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Kümne aasta eest avati
pidulikult Sõmeru
keskusehoone, mis on
ühtlasi ainuke
spetsiaalselt vallavalitsuse
asukohaks ehitatud
kompleks Lääne-Virumaal.

SÕMERUL PEETAKSE
KESKUSEHOONE AASTAPÄEVA

LK 3

TEATER ON INIMESTE
IMMUUNSÜSTEEMILE
KASULIK
Rakvere teatri uus hooaeg
kulgeb lootusega, et
vaatajate ette jõuab
draamat, komöödiat ja
filosoofilisema hõnguga
tekste.

LK 4

TÄNASE LEHE VAHEL

Sääse jaTamsalu
liitmise plaan sai
tuule tiibadesse
Sääse on pisike alevik, mis jääb linnulennult – või
sääselennult – Tamsalu piirist vahest vähem kui poole
kilomeetri kaugusele. Asulad hingavad samas rütmis.
Neil on ühine veevärk ja küttesüsteem, kuid elu Sääsel
on oluliselt vaiksem.

Veiki Ojaperv
veiki.ojaperv@virumaateataja.ee

Asulate liitmine ei ole niisama lihtne,
et vallavolikogus toimubhääletus, kee-
gi annab allkirja ning järgmiselpäeval
lähevad tunkedes töölised asulasilte
maha võtma. Tapa volikogus langetati
sel nädalalühel häälel otsus, et asjaga
minnakse edasi ja esimeseks sammuks
on Sääse elanikud kokku kutsuda.

Sääse elanike enda hinnangul Tam-
saluga liituminemidagi olulistkaasa ei
too. “Praegu Sääsel poodi ei ole, peab

jala kaks kilomeetrit kõndima, kuna
bussiliiklust siin ei ole. Kui Tamsaluga
liituksime, siis ei saa enam öelda, et
meil poodi ei ole,” naljatas üks Sääse
elanik.

Sääsel pensionäripõlve pidav Elle
pidas samuti kõige olulisemaks prob-
leemiks seda, etkauplust pole. “Kui ju-
ba liitmiseks läheb, siis võiks kuidagi
nii korraldada, et kasvõi leiva ja piima
saaks poest kätte. Pool aastat tagasi
käis Sääsel veelkauplusbuss, kuid seal
olid hinnad praktiliselt kahekordsed,”
rääkis Elle.

Kohaliku elaniku Urmase sõnul on

Sääse kogu aeg Tamsalu osa olnud.
“Tegelikult on see ikka üks linn, Sääse
on linnaosa, kuigi see halduslikult nii
veel ei ole. Pean asulate liitmist õigeks,
kuid kas midagi muutub, see on iseasi,”
kõneles Urmas.

Tapa vallavolikogu esimehe Mak-
sim Butšenkovi hinnangul tähendaks
aga liitumine positiivseid muutuseid
mõlemale asulale. “Sääsel elab veidi
rohkem kui 300 inimest, nemad kan-
takse Tamsalu hingekirja. Näiteks pro-
jektide puhul saaks Tamsalu elanike ar-
vu suuremana näidata ning võibolla te-
kiksid seeläbi paremad võimalused,”

selgitas Butšenkov. Volikogu esimehe
sõnul soovitakse enne liitmisprotsessi-
ga edasi minemist ära kuulata rahva
arvamus. “Keegi ei soovi seda otsust
kabinetivaikuses teha. Korraldame lä-
hiajal rahvakoosoleku, mis annab mei-
le teada inimeste seisukoha ja ootused
tuleviku osas,” jätkas ta.

Butšenkovi hinnangul võib liitumis-
otsus hästi mõjuda ka kohalikule kin-
nisvaraturule.

“Korter oleks internetiportaalis olu-
liselt atraktiivsem, kui selle kõrval sei-
sab üldtuntud linna nimi, vaevalt kau-
gema kandi inimesed Sääse alevikust

kuulnud on,” selgitas volikogu esimees
oma arvamust. Praeguses eelnõus ei
ole bussiliikluse ega poe kohta veel mi-
dagi kirjas, Butšenkovi sõnul võetakse
ette üks asi korraga. “Kõigepealt vaa-
tame, kuhu me liitumisprotsessiga
jõuame, ja seejärel võtame uued tee-
mad arutlusele,” lisas ta.

Tapa vallavanem Riho Tell on sa-
muti liitmisotsuse pooldaja. “Haldusli-
kult läheks majandamine asulate liitu-
des lihtsamaks. Samuti on tegelikult
protsessi algatajateks kohalikud elani-
kud, mis näitab, et ka nende meelsus
on sama.”

AINLIIVA
Viimaste viiekorruselisteSääse kortermajade ja Tamsalupiiri vahele jääb vaid mõnisada meetrit.

SEPTEMBRIS
KAUPMEHES

VÕIDU 97, RAKVERE
E-R 8-19, L 9-16

FARM FRITES
Kartulikotletid
sibulaga 450 g
2,111 €/kg

SALVEST
Hapukapsaborš
veiselihaga 530 g
3,491 €/kg

1.49€-36%1.85€2.49€-25%

KIKAS Kiievi kotlet
220 g (2 tk, külmut.)
6,818 €/kg

1.97€

WOOL Soolalõhe kg
(viilud)
15,950€/kg

-23% €1.500.95€

ALMA Eesti või 82%
200 g
6,500 €/kg

15.95€26.90€-40%

SAAREMAA Edam
juust500 g (viilud)
4,580 €/kg

PREMIA Nublik
vanillijäätis
karamelli ja
riisipallidega 70 ml
7,857 €/l

Infotelefon +372 681 11 11
(E-R 8-16:30)

-24%

2.29€3.84€-40% 1.30€1.86€-30%

0.73€

LAY’S Kartulikrõpsud
hapukoore-ja
sibulamaitselisedvõi
sibulamaitselised215 g
6,465 €/kg

-30% 1.99€0.55€

PAULIG Classic kohv või
presskannukohv 500 g
5,980 €/kg

€
4.30€-30%

kaupmees.ee KaupmeesKO
2.99€1.39

Soodushinnad kehtivad 30. septembrini või seni kuni kaupa jätkub.
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