XXIV aastakäik

Kodaniku veerg
Üheksa aastat tagasi,
ma lasteaias mõnusalt magasin.
Üheksa aastat tagasi,
ma mõtlesin mis edasi?
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Taas tehtud

Nüüd ma istun koolipingis,
olen vaikselt õppimise ringis.
Õpetajast lugu pean,
pole me ju mingid sead.
Ma mõtlesin, et mis saab siis,
kui vanust on mul 1 ja 5.
Siis minna on vaid veel 1 aasta,
tuupida, spikerdada igast saasta.
Nüüd olen juba 1 ja 6,
lõpu maitse on mul suus.
Ei jaksa enam midagi teha –
väsinud on mu meel ja keha.
Nüüd lõpetamine on äärel,
varsti me siit teeme sääred.
Aitäh, et sõitsite meiega kaasa,
olid need vast vägevad aastad.

Sõmeru kooli 9. klass

28. mail täitsid maaelu
huvilised Sõmeru, sest maha
peeti I Maaelu festival. Mõnus
pereüritus on kasvanud välja
juba paaril aastal populaarsust
saanud lambafestivalist.
Sel korral oli märksõnaks
elu võimalikkusest maal, kus
koju toodi kätte tallest traktorini ja munast kanani. Lokkas
roheuulits ja naudingut pakkus kultuuriprogramm. Huvilisi jätkus masinaid uudistama
ja ettevõtjatega ning põllumeestega juttu tegema. Lastel
oli lusti kuni õhtuni välja.
Taas üks tore asi seljatatud, nüüd ei jää muud üle, kui
hakata juba järgmiseks festivaliks plaane seadma.
Suur tänu kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele!

Üheksa aastat tagasi
hakkasime saama teadmiste pagasit.
Ranits seljas, aabits käes –
igaüks las meid nüüd näeb!
Niisiis – tulime rõõmsalt kooli,
leidsime pinginaabri ja tooli,
õppisime eesti ja inglise keelt,
ei langenud me kooliteelt.
Nüüd me juba suured oleme
ja ennast üpris targaks peame.
Austame me oma õpetajaid
ja kõiki selle kooli lõpetajaid.

Päev algas meeleoluka
paraadiga.

Läksid mööda aastad, kuud ja päevad,
ootasime aega, mil kõik meid viimast korda näevad.
Pole tegemist küll laega
aeg on öelda: „Head aega!”
Möödunud on pikk tee
ja veel pikem ootab ees.
Iga lõpp on millegi algus
ning tunneli lõpus on alati valgus.

Uhtna kooli 9. klass
Näha sai kõike, tallest
traktorini.

Maaelufestival pakkus
emotsioone nii suurtele kui ka
väikestele, inimestele kui ka
loomadele.
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Vali ise tegelaskuju oma eluraamatusse

Meie lood

Olla hoitud ja armastatud

Igas inimeses peitub
midagi erilist ja me kõik
püüdleme millegi uue ja huvitava poole. Sõmeru vald
väärtustab õppimist ja haritust ning hindab neid inimesi, kes on nii-öelda teenäitajad ja suunajad. Tunnustab
õpilasi, kes mõistavad, et haridus on võti, mis avab paljud
uksed.

Juba aastaid märkab Sõmeru vallavalitsus oma tublisid
õppijaid.
Noorema kooliastme õppurid olid palutud Sõmeru
keskusehoonesse, kus koos
AHHAA teaduskeskusega viidi
läbi huvitavaid katseid.
Keskmise
vanuseastme
tublid külastasid Energia avastuskeskust.
Vanema kooliastme pidulik
vastuvõtt toimus 10. mail Rakveres Targas Majas, kuhu olid
palutud õpilased koos vanematega.
Sõmeru
põhikoolist:
Kristin Kõrvek, Laura Listak, Victoria Männik, Markus
Meldre, Annika Reinmann,
Ranely Roosileht, Sofia Suhhareva, Meri-Ly Luik, Karoline Nõmmeloo, Siim Alaväli,
Raili Kruusamäe, Irmel Herdis Maalmets, Magnus Mänd,
Reelika Truupõld, Jolana Utt,
Kert Saarmets.
Uhtna põhikoolist: Helis
Major, Simon-Georg Saaremägi, Helis Sepamägi, Annabel
Vahesalu, Maris Viirg, Argo
Virusiim, Gert Evert, Carl
Hartvig Lehtme, Mari-Lys Liima, Karin Malmberg, Markus
Matto, Pirgid Peenemaa, Minna Teiva.
Rakvere gümnaasiumist:
Kelly Murakas, Kert Pärnamets.
Rakvere reaalgümnaasiumist: Christina Veinberg, Lissel Tanni.
Kunda ühisgümnaasiumist: Tauri Tomson.

Eesti kirjanik ja luuletaja Arvo Valton on märkinud,
et raamatutest saab teadmisi,
õpetajatelt oskuse need läbi
seedida, kuid üksnes omaenese
mõtlemine võib viia tarkuseni.
Teist aastat järjest annab
Sõmeru vald välja lisaks tänukirjadele ka klaasikunstnik Piret Ellamaa loodud tunnustusmeenet TIDRIK, mis on nime
saanud Kohala külakooli esimese õpetaja järgi. Kuju loomisel on kunstnik kasutanud järgmist motot: Kui inimene on
õpihimuline ning uudishimulik
maailma vastu, siis ta saab valida endale ise oma eluraamatus tegelaskuju. Vastasel juhul
tehakse aga valikud tema eest
tihtilugu ära ning tuleb kehastada seda rolli, mis määratakse.
Kuju kätkeb endas mõistuse,
loovuse, tahtejõu ja väärikuse
sümbioosi.
Sõmeru valla hariduskomisjoni ettepanekul antakse
välja igal aastal 3 Tidrikut ning
meene saamiseks esitavad
Sõmeru valla koolid lõpuklassi
õpilaste hulgast nominendid.
Nominent saab olla õpilane,
kelle õppimine on korras, kes
on osalenud aktiivselt kooli-

elus, esindanud kooli või valda
erinevatel üritustel ning üles
näidanud loovust, algatusvõimet ja tahtejõudu.
Sel aastal pälvisid Tidriku
kuju Minna Teiva Uhtna põhikoolist ning Magnus Mänd ja
Kert Saarmets Sõmeru koolist.
Minna on koolielus aktiivselt osalenud kogu õppeaja
jooksul ning tema õppeedukus on olnud hea ja väga hea.
Erinevatel aastatel on ta esindanud edukalt Uhtna kooli nii
male kui kabevõistlustel. Tema
loovat suhtumist ja eneseväljendusvõimet näitab osalemine
erinevatel üritustel ja rühmatöödes, kus ta avaldab julgelt
oma mõtteid ja ideid ning lööb
ise kaasa. Lisaks mängib Minna
erinevaid pille ja on alati valmis
oma oskustega panustama esinemistel. Minna peale võib alati
kindel olla.
Magnus õpib hästi ning
tunnistusel on tal valdavalt
viied. Ta on väga hea käitumisega galantne noormees ning seetõttu tubliks eeskujuks oma eakaaslastele. Koolis on ta aktiivne
isetegevuslane, osaleb aastaid
Sõmeru kooli poiste etlustrupis, millega on üles astutud nii

kooli, valla kui ka maakonna
üritustel. Lisaks õpib ta muusikakoolis akordionit ning osaleb
kooli bändis akordionistina. On
esinenud kooli ja valla üritustel
nii solistina kui koos bändiga.
Magnus on esindanud kooli,
saanud auhinnalisi kohti ja teda
on tunnustatud nii viktoriinidel,
olümpiaadidel kui ka mitmetel
erinevatel konkurssidel.
Kert on aktiivne ja asjalik
noormees, kes on hea organiseerija ja kelle õppimine on
korras. Ta on Sõmeru kooli õpilasesinduse juhatuse esimees,
Lääne-Virumaa Õpilasesinduste Liidu liige ja Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmete valdkonna
liige. Käesoleval ja möödunud
õppeaastal oli Kert Eesti Õpilasesinduste Liidu regionaalsete
koolituste üks korraldajatest.
Koolis on ta aktiivne isetegevuslane, osaleb Sõmeru kooli
poiste etlustrupis. Lisaks mängib ta näitetrupis „KaRakTer“
ning tegeleb jalgpalliga Rakvere
jalgpalliklubi Tarvas treeninggrupis.
Kert on esindanud kooli,
saanud auhinnalisi kohti ja teda
on tunnustatud erinevatel võistlustel ja konkurssidel.

On õnnis hoida süles seda väikest särasilma, kelle kilgetest koosneb su maailm ja kelle südametuksed löövad koos
sinuga.
Emadepäeva eel oli taas Sõmeru vallal rõõm kinkida
oma kuue kuu jooksul sündinud pisikestele vallakodanikele omanimeline hõbelusikas.
Hoidke ja armastage oma väikseid silmaterasid.

Sõmerul peatus kepikõnni
ekspress

Maikuu viimasel päeval oli Sõmerul külas kepikõnni
instruktor Rene Meimer, kelle juhendamisel said kõik huvilised omandada õiget kepikõnni tehnikat. Koolitus toimus kahes osas, millest esimeses anti ülevaade kepikõnni
olemusest ja varustusest ning teise poole moodustas praktiline osa.
Täname kõiki osalejaid ja juhendajat.

SS

Tunnustati aasta õpetajaid
Igal aastal valivad Sõmeru
valla haridusasutused endi
seast kolleegi, keda tunnustada aasta õpetaja tiitliga.
Kolleegid Sõmeru lasteaiast Pääsusilm on leidnud,
et käesoleval õppeaastal väärivad õpetaja Kristel Floreni
tööd ja tegemised esiletõstmist. Õpetaja Kristel alustas
tööd Sõmeru lasteaias Pääsusilm TLÜ Rakvere kolledži
alushariduse pedagoogi eriala
üliõpilasena. Õpingud lõpetatud, astus ta Tallinna ülikooli magistriõppesse ning sai
lisaks bakalaureuse kraadile
ka haridusteaduste magistri
kraadi eripedagoog-nõustajana. Aktiivse enesetäiendajana
on ta aastate jooksul läbinud
arvukaid täiendkoolitusi ning
juhendanud praktikante. Kolmandat aastat juhendab ta
lasteaia kunstiringi. Loovus ja
loomingulisus on märksõnad,
mis iseloomustavad tema igapäevast tööd lastega. Ettevõtliku õpetajana on ta osalenud
kahel
raudteeohutusalasel
konkursil ning mõlemal juhul
ka tunnustuse saanud.

Ta on väga koostööaldis,
oma ettevõtmistes sihikindel
ning järjepidev, nõudlik enese
ja teiste suhtes, suhtlemisel
laste ja täiskasvanutega alati rahulik ja sõbralik. Haarab
kinni igast ettepanekust, mis
tundub talle huvitav, olles alati
avatud uutele väljakutsetele.
Käesoleval õppeaastal oli
Kristel lasteaia liiklusteemalise perepäeva eestvedaja, samuti osaleb ta lasteaia õppe- ja
kasvatustöö arendusrühma
ning tervisemeeskonna töös.
Muuhulgas on ta kirglik tervisesportlane ja aktiivne kaasalööja kõikides lasteaia ühistes
ettevõtmistes.
Uhtna põhikooli aasta
õpetaja valisid õpilased ning
nende arvates oli selle õppeaasta kõige tublim ja parem
õpetaja kehalise kasvatuse
õpetaja Kelli Floren. Noor
õpetaja asus kehalise kasvatuse õpetajana Uhtna kooli tööle
2013. aastal. Õpilased hindavad õpetaja sõbralikkust ja
lahkust ning ütlevad, et tema
tunnid on läbimõeldud ja
huvitavad.

Kolleegide arvates on Kelli järjepidev, eesmärgikindel
ning uuendusmeelne noor inimene, kes oskab ja tahab lastega suhelda, mõistab arvestada
nende individuaalsusega, teha
kehalise kasvatuse tunnid huvitavaks ja oodatuks.
Ta väärtustab tervislikku
liikumist ning suunab oma
käitumisega kõiki sellele rajale.
Tubli meeskonnaliikmena panustab ta kooli arendustöösse,
võtab aktiivselt osa kooliüritustest ning täienduskoolitustest. Lisaks töötab ta suusaklubi treenerina ning armastab
lugeda teaduslikke uuringuid
ja artikleid spordipedagoogikast, erikehakultuurist ja
spordipsühholoogiast.
Sõmeru põhikooli aasta
õpetajaks on valitud loodusainete õpetaja Taimi Randalainen, kes on töötanud
õpetajana 13 aastat. Lisaks
tubliks õpetajaks olemisele, on
ta hea kuulaja, nõuandja ja suhetekorraldaja, kes oskab laste
õppetöö ja käitumise kontrolli
all hoida. Taimi on kooli jaoks
väga oluline võtmeisik, temale

saab alati kindel olla. Paindliku inimesena on ta olnud nõus
vastu võtma uusi väljakutseid
ning tema rollid õpetajana on
pidanud ajas pidevalt muutuma. Nii on töö pakkunud
vaheldust keemia, ühiskonnaõpetuse, õpiabi kui ka pikapäevarühma õpetajana.
2015. aasta kevadel osalesid 5. klassi õpilased Taimi
eestvedamisel „Teeme ära!“
projekti raames Prügi VaheTunni programmi keskkonnateemalisel
lauamängude
võistlusel, kus võideti I koht ja
rahaline preemia.
Ta on tubli klassijuhtaja,
kes on õpilastele suureks eeskujuks, keda austatakse ja hinnatakse.
Õpetaja Taimi on oma
tööd teinud alati suure
kohusetunde, pühendumuse
ja põhjalikkusega. Ise on ta
öelnud, et tema töö peamine eesmärk ei ole mitte saada
suuri tulemusi, vaid õpetada lastele korralikult asjad
selgeks.
SS

Sõmeru valla aastaõpetajad Kristel Floren, Taimi Randalainen ja Kelli
Floren.
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Lasteaed pildis

Kuldpulmapaare oodatakse
austamispäevale
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere
Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega
korraldab 9. septembril austamisürituse Lääne-Virumaa
kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest,
kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast
märku andma need, kel tänavu on täitunud 5-aastase
sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Osalemissoovist ja paaridest saab märku anda
kuni 5. augustini maavalitsusele telefonil 325 8001 või
e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee. Tunnustamine leiab aset 9. septembril kell 14.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele nii pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes oma esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid.
Kokku registreerus 22 paari, kes tähistasid möödunud
aastal oma 50; 55. või 60. pulma-aastapäeva.

Tähetäpsi rühmas on traditsiooniks pidada koolieelikutele
enne kooliteele saatmist lutipidu.
Üle kahe aasta toimus Rakveres taas Lääne-Virumaa lasteaedade 5–7-aastaste laste võimlemispidu, kus osalesid ka meie
lasteaia Sipsikute ja Tähetäpside rühma lapsed.

Enne lõkke tegemist veenduge,
et see on ohutu!
Meelespea lõkketegijatele:
•

Enne lõkke tegemist tuleb veenduda selle ohutus
kauguses lähimate hoonete ja metsani. Ohutu vahemaa hooneteni on minimaalselt 15 meetrit ja
metsani 20 meetrit. Siinkohal tuleb üle rõhutada,
et tegemist on minimaalse kaugusega, see võib alati suurem olla.
• Lõkkeaseme ümbrus tuleb puhastada kuluheinast.
Kõige kindlam on, kui lõkke alus ümbritsetakse
kivide või muldvalliga, et tuli mööda kuiva taimestikku edasi ei leviks.
• Kindlasti jälgige ka tuule suunda ja kiirust. Lõket
tohib teha, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetrit sekundis, ehk nõrga tuulega. Tuule suund ei tohi olla
hoonetele ega ladustatud põlevmaterjalile.
• Austage kindlasti ka oma naabreid. Kui ikka tuule
suund on otse naabri majale või hoovi, siis tasub
lõkke tegemine edasi lükata ja oodata soodsamat
ilma.
• Lõkke juures peab alati valmis olema ämber veega, kastekann, survestatud aiakastmise voolik või
tulekustuti.
• Ärge jätke lõket järelevalveta.
• Kui lõketegemine lõpetatakse, tuleb lõkkease ja
hõõguvad söed üle valada veega või katta pinnasega.
• Selliselt tehes võime kindlad olla, et juhuslik tuuleiil ei puhu sädemeid lendu ja tuli ei paisu iseseisvalt
suureks.
Täpsemaid lõkketegemise juhtnööre saab küsida ka
päästeala infotelefonilt 1524.
Näpunäited, kuidas grillida ohutult leiate
http://eelmine.kodutuleohutuks.ee/et/
Hoia-ara/lahtise-tule-kasutamine/grill

Sipsikute rühm lõi ka sel aastal kaasa Laulasmaa kooli IX
rahvatantsupäeval.
Mai keskel tähistas Sõmeru lasteaed 51. sünnipäeva, kus
Krati rühma lapsed esitasid näidendi „10 kooki“ ning lastega
mängisid õpetajad Kersti Piht ja Mirja Markson, sel korral lõbusate Kassi ja Hiirena.

Ilusaid hetki kinkisid Tähetäpside ja Sipsikute rühma lõpupeod.
Rõõmu ning tralli täis olid Sõmeru ja Uhtna lasteaia lastekaitsepäevale pühendatud sportlikud perepäevad.
Rõõmsat suve!
M G

lasteaed Pääsusilm

2. mail
•
•
•
•

•
•
•

Tunnustada valla tänukirjaga Taimi Randalainenit, Kelli Florenit, Kristel Florenit, Niina Kuldkeppi.
Kinnitada küttepuude saajate nimekiri.
Anda nõusolek kahe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
Määrata Vaekülas munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse lähiaadressideks Viinavabriku tee; Ubja külas Kaevu
tee ja Silmu tee; Roodevälja külas Näpi-Roodevälja tee ja
Pikapõllu tee.
Anda ehitusluba OÜ-le Kroonikeskus päikesepaneelide püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Sambliku tn 12 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
Eraldada reservfondist robootikaringi võistlushooaja kulude
katteks 1500 eurot.

9. mail
•
•
•
•
•
•
•
•

Jätta rahuldamata Rakvere Betoon OÜ jäätmevaldajate registris kinnistu mitteliitunuks lugemise taotlus.
Nõustuda Uhtna alevikus asuva Lilleoru maaomandi tagastamisega.
Määrata Sõmeru alevikus munitsipaalomandisse taotletavate
katastriüksuste lähiaadressideks Astri põik; Astri tänav; Kooli
tänav; Kaare tänav.
Väljastada projekteerimistingimused Vesiliku tn 3 kinnistule
üksikelamu projekteerimiseks.
Jätta rahuldamata ühe isiku esitatud toetuse avaldus.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 292 eurot.
Kehtestada Sämi-Tagakülas liikluspiirang ja paigaldada vastavad liiklusmärgid.
Kinnitada Uhtna põhikooli ruumide renoveerimise pakkumise tulemused ja sõlmida leping OÜ-ga OTO Ehitus.

16. mail
•
•

Anda nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse
paigutamiseks.
Nõustuda Ubja külas asuva 3487 m2 suuruse Pae tee 1
katastriüksuse ostueesõigusega erastamisega.

•
•
•
•
•
•

Taotleda munitsipaalomandisse neli katastriüksust –
Sootaguse tee, Pae tee, Tiigi tänav ja Vabatküla tee.
Kvalifitseerida kõik valla õpilasliinide teenindamise hankele
esitatud pakkujad.
Tunnustada valla tänukirjaga Mari Liimat.
Avada lasteaia Sõmeru majas suvine valverühm 18.07.2016
kuni 29.07.2016.
Anda nõusolek Uhtna põhikoolile juubeliürituse
korraldamiseks.
Tunnustada valla tänukirjaga Tribloxi võistkonna liikmeid,
juhendajat ja võistlustele sõidu korraldajaid.

23. mail
•
•
•
•
•
•
•
•

Taotleda munitsipaalomandisse kolm katastriüksust – Jaama
tee, Kase tänav ja Kuuse tänav.
Nõustuda OÜ-le Aluvere Sigala kuuluva Notsu katastriüksuse
jagamisega.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 395 eurot.
Jätta rahuldamata ühe isiku sotsiaaltoetuse avaldus.
Anda ehitusluba OÜ-le Airok vedelgaasi mahuti ja torustiku
püstitamiseks.
Kehtestada liikluspiirangud Aasa ja Põllu tänavale ning Sooaluse – Kohala-Eesküla teele.
Kvalifitseerida kõik Uhtna põhikooli mööbli hankele esitatud
pakkujad ja sõlmida leping Projektimööbel OÜ-ga.
Korraldada hange ja küsida pakkumused Nastiku tänava veeja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepumpla rajamiseks.

26. mail
•
•
•
•
•

Muuta riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korda.
Määrata Kostapi katastriüksuse jagamisel moodustatavate
katastriüksuste sihtotstarbed.
Omandada vallale tasuta aiandusühistule Sõmeru Aed
kuuluv tee.
Omandada vallale tasuta Katela-Pehka tee.
Kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2016–2028.

30. mail
•
•
•
•

Võtta vastu OÜ Ruumi Grupp koostatud Paekarjääri kinnistu
detailplaneering.
Tunnustada valla tänukirjaga Uhtna põhikooli õpetajaid Tõnu
Joabi, Ene Neitot, Malle Tiinast, Urve Udu ja Anne Rajat.
Tunnistada valla õpilasliinide teenindamise hanke edukaks
pakkujaks Uus Liin OÜ.
Teha ettepanek AS Rakvere Vesi üldkoosolekule aktsiakapitali
suurendamiseks.

Sõmeru Sõnumid
Sõmeru Vallavalitsus
Kooli 2, SÕMERU
Lääne-Virumaa
Tel 329 5944
vald@someru.ee
Toimetaja: Annika Aasa
tel 5336 4604, 322 1021

Kaaskirjutaja:
Sirje Rebane
tel 517 5262, 325 7740
Materjale saab saata iga kuu
25. kuupäevaks
somerusonumid@gmail.com
leht internetis:
www.someru.ee/sonumid
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Uhtna külaplatsil
22. juuni kell 19.00

SÕMERU
VALLA JAANITULI
•
•
•
•
•
•

esinevad valla taidlejad
tantsitab Törts
õhtused üllatused
kodukohvik
sportlikud mängud
lastele batuut ja erinevad
tegevused

Buss väljub
Sõmeru poe
parklast kell 18.30,
Ubja külakeskuse
eest kell 18.40
Buss toob rahva
Uhtnast tagasi
kell 00.30

Üritust korraldavad Sõmeru vallavalitsus ja
mittetulundusühing Uus Uhtna
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23. juunil

Nii kaunilt säramas päike,
sest koitnud on sünnipäev
ja südamest soovime sulle,
et tervis ja õnn oleks jääv.

Õnnitleme juunikuu
juubilare ja sünnipäevalisi

Ubja
küla jaanituli

18.00 lastele vahvad võistlusmängud
19.30 esinevad Flamante tantsijad
• tule süütamine
• üles astub kohalik ansambel Meie
• õhtut juhivad Mare ja Vallo Taar
• tantsumuusikat pakub Ma & W
• traditsioonilised võistlusmängud
• süüa-juua pakub Foorikohvik
• lastele näomaalingud, batuudid ja
palju muud huvitavat

Tere tulemast kõigile!

Sõmeru näitetrupp esitab
17. juunil kell 19.00 Sõmeru keskusehoone saalis

Brian Friel`i

22. juunil kell 19.00

LÕIKUSPEO TANTSUD

süüdatakse Kaarli Kreutzwaldi kivi juures
tulejooksu tõrvik, mis liigub küladest läbi
Uhtnasse, kus süüdatakse valla jaanituli.
PILET 3 EUROT

Tuli liigub Kaarlist

Ubjasse

Kohalasse

Uhtnasse.

Hea vallaelanik, tule aita tuld kanda
(võib joosta, kõndida)!

Tulekandmisest osavõtjatel võtta ühendust hiljemalt
19. juuniks spordijuht Kristjaniga tel 5805 0444 või
e-post kristjan@someru.ee, et kokku leppida sinu
teekonna pikkus ja asukoht.

Hüvasti Andre!
Uhtna pasunakoori pillimängijad, kultuuri- ja
kodukülarahvas langetavad leinas pea. Meie hulgast
on lahkunud armastatud pillimees, töökaaslane ja
sõber, Andre-Evald Reinomägi - Andre, nagu meie
teda kutsusime.
Andre oli Uhtna pasunakoori asutaja Karl Ludvig
Reinomägi järeltulija, kes austas ja hindas traditsioone. Andre oli pasunakoori tugisammas, kes
hoidis aus vanu rituaale ning lõi sidet uute ja vanade
mängijate vahel.
Andre oli legend Uhtna kandi elus ja kultuuriloos. Nooruses laulis ta kooris ja ansamblis ning lõi
pillimehena kaasa erinevates kollektiivides. Andre
pillimäng ja kaunis lauluhääl lisasid värvi meie
kõikidele koosolemistele.
Vaatame igatsusega tagasi ühistele mälestuste teele.

Ükski lill ei õitse liiga kaua,
tugev tammgi kukkuma kord peab.
Aeg lõpetuseks tõstab elusaua,
kuid millal - seda keegi meist ei tea.

Mälestame
REET RÖMER

NÄPI 29.07.1950-17.05.2016

ANDRE-EVALD REINOMÄGI MURU 29.12.1944-18.05.2016
MIKK RIISIK
ALEKSANDR PIKKI

SÕMERU 02.07.1970-13.05.2016
UBJA 23.07.1931-18.05.2016

Jäägu ikka sul sära silmi
ja tugevateks töökad käed,
ärgu tulgu su pilgusse pilvi
ka siis, kui raske on päev.

Kui soovid oma jaanilõket süüdata meie ühisest tulest,
tule oma laternaga Kaarli kivi juurde.
Ole sinagi osa meie tule teekonnast!

Lõpuaktused
16. juunil kell 16.00 Uhtna põhikoolis
17. juunil kell 14.00 Sõmeru põhikoolis

94. sünnipäeval
ADELE AIT Ubja
92. sünnipäeval
ASTA-MARIE PÕDRA Ubja
91. sünnipäeval
SINAIDA VLASOVSKI Sõmeru
ASTA LOKK Sõmeru
89. sünnipäeval
IVI SÕNAJALG Vaeküla
88. sünnipäeval
HELJA TIINAS Varudi-Vanaküla
AGNES SUNE Sõmeru
87. sünnipäeval
AGNES JALAK Sämi-Tagaküla
86. sünnipäeval
HELJE RÄTSEP Sõmeru
AINO TSURENKOV Uhtna
ELISE ALERT Ubja
85. sünnipäeval
RUTH INNO Ubja
82. sünnipäeval
ADA NURK Aluvere
LIDIA RUBLJOVA Vaeküla
81. sünnipäeval
HELMI MÄEMURU Uhtna
70. sünnipäeval
ENN ALESTE Koovälja
ANTONINA VASK Sõmeru

Ma sündisin maailma täna,
ma eilset päeva ei tea.
Ma lille seest sündisin täna,
see päev on imehea.
Ma sündisin maailma täna,
muid päevi mina ei tea,
ma sündisin maailma täna,
küll maailm on ilus ja hea.
LAURA KAJAVA Sõmeru
SAARA SAARPUU Varudi-Vanaküla
VANESSA TALI Sõmeru
ELISABETH GUTMANN Andja
LOORE REBANE Sõmeru
ADAM LAMINE Roodevälja
ASTON BALDOR MARLEN Ubja
ELIISE KASK Sõmeru

Kohala-Uhtna hariduselu 230. ja Uhtna
põhikooli 30. aastapäeva tähistamine
18. juunil 2016
14.00-17.00 koosviibimine Kohala mõisas
13.00-16.30 aastapäeva spordivõistlused Uhtnas

Saun läheb suvepuhkusele

(jalgpall 5+1 inimest, rahvastepall 5+1 inimest, individuaalne noolemäng, meeskondlik või individuaalne nutikas
orienteerumine, korvpalli vabavisked. Eelregistreerimine
kuni 31.05 info@uhtna.edu.ee)

Juunis on viimased saunapäevad
16. juunil kella 16.00-19.00 naised
17. juunil kella 15.00-18.00 mehed

18.00 aastapäevaaktus Uhtna koolis
20.00 juubelipidu kooli saalis

Kohtume taas 25. augustil!

Osavõtutasu 10 eurot kanda Sõmeru vallavalitsuse arvele
EE981010502009484005 hiljemalt 15.06.2016, märksõnaks
“koolijuubel”. Tasuda saab ka kohapeal.
Lisainfo info@uhtna.edu.ee või tel 325 7768.

