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Ehitusregistri korrastamine on
alanud. Kontrollige oma hooneid!
Juulist hakkas kehtima uus
ehitusseadustik. Võrreldes
vana seadusega on reegleid
päris palju muudetud. Kes
saab, sellel soovitan lugeda
ehitusseadustiku lisast 1 ja
2, millisel juhul on vaja ehitusluba, millisel juhul ehitusteatist ja millisel juhul ei
ole üldse midagi vaja.
Riik on võtnud suuna,
et aastaks 2020 saaks ehitusregister korda. Kui maaameti õhust pildistatud
kaardilt vaadata, siis peavad
seal olevad hooned ja ehitusregister kattuma.
Kontrollige
internetis
ehitusregistrist www.ehr.
ee, kas teie hooned on seal

ikka olemas. Kui pole, tulge
valda, arutame koos, kuidas
need võimalikult lihtsalt ja
väikeste kuludega registrisse panna.
Valla eesmärk pole kellegi käest tema hoonete registrisse kandmise eest 500
eurot võtta, vaid hoopis see,
et ehitised saaksid arvele
võetud.
Soovitan vallavalitsusse
tuleku enne kokku leppida.
Kui suvalisel ajal tulete, võib
juhtuda, et sel momendil
pole võimalik teemaga tegelda.
AARE HOLLO,
vallavanem

Külaskäik ettevõtjate juurde
ENE KERGE
Oktoobri algul tähistati
igal pool Eestis ettevõtlusnädalat, selle raames toimus kümneid üritusi. Ka
Sõmerpalu vallas toimus
7. oktoobril külaskäik ettevõtjate juurde.

Huvilised jälgimas, kuidas
töötab automaatne pakendusliin OÜs Warmeston.

Käisime pelletitootmis ettevõttes Warmeston.
Tutvusime päikeseenergial töötava näidispargiga,
millega opereerib Energy
Smarti nimeline ettevõte,
ja nägime, kuidas hobist
saab äri, milles toodetakse
imetlusväärset aeda mõeldud massiivmööblit.
Tutvusime pereettevõttega, kes tegeleb viinamarjade kasvatamise, istikute
müügi ja saagile lisandväärtuse andmisega.
Huvi meie valla ettevõtjatega tutvumise vastu oli
suur.
Paljud huvilised olid
tulnud ka naabervaldadest
ning uudistamist ja küsimusi jagus.

Sõmerpalu valla koolivõrgu
korrastamine on hädavajalik
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
Sõmerpalu vallas on
koolivõrgu korrastamine muutunud möödapääsmatuks. Peamine
põhjus on, et laste arv
on vallas vähenenud:
viimase 15 aastaga umbes sada õpilast.
Õpilaste normarv klassis
on 24. Sõmerpalu vallas
on praegu väikseim klass
ühe õpilasega, suurimas
klassis õpib 18 õpilast.
Keskmiselt on õpilasi
klassides kümmekond.
Selline olukord on tinginud Sõmerpalu koolis
liitklasside loomise.
Õpetajate töökoormus on seoses õpilaste
arvu kahanemisega samuti vähenenud. Kui
õpetajal avaneb võimalus
saada täiskoormus teises
omavalitsuses, siis võime
me hea õpetaja kaotada.
Vallal ei ole nii palju rahalisi vahendeid, et
kahte koolimajja võrdväärselt nüüdisaegseid
õppematerjale soetada ja
erialaklasse sisustada (nt
loodusainete klass).
Seetõttu on vallavolikogu võtnud arutlusse
haridusvõrgu ümberkorraldamise, mille tulemusel jääks valda üks põhikool. Volikogu pakkus

Vallas on kaks kooli: Osula (üleval) ja Sõmerpalu (all), kuid lapsi on vaid ühe kooli jagu.

kooli asukohaks Osulat.
Praegu analüüsib vallavalitsus koostöös kogukondadega, mida on vaja teha, et
koondada kooliõpetus ühte
koolimajja, ja kuidas saaks
tühjaks jäävat koolihoonet
otstarbekalt kasutada.
Eesmärk on luua väga
heade õpitingimustega põhikool, kus on nüüdisaegse sisustusega aineklassid.
Koolis saaksid täiskoormusega tööd motiveeritud
õpetajad. Ühes koolis saab
pakkuda enam võimalusi ka
huvihariduseks: üheealiste
laste arv on suurem ja saab
avada erinevaid huviringe.
Vald tagab kõigi õpilaste
jõudmise kooli ja koju kooli-

bussidega võimalikult lühikese aja jooksul.
Kuna koolivõrgu korrastamisega seoses on vaja lahendada palju probleeme,
ootavad vallavolikogu ja
vallavalitsus
vallaelanike
ettepanekuid.
Sõmerpalu valla õpilaste ja lasteaialaste vanemad
ja teised huvilised saavad
tutvuda Sõmerpalu koolimajaga 2. ja 4. novembril
(ringkäigud kell 18 ja 18.30)
ja Osula koolimajaga 3. ja 5.
novembril (ringkäigud kell
18 ja 18.30).
Koolivõrgu korrastamise
teemaline rahvakoosolek tuleb 11. novembril kella 17−20
Varese külalistemajas.

Oodatud on lastevanemad ja teised teemast
huvitatud vallaelanikud.
Vallavalitsus annab ülevaate valla koolivõrgust
ja tulevikuväljavaadetest.
Küsimustele vastavad nii
vallavalitsuse kui ka -volikogu liikmed.
Et leida kõige mõistlikumad lahendused, kaasasime mõttetalgutele Meistrite Kooli koolitaja-konsultandi Marika Ivandi.
Enne koosolekut (6.
ja 9.−11. novembril)
kuulab ta huviliste seisukohti. Kes soovib oma
arvamust avaldada, võtke
ühendust tel 512 4183 või
marika@meistritekool.ee.

Toftan investeerib uude tehasesse 31 miljonit eurot
AS Toftan on kasvanud 20
aastaga üheks Eesti ja ka
Baltimaade suuremaks ja
efektiivsemaks saetööstuseks. Aasta-aastalt on kasvanud tootlikkus ja ühes sellega tootmismahud. Toftan
on olnud oluline tööandja:
praegu töötab meil 124 inimest ja nende palk oli eelmisel aastal kaugelt üle Eesti keskmise.
Toftani
omanikﬁrma
on küll Rootsi päritolu AB
Karl Hedin, kuid teenitud
kasumit ei ole kunagi välja
võetud, vaid see on investeeritud Eestis: saeveskit on
igal aastal moderniseeritud.
Toftanile kuulub Kagu-Eestis üle 10 000 ha valdavalt

metsamaad, mida majandame heaperemehelikult.
Soovime nüüd rajada
uue saeveski kolmemeetrise okaspuu-paberipuu ja
peenpalgi töötlemiseks. Paberipuu on seni eksporditud Eesti sadamate kaudu,
praegu pressitakse seda ka
Osula Graanulis pelletiks.
Soovime sellele puule aga
rohkem väärtust anda.
Pelletiks pressida tasuks ju
meie tootmise kõrvalsaadusi – laaste ja saepuru. Ka
peenpalk on liikunud meie
kodupiirkonnast välja, andes tööd ettevõtetele 100
km kaugusel teistes maakondades ja Põhja-Lätis.
Oleme valinud uue sae-

veski tarbeks parima tehnika maailmas – see tuleb
Soomest ja Rootsist. Tehnika võimaldab toota mahu
poolest peaaegu sama palju
kui meie olemasolev tehas.
Kogu sisseseade on uus:
ülikiire palgisorteer ja ka
saeliin maksimumvõimsusega kuni 50 palki minutis.
Saetud ja kuivatatud laudu
oleme võimelised käsitlema-sorteerima kuni 200
tükki minutis. See oleks
ilmselt üks Euroopa kiireim
ja tootlikem saeveski. Meil
saab tööd 40–44 inimest,
lisaks olemasolevale 120-le,
ja ikka samadel tingimustel – kes teeb tööd, saab ka
palka.

Metsa- ja puidutööstus
on üks jätkusuutlikumaid
valdkondi nii maailmas kui
ka Eestis, kuna toodangu
puhul on tegu inimeste esmaste vajaduste katmisega:
osaleme kodu ehitamisel
ja sisustamisel ning aitame
tuba kütta, olles võimelised
tootmiseks kuluva energia
ise tootma.
Oleme oluline lüli selles
ahelas nii Eestis kui ka 25
riigis maailmas, kus oma
toodangut müüme: Jaapanis, Euroopas, araabia
maades ja mujal. Seetõttu ei
karda me äriplaani ebaõnnestumist, olgugi et investeering on väga suur.
Usume, et kohaliku valla

eluolule aitab uus saeveski
ka kaasa. Loodame leida siit
uusi töötajaid, ka neid, kes
Soome põgenenud, aga ehk
kolivad kaugemaltki pärit
töötajad töökoha lähedale
elama.
Suureneb küll üldine
transpordikoormus,
aga
selle kergendamisel loodame koos vallavalitsuse ja
Osula Graanuliga abi riigilt
ja maanteeametilt.
Samas on vallast läbi
liikumas palju inimesi, kes
võivad anda tõuke uute
äride tekkeks – näiteks kaubanduse, toitlustamise ja
majutuse valdkonnas.
Meie arvates ei ole uuel
saeveskil Osula ja Sõmerpa-

lu rahvast otseselt häirivaid
tegureid: ei teki uusi korstnaid, müra ei jõua ei praegu ega ka tulevikus asulani,
tootmine on keskkonnahoidlik ja jääkidevaba.
Kopp lüüakse maasse
loodetavasti kahe nädala jooksul pärast seda, kui
vallavalitsus on keskkonnamõjude eelhinnagu läbi
vaadanud.
Pisut vähem kui aasta
pärast jõuab meie uue tehase toodang klientideni üle
maailma. Kahe aasta pärast
on Toftanist aga saanud Baltimaade suurim saetööstus.
MARTIN ARULA,
Toftani tegevjuht
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Õpetajad kinkisid lasteaialastele joonistusseina
Õpetajate päeval valmis
lasteaia õuealal oma töötajate ideena suur joonistussein.
Mõtte taga on soov anda
igale lapsele võimalus arendada loovust ja joonistamisoskust mitte ainult paberil, vaid ka õues ja suurel
pinnal.
Suur tänu töötajatele,

Lasteaiatöötajate valmistatud
joonistusseinal
saavad kõik lapsed oma
joonistusoskust proovida.

Teeääred talvisteks hooldustöödeks korda!
Sõmerpalu vallavalitsuse
korraldusega toimub talvine teede lumetõrje kõikidel
valla- ja erateedel, v.a nendel
teedel, mille kohta on omanikelt laekunud lumetõrjest
vabastamise teade. Palun
kõikidel inimestel, kes ei
soovi talvel mõne konkreetse tee lahtiajamist, sellest
varakult teatada (kontaktandmed allpool).
Eelmisel aastal andsid
meie teenusepakkujad mitmel korral teada, et inimesed on istutanud puid ja
põõsaid liiga tee äärde, sama
probleem on teele liialt ligidal olevate aedade ja väravatega. Palun tehke sellised
planeeringud edaspidi perspektiiviga, et lumeperioodil
on masinatel võimalik seal
vahel normaalselt liigelda.
Kui lund on palju, peab eramaja omanik ka ise lumelabidaga tööd tegema, sest
hooldusmees ei tea, kuhu
võib sõita ja kuhu mitte.
Samuti palun mõistlikku
suhtumist lumelükkamisse

üldse. Seda teenust osutatakse teedel ja tänavatel, mis
viivad eramajade juurde.
Kui maja, kinnistu on väravaga piiratud, siis tuleb sealt
edasi lund ise lükata. Samuti ei ole mõistlik eeldada,
et lumetõrjet tehakse kõrvalhoonete juurde viivatel
teedel. Üldjuhul on sahatee
lükkamise laius ligi 3 m.
Siinkohal toon välja paar
olulist punkti, mis on eelduseks, et lumetõrje toimuks
kiiresti ja korrektselt:
* Eratee omanik peab
tagama, et tee on vabastatud lumetõrjet segavatest
objektidest (puuoksad, kivid vms).
* Vajalik minimaalne
vaba ruum tee ääres on kaks
meetrit (erandina käsitletakse hooneid ja rajatisi), et
oleks, kuhu lund lükata.
* Eramu omanik peab
tähistama oma kinnistul
ohtlikud objektid: haljastusalad ja -piirid, kaevud,
kivid jms.
* Eramu omanik peab

tähistama hooldustööde ala,
kusjuures tee laius ja kurvi
raadius peavad võimaldama lumetõrjemasinatel liikumist, ümberpööramist ja
ohutut lumetõrjet.
*
Kinnistuomanikud
peavad puhastama sissesõidutee vähemalt 3 m laiuselt ning tagama, et lumekoormuse all looka vajunud
puud-põõsad ei langeks teele ega ka tee kohale. Teemaa
kohalt peavad puude oksad
olema eemaldatud vähemalt
4 m kõrguselt.
* Märgistuseks on soovitatav kasutada vähemalt 1,5
meetri kõrgusi helkur- või
muude üheselt arusaadavate märkidega tähistatud
tokke/poste.
* Tee osalise mittevastavuse korral sätestatud
nõuetele tehakse lumetõrjet
vaid nõuetele vastaval eratee
lõigul, kus see on tehniliselt
võimalik.
Nõuete eiramisest või
ilmaoludest tingitud kahju
omanikule ei hüvitata.

Kui eelnimetatud punktid ei ole täidetud, on kinnistuomanik kohustatud
hüvitama lumetõrje tegijale
tekkinud kahjud koostatud
aktide alusel.
Kutsun kinnistuomanikke üles oma teeääri korrastama. Kui teeääred on korrastamata, siis äärmuslikel juhtudel ei tehta teel lumetõrjet.
Palun vaadake oma teede läbitavus selle pilguga üle ning
eemaldage võsa, kivid vms.
Valla kohalike ja erateede piirkondade loetelu,
lumetõrje tegijate nimed ja
kontaktandmed avalikustatakse Sõmerpalu valla kodulehel. Teedel alustatakse
lumetõrjet hiljemalt paari
tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu, juhul
kui kohalike teedega ristuv
riigimaantee on läbitav.
ENE KERGE
arendus- ja
majandusspetsialist
786 8811, 529 9550
ene@spalu.ee

Sõmerpalu valla tervisekuu ja -aasta
ENE KERGE
Eelmisel aastal tuli Osula
külaselts välja algatusega
pöörata rohkem tähelepanu vallaelanike tervisele:
toimus koostöös valla tervisemeeskonnaga mitmekülgne üritus Harjumäel.

Tagasiside oli nii hea, et sel
aastal kestab ürituste sari
kuu aega.
Sõmerpalu valla tervisekuu
raames on juba toimunud
esitlustreeningud Osulas,
on alustatud tavapäraseid
treeninguid nii Osulas,

Sõmerpalus, Järveres kui ka
Sulbis.
Palju huvilisi oli 24. septembril Osulas toimunud
personaaltreeneri
Mirko
Miilitsa loengul, mis lõppes toitumisnõustaja Geter
Gerleini salatite, snäkkide ja
smuutide maitsmisega.

Valla plaanitavatele terviseradadele läks Osulast matkama ligi 50 inimest.

4. oktoobril toimus matk
valla plaanitavatel terviseradadel Osula ja Sõmerpalu
vahel. 11. oktoobril toimus
Sõmerpalus «Aktiivse puhkuse pühapäev», millest
osavõtjad said proovida erinevaid reketimänge, vibulaskmist ja sõita Adrenalin
Arenal mootorratastega.
Mõlema ürituse raames
käis toitumisest rääkimas
Signe Mällo, kel on meie
vallas suvekodu. 18. oktoobril toimus terviseüritus
Kurenurmes.
Alguse sai ka aastane tervisekampaania, mille raames
kogutakse erinevatelt üritustelt kleepse. Osalemiseks
küsi korraldajalt ürituse alguses mängualust ja kleepsu.
Kogudes viis kleepsu, osaled
loosimisel. Võitudeks on tervisetooted ja -teenused.

Ettevõtlusmäng
koolinoortele
15. oktoobril korraldas
MTÜ Ettevõtlusküla Osula
kooli võimlas majandusmängu, millest võtsid osa
valla koolide õpilased, et
saada teadmisi ettevõtlusest,
olles ettevõtja, teenindaja
või klient. Õpilaste arvamused ettevõtlusmängust:
• Sain teada, mis tunne on vanematel, kui nad
töötavad ja raha teenivad.
Õppisin rahaga paremini
ümber käima. See oli väga
lahe kogemus ja sooviksin
seda veel mängida. HannaLysette Täkker, Osula kooli
6.klass.
• Ettevõtlusmängus õppisin ma raha kasutama,
koos ja eraldi meeskonnaga.
Rahaks olid jaaﬁd, mitte eurod. Sain teada, et pangas ei
ole lihtne töötada. See mäng
oli vahva ja lõbus. Rix Palm,
Sõmerpalu kooli 5. klass.
• Mulle meeldis, et sain
õppida rahaga ümber käima
ja teada, et asjad ei maksa

kes lastele vahva seina
üllatusena valmis tegid:
Liia Laanekivi, Olga
Klaanberg, Tairi Maidla
ja Annika Alter.
Lisaks eemaldati tänu
Väikemetsa talu eestvõtmisele lasteaia suurelt
väljakult lõpuks ohtlik
betoonist bassein, mis
lasteaia ehituse algusest
peale seal kasutuna oli
seisnud.
Täname kõiki osalisi!
LEPATRIINU
LASTEAED
tegelikult nii vähe kui tundub. Jürgen Lehepuu, Osula
kooli 6. klass.
• Sain teada, kust raha
tuleb ja kuhu läheb − teenisime meeskonnaga raha ja
kogusime seda pere rahakassasse. Mina töötasin
pangas, kus oli palju kliente. Kuu lõpus saime palka
ja maksime makse. Arutasime, kuidas säästa raha ja
vähendada kulusid. Maibel
Kipasto, Osula kooli 5.
klass.
• Mul oli põnev töötada
ilusalongis, kus pidin meiki
ja tätoveeringuid tegema.
Veel olid mängus tankla,
pank, pood, tehnikapood ja
ilusalong. Tauri Täht, Osula
kooli 5. klass.
• Sain omal käel tunda,
kuidas rahaga ümber käia ja
see oli väga tore. Mari Hera,
Osula kooli 6. klass.
Ettevõtlusmängu rahastas «Siseministeerium ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital» kohaliku omaalgatuse programmi kaudu.
OSULA KÜLASELTS
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Valla sportlaste
saavutused
Jõutõstmine. Aprillis tegi
Liis Himma mitu Eesti rekordit.
Kahevõistlus.
Tallinnas toimunud Eesti noorte
meistrivõistlustel saavutas
suusahüpete kahevõistluses
I koha Annemarii Bendi.
Saksamaaal
Obersdorﬁs
saavutas ta VI koha.
Laskesuusatamine. Eesti noortesarja uus hooaeg
algas Otepääl, kus oli edukas Joosep Perv.
Maikuus tunnustas Eesti
laskesuusatamise föderatsioon paremaid sportlasi,
Võru
laskesuusatajatest
tunnistati parimaks (M15)
Joosep Perv.
Male kiirturniiridel eri
kohtades hoiavad kõrget
taset Meelis ja Siim Kanep.
Meelis Kanep on ka tänavune Võrumaa meister males.
Vibulaskmine. Sõmerpalu vibuklubi Välk on osalenud mitmel võistlusel ja
saavutanud märkimisväärseid kohti. Silma on paistnud Riky Leok, Karolin
Ilves, Venna Simm, Andri
Ilves, Avo Roosen. Meesveteranidest saavutas Ants
Raag I koha.
Petank. Aigar ja Merike
Lusbo saavutasid augustis
toimunud petangi segaduode Eesti meistrivõistlustel IV koha. Võrumaa
meistrivõistlustel saavutasid Rein Koha ja Tõnu Haga
III koha.
Jalgpall. SK Roosu lõpetas hooaja neljandas rahvaliigas V kohaga. Kokku
mängiti 18 mängu, millest
Roosu võitis kaheksa, viigistas kolm ja kaotas seitse
mängu.
Korvpall.
Võrumaa
meeskond Leoki Kala saavutas Eesti tänavakorvpalli
meistrivõistlustel harrastajate klassis V koha.
Motospordis
hoiavad Martin, Tanel ja
Aigar Leok kõrget taset nii enduuroradadel,
kestvusõitudes kui ka motokrossiradadel.
Orienteerumine.
Väimelas peetud valikorienteerumisel saavutas I
koha Joosep Perv.
Põlvamaa meistrivõistlustel saavutas Marianne
Haug I koha ning teatevõistlustel (M12-14 klassis)
said Anita Laanejõe ja Kristina Haug I koha.
Kokkuvõte on tehtud,
toetudes Võrumaa spordiportaalile (www.vsport.ee).
Kutsume üles saatma
Sõmerpalu Sõnumitele infot ja fotosid valla sportlaste saavutuste ning rahvaspordiürituste kohta.
MAARIKA ROSENBERG

Tervisekuu ettevõtmised Osula koolis
TUULIKE MÖLDER,
Osula kooli huvijuht
Meie vallas oli september tervisekuu. Sündmusi
kogunes nii palju, et jagus ka oktoobrisse. Meie
põhieesmärk on tervislike
harjumuste kujundamine
ja ka Osula kool ei saanud
sellest kõrvale jääda.
7. septembril toimus Osula
ja Sõmerpalu kooli 6.–9.
klasside spordipäev, 9.
septembril 1.–5. klasside
spordipäev. 10. septembril
osales pool koolist Antslas Aksel Kersna mälestusvõistlusel, kust toodi kaasa
võistkondlik II koht 2.–4.
klasside arvestuses, III koht
5.–6. klasside arvestuses ja
hulgaliselt individuaalseid
poodiumikohti. Meie kooli
89 õpilasest osales seal 49
õpilast.
Ka ülejäänud ei jäänud klassiruumi istuma,
vaid asutasid end matkale
«Reipalt koolipinki!», mille

Matkal «Reipalt koolipinki!» õppisid Osula ja Sõmerpalu
kooli õpilased peamisi esmaabivõtteid.

käigus sai liikuda, õppida
esmaabi ja osaleda maastikumängus.
Nädal hiljem toimus
maakondlik teatejooksuvõistlus, kus C-klassi tüdrukute võistkond saavutas
4 x 400 m jooksus III koha
Kreutzwaldi kooli ja Parksepa keskkooli järel. Võistkonda kuulusid Lauren Jaanus, Hanna-Lysette Täkker,
Erna-Heleene Mölder, 6.
klassi tüdrukuid täiendas
Kaili Terve 4. klassist. Samas

Jos Kristian Krevald vanavanemate päeval Maia
Müürsepaga tantsu löömas.

me sohu. Seal jagati meid
võistkondadesse. Mina olin
meeskonna kapten. Esiteks
küsiti meie käest sooga
seotud asju. Pärast esimest
ülesannet kõndisime edasi.
Matkajuht vaatas, kes
astub metsas mahakukkunud puu peale. Kõik said
teada, et turvalisem on ikka
üle puu astuda. Muidu võib

kukkuda ja viga saada.
Kõndisime edasi ning
saime järgmise ülesande:
kus asub matka alguspunkt? Õppisime päikese
järgi orienteeruma.
Hiljem pidime veel
võistkonnaga väikese lõkke tegema – selle vähemalt
viie tikuga süütama. See oli
päris raske.
Siis kõik kõndisid ja
kõndisid, kuni jõudsime
künka otsa. Olime väga väsinud.
Lõpuks antigi viimane
ülesanne: kuhu minna, et
maja juurde tagasi jõuda?
See oli juba lihtne, sest nägime hooneid, kust matk
algas.

Matkajuht Aigar Liping, Renna Täht, Tair Linnas, Marleen
Hütsi, Aks Salvador Hommuk, Karl-August Jeedas.

MARLEEN HÜTSI
4. klass

Matk «Ellujäämine looduses»
17. septembril käisid Sõmerpalu kooli 1.–4. klass
Vastseliina lähedal matkal.
Matkajuht Aigar Liping
rääkis meile, kuidas metsas
käituda. Siis algaski matk.
Esialgu
kõndisime
metsateel. Varsti jõudsi-

vanuseklassis olid poiste
võistkonnas 4. klassi poisid.
Vanavanemate
päeva
puhul (14.09.) lõime tantsu
koos seenioritantsurühmaga Ummamuudu.
Sügist tervitasime tervisliku toidu teemalise ettevõtmisega: toimus smuutide
mekkimine ja õunapäev.
Smuutisid valmistas ja pakkus 6. klass. Õunapäeval esi-

tasid ettekandeid 7.–8. klassi õpilased ning sai maitsta
õunakooki.
Heade
tulemustega
naasti maakondlikult sügiskrossilt (30.09.), orientee-

rumisvõistluselt
(7.10.),
noorkotkaste ja kodutütarde laskevõistlustelt (10.10.).
Osaleti ka Võru spordikooli
lahtistel kergejõustikuvõistlustel (15.10.)

Matk
Järvere parki

Ettelugemise
võistlus

«Reipalt koolipinki!» ürituse raames matkasid Sõmerpalu ja Osula põhikooli õpilased 10. septembril Järvere
parki.
Seal ootas neid Riina
Paat, kes õpetas esmaabivõtteid ja tuletas meelde,
kuidas siduda haavu. Kõik
toimetasid hoogsalt ja panid tarkust kõrva taha.
Pärast lõunasööki jagati
õpilased gruppidesse ja kõigil gruppidel tuli läbida 12
kontrollpunkti, kus sai äsja
õpitud tarkust kasutada.
Tore oli, et õpilased pingutasid, et sõpru aidata.
VIIA HALLER,
õpetaja

7. oktoobril toimus Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonnas maakonna 20.
ettelugemise võistlus.
See toimus üleriigilise ettelugemise päeva puhul ja
oli pühendatud muusikaaastale.
Võru maakonna 4. klasside parimad lugejad lugesid üksteisele ette lasteraamatute muusikajutte.
Sõmerpalu kooli esindas
4. klassi poiss Hendri Nõmmik, kes luges ette katkendi
raamatust «Jõhvi Joosepi
koolijutud».
ANNELI JÕELOO,
õpetaja

Osula rühma kodutütarde ja noorkotkaste tegemised
KAJA PARKER,
rühmajuht
Kodutütarde kõige populaarsem laager – pealinnalaager – toimus 4.–7. augustini Tallinnas.
Laagris said osaleda kõikidest malevatest viis kodutütart. Osula rühmast osalesid Maia Serv, Kaili Terve,
Eeva Varrik, Signe Kallion
ja Kai Kahre. Kokku oli 94
osalejat.
Nelja päeva jooksul käidi loomaaias, teletornis,
vanalinnas, botaanikaaias,
NUKU muuseumis ja kunstimuuseumis. Tutvuti riigikogu, kaitseliidu peastaabi,

presidendi kantselei, politsei- ja piirivalveameti töö
ja tegemistega. Väga tore
oli kohtumine peaministriga. Metsakalmistul süüdati
küünlad endiste presidentide haudadel.
16. septembril toimunud
Võrumaa noorkotkaste ja
kodutütarde maakondlikul orienteerumisvõistlusel
saavutas Taavi Perv noorkotkaste arvestuses 3. koha,
Signe Kallion kodutütarde
seas 4. koha. Kokkuvõttes
saavutas Osula rühm 2.
koha. Osula rühma esindasid veel Annemarii Bendi,
Kristel-Liis Jõendi ja Joosep
Perv.
Kodutütarde ja noorkotkaste üleriigilised spordi-

mängud toimusid 18.–20.
septembrini Varstus. Kolme
päeva jooksul toimusid teatevõistlus, kümnevõistlus,
tuletõrje osavõistlus. Võrumaa rühma liikmena osales
sportmängudel Brändon
Müürsepp.
30. septembril tuli meile külla Mati Alvela Rohtlätte turismitalust. Tema
juhendusel parandasime
ja puhastasime koolimaja
ümbruses olevaid lindude
pesakaste. Üldiselt olid pesakastid heas seisus: vahetada tuli ainult paar põhja
ja katust ning katta plekiga
avad, mis rähn oli suuremaks toksinud. Suureks
üllatuseks leidsime ühest
pesakastist kolm surnud

hiirepoega. Oli õpetlik pärastlõuna.
10. oktoobril toimus
Järvere lasketiirus maakondlik laskevõistlus. Osula
rühmast osalesid noorematest liikmetest Erna-Heleene

Mölder, Mari Hera, Taavi
Arulepp ja Deivid Vunder,
vanematest Kristin Hera,
Jane Paulus, Joosep Perv,
Jos Kristian Krevald. Kokkuvõttes saavutas meie
rühm 3. koha.

Kaja Parker, Eeva Varrik, Maia Serv, Kaili Terve, Signe Kallion
ja Kai Kahre kohtumisel peaminister Taavi Rõivasega.
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Sõmerpalu Sõnumid

Täna ei saa vaikida kaunimast,
mis maailmas olemas –
naeratavast lapsesuust!

Tänavused üritused Sõmerpalu vallas
6. novembril kell 18.30 Sõmerpalu valla perepäev «Hoolime isadest». Riietus sportlik. Info: Tuulike
Mölder, tel 529 8430.
11. novembril Sõmerpalu koolis Lepatriinu lasteaia sportlik perepäev. Info: Helena Helekivi, tel
5332 5194.
14. novembril Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
15. novembril Kurenurme isadepäev. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
29. novembril Osula seltsiruumis jõuluaja- ja toidukoolitus. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
29. novembril Roosu talu vabaajakeskuses Sõmerpalu valla täiskasvanute maleturniir. Info: Kaja
Parker, tel 516 4797.
29. novembril Järveres advendiküünalde süütamine. Info: Valli Lukin, tel 5304 7518.
29. novembril Osulas advendiküünalde süütamine. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
29. novembril Sõmerpalus advendiküünalde süütamine. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
10.–12. detsembril Roosu talu vabaajakeskuses Jõulumaa «Kolmekordsed jõulud Roosu talus».
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
15. detsembril Osula kooli spordisaalis eakate jõulupidu. Info: Piret Vaher, tel 518 4297.
17. detsembril Sõmerpalu klubis mudilaste jõulupidu. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
18. detsembril Osula kooli jõulupidu. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
20. detsembril Kurenurme jõulupidu. Info: Aleksandra Kerge, tel 5663 4743.
21. detsembril Sõmerpalu kooli jõulupidu. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
24. detsembril Osula kalmistu küünlapäev. Info: Allan Terve, tel 5340 0815.
25. detsembril Sõmerpalu klubis jõulupidu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.

Pikanäpumehi
saab pidurdada
Viimasel ajal on Võrumaal
sagenenud vargused ehitusjärgus hoonetest, kõrvalhoonetest ja eluruumidest.
Paraku selgub sündmuskohal tihti, et inimesed
hoiavad oma väärtuslikku
vara hõlpsasti juurdepääsetavates kohtades, olgu selleks
siis piirdeta hoov, lukustamata kuur, kilekasvuhoone,

Tervisepäev
Kurenurmes
Kurenurme
seltsimajas
toimus 18. oktoobril tervisepäev, mis oli Sõmerpalu
valla terviseaasta üritus
number kolm: minu tervis
on minu enda kätes.
Külla olid kutsutud
Sõmerpalu valla perearst
Anne Ojakäär ja pereõde

Teated
Liitu piirkonna
infolistiga!
Sõmerpalu vallas on mitu
piirkonda, kus on juba
omal algatusel tekitatud
inimestele teabe jagamiseks infolistid.
Plaanis on luua ka üks
ühine valla elanikke puudutav infolist, kuhu koondan kõik huvilised.
Listiga liitumiseks saada
oma e-posti aadress aadressil ene@spalu.ee.
List on avatud kõigile
olulise info saatmiseks.
Nii et kui tunned, et
midagi olulist on paljudele
teada anda, siis kirjuta sellest mulle. Administraato-

ehitusjärgus uste ja akendeta maja või muu selline avatud hoone. Ka ei ole arukas
jätta tehnikat suvilatesse või
maakodudesse, kus puudub
inimeste järelevalve ega ole
ka valvesüsteemi. Statistika
näitab, et vargad himustavad just seda väärtuslikku
tehnikat, mis päeva lõpus
kas haagitud ukse või siis
suisa avatud kuuriukse taha
lükatakse: murutraktorid,
võsalõikurid, niidukid, töö-

riistad, ehitusmaterjal.

Tiiu Kivi. Kuna pühapäev
oli luukapäev, siis olid teemaks luuvalud, liigeste kulumine ja kuidas erinevate
valudega toime tulla.
Alustuseks rääkisime
oma muredest ja arst andis
meie küsimustele vastuseid. Kui küsimustele vastatud, rääkis arst veel liigeste
kulumisest, liigesevaludest
ja valuga toimetulekust.

Selline tervisepäev on
saanud meil traditsiooniks
ja toimus juba kolmandat
aastat. Osalejad saavad
mõõta veresuhkrut ja vererõhku, samuti paneme kirja oma kaalu ja mõõdud.
Üllatuskülalisena tuli
kohale Maarika Rosenberg,
kes jagas osalejatele terviseaasta kaarte ja kleepse.
Püüame ikka kevadeks

nõutud viis kleepsu
kokku koguda, mis sellest, et aastaid juba parasjagu kukil on.
Külalisi ja osalejaid
kostitasime
omavalmistatud tervislike salatite ja võileibade ning
maitsva pärnaõieteega.

rina selekteerin listi minevat infot.
Mõned näited, mida
listiga jagada: lemmikloomade kadumine-leidmine; keskkonnaprobleemid,
tööpakkumised, hooajapakkumised, koostööpakkumised ja/või -soovid,
mured varguste pärast jne.
Kõigile meile head kommunikatsiooni soovides

valla kodulehel. Jälgi reklaami! Üritus on mõeldud
valla ettevõtjatele ja sinna
pääseb ainult ette registreerides.

Saun Osulas

ENE KERGE,
valla arendus- ja
majandusspetsialist

Kutsun teid täiskasvanute maleringi. See toimub
Sulbis igal teisipäeval kell
18.30. Ei tasu karta, et ei
oska. Selleks me kokku
saamegi, et õppida. Osulast
tulijatel võimalus kasutada
minu transporti.
Novembri lõpus tuleb
valla maleturniir. Selleks
on aega harjutada.
Info tel 516 4797.

Kohtumine valla ettevõtjatega
Sõmerpalu valla ettevõtjate
kohtumine toimub 10. novembril kella 16.30–18.30
Sulbis Roosu vabaajakeskuses.
Päevakava avaldatakse

Kuidas pikanäpumehi
pidurdada?
· Esemed, millest te ilma ei
taha jääda, paigutage varga
silma eest varjule valvega
kohta.
· Hoidke naabritega kontakti ning jälgige võimaluse
korral vastastikku kahtlast
liikumist piirkonnas.
· Kahtlasi tegelasi või liikumisi märgates andke sellest

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Täiskasvanute
malering

KAJA PARKER

politseile teada.
· Märgistage väärtuslikumad esemed eritunnusega, võimalusel pildistage
need üles.
· Võimaluse korral paigaldage hoovi vargusi
ennetavad või vargaid
avastavad seadmed: liikumisanduriga valgusti,
signalisatsioon, videovalve.
RANNO VISSEL,
piirkonnapolitseinik

LAINE REHKLI

Ossi Tare pakub Osula
külas saunakasutamise
võimalusi kõigile Sõmerpalu valla elanikele.
Saun on avatud pühapäeviti kella 17−20
(naised) ja 20−21.30
(mehed).
Kokkuleppel
on
saunaskäimise võimalus
ka muudel aegadel.
Info tel 514 6664
(Marika Paulus).

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Birgit Lootus ja Sander Ehte
tütar AIKI
Svetlana Pjanõhh
poeg IVAN

Õnne sünnipäevaks!
Sügispäevade kuld ja hiliste lillede sära olgu täna teie päralt!

November

Detsember

Hilja Piirimägi 95

Bernhard Kerge 101

Gustav Köits 85

Lovise Tarend 90

Leida Land 85

Kalju Kängsep 80

Aita Mürk 80

Valeri Püt 70

Ahti Serv 75

Ella-Hermine Siivak 93

Milvi Mängli 70

Oskar Kaarna 88

Hilda Ingver 91

Hilja Leok 87

Elgi-Elvine Viss 84

Silvia Sarapuu 84

Linda Kelp 83

Albert Danilson 81
Eda-Fiameta Arengu 81
Lea Sarapuu 81

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati…

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Alo Kipasto
Silvi Piirisild

Kirikuteated
Talvekuu juhtsõna:
«Halastage nende peale, kes kahtlevad.» Jd.22

Jumalateenistused
25. oktoobril kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
1. novembril kell 11 Urvaste kirikus.
2. novembril kell 15 hingedepäeva jumalateenistus
Osula kalmistul, kell 17 Antsla kalmistul,
kell 18 Urvaste kalmistul. Laulab koguduse naiskoor.
8. novembril kell 11 isadepäeva jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
15. novembril kell 11 valvamispühapäeva jumalateenistus
Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
22. novembril kell 11 igavikupühapäeva
jumalateenistus Urvaste kirikus.
29. novembril kell 11 advendiaja 1. pühapäeva
jumalateenistus Urvaste kirikus.
13. detsembril kell 14 avendiaja 3. pühapäeva
jumalateenistus Heimtali kirikus.
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus
Urvaste kirikus.
25. detsembril kell 14 esimese jõulupüha jumalateenistus Heimtali kirikus.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

