kaevandatud alast täidetud veega, kohalikud 

elanikud kasutasid seda supluskohana. Avakaevandamine jätkus periooditi koos allmaakaevandamisega 

aastail 1929-1955 ja seda kihi avamusjoone lähedal kaevandusvälja põhjaosas. Viimastel aastatel tehti 

avakaevandamist ka ida pool raudteed. 

Kaevandatud alal on maapind pealtnäha küll rahulik, kuid mõne raskema rajatise püstitamiseks kõik kohad ei 

sobi, kui just vundamenti ei rajata põlevkivikihi põhjani. Kaevandus on oma kaeveõõntega mõjutanud ülemise 

(Keila - Kukruse) veekihi taset ja ümbruskonna kaevusid selles veekihis. Tõenäoliselt drcenib kaevandas seda 

veekihti ka praegu, juhtides vee säilinud kraavi kaudu Toolse jõkke. Avakaevandamise alad põhja- ja 

loodeosas jäid rekultiveerimata. Loodus ravib osaliselt ise neid haavu maastikus, osaliselt jääb see 

mälestusmärgiks inimtegevusele. Tagantjärele tarkusega saame hinnata tehtud tegusid ja mõjusid 

keskkonnale. 

2000. aasta mais esitas AS Kunda Nordic Tsement Keskkonnaministeeriumile taotluse põlevkivi 

karjääriviisiliseks kaevandamiseks tsemenditehase tarbeks Ubjas.  Algatati keskkonnamõjude ekspertiis, 

mille tulemused kinnitati pärast diskussioone ja arutelusid Ubja elanikkonnaga ja Sõmeru vallavalitsusega. 

Taotlus rahuldati ja alustati karjääri rajamise töödega. Karjäär avati 2005. aastal. 

Eesti esimene tsemenditehas läks käiku Kundas (1870). Kundas toodetakse tsementi kohalikust paekivist ja 

savist, lisades põlevkivituhka ning kipsi. Paekivi kaevandatakse Sõmeru vallas asuvast Lõuna-Aru karjäärist. 

Viimastel aastatel on hoogustunud huvi maavarade kaevandamise järele valla territooriumil. Taas on 

tähelepanu alla tõusnud ka fosforiit, mille võimaliku kaevandamise mõjud keskkonnale ja kultuurile olid Eesti 

iseseisvuspüüdluste üheks ajendiks. Maapõueseaduse sätete tõttu on suurel osal Sõmeru valla territooriumist 

riigi poolt piiratud ehitustegevust. Aastatuhandete vanuse kohaliku pärand- ja kultuurmaastiku tulevik ei ole 

selge ning see mõjutab paratamatult ka elukeskkonda. 

Elanike seal läbi viidud küsitluse tulemuste osas jagunesid vastanud enam-vähem pooleks, 7% toetas 

maavarade kaevandamist, veidi üle poole arvab, et maavarasid võiks kaevandada, aga piiratud koguses, 

ülejäänud arvavad, et oleks parem, kui üldse ei kaevandataks või on igasuguse kaevandamise vastu. 
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Vastuoleku põhjuseks tuuakse, et piirkond on elukeskkonnana väärtuslikum ning kaevandamine tekitab 

inimesele ja loodusele kahju. 

Muudest seisukohtadest jäi kõlama, et kaevandamine peaks toimuma põhjalikult kaalutletult mõistlikus 

mahus, samuti kooskõlastatult ja piiratult keskkonda kahjustamata. Kaevandamine ei tohiks ohustada 

inimese elukeskkonda, muuta kodukoht väheväärtuslikuks. Nähakse ka kompromissivõimalusi - kui olla 

vastutulevad ettepanekutele, siis tehakse ka kokkuleppeid vastutasuks, hüvitusteks erineval moel, mis tuleb 

elanikele kasuks. 

2.6.2 KESKKONNAKAITSE  

Sõmeru valla keskkonnaseisund on hea. Vallas asub mitu võimaliku keskkonnariskiga ettevõtet, kuid risk 

reostada keskkonda on madal. Kõrgeima riskiastmega on AS Rakvere Lihakombinaat, madalama riskiastmega 

on valla territooriumil asuvad neli kütusetanklat. Väiksema keskkonnaohuga ettevõtete loetellu kuuluvad:  AS 

Stora Enso Eesti, AS Aeroc, Kunda Nordic Tsemendi Aru lubjakivi karjäär ja Ubja põlevkivi karjäär, OÜ 

Rakvere Betoon, OÜ Wasteland Ida, OÜ SW Energia, OÜ Kohala SF liivakarjäär Sämis, AS Baltifalt Aru 

karjääris. 

Sõmeru valla territooriumile ulatub väike serv Sämi maastikukaitse alast ning looduskaitse all olevad Rahkla 

allikad. Looduskaitse alustest objektidest tuleb kindlasti nimetada ka mõisaparke: Rägavere, Vaeküla, Uhtna, 

Kohala ning samuti on mõisad võetud muinsuskaitse alla. Lisaks on Sõmeru valla erinevates piirkondades 

hulganisti pärandkultuuri objekte. 

Oluline on Kohala väärtuslik maastik: Kohala ajastumaastik haarab ajaloolise asustusstruktuuriga Kohala ja 

Uhtna külad. Kunda jõe vasakkaldal paiknevad Kohala ja Uhtna mõisaansamblid. Ümbritsev maastik on Viru 

lavamaale iseloomulik: avarad tasased põllualad vahelduvad väiksemate metsamassiividega, tihe teedevõrk 

on maaparanduse käigus muudetud sirgjooneliseks. Põldudel kohtab arvukalt arheoloogiamälestisi: mitmed 

ohvrikivid, kalmed, asulakohad. Eriti suur on kultusekivide kontsentratsioon Kohala küla maadel.  

Antud piirkonna looduslikud ja muinsuskaitselised väärtused välistavad põlevkivi kaevandamise selles 

piirkonnas, kuna uuringuala kasutusele võtmine määrab Kohala väärtusliku maastiku hävingule.  

Looduskaitsealustest liikidest elab Kunda jões harjus, samuti on jõgi koos Sõmeru jõega lõheliste 

kudemispaigaks. Linnuliikidest pesitsevad põldudel ja metsades ning eluhoonete läheduses rukkirääk, 

hiireviu, valge toonekurg, taimedest kasvab sõrmkäpp ja käokeel.  

Sõmeru vallas mõjutab keskkonda oluliselt põlevkivi kaevandamine Ubja karjääris ning Aru paekarjäär, mis 

mõjutab eelkõige põhjavee taset ning taimestikku. Olemas on maapõues leiduva fosforiidi kaevandamise oht. 

Keskkonnaspetsialisti eestvedamisel on käivitunud Keskkonna Kolmapäevade ürituste sari. Inimestel on huvi 

ümbritseva keskkonna ja looduse kaitsmise vastu. Keskkonnaalase harimis- ja teavitustöö tegemine erinevas 

vanuses elanikkonna hulgas läbi infopäevade ja koolituste (erinevad ürituste sarjad, näitused, filmid, matkad, 

väljasõidud) on keskkonnakaitse seisukohast oluline. Eesmärgiks on tõsta inimeste keskkonnateadlikkust, et 

osataks hoiduda keskkonda saastavatest või kurnavatest tegevustest. Osatakse rohkem märgata looduse ilu ja 

ainulaadsust enda ümber. 
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2010. aastal ilmus Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG Iva programmi raames teatmik Lääne-Virumaa 

pärandkultuurist, kus on sees ka mõningad pärandkultuuri objektid Sõmeru vallast. Tegelikkuses on nad 

märgistamata ja enamasti ei tea kohalikud elanikud neist midagi. Nii on ühe olulise pärandkultuuriobjekti 

sisse juba aastaid tagasi tekkinud iseeneslik ja ebaseaduslik prügimägi, mis vajab likvideerimist. 

2.6.3 JÄÄTMEKÄITLUS  

Jäätmekäitluse eesmärgiks on säilitada Sõmeru vallas puhas ja tervislik elukeskkond. Jäätmeseadus paneb 

olmejäätmete käitlemise osas vallale palju kohustusi. Kehtestatud on valla jäätmekava ja 

jäätmehoolduseeskiri. Jäätmekava eesmärgiks on parendada jäätmehooldust Sõmeru valla territooriumil, 

tagades keskkonnaohutu, majanduslikult põhjendatud ja seadusandlust järgiva jäätmekäitluse. 

Jäätmehoolduseeskirjas on sätestatud jäätmekäitluse üldprintsiibid : jäätmete kogumine, sorteerimine, veo 

korraldamine ning nendega seotud tehnilised nõuded. Nende eesmärkide täitmiseks on oluline elanike 

keskkonnateadlikkuse kasv ja sorteerimisharjumuste juurutamine ning jäätmete kohtsorteerimise 

edendamine, sorteeritud jäätmete üleandmisvõimaluste loomine ning kontroll jäätmekäitluse üle. Kontrolli 

aitab tagada võimalikult suure hulga jäätmevaldajate haaratus üldisesse jäätmekäitlussüsteemi. Küsimustiku 

alusel võib väita, et kuigi jäätmekäitlus üldiselt toimib hästi, on siiski kohalikke korralduslikke probleeme, sh 

hajaasustuses ning ka pakendikäitluses. Vald peab looma olmeprügi äraandmiseks maksimaalselt mugavad 

võimalused – prügimajad koos mahutitega eraldisorteeritava prügi jaoks (klaas, pakend, paber jne) ning 

olmeprügi antakse taaskasutusringlusesse. Taaskasutuseks mittesobiv olmeprügi antakse ära litsentsi 

omavatele prügifirmadele. 

2.6.4 KONKREETSED EESMÄRGID:   

o AS Kunda Nordic Tsement jätkab Ubja karjääris põlevkivi kaevandamist vastavalt kinnitatud mahtudele, 

arengukavale ja lepingule, rekultiveerides pidevalt ammendatud karjääri osad, rajades sinna metsaala; 

o AS Kunda Nordic Tsement rajab Kunda-Aru karjääri rekultiveerimise käigus puhkeala kuhu tuleb 411 ha 

suurune veesilm koos kalastamisvõimaluse ja ranna-alaga. 

o Välja on antud valla pärandkultuuri ja ka väärtuslike maastike teatmik; 

o Paigaldatud on suunaviidad  olulisemate pärandkultuuri objektide juurde; 

o Rajatud on Ubja vana kaevanduse territooriumile looduse-ja matkarada; 

o Paigaldatud on vastupidavad teadetetahvlid, pingid ja prügikastid ühiskondlike objektide, 

mänguväljakute ja jalakäijate teede juurde; 

o Valla heakorraeeskiri on kaasajastatud;  

o Toimuvad regulaarsed heakorrapäevad;  

o Käivitatud on vallasisene Kauni Kodu konkurss; 

o Välja on töötatud heakorra ja haljastuskavad suurematele küladele; 

o Parkide ja puistute rajamise planeerimine ning rajamine; 

o Rajatud on suve- ja püsilillede istutusalad küladesse ja alevikesse; 
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o Süstemaatiliselt jälgitakse Sosnovski karuputke levikut ja tõrjet ning teavitatakse nii keskkonnaametit 

kui maaomanikke. 

o Pidev elanikkonna teavitamine jäätmekäitlusest läbi trükiste, infopäevade ja koolituste; 

o Taaskasutuse propageerimine; 

 Koolituspäevad, taaskasutuspäevad külakeskustes;  

 Sõmeru valla taaskasutuse kataloogi loomine - põnevad ideed ja mõtted erinevate materjalide 

taaskasutusest kaante vahele; 

 Taaskasutuse ja jäätmete käitlemise alane teavitustöö lasteasutustes, kasutades selleks lastele 

kohaseid metoodikaid (lauamängud, joonistusvõistlused, meisterdamised jne) ning nende 

tegevuste tutvustamine ning tunnustamine valla tasandil; 

o Prügiveo autode tühisõitude vältimiseks on hajaküladesse ehitatud jäätmemajad, jäätmeid saavad 

käidelda ka majapidamised, kuhu jäätmeveoauto ei pääse; 

o Uhtna piirkonda on rajatud jäätmejaam; 

o Hajaasustuspiirkondadesse on rajatud jäätmemajad; 

o Ebaseaduslikult tekkinud prügimäed on likvideeritud, toimub regulaarne järelkontroll;  

o Heakorra parandamiseks toimuvad igakevadised hoogtöötalgud; 

 

2.7 ETTEVÕTLUS, ARENDUS- JA PLANEERIMISTEGEVUS 

 

 

 

2.7.1 ETTEVÕTLUS  

Sõmeru valda iseloomustab hästi arenenud ettevõtlus. Traditsioonidega tegevusalad on põllumajandus, 

ehitus, metallide töötlemine ja puidutööstus. Vald saab ettevõtluse arengut toetada läbi planeerimisprotsessi 

ja võimaluste piires taristute rajamisega (teedevõrk, ühisveevärk ja -kanalisatsioon).  

01.01.2014 seisuga on Sõmeru valla elanikest tööealiseid (vanuses 17-62) 2243, mis moodustab 64% 

elanikkonnast. Töötus on vallas, võrreldes 2014. aasta algusega, oluliselt vähenenud. Eesti Töötukassa 

andmetel on 31.08.2014 seisuga Sõmeru vallas 43 registreeritud töötut. 

Äriregistri andmetel on Sõmeru vallas registrisse kantud 12 aktsiaseltsi ja 270 osaühingut ning 93 füüsilisest 

isikust ettevõtjat. 

 

VISIOON 

2025. aastal on Sõmeru vald soodsa ettevõtluskeskkonnaga, arendus- ja 

planeerimistegevust toetav vald. 
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Ettevõtluse arenguks on soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale ja kvalifitseeritud tööjõu 

olemasolule. Suur tööstuse kontsentratsioon on eelkõige Sõmeru-Näpi, Roodevälja ja Uhtna piirkonnas. 

Ettevõtluse arengu põhiliseks eelduseks on kvalifitseeritud tööjõu ja hea kättesaadavusega vaba 

ettevõtlusmaa olemasolu. Sõmeru vald on taotlenud ja ka saanud munitsipaalomandisse ca 31 ha maad 

Aluvere küla tööstuspiirkonnas. Taotluse esitamise eesmärgiks oli ettevõtjale arenduseks vajaliku maa 

saamise lihtsustamine läbi omavalitsuse. 

Vaatamata sellele, et vallas on palju tootmisettevõtteid, on vallas vähe teenidus- ja turismivaldkonnaga 

tegelevat ettevõtlust. 

Vallas paiknevate ettevõtete tähtsamad  ekspordiartiklid on puit, turvas, metallitooted, lihatooted, 

ehitusmaterjal ja õmblustooted. 

Ettevõtluse edasiseks arenguks on kõige enam potentsiaali tootmise, teeninduse ja ka puhkemajanduse 

valdkondades. 

2.7.2 ARENDUS- JA PLANEERIMISTEGEVUS 

Arendus- ja planeerimistegevust reguleerivad Sõmeru vallas sellekohased seadused ja nende alamaktid, 

kehtestatud üldplaneering ja detailplaneeringud ning ehitusmäärus. Arendus- ja planeerimistegevust 

piiravad valla territooriumil paiknevad põlevkivi- ja fosforiidimaardlad. 

Sõmeru valla üldplaneering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21 ja 

ehitusmäärus Sõmeru Vallavolikogu 19.02.2014 määrusega nr 10. Üldplaneeringuga on määratletud 

detailplaneeringu kohustusega aladeks Sõmeru – Näpi – Roodevälja – Ussimäe piirkond ja Uhtna alevik, 

Kohala, Ubja, Vaeküla külad ning Andja tootmisala. Eelisarendatavateks elamualadeks on vallas Sõmeru – 

Näpi, Uhtna, Ubja, Roodevälja, Vaeküla ja Ussimäe piirkonnad. Perspektiivsete tootmisaladena on 

üldplaneeringus Näpi – Aluvere – Roodevälja ja Sõmeru piirkonnad. Elukeskkonna turvalisust silmas pidades 

tuleb üldplaneeringuga tootmisaladeks määratud maad osaliselt muuta elamumaaks (Aasa ja Põllu tänavate 

ning Sõmeru jõe vaheline ala) ja maatulundusmaaks (elanike aiamaad).  

Aastatel 2008 – 2011 on Maa-ameti andmetel kinnisasju puudutavaid ostu-müügitehinguid tehtud elamumaa 

osas 30 korral, maatulundusmaa osas 60 korral, äri- ja tootmismaa osas 23 korral ning korteriomand on 

omanikku vahetanud 122 korral.  

Aastatel 2008 – 2013 on vallas välja antud 20 ehitusluba uute elamute püstitamiseks ja 7 kasutusluba uutele 

püstitatud elamutele. Lisaks on väljastatud 180 ehitusluba muude ehitiste püstitamiseks ja 123 kasutusluba 

muudele püstitatud ehitistele. Olulisel kohal ehitustegevuses on ka elamute ja muude ehitiste 

rekonstrueerimisel ja laiendamisel (70 ehitusluba ja 25 kasutusluba).  Aastate lõikes on ehituslubade 

väljastamise arv eluhoonete püstitamiseks jäänud enam-vähem samale tasemele, samas on kasutuslubade 

väljastamine püsinud suhteliselt tagasihoidlikul tasemel. Suures osas on see tingitud asjaolust, et pärast 

hoone valmimist ei vaevu hoone omanik ehitisele kasutusluba taotlema, kuna see toob kaasa mõningase 

sekeldamise dokumentide korda ajamise näol. 
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Aastatel 2008 – 2013 on Sõmeru vallas kehtestatud 10 detailplaneeringut. Neist 5 detailplaneeringuga on 

planeeritud 35 üksikelamu krunti ja 4 ridaelamu krunti. Elamukrunte kavandatavatest planeeringutest on 

kaks kehtestatud Sõmeru alevikus ja sellega on moodustatud 7 elamukrunti.  

Arvestades, et planeeritavas elamus hakkab elama vähemalt kaks inimest, saab öelda, et planeeringutega on 

loodud eeldused valda uute elanike elamaasumiseks. 

2.7.3 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Soodustada ja suunata arendustegevust ning ettevõtlust üldplaneeringu ja detailplaneeringute abil; 

o Nõustada ja võimalusel toetada ettevõtlust taristute väljaehitamisel; 

o Ajaloopärandi säilitamine puhke- ja turismimajanduse alase ettevõtluse arendamiseks;  

o Valla arenguks vajalikud maad on munitsipaliseeritud; 

o Toetada elanike teenindamisele suunatud kaubanduse ja teeninduse arendamist planeerimisprotsessis. 

 

2.8 SOTSIAALHOOLEKANNE 

 

 

 

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või 

kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute turvalisusele, arengule ja ühiskonnas 

kohanemisele kaasa aitamine. Kohaliku omavalitsuse ülesanne sotsiaalhoolekande korraldamisel on valla 

elanikele sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamise ja sotsiaaltoetuste 

määramine ja maksmine. Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmisel arvestatakse isiku enda tahet.  

Lastekaitse ülesandeks on hoolekannet vajavate perede ja laste ennetavate tegevuste arendamine, et iga laps 

saaks kasvada ja areneda oma kodus. Rakendatakse meetmeid, mis tagavad lastele vajaliku hoolitsuse, 

võimetekohase hariduse ja võimaluse tegeleda huvialadega. Arendatakse preventiivset tööd riskiperedega, et 

vältida lastega perede sattumist toimetulekuraskustesse. 

2.8.1 SOTSIAALTEENUSED 

Sotsiaalteenus on Sõmeru vallas elava isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. 

Kõikidele valla abivajavatele isikutele võimaldatakse nende vajadustele vastavaid sotsiaalteenuseid. Vald 

pakub abivajajatele tugiisikuteenust, avahooldusteenust, sotsiaaleluruumi eraldamise teenust ja hooldamist 

hoolekandeasutuses. Vallas osutavate erinevate sotsiaalteenuste valik sõltub abivajavate isikute arvust ja 

 

VISIOON 

2025. aastal on vallas elanike iseseisvat toimetulekut toetav ja efektiivselt tegutsev 

hoolekandesüsteem koos välja arendatud hoolekandeteenustega. 
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nende vajadustest. Sotsiaalteenuseid muudetakse ja arendatakse vastavalt  kehtiva sotsiaalse olukorra 

vajadustele. 

TUGIISIKU TEENUS 

Tugiisiku teenus on suunatud raske või sügava puudega isikutele ning laste kasvatamisel 

toimetulekuraskustesse sattunud peredele, kes vajavad kõrvalist abi toimetulekuvõime tõstmiseks. Teenuse 

eesmärgiks on toimetulekuraskustes klientide iseseisvuse suurendamine  iseenda, oma pere või laste eest 

parema hoolitsemise nimel. Tugiisikuks on vallavalitsuse poolt aktsepteeritava baaskoolituse ning teenuse 

osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega isik. Tugiisik ei saa teenindada klienti, kelle suhtes tal on 

perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.  

AVAHOOLDUSTEENUS 

Avahooldusteenusega ehk koduteenusega osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel  puuduvad 

seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrvalabi vajavale isikule 

hooldust tagama. Koduteenuse eesmärgiks on isikule harjumuspärases keskkonnas (tema enda kodus) 

toimetuleku võimaldamine, kui isik ei vaja teisi hooldamisega seotud sotsiaalteenuseid (hooldaja määramine, 

ööpäevaringne hooldus).  Koduteenuse osutajaks on hoolekandetöötaja, kes on läbinud vastava koolituse 

ning on teenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega. 

SOTSIAALELURUUMI ERALDAMINE 

Sotsiaalkorter on Sõmeru valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena 

eluaset mitte omavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline endale või oma 

perekonnale eluaset tagama. Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse 

üürileping kuni üheks aastaks.  

HOOLDAMINE HOOLEKANDEASUTUSES 

Hooldamise teenust valla üldtüüpi hooldekodus – Uhtna hooldekodus – pakutakse  Sõmeru valla 

täiskasvanud raske- või sügava puudega ja pensioniealistele isikutele, kes  vajavad ööpäevaringset pidevat 

hooldust ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. 

Isikule määratakse osaline või täies ulatuses hoolduskulude katmine vallavalitsuse eelarvest, kui tal  

puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Erandkorras määratakse hooldekodusse paigutatud isiku 

ülalpidamiskulude maksmine valla eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kes ei ole suutelised ise 

hooldama või ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere on madala sissetulekuga.  

2.8.2 SOTSIAALTOETUSED JA -ABI 

Sotsiaaltoetus on Sõmeru vallas elava isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks makstav rahaline 

toetus. Sotsiaalabi on Sõmeru vallas elava isiku sotsiaalse olukorra parandamiseks ja sotsiaalse turvalisuse 
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suurendamiseks suunatud tegevus. Sõmeru valla elanikele makstavad sotsiaaltoetused jagunevad 

sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetustest.   

Sissetulekust sõltuvaid toetusi (raske majandusliku olukorra toetusi) on õigus taotleda Sõmeru valla 

vähekindlustatud ja riskigruppi kuuluvatel või erivajadustega isikutel või peredel. 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünni-, matuse- ja ranitsatoetus, erakorraline toetus ja muu 

sotsiaalabi, mille piirmäärad kinnitab Sõmeru Vallavolikogu koos valla eelarvega. 

Puudega lapse hooldajatoetust on õigus saada puudega lapse vanemal või võõrasvanemal, kelle elukoht on 

rahvastikuregistri andmetel Sõmeru vald ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu. 

Puudega täiskasvanu hooldajatoetust makstakse 18-aastase ja vanema raske ja sügava puudega inimese 

hooldajale või eestkostjale juhul, kui hooldatava hooldust ei ole võimalik tagada  koduhoolduse või muude 

sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste abil. Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kelle hoolduse saavad tagada 

hooldatava seadusjärgsed ülalpidajad.  

2.8.3 HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUASUTUSED 

UHTNA HOOLDEKODU 

Uhtna hooldekodu avati 1997. aastal. Hooldekodu on valla eelarvest finantseeritav üldtüüpi ööpäevane 

hoolekandeasutus, mis on loodud vanuritele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. 

Hooldekodus on 38 kohta, kuid piirkonna vajadused hooldekodu kohtade osas on suuremad. Uhtna 

hooldekodu baasilt on võimalik välja arendada erinevaid teenuseid, mis toetavad piirkonna elanike 

igapäevaeluga toimetulekut – toitlustamise-, pesumaja-, sauna- ja muid teenuseid. Hooldekodu eesmärgiks on 

tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. 

UBJA PÄEVAKESKUS 

Ubja päevakeskus avati 2001. aastal. Tänaseks on päevakeskusest saanud hästi toimiv eakate päevi sisustada 

aitav keskus, kus pakutakse erinevaid tegevusi ja teenuseid. Päevakeskuse ruumides toimub kord nädalas 

perearstivastuvõtt. Päevakeskuses saab osaleda huviringitöös  (tervisevõimlemine, pilli- ja lauluring jt), 

toimuvad loengud ja koolitused. Päevakeskuse juhataja aitab korraldada erinevaid temaatilisi üritusi ja 

väljasõite. Päevakeskuses on eakatel võimalus lugeda ajalehti ja ajakirju, laenutada raamatuid, kasutada 

internetti ning koolitatud juhendajate abil ennast arendada.  Päevakeskuse eesmärgiks on Ubja piirkonna 

eakate heaolu tagamine. 

SÕMERU PÄEVAKESKUS 

Sõmeru päevakeskus tegutseb Sõmeru keskusehoones asuvates ruumides. Päevakeskus on loodud erineva 

sihtgrupi inimestele (eakad, erivajadustega inimesed ja toimetuleku raskustega pered) kes soovivad tegeleda 

huvitegevusega, võtta osa erinevatest tervise teemalistest loengutest ning osaleda kultuuriüritustel. 

Päevakeskuse ruumides tegutsevad eakate-  ja erivajadustega inimeste ühendused. Päevakeskuse eesmärgiks 
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on pakkuda oma klientidele loenguid, teabepäevi, koolitusi toimetuleku- ja terviseteemadel, 

huvitegevusevõimalusi ja väljasõite.  

SÕMERU TERVISEKESKUS 

Sõmeru tervisekeskus on perearstikeskus, kes tagab vallaelanikele kvaliteetse arstiabi pakkudes 

perearstiteenust ja koduõendust. Tervisekeskuse ruumides töötavad ka hambaravikabinet ja apteek. Valla 

toetusel tagatakse esmatasandi arstiabi kättesaadavus Uhtnas ja Ubjas. 

Tervisekeskuse arenguplaanides on ämmaemandus ja füsioteraapia arendamine ning liikumisterapeudi 

nõustamisteenuste kättesaadavaks tegemine valla elanikele. Korraldatakse esmaabi koolitusi ning koostöös 

vallavalitsusega koostatakse trauma- ja terviseprofiili. 

Sotsiaalvaldkonna tulevikupildi - terve ja rahulolev vallaelanik - realiseerimiseks on seatud järgmised 

eesmärgid: 

2.8.4 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Kõikidele abivajajatele on tagatud vajalik teenus; 

o Abivajavate eakate ja puuetega inimeste arvu ning nende abivajaduse suurenemisel laiendada 

avahooldusteenuse pakkumist; 

o Vajaduste välja selgitamiseks on tehtud rahulolu-uuring; 

o Tegutsevad päevakeskused pakuvad erinevaid tegevusi ja kvaliteetset teenust;  

o Hoolekandetegevusse on kaasatud vabatahtlikud; 

o Uhtna Hooldekodul on juurdeehitus;   

 I korrus – saal 40-kohaline koos kööginurgaga kasutamiseks päevakeskusena ja teisteks 

tegelusteks; 

 massaaži ja ravivõimlemise ruum; 

 tegelusterapeudi vajadus; 

 II korrus – 1- 2 kohalised toad; 

o Uhtnasse on loodud uus eakate päevakeskus; 

o Puuetega inimestele on tagatud transporditeenus; 

o Töötutele on tagatud toimetulekuõpetus; 

o Vallal on sotsiaalpinnad;  

o Lastekaitsetöö tõhustamiseks tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega, laiendatud 

võrgustikutöö. Moodustatud on laste hoolekande komisjon, kuhu juhtumipõhiselt kaasatakse erinevate 

organisatsioonide esindajaid ja eksperte; 



 

 

38 

 

o Vanemakoolitused lapsevanematele; 

o Terviseradade ja tervisespordi ürituste kaudu on tagatud kõigile sobiv liikumisviis; 

o Koostatud on valla trauma- ja terviseprofiilid. 

 



 

 

39 

 

2.9 KULTUUR, SPORT JA VABA AEG 

 

 

 

Sõmeru vallas on traditsioonilised kultuurisündmused ja vaimne kultuuripärand hoitud ja kaitstud. Vald rahastab ja 

koordineerib kultuurisündmusi järjepidevalt ning toetab kodanike kultuurialast omaalgatust. Sõmeru vallas on igal 

inimesel võimalus osaleda kultuuri- ja spordivaldkonnas nii loojana kui tarbijana. Inimesed on kaasatud 

kultuurisündmustel ja huviringides. 

2.9.1 RAAMATUKOGUD 

Sõmeru vallas asub kaks raamatukogu – Sõmeru raamatukogu Sõmerul ja Uhtna raamatukogu Uhtna 

alevikus. Neis kummaski töötab täiskohaga raamatukogu direktor. Raamatukogud kasutavad ühtset 

raamatukoguprogrammi Urram, mis annab lugejale erinevaid võimalusi kasutada raamatukogu teenuseid ka 

interneti teel 

SÕMERU RAAMATUKOGU 

Sõmeru raamatukogu tegutseb keskusehoones, mis on spetsiaalselt ehitatud raamatukogu nõudmisi ja 

tingimusi arvestades. 

Raamatukogus on korralik arvutipark, muusikakuulamistuba ning avalik internetipunkt. Lastenurgas on 

võimalik vaadata TV ja DVD ning toimuvad erinevad tegevused. 

Koostöös klubiga toimuvad huvitavad kohtumised kirjanikega. Erinevad lasterühmad nii lasteaiast, kui 

koolist täiendavad oma õpiteadmisi raamatukogutundides koos raamatukogu direktoriga. 

Sõmeru raamatukogu osutab laenutusteenust Ubja päevakeskuses. 

UHTNA RAAMATUKOGU 

Uhtna Raamatukogu tegutseb Sõmeru Lasteaed Pääsusilm Uhtna hoones ja on populaarne külakeskus 

kohalikule rahvale. Raamatukogus säilitatakse koostöös koolimuuseumiga piirkonna ajalugu kajastavaid 

kirjutisi ja uurimustöid. 

Raamatukogu on heal tasemel varustatud teatme-, ilukirjanduse ja perioodikaväljaannetega ning 

raamatukogus asub ka avalik internetipunkt (AIP). 

Raamatukogu osutab laenutusteenust Uhtna hooldekodus. 

 

VISIOON 

2025. aastal on Sõmeru vald kultuuriliselt aktiivse elanikkonnaga, kõikidel on 

võimalus sportlikuks eneseteostuseks ja sisukaks vaba aja veetmiseks 
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2.9.2 KLUBID JA KULTUURITEGEVUS 

Sõmeru vallas tegelevad kultuurilise tegevusega Sõmeru klubi, Uhtna kultuurituba ning küla- ja 

päevakeskused. 

Klubilist tegevust Sõmeru vallas kureerib valla kultuurispetsialist koostöös lepinguliste ringijuhtidega. 

Sõmeru valla tugevusteks on pikad kultuuritraditsioonid külades ja pikkade traditsioonidega 

taidluskollektiivide olemasolu ning tegutsemine (Uhtna pasunakoor, rahvatantsurühmad Uhtnas ja Sõmerul). 

Sõmeru klubi - asub valla keskusehoones Sõmeru alevikus. Sõmeru klubis tegutsevad ringid ja toimuvad 

kultuuriüritused, palju renditakse ruume konverentside ja infopäevade läbiviimiseks. Toimuvad ühised 

kontserdid koostöös koolide ja lasteaiaga. 

Uhtna piirkond on vanade ja väga tugevate kultuuritraditsioonidega. Aktiivne ringitegevus toimub erinevates 

ruumides: lasteaia saalis, raamatukogus ja koolimajas.  

Uhtnas tegutseb 1876. aastast pasunakoor ja 1956. aastast rahvatantsurühm. Samuti tegutsevad naiskoor ja 

mitmesugused muud hooajalised huvialaringid. 2005. aasta kevadel valmis Uhtna kõlakoda, peoplats 

tervikuna vajab veel väljaehitamist.  

Ubjas on huvi- ja kultuuritegevuse eestvedajateks Ubja Külaselts Linda ja Ubja Päevakeskus. Ubja Vaba Aja 

Keskusesse on rajatud küla muuseum, jõusaal, spordiväljak koos rulaplatsiga ja käsitöömaja. Ubja külaplats, 

kus toimuvad kultuuriüritused, vajab väljaehitamist. 

Ubja ja Vaeküla külakeskused on kokkusaamiskohtadeks eakatele ja noortele, kus toimuvad erinevad 

ühisüritused. Külakeskuseid haldavad mittetulundusühingud. Vaekülas seisab kasutusest välja langenud 

endine Vaeküla mõisa sepikojahoone, mis on kavas restaureerida ja võtta avalikku kasutusse 

külamuuseumina. 

Näpil on olnud külakeskus kokkusaamiskohaks eakatele ja noortele. Praegu külakeskusel ruume ei ole, aga 

soov on tegevus taaskäivitada. 

Sõmeru keskusehoones tegutseb päevakeskus, mis pakub peamiselt tegevusi eakatele ning erivajadustega 

inimestele. Aktiivne koostöö on Sõmeru klubiga, mis annab võimaluse suuremate ürituste korraldamiseks. 

Eesmärk on päevakeskuse tegevusvaldkondi laiendada erinevatele sihtrühmadele. 

VABAÜHENDUSED 

Sõmeru vallas on registreeritud mitmeid mittetulundusühinguid (MTÜ), enamus neist on korteriühistud, 

aiandus- ja garaažiühistud. 

Seltsitegevuse arendamisega tegutsevad aktiivselt mittetulundusühingud Vahva Vaeküla, Ubja Külaselts 

Linda, „Sõmeru Start“, Uus Uhtna ja  Junargo. 
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Kohalik omavalitsus aitab ja toetab seltsitegevust ja MTÜ-de asutamist. MTÜ-d on üks väljund kohaliku elu 

suunamisel ja elu huvitavamaks tegemisel, eriti kaugemates maapiirkondades. Ühingute kaudu on võimalik 

tuua piirkondadesse lisaressursse, muuta inimesi aktiivsemaks ja süvendada kogukonnatunnet. 

Kolmanda sektori roll on eelkõige sotsiaalsektoris, suurendada keskkonnakaitset ja heakorra tagamist ning 

maaelu ja turvalisuse arendamist ning rikastada kohalikku kultuurielu. Seeläbi suureneb elanikkonna oma 

kaasatus kogukonna arengusse. 

2.9.3 RAHVASPORT 

Sõmeru aladel on soodsad looduslikud tingimused mitmesuguste spordialade viljelemiseks (suusatamine, 

jooks, käimine, maastikurattasõit, orienteerumine, mägijalgrattasõit, palli- ja muud võistlusmängud, 

staadionialad jne) ning vald toetab erinevate spordiürituste korraldamist ja sportlaste võistlustel osalemist. 

Toimuvad vallasisesed spordiüritused ning võetakse osa ka maakondlikest võistlustest. 

Rahva omaalgatusel on korrastatud spordiplatsid. Rajatud on Sõmeru võrguplats, Ubja spordiväljak, Uhtna 

tervise- ja spordipark. 

Sporditegevuse edendamisega tegeleb Sõmerul Mittetulundusühing „Sõmeru Start“ ning Uhtnas 

Mittetulundusühing Uus Uhtna. Mittetulundusühingu Uus Uhtna eestvedamisel valmis Uhtna tervise- ja 

spordipark, mis hõlmab endas korvpalli- ja võrkpalliväljakuid, liikumis-, mängude- ja virgestusväljakuid koos 

suusarajaga. Spordirajatised on avalikuks kasutamiseks kõigile, kes tunnevad rõõmu liikumisest. 

Rekonstrueerimist vajavad abihooned, kus hoida spordivarustust.  

Sõmeru valla omandis on: 

- Sõmeru Põhikooli võimla ja staadion 

- Uhtna Põhikooli võimla ja jõusaal 

- Sõmeru noortekeskuse võimla ja jõusaal 

- Sõmeru tervisespordirada 

- asfaltkattega korvpalliväljakud Sõmerul, Näpil, Ubjas ja rulaplats Uhtnas. 

Sõmeru Põhikoolis on jõusaal ja täismõõtmetega võimla, kus lisaks kehalise kasvatuse tundidele tegutsevad 

spordiringid nii lastele kui täiskasvanutele (korvpall, saalihoki, jalgpall, võimlemine, tennis jt). Saali 

kasutatakse vallasiseste ja ka maakondlike turniiride korraldamisel. Võimla puuduseks on väike kohtade arv 

pealtvaatajatele, mille tõttu ei ole seal võimalik läbi viia atraktiivseid spordivõistlusi. 

Kooli kõrval on suur staadion jooksuradade, kaugushüppekastide ja korvpalliväljakuga, mis vajab 

renoveerimist. 

Uhtna Põhikoolis on renoveeritud võimla, mis täidab ka aula funktsiooni, ning kõrvalmajas on jõusaal. 

Sõmeru noortekeskuse spordisaalis on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli, lauatennist ning kasutada 

jõusaali. 
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Sõmeru alevikus on pooleldi valgustatud 7 km terviserada, kus on võimalik suusatada, tervisekõndi ja  

jalgrattasõitu harrastada, ning Uhtnas on suusarada. 

SPORDI- JA MÄNGUVÄLJAKUD NING PARGID 

Sõmeru lasteaia juures on mänguväljak, mis on avatud kõigile kasutamiseks. Ehitamist ootab veel 

liiklusväljak. 

Vaeküla külakeskuse juures on laste mänguväljak koos korvpalliplatsi ja välitrenažööridega. 

Ubjas on korv- ja võrkpalliväljak, rula ja trikiratta plats, laste mänguväljak kogu piirkonna elanikkonnale. 

Uhtnas on tervise- ja spordipark kogu piirkonna elanikkonnale. 

Ussimäel on korruselamute juures laste mänguväljak ja korvpalliplats. 

Näpi alevikus on mänguväljak. 

2.9.4 KONKREETSED EESMÄRGID 

o Uhtna raamatukogul on kvaliteetsete teenuste osutamiseks modernsed ja kaasajastatud ruumid uues 

külakeskuse hoones; 

o Raamatukogud on piirkonna infokeskused, kus on kättesaadav lugejate huve arvestav teavikute 

kogu; 

o Raamatukogude juures on turismi infopunktid; 

o Raamatukogudes on tänapäevased tehnilised abivahendid;  

o Raamatukogudes toimuvad kirjandusteemalised üritused lastele ja täiskasvanutele; 

o Raamatukogud osutavad teavikute laenutamist külakeskustes; 

o Arendatud on rahvakultuuri traditsioone; 

o Vallaelanikel on võimalused vaba aja veetmiseks ja enesetäiendamiseks: regulaarsed peoõhtud, 

temaatilised sündmused, avalikud üritused, huvialaringide tegevus; 

o Tegutsevad jätkusuutlikud külakeskused; 

o Uhtnas on külakeskus, mis on sobiv kooskäimiskoht ja rahuldab klubitöö vajadused; 

o Näpil on külakeskus, mis on sobiv kooskäimiskoht; 

o Vald toetab kultuuri ja külaliikumise edendamisega tegelevat kolmandat sektorit (seltsingud, seltsid, 

MTÜ-d); 

o Uhtna peoplats on välja ehitatud (abiruumid – WC ja vee kasutamise võimalus); 

o Sõmeru keskusehoone juures on laululava; 

o Taidlejatel on tegevust motiveerivad esinemisvõimalused suurüritustel ja toimub kultuurivahetus; 

o Noorte kaasatus isetegevusringidesse (näit. Uhtna pasunakoor järelkasv jm) 
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o Kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed on avatud uuendustele ja pidevale enesetäiendamisele; 

o Kohalikud hariduse ja kultuuri valdkonnas olemasolevad ruumid on integreeritult ära kasutatud 

harjutamis- ehk proovivõimalusteks. 

o Valla spordijuht töötab välja spordi edendamise strateegia ja koondab treenerite baasi; 

o Sõmerul on spordiga tegelevaid inimesi ja MTÜ-sid koondav keskus, mis hõlmab endas: 

 sporditarvete hoiustamist ja laenutamist vastavalt hooajale; 

 rajamasina garaažiboksi; 

 pesemise ja majutusvõimalust. 

o Vald toetab tegutsevaid ja juurde tekkivaid spordiga seotud mittetulundusühinguid, sh rahva 

omaalgatust spordiplatside korrastamisel; 

o Terviseradade hooldamiseks rajamasin; 

o Terviserajad on aastaringselt hooldatud; 

o Sõmeru terviserada on eskiisprojekti järgi välja ehitatud; 

o Sõmeru alevikus on tervise- ja spordipark kogu piirkonna elanikkonnale; 

o Elanikel on võimalused vaba aja veetmiseks, tervise tugevdamiseks, stressi maandamiseks ja 

enesetäiendamiseks; 

o Toimuvad mitmesugused rahvaspordiüritused, pere- ja spordipäevad jms; 

o Sõmeru Põhikooli spordisaalis on tagatud kohad publikule; 

o Külades on spordi- ja vabaaja tegevust toetavad platsid. 

o Vaeküla mõisa sepikoda on restaureeritud ja võetud avalikku kasutusse külamuuseumina. 

 

2.10 HALDUSSUUTLIKKUS JA KOOSTÖÖ  

  

 

 

Sõmeru vald asub arenemisvõimelises ja heade eeldustega piirkonnas. Arengus edu saavutamiseks on vajalik 

professionaalne juhtimine, ilma milleta ei ole võimalik olemasolevaid ressursse kasutada ja edasi areneda. 

Sõmeru valla aktiiv on seadnud endale eesmärgiks tuleviku kavandamisel arvestada tasakaalustatult kõigi 

elanikegruppide huvidega ning kujundada piirkonda hoidvat kogukonda.  

 

VISIOON 

2025. aastal on Sõmeru vallas kõigile kättesaadav ja kvaliteetne avalik teenus, 

vallavalitus ja –volikogu ning ametnikkond on kompetentne ja haldussuutlik. 
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Vallavalitsus on kaasanud oma arengu kavandamisse võimalikult paljud huvigrupid, et saavutada 

kaalutletumad lahendused.  

Elanikkond on rahul vallavalitsusega, nad hindavad, et vallavalitsus on toetav ja inimestega arvestav. Samuti 

pööratakse suurt tähelepanu lastele ja noortele ning nende tegevuse toetamisele. Vallavalitsus huvitub 

elanikkonna käekäigust ja on avatud suhtlemisele avalikkusega. 

Küsitluse tulemusena on esile tõstetud vallasisese halduse edukat toimimist ning poliitilise võitluse 

puudumist. Häid sõnu leiab nii vallavalitsus, aktiivne ja tegus vallavanem, kui ka volikogu ja vallavalitsuse 

koostöö. Eraldi tuuakse esile rahanduslike võimaluste ärakasutamist, sh projektirahad, head tasakaalus 

eelarvet, võlgade puudumist ning finantside kasutamise läbipaistvust. Kogu tegevus on operatiivselt 

kajastatud meedias. Vallavalitsus annab välja ajalehte „Sõmeru Sõnumid“, mis ilmub üks kord kuus ja on 

kättesaadav internetis. Vallaelanike parema informeerimise huvides lehe väljaandmist jätkatakse ja 

kaasatakse elektroonilisi infokanaleid. 

Sõmeru vald teeb koostööd teiste omavalitsustega ja on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu liige. Koos Kunda 

linna, Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala, Vinni ja Rakvere vallaga on moodustatud LEADER-tegevusgrupp MTÜ 

Partnerid.  

Välissuhted on kultuurialased Nurmo vallaga Soomes ja kultuurikontaktid on Norra Stor-Elvdali 

kommuuniga.  

Enam kui kümneaastane sotsiaalse iseloomuga abiprogramm toimis Hollandi s’Gravenzande kogudusega. 

Sõprussuhted sõlmiti väliseestlase proua Aino Friesen-Kuiva eestvedamisel, kes tänaseks on ise 

lahkunud  manalasse. 

Sõmeru Vallavalitsuses tuleb tähelepanu pöörata hea avaliku halduse tava juurutamisele. Hea halduse tava 

üldtunnustatud põhimõtted on muuhulgas isikute kaasamine ja ärakuulamine, viisakus ja abivalmidus, 

läbipaistvus, eesmärgipärasus, otsuste põhjendamine ning menetluse toimumine mõistliku aja jooksul. Hea 

avaliku halduse tava peavad järgima nii vallavolikogu kui vallavalitsus. 

Sõmeru Vallavolikogu on 15-liikmeline, moodustatud on seitse komisjoni: sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, 

eelarve- ja arengukomisjon, majandus-, turvalisus ja ettevõtluskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, maaelu, 

keskkonnakaitse- ja maakomisjon,  hariduskomisjon, revisjonikomisjon.  

Vallavolikogu moodustatud täitevorgan – Sõmeru vallavalitsus – on 6-liikmeline. Sõmeru valla 

haldusaparaadis töötab kokku 16 ametnikku/teenistujat. 

Sõmeru valla võimalik ühinemine teis(t)e omavalitsus(t)ega on olnud arutelu teemaks, kuid selles suunas 

tõsisemaid samme pole astutud. Omavalitsuste võimalik ühinemine on vahend ja võimalus eesmärkide 

paremaks saavutamiseks ning samuti võimalikuks ohuks eesmärkide saavutamisel. Ühinemine ei ole Sõmeru 

valla eesmärk.  
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2.10.1  KONKREETSED EESMÄRGID  

o Külades on külavanemad 

o Vallal on sisutihe vallaleht  

o Liitutud on volikogu istungite infosüsteemiga (VOLIS) 

o Vallavolikogu liikmed ja ametnikud on kompetentsed 

o Peetakse volikogu väljasõiduistungeid asulates 

o Valla veebileht on atraktiivne ja ajakohane 

o Toimuvad külakoosolekud elanike informeerimiseks  

o Jätkata ja uuendada loodud välissuhteid 
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3 TEGEVUSTE JA INVESTEERINGUTE KAVA 

3.1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise aeg Finant-
seerimis- 
allikas 

Veevarustus         

Näpi  Näpi  veetorustiku 
ühendamine Rakvere 
linna süsteemidega ja 
veevõrgu 
rekonstrueerimine. 

  Tööde lõpp 
06.12.a. 

ÜF; 
AS Rakvere 
Vesi 

Sõmeru Sõmeru veevõrgu 
ühendamine Näpi asula 
veevõrguga ja 
laiendamine. 

   Tööde lõpp 
06.12.a. 

ÜF; 
AS Rakvere 
Vesi 

Roodevälja Roodevälja veetorustike 
ühendamine Rakvere 
linna süsteemidega, uute 
veetrasside ehitamine. 

  Tööde lõpp 
09.13.a. 

ÜF; 
AS Rakvere 
Vesi 

Uhtna  Uhtna veevarustuse 
süsteemide 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine. 

  Tööde lõpp 
05.13.a. 

KOV;ÜF; 
AS Rakvere 
Vesi 

Kohala  Kohala veevarustuse 
süsteemide 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine. 

Eelprojekt olemas 2017-2018 KOV;ÜF. 
AS Rakvere 
Vesi 

Ubja Ubja veevarustuse 
süsteemide 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine. 

Tööprojekt olemas. 
Veetorustike 
rekonstrueerimise 
töödega  alustatakse 
2015.a. august 

2015-2016 KOV;ÜF. 
AS Rakvere 
Vesi 

Vaeküla  Vaeküla veevarustuse 
süsteemide 
rekonstrueerimine ja 
laiendamine. 

Eelprojekt olemas 2018-2019 KOV;ÜF. 
AS Rakvere 
Vesi 

Ussimäe Pagusoo 
elamupiirkonna 
det.plan. ala 
 

Ussimäe veetorustike 
ehitamine. 

Detailplaneering 
olemas 

2016-2025 KOV; 
AS Rakvere 
Vesi 

Sõmeru väikeelamute 
piirkonna I jrk. det. 
plan. 
 

Veetorustike ehitamine Detailplaneering 
olemas 

2015- 2019 KOV; 
AS Rakvere 
Vesi 

Jaanitule 
katastriüksuse ja 
lähiümbruse  det.plan. 
ala 
 

Veetorustike ehitamine Detailplaneering 
olemas 

2017 - 2019 KOV; 
AS Rakvere 
Vesi 
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Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise aeg Finant-
seerimis- 
allikas 

Kanalisatsioon         

Sõmeru 

Sõmeru kan.torustike rek. 

ja reovee ärajuhtimine 

Rakvere linna 

puhastusseadmetele. 

  

Tööde lõpp 

06.12.a. 

KOV;ÜF; 

AS Rakvere 

Vesi 

Näpi 

Näpi reoveepumpla, 

kanalisatsioonitrasside 

rek. ja laiendamine. 

  

 Tööde lõpp 

06.12.a. 

KOV;ÜF; 

AS Rakvere 

Vesi 

Roodevälja 

Roodevälja 

kanalisatsiooni 

ühendamine Rakvere 

linna kollektoriga ja uute 

kan.trasside ehitamine. 

  

Tööde lõpp 

09.13.a. 

KOV;ÜF; 

AS Rakvere 

Vesi 

Uhtna 

Uhtna puhastuseadme, 

reoveeülepumpla, 

kan.trasside rek. ja 

laiendamine. 

  

Tööde lõpp 

05.13.a. 

KOV;KIK;  

AS Rakvere 

Vesi 

Kohala 

Kohala puhastusseadme, 

kan.trasside rek. ja 

laiendamine. 

Eelprojekt olemas 

2017-2018 

KOV;KIK;  

AS Rakvere 

Vesi 

Ubja 

Ubja puhastusseadme, 

reoveepumpla, 

kan.trasside rek.ja 

laiendamine. 

Tööprojekt olemas, 

rekonstrueerimistööde-

aeg alustatakse 2015.a. 

august. 2015-2016 

KOV;KIK;  

AS Rakvere 

Vesi 

Vaeküla 

Vaeküla puhastusseadme, 

reoveepumpla, 

kan.torustike rek.ja  uute 

trasside ehitamine.  

Eelprojekt olemas 

2018-2019 

KOV;KIK;  

AS Rakvere 

Vesi 

Ussimäe Pagusoo 

elamupiirkonna 

det.plan. ala 

Ussimäe 

kanalisatsioonivõrgu ja 

sademeveesüsteemide 

laiendamine, 

reoveepumpla ehitamine. Detailplaneering olemas 2016-2025 

KOV; 

AS Rakvere 

Vesi 

Sõmeru väikeelamute 

piirkonna I jrk. 

det.plan. 
Kanalisatsioonitorustike 

ehitamine Detailplaneering olemas 2015- 2019 

KOV;  

AS Rakvere 

vesi 

Jaanitule 

katastriüksuse ja 

lähiümbruse  det.plan. 

ala 

Kanalisatsioonitorustike 

ehitamine Detailplaneering olemas 2017 - 2019 

KOV; 

AS Rakvere 

Vesi 
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3.2 TÄNAVAVALGUSTUS  

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Ubja tänavavalgustus 

Uue välisvalgustuse 

väljaehitamine   2016-2020 

KOV, 

struktuurfondid, 

Kunda Nordic 

Tsement 

 Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid, 

Kunda Nordic 

Tsement 

Sõmeru aleviku 

tänavavalgustus 

Sõmeru keskväljaku 

tänavavalgustuse 

rajamine   2016-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Välisvalgustuse rajamine 

Pikale tänavale   2019-2020 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Valguse, Mesika, Saadioni, 

Lehe, Kesa ja Ristiku 

tänava välisvalgustuse 

renoveerimine/ 

väljaehitamine   2016-2018 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Astri põik ja kooli 

kergliiklustee vahelise 

välisvalgustuse ehitus   

Teostatud 

2013 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Uuselamurajoonide 

tänavavalgustuse 

rajamine   2016-2020 

KOV, 

struktuurfondid 

Näpi tänavavalgustus 

Näpi tänavavalgustuse 

renoveerimine Ostetud 2011.a.  

 

Renoveerit

i 2012 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Oru, Voore tn. 

välisvalgustuse ehitus 

koos liitumisega   

Teostati 

2013 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Metsavahe tänava 

välisvalgustuse renov.   2015-2019 

KOV, 

struktuurfondid 
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Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

Uhtna tänavavalgustus Välisvalgustuse 

projekteerimine ja 

rajamine Varudi-Vanaküla   2012-2016 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

Roodevälja 

tänavavalgustus 

Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 Roo tänava 

välisvalgustuse  

pikendamine   

Teostati 

2014 KOV 

 Vahtra allee 

välisvalgustuse 

pikendamine   

Teostati 

2014 KOV 

 

Roodevälja 

välisvalgustuse 

pikendamine Papiaru 

teele   2016-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

Vaeküla 

tänavavalgustus 

Välisvalgustuse 

väljaehitamine   2018-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

Kohala 

tänavavalgustus 

Välisvalgustuse 

väljaehitamine   2018-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Kohala välisvalgustuse 

pikendamine 

bussipeatusest  edasi 

külavahele   

Teostati 

2014 KOV 

Ussimäe 

tänavavalgustus 

Pagusoo tn. 

välisvalgustuse 

renoveerimine   2016-2018 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Ussimäe 

välisvalgustusliinide 

pikendamine uuselamu 

piirkonda   2018-2020 

KOV, 

struktuurfondid 
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Olemasolevate valgustite 

vahetus ökonoomsemate 

vastu koos kaablite 

vahetusega   2012-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

3.3 VALLA TEED, TÄNAVAD JA KERGLIIKLUSTEED 

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused 
probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Ümbersõidud, 

viaduktid, sillad, 

truubid 

Eeltaotluse koostamine, 

sildade ekspertiis, 

projekteerimine   2014-2018 KOV 

 

Rakvere linna 

ümbersõit ja viadukt Projekteerimine   2015-2017 KOV 

  

Ehitamine   2015-2025 

Eesti Vabariik, 

Struktuurfondid' 

 

Sõmeru valla teede 

sillad ja truubid 

Valla teedel olevate 

truupide remont   2015-2025 KOV, riigieelarve 

  

Uhtna silla 

rekonstrueerimine s.h. 

projekteerimine    2016-2025 

KOV, riigieelarve, 

struktuurfondid 

  

Valla teedel olevate 

sildade remont   2018-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Remonttööd 

Musta kattega teede 

remont   2012-2015 KOV, riigieelarve 

 

 Valla teede tolmuvabaks 

muutmine   2012-2015 KOV, riigieelarve 

  

Valla teedel kruusateede 

remont   2015-2020 KOV, riigieelarve 

  

Musta kattega teede 

remont   2015-2020 KOV, riigieelarve 

  

Valla teede tolmuvabaks 

muutmine   2015-2020 KOV, riigieelarve 

  

Valla teedel kruusateede 

remont   2020-2025 KOV, riigieelarve 

  

Musta kattega teede 

remont   2020-2025 KOV, riigieelarve 

  

Valla teede tolmuvabaks 
  2020-2025 KOV, riigieelarve 
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muutmine 

  

Ubjas aheraine vaalude 

purustamine valla teede 

tarbeks 

Alustatud purustamist 

koostöös RMK-ga  2012 

mai 

2012-2015 

Teostatud 

KOV, 

Struktuurfondid, 

RMK 

 

Investeeringud, 

renoveerimine 

Pagusoo tänava 

laiendamine ja 

renoveerimine 

 

Teostatud 

2012 juuni KOV, riigieelarve 

  

Astri tänava 

renoveerimine   

Teostatud 

2012 KOV, riigieelarve 

  

Terminali tee 

projekteerimine ja ehitus   

Teostatud 

2012 

KOV, 

struktuurfondid 

  

Ubja külas Jaaniku tee 

asfalteerimine 

2012.a.kaupluseni 

asfalteeritud ning 

rajatud kõnnitee 2012 Erasektor 

  

Rahkla -Konna tee topelt 

pindamine   

Teostatud 

2013 KOV, riigieelarve 

  

Ussimäe tänavate 

pikendamine uusarendus 

piirkondades   2015-2025 KOV, riigieelarve 

  

Põllu tn 

rekonstrueerimine  2015-2016 KOV, riigieelarve 

  

Sõmeru tööstusala 

juurdepääsu tee ( s.h. silla 

rekonstrueerimine)  2016-2020 

KOV, riigieelarve, 

struktuurfondid 

  

Sõmeru aleviku 

keskväljaku 

väljaehitamine  2017-2025 

KOV, riigieelarve, 

struktuurfondid 

  

Valla teedel kruusakatete 

uuendamine  2015-2025 KOV, riigieelarve 

  

Sõmeru tänavate 

pikendamine uusarendus 

piirkondades 

Mesika tn. muldkeha 

pikendus 2014 2015-2025 KOV, riigieelarve 

Kergliiklustee, 

kõnniteed, parklad 

Planeeringud, 

projekteerimine, taotluste 

koostamine   2012-2015 KOV 

 

Sõmeru 

kergliiklusteed ja 

kõnniteed 

Astri põik ja kooli 

kergliiklustee 

projekteerimine ja 

ehitamine   

Teostatud 

2012-2013 KOV 

  

Sõmeru Kooli 

kergliiklustee pikenda-

mine Puiestee 13- ni   

Teostatud 

2012 KOV 
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Puiestee tänava kõnnitee 

projekteerimine ja 

ehitamine 

Kooli tn. kaupluseni 

2014.a. 2016-2020 KOV 

  

Astri põik kergliiklustee 

ühendamine Pikka ja 

Puiestee tänavaga, 

projekteerimine ja 

ehitamine Geoalus tehtud 2014 2012-2025 KOV  

  

Puiestee tn. parkla 

(kaupluse vastas) Teostatud 2014 2016-2020 KOV 

  

Sõmeru aleviku 

kõnniteede ja kergliiklus-

teede  ehitamine   2016-2020 

KOV, 

struktuurfondid  

  

Sõmeru aleviku 

keskväljaku ja parkla 

(traktori juures) 

renoveerimine 

Planeerimisel eskiisi 

tasemel. 2014-2015 KOV, riigieelarve 

 

Uhtna 

kergliiklusteed ja 

kõnniteed 

Uhtna aleviku kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine   2015-2025 KOV, riigieelarve 

  

Sämi-Untna-Kohala 

kergliiklustee   2018-2025 KOV, riigieelarve 

 

  Kohala-Koovälja-Sõmeru   2020-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Ussimäe 

kergliiklusteed ja 

kõnniteed 

Kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine 

Kõnnitee ehitamist 

alustatud 2012; 50 

meetrisel osal 

paigaldatud äärekivid 

ja ehitatud 

killustikalus. 2016-2021 KOV  

  

Ussimäe kergliiklustee 

Rakvere linna 

 Osaliselt teostatud 

2015; 171 meetrit. 

(riigieelarvest) 2017-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

  

Kergliiklusteede 

projekteerimine   2019-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Näpi 

kergliiklusteede ja 

kõnniteed 

Kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine 

Projekt koos 

valgustusega 2014 

(vanast sööklast- Näpi 

tee 38-ni) 2016-2019 KOV 

  

Kergliiklusteede 

projekteerimine   2014-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

  

Näpi- Roodevälja- 

Rakvere linn 
  2018-2025 

KOV, 

struktuurfondid 
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(Põhjakeskuse suund) 

 

Sõmeru-Rakvere 

kergliiklustee  Ehituse kaasfinantseering  

Viadukti 

bussipeatuseni olemas, 

2013a.a pikendati 

Vaala keskuse ringini  2013-2016 

KOV, 

Maanteeamet, 

erasektor 

 

Ubja kergliiklusteed 

ja kõnniteed 

Kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine 

Jaaniku teel  2012 

juuni; Ubja küla läbiva 

riigimaantee servas 

400 jm kõnniteed (töid 

teostas Maanteeamet) 2012-2020 

KOV; Erasektor; 

Maanteeamet 

 

 Kergliiklusteede 

projekteerimine   2015-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

 

Ubja- Koovälja- Sõmeru   2020-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

 

Ubja- Aresi- Uhtna   2021-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Vaeküla 

kergliiklusteede ja 

kõnniteed 

Kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine   2016-2025 KOV  

  

Kergliiklusteede 

projekteerimine ja 

ehitamine Vaeküla- 

Sõmeru   2020-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

 

Roodevälja 

kergliiklusteede ja 

kõnniteed 

Kõnniteede 

projekteerimine ja 

ehitamine   2018-2025 KOV  

 

 Kergliiklusteede 

projekteerimine    2016-2025 

KOV, 

struktuurfondid 

  

  Roodevälja- Roodevälja 

tööstusala (lihakombinaat 

jt.)- Arkna- Sõmeru   2018-2022 

KOV, 

struktuurfondid 

3.4 PLANEERIMISTEGEVUS 

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise aeg Finantseerimis- 
allikas 

Aluvere tööstusala Planeeringualane pind 
(31ha) 

  2013-2020 KOV  
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Õli tänava 
detailplaneering 

Roodeväljal Õli tn. 
pikendus 

  2014-2015 KOV 

Vaeküla detailplaneering Planeeringualane pind 
(4,8 ha), elamukruntideks 

  2015-2016 KOV  

Sõmeru väikeelamute 
piirkonna II jrk. 
detailplaneering 
 
 
 
 
 

Planeeringualune pind 
(15 ha) elamukruntideks 

  2017-2019 KOV 

3.5 HARIDUS 

 
Sõmeru lasteaed    
Pääsusilm 
 

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sõmeru maja Fuajee, abiruumide ja 
koridori 
rekonstrueerimine (s.h. 
kanalisatsiooni, kütte, 
veemagistraalide vahetus) 

  Teostatud 
2014 

  KOV  

 Mängurühmade 
renoveerimine 

  Teostatud 
2014 

  KOV  

 Ventilatsiooni 
rekonstrueerimine 

  Teostatud 
2014 

  KOV  

 Mänguväljaku rajamine 
koos kõnniteede ja 
valgustusega 

Projekt olemas, osaliselt 
teostatud 

2017-2022 EL-
struktuurfond, 
KOV, hasart 

 Õueala mänguvahendite 
soetus 

  2013-2018 KOV 

 Juurdeehituse 
projekteerimine ja 
ehitamine (kaks rühma) 

  2018-2025 EL-
struktuurfond, 
KOV, hasart 

Uhtna Maja Köögibloki ümberehitus, 
rühmaruumide, 
 fuajee ja  koridori 
rekonstrueerimine 

Projekteerimine 2014 2015  KOV 
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 Kaasaegse sisustuse ja IT 
varustuse soetamine 

Sisustusprojekt  2015 KOV 

 Lasteaia õueala, teede 
renoveerimine 

  Teostatud 
2013 

 KOV 

 Ventilatsiooni 
rekonstrueerimine 

Projekteerimine 2014 2015 KOV 

 
Põhikoolid 
 

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sõmeru Põhikool 

Söökla saali põranda 

renoveerimine   

Teostatud 

2013 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Parkla laiendamine   2015-2018 KOV 

 

Õuesõppe klassi ehitus   2017-2019 KIK, KOV 

 

Akustika probleemide 

lahendamine koolihoones 

(kaja summutamine)   2016-2018 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Klassiruumide 

sanitaarremont   2016-2025 Hasart, KOV 

 

Kooli staadioni 

renoveerimine   2017-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Uhtna Põhikool 

Kõrvalhoone katuse 

rekonstrueerimine.   

Teostatud 

2012 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Kõrvalhoone söökla 

renoveerimine 

  Teostatud 

2012 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Kõrvalhoone 

elektrisüsteemide 

renoveerimine. Projekt puudub 2016-2018 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Sisehoovi sillutise 

vahetus. Projekt puudub. 2016-2017 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Võimla ventilatsioon Projekt puudub 2016-2018 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Klassiruumide 

ventilatsioon Projekt puudub 2016-2018 

KOV, EL-

struktuurfond 
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Keskkütte renoveerimine. Projekt puudub 2017-2019 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Klassiruumide  

renoveerimine. Projekt puudub 2019-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Koolihoone soojustamine. 

Olemas termograafia 

uuring, projekt puudub. 2016-2017 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Kõrvalhoone 

soojustamine. Projekt puudub 2016-2018 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Õues õppe klassi 

ehitamine   2020-2022 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Suusabaasi renoveerimine Projekt puudub 2020-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Koolide IT ja osalemine 

projektides   2012-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Kooli ja sööklahoone 

ühendamine galeriiga   2020-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 
Noortekeskused 
 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sõmeru 

noortekeskus 

Noortekoridori planeeritud seina- 

ja laemaalingud eskiis olemas 2016-2019 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Õuealale hängimispingid   2016-2018 

KOV, 

Struktuurfondid 

Ubja 

noortekeskus 

Noortekeskuse ruumide 

rekonstrueerimine külakeskuses projekt olemas 2018-2020 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Noortekeskuse keskküte ja 

katlamaja ehitus projekt puudub 2018-2020 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Teenuse osutaja toetamise 

jätkamine. 

Teenust osutab MTÜ, 

leping olemas 2012-2025 KOV 
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Uhtna 

noortekeskus Jalgratta ja mopeedi parkla   2018-2019 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Skatepargi renoveerimine   2016-2017 

KOV, 

Struktuurfondid 

Roodevälja 

noortekeskus Elektrikilbi ja juhtmestiku vahetus   

Teostatud 

2012 KOV 

 

Kütteprobleemide lahendamine 

paigaldatud õhk-õhk 

soojusvaheti  

Teostatud 

2012 

KOV, 

Struktuurfondid 

Näpi 

noortekeskus Noortekeskusele uued ruumid   2016-2020 

KOV, 

Struktuurfondid 

Noorsootöö 

Vaekülas Teenuse toetamise jätkamine. 

Teenust osutab MTÜ, 

leping olemas 2012-2025 KOV 

Noorsootöö 

Suve- ja teemalaagrite 

korraldamine noortele   2012-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Noorsootöö tunnustusüritused 

(noorte)   2012-2025 KOV 

 

Suviste noortemalevate 

korraldamine   2018-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

3.6 KULTUUR, SPORT,VABAAEG 

 

Huvitegevus 

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sõmeru mõisa 

kuivati 
Siseruumide projekteerimine ja 

ehitamine vastavalt Noorte loodus- 

ja tehnikamaja vajadustele 

Renoveeritud katus; 2013  

renoveerimis- projekt; 

2014 avad  

2014-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Laste ja noorte 

huviharidus 
Noortekeskuste baasil huvikoolituse  

arendamine 

  

2015-2025 KOV 

Laste  

huviharidus 
Toetada laste huviharidust vähemalt 

1/3 ulatuses koolide kohamaksust 

Rahastamise kord 

väljatöötatud 

2012-2025 KOV 

 

Sporditegevus 

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 
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Spordiürituste, 

tegevuse 

toetamine 

Projektitoetused sporditegevuse 

edendamiseks Toetuste eraldamise kord 2012-2025 KOV 

Suusarajad 

Olemasolevate suusaradade hooldus 

ja korrashoid. Suusaradade 

viidastamine.   2012-2025 KOV 

 

Tõstuki paigaldus suusamäele   2017-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Sõmeru vabaaja 

väljak (jaanitule 

plats) 

Rannavõrkpalli ja tenniseväljaku 

rajamine   2020-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Sõmeru 

virgestusväljak 

Kooli tee äärde 

Kooli tee äärne valla 

munitsipaalmaale rajada vabaaja-  ja 

virgestusväljak.   2016-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Sõmeru staadion 

Sõmeru kooli juures olev staadion 

renoveerida 

projekt puudub 2016-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Sõmeru 

Põhikooli võimla 

Võimla akustika parandamine 

  2016-2020 KOV 

Aluvere vana 

karjäär 

Motospordikeskuse arendamine 

  2019-2025 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Uhtna Põhikooli 

võimla   

Võimla renoveerimine 

  2013 teostatud KOV 

 

Raamatukogud 

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sõmeru 

Raamatukogu Sõmeru raamatukogu aia inventar 

2012 aastal soetati aia 

inventar 2012 KOV 

Uhtna 

Raamatukogu 

Koos Uhtna lasteaiahoone 

renoveerimisega kaasajastada 

raamatukogu ruumid. Uhtna 

Külakeskuse ruumidesse planeerida 

uued ruumid raamatukogule 

 Lasteaia hoones 

paiknevad ruumid 

renoveeriti 

2015.a.Vastavalt 

sisustusprojektile ka 

inventari ja IT vahendite 

soetus.  2015-2022 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Seltsitegevus, puhkekohad, külakeskused 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 
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Uhtna 

Külakeskus 

Uhtna Külakeskuse projekteerimine 

ja ehitamine  Detailplaneering olemas 2020-2022 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

Sõmeru 

vabaõhuplats  

Sõmeru puhkekoha ja suveürituste 

platsi projekteerimine ja ehitamine Detailplaneering olemas 2016-2020 

EL-

struktuurfond, 

KOV 

 

Ujumiskohad 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

  Projekteerimine   2018-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

Sõmeru 

ujumiskoht Ehitamine   2020-2025 

Uhtna 

ujumiskoht Ehitamine   2020-2025 

Vaeküla 

ujumiskoht Ehitamine   2020-2025 

 

 

 

Seltsitegevus  

    

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Tegevustoetus 

piirkondade 

seltsingutele, 

külakeskustele ja 

MTÜ-dele 

Toetus kolmanda sektori tegevuseks 

ja külaelu edendamiseks 

  2012-2025 KOV 

Kultuuri- ja 

vabaaja ürituste 

toetamine 

Projektipõhiste ürituste, tegevuste 

toetus.  

Toetuste eraldamise kord 2012-2025 KOV 

 

Matkarajad, õpperajad, puhkealad 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 
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Juurdepääsu-

teed Kruusateede remont   2016-2018 

EL-

struktuurf.,KOV, 

erasektor, 

Kolmas sektor 

Matka-

marsruutide 

loomine Kohala - Uhtna piirkond   2016-2019 

EL-

struktuurfond, 

KOV, erasektor, 

Kolmas sektor 

 

Sämi - Rahkla piirkond   2016-2019 

EL-

struktuurfond, 

KOV, erasektor, 

Kolmas sektor 

 

Sõmeru - Kaarli - Vaeküla piirkond   2016-2019 

EL-

struktuurfond, 

KOV, erasektor, 

kolmas sektor 

 

Rägavere mõisa piirkond   2016-2019 

EL-

struktuurfond, 

KOV, erasektor, 

Kolmas sektor 

3.7 SOTSIAALNE KAITSE 

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Sotsiaal         

 

Ubja, Vaeküla sotsiaalkorterite 

renoveerimine Projekt puudub 2018-2020 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Ubja Päevakeskuse ruumide 

renoveerimine  Projekt puudub 2018-2019 

hasartmaksuf., 

KOV 

 Uhtna hooldekodu II korruse 

renoveerimine. Projekt puudub 2015-2016 

hasartmaksuf., 

KOV 

 Uhtna Hooldekodu fassaadi 

soojustamine. Projekt puudub 2015-2018 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Uhtna hooldekodu ventilatsiooni 

rekonstrueerimine. Projekt puudub 2015-2018 

hasartmaksuf., 

KOV 

 

Uhtna hooldekodu juurdeehituse 

projekteerimine ja ehitamine. Projekt puudub 2020-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Uhtna Hooldekodu lift koos tagavara 

väljapääsuga    

Teostati 

2014.a. 

hasartmaksuf. 

toel 

KOV, 

Struktuurfondid 
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3.8 JÄÄTMEKÄITLUS  

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Jäätmemajade 

rajamine Ehitamine Projektid puuduvad 2017-2019 

KOV, 

Struktuurfondid 

Elanike 

keskkonnaalase 

teadlikuse 

tõstmine  Koolitused elanikele, ühistegevused   2012-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

3.9 HALJASTUS 

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Väärtuslike 

maastike kaitse 

Vaeküla, Ubja mõisaparkide 

säilitamine, uuendamine Projektid puuduvad 20014-2022 

KOV, KIK, 

struktuurfondid 

Alevike, külade 

elukeskkonna 

atraktiivsemaks 

kujundamine Istutusalade laiendamine külades Projektid puuduvad 2017-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 

 

Elanikkonna haljastusalase 

teadlikkuse tõstmine läbi koolituste, 

ühistegevuste   2013-2020 

KOV, KIK, 

struktuurfondid 

 

Konkursi "Kaunis Kodu" jätkamine   2012-2025 KOV 

 

Suvelille redelite paigaldamine 

külade algusesse ja lõppu Kavandid olemas 2015-2020 

KOV, KIK, 

struktuurfondid 

3.10 TURVALISUS 

 

Valdkond Tegevused Juba käivitatud 
eeltegevused probleemi 
lahendamiseks,  
seisuga 2015. a. 

Teostamise 
aeg 

Finantseerimis- 
allikas 

Tuletõrje-

veehoidlad Remont pidev 2012-2025 KOV 

Teadlikkuse 

tõstmine 

turvalisuse 

Esmaabi-, turvalisuse ja ohutusalaste 

koolituste läbiviimine pidev 2012-2025 

KOV, 

Struktuurfondid 
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valdkonnas 

Sõmeru PK 

turvakaamerad turvalisuse tagamine   Teostatud 2013 KOV 

Uhtna PK 

turvakaamerad turvalisuse tagamine   2014-2016 KOV 

Sõmeru aleviku 

turvakaamerad turvalisuse tagamine   2016-2017 KOV 
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4 EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016 –  2019 

4.1 SISSEJUHATUS 

 

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandavate 

tegevuste finantseerimist. Arengukavas püstitatud eesmärkide elluviimiseks on oluline kaasata ka 

eelarveväliseid ressursse, eelkõige Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid. Selleks, et tagada erinevate 

toetusprojektide omaosaluse katmine on oluline optimeerida põhitegevuse kulud ning valla tasakaalustatud 

areng. 

Eelarvestrateegia on aluseks iga-aastasele valla eelarve koostamisele ning annab üldised suunised ja juhised. 

Eelarvestrateegias toodud tulude ja kulude prognoose  ja proportsioone on vaja täiendavalt analüüsida 

eelarvete koostamise käigus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse peatükk 4, § 

20  kohaselt on eelarve strateegia koostatud eelseisva nelja eelarveaasta kohta, kus perioodi igaks aastaks 

planeeritud tegevustulem on positiivne ning netovõlakoormus ei ületa netovõlakoormuse ülemmäära. 

Eelarvestrateegia koostamisel on kasutatud ka Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Statistikaameti 

prognoose ja andmeid. 

4.2  ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST JA RIIGI EELARVEPOLIITIKAST 

Makromajanduskeskkond koos riigi eelarvepoliitikaga mõjutavad kohaliku omavalitsuse eelarvepoliitikat, 

ning eelarvestrateegiat koostades on neist lähtutud. 

4.2.1  ÜLEVAADE MAJANDUSKESKKONNAST 

Eesti Panga analüütikute hinnangul on euroala majanduskasv tervikuna taastunud oodatud tempos, kuid 

mitmele Eesti peamisel eksporditurul on toimunud kasv loodetust tagasihoidlikumalt. Väliskeskkonda on 

nõrgestanud pikale veninud Venemaa ja Ukraina konflikt, Kreeka majanduskriis ning Hiina börsi madalseis ja 

teised maailmas toimuvad sündmused ei loo kindlustunnet. Euroopa keskpanga nõukogu hinnangul tuleb 

hoida stabiilset rahapoliitilist kurssi.  

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on euroala majanduse taastumine kindlamaks muutunud ja 

olukord tööturul on paranenud. Lisaks on euroala majandustegevusele viimasel ajal pakkunud suuremat tuge 

mitu tegurit. Madalam naftahind suurendab reaalset kasutatavat tulu ja soodustab seeläbi eratarbimist. Tänu 

väga madalatele intressimääradele jätkab rahapakkumise ja laenumahu kasv elavnemist. Euro vahetuskursi 

hiljutine nõrgenemine elavdab omakorda eksporti.  

Euroala reaalse SKP kvartalikasv oli 2015. aasta esimeses kvartalis 0,4% võrreldes 2014. aasta neljanda 

kvartali 0,3%ga. 
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 Koos laiaulatuslikuma taastumisega on euroala tööturg veel mõnevõrra paranenud, mis kajastub tööpuuduse 

järkjärgulises vähenemises.  

Eurosüsteemi ekspertide 2015. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates euroala kohta nähakse ette SKP 

aastase reaalkasvu kiirenemine 2015. aastal 1,5%, 2016. aastal 1,9% ja 2017. aastal 2,0%.  

Rahandusministeeriumi hinnangul Eesti majanduskasv kiireneb, kuid jääb aeglasemaks kui enne kriisi. Selle 

aasta 2,2% majanduskasv on umbes sama suur nagu eelmise aasta oma. Järgmisel kahel aastal jääb kasv 3–

4% juurde, mis on ühtlasi Eesti pikaajaline kasvuvõimekus. Hoogsam kasv on piiratud nii elanike arvu 

vähenemise kui ka praeguseks välja kujunenud tootmisstruktuuri, -sisseseade ja -tehnoloogia tõttu, mida on 

varasemaga võrreldes keerulisem ja kulukam täiendada. 

Kuna mitme olulise ekspordituru olukord on keeruline, võib Eesti majanduse eelmise aasta kasvu peavad 

Rahandusministeeriumi analüütikud rahuldavaks.  

Kuigi kaubavedu Venemaale on vähenenud umbes kaks korda ja Venemaa negatiivne mõju jõuab Eesti 

majandusse ka teiste kaubanduspartnerite kaudu, on ekspordi maht siiski suurenenud. 

Eesti majanduskasvule on viimastel aastatel aidanud kõige enam kaasa hoogne sisetarbimine. Tarbimine on 

suurenenud eelkõige tänu majapidamiste sissetulekute kasvule: nii hõive kui ka keskmine palk on kerkinud 

kiiremini, kui ettevõtete tootmismahu kasvu põhjal võinuks oodata. Palgakulude jõudsast kasvust hoolimata 

on ettevõtete arvates nende konkurentsivõime Euroopa Liidu turul pigem paranenud. See annab alust arvata, 

et hinnaväline konkurentsivõime on paranenud ning Eesti eelis tootjana ei seisne vaid odavas tööjõus.  

Töötuse määr on langenud buumiaja taseme juurde ning positiivse suundumusena on vähenenud ka 

pikaajaliste töötute hulk. Hõivatute arv rahvastiku kahanemise tõttu järgmistel aastatel väheneb. Pinged 

tööturul pole suurenenud, kuid ettevõtete kasumi vähenemine on ohumärk, et investeerimine ja majanduse 

kasvuvõimekuse ülesehitamine võivad muutuda keerulisemaks. See võib juhtuda, kui eelmisel aastal aset 

leidnud kasumi kahanemine jääb kestma pikema aja jooksul.  

Eelmisel aastal alanud tarbijahindade langus on olnud Eesti jaoks soodne. Energiakandjate hinna langusel on 

olnud positiivne mõju, kuna Eesti impordib kütuseid rohkem, kui ekspordib. Teiste riikidega võrreldes on 

odavam energia Eesti majandust ergutanud pisut enam, sest siin tarbitakse energiat suhteliselt rohkem. 

Hinnatõus kiireneb selle aasta teisel poolel, kuna toiduained ja energia hakkavad kallinema. Järgmisel kahel 

aastal hakkavad hinnataset kergitama plaanitavad tarbimismaksude tõusud. Lisaks sisemaise toodangu hinna 

tõusule, mida veab palgakulude kasv, on euro odavnemise tõttu hakanud juba kiirenema ka importtoodete 

tõus.  

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 2015.a. tarbijahinnaindeksiks jääb 0%, 2016.a. 2,6% ja 2017.a. 

2,7% . 

Perioodil 2015-2017 mõjutavad inflatsiooni riigi meetmed (koalitsioonileppe maksureform), palgakasvuga 

kaasnev hinnasurve, imporditud tööstuskaupade kallinemine aga ka toiduainete kallinemine välisturgudel. 

Rahandusministeeriumi poolt koostatud eelarvestrateegia hoiab eelarve keskpikas vaates tasakaalus. Eesti 

Panga prognoosi kohaselt on üldjoontes võimalik tasakaal ka saavutada. Eelarve püsib siiski 

prognoosiperioodi lõpuni väikses struktuurses puudujäägis, sest plaanitavate sotsiaaltoetuste ja 

investeeringute tõttu ületavad kulud tulude pikaajalist tasakaalutaset. 
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Valitsus koalitsioon on jätkanud strateegilise eesmärgi kohaselt maksukoormuse nihutamist tööjõult 

tarbimisele.  

Kohalike omavalitsuste arengusuundi mõjutavad otseselt valitsuserakondade suutlikus viia ellu 

koalitsioonilepingus toodu. Eriti, mis käsitlevad riigi- ja haldusreformi ning ääremaastumise pidurdamiseks 

mõeldud tegevusi. Kas haldusreformist ning ettevõtluse arendamisest kohalikes omavalitsustes kujuneb 

soovitud tulemust andvad tegevused või on tegemist punktide kogumisega järgmisteks valimisteks.    

4.2.2  ÜLEVAADE SÕMERU VALLA MAJANDUSKESKKONNAS T JA ARENGUSUUNDADEST 

Elanike arvult on Sõmeru vald keskmise suurusega vald, mille elanike arv näitab  rahvastiku kiirenevat 

vähenemist. 1991. aastal oli vallas 4 032 inimest, 2001. aastal 3 803 inimest, 2011. aastal 3 668 inimest. 

Seisuga 01.01.2015 on vallas elanikke rahvastikuregistri andmetel 3 492 inimest, neist 1 718 mehed ja 1 774 

naised. Kokku vähenes 2014. aasta jooksul elanikkond 47 isiku võrra. 

Sõmeru vallas sündis 2014. aastal 36 last, mis on ühe võrra rohkem kui eelmisel aastal. Suri 26 inimest, mis 

on 16 võrra vähem võrreldes eelmise aastaga. Valda saabus 130 inimest ja mujale lahkus 187 inimest.  

Rahvastikuregistri andmetel sündis 2015. aasta I poolaastal 28 last, suri 17 inimest. Valda saabus 56 inimest 

ning vallast lahkus 72 inimest. Seisuga 30.06.2015 oli vallas 3 487 inimest, mis on viie võrra vähem kui aasta 

alguses. 

Kuni 18-aastaste osakaal elanikkonna hulgas on 18%, tööealised inimesed moodustavad 63%  ja 

pensioniealised 19% elanikkonnast. 

Sõmeru vald on mitmekülgselt arenenud ettevõtlusega piirkond, mida iseloomustab välisinvestorite suur 

osakaal, soodne logistiline asend ja kvalifitseeritud tööjõud. Põllumajandus, ehitus, metallide töötlemine ja 

puidutööstus on peamised tegevusalad. Tähtsamad ekspordiartiklid on puit, turvas, metallitooted, lihatooted, 

ehitusmaterjal ja õmblustooted. 

Tuntumad ettevõtted on Balti riikide suurim lihatoodete valmistaja AS HKSCAN Estonia (AS Rakvere 

Lihakombinaat), puidutöötlemisettevõte Stora Enso Eesti Näpi saeveski, E-Betoonelement Rakvere tehas. 

2013. aasta sügisel valmis Roodeväljal Põllumeeste Ühistu Kevili eestvõttel Eesti võimsaim viljaelevaator, mis 

mahutab 50000 tonni teravilja või rapsiseemet. Poorbetoontooteid valmistav Aeroc Jämerä AS on alates 

2001. aastast piirkonna oluline tööandja. Ferrel AS Sõmerul ja Kopar Baltik AS on spetsialiseerunud 

metallitöödele. Endise Rakvere EPT järeltulija OÜ Rakvere Põllumajandustehnika põhilisteks tegevusaladeks 

on turba tootmine ja maaparandus, samuti veoautode tehnilise hooldus ja remont, metallitööd, 

autotransporditeenused. Suuremad põllumajandustootjad vallas on OÜ Kaarli Farm, OÜ Männiku Farm, OÜ 

Roodevälja Uustalu ning OÜ Vaeküla Suurtalu. 

Sõmeru valla peamiseks tuluallikaks on laekumine üksikisiku  tulumaksust, siis kõige rohkem  mõjutab tulude 

laekumist brutopalk ja tööhõive. 

Sõmeru vallas oli registreeritud töötuid seisuga 31.12.2008 13 inimest, kuid 31.12.2009. a. oli 225 inimest ja 

edasi on registreeritud töötute arv pidevalt vähenenud ning olenevalt sesoonsusest kõikunud 80 ja 100 vahel.  
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2014. aasta jaanuari lõpu töötute arv oli 91 ja sealt edasi on toimunud vähenemine. 2014. a augusti lõpuks oli 

registreeritud töötus 43 inimest, mis on majanduslanguse perioodi madalaim näitaja. 2014. a aasta lõpuks oli 

52 inimest töötuks registreerunud ning 2015. a algusest on registreeritud töötus kõikunud 50 ja 60 töötu 

vahel. Seisuga 30.06.2015 oli vallas 53 registreeritud töötut. 

Statistikaameti andmetel on Sõmeru vallas 2014. a keskmiselt 1469 brutotulu saajat kelle keskmine brutotulu 

oli 869,69 eurot 

Alljärgnevas tabelis on toodud viie viimase aasta brutotulu saajad koos keskmise brutotuluga 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Brutotulu saajad  1446 1489 1499 1484 1469 

Palgatöötaja keskmine brutotulu 
(eur) 

697 727 777 817 870 

*Statistikaamet. 

Rahandusministeeriumi majandusprognoosis perioodijooksul on keskmise palga kasvuks planeeritud 

vastavalt 2015.a. 4,6%, 2016.a. 5,5% ja 2017.a. 6,6%.  

Sõmeru valla peamisi ülesandeid on pakkuda elanikkonnale kvaliteetset avalikku teenust, rajada elanike 

vajadusi rahuldav infrastruktuur, tagada elamisväärne ja turvaline elukeskkond. 

Selle saavutamiseks tuleb ellu viia arengukavas püstitatud eesmärgid läbi kavandatud tegevuste, kusjuures 

jälgitakse kolme omavahel seotud eelarvepoliitilisi eesmärki: 

 konservatiivsus, tagamaks valla arenguks vajalike kokkulepitud tegevuskulude, rahaliste 

kohustuste ja investeeringute rahaline kate, 

 sihipärasus, kindlustamaks arengusuundade sihipärane rahastamine, s.h. projektipõhine 

rahastamine; 

 finantsvõimekus, hetke muutuvas majanduskeskkonnas säilitada valla finantsvõimekuse 

jätkusuutlikus ja eelarve tasakaal. 

4.3  TULUDE JA KULUDE PROGNOOS 

Põhitegevuse tulude prognoosis on lähtutud järgmistest teguritest: 

- kehtivast seadusandlusest, mis mõjutab kohalike omavalitsuste tulubaasi; 

Alljärgneval graafikul on välja toodud kohalikule omavalitsusele üksikisiku tulust eraldatava  protsendi 

muutus. 
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 Tööjõuturu ja keskmise palga prognoose, Sõmeru valla tööhõivet, üksikisiku tulumaksu senist laekumist; 

 

  

 Kaupade ja teenuste osas on arvestatud planeeritavaid hinnatõuse, põhikooli õpilaskohtade osas 

on lähtutud kehtivast 91 € õpilase kohta kuus. Hooldekodu kohatasu 2015.a. on 530€ järgnevatel 

aastatel on planeeritud 2% tõus; 

 Toetuste osas on planeeritud Rahandusministeeriumist õppelaenude kustutamise kulud, PRIA-lt 

koolipiima ja –puuvilja toetus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist eraldatav teede 

korrashoiu vahenditest on 2015  aastast planeeritud toetussfondi, riigieelarvest eraldatav 

toetusfond lg1 ja lg 2 on 2015.a. eeldatav laekumine; 

 Tulu varadelt on arvestatud 2014.a. Kunda Nordic Tsemendi poolt tootmise vähenemisega; 

Põhitegevuse kulude prognoosis on lähtutud järgmistest teguritest: 

 Sotsiaaltoetuste maksmist jätkatakse samas mahus, mis 2015 aastal; 

 MTÜ-de tegevustoetuste mahtu on suurendatud lähtuvalt põhitegevuse tulude kasvule; 
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 Alates 2016.a. on planeeritud palgafondi tõus 2%. 2016.a. eelarves on arvestatud ka 

miinimumpalga tõusuga. Pedagoogide palgad nii nagu ka riigieraldis on jäetud 2015.a. tasemele 

kogu prognoosiperioodi jooksul;  

 2016-2019 majanduskulude tõus on planeeritud 3%.   

4.4  INVESTEERIMIS- JA FINANTSEERIMISTEGEVUS 

Investeerimistegevuses on lähtutud järgmistest teguritest: 

 Põhivara müüki eelarvestrateegiasse planeeritud ei ole. Tehingu toimumisel otsustatakse, kuhu 

investeerida. 

 Sihtotstarbelisi toetuseid põhivara soetamiseks 2016. aastal on planeeritud Uhtna Hooldekodu II 

korruse remondiks.  

 Alates 2016. aastast põhivara soetuseks on planeeritud Sõmeru tööstusala juurdepääsu tee ( otse 

Tallinn-Narva maanteelt) omafinantseering. 2016.a. on planeeritud ettevalmistavad tegevused 

2017-2018 ehitustegevus. 

 Täiendavate investeeringuprojektide rahastamisel eelarvestatakse projektid rahastamisotsuse 

saamisel. 

 Intressikulude arvestuses on lähtutud sõlmitud laenulepingutest ning 2015. aastal on planeeritud 

täiendava laenuteenindamise kulud. 

 

Finantseerimistegevuse planeerimises on lähtutud järgmistest teguritest: 

 2016. aastasse ei ole planeeritud 2015. aasta lõpu vaba jääki; 

 Järgnevate perioodide tulud on suunatud kuludesse, ei ole planeeritud vaba jäägi suurenemist ega 

reservide moodustamist;  

 30.06.2015. aastal  on  kaks kehtivat laenulepingut. Üks sõlmiti 2009. aastal AS-iga SEB Pank 

830852 € laenu saamiseks. Intressimäär EURIBOR+2,85%. Laenu tagasimakse periood on 10 

aastat. 2011.a. lõpus muudeti laenulepingu maksegraafikut ning   intressimäära. Intressimäär on 6 

kuu Euribor+1,95% aastas. Teine on sõlmitud 18.08.2014. aastal Nordea Bank AB Eesti filiaaliga 

200000 € laenamiseks. Laenu tagasimakse periood on 44 kuud ja intressimäär 6 kuu 

EURIBOR+1,15% aastas. 2015. aastal on planeeritud investeeringute rahastamiseks 250 000 € 

laen, mille kohta hanget pole veel tehtud. 



 

 

69 

 

 

4.5 EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 

 

Sõmeru Vallavalitsus 

2014 
eelarve 

täitmine   

2015 
kinnitatud 

eelarve  

2016 
eelarve 

planeeritud 

2017 
eelarve 

planeeritud 

2018 
eelarve 

planeeritud 
2019 eelarve 
planeeritud 

Põhitegevuse tulud kokku 3 434 713 3 689 320 3 567 284 3 641 432 3 792 562 3 884 080 

     Maksutulud 2 031 560 2 197 000 2 290 000 2 350 000 2 430 000 2 510 000 

          sh tulumaks 1 962 542 2 128 000 2 220 000 2 280 000 2 360 000 2 440 000 

          sh maamaks 69 018 69 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 354 617 352 735 355 750 363 070 368 200 368 230 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 750 367 844 285 700 934 690 162 690 162 690 050 

         sh  tasandusfond ( lg 1) 96 407 103 055 100 000 100 000 100 000 100 000 

         sh  toetusfond ( lg 2) 543 064 697 756 587 569 579 362 579 362 579 250 
         sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 110 896 43 474 13 365 10 800 10 800 10 800 

     Muud tegevustulud 298 169 295 300 220 600 238 200 304 200 315 800 

Põhitegevuse kulud kokku 3 033 433 3 221 058 3 281 987 3 317 903 3 375 257 3 411 582 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 195 473 200 577 186 394 183 984 185 759 186 526 

     Muud tegevuskulud 2 837 960 3 020 481 3 095 593 3 133 919 3 189 498 3 225 056 

          sh personalikulud 1 665 657 1 817 751 1 852 713 1 878 087 1 920 159 1 955 557 

          sh majandamiskulud 1 172 141 1 185 036 1 223 816 1 236 768 1 254 275 1 254 435 

          sh muud kulud 162 17 693 19 064 19 064 15 064 15 064 

Põhitegevuse tulem 401 280 468 262 285 297 323 529 417 305 472 498 

Investeerimistegevus kokku -665 810 -805 022 -87 353 -125 585 -237 545 -403 006 

    Põhivara müük (+) 80 216 10 500 0 0 0 0 

    Põhivara soetus (-) -875 565 -927 860 -101 229 -110 205 -228 315 -396 326 

         sh projektide omaosalus -735 827 -817 860 -69 273 -110 205 -228 315 -396 326 
   Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 139 738 125 000 31 956 0 0 0 

   Finantstulud (+) 654 420 420 420 420 420 

   Finantskulud (-) -10 853 -13 082 -18 500 -15 800 -9 650 -7 100 

Eelarve tulem -264 530 -336 760 197 944 197 944 179 760 69 492 

Finantseerimistegevus 139 654 102 052 -197 944 -197 944 -179 760 -69 492 

   Kohustuste võtmine (+) 226 775,14 250 000 0 0 0 0 

   Kohustuste tasumine (-) -87 121 -147 948 -197 944 -197 944 -179 760 -69 492 
Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) -124 876 -234 708 0 0 0 0 
Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks   0 0 0 0 0 
Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 

630 941 
732 993 535 049 337 105 157 345 87 853 

    sh sildfinantseering             

Netovõlakoormus (eurodes) 630 941 732 993 535 049 337 105 157 345 87 853 

Netovõlakoormus (%) 18,4% 19,9% 15,0% 9,3% 4,1% 2,3% 
Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes) 2 407 677 2 809 572 2 140 370 2 184 859 2 503 830 2 834 990 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 70,1% 76,2% 60,0% 60,0% 66,0% 73,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 1 776 737 2 076 579 1 605 322 1 847 755 2 346 486 2 747 138 
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Põhitegevuse ja 
investeerimistegevuse kulud 
valdkonniti (COFOG)* 

2014 eelarve 
täitmine   

2015 
kinnitatud 

eelarve  

2016 
eelarve 

planeeritud 

2017 
eelarve 

planeeritud 

2018 
eelarve 

planeeritud 

2019 
eelarve 

planeeritud 

01 Üldised valitsussektori teenused 418 251 480 040 497 566 514 463 512 174 525 167 

  Põhitegevuse kulud 418 251 480 040 497 566 514 463 512 174 525 167 

     sh saadud toetuste arvelt 2 148 2 140 1 681 112   0 

     sh muude vahendite arvelt 416 103 477 900 495 885 514 351 512 174 525 167 

04 Majandus 300 090 393 746 216 528 289 044 379 596 291 350 

  Põhitegevuse kulud 161 138 116 173 198 190 195 570 199 200 196 350 

     sh saadud toetuste arvelt 51 528 109 221 113 000 113 000 113 000 113 000 

     sh muude vahendite arvelt 109 610 6 952 85 190 82 570 86 200 83 350 

  Investeerimistegevuse kulud 138 952 277 573 18 338 93 474 180 396 95 000 

     sh saadud toetuste arvelt 72 700 120 000 0 0 0 0 

     sh muude vahendite arvelt 66 252 157 573 18 338 93 474 180 396 95 000 

05 Keskkonnakaitse 77 850 65 516 67 260 68 130 73 510 73 910 

  Põhitegevuse kulud 73 540 65 516 67 260 68 130 73 510 73 910 

     sh saadud toetuste arvelt 2 000 0 0       

     sh muude vahendite arvelt 71 540 65 516 67 260 68 130 73 510 73 910 

  Investeerimistegevuse kulud 4 310 0 0 0 0 0 

     sh muude vahendite arvelt 4 310 0 0 0 0 0 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 160 886 227 226 63 440 76 771 61 050 217 050 

  Põhitegevuse kulud 82 349 72 226 63 440 60 040 61 050 62 050 

     sh muude vahendite arvelt 82 349 72 226 63 440 60 040 61 050 62 050 

  Investeerimistegevuse kulud 78 537 155 000 0 16 731 0 155 000 

     sh muude vahendite arvelt 19 737 155 000 0 16 731 0 155 000 

07 Tervishoid 18 927 17 760 18 927 19 160 19 230 19 270 

  Põhitegevuse kulud 18 927 17 760 18 927 19 160 19 230 19 270 

     sh muude vahendite arvelt 18 927 17 760 18 927 19 160 19 230 19 270 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 296 284 317 437 319 002 324 358 346 521 349 370 

  Põhitegevuse kulud 296 284 317 437 319 002 324 358 346 521 349 370 

     sh saadud toetuste arvelt 29 068 8 770 0 0 0 0 

     sh muude vahendite arvelt 267 215 308 667 319 002 324 358 346 521 349 370 

09 Haridus 1 618 597 2 234 914 1 720 047 1 733 535 1 808 811 1 926 139 

  Põhitegevuse kulud 1 618 597 1 729 627 1 720 047 1 733 535 1 760 892 1 779 813 

     sh saadud toetuste arvelt 494 059 549 398 455 452 451 257 449 532 451 980 

     sh muude vahendite arvelt 1 124 538 1 180 229 1 264 595 1 282 278 1 311 360 1 327 833 

  Investeerimistegevuse kulud 0 505 287 0 0 47 919 146 326 

     sh muude vahendite arvelt 530 732 505 287 0 0 47 919 146 326 

10 Sotsiaalne kaitse 364 348 422 278 480 446 402 647 402 680 405 652 

  Põhitegevuse kulud 364 348 422 278 397 555 402 647 402 680 405 652 

     sh saadud toetuste arvelt 20 387 15 190 19 170 19 170 19 170 19 170 

     sh muude vahendite arvelt 343 961 407 088 378 385 383 477 383 510 386 482 

  Investeerimistegevuse kulud 0 0 82 891 0 0 0 

     sh saadud toetuste arvelt 31 956 0 31 956 0 0 0 

     sh muude vahendite arvelt 50 935 0 50 935 0 0 0 

KOKKU 3 255 232 4 158 918 3 383 216 3 428 108 3 603 572 3 807 908 

  Põhitegevuse kulud 3 033 433 3 221 058 3 281 987 3 317 903 3 375 257 3 411 582 

     sh saadud toetuste arvelt 599 191 684 719 589 303 583 539 581 702 584 150 

     sh muude vahendite arvelt 2 434 242 2 536 338 2 692 684 2 734 364 2 793 555 2 827 432 

  Investeerimistegevuse kulud 221 799 937 860 101 229 110 205 228 315 396 326 

     sh saadud toetuste arvelt 104 656 120 000 31 956 0 0 0 

     sh muude vahendite arvelt 671 967 817 860 69 273 110 205 228 315 396 6 
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4.5.1 INVESTEERINGUTE KAVA TEGEVUSALADE LÕIKES  

Teg.ala 
Tähtsamad 
investeeringuprojektid 

2014 
eelarve 

täitmine   

2015 
kinnitatud 

eelarve  

2016 
eelarve 

planeeritud 

2017 
eelarve 

planeeritud 

2018 
eelarve 

planeeritud 

2019 
eelarve 

planeeritud 

045110 Valla teed ja tänavad 138 952 267 573 18 338 93 474 180 396 95 000 

  sh toetuse arvelt 72 700 110 000 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 66 252 157 573 18 338 93 474 180 396 95 000 

  Põllu tn. renoveerimine 0 245 573 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 0 100 000  0 0   0 0  

  sh muude vahendite arvelt  0 145 573  0  0  0  0 

  
Sõmeru tööstusala 
juurdepääsu tee  

0 0 18 338 93 474 153 188 0 

  sh toetuse arvelt 0  0  0  0 0  0  

  sh muude vahendite arvelt 0  0  18 338 93 474 153 188 0  

  
Ussimäe kõnnitee 
pikendus 

0 22 000 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0 10 000 0   0  0 0  

  sh muude vahendite arvelt  0 12 000 0  0   0  0 

  Tänavate 2x pindamine 34 700 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 34 700  0 0  0  0 0  

  sh muude vahendite arvelt 0  0  0  0 0  0  

  
Kruusateede 2x 
pindamine 

104 252 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 38 000 0 0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 66 252 0  0 0 0 0 

  

Ussimäe, Sõmeru tn. 
pikendused 
uusarendusteks 

0 0 0 0 27 208 95 000 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 0 0 0  0 27 208 95 000 

05400 Haljastus 4 310 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 4 310 0 0 0 0 0 

  
Haljasalade 
renoveerimine 

4 310 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 0   0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 4 310  0  0  0  0  0 

06300 Veevarustus 46 012 155 000 0 16 731 0 80 000 

  sh toetuse arvelt 35 082 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 10 930 155 000 0 16 731 0 80 000 

  
Ubja vee-ja 
kanalisatsioonisüsteem 

0 140 000 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt  0 140 000 0 0   0  0 

  
Vaeküla veetrassid 
õpetajate maja 

46 012 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 35 082  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 10 930  0 0  0  0  0 

  

Valla 
uusarenduspiirkondade 
trassid 

0 0 0 16 731 0 80 000 

  sh toetuse arvelt  0  0  0 0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 0 0   0 16 731  0 80 000 
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  Mesika tn. Sõmeru  0 15 000 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 0 15 000 0 0 0 0 

06400 Tänavavalgustus 32 525 0 0 0 0 75 000 

  sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 32 525 0 0 0 0 75 000 

  

Ussimäe (RMK) 
tänavavalgustuse 
renoveerimine 

13 413 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 13 413  0  0  0  0  0 

  

Roodevälja 
tänavavalgustuse 
renoveerimine 

7 387 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 7 387  0  0  0  0  0 

  
Kohala-Männiku 
välisvalgustuse ehitus 

7 142 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0 0   0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 7 142 0   0  0  0  0 

  Aresi tänavavalgustus   4 583 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 4 583  0  0  0  0  0 

  

Ussimäe, Sõmeru tn. 
pikendustevalgustus 
uusarendustes 

0 0 0 0 0 75 000 

  sh toetuse arvelt  0 0   0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 0  0 0 0 0 75 000 

08107 
Noortekeskused ja 
noorsootöö 

40 142 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 40 142 0 0 0 0 0 

  
Sõmeru mõisa kuivati II 
etapp (Tehnikute maja) 

40 142 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 40 142  0  0  0  0  0 

09212 Põhikoolid 31 738 0 0 0 47 919 146 326 

  sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 31 738 0 0 0 47 919 146 326 

  SõPK buss 31 738 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 31 738 0   0  0  0  0 

  
Sõmeru PK ruumide 
renoveerimine 

0 0 0 0 47 919 47 919 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt  0  0  0  0 47 919 47 919 

  Uhtna PK renoveerimine 0 0 0 0 0 98 407 

  sh toetuse arvelt  0 0   0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 0  0  0  0  0 98 407 

09110 Lasteaiad 498 994 505 287 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 498 994 505 287 0 0 0 0 

  
Sõmeru lasteaia 
rühmaruumide 

498 994 0 0 0 0 0 
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renoveerimine 

  sh toetuse arvelt 0  0 0   0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 498 994  0  0  0  0  0 

  
Uhtna lasteaia ruumide 
renoveerimine 

0 505 287 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0  0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt  0 505 287  0  0  0  0 

10200 Sotsiaalasutused 82 891 0 82 891 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 31 956 0 31 956 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 50 935 0 50 935 0 0 0 

  
Uhtna Hooldekodu II 
korrus 

0 0 82 891 0 0 0 

  sh toetuse arvelt  0  0 31 956  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt  0 0 50 935 0 0 0 

  Uhtna Hooldekodu lift 82 891 0 0 0 0 0 

  sh toetuse arvelt 31 956 0   0  0  0  0 

  sh muude vahendite arvelt 50 935  0  0  0  0  0 

  KÕIK KOKKU 875 565 927 860 101 229 110 205 228 315 396 326 

  sh toetuse arvelt 139 738 110 000 31 956 0 0 0 

  sh muude vahendite arvelt 735 827 817 860 69 273 110 205 228 315 396 326 
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5 ARENGUKAVA SEIRE JA UUENDAMINE 

 

Valla arengukava elluviimist korraldab vallavalitsus. Lisaks arengukavas toodud eesmärkidele ja 

tegevuskavale võib valla arengukava elluviimist sätestada: 

 

o valdkondlike arengukavadega (ÜVK arengukava, valla jäätmekava); 

o valla hallatavate asutuste arengukavadega; 

o üldplaneeringuga ja detailplaneeringutega maa sihtotstarbe määramise ja sellest tulenevate maa 

kasutustingimuste seadmisega; 

o muude vallavolikogu ja vallavalitsuse aktidega. 

 

Valla arengukava finantseerimise täiendavate katteallikatena arvestatakse lisaks omavahenditele ka 

riigieelarvest eraldatavaid toetusi ning Eesti, Euroopa Liidu, välisriikide või rahvusvaheliste 

organisatsioonide abi- ja koostööprogrammidest saadavaid vahendeid, samuti erasektori 

kaasfinantseeringuid. 

 

Arengu kavandamine on pidev protsess, mis eeldab meie ümber toimuvate muutuste järgimist ja  arengukava 

jätkuvat ajakohastamist. Sõmeru vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt vaadatakse arengukava täitmine igal 

aastal üle ning vajadusel viiakse sisse täiendused. Iga-aastase arengukava läbivaatamise käigus uuendatakse 

valla olukorda iseloomustavad andmed ning tegevuskava. 

 



 

 

75 

 

 

6 LISAD 

 

Lisa 1. Ankeetküsitlus 

SÕMERU VALLA ARENGUKAVA AASTANI 2025 

Küsimused Sõmeru valla elanikule 

Teretulnud on ka igasugune täiendav informatsioon ja kommentaarid vabas vormis. 

Arengukava roll kohalikus elus 

1. Kas Teie olete oma tegevuses kunagi võtnud aluseks valla arengukava? Märkige sobivad. 

a) projektitaotluste koostamisel 

b) investeeringute tegemisel 

c) ettevõtluses muul viisil  

d) elukoha valikul 

e) ………………………… 

 

2. Miks teie arvates on Sõmeru vallale vaja arengukava? Märkige sobivad. 

a) seadus nõuab 

b) elanikud vajavad 

c) ettevõtjad vajavad 

d) vallavalitsus vajab 

e) polegi vaja 

f) …………………………. 

 

Minu  enda aktiivsus ja huvi kaasa rääkida 

3. Kas olete huvitatud kaasa rääkimisest Sõmeru valla arendamise ja arengukava koostamise küsimustes? 

a) jah   b) pigem jah  c) pigem ei  d) ei 
 

 

4. Kas olete kursis Sõmeru vallas toimuva ühis- ja seltsitegevusega? 

a) jah    b) pigem jah  c) pigem ei  d) ei 
 

 

5. Kas külaelanikele on tagatud piisavad kooskäimise võimalused (näiteks külakeskused)? 

a) jah  b) pigem jah  c) pigem ei  d) ei 

Kui peate vajalikuks, siis põhjendage oma hinnangut. 

…………………………..……………………….……………………………………………………..….………. 
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6. Millised on peamised takistused teie osalemiseks kohalikus ühiskonnaelus? (Tõmmake sobivatele 

variantidele joon alla ja/või  lisage puuduvad). 

a) eestvedajate puudumine         

b)kooskäimisvõimaluste ebapiisavus          

c) ajanappus 

d) info puudumine 

e) liikumisvõimaluste piiratus  

f) muud põhjused ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Rahulolu elukeskkonnaga 

7. Kuidas olete rahul oma praeguse elukeskkonnaga (teenused, heakord, turvalisus jms) Sõmeru vallas? 

a) väga rahul  b) pigem rahul  c) pigem mitte rahul  d) ei ole rahul 
 

 

8. Millega te olete rahul / mis vajaks esmajärjekorras parandamist? 

……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

9. Kas olete rahul Sõmeru valla praeguse tehnilise infrastruktuuriga (elekter, telekommunikatsioonid, 

tänavavalgustus, internetiühendus, teed ja tänavad, vesi ja kanalisatsioon jne)?  

a) jah   b) pigem jah  c) pigem ei   d) ei 

 

10. Palun märkige, milline osa allpool loetletud tehnilisest infrastruktuurist vajaks parandamist: 

 a) elekter 

 b) vesi ja kanalisatsioon 

 c) internetiühendus 

 d) telekommunikatsioonid 

 e) tänavavalgustus 

      f) teed ja tänavad 

g) ......................................... 

h) ......................................... 

i) .......................................... 

 

Pakutavad teenused 

11. Kuidas olete rahul Sõmeru vallas pakutavate teenustega? Andke kõigile hinnang 4 palli skaalas (1- rahul, 

2- pigem rahul, 3 - pigem ei ole rahul, 4 - ei ole rahul) 

a) põhiharidus  ….. g) klubiline tegevus ….. 

b) koolieelne haridus (lasteaed) h) päevakeskused/külakeskused 

c) huviharidus i) ühistransport 

d) noortekeskuste tegevus …. j) prügimajandus 
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e) tervishoid k) ……………………………… 

f) sotsiaalhoolekanne ….. l) ................................................. 

Kui te vastasite 4 (ei ole rahul), siis palun kommenteerige lühidalt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Loetlege palun, milliseid teenuseid (näiteks kool, lasteaed, arstiabi, ...) tarbite täna väljaspool valda 

(näiteks Rakvere linnas)? Miks?  

1) ......................................... 

2) ......................................... 

3) ......................................... 

4) ......................................... 

5) ......................................... 

 

 

13. Millised teenused ja vaba aja veetmise võimalused  peaksid kindlasti olema kättesaadavad Sõmeru vallas? 

Loetlege Teie jaoks olulised. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

14.Millistest ühisüritustest olete huvitatud? Jooni alla vajalikud variandid. 

a) jaanipäev  f) talgud  

b) heategevusüritused g) kauni kodu konkurss 

c) kultuuriüritused h) sportlikud tegevused 

d) turvalisus i) noorteüritused 

e) valla ja küla arengukava koostamine  j) tervisepäevad 

 k) muu: ……………………………………………………. 

 l) minu jaoks ei oma ühisüritused tähtsust 

 

Ettevõtluse areng 

15. Kas  olete rahul ettevõtlusega Sõmeru vallas?  

a) jah b) pigem jah c) pigem ei  d) ei 
 

Kui ei, siis palun nimetage, millega Te peamiselt rahul ei ole? …………………………………………………………… 
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16. Millist laadi ettevõtluse arenguks on Sõmeru vallal Teie arvates eeldusi ja ressursse  (tootmine, teenindus, 

puhkemajandus, ...)? Püüdke olla võimalikult täpne ning põhjendada oma arvamust. 

………………………………………………….….………………………………………………………………………. 

 

 

17. Milline on teie seisukoht maavarade kaevandamise osas Sõmeru vallas. 

a) Toetan maavarade kaevandamist 

b) Maavarasid võiks kaevandada, kuid piiratud koguses 

c) Oleks parem, kui maavarasid ei kaevandataks 

d) Olen igasuguse kaevandamise vastu, sest………………………………………………………………………… 

e)    Muu variant  ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Rahulolu teavitusega 

18. Millistest allikatest saate infot Sõmeru vallas toimuva kohta (nummerdage need palun tähtsuse 

järjekorras nii, et 1 - “kõige olulisem” jne)?  

teadetetahvlilt ... 

vallamajast ... 

volikogu liikmelt ... 

valla lehest ... 

üleriigilisest ajakirjandusest (muud ajalehed, televisioon, raadio) ... 

internetist (valla koduleheküljelt) ... 

noortekeskusest 

päevakeskusest/külakeskusest ... 

naabitelt või tuttavatelt ... 

raamatukogust … 

muu……………………………. 

 

19. Kas  olete rahul Sõmeru vallas toimuva suhtekorralduse ja infoleviga?  

b) jah b) pigem jah c) pigem ei  d) ei 
 

Kui ei, siis palun nimetage, millega Te peamiselt rahul ei ole? …………………………………………………………… 

 

 

20. Kas  olete rahul valla lehe ja interneti koduleheküljea?  

c) jah b) pigem jah c) pigem ei  d) ei 
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Kui ei, siis palun nimetage, millega Te peamiselt rahul ei ole? …………………………………………………………… 

 

Tulevik Sõmeru vallas 

21. Nimetage kohalikke vaatamisväärsusi, millel võiks Teie arvates olla suurem tuntus ja mis võiks huvi 

pakkuda valda külastavatele või siit läbi sõitvatele inimestele? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. Nimetage, mille poolest Sõmeru vald positiivses mõttes eristub oma naabervaldadest? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. Nimetage viis märksõna, mis teie jaoks iseloomustavad Sõmeru valda? 

1) ............................................ 

2) ............................................ 

3) ............................................ 

4) ............................................ 

5) ............................................ 

 

 

24. Kas Teil on ideid või ettepanekuid, kuidas realiseerida Sõmeru valla tunnuslauset Sõlmi sõprus 

Sõmeruga?   

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

25. Milliste valdkondade-tegevuste arendamine Sõmeru vallas on Teie jaoks kõige prioriteetsem? Märkige ainult 5 kõige olulisemat: 

* arendustegevus  * kultuuri edendamine   * külateed 

* maine kujundamine  * sport ja vaba aja veetmine  * loodushoid 

* puhkemajandus  * laste mänguväljakute rajamine  * puhkealade väljaehitamine 

* seltsielu edendamine  * noorteüritused   * üldine heakord 

* ettevõtluse elavdamine  * lasteaiateenused    * vesi ja kanalisatsioon 

* ühisüritused  * avalik internetipunkt   * turvalisus 

* elamuehituse areng  * laste mänguväljakud    * teede ja tänavate korrashoid 

* terviseteenuste areng  * haridus    * tänavavalgustus 

muu:………………………………………………………………………………………………………………………. 
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26.Kuidas Teie arvates saaksid elanikud ise kaasa aidata Sõmeru valla arengule ? Loetlege võimalusi.   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ise olen valmis osalema järgmistes tegevustes:  

a)    Aitaksin kaasa kord kuus / kord kvartalis / kaks korda aastas / kord aastas toimuva ühisürituse 

korraldamisel 

b)   Aitaksin kaasa koristustalgutel ja heakorrapäevadel 

c) Tahaksin ise organiseerida valla päeva / spordivõistluse / kultuuriürituse / …………….. 

d) Tahaksin osaleda koduloo-uuringute koostamisel 

e) Olen ettevõtja ja sobiva võimaluse korral investeeriksin Sõmeru valda 

f) Osaleksin külaseltside tegevuses 

g) Osaleksin vabatahtlikuna sotsiaalvaldkonna tegevustes 

h) Toetaksin rahaliselt ühiskondlikku tegevust 

i)    Muu variant……………… 

j)   Vastav soov või tahe puudub 

 

27.Kas Teil on veel mingeid omapoolseid ettepanekuid ja kommentaare, mida te sooviksite meiega jagada? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vastaja andmed enda kohta (vastusevariantide puhul märkida sobiv): 

Vanus: ................   Sugu: mees / naine Laste arv ….. Leibkonna suurus …. 

Olen Sõmeru vallas elanud …….. aastat.  

Haridus: algharidus / põhiharidus / keskharidus / kesk-eriharidus / kõrgharidus / teaduslik kraad 

Olen õpilane / käin tööl / olen kodune / olen pensionär 

Elan talus / eramus / kortermajas 

Elan järgmises elupiirkonnas: Sõmeru / Näpi / Ussimäe / Uhtna / Kohala / Aluvere / Vaeküla / Ubja / 

Roodevälja. 

 

Vajadusel saab minuga ühendust võtta (vastamine vabatahtlik):   

………………………………………… 

    

Täname Teid koostöö eest! 
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Lisa 2. Asendiplaan 

 

 


