XXIV aastakäik

Kodaniku veerg

Head lapsed need kasvavad vitsata,
head emad need kasvatavad südamega.
Maikuu teisel pühapäeval tähistame emadepäeva. Üks
lilleõis, üks soe kallistus, üks kohtumine või üks telefonikõne
kaugelt maalt toovad ema silmisse õnne- ja tänupisarad.
Selles kiirustavas maailmas, igapäevaste argitoimetuste
rutus, ärgem unustagem oma ema, kes meid alati ootab ligidal või kaugel või hoopis sealpool - mälestustemaal.
Vahel kriibib hinge kurbus, nähes, kuidas kasvatavad,
hoiavad ja õpetavad meie lapsi selles kõrgelt arenenud tehnilises maailmas hoopis arvutid, nutitelefonid ning televisiooni multifilmide kanalid. Paraku ei jätku meil alati aega, jõudu, jaksu, soovi ja tahtmist peale väsitavat tööpäeva, peale
problemaatilist koosolekut oma lapsega tegeleda. Me ütleme
talle, et tegelegu oma asjadega. Laps harjub kiiresti ja tegelebki oma asjadega seni, kuni me ükskord avastame, et asjad,
millega laps tegeleb on väga-väga halvad ja valed.
Meil on vabad nädalavahetused, ümberringi on kaunis loodus – loomulikult senikaua kuni jaksame võidelda
ärimeeste rikastumissoovi ja fosforiidikaevanduste vastu.
Looduses on rahu, seal saame ka lastele seletada lahti, et iga
mutukas, loom, lill, taim, põõsas ja puu on elusolendid. Elu
peab hoidma ja austama.
Mul oli hiljuti kummaline kogemus noortega. On naljakas või hoopis kurb tõsiasi, et noortega metsas olles ei tundnud nad nüüd kevadel, kui puudel veel lehti ei ole, rohkem
puuliike kui okaspuid – kuuski, mände ja kadakaid, metsataimedest rääkimata.
Eelmisel suvel piknikul said mu tuttava teismelised lapsed šoki osaliseks kui nende lähedalt hüppas mööda konn,
ei, mitte kärnkonn, vaid tavaline rohukonn.
Õnnelikud on inimesed, kelledel on veel koduaed ja nad
tahavad ja viitsivad seal juur- ja puuvilja kasvatada ning kaasavad ka lapsi. Koos tehakse peenraid, külvatakse seemneid,
istutatakse taimi ja rohitakse.
Maast madalast õpivad lapsed aru saama, et maa meid
toidab, ning kõike ei pea poest ostma, vaid saab ka oma tööga, oma kätega luua. Väikesed lapsed on aldid meid aitama,
mis sest, et vahel on see rohkem segamine ja ise jõuaks töö
tuhat korda kiiremini tehtud. Aga öeldakse, et suurt enam
sunni kui väikest ligi ei lase.
Armsad emad, leidkem aega laste jaoks, leidkem aega
neid ära kuulata, mõista, aidata, kaitsta ja kallistada. Emad ju
oskavad öelda just seda, mida rasketel hetkedel vaja, et küll
kõik saab korda. See ongi emaarmastus.
Märkamatult möödub aeg. Lapsed kasvavad kiiresti
suureks. Siis ootame meie, emad, nendega kohtumisi, nende mõistvat suhtumist, abi, telefonikõnesid ja kallistusi. See
eluring on igavene.
Armsad emad ja vanaemad, soovin teile kaunist saabuvat
emadepäeva, toredaid kohtumisi, palju päikest, palju lilli ja
palju kallistusi.
Ja teile lapsed, soovin, et leiaksite ikka aega ja võimalusi
kohtumiseks oma emaga, teadke, et emad ootavad teid alati.
Nad ootavad lastelt kasvõi teadet, et nendega on kõik korras.
Ja ütleb laulusalmgi:
Mu emakene helde, nii
armas ja nii hea,
et kogu laias ilmas ma
paremat ei tea.
Ta armastus ei väsi, ta
hool ei vähene
ei tema armukäsi mind
hoidmast tüdine.
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Klaveriklass lõpetas hooaja
20. aprillil andsid Uhtna
kooli klaveriklassi õpilased
keskusehoones klaverikontserdi, mis kandis pealkirja
Elisele.
Klaveriõpetaja
Silja
Villemsi käe all õpib Uhtnas
kümmekond muusikahuvilist
last. Mõned neist on õppinud
klaverimängu aastaid, teised
seevastu alles sügisest klaveriga tutvust teinud. Kontserdil tuli esitusele tõeline
maailmaklassika kuldvaramu.
Klaveripalad valis õpetaja
koos lastega, loo õppimisel
on tähtis, et last ennast lugu
kõnetaks, edasine on juba töö
ja harjutamise tulemus. Ühiskontserdid on lastele heaks
proovikiviks, et mõista, mida
tähendab lavanärv, kuidas sellega toime tulla ning mismoo-

Klaveril Merili Bauman esitamas J. S. Bachi menuetti.

di jagada oma mängurõõmu
ka kuulajatega.
Klaveriõpet Uhtna koolis
rahastab Sõmeru vallavalit-

sus, kes tunneb heameelt laste
muusikahuvi üle.

A A
toimetaja

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!
Sõmeru
noortekeskuse
juurde on loodud Noorte Tugila. See on võimalus 15-26
aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel
saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel.
Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus
ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored
emad.
Vahel on noorel inimesel
iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada,
leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor
arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal
oleva noorsootöötajaga.
Tugila on osa Euroopa
Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on

kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte
Tugilat. Lisaks nõustamisele
toimuvad huvitavad ühisüritused, töötoad, koolitused ja
väljasõidud.
Meie Tugila noorsootöötaja on Oxana Nikitina e-post:
oxana@someru.ee; tel: 5301
5577 või kirjuta Facebooki’i.
Noorte Tugila veebilehe aadress on www.tugila.ee.

Kokkamas.

ühiskondlikult nõrgemal positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine.
Tugila teeb tihedalt koostööd
erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja

saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.
Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse
sattunud ja tema motivatsioon
on vähene või puudub hoopis.
Emad-isad kui ka vanavanemad, naabrid, märgake noori,

Noortekeskuste Noorte
Tugila programmi tegevuste
elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud
programmi
„Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivelisuse parandamine“
alusel. Programmi rakendab
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus.

Jüriööjooks pani mõõtu võtma

L S

ema ja vanaema
Ubja päevakeskuse juhataja

Stardipauk anti kõige väiksematele põnnijooksuks.

Võidukarikad läksid jagamisele kolme võistkonna vahel. Esikoha võtsid
Kohalikud, koosseisus Janek Seidelberg, Valmar Bild, Jaanus Undrest ja Kristo Kauküla. Teine koht läks Sõmeru kooli võistkonnale ja kolmanda koha said
vaprad naised võistkonnast Sõmeru tüdrukud, kes ei peljanud meestega konkureerida. Õhtu oli tore, loodame järgmisel aastal juba aktiivsemat osavõttu.
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Uhtna pasunakoor ning tema au, mõistus
ja südametunnistus – Anne Piispea
Juba jürikuu tujukais ilmades
oli aimata kevade algust.
Oli päikses ja õite silmades
väike piisake soojust ja valgust.
Need J. Smuuli poolt aastakümneid
tagasi kirjapandud värsiread iseloomustasid suurepäraselt selle aasta jüripäeva
ilma, mil toimus Uhtna pasunakoori,
naiskoori ja Kõrsikute ühiskontsert, aga
ka pasunakoori tegemisi, kes teadaolevalt
on oma muusikaga pakkunud soojust ja
valgust aastast 1876 ning jõudnud 140.
aastapäeva künnisele. Just juubeliaasta
raames seekordne kontsert toimuski. Lisaks oli see pühendatud Uhtna pasunakoori taassünnile, mis algas aastaga 1985,
mil ajalugu kordus – kui 140 aastat tagasi
käis Simka Mart Tartust pille toomas, siis
30 aastat tagasi tegi seda Anne Piispea,
kes erinevate asenduste tulemusena jõudis klubijuhataja ametikohale.
Vähemalt mingil ajalooetapil on kombeks olnud süüdlaste otsimine. Kui sama
Uhtna puhkpilli taassünni, ehk siis viimase kolme aastakümne kohta teha, on nn
süüdlane leitud – Anne Piispea. Tema
sõnul oli talle tubliks abiliseks Helle Pikkoja. Ja kuigi enda arvates oli ta ainult
pisikene mutter suures masinavärgis,
tundub mulle kui kõrvalseisjale, et Anne
oli ja on jätkuvalt Uhtna puhkpilli jaoks
üks väga oluline mutter.
Aga enne n-ö süüdistuskokkuvõtet
väike ristküsitlus.
Kuidas jõudsid Uhtna puhkpilli?
Kolisime 1982. aastal Helduriga Kundast Uhtnasse elama. Töötasin klubis.
Siis selgus, et meil siin puhujaid poisse
küll – kes mängis Kundas, kes lihakombinaadi pundis. Kohapeal tegutses vaid nn
matusepunt. Arutasime Uhtnas seda asja
ja hakkasime pille ajama. Kolhoos oli valmis aitama. Kuulasime maad, kes oleks
mängima tulemas. Alustalad kolme, isegi
nelja vaala (loe: suguseltsi) näol – Reinomägi, Õunapuu, Jalakas, Kullat – olid
olemas. Juhtumisi oli kolhoosi tööle sattunud spetsialistide hulgas samuti väärt
pillipuhujaid – Oliver, Veljo, Joel.
Elina oli siis klubis kunstiliseks
juhiks ja tal olid lapsed väikesed. Hakkasime teda dirigendiks moosima ja saimegi
hakkama, kuigi väike vastasseis ikka oli.
Käisime koos Rakvere kultuuriosakonna metoodiku käest noote toomas, sest
polnud lugusid mida õpetada.
Esimene ülesastumine?
Enne 9. maid kutsus kolhoosi esimees
A. Koovits mu enda juurde ja ütles, et
nüüd on vaja lihakombinaadist puhkpill

tellida, et võidupüha pidustusi korraldada. Ütlesin talle, et mis ma neid sealt kutsun, et meil on omal orkester. Ega ta mind
vist esialgu väga ei uskunud, kaks korda
kutsus välja ja tahtis teada, et kas te ikka
saate mängitud. Aga saime küll – kohe
kolm lugu oli selleks ajaks selge.
Olid sa ise pilli puhunud?
Olen lõpetanud Viljandis kultuuritöö
eriala. Puhkpilli polnud õppinud, ainult
klaverit. Orkestris hakkasin kõigepealt
suurt trummi lööma. Mingil ajal hakkasin ise klarnetit õppima. Poisil oli pill
olemas. Nii ma siis tema kõrvalt ja tema
käest õppisingi.
Aga dirigeerimine?
Koorijuhtimine ja orkestri juhtimine
on kaks ise asja, aga noh, paaril korral
olen dirigeerinud kah – esinemiste ajal,
kui lood on juba selged. Orkestri juhtimisel on oluline õpetamine ja seda ma ei
oska. Sellel alal on meil alati abiks Elina
Peri n-ö varnast võtta.
Tegelikult peab Anne kaassüüdlasteks nii tolleaegset Uhtna kolhoosi kui
ka praegust Sõmeru valda, kes puhkpillimängu nii moraalselt kui ka materiaalselt
on toetanud.
Eriti tegusaks peab Anne orkestri
tegevuses viimast 15. aastat – just seda
ajajärku, mis Jüri Takjase taktikepi all sai
mööda saadetud.
Jüri tõi orkestrisse uue elu. Mõningal
määral muutus repertuaar juba Neeme
Stalvei ajal, aga Jüri täiendas lisaks ka
orkestriridu noorte saksofonimängijatega ning oli ise väga täpne ja korrektne.
Mida arvavad Annest tema mängukaaslased:
Elina Peri: Anne on väga mõistva
suhtumisega. Kui Annele helistada ja öelda, et ei saa proovi tulla, ei kuule kunagi vastuseks, et mis sa jamad, tee midagi
teisiti või, et küll saa ennast pärast proovi
ravid. Ta soovib haigele paranemist ja
muude asjade puhul käsib asjad korda
ajada, et eks järgmine kord kohtume.
Ja pärast esinemist vaatab ikka emaliku pilguga poisid-tüdrukud üle ja suunab
õigel ajal tuduma või kodu poole sõitma.
Rein Semmel: Oma ütlemistes on
Anne alati konkreetne, otsekohene ja
kujundlik. Näiteks kui uskuda Annet,
toimus 1985. aastal Uhtna pasunakoori
esimene ülesastumine Uhtna kondikoplis
(vennashaua juures). Vaatamata karmidele ütlustele on Anne väga muretsev ja
hooliv, tal jätkub kõigile ja kõigele tähelepanu.
Veiko Pärnak: Kui Annet ei oleks,
ei teaks me keegi, mis meiega tegelikult

ühes või teises kohas juhtus. Tänu sellele,
et Anne meie tegevust protokollib, saame
me ka ise üht-teist huvitavat teada.
Hillar Valk: Anne on kui võilill, mis
peale igakordset muruniidukiga ülesõitmist taas õitsele puhkeb. Anne on kui
mälupulk, mis kõike teab ja meeles peab.
Anne on kui veerev kivi, mis iial ei sammaldu.
„Süüdistuskokkuvõte”:
Tunnistada Anne Piispea süüdi Uhtna puhkpilli
aktiivsele tegutsemisele ärgitamises ajavahemikul 1985–2016 ja tunnustada
teda kõigi kaasmängijate ja vallakodanike
tänuga.
Jah, sest tegelikult olid just sina, Anne,
see, kes sa organiseerisid Uhtnasse uued
instrumendid ja klubijuhatajana tegi
kõik selleks et Uhtna pasunakoor muutuks iseseisvaks orkestriks. Orkestrandid
nimetavad sind hellitavalt orkestri emaks,
sest sa oled alati neile kõigile olnud suureks abiks ja toeks.
Saatuse tahtel oleme jälle tagasi alguses. Täna seisavad orkestri ees taas Elina
Peri ja Veiko Pärnak, aga Jüri nõudlikkus
ja temperament elab puhkpillimängijate
mõtetes ja tegudes edasi.

Eelmise aasta oktoobrist alates oli Sõmeru raamatukogu lastenurk igal
neljapäeval kõige pisemate
külastajate rõõmukilkeid
täis. Koos olid 1–3-aastased
mudilased oma emmedega.
Iga kohtumisel sai raamatukogu lastele aina kodusemaks.

Lasteaia tervisenädalal oli seekord teemaks suuhügieen.
Külas käis hambaarst Piret Tamm, kes rääkis hammaste ja
suuõõne hooldusest ning selle tähtsusest. Lapsed teadsid, et
terveid hambaid vajame me söömiseks ja rääkimiseks, aga ka
naeratamiseks. Igas rühmas valmis plakat, mis kajastas suu
ja hammaste eest hoolitsemise põhitõdesid.
Vanemate rühmade lapsed kohtusid tervisenädalal veel
puuetega inimeste koja esindajatega. Need toredad inimesed andsid eeskuju oma rõõmsameelsuse ja optimismiga, kuid nende sõnad panid mõtlema, kuidas oma tervise
suhtes tähelepanelikum olla ning ohte ennetada. Lapsed said
teadmisi diabeedist, kuulmispuudest, epilepsiast, insuldist ja
teistestki terviseprobleemidest.
Enne suve on õige aeg rääkida ka ohutusteemadel.
Sõmeru lasteaias toimus koos paljude peredega liiklusõhtu, mida juhendas Annela Floren Ida prefektuurist. Vaadati
õppefilmi, prooviti jalgratastega vigursõitu ning tutvuti politseikoerte tööga.
Uhtna lasteaias korraldas liiklusõhtu Kady Tiinas, kes
töötab samuti Ida prefektuurist. Veeohutusest tuleb mai
alguses lastele rääkima Milvi Kompus päästeametist.
Nagu igal aastal, peeti mõlemas lasteaias ka sportlikku
jüripäeva.
M G
lasteaed Pääsusilm

Kevad südames

Kokkuvõtte tegi
S R

Olime üheskoos üks
tore suur pere, kellega koosolemine andis hea tuju ja
rõõmu terveks päevaks.
Erilised tänusõnad soovin
öelda ema Marisele, Astridile
ja Katjale. Usun, et tänu teile,
leiavad teie väikesed mudilased ka edaspidi tee raamatukokku.
Muinasjutuhommikud
jätkuvad taas oktoobrikuus.
Ootan põnevusega neid neljapäevahommikuid.
Kohtumiseni raamatukogus!

Tutvust tegime raamatukokku saabunud uudiskirjandusega.
Teine pooltund kulus
käelisele tegevusele. Meis-

Tervisest ja ohutusest

Mai tuli. Ta soojad ja hämarad ööd
olid jaanikuu õhtute vennad.
Süda rinnus on muutunud
põlevaks söeks
töörõõmust ja kevadest endast.

Muinasjutuhommikud lõpetasid hooaja

Esmane tutvus raamatutega toimus läbi pildisõnumite,
vaatamiseks oli palju ilusaid
pildiraamatuid. Igal lapsel
kujunesid välja omad lemmikud, mida osati hiljem juba
ise riiulist võtta. Piltide juurde
jutustasime lugusid, lugesime
lühemaid jutukesi ja luuletusi.

Meie lood

terdasime nii paberist kui ka
plastiliinist, papptaldrikutest
ja sulgedest. Emade abiga
valmisid imetoredad tööd.

E T

Sõmeru raamatukogu
direktor

Ühispildil koos külalistega.

“See, mida muusika meile annab, on kirjeldamatu. Muusika võib ajada meid naerma, nutma, panna meid mõtlema
elu üle. Muusika on nagu ajamasin, millel on võime panna
meid mäletama asju, mille oleme ammu ära unustanud.
Mõnda kindlat lugu kuulates tekib selline deja-vu moment.
Tulevad meelde emotsioonid, mida loo esimest korda kuulamisel tundsid, kus ja kellega sa sel hetkel olid. Muusika nagu
joonistaks su ellu pildi. Näiteks klassikaline muusika räägib
loo ilma sõnadeta, mis on minu arvates väga võimas ja imeline. On olemas ütlus: „Muusika mõjutab elu ja elu mõjutab
muusikat.” Ma arvan, et see on väga ilus ütlus.”
Nii kirjutas 9. klassi õpilane Karin Malmberg oma
muusikaaastale pühendutud essees. Ja tõsi ta on. Kogesin
seda Uhtna hooldekodus, kus muusikalist tervitust pakkus
hoolealustele Rakvere Ukraina selts. Romansside ja särtsakamate lugude vaheldus peegeldus eheda tundmusena
kuulajate näos, hinges ja südames. Nagu elus, oli siingi naerupahvakuid, aplausi, kaasalaulmist ning pisaraid. Oli ilus.
Aitäh Ukraina seltsile, et te seda ilu pakkusite.
S R

Mida peab teadma, enne kui võtad põrsad
Kas suudame eeloleval
suvel seakatku farmidest
eemal hoida?
Hetkel on käes aeg, mil
paljud maainimesed mõlgutavad mõtteid endale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks
arvestama sellega, et sigade
aafrika katk (SAK) ei ole Eestimaalt ja Lääne-Virumaalt
kuhugi kadunud.
2015. aasta teisel poolel
oli Lääne-Virumaal kõrge
metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91
metsseal. Kahjuks ei jäänud
SAK-st puutumata ka meie
maakonna üks väikemajapidamine, haigestunud 2 siga
tuli likvideerida. 2016. aastal
on SAK metssigadel diagnoositud juba 95 korral Rakke, Väike-Maarja, Tamsalu,
Tapa, Kadrina, Laekvere,
Vinni ja Rägavere vallas.
Ilmade
soojenemisega
toimub viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade
haigestumine eriti kõrge.
Seda näitasid ka möödunud
aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist septembri
lõpuni.
Kui loomapidajal on kange soov hakata sellel aastal
sigu pidama, siis peaks ta
esmalt endalt küsima, kas ta
on suuteline täitma rangeid
bioohutusmeetmeid.

Bioohutusmeetmed ja
nõuded, mida kõik seapidajad peaks järgima:
• sigade õuespidamine on
keelatud, sigade väljapääsemine loomakasvatushoonest ja kokkupuude muude
loomadega peab olema välistatud;
• veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone
territooriumile peab toimuma üksnes desobarjääri kaudu;
• loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud selliselt, et on välistatud
muude loomade ligipääs
ettevõttes kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja läga
ladestuskohtadele;
• loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel
tuleb vahetada üleriided ja
jalatsid ning pesta ja desinfitseerida käed ja jalatsid;
• kõigile
loomapidamises
osalevatele inimestele tuleb selgitada rakendatavaid
bioohutusmeetmeid ning
nõuda kõigilt töötajailt või
pereliikmeilt
täiendavate
bioohutusnõuete järgimist
pärast metsas viibimist;
• inventari, sööta ja allapanu
on keelatud viia ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teisele;

4. aprillil
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kinnitada Uhtna hooldekodu töötajate koosseis.
Määrata Uhtna alevikus munitsipaalomandisse taotletava
katastriüksuse lähiaadressideks Kitseküla tänav; Ubja külas
Silmu tee 5; Sõmeru alevikus Luha tänav, Papli tänav ja
Ristiku tänav.
Korraldada hange ja küsida pakkumused valla asfalteeritud
teede ja tänavate pindamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Jals Ehitus
Kressi tn 8 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
Anda nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
Kinnitada küttepuude taotlejate nimekiri.
Jätta rahuldamata kahe isiku sotsiaaltoetuse avaldused.
Kinnitada sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste vormid.
Määrata ühele isikule hooldaja ja maksta hooldajale
hooldajatoetust.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas
391 eurot.

11. aprillil
•
•
•
•
•

•
•
•
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Muuta perspektiivseks jäätmevaldajate registris Uuemaja tee
8 kinnistu.
Lõpetada ühele isikule määratud hooldus- ja hooldajatoetuse
maksmine.
Jätta rahuldamata kahe isiku sotsiaaltoetuse avaldused.
Kinnitada valla teede ja tänavate kahekordseks pindamiseks
esitatud pakkumuste tulemused ja sõlmida leping AS-ga
Lemminkäinen Eesti.
Määrata Uhtna alevikus munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse lähiaadressideks Saeveski tänav; Näpi
alevikus Metsavahe tänav, Iirise tänav ja Sireli tänav; Ubja
külas Kaevandus tee ja Keldri tee; Uusimäe külas Jooksuraja
katastriüksus.
Anda nõusolek välireklaami paigaldamiseks vallale
kuuluvatele teadetetahvlitele.
Koostada ettekirjutus Saare maaüksusel paiknevate lagunenud ehitiste omanikule.
Seada hajaasustuse programmi valdkonnad prioriteetsuse
järjekorda: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

• haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud;
• sigade sööt peab olema eelnevalt kuumtöödeldud või
vähemalt 30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud
nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate
isikute juurdepääs söödale;
• sigade allapanu peab olema
vähemalt 90 päeva enne kasutamist hoiustatud nii, et
on välistatud mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute
juurdepääs allapanule;
• kütitud või surnuna leitud
metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud;
• kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt rakendatavate
bioohutusmeetmete ja abinõude
kohta koostama bioohutuskava ning dokumenteerima
nende meetmete rakendamist.
Allikas: maaeluministeerium www.seakatk.ee
Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb
täita täpselt ja järjepidevalt.
Kompensatsiooni võimaliku
taudipuhangu korral farmis
on võimalik taotleda vaid
nendel seakasvatajatel, kes

•
•

on kõiki bioohutusnõudeid
täitnud.
Kui eespool kirjas olevaid
nõudeid ei suudeta täita, siis
sigu pidada ei tohi ja seapidamine tuleb kiiresti lõpetada.
Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul peale sea
toomist registreerima PRIAs oma farmis peetavaks
loomaliigiks „siga“. Samuti
kehtib seapidajatel kohustus
teavitada PRIA-t igal aastal
15. maiks oma farmis peetavate sigade arv 1. mai seisuga.
Seoses kodusigade SAK
leiuga möödunud aastal
kehtestati meie maakonna
ja kogu riigi seapidajatele
rangemad nõuded, mis olid
peamiselt seotud sigade turustamise piirangutega. See
tähendab, et ka üheainsa kodusea nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise
edasilükkumise ning tuua
kaasa majanduslikku kahju
kõigile meie maakonnas ja
Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.
Oleme tähelepanelikud ja
väldime kodusigade haigestumist!

Vallavalitsus ootab infot vanade
puuraukude kohta
Keskkonnaministeerium pöördub vallaelanike ja mujal elavate maaomanike poole palvega teatada vallavalitsusse avatud ja mahajäetud geoloogilistest puuraukudest.
Sellised puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja –kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju
kaevudele ning allikatele. Keskkonnaministeeriumil on
kavatsus need puuraugud ohutustada tampoonimise teel.
Vajame kõigi meie inimeste abi, et täpsustada avatud
puuraukude asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja kaugusest mõnest kindlast orientiirist (tee,
jõgi, järv, metsaserv jne).
Palun andke sellekohast teavet vallavalitsusele tel 322
1025 (maanõunik) või üldtelefonil 329 5944 või vald@someru.ee, lisades teatele oma nime ja kontaktandmed.
Ootame Teie teadaandeid avatud puuraukude kohta
võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 24. juuniks 2016. a.

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
(jalgpall 5+1 inimest, rahvastepall 5+1 inimest, individuaalne noolemäng, meeskondlik või individuaalne
nutikas orienteerumine, korvpalli vabavisked.

J G

Lääne-Virumaa veterinaarkeskus,
tel 513 4264

Eelregistreerimine kuni 31.05 info@uhtna.edu.ee)

18.00 aastapäevaaktus Uhtna koolis
20.00 juubelipidu kooli saalis
Osavõtutasu 10 eurot kanda Sõmeru vallavalit-

Korraldada hange ja küsida pakkumused Uhtna põhikooli
renoveerimiseks.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas
174 eurot.

suse arvele EE981010502009484005 hiljemalt
15.06.2016, märksõnaks “koolijuubel”.
Tasuda saab ka kohapeal.
Lisainfo info@uhtna.edu.ee või tel 325 7768.

18. aprillil
•
•
•
•
•
•

Anda kasutusluba Iirise tn 2-1 asuvale garaažile.
Korraldada hange ja küsida pakkumused valla õpilasliinide
teenindamiseks.
Taotleda munitsipaalomandisse neli katastriüksust –
Pihlaka, Silmu tee 2a, Rammo tee ja Arkna tee.
Jätta rahuldamata kahe isiku esitatud sotsiaaltoetuse
avaldused.
Pikendada ühe isikuga sõlmitud sotsiaaleluruumi
üürilepingut.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas
310 eurot.

25. aprillil
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tunnistada kehtetuks 15.04.2016 antud kasutusloa korraldus.
Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli 16 õpilast,
Uhtna põhikooli 13 õpilast, Rakvere reaalgümnaasiumi 2
õpilast, Rakvere gümnaasiumi 2 õpilast ja Kunda ühisgümnaasiumi 1 õpilast.
Taotleda munitsipaalomandisse neli katastriüksust – Kibuvitsa tee, Tuule tee, Vaeküla tee ja Roo tänava juurdepääsutee.
Esitada maavanemale vaba põllumajandusmaa riigi omandisse jätmiseks ja kasutusvaldusesse andmiseks OÜle Vaeküla Suurtalu.
Seada vallale kuuluvale kinnistule isiklik kasutusõigus OÜ
Elektrilevi kasuks.
Anda nõusolek ühe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
Maksta ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku summas 77 eurot.
Kinnitada hanke valla asfalteeritud teede ja tänavate pindamise tulemused ja sõlmida leping AS-ga Lemminkäinen
Eesti.
Kehtestada Kaarli teel liikluspiirang ja paigaldada vastavad
liiklusmärgid.
Korraldada hange ja küsida pakkumused Uhtna põhikooli
mööbli ja muu sisustuse ostmiseks.

27. aprillil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Võtta menetlusse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava.
Kooskõlastada Lääne-Viru maakonnaplaneering.
Võtta peremehetu ehitisena valla omandisse Metsaveere
tee 5 asuv elamu.
Taotleda munitsipaalomandisse Metsaveere tee 5 asuva
elamu alune maa.
Kehtestada alates 01.09.2016 Sõmeru lasteaed Pääsusilm
lapsevanema poolt kaetava kohamaksu suuruseks 18
eurot.
Muuta valla jäätmehoolduseeskirja lisades mahutina
Molok tüüpi mahuti.
Kinnitada valla 2015. aasta majandusaasta aruanne.
Algatada pärandvara menetlus Vaekülas Jaama tee 6 asuva
elamu suhtes.
Võtta menetlusse elukoha juurdepääsutee küsimuse
lahendamiseks esitatud avaldus.

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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28. mail kell 10.00

Maaelu
festival

Rongkäik kell 10.00 läbi Sõmeru Vasikanime konkurss
Rongkäigus võib näha põllumajandusmasinaid, tantsijaid,
lauljaid, hobuseid, lambaid ja pillimehi. Rongkäigus marsivad Sõmeru valla ettevõtjad, koolid, lasteaiad, huviringid, noortekeskused, mõned Rakvere valla ettevõtjad ja
maakonna põllumehed.

Just ilmavalgust näinud vasikas tuleb festivalile koos
emmega ja ootab endale nime. Selle tarbeks toimub
kauneima vasikanime konkurss, kus omanik parima
nime välja valib ning väljamõtlejat premeerib.

Ettevõtjad, kes veel soovivad rongkäigus osaleda, palume
kiiresti ühendust võtta telefonil 527 7235 või
maia@someru.ee

Atraktsioonid lastele

Pealtvaatajad, tulge rongkäigule kaasa elama!

Laat

Laadale on registreeritud sadakond müüjat, kes pakuvad
ehedat ja eestimaist käsitööd ning talutooteid.
Ühe suure osa moodustab taimelaat, kus suurematest
müüjatest on esindatud:
Juhani Puukool
Elise aed
Mõdriku Iluaed
Mädapea Floksiaed

Põltsamaa Roosiaed
Kaevandi Aed
Plantest Grupp
Lootos Projektid jne.

Saab osta taimi amplitest puude ja põõsasteni välja.
Tähelepanu väärib müüki tulev vermikompost, mis on hea aiataimedele.

Lääne-Virumaa Põllumeeste Liidu telk
•
•
•
•

põllumeeste elu kajastavad filmid
piimabaar
müügil kohalike põllumeeste toodang
väljas põllutehnika

Töötoad
suveniiride valmistamine

paberpunutised
lammaste pügamine
vöö kudumine
keraamika maalimine jne.

Loomad
ja linnud
Loomi ja linde on festivalil palju.

Rannarantšo miniloomaaed
hobused – saab proovida ratsasõitu
ponivanker
hobuvanker
lambad, kitsed ja talled
alpakad
lehmad ja vasikad
kanatibud ja parditibud – ka müügiks

Õnneloos

Lastel on festivalil sel aastal eriti palju tegemist.
Enamik lasteatraktsioone on tasuta.
• batuudid
• väikelaste karussell
• suusahüppe MARUMÄGI
• maadlusmatt koos maadlejatega
• lastekohvik
• meisterdamise töötoad
• multifilmituba
• lastehoid (tasuline)

Kultuuriprogramm

10.00 paraad, Uhtna pasunakoor tervitab saabujaid

Pealaval
11.00 festivali avamine, esineb Rakvere linnaorkester
12.00 lambaoksjon
13.00 ansambel Justament
13.40 fotovõistluse ja laste loominguvõistluse
autasustamine, esinevad Sõmeru valla koolide ja
lasteaedade lapsed
15.00 ansambel Justament
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Kallis aeg, ära omati tõtta –
hea on olla veel nooruse maal,
kuid aja käest tagasi võtta
me parimaid aastaid ei saa.

Õnnitleme maikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
94. sünnipäeval
META SUKATŠ Vaeküla
93. sünnipäeval
ELLEN KONTAKEVITŠ Vaeküla
92. sünnipäeval
MARIA ADEL Sõmeru
87. sünnipäeval
VAIKE KOZÕREVA Sõmeru
SILVI PIISKOPPEL Näpi
85. sünnipäeval
AINO REMIKÜLL Näpi
84. sünnipäeval
ASTA NEITO Koovälja
HERTA JÄNIS Vaeküla
83. sünnipäeval
NELLA TOMBAND Ubja
ELIISE-JOHANNA KALLEND Roodevälja
82. sünnipäeval
EVALD MÄEMURU Uhtna
81. sünnipäeval
ELLE ERTSEN Sämi-Tagaküla
80. sünnipäeval
LEIDA LAMBUR Sõmeru
LINDA HEIN Sõmeru
75. sünnipäeval
ENN KALINOVSKI Näpi
REIN SARANDI Koovälja
JÜRI LOIT Sõmeru
70. sünnipäeval
JAAK JÄRV Koovälja

15.40 esinevad Sõmeru valla taidlejad

Väike käsi, mis su pihku poetus,
täna kõiges on veel alustaja.
Sinu mõistvat sõna mõttetoetust
on tal tulevikus väga vaja.

Sisehoovikohviku vabalaval
12.30 Uhtna naiskoor
Ukraina kogukonna Barvinok vokaalansambel

Palju õnne lapse
sünni puhul!

noor moosekant Randmar Tuulemäe
Vabalava ootab esinejaid, info ja registreerimine
annika@someru.ee

ROGER JAANSON Sõmeru
CLYDE ERM Näpi
MIRABEL KONGI Ussimäe

Toitlustajad
Suurtoitlustajaid on viis, valmistatakse erinevaid liha- ja
kalaroogasid. Kohal on Rägavere mõisa lambasupikatel.
Avatud on sisehoovi kohvik ja mitmed küpsetiste müügipunktid. Samuti pakutakse erinevaid jäätiseid, külmi ja
kuumi jooke.

NB! Üritus on alkoholivaba!
Toetavad:

Iga pilet võidab, auhinnad kauplejatelt ja korraldajatelt.

ELIISE LINNA Sõmeru

EMADEPÄEVA KONTSERT
Ubja päevakeskuses 7. mail kell 14.00

19. mail kell 17.30 Sõmeru raamatukogus
kohtumine Hinge Kaljundiga ning tema uue
raamatu „Ajaratta rehvi peal“ esitlus.
Kohtumiseni raamatukogus!
Päev õhtule laskus…
ja lõppes elurada…

Mälestame
Korraldusmeeskond palub festivalialale oma lemmikloomadega mitte tulla!
Sel päeval on Sõmerul liiklus häiritud, palume jälgida ajutist liikluskorraldust!

VALENTINA MATVEJEVA
MARGARITA RIPPINEN

PAPIARU 31.10.1930-24.03.2016
UHTNA 20.10.1944-19.04.2016

