XXIII aastakäik

Kodaniku veerg
Kooliteed kulutades nopid teadmisi ja tarkuseteri. Enne otsustavat
lõpusirget on lubatud natuke lusti ja vabadust. Nii kutsus ka viimane
koolikell meie valla üheksandikud lustima ja taas ennast lapsena tundma. Milline haridusmaastik meie koolis valitseb, selle võtsid ühiselt
kokku Sõmeru kooli üheksanda klassi õpilased.
Aeg meil rändas kiiresti,
jõudsime kõik ilusasti lõpuni.
Koolitee meil olnud pikk,
silme ees meil selge siht.
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MÄÄ ehk meeleolukas äraolemine ja äge festival

Õppima oleme pidanud palju,
aga oleme teinud ka palju nalju.
Produktiivsed on olnud meil vahetunnid,
kus õpetaja järeltöid meid vastama sunnib.
Koolitund mind rõõmsaks teeb,
seda teab iga mees.
Koolis saime palju sõpru
ja hommikul sööme palju putru.
Hinded on olnud head,
sellepärast oleme kaotanud pead.
On ka halbu hindeid olnud,
ega neid ka palju polnud.
Kooli ei jäta ma minemata,
kui nii juhtub, siis ainult kogemata.
Kui kodutöö on tegemata,
vabandust mina paluma ei hakka.
Ajud meil nüüd on krussis,
mulle meeldivad mu sussid.
Meeldib ka särk
ja kõik muu värk.
Teen palju kära –
see meeldib mulle väga.
Õpetaja karjub nii mis jube,
ei taha temaga jagada tube.

Lisaks päevakangelastele sai paitada ja lustida teistegi koduloomadega.

Nii võiks kokku võtta seljataha jäänud lambafestivali finaali. Oli jah meeleolukas ja
äge, nii tegijatele kui ka osalejatele. Tänusõnad kõigile, kes oma panuse ühel või teisel
moel festivali toimumisse andisid. Sellisel kujul toimus festival viimast korda, kuid talurahvast me ei unusta, mõlgutades uusi mõtteid üritusest, kus pearõhk on ikka eestimaisel
käsitööl, talutoodetel ja taimelaadal.
Kes või mis on paraadil esirinnas, jäägu see veel mõtetesse, kuid kindlasti loodame
kõigi osasaanutega kohtuda ka järgnevatel aastatel.
Festivalil valmistasid valla koolide ja lasteaia lapsed omanäolisi hampelmanne ning
toimus ka fotovõistlus teemal „Maal on lahe“. Valminud tööd on üleval keskusehoones.
Uhtna lasteaia Pokude rühma 20-pealine lambakoor.

Mulle ei meeldi matemaatika,
tahaks rohkem mängida.
Eesti keel on suht okei,
valikeksam – tänan – ei.
Mitu aastat mööda läinud,
selle eest olen igal pool käinud.
Kooliaastad on olnud väga lahedad,
mis siis, et ruumid on natuke jahedad.

Päeva avalöögiks oli lambaparaad, kus väärikat, demonstratiivset ja meeleolukat esinemist pakkusid
1500 Rägavere mõisa lammast.

Tutipäeval on lubatud pisut vempe ja nalja. Sellise meeleolu tõid vallamajja Sõmeru kooli lapsed.

Harivat ja omanäolist vaatemängu pakkusid lambapügajad, kelle usinad käed
pügasid tunnis 66 lammast.

Uhtna kooli eksamieelikud aga nautisid meenutusi lapsepõlvest.
Fotode ja videolõikude saatel taaselustati õpetajaskonna kaasabil üheksa kooliaasta tegemised. Äratundmisrõõmu koos „Kassikese ja Kakukesega“ jagus nii asjaosalistele kui ka publikule.

Päev oli täis erinevat kultuuriprogrammi.
Täis õue tõi ansambel Curly String, keda oli
nautlema tulnud rekordarv külastajaid.
Omamoodi vaatemänguks kujunes ka
oksjon, kus hinnad kerkisid ja pinge kasvas, et
omistada uhke neljast lambanahast kokku õmmeldud diivanikate või sugujäär.
Sellel aastal olid võistlustules ka toitlustajad,
kelle hulgast jagas žürii välja erikategooriaid.

Fotod Anne Raagi, Taivi Rootsi, Sirje Rebase ja Siiri Saarmetsa kogust.

Suus sulava lambaroa valmistas MTÜ Hinokad, vastupandamatut garneeringut pakkus FIE
Ingrid Kurve, vürtsis oli võlu Aluvere šašlõkil,

stiilseima toidupakkuja tiitli pälvis Vanamõisa
toitlustus ja üllatava ampsu pakkus FIE Hegle
Liivrand
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Ükski tõeline rõõm ei saa sündida vaevata
Juba mitmel kevadel märkab Sõmeru vallavalitsus oma
tublisid valla õpilasi ja õpetajaid ning tunnustab nende
pingutusi.
Vanema kooliastme tänuüritus toimus 19. mail Sagadi
härrastemajas, kuhu olid kutsutud koos vanematega õpilased,
kes on terve õppeaasta jooksul
vaeva näinud ja pingutanud,
võib-olla isegi nii mõnestki meelepärasest tegevusest loobunud
õppimise kasuks.
Sõmeru põhikooli tublimad: 7. klassist Kristi Murel ja Meri-Ly Luik, 8. klassist
Raili Kruusamäe, Irmel Herdis
Maalmets ja Magnus Mänd, 9.
klassist Kristo Kajava, Kristjan
Kruusimaa, Ranno Lauri ja Helen Õispuu.
Uhtna põhikooli tublimad: 7. klassist Marek Viirg ja
Argo Virusiim, 8. klassist Karin
Malmberg, Mari-Lys Liima, Pirgid Peenemaa, Gert Evert, Carl
Hartvig Lehtme, Markus Matto
ja Minna Teiva; 9. klassist Birgit
Keir, Julia Kutsõn, Reelika Pähkel ja Ketlin Raudla.
Kunda ühisgümnaasiumi
tublim Tauri Tomson.
Rakvere reaalgümnaasiumi tublimad: 7. klassist Lissel
Tanni ja Kristina Vahemets, 8.
klassist Merline Virves ja 9. klassist Annegret Reisi.
Rakvere
gümnaasiumi
tublim Tymo Murakas.

Tublid Sagadis.

Haridus on väärtuslik vara ja
selle omandamine tunnustamist
väärt. Meie vallas on tublisid
õpilasi, kellel on jätkunud sihikindlust ja järjepidevust pühenduda õpingutele. Tänutundest
nende õpilaste vastu tekkis idee
luua midagi erilist ja just neile,
mis oleks kõigi nende pingutuste vääriline ja jääks meenena mälestuseks. Nende mõtete
ajel sündis klaasikunstnik Piret
Ellamaalt inimfiguur, mis sümboliseerib mõistuse, tahtejõu ja
väärikuse sümbioosi ning kannab Kohala külakooli esimese
õpetaja järgi nime TIDRIK.
Tidrik Ups oli alates aastast
1841 Kohala külakooli esimene
õpetaja. Tema kohta on teada,
et ta oli iseõppija ja sõbralik
rahvamees, kes laupäeviti palvetundides ja lauluharjutustel
oli jutustanud rahvale muist-

Tidrikud.

sest vabadusest, iseseisvusest ja
üheväärsusest ning ennustanud
juba tollal priiusekoitu. Tidrik
Ups töötas külakoolis üle kahekümne aasta ning oli eeskujuks
suurele hulgale õpilastele.
Tidriku kuju pälvisid Kristo Kajava, Kristjan Kruusimaa

Lusikad pihku
ja tegudele
Kaks väikest armsat silma
iga su liigutust näevad.
Need väikesed lapsekõrvad
kuulavad sind ööl kui päeval.
Emadepäeva eel kinkis
Sõmeru vallavalitsus oma talvel
ja kevadel sündinud ilmakodanikele nimelise hõbelusika.
Palju õnne kõigile ning
jõudu ja jaksu vanematele!

Nuputamist jätkus mitmeks tunniks.

ril. Ning sellel päeval polegi
suurt muud mõtet kui see, et
võiksid leida veel ühe põhjuse
kleiti kanda ja ennast tõeliselt
naiselikuna tunda.
Uhtna koolis sel päeval
kleitidele eriti tähelepanu ei
pööratud. Tegemist oli hoopiski meelelahutuslikult sportliku
projektipäevaga, kus koostöös
Uhtna noortekaga oli erinevaid
töötubasid ja tegemisi. Asja
mõte oli teada saada, kuidas
turvaliselt suvele vastu minna.
Selleks oli vaja silmad ja kõrvad
kogu aeg lahti hoida. Kui kõik
õpetussõnad olid Eesti kaardil
ära jagatud, kogu kool segaseltskondadesse saadud, jõugujuhid

Rong saabus Krati rühma
õuele

Rongisõit võib alata!

Viimane täispikk koolikuu
Maikuu oli õnnelikult lõpule
jõudnud ning saabus juunikuu
esimene päev. Sellel päeval oli
kohe mitu tähendust. See, et
tegemist oli esmaspäevaga, oli
siililegi selge. Lisaks oli 1. juuni veel ka lastekaitsepäev, nii et
lapsi pidi sel päeval eriti hoidma.
Kuigi omal moel hoitakse neid
ju kogu aeg. Isegi meie kooli laul
ütleb, et kasvav taim vajab valgust, kasvav laps ent vajab hoolt
.., aga see selleks.
Mida kõik päriselt veel ehk
ei teadnud, oli see, et 1. juuni
on ka kleidikandmispäev, mida
tähistatakse alates 2010. aastast.
Kleidikandmise päev on
lihtsalt üks lõbus päev, mil nautida kleidikandmise ilu. Päeva
idee sai alguse USAst - ühest
lihtsast vestlusest teemal, kui
ilusad on kleidid ning et naised
peaksid neid rohkem kandma.
Idee riputati üles Facebooki ning
tänaseks on Facebooki-ürituses
osalejate listis sadu tuhandeid
inimesi.
Kleidikandmise päeva tähistatakse tegelikult kaks korda
aastas – 1. juunil ja 1. detsemb-

Lasteaia uudised

valitud ja soojendusülesanded
lahendatud, kimasid tiimid Uhtna peale laiali. See võttis kohe
oma paar tundi aega, aga tasus
ennast igati ära. Ka osalejad arvasid, et maastikumäng oli lahe,
põnev ja huvitav. 8. klassi poistele näiteks meeldis, et nad said
segarühmaga koos liikuda ja
nooremate klasside õpilasi tundma õppida.
Kella kümne paiku hakkas
uus vesi ja vile pihta. Koolimajja
oli tulnud õpetust jagama mitu
erinevat inimest. Juttu tehti suvisest vee- ja tuleohutusest, sest
on ju oluline neid tähtsaid asju
teada. Omaette teema oli ohutu
liikluse valdkond ja kuigi sellest

ja Ranno Lauri Sõmeru koolist,
Ketlin Raudla, Birgit Keir ja Julia Kutsõn Uhtna koolist ning
Annegret Reisi Rakvere reaalgümnaasiumist.
Loe ka lk 4.

on hästi palju juttu olnud, on
oluline neid asju ikka üle korrata, et kõik kenasti kõrvade vahele kinni jääks.
Wellnessi Elustiili kool rääkis, kuidas lisaks hingele ka ihu
eest hoolt kanda ja kena välja
näha. Päev lõppes piknikuga
koolimaja ja söökla vahelisel alal
ning lõpuks viisid koolibussid
kõik lapsed juba kella ühe ajal
koju.
Lõppkokkuvõttes arvasid
Kady Tiinas ning päästeameti
esindaja, et segarühmades oligi kõige parem lastega töötada.
Kady kiitis meie õpilaste tugevat
kambavaimu, sest töötuppa jõudes oli rühmadest saanud tugevad ühtehoidvad meeskonnad,
kus õpilased üksteist toetasid
ning abistasid.
Ka ilu-töötoa juhendajad arvasid, et meie kooli õpilased on
nutikad, sõbralikud ja viisakad.
Nii et mis muud, kui et ilusat
ja turvalist suve meile kõigile!

S R
Uhtna kool

Veebruari alguses kuulsin konkursist „Raudteeohutusteemalised töölehed lasteaedadele“, mille kuulutas välja Ida prefektuur
koostöös MTÜga Operation Lifesaver Estonia ja Lääne–Virumaa
traumanõukoguga ning otsustasin võimalusest kinni haarata.
Minule kui õpetajale oli see suur väljakutse, kuna Sõmeru on
samuti ümbritsetud raudteega. Raudtee ääres metsas käime lastega jalutamas ja rongi sõitmist jälgimas ning leian, et on väga oluline selle juures vestelda raudteeohutusest. Tean, et raudteeohutusteemalisi töövihikuid ei leidu, mis kergendaksid õpetaja tööd.
See teadmine motiveeris mind tegema töövihikut, mis oleks abiks
õpetajale, kes püüab lastele õpetada raudteeohutust.
Sellest hetkest alates, kui otsustasin konkursil osaleda, hakkasin mõtlema, millised need töölehed peaksid olema. Jõudsin
järeldusele, et need peavad olema seotud erinevate ainevaldkondadega, mis toetavad lapse arengut ning täiendavad teadmisi
raudteeohutusest. Töölehed köitsin kokku vihikuks, mis on mõeldud 5–7-aastastele lastele.
Töövihik võistlustulle saadetud, jäin ootama. Mõne aja pärast
võeti minuga ühendust ja kutsuti Kuldse Tõkkepuu tänuüritusele, mis toimus Tallinnas Kultuurikatlas. Üritusel osalesid mitmed
inimesed, kes on oma panuse andnud aasta jooksul raudteeohutusalaseks ennetustööks. Siseminister Hanno Pevkur ja OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets andsid mulle üle tänukirja ning
oma rühmale raudteeohutusalase loomekonkursi „Sina Saad“ stipendiumi, 150 eurot. Lisaks kõigele sellele sai meie rühm kingituseks rongi, mis valmistati Rakvere ametikooli poolt.
Nüüdsest alates rõõmustab rong Krati ja teiste rühmade lapsi.

K F

Sõmeru lasteaia õpetaja

Sipsikud Laulasmaal

27. mai varahommikul sõitsid Sõmeru lasteaia Sipsiku rühma
folklooriringi lapsed koos õpetajatega Laulasmaa VIII rahvatantsupäevale. Pidu algas rongkäiguga. Lapsi oli tantsima tulnud üle
300. Laulasmaa, Keila, Paldiski ja veel mitmete Harjumaa ja Läänemaa tantsugruppide kõrval oli meil suur au esindada seal LääneVirumaad. Meie lapsed tantsisid kaks tantsu, „Kaera-Jaan“ ja
„Ehitame maja“, ühistantsudeks olid „Tinna“ ja „Sabatants“. Hea
oli tantsida kohaliku rahvamuusikaansambli „Möllav meri“ saatel, nautida ilusate rahvariiete ilu ja tunda rõõmu Harjumaa laste
folklooripäevast.
Meie rõõmsa ürituse lõpetas jalutuskäik Laulasmaa kevadises
pargis ja piknik mere ääres.
Õpetajad

M H, T R, A P

Ära unusta
Soojad nädalavahetused ja lähenev puhkuste aeg meelitab paljud
oma aiamaadele ja suvilatesse. Tuletame meelde, et suvilale nagu ka
eramajale rakenduvad mitmed tuleohutusnõuded. Kui elate suvilas või
aiamajas, peab seal olema suitsuandur, küttesüsteem peab vastama
nõuetele ja olema kontrollitud. Loomulikult ei tasu puhates unustada ka
elementaarset ohutus kõiges, mida teete.
Lisaks vajavad meelde tuletamist ohutusreeglid lõkke tegemisel:
• Lõket ei tohi teha tuulise ilmaga.
• Lõkkease on vaja puhastada põlevmaterjalist ning piirata.
• Üle ühe-meetrilise läbimõõduga lõkke ohutu kaugus hoonetest ja
põlevmaterjalidest on vähemalt 15 meetrit ja metsast 20 meetrit.
• Käepärast peaksid olema ka esmased kustutusvahendid,
milleks võib olla vesi, liiv või tulekustuti.
• Lõket ei tohi jätta järelvalveta.
Lisainfot saab päästeameti kodulehelt ww.paasteamet.ee
või helistades päästeala infotelefonile 1524.
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Ükski tõeline rõõm ei saa sündida vaevata
Koolid ja lasteaed valivad
oma kollektiivist välja ühe
õpetaja, kes esitatakse aasta
õpetaja tiitlile.
Peamine pole töö hulk
mida teeme, vaid armastus, mille töösse paneme.
Just sellise armastuse ja
südamlikkuse on Sõmeru
lasteaia Pääsusilm õpetaja Milvi Hallik panustanud
oma töösse laste õpetamisel
40 aasta jooksul.
Pärast Rakvere pedagoogilise kooli lõpetamist, 1975.
aastal, sai Sõmeru lasteaed
talle esimeseks töökohaks
ning on seda tänini. Õpetaja
Milvi on väga suurte kogemustega ning mitmekülgsete huvidega, uutele ideedele
avatud, rahvuskultuuri ja
põlvkondadevahelist sidet
väärtustav õpetaja. Ta on
lastest hooliv, positiivne ja
emotsionaalne.
Õpetaja Milvi kasutab
õppetegevustes palju laule,
pillimängu, vanasõnu, mõistatusi, muinasjutte, lavastusmänge. Ta põimib oma rikkalikud folklooriteadmised
väga oskuslikult igapäevastesse tegevustesse. Sõmeru
lasteaia folkloorirühm saigi
alguse nii muusikaõpetaja
Renna Sarapi kui ka õpetaja Milvi ühisest soovist
ja huvist. Mitmel aastal on
esinetud erinevatel folklooriüritustel nii meie vallas,
maakonnas kui kaugemalgi.
Lisaks on ta suur loodusesõber, kes avastab lastega

loodust vaadeldes, uurides
ja katsudes. Õpetaja Milvi
eestvedamisel on koostatud
Sõmeru lasteaia looduse õpperada.
Kolleegide sõnul on Milvi väga sõbralik ning kohusetundlik, tugeva meeskonnatunnetusega õpetaja,
alati abivalmis ning aktiivne
kaasalööja kõikides ettevõtmistes. Oma rühma lastele
jagab ta kiirete igapäevatoimetuste juures alati kallistusi ja kiidusõnu ning ükski
laste lõunauinak ei alga ilma
unepaita.

Teadmised – nagu
taevas – pole kellegi eraomand. Õpetamine on
kunst jagada.
Sel õppeaastal valisid
Uhtna kooli õpilased aasta
õpetajaks loodusainete õpetaja Janika Lauri.
Hea õpetaja tunnusteks
on õpilased nimetanud sõbralikkust, lahkust, abivalmidust, head iseloomu ja
toredust. Lisati veel, et hea
õpetaja on see, kes annab
vähe kodutöid, õpetab huvitavalt, paneb häid hindeid,
teeb nalja, ei kiusa õpilasi
ega karju ilmaasjata. Ta tegeleb lastega, käib nendega
väljasõitudel ning aitab sind
hädas ja teda saab usaldada.
Õpilaste arvates on õpetaja Janika just selline õpetaja. Lisaks on ta pedagoogina
enesekindel, järjepidev ja
uuendusmeelne ning oskab
oma ainetunde huvitavalt

4. mai

• Nõustuda OÜ-le Rakvere Põllumajandustehnika kuuluva Veehoidla katastriüksuse jagamisega.
• Määrata ühele isikule hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
• Esitada vallavolikogule kooskõlastamiseks Sõmeru lasteaia
Pääsusilm sisehindamise aruanne.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikoolist 9 õpilast, Uhtna põhikoolist 13 õpilast, Rakvere reaalgümnaasiumist 4 õpilast,
Kunda ühisgümnaasiumist 1 õpilast ja Rakvere gümnaasiumist 1
õpilast.
• Väljastada ehitusload: OÜ-le Elektrilevi 0,4 kV maakaabelliini,
liitumiskilbi ja jaotuskilbi ehitamiseks Nastiku tn 6 kinnistu liitumiseks elektrivõrguga ning 0,4 kV maakaabelliini, liitumiskilbi ja
jaotuskilbi ehitamiseks Nastiku tn 5, Nastiku tn 7 kinnistute liitumiseks elektrivõrguga; OÜ-le Arendus & Haldus projekteerimistingimused 0,4 kV maakaabelliini, liitumiskilbi projekteerimiseks.
• Kvaliﬁtseerida ja tunnistada vastavaks lasteaia Uhtna maja
mööbli ja muu sisustuse hankele esitatud pakkumused ning tunnistati edukaks Kitman Thulema AS pakkumus.

11. mai

• Kvaliﬁtseerida ja tunnistada vastavaks Sõmeru aleviku Põllu tänava rekonstrueerimise hankele esitatud pakkumused ning tunnistada edukaks Kinnisvaraehitus OÜ ja RPK Teed OÜ ühispakkumus.
• Anda nõusolek kahe isiku Uhtna hooldekodusse paigutamiseks.
• Anda ehitusluba OÜ-le FER Project puidutöökoja laiendamiseks.
• Anda kirjalikud nõusolekud Maasi kinnistule kuuri ehitamiseks,
Hussari kinnistule septiku ja imbväljaku ehitamiseks, Erma kinnistule kanalisatsioonitoru ja mahuti ning veetoru ja puurkaevu
ehitamiseks.
• Nõustuda OÜ-le Ekovir jäätmeloa väljastamisega olmejäätmeveoks Lääne-Viru maakonnas.
• Nõustuda jäätmeloa andmise eelnõuga AS-le Eco Pro ohtlike
jäätmete veoks Lääne-Viru maakonnas.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru põhikooli õppedirektorit
Kaida Laksi, Uhtna põhikooli õpetajat Janika Laurit ja Sõmeru lasteaed Pääsusilm õpetajat Milvi Hallikut.
• Tunnustada valla tänukirjaga Sõmeru lasteaeda Pääsusilm ja abivallavanemat Viktor Hänineni.

lõimida teiste õppeainetega
ja siduda tunnis õpitut igapäevaeluga. Õpetaja Janika
kasutab õppetöös digitaalseid õppematerjale ja -vahendeid ning tähtsustab
õpilaste projektitööoskuste
kujundamist.
Õpetaja Janika on hea
huumorimeelega ja laia silmaringiga inimene. Tema
huvialadeks on lugemine,
näitlemine, looduses viibimine, reisimine ja kokandus. Klassijuhatajana paneb
ta suurt rõhku õpilaste mitmekülgsele arengule, külastades oma klassiga erinevaid
vaatamisväärsusi. Õpetaja
omab head kontakti ka lastevanematega.
Kolleegina on Janika
seltskondlik, sõbralik ja toetav.
Margaret Thatcher on
arvanud nii: „Kui tahate,
et midagi öeldaks, paluge
meest. Kui tahate, et midagi tehtaks, paluge naist.“
Kolleegid Sõmeru põhikoolist leiavad, et need read
on justkui loodud nende
poolt valitud aasta õpetaja
Kaida Laksi iseloomustamiseks.
Kuus aastat tagasi pöördus Sõmeru kool Kaida
poole ja palus teda tulla
kooli õppekasvatustöö sisulist külge juhtima. Kaida tuli
ja suutis vaid vähese ajaga
väga mahuka valdkonna viia
uuele tasandile ning saada
õpetajatele väärt koostöö-

partneriks. Selle aja jooksul
on õppekasvatustöö olnud
kindlais kätes ja väga süsteemselt korraldatud. Küllap oli rikas kogemustepagas
ning valdkonna tundmine
talle selle töö juures abiks.
Kuid mitte ainult, sest
olemuslikult toetub Kaida
töö mitmele püsivale väärtusele, mille järgi ta toimib
ja milles on ta teistele eeskujuks. Need on koostöö,
usaldus, pühendumus ja asjatundlikkus.
Koostööpartnerina peab
ta oluliseks sihikindlust, objektiivsust ja asjakohast tagasisidet. Kolleegide sõnul
on ta alati vastutulelik, tasakaalukas ning arukas probleemide lahendaja. Kaidat
hinnatakse kui väga usaldusväärset ja asjalikku partnerit, kes on aus ja avatud
suhtleja, kes on alati valmis
jagama oma teadmisi ning
vastutama oma sõnade ja
tegude eest. Ta on südamega suhtleja, kes hoolib ja panustab oma energiat ja aega
kooli hea käekäigu nimel.
Tema asjatundlikkus ja suur
pühendumus on meie kooli
edasi viinud, esile tõstnud ja
meile kõigile kasuks olnud.
Montesquieu on öelnud:
„Selleks, et suuri tegusid
teha, pole tarvis olla suurim
geenius, pole tarvis olla inimestest kõrgemal, on tarvis
olla nendega koos!“
4., 5. ja 6. klassi õpilastest parimad käisid sellel

• Määrata Varudi-Vanakülas, Kohalas, Kohala-Eeskülas ja Vaekülas asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurus,
lähiaadress ja sihtotstarve ning anda nõusolek ehitiste omanikule
hoonestusõiguse seadmiseks.

Aasta õpetajad Janika Lauri, Milvi Hallik ja Kaida Laks.

aastal NUKU teatris vaatamas etendust „Canterville´i
lossi vaim“ ning ekskursioonil Tallinna vanalinnas,
külastades põnevaid paiku
ja huvitavaid hooneid ning
kuulates kummituslugusid
vanast Tallinnast.
1., 2. ja 3. klassi õpilastel
käis Sõmeru keskusehoones
külas mustkunstnik FredErik Johanson, kes esitas

lastele maagilisi trikke ja
pööraseid illusioone ning
pani laste silmad tõeliselt särama ja südame põnevusest
põksuma.
Kõigile suurtele ning
väikestele koolijütsidele mõnusat algavat suvevaheaega!

LÕPUAKTUSED
12. juuni kell 15.00 Uhtna põhikoolis
kell 17.00 Sõmeru põhikoolis

15. mai

• Kooskõlastada Rootsi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Väljastada ehitusload Näpi tee 20b asuva kaupluse rekonstrueerimiseks ja OÜ-le Elektrilevi maakaabelliini, liitumis- ja jaotuskilbi
ehitamiseks Vaskussi tn 30 kinnistu liitumiseks elektrivõrguga.
• Anda kasutusload: Polski kinnistul asuvale puurkaevule; Maasi
kinnistul asuvale kuurile; Niidu tn 2 kinnistul asuvale kuurile.
• Väljastada projekteerimistingimused üksikelamu projekteerimiseks Kressi tn 8 kinnistule.
• Kõrvaldada lasteaia Uhtna maja rekonstrueerimise hankemenetlusest pakkuja Tarvaprojekt OÜ ja tunnistada edukaks pakkujaks
Hansa Ehitus Eesti AS ja AS Kurmik ühispakkumus.

25. mai

• Kinnitada Sõmeru raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks
korraldatud konkursi tulemused.
• Anda kirjalikud nõusolekud Roo tn 11 kinnistule ja Läätse kinnistule varjualuste ehitamiseks.
• Nõustuda OÜ-le Männiku Agrofarm kuuluva Viljakuivati katastriüksuse jagamisega.
• Nõustuda K.L.-ile kuuluva Sireli katastriüksuse jagamisega.
• Tunnistada pakkumise Sõmeru aleviku Põllu tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve edukaks pakkuja PP Ehitusjärelevalve OÜ pakkumus.
• Maksta hooldajatoetust raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele 2015. aasta mai kuu eest kokku 306,82 eurot.
• Maksta toimetulekutoetust mai kuu eest kokku summas 1203,21
eurot.
• Maksta avalduse esitanud isikutele ühekordseid sotsiaaltoetusi
kokku summas 681,00 eurot.
• Kinnitada küttepuude saajate nimekiri.
• Teha Sõmeru raamatukogus inventuuri ja moodustada komisjon
koosseisus Reelika Alert, Reet Keskküla, Annika Aasa ja Iivi Kask.

2. juunil algasid Sõmeru alevikus Põllu tänava rekonstrueerimistööd, mille käigus freesitakse üles olemasolev asfaltkate alates keskväljakust kuni Põllu ja Aasa tänava ristmikuni,
ehitatakse sademeveetrass, paigaldatakse uus tänavavalgustus, rajatakse kõnniteed ning kogu tänav saab uue asfaltkatte.
Tööd toovad kaasa ka liikluskorralduse muudatusi. Palume
kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ja jälgida liikluskorraldusvahendeid. Tööde lõpetamise tähtaeg on 25. august.
Lisainfo majandusspetsialistilt Rainis Tõnnisonilt tel 512 9231.

Politseiteated
• 28. aprillil juhtus Sõmerul Pikk 3 juures liiklusõnnetus,
kus Volkswagen Multivani juht sooritas väljasõitu teele,
kus kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis otsa Kia Carnivalile. Hiljem tuvastasid politseinikud, et Volkswageni juht,
37-aastane mees, oli alkoholijoobes.
• Väärteoprotokoll koostati kolmele tubakatoodet tarbinud
alaealisele.
•Liiklusrikkujaid tabati Sõmeru vallast 30, kelle suhtes
algatati väärteomenetlus.

Sõmeru Sõnumid
Toimetaja:
Sõmeru Vallavalitsus
Annika Aasa
Kooli 2, SÕMERU
tel 5336 4604, 322 1021
Lääne-Virumaa
Kaaskirjutaja:
Tel 329 5944
Sirje Rebane
vald@someru.ee
tel 517 5262, 325 7740
Materjale saab saata iga kuu 25. kuupäevaks somerusonumid@gmail.com
leht internetis: www.someru.ee/sonumid
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Üritust toetab:
SÕMERU
VALLAVALITSUS
Üritust korraldab:
MTÜ Junargo
Grilli võimalus
(Selleks võta kaasa: süsi, restid/vardad)

23. juuni Uhtna külaplatsil

UHTNA
JAANISIMMAN
algus kell 19.00

21. juunil
Ubja külaplatsil

JAANITULI
18.00 lastele võistlusmängud
19.30 kultuuriline ülesastumine
taidlejatelt

Üles astuvad valla taidlejad
Muusikat teeb ansambel

Fantaasia

Jõukatsumisi kogu perele
Lastele batuut ja näomaalingud
Selgitame välja parima
koduõllemeistri

20.00 lõkke süütamine
- traditsioonilised võistlused
- avatud kohvik jpm vahvat üllatuseks
- muusikat läbi aegade tuleb terve
õhtu, kuni pimedani
Üritust korraldab Ubja Külaselts Linda

Jälgi reklaami
Hommikune on hoole tooja, lõunane on leeva tooja,
õhtane õnne tooja, kukke aegne kula tooja.
Tartu

Riko Kaseväli, Sõmeru
Loreen Kägu, Sõmeru
Lisandra Aros, Kaarli
Leonora Aros, Kaarli
Arabella Kens,Uhtna
Johannes Höövelson, Sõmeru
Mairold Pung, Sõmeru
Rannel Kalinovski, Sõmeru
Kirsi Iti Mailill Allvee Sämi

Sa auväärt verstaposti juures seisad,
loed aastaridu, mida raiund aeg.
Nüüd pilgu mälestuste sülle heidad
ja mõttes veel sa nooruspäevi näed.
Ja kuigi juukseid hõbe kaunistamas,
võib süda olla igavesti noor.
Ei keegi keelata saa unistamast –
ka sulle õnne, tervist laulab linnukoor

Õnnitleme juunikuu
juubilare ja sünnipäevalisi
93. sünnipäeval
ADELE AIT Ubja
91. sünnipäeval
ASTA-MARIE PÕDRA Ubja
90. sünnipäeval
SINAIDA VLASOVSKI Sõmeru
ASTA LOKK Sõmeru
88. sünnipäeval
IVI SÕNAJALG Vaeküla
87. sünnipäeval
HELJA TIINAS Varudi-Vanaküla
AGNES SUNE Sõmeru
86. sünnipäeval
AGNES JALAK Sämi-Tagaküla
85. sünnipäeval
ZINAIDA SAMMLER Kohala
HELJE RÄTSEP Sõmeru
AINO TSURENKOV Uhtna
ELISE ALERT Ubja
84. sünnipäeval
RUTH INNO Ubja
81. sünnipäeval
ADA NURK Aluvere
LIDIA RUBLJOVA Vaeküla
80. sünnipäeval
HELMI MÄEMURU Uhtna
75. sünnipäeval
VAABO VIIKHOLM Ussimäe
70. sünnipäeval
REETA PÕDRA Sämi
ENE LIIVASTE Sõmeru

22. juunil Sõmeru tiigi kaldal

SÕMERU JAANISIMMAN
algus kell 20.00

Palju õnne!
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Üles astuvad valla taidlejad
tantsitab KalevBand
rahvalikud võidukatsumised
avatud söögi-joogi telk
lastele batuut.

22. juunil Vaeküla külaplatsil
jaanipäev Vaekülas
algus kell 20.00.
Mängud kogu perele
tantsuks mängib Ma&W

SÕMERU SAUN SUVEPUHKUSEL
22. juuni-26. august on Sõmeru saun suvepuhkusel
Kohtume alates 27. augustist, naised neljapäeval 16.00-19.00 ja mehed reedel 15.0018.00

Küünal on kustunud,
ööle uut päeva ei järgne
ja vaikus on raskem kui muld.

Mälestame
MIINE VAHTRA 09.03.1931-15.05.2015 USSIMÄE
VIIVE VAHUR 06.11.1955-01.06.2015 SÕMERU
JANEK JELLE 30.07.1973-30.05.2015 SÕMERU

