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Järveres algas vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehitus
AS Võru Vesi koostöös
Sõmerpalu vallavalitsusega viib Järvere külas ellu
projekti «Järvere vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimine».
Tööde käigus ehitatakse Järvere külas (Võru
linna poolses osas) uued
ühisveevärgitorustikud (ligi
3,6 km) ja kanalisatsioonitorustikud (3,2 km).
Kõigil peatorustikuga
piirnevatel kinnistutel ehitatakse välja liitumispunktid. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolev puurkaevpumpla ning ehitatakse uus
reoveepuhasti.
Ehitustööde üle korraldab omanikujärelevalvet
OÜ Korbovek.
Ehitustöid alustati 11.
aprillil Vagula järve poolses piirkonnas. Lähinädalatel on plaanis teise brigaadiga alustada töid teisel
pool teed, samuti rajatakse
reoveepuhasti. Viimaseks

etapiks jääb Võru-poolne
piirkond. Tööd on plaanis
lõpetada hiljemalt 11. novembril, et oleks võimalik
enne talve taastustööd ära
teha. Ehitaja kohustus on
taastada nii kinnistutel kui
tänavatel vähemalt ehitustöödele eelnev seisukord.
Projekti maksumus on
ligi 720 000 eurot, millest
Keskkonnainvesteeringute
Keskus ﬁnantseerib ligi 500
000 eurot.
Projekti raames ehitatakse liitumispunktid ka
nendele kinnistutele, mille
omanikud ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga
liitunud. Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liituda
soovijatel tuleb liitumiseks
esmalt esitada ASile Võru
Vesi taotlus. Seejärel väljastab vee-ettevõtja liitumistingimused, kus on täpsemalt kirjas liitumisnõuded.
Liitumistaotlust saab esitada Ringtee 10, Võru või ASi
Võru Vesi kodulehel. Samuti
on kodulehel täpsem informatsioon uutele liitujatele
(http://www.voruvesi.ee/
kliendile/uuele-liitujale/).
Info: Ehitaja OÜ Aigren ja
OÜ Vesiehitus, objektijuht
Anti Mõttus, tel 512 2735.
Omanikujärelevalve
OÜ
Korbovek, insener Harri Vihalemm, tel 502 6286. Tellija
AS Võru Vesi, arendusjuht
Marko Tolga, tel 520 0708.

Järveres algasid kaevetööd.

AS VÕRU VESI

Hajaasustusprogramm on avatud
Võru maavalitsus kuulutas
22. märtsil avatuks hajaasustusprogrammi 2016.
aasta taotlusvooru.
Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning aidata
seeläbi kaasa elanike püsimisele maapiirkondades.
Toetust saab taotleda
majapidamise tarvis, kuhu
taotleja oli 1. jaanuari 2016.
aasta seisuga registreeritud
ning kus ta ka alaliselt elab.
Riigi ja omavalitsuse
maksimaalne toetus ühe
majapidamise kohta on
6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasﬁnantseering peab olema abikõlblikest kuludest
vähemalt 33,33% ning toe-

tus ei saa olla suurem kui
2/3 projekti maksumusest.
Toetatavad valdkonnad:
veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed
elektrisüsteemid.
Taotlusi võetakse vastu
Sõmerpalu vallavalitsuses,
esitamise tähtaeg on 23. mai.
Infot saab: voru.maavalitsus.ee, www.eas.ee, Annika
Kuus, Võru maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786
8322, 5309 0923, annika.
kuus@voru.maavalitsus.ee);
Ene Kerge, Sõmerpalu vallavalitsuse arendus- ja majandusspetsialist (786 8811, 529
9550, ene@spalu.ee).
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Perespordipäev Jüriööjooksuga
LISANNA ELM
Sõmerpalu
põhikool
korraldas 21. aprillil
perespordipäeva, mille
raames toimusid terviseloeng, jüriööjooks ja kujundliikumine.
Päeva juhatas sisse loeng
teemal «Liikumine teeb
erksaks», lektoriks Henri
Ruul MTÜst Dietoloog.
Seejärel algas kuuekilomeetrine jooksuvõistlus
Sõmerpalust Osulasse.
Koolinoorte
arvestuses võitis individuaaldistantsi
tüdrukutest
Melani Väits (4. kl) ja
poistest Joosep Perv (8.
kl). Täiskasvanute arvestuses oli parim naine
Terli Linnas ning meestest Taavi Perv. Tublilt läbisid individuaaldistantsi
4. klassi poisid Hendri
Nõmmik, Tair Linnas
ning 5. klassist Daniel
Kreevald.

Jüriööjooksu start Sõmerpalu kooli spordiplatsil.

Koolinoorte teatevõistkondadest võitis Sõmerpalu ja Osula põhikooli
segavõistkond, täiskasvanute arvestuses oli kiireim
OÜ Warmeston meeskond,
teiseks jäi Osula külaselts.
Kõndijatest läbis lapsevankriga raja Kristelle Terve.
Osula staadionil toimusid veel mudilaste ja alg-

klasside jooksuvõistlused.
Kiireimad tüdrukud: 1.
klassist Lisandra Taalfeld,
2. klassist Alina Nagibina, 3.
klassist Liis Serv, 4. klassist
Kaili Terve. Kiireimad poisid: 1. klassist Rainis Lääne,
2. klassist Priit Konnula, 3.
klassist Riho Parker, 4. klassist Reio Metsla.
Huvilised said osaleda

Foto: Ingmar Elm
projektis «Liigutav Eesti»,
joonistades nutitelefoni
ja liikumisega Eestile läheneva 100. sünnipäeva
puhul õnnitluskaardi.
Täname koostööpartnereid: Sõmerpalu Vallavalitsus, Eesti Olümpiakomitee ja Coca-Cola,
samuti
suurepärast
korraldusmeeskonda.

Haldusreformiteemaline rahvakoosolek
2. aprillil toimus Osula
põhikoolis haldusreformiteemaline rahvakoosolek,
kuhu oli kohale tulnud üle
40 vallaelaniku.
Päeva juhatas sisse vallavanem Aare Hollo, kes rõhutas, et elanike arvamus
on vallavalitsuse ja volikogu
jaoks oluline, ning kutsus
kõiki kaasa mõtlema.
Päeva esimeses pooles
andis rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Sulev Valner
ülevaate
haldusreformi
hetkeseisust ja reformi elluviimise ajakavast.
Võrumaa omavalitsuste
liidu juhatuse esimees Mailis
Koger peatus haldusreformi
arengul Võru maakonnas.
Kasutades
riigikontrolli
sõnu haldusreformi seaduse
eelnõu kohta, lausus Valner,
et enam ei ole küsimus selles, kas haldusreformi teha,
vaid kuidas seda teha.
Haldusreformi seaduse
eelnõu kohaselt teeb valitsus ettepaneku ühinemiseks
neile omavalitsustele, kus
elab 2017. aasta 1. jaanuaril
vähem kui 5000 elanikku.
Võru maakonnas vastab
sellele kriteeriumile ainult
Võru linn, kus tänavu 1.

jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel 12
628 elanikku.
Sõmerpalu
vallavolikogule on praeguseks teinud ettepaneku omavalitsuste ühinemiseks läbirääkimisi alustada Mõniste,
Meremäe, Lasva ja Antsla
vallavolikogu.
Sõmerpalu vallavolikogu
on nõustunud Mõniste ja
Meremäe
ettepanekuga
alustada läbirääkimisi maakonnasuuruse omavalitsuse
moodustamiseks. Samuti
nõustus volikogu läbi rääkima Lasvaga (liituksid Lasva,
Sõmerpalu ja Võru vald). Ei
on öeldud Antslale. Volikogu otsust on ootamas Võru
linna ettepanek (liituksid
Võru maakond + neli valda
Põlva maakonnast).
Sõmerpalu vallavolikogu
on ise teinud ettepaneku läbirääkimisteks Võru vallale, kes
on sellega ka nõustunud.
Arvestades laekunud ettepanekuid, möödus päeva
teine pool mõttetööd tehes.
Sõmerpalu vallavolikogu ja
vallavalitsus palusid osalejatel kaasa mõelda kahe ühinemisvõimalusega. Kaheksa
laudkonna arvamused olid
sellised:

Sõmerpalu, Võru ja Lasva
valla ühinemine
Plussid:
1. Kompetentsemad ametnikud.
2. Valla nimi – Võhandu
vald.
3. Laiem strateegiline planeerimine.
4. Mõistlik rahvaarv.
5. Võru vald jääb tõmbekeskuseks.
6. Töökohad, Võru lähedus
Miinused:
1. Teenused kaugenevad (sotsiaalteenused jne).
2. Võru vald dikteerib ühinemistingimusi.
3. Volikogu politiseerub.
4. Kogukonnatoetused vähenevad.
Terve Võru maakonna
ühinemine
Plussid:
1. Haldusreformi elluviimine
(20 aastat kestnud haldusreform viiakse lõpuks ellu).
2. Kogukond tugevneb, sest
peab enese eest rohkem seisma.
3. Kompetentsus suureneb.
4. Tõmbekeskus jääb Võrru.
5. Maakond areneb ühtlasemalt.
6. Lihtsam nimevalik.

7. Ühine identiteet.
8. Ettevõtluskeskkond paraneb.
Miinused:
1. Teenused kaugenevad.
2. Ääremaastumine.
3. Politiseerumine.
4. Järjepidevuse kadumine.
5. Liigne optimeerimine
(sotsiaalteenused, haridus,
kultuur, arstiabi).
Koosoleku lõpus vastas iga
osaleja, kas pooldab liitu
Võru ja Lasva vallaga või
Võru maakonna üheks
omavalitsuseks ühinemist.
12 osalejat eelistas väiksemat omavalitsust (Sõmerpalu, Võru ja Lasva vald)
ning 11 osalejat maakondvalda.
Lisaks pakuti välja: • ühineda kõikide Võru maakonna valdadega, välja arvatud
Võru linn ja Võru vald; •
Kanepi, Urvaste ja Sõmerpalu valla liit; • iseseisev Sõmerpalu vald.
Haldusreform ei jäta
ükskõikseks kedagi ning
paratamatult toob kaasa nii
hirme kui ka lootusi-ootusi.
Kuidas Võrumaa haldusterritoriaalsed piirid lõpuks
välja näevad, on selge juba
vähem kui aasta pärast.
SÕMERPALU SÕNUMID
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Tuleb
Kevadtorm

Malehooaja hoogne lõpp
Malesimultaan
Sulbis
Sulbis toimuvas Sõmerpalu valla maleringis oli
külas male suurmeister
Meelis Kanep.
Meelis alustas oma
maletajateed just Sõmerpalu vallas Osula
koolis. Ta on osalenud
Eesti koondisega mitmel
maleolümpial, mänginud EMil, võitnud Eesti
meistrivõistlustel kolm
kulda, ühe hõbeda ja
kaks pronksi, on Eesti meister kiirmales ja
välkmales.
Tavapärase treeningõhtu asemel toimus malesimultaan.
Simultaan on mänguviis, kus ühel ajal mängitakse mitme vastasega.
Enamikul juhtudel
teeb kõikides partiides

avakäigu simultaaniandja,
kokkuleppe korral on võimalikud ka muud variandid.
Suurmeistrile
julges
vastu astuda üheksa vaprat
maletajat.
Esimese kümne käigu
jooksul ei kaotanud veel
keegi. Kõik pidasid tublisti vastu ja kaotasid suurmeistrile rõõmuga.
Malesimultaan sai teoks
tänu Meelise isale Mati Kanepile. Aitäh talle! Sõmerpalu valla maletajad tähistavad vääriliselt Paul Kerese 100. sünniaastapäeva.

Algajate
maleturniir
Osula koolis on juba kolmandat aastat 2. klassis
maletund. See toimub
projekti «Male koolidesse!» raames, mis on Garri
Kasparovi väljatöötatud

Meelis Kanep (paremal) Sulbis malesimultaani andmas.
õppemeetod.
Eesmärk on viia maleõpe koolidesse üle Eesti
ja selle kaudu soodustada
Eesti laste arengut ning
edu edasises elus.
Teaduslikud uuringud
üle maailma on näidanud,
et malemängu selgeksõppimine on nende eesmärkide saavutamisel tõ-

Pidupäev hooldekodus
5. aprillil oli Sõmerpalu hooldekodus pidulik
päev: hooldekodu elanik
Hilda Müürsepp tähistas 103. ja Ehala Roht 91.
sünnipäeva.
Hilda Müürsepp on pärit
naabervallast Kanepist, olles Kanepi valla vanim inimene. Seetõttu tulid teda
auväärsel tähtpäeval õnnitlema ka Kanepi vallavanem
Mikk Järv ja sotsiaalnõunik
Tiia Urm.
Sünnipäevalapsele mängis akordionil meelepäraseid viise Heino Kartsepp.
Hilda Müürsepp oli tähelepanuavaldusest liigutatud.
Kõrge vanuseni õmblejaametit pidanud proua
Müürsepp üllatab nii hea
väljanägemise kui ka mõtteselgusega.
Hilda Müürseppa õnnitleb Kanepi vallavanem Mikk Järv.

SÕMERPALU SÕNUMID

Sulbi maarahva selts valis uue juhatuse
13. märtsil toimus Sulbi
maarahva seltsi osavõtjaterohke üldkoosolek.
Kokkutulnud Sulbi kandi
inimesed tegid kokkuvõtteid möödunud aastast ja

pidasid tulevikuplaane.
Üldkoosolek valis seltsile ka uue juhatuse.
Sulbi maarahva seltsi uude juhatusse kuuluvad Airika Saamo, Jörgen
Štubis, Triin Männik,

Kaitsevägi
korraldab
2.–20. maini Lõuna- ja
Kagu-Eestis õppuse Kevadtorm, kus osaleb enam
kui 6000 kaitseväelast,
reservväelast, kaitseliitlast
ja liitlassõdurit.

Kristel Rajatamm ja Rain
Epler.
SULBI MAARAHVA SELTS
Arika Saamo (vasakul),
Triin Männik, Kristel Rajatamm, Jörgen Štubis ja
Rain Epler.

hus vahend.
22. aprillil toimus Tartu
Mart Reiniku koolis algajate maletajate Lõuna-Eesti
piirkonna maleturniir.
Mängida võisid «Male
koolidesse!» programmis
osalenud õpilased, kes on
sündinud 2005 ja hiljem.
Mängiti Šveitsi süsteemis
individuaalturniiril

Haukuvad ja
kadunud
lemmikloomad
Sel kevadel on Sõmerpalu
vallavalitsuse lepingupartner Võru loomade varjupaik toimetanud valla territooriumilt varjupaika palju
hulkuvaid kasse-koeri.
Palun andke valla telefonil 786 8800 või valla
Facebooki lehel teada, kui
märkate üksinda ringi liikuvat loomakest.
Sedasi on ehk meie väikeses kogukonnas võimalik
kiiresti looma omanik üles
leida. Varjupaika jõudmine
peaks olema erandjuhus.

MTÜ Maana
uued teenused
MTÜ Maana pakub endiselt õue- ja aiahooldustöid,
majapidamistöid (küttepuude saagimine, lõhkumine ja riita ladumine, okste
lõikamine, muru niitmine,
trimmerdamine, küttekollete parandamine, remonditööd,
pesupesemine).
Avatud on taaskasutustuba.
Alates sellest aastast osaleb MTÜ Maana sotsiaalkindlustusameti projektis
«Integreeritud
teenuste
osutamine toimetulekuraskustes inimestele».
Projekti
kestus:
1.01.2016–31.12.2018. Projekti rahastatakse Euroopa
sotsiaalfondist. Eesmärk on
teenuste osutamine toimetulekuraskustes tööealistele
inimestele, kelle toetamiseks

kuus vooru ajakontrolliga 15+15 minutit.
Eraldi toimus poiste ja
tüdrukute turniir.
Osula koolist osalesid Elo Rahman, Linette
Rodima, Henn Rahman
ja Adrian Randlo.
KAJA PARKER
Vallaelanikelt on tulnud
ka murekõnesid, et haukuvad koerad ei anna öörahu.
Palume omanikel loomapidamistingimused üle vaadata ja vajaduse korral käia
öösel loomi rahustamas.
Spetsialistide sõnul on
koerte haukumise põhjuseks sageli see, et loom ei saa
piisavalt liikuda.
Ketikoeral peab olema
võimalus joosta ja ka keti
ulatus peab olema loomasõbralik.
Haukumine sageneb kevadisel ajal, kui loomal tekib loomulik liikumisvajadus. Siin aitab looma steriliseerimine.
ENE KERGE

ei piisa valla enda võimalustest ja ressurssidest.
MTÜ Maana pakub
psühholoogilise
nõustamise, perenõustamise,
võlanõustamise, tugiisiku
teenust.
Toimetulekuraskustes
tööealistele inimestele (15.
eluaastastast kuni pensionieani) on teenused tasuta.
Teenustele
suunatakse sotsiaalkindlustusameti
piirkondliku koordinaatori
kaudu. Võrumaa koordinaator on Raina Kurg, tel
5854 0570, e-posti aadress:
Raina.Kurg@sotsiaalkindlu
stusamet.ee.
Kui leiad, et saame su igapäevaelu lihtsamaks muuta,
võta julgesti ühendust ja
koos leiame lahenduse. Kontaktid: vorumaana@gmail.
com või tel 5300 7038.
REET KÄÄR

Kolmenädalase
õppuse
eesmärk on ajateenijatest
koosneva
jalaväepataljoni hindamine enne nende
reservi arvamist. Lisaks
kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad õppusest
Kevadtorm osa liitlaste üksused, teiste seas Ameerika Ühendriikide, Belgia,
Ühendkuningriigi, Saksamaa, Kanada, Soome, Läti
ja Leedu esindajad.
Õppus Kevadtorm hõlmab Tartu, Põlva, Võru
ja Valga maakonda ning
toimub peamiselt Luunja,
Mäksa, Võnnu, Ülenurme,
Kambja, Haaslava, Meeksi,
Vastse-Kuuste, Ahja, Mooste, Räpina, Veriora, Orava,
Kanepi, Valgjärve, Kõlleste,
Laheda, Mikitamäe, Lasva,
Rõuge, Sõmerpalu, Puka ja
Õru vallas.
Kevadtormil osalevatel
kaitseväelastel on kaasas
teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni haubitsateni, kaitseväelased kasutavad imitatsioonivahendeid. Korrektsel
kasutamisel ei ole need ohtlikud, oskamatul käsitsemisel võivad aga viga teha.
Kaitsevägi palub õppuse
Kevadtorm ajal mitte puutuda õppuse aladelt leitud
imitatsioonivahendite kesti
ja lõhkemata imitatsioonivahendeid, vaid teavitada
leiust kohe päästeametit
telefonil 112 või kaitseväge
telefonil 717 1933.
Kaitsevägi kasutab õppusel lisaks riigimaale ka
eraomandisse jäävaid alasid, kooskõlastades selle maaomanikega. Seoses
õppelahingute ja kaitseväe kolonnide liikumisega
võivad teedel olla ajutised
liikluspiirangud. Era- ja
riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala kohe
pärast lahingutegevuse lõppu. Siiski ei ole välistatud, et
kaitseväe kasutatud materjalist midagi maha ununeb.
Kui õppuse käigus on
saanud kannatada auto,
tee, põld, aed või muu vara,
siis palub kaitsevägi sellest
viivitamatult teada anda ja
võimalusel ﬁkseerida kahju
tekitaja (auto number, väeosa nimetus või mõne kaitseväelase nimi) ning edastada
see info tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnale telefonil
717 1933 või e-posti teel
kevadtorm@mil.ee.
KAITSEVÄGI
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Värvikirev teatripäev Osulas

Kõik omad
Uma Pidole!
Neljas võrukeelne lauluja rahvapidu Uma Pido
toimub 28. mail Põlvas
Intsikurmus.
Uma Pido toimus esimest
korda 2008. aastal Võru
Kubijal, 2010. aastal Põlva
Intsikurmus, 2013. aastal
jälle Kubija lauluväljakul.
Pidu liigub kahe maakonna vahel, ühendades
Vana-Võromaa keele- ja
kultuuriruumi.
Need, kes käinud ja
laululaval koos tuhandetega võrukeelseid laule
laulnud, pajatavad erilisest
kodusest meeleolust, räägivad rõõmsast ühtekuuluvustundest.
Esimesel peol oli lauljaid ligi 2400, teisel 3400
ja kolmandal 3600. Umbes niisama palju lauljaid
koguneb Intsikurmu ka
tänavu. Lisaks Võru ja Põlva maakonnale on koore
veel Harjumaalt, LääneVirumaalt, Jõgeva, Tartu,
Valga ja Viljandi maakonnast. Luxembourgist tuleb
Euroopa eestlaste koor ja
Helsingist sealse Eesti Maja
koor – kokku veidi üle 150
kollektiivi.
Lisaks tulevad pittu
koorid «Mehe’ mõtsast»
ja «Naasõ’ nurmõlt», millega liitusid peale niisama
lauluhuviliste ka ansamblite mehed-naised. Veel said
liituda konnakoorid, mis
tekkisid pere-, kogu-, laud, pesa- ja sõpruskondadest.
Tänavuse peo teemaks
on mets ja väelised puud.
Peo lavastaja on Põlvast
pärit vabakutseline näitleja
ja lavastaja Kristo Toots.
Uma Pido kunstniku Anne Prangli ja fotokunstnik Peeter Lauritsa
koostöös ning Aapo Ilvese
abiga sündis meeleolukas
pildinäitus inimeste suhtest puudega, mida saab
kuni peoni näha VanalVõromaal ja Setomaal.
Enne kolmandat Uma
Pido liikus läbi kogu VanaVõromaa võrokeste lipp.
Tänavu teeb omapärase
teekonna läbi laul, et jõuda
28. mai õhtuks Intsikurmu
ja süüdata seal peotuli.
Uma Pido on tõeline
rahvapidu. Uma Pidol on
kõik omad!
Hää Sõmerpalu valla
rahvas! Sättige päev vabaks, otsige piduriided või
rahvarõivad välja, hõigake
pere ja sugulased kokku
ja tulge kindlasti 28. mail
Uma Pidole Intsikurmu.
Sõmerpalu vallast osaleb tänavusel peol kuus
kollektiivi kokku 110 lauljaga.
SIIRI TOOMIK

TUULIKE MÖLDER
13. aprillil jõudis lõpule
MTÜ Osula Külaselts ellu
kutsutud
teatriprojekt.
Külas oli teater Vanemuine
Kollaste Kasside ja balletiõpilastega.
Sõmerpalu ja Osula põhikooli õpilastele toimusid
Kollaste Kasside õpitoad,
kus sai valmistada butafoorse tordilõigu või kipsmaski. Kannatlikumad said
proovida ka grimmi.
Vanemuise teatri legendaarse baleriini Jelena
Poznjaki balletikooli õpilased tõid külakostiks kaasa

etenduse «Tants läbi aegade». Vanemuise noorsootöö
juht Mall Türk korraldas
loeng-etenduse kohta ka
viktoriini.
Muljekild teatripäevast.
Lisandra Taalfeld (1. klass):
«Mulle meeldis kõige rohkem konnade tants ja et sai
ise ka balletiharjutusi teha.
Spagaadiga sain hakkama,
aga konnade moodi kükke
teha oli küll väga raske!»
Teatripäeva
koolides
toetas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmist.
Konnade tantsus said õpilased balletiharjutusi teha.

Osola kooli latsõ kõnõlasõ ja hoitva umma kiilt
MÜRGÜ MERLIN,
Osola kooli
võro keele oppaja
Võro instituudi võro keele ja kultuuri tundmisõ
olümpiaadil «Ütski tark ei
sata taivast» saiva osalõda
Vana-Võromaa 8. ja 11.
klassi opilasõ. Osola koolist võtsõ ossa neli opilast:
Saarõ Hipp (I kotus),Tähe
Karina (III kotus), Villakovi Gerli (V kotus) ja
Krevaldi Jos Kristian.
Olümpiaadivõitja Saarõ
Hipp ütel´, et olümpiaat
oll´ häste kõrraldadu ja
hääl kelläaol.
Tüü tegemises oll´ parajalõ aigu ning kõik mõttõ oll´ võimalik lõpuni
mõtõlda. Matõrjaal, midä
ta olümpiaadis opsõ, jäi ka
edespididses külge.
Tallõ miildüs võro kiil
ja Võromaa ja tä arvas, et
võro kiil tege targõmbas ja

Näitemäng
lasteaias
Tänavune õppeaasta on
möödunud
Sõmerpalu
lasteaia Lepatriinu Mummukeste rühmal näitemängu tähe all.
Esimene etteaste võrukeelse näitemänguga «Kitsõtall,
kiä mõistsõ kümneni
lukõ’» oli novembris võru
keele nädalal.
Martini ema Kristi Serv
õmbles kõikidele loomadele vahvad peakatted ja
sabad. Õpetaja Helena
Helekivi lisas etendusse

seoga saa tähelepano tõmmada. Ka tõsõ Osola kooli
latsõ ütlivä, et näile miildüs
Võromaal elädä, sest tan
om rahulik ja illos luudus.
Saarõ Hipp, Tähe Karina ja Villakovi Gerli võtsõva üten Schmeimanni
Birgiti, Kipasto Maibeli,
Tähe Tauri, Palmi Rixi,
Varriku Eeva, Pauluse Jane
ja Võreli Marilyga ossa ka
XVI võrokeelidside näüte-

mänge pääväst, miä oll 22.
paastukuul Puigal.
Tükü
päälkiri
oll´
«Võhlu ja roti», autor om
Merca (Jäägeri Merle).
Näütemänge
pääväl
astsõva pääle Osola latsi
üles Orava, Vahtsõliina,
Meremäe, Puiga, Pikäkannu ja Mõnistõ kooli opilasõ.
Kitjäkogo valisi vällä
kats kõgõ parõmbat tsur-

ra ja tütrikku. Üts miildejäävämbit tütrikke oll´ kitjäkogo meelest Saarõ Hipp,
kiä mängse häste vanaimä
ossa ja kõnõl vabalt ja loomuligult võro kiilt.
Eräle anti vällä kõgõ
parõmba tükü avvuhind,
mille saiva Osola kooli
latsõ. Nõstõti esile näide
kostüüme, vanaimä rolli
ja videot, miä oll´ etendüse
sisse põimidu.

Antoni Tõnisõ pilt

Osola kooli tükk «Roti ja võhlu» võitsõ Puiga näitemängupäävä, Saarõ Hipp (kural) valiti
ütes parõmbas näütlejäs.

kalade tantsu ning õmbles
kõikidele kala-tüdrukutele
ka uhked seelikud.
Tore on olnud vaadata
laste muutumist – arglikest näitlejahakatistest on
aastaga saanud täielikud
staarid.
Kokku oleme esinenud
juba neljal korra ning olles
kuulnud kõikjal ainult positiivset tagasisidet, ei jäägi
meil vist muud üle, kui hakata planeerima üle-eestilist suvetuuri.
Suur tänu kõikidele
abistajatele ja toetajatele!
MUMMUKESTE RÜHM

Mummukesed esinemas Osulas näitemängupäeval.

Avvohinna
Adsoni-võistlusõlt
21. mahlakuu pääväl peeti
Sännä mõisan 17. kõrda
Adsoni Arturi nimelist
võrokeelidse
luulõ
lugõmisõ võistlust.
Osola koolist võitsõ luulõvõistlusõl umast vannusõrühmäst 3. kotussõ nii Elo
Rahman (Kaplinski Jaani
luulõtus «Ku murõ om
valmis») ku ka Saarõ Hipp
(Saarõ Evari «Sannalugu
2»).
Tubli luulõlugõja oll´ ka
Tähe Tauri (Ilvesse Aapo
«Võromaa laulu») − timä
sai Uma Pido eräpreemiä.
Luulõlugõmisõ
võistlusõl lugi võro kiränige loomingut kokko 38 last
üle Vana-Võromaa. Luulõlugõmisõ võistlusõ kõrraldi Võro instituut ja Sännä
kultuurimõis.

Kodutütred ja noorkotkad said
täiendust ja võistlesid tublilt
25. jaanuaril toimus Haanjas maakondlik kodutütarde
ja noorkotkaste suusavõistlus, kus Osula rühm saavutas teatevõistluses II koha ja
rühmade arvestuses kokkuvõttes samuti II koha. Individuaalselt sai Taavi Perv
vanemate noorkotkaste arvestuses I koha, Joosep Perv
II koha, Annemarii Bendi
vanemate kodutütarde arvestuses samuti II koha.
27. jaanuaril käisid Võrumaa kodutütred Tartus
etiketikoolitusel, mille raames külastati Tartu mänguasjamuuseumi ja etendust
«Inetu pardipoeg».
29.–30. jaanuaril oli
Varstus algajate noorkotkaste ja kodutütarde laager,
kus osales ligi sada last.
12.–13. veebruaril toimus

Varstu-Antsla piirkondlik
laager Mõnistes. Laagris
õpiti malet, teemärke, fotograaﬁat,
matkatarkusi,
kaartide
meisterdamist.
Oli mereteemaline moedemonstratsioon, külastati
Mõniste muuseumi, harjutati õhupüssiga laskmist,
õpiti tundma lõkketüüpe ja
tehti riviõpet.
22. veebruaril tunnustati
Varstu keskkoolis kodutütreid ja noorkotkaid ja toimus uute liikmete vastuvõtt.
Osula rühma uued kodutütred on Kaisa Rosenberg,
Kadi Serv, Lenna Leelo Asi,
Gerli Kari, Linette Rodima,
Säde Toom, Madli Soon,
Elo Rahman ja uued noored kotkad on Henn Rahman, Adrian Randlo, Vaido
Blum, Verner Toom.

Tunnustuse pälvisid Joosep Perv, Jane Paulus, Signe
Kallion, Kai Kahre, Kristin
Hera, Maia Serv, Kaili Terve.
26.–27. veebruaril toimus
IX Sänna rännak/matk. Matk
oli ligi 13 km ja rännak ligi 23
km pikk. Osula rühmast osalesid matkal Maia Serv, Jete
Marie Helekivi, Riho Parker,
Linette Rodima, Gerli Kari,
Kadi Serv. Rännakul osalesid Kevyn-Marcus Räst, Kai
Kahre, Signe Kallion, Henri
Helekivi, Daile Kaska, Hipp
Saar.
1.–2. aprillil toimus
Antslas Antsla-Osula-Sõmerpalu-Kuldre laager, kus
olid naljapäeva lavastused
ja spordivõistlused, öine
orienteerumine ja fotojaht.
KAJA PARKER, rühmajuht
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Sõmerpalu Sõnumid

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli –
mis olla võikski veel teil kallim.

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

Õnnitleme lapse sünni puhul!

30. aprillil Sulbis leivapäev ja kevadpidu. Info: Merili Ermel, tel 5665 2876,
Maarika Rosenberg, tel 516 5751
5. mail Sõmerpalu koolis perepäev. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, Lisanna Elm, tel 5345 0975.
14. mail Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
19. mail Kurenurmes Võrumaa mängude jalutuskäik. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
20. mail Osula koolis lauluvõistlus. Info: Sirli Hellamaa, tel 5566 2538.
1. juunil Osula Harjumäel «Nutikas meie laste päev». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
22. juunil Osula Harjumäel pärimuslik jaanipäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
23. juunil Sulbi jaanituli. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
24. juunil Järvere jaanituli. Info: Valli Lukin, tel 5199 0363.

Sõmerpalu põhikoolis Sõmerpalu

Rita Käär ja Margo Keem
tütar MARIELLA
Merje Erli ja Kusti Serv
tütar MARTA
Krista Käremägi ja
Dmitri Bogdanov
poeg DEMID
Aire Torp ja Madis Naudi
poeg MAIDO

valla perepäev 5.mail kell 17.30-20.30

Kadri ja Rain Epler
poeg EKKE ARTUR

Kontsert. Avatud õpitoad. Õpilasesinduse kokanduskoolitus.
Info: Lisanna Elm, tel 5345 0975

Pühajõe koduleivapäev
ja suur volbripidu
Hää koduleiva armastaja! Ootame sind osalema
PÜHAJÕE KODULEIVAPÄEVAL,
30. aprillil algusega kell 12
Sulbis Roosu talu magasiaidas
Võimalus tutvuda kohalike leivaküpsetajate ja
leivakõrvase tootjatega. Leiva ja või tegemise
õpitoad, Eesti Põllumajandusmuuseumi
leivaprogramm.
Õhtul kell 17 pidulik maitule süütamine kiigeplatsil.
Pärimustantse ja pillilugusid võtavad eest
Kadri Lepasson ja Katrin Soon.
VOLBRIPEOLE ootame kõiki osalejaid kostüümides!
Kontakt Facebookis: Pühajõe koduleivapäev
Merili Ermel, merili.ermel@gmail.com, tel 5665 2876,
Maarika Rosenberg, maarika.rosenberg@gmail.com, tel 516 5751

Hea uudis Sõmerpalu valla
beebidele ja kodustele mudilastele!

Alates aprillist tegutseb
beebide/mudilaste ring
Lepatriinu lasteaia loovustoas
teisipäeviti kell 10.30.
Tule ja tutvu julgelt!
Info lasteaia kodulehel
http://lepatriinud.ee/ringid/beebi-mangumaa
või helenahelekivi@gmail.com, tel 5332 5194

Teehooldus- ja
-remonditööd
2016. aastal
2016. aasta suvekuudel on
Sõmerpalu vallas planeeritud järgmised suuremad
teehooldustööd:
Osula küla, Saekaatri,
7670108 – teele uus kruusakiht, kraavitus; Mustja–Leisi tee, 7670059 – teele
uus kruusakiht, kraavitus; Mustja, Valdeku tee,
7670062 – teele uus kruusakiht, kraavitus; Mäekülä,
Tilgo tee, 7670048 – teele
uus kruusakiht, kraavitus.
Palun kõigil nende teede
äärsete kinnistute omanikel
teadvustada, et tööd hõl-

mavad ka kraavitust, mis
nõuab teatud juhtudel võsa
eemaldamist ning kas pinnase laialikandmist sinnasamma lähedale või siis äravedu. Teemaa peab olema
hooldatud ja korrastatud,
sh ei tohi seal olla võsa.
Teede seiret tehes oli
näha, et paljud inimesed on
praegu hoolega oma teede
ääri korrastanud: võsa on
eemaldatud, ladestatud või
siis minema viidud. Niisugune hooldus aitab teed
heas korras hoida.
Paraku on ka selliseid
teid, kus on kraavidesse
kasvanud palju võsa ja lausa
puud, mis ei lase veel loomulikult liikuda ja seetõttu
hakkab tee lagunema. Tee-

Kaka ja kevad…
Just nii kõlab Andrus Kivirähi ülimenuka lasteraamatu pealkiri, mis paratamatult kevadel meenub. Kevadel
haarab inimesi värske puhang, mis paneb kodu ja selle
ümbrust koristama. Tore, kui seda ei tehta teiste kulul.
2015. aastast kehtib vallas korraldatud jäätmevedu,
mille alusel peavad kõigil vallaelanikel olema jäätmelepingud ASiga Eesti Keskkonnateenused. Sõmerpalu
vallas ei ole avalikke prügikaste, kuhu võiks oma olmeprügi viia.
Kevadise suurkoristuse ajal on võimalus tellida
oma prügikastide lisatühjendus või ehitus- ja koristusjäätmete äraveoks koguni eraldi konteiner. Selleks palume võtta ühendust ASiga Eesti Keskkonnateenused tel
1919 või tartu@keskkonnateenused.ee. Suure konteineri saab tellida ka naabritega mitme peale.
Väga kurb on olukord valla väiksemate teede ääres,
kuhu on korduvalt viidud ehitusjäätmeid. Keegi peab
selle prügi ju ära korjama. Kaudselt maksame kõik selle
töö kinni.
Kutsume kõiki inimesi selliste prügikohtade kohta infot jagama keskkonnainspektsiooni lühinumbril
1515. Samuti kutsun üles leidma sellistest prügihunnikutest pahalaste juurde viivat infot, näiteks kassatšekid,
kus on peal pangakaardiinfo jms.
Meie valla tublid inimesed on ka sel aastal ühinenud
ülemaailmse kampaaniaga «Teeme ära!». Kõik huvilised
saavad end registreerida meelepärase talgugrupi juurde.
Talgupäev on sel aastal 7. mail ja lisainfot leiab Teeme
ära! kodulehelt – www.teemeara.ee/.
ENE KERGE

Õnne sünnipäevaks!
Et päevade lennus jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist oleks veelgi enam –
rõõm ootaks teid koduväravas!

Mai

Juuni

Lembit Neve 75

Eino Maidla 70

Elenora Vorms 75

Maia Müürsepp 70

Valve Aripman 80

Helvi Kikkas 80

Jevdokia Teder 83

Asta Veri 90

Edda-Maija Lokk 82

Kalju Kelp 83

Kalju Tsilmer 81

Erich Johannes Oda 84

Eha Neemre 86

Rosine Reedi 94

Elvi Duberg 91
Tasa, tasa lööb aegade kell,
alles on mälestus – hea ja hell.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Helma Kongo
Matti Prits
Kirikuteated
Jumalateenistused:

Taluturg Osulas
Taluturg toimub alates 13. maist reedeti kell 18 Osula
bussijaama platsil. Lisaks tulevad taimemüügiringid:
13. mai kell 19.15 Sulbi suurte majade juures
16. mai kell 18 Järvere seltsimaja juures
17. mai kell 18 Linnamäe bussipeatuses
Info tel 5646 0708 (Elgita Kender)
maa alal teevad võsatöid
valla heakorramehed, aga
eramaadel peavad kinnistuomanikud ise hooldustöid
tegema.
Lisaks eelnimetatud kapitaalsematele teetöödele
parandatakse sel hooajal 39
valla teed, vahetatakse välja
neli katkist truupi ja ehitatakse vajaduse korral uusi.
Pindamistöid tehakse
ja asfaldiauke parandatakse Osulas ja Sõmerpalus. Järvere küla tänavate
parandustööd tehakse sel
aastal seoses veeprojekti elluviimisega ning ülejäänud
tänavad parandatakse vajaduse korral 2017. aastal.
ENE KERGE

Kruusaveost
Vallavalitsus korraldab
kevadkampaania raames
vallaelanikele erateede
parandustöödeks loodusliku ja purustatud kruusa
müügi. Kruusaveo aeg on
mai lõpus või juunis.
Looduslik kruus on
kampaaniapäevadel elanikele tasuta, maksab vaid
transport.
Purustatud
kruusal on tonnihind.
Kruusa tellimiseks peab
esitama vallale avalduse:
tellija nimi, kontaktid, tee
nimi ja number, kruusakogus. Lisainfo www.
somerpalu.ee, tel 786 8800
või vald@spalu.ee.
ENE KERGE

8. mail kell 11 emadepäeva perejumalateenistus Urvaste
kirikus, kell 14 Heimtali kirikus.
15. mail kell 11 nelipüha jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
22. mail kell 11 kolmainupüha jumalateenistus Urvaste
kirikus. Kell 16 Antsla palvemaja 91. aastapäeva jumalateenistus.
29. mail kell 11 jumalateenistus «Kaduvad ja kadumatud
aarded» Urvaste kirikus, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
Kalmistupühad:
24. juunil kell 11 Urvastes. Kell 10 kirikus piht ja armulaud. 26. juunil kell 11 Osulas, 26. juunil kell 14 Kraavil.
Heimtali kirikus toimuvad jumalateenistused iga kuu teisel pühapäeval algusega kell 14.
ÜLLAR SALUMETS, koguduse õpetaja, tel 511 8271
Koguduse koduleht: www.eelk.ee/urvaste.

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

